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Lӡi Giӟi ThiӋu
Bҧn Dӏch ViӋt Ngӳ

Tri Ân
(bҧn dӏch ViӋt ngӳ)
Sách này ÿѭӧc dӏch sang ViӋt ngӳ vӟi tâm nguyӋn nӕi chút
duyên lành giӳa hai nӅn Phұt Giáo ViӋt Nam và Tây Tҥng. Xin
gӱi nѫi ÿây tҩm lòng biӃt ѫn sâu xa cӫa chúng con ÿӕi vӟi hai vӏ
thҫy hiӇn mұt, HT Thích Trí Quang và ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, ÿã
rӝng lòng tӯ bi khai mӣ chánh pháp, ÿѭa chúng con vào vӟi
ÿѭӡng tu giác ngӝ.
Thành kính tri ân Geshe Lhakdor, giám ÿӕc Thѭ ViӋn Lѭu Trӳ
Kinh ÐiӇn Tây Tҥng [LTWA], ÿã hoan hӍ cho phép chúng con
dӏch và ҩn tӕng tұp sách này. Thành kính tri ân Lama Zopa
Rinpoche, giám ÿӕc tinh thҫn Hӝi Bҧo Tӗn TruyӅn Thӕng Phұt
Giáo Ðҥi Thӯa [FPMT], luôn khuyӃn khích chúng con trong
công trình dӏch thuұt.
Chân thành cҧm tҥ Michael Muller và International Kalachakra
Network [IKN] ÿã nhiӋt tình mang bҧn thҧo kính dâng ÿӭc Ðҥtlai Lҥt-ma. Cҧm tҥ ÿҥi ÿӭc Thích Hoҵng Tҩt, các ÿҥo hӳu
NguyӉn Ðình Hoҥch, Ðinh Lӵc, NguyӉn Ðӭc Trung, NguyӉn
Thӏ Ðѭӡng, Hӗng An, Hӗng Thái, cùng nhiӅu ÿҥo hӳu gҫn xa ÿã
chung tay góp sӭc cho viӋc dӏch thuұt ÿѭӧc hoàn thành mӻ mãn.
Ðѭӧc bao công ÿӭc, chúng con xin nguyӋn hӗi hѭӟng pháp giӟi
chúng sinh.

[“Nguy͏n ÿ̩i th͕ chúng sinh kh͝” - thӫ bút HT Thích Trí Quang]

Hӗng Nhѭ
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Lӡi Nhà Xuҩt Bҧn
(trong ҩn bҧn Anh ngӳ)
Gyatsho Tshering
Giám Ðӕc LTWA [Thѭ ViӋn Lѭu trӳ Kinh ÐiӇn Tây Tҥng]
Dharamsala, H.P. India
25.12.1990

Tháng 4 năm 1985, rӗi tháng 10 năm 1986, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma
hai lҫn thuyӃt giҧng vӅ tri kiӃn, thiӅn quán và hành ÿӝng trong
Phұt giáo. Phҫn lӟn cӱ tӑa là ngѭӡi Ҩn. Chѭѫng trình này do mӝt
sӕ bҵng hӳu tҥi New Delhi thӍnh cҫu và tә chӭc. Buәi pháp thoҥi
diӉn ra trong bҫu không khí trang nghiêm thân mұt.
Bài giҧng và phҫn hӓi ÿáp ÿӅu ÿѭӧc thâu băng. Khi nghe lҥi
băng ghi âm, chúng tôi nhұn ra bài giҧng này bao gӗm cҧ mӝt
tҫm nhìn sâu rӝng và nhҩt quán vӅ Phұt giáo. NӃu chӏu khó ghi
chép, hiӋu ÿính, in thành sách, chҳc chҳn sӁ mang lҥi nhiӅu lӧi
ích ÿӃn cho ÿӝc giҧ khҳp nѫi trên thӃ giӟi.
Bài giҧng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma nhҳc ÿӃn ÿҫy ÿӫ mӑi ÿiӇm
trӑng yӃu trong Phұt pháp, vҥch ra phѭѫng pháp tu giҧn dӏ và rõ
ràng nhҵm giúp Phұt tӱ xây dӵng công phu tu tұp mӛi ngày. Ðӭc
Ðҥt-lai Lҥt-ma còn giҧi thích cһn kӁ vӅ phѭѫng pháp phát tâm tӯ
bi, khai mӣ tuӋ giác tánh Không ngay trong ÿӡi sӕng hҵng ngày.
Cuӕi mӛi bài giҧng có phҫn hӓi ÿáp. Câu hӓi nêu ra rҩt ÿa dҥng,
liên quan ÿӃn nhӳng vҩn ÿӅ thӵc tiӉn Phұt tӱ ÿã gһp trong quá
trình tu hӑc.
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Pháp Tu Tây Tҥng

Vào ÿӃn chѭѫng ba, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma giҧi thích vӅ hai phѭѫng
pháp tu dӵa trên hai bài pháp ngҳn. Bài thӭ nhҩt là Tám Bài K͏
Chuy͋n Hóa Tâm [Eight Verses for Training the Mind], do mӝt
vӏ cao tăng dòng Kadampa sӕng vào thӃ kӹ thӭ 12 soҥn. Trѭӟc
ÿây Thѭ ViӋn Lѭu Trӳ Kinh ÐiӇn Tây tҥng [LTWA - Library of
Tibetan Works and Archives] ÿã tӯng xuҩt bҧn luұn giҧi cӫa ÿӭc
Ðҥt-lai Lҥt-ma vӅ pháp tu này.
Bài pháp thӭ hai do chính ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma soҥn hai thұp niên
vӅ trѭӟc theo yêu cҫu cӫa John Blofeld, mang tӵa ÿӅ Pháp Thi͉n
M̵t Tông Ĉ˯n Gi̫n dành cho Ph̵t T͵ Nh̵p Môn [A Tantric
Meditation Simplified for Beginners]. Bài pháp này hѭӟng dүn
phѭѫng pháp quán tѭӣng căn bҧn, bҳt ÿҫu bҵng cách chuҭn bӏ
chӛ ngӗi thiӅn, lұp bàn thӡ, chӑn tѭ thӃ ngӗi, khӣi tâm qui y,
phát tâm bӗ ÿӅ, quán tѭӣng triӋu thӍnh cõi Phұt, lҩy ÿó làm ÿӅ
mөc chӍ quán, phóng ánh sáng, tөng chú, v.v... Nghi thӭc quán
tѭӣng này ÿѭӧc ÿҥi ÿӭc Tenzin Khedup dӏch sang Anh ngӳ vӟi
sӵ hӧp tác cӫa Mr. John Blofeld, do Private Office xuҩt bҧn năm
1971, ÿính kèm trong phҫn phө lөc [xem cuӕi sách]. Ðӝc giҧ nên
ÿӑc vài lҫn trѭӟc khi bѭӟc vào chѭѫng ba, vì trong chѭѫng ҩy
ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma sӁ giҧng vӅ bài pháp này, và sӁ còn nhҳc ÿӃn
rҩt nhiӅu trong nhӳng chѭѫng kӃ tiӃp.
Lӡi giҧng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma chӫ yӃu là ÿӇ giúp Phұt tӱ xây
dӵng công phu tu tұp hàng ngày. Nghi thӭc quán tѭӣng ÿѭӧc
soҥn theo truyӅn thӕng Phұt giáo Tây tҥng. Cҧnh quán tѭӣng
ÿѭӧc chӑn là ÿӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni cùng bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát
hӝ pháp: Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi, Bӗ tát Văn Thù, Bӗ tát Kim Cang
Thӫ và Bӗ tát Quan Âm Tara1. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma giҧi thích cһn
1
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Avalokitesvara, Manshujri, Vajrapani, Tara.
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kӁ vӅ ý nghƭa hiӋn thân cӫa bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát. Ngài còn hѭӟng
dүn cách dùng sҳc tѭӟng và minh chú cӫa chѭ Bӗ tát làm ÿӅ mөc
chӍ quán. Mӑi ÿӅ tài khác ÿѭӧc ÿӅ cұp ÿӃn chӍ là ÿӇ làm rõ hѫn
nӅn tҧng cӫa pháp tu này.

tôi không bao giӡ quên. Lҥi càng không thӇ quên mӕi quan hӋ
tinh thҫn giӳa Ҩn ÿӝ và Tây tҥng qua Phұt giáo. Vì vұy, bҩt cӭ
lúc nào các bҥn ngѭӡi Ҩn muӕn thҧo luұn vӅ Phұt pháp, tôi luôn
cҧm thҩy ÿһc biӋt vui mӯng. »

Bҳt ÿҫu buәi giҧng, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma nói: « Ðây là lҫn ÿҫu tiên
tôi giҧng Phұt pháp trѭӟc thành phҫn ÿông ÿҧo ngѭӡi Ҩn. Vì quí
vӏ là ngѭӡi Ҩn, nhӳng gì tôi sҳp nói ÿҫy ÿӅu thuӝc vӅ quí vӏ,
không thuӝc vӅ tôi.»

CǊng nhѭ ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma vui mӯng ÿѭӧc nói vӅ Phұt pháp
trѭӟc cӱ tӑa ngѭӡi Ҩn, LTWA [Thѭ ViӋn Lѭu Trӳ Kinh ÐiӇn
Tây Tҥng] cǊng vô cùng cҧm kích biӃt ѫn xӭ Ҩn ÿã ÿӕi vӟi
ngѭӡi dân Tây tҥng cӵc kǤ tӕt trong nhiӅu năm qua. Chúng tôi
thôi thúc vӟi ý muӕn phә biӃn rӝng rãi nӝi dung buәi nói chuyӋn
này.

Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma lҥi nói : «ngѭӡi Tây tҥng có tôn giáo riêng
trѭӟc khi Phұt pháp du nhұp vào miӅn ÿҩt tuyӃt nhiӅu thӃ kӹ vӅ
trѭӟc. Theo tôi nghƭ, ngѭӡi dân Tây tҥng khi ҩy ÿã ÿӫ trí thông
minh và tinh thҫn cӣi mӣ ÿӇ so sánh giӳa hai nӅn tôn giáo, tôn
giáo gӕc ӣ Tây tҥng và Phұt giáo, cuӕi cùng, phҫn lӟn ngѭӡi dân
Tây tҥng ÿӅu chӑn Phұt giáo làm tôn giáo cӫa mình. Tӯ hѫn mӝt
ngàn năm nay, Phұt giáo ÿѭӧc bҧo tӗn ӣ Tây tҥng, mang lҥi lӧi
lҥc lӟn lao cho tӯng ngѭӡi dân Tây tҥng cǊng nhѭ cho nӅn văn
hóa Tây tҥng nói chung.»
Trong buәi giҧng pháp hai ngày sau ÿó, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma giҧi
thích: «có nhiӅu ngѭӡi bҥn ngoҥi quӕc nói vӟi tôi rҵng giá trӏ lӟn
nhҩt cӫa ngѭӡi dân Tây tҥng nҵm ӣ trái tim nhân hұu, tinh thҫn
trong sáng, luôn thân thiӋn nhiӋt thành. Tôi tin rҵng ngѭӡi Tây
tҥng ÿѭӧc nhѭ vұy là nhӡ tu theo Phұt pháp, viên ngӑc quí giá
nhҩt cӫa Ҩn ÿӝ. Không có Phұt pháp, chúng tôi không thӇ nào có
ÿѭӧc niӅm vui và sӭc mҥnh tinh thҫn nói trên. Ðһc biӋt trong ba
thұp niên gҫn ÿây, Phұt giáo mang lҥi cho chúng tôi biӃt bao là
lӧi ích, khi chúng tôi phҧi chӭng kiӃn cҧnh ÿҩt nѭӟc bӏ chiӃm
ÿoҥt, ngѭӡi thân bӏ thҧm sát, chính mình phҧi sӕng lѭu vong trên
vùng ÿҩt lҥ. Xӭ Ҩn lҥi rӝng lѭӧng cѭu mang, ÿây là ÿiӅu chúng
9

Trong tinh thҫn ÿó, LTWA ÿã tìm gһp giáo sѭ Dexter Roberts ӣ
trѭӡng Ðҥi hӑc Montana, mӝt ngѭӡi bҥn lâu năm, nhӡ hiӋu ÿính
tác phҭm này. Giáo sѭ Roberts chҩp thuұn lӡi thӍnh cҫu, nhӡ ÿó
cuӕn sách ÿѭӧc thành hình. Bҧn chép tay ÿѭӧc hai thành phҫn
danh dӵ cӫa Văn Phòng Nghiên Cӭu Dӏch Thuұt LTWA là
Jeremy Russell và Glenn H. Mullin tӍ mӍ hiӋu ÿính. Xin chân
thành cám ѫn công lao cӫa hai vӏ.
Tôi ÿһc biӋt gӱi lӡi tҥ ѫn ÿӃn ông Rajiv Mehrotra, nhà ÿiӋn ҧnh
New Delhi ÿã ÿӭng ra thӍnh cҫu và tә chӭc buәi nói chuyӋn, lҥi
hӃt lòng khuyӃn khích nâng ÿӥ trong quá trình phә biӃn tұp sách
này. CǊng xin cám ѫn dӏch giҧ Ven. Thupten Jinpa; cám ѫn
Anila Ursula ÿã chép băng ghi âm ra giҩy; cám ѫn Namgyal
Dolma và Tsering Norzom ÿã giúp ÿӥ rҩt nhiӅu vӅ phҫn vi tính;
và xin cám ѫn Jim Woolsey, Norbu Chophel ÿã bӓ công xӃp bҧn
in.
CǊng xin nói thêm, lӡi giҧng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ÿѭӧc thay
ÿәi chút ÿӍnh cho phù hӧp vӟi thӇ văn viӃt. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma
10
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phҫn lӟn giҧng bҵng tiӃng Anh, thӍnh thoҧng nhӡ ÿӃn thông dӏch
viên. Chúng tôi cӕ gҳng hӃt sӭc ÿӇ giӳ giӑng văn cho thұt trung
thӵc và nhҩt quán, ÿӗng thӡi không làm thҩt thoát nӝi dung cǊng
không làm mҩt ÿi hѭѫng vӏ ÿӝc ÿáo trong tѭ tѭӣng cǊng nhѭ
trong cách nói chuyӋn cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma. Thӭ tӵ bài giҧng
và thӭ tӵ triӇn khai tѭ tѭӣng ÿӅu ÿѭӧc giӳ nguyên không thay
ÿәi.

trong tâm hình ҧnh sӕng ÿӝng cӫa Phұt và Bӗ tát, nuôi dѭӥng
nguӗn cҧm hӭng cӫa năm ÿӭc tính Phұt - tӵ tҥi, tӯ bi, trí tuӋ,
năng lӵc và lӧi ích chúng sinh - nhӡ ÿó ÿӡi sӕng chan hòa hҥnh
phúc an bình; cuӝc sӕng trӣ nên thұt sӵ có ý nghƭa.

Trong quá khӭ, có rҩt nhiӅu buәi nói chuyӋn giӳa ÿӭc Ðҥt-lai
Lҥt-ma và giӟi trí thӭc Ҩn ÿӝ ÿã ÿѭӧc phә biӃn qua báo chí sách
vӣ. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma thѭӡng tiӃp xúc trao ÿәi vӟi các bҥn
ngѭӡi Ҩn, cǊng thѭӡng ÿӃn thuyӃt trình ӣ các trѭӡng Ðҥi hӑc
v.v... Thêm vào ÿó, có nhiӅu ngѭӡi Ҩn ÿӃn nghe ÿӭc Ðҥt-lai Lҥtma thuyӃt pháp, ÿһc biӋt là ngѭӡi Ҩn quanh vùng Hy Mã Lҥp
Sѫn. Tuy vұy, cӱ tӑa ngѭӡi Ҩn trong các buәi nói chuyӋn trên
nói chung chӍ chiӃm thiӇu sӕ so vӟi ngѭӡi Tây tҥng ÿӃn nghe. Vì
vұy phҫn lӟn nhӳng gì ÿѭӧc giҧng thѭӡng thích ӭng vӟi phҫn
ÿông cӱ tӑa không phҧi ngѭӡi Ҩn.

25.12.1990

Gyatsho Tshering
Giám Ðӕc LTWA

Cӱ tӑa cӫa buәi nói chuyӋn tháng 10 năm 1986 thuӝc thành phҫn
ngѭӡi Ҩn thành thӏ tân tiӃn. Vì vұy ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma trình bày
Phұt pháp phù hӧp theo ÿó. Buәi nói chuyӋn ÿѭa ÿӃn kӃt quҧ vô
cùng tӕt ÿҽp, và LTWA rҩt vui mӯng ÿѭӧc phә biӃn nӝi dung
buәi nói chuyӋn lҫn ҩy ÿӃn vӟi thành phҫn ÿӝc giҧ ÿông ÿҧo qua
cuӕn sách này.
Cҧm tѭӣng chính khi nghe buәi nói chuyӋn là Phұt giáo tuy là
tôn giáo nhѭng thұt sӵ là mӝt phѭѫng thӭc sӕng, ÿӇ mang lҥi
hҥnh phúc, hòa bình, làm sao cho ÿӡi sӕng có ý nghƭa, làm sao
ÿӇ hòa ÿӗng vӟi ÿӡi sӕng và môi trѭӡng xung quanh. Ðó là mөc
ÿích chính cӫa phѭѫng pháp chӍ quán dҥy ӣ ÿây. Luôn luôn giӳ
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Lӡi Nói Ĉҫu
(trong ҩn bҧn Anh ngӳ)
Rajiv Mehrotra
New Delhi, India, 10.01.1991

Ngѭӡi ta thѭӡng nói Phұt giáo biӃn mҩt trên xӭ Ҩn là vì tinh
thҫn Phұt giáo quá phóng khoáng. Ngay trên vùng ÿҩt mҽ, Phұt
giáo rӗi cǊng vô thѭӡng nhѭ tҩt cҧ mӑi ÿiӅu trong cuӝc sӕng, dҫn
dҫn trӝn lүn vӟi Ҩn ÿӝ giáo, ÿӃn ÿӝ không còn giӳ ÿѭӧc sҳc thái
riêng. Ðӭc Phұt ÿѭӧc xem là hóa thân thӭ chín trong mѭӡi hóa
thân cӫa thҫn Vishnu, chuyӇn tӯ thân thú sang thân ngѭӡi. Ҩn ÿӝ
giáo quen vӟi khái niӋm tái sinh, mang khái niӋm này gҳn liӅn
vӟi vai trò xã hӝi cӫa thҫn Vishnu. Mӛi khi Ҩn ÿӝ giáo gһp hiӇm
hӑa, thҫn Vishnu tӯ cõi trӡi Vaikuntha sӁ hóa thân vào cõi ngѭӡi
ÿӇ vãn hӗi trұt tӵ. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ÿѭӧc xem là hóa thân cӫa
Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi, tâm tӯ bi cӫa Phұt, ngay trong thӡi ÿiӇm
ÿiên ÿҧo xáo trӝn này, chӛ ÿӭng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma thұt ÿһc
biӋt trong lòng ngѭӡi dân xӭ Ҩn.
Trong hѫn ba thұp niên lѭu vong ӣ xӭ Ҩn, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma và
ngѭӡi dân xӭ Ҩn ÿã kӃt mӕi quan hӋ thұt ÿһc biӋt. Ӣ ÿҩt nѭӟc
vӟi sinh hoҥt tôn giáo cӵc kǤ ÿa dҥng, vӟi biӃt bao nhiêu tín
ngѭӥng thҫn linh, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma nәi bұt là mӝt bұc thҫy ÿҫy
tӯ bi, trí tuӋ, vӟi chӭng ngӝ sâu rӝng. Ðӫ mӑi thành phҫn tìm ÿӃn
ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, tӯ nông dân cho ÿӃn sinh viên ÿҥi hӑc, tӯ
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nhà kinh tӃ thành công cho ÿӃn nhân viên xã hӝi, cҧ dân thѭӡng,
cҧ nhà chính trӏ, cҧ nhӳng ngѭӡi không quan tâm ÿӃn tình trҥng
chính trӏ cӫa Tây tҥng, cǊng ÿӃn tìm ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma xin hӝ
niӋm giӳ gìn. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ÿѭӧc mӡi ÿi giҧng thuyӃt, mӡi
chӫ trì các buәi khánh thành, mӡi tham dӵ các buәi hӑp ÿa tôn
giáo, mӡi nói chuyӋn trong vòng thân mұt. Xӭ Ҩn không ngӯng
mӡi ÿón ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma.
Bù lҥi, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma luôn xem xӭ Ҩn là “ÿҩt nѭӟc tinh
thҫn” ÿã mang Phұt giáo ÿӃn cho ngѭӡi dân Tây tҥng tӯ hѫn
ngàn năm vӅ trѭӟc, và bây giӡ lҥi cѭu mang hѫn trăm ngàn
ngѭӡi dân Tây tҥng lѭu vong, nhӡ ÿó Phұt giáo vүn còn ÿѭӧc giӳ
gìn sӕng ÿӝng. Vì vұy ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma luôn góp sӭc ÿѭa Phұt
giáo vӅ lҥi ÿҩt mҽ cӫa Phұt. Xӭ Ҩn tӯ lâu ÿã thôi không còn là
xӭ sӣ cӫa Phұt giáo. Không bao giӡ mang tinh thҫn truyӅn giáo,
Phұt giáo ngày nay ÿѭӧc thӇ hiӋn qua nө cѭӡi trên khuôn mһt
hiӅn hòa cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, ÿӃn nӛi cҧ nhӳng lӡi lӁ nghiêm
trang nhҩt cǊng chӍ ÿӇ nhҳc nhӣ hành trình nào cǊng có thӇ là
hành trình hҥnh phúc.
Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma chҩp thuұn lӡi mӡi, ÿӃn giҧng vӅ công phu
tu tұp hàng ngày theo Phұt giáo. Mӝt nhóm nhӓ mѭӡi lăm ngѭӡi,
bao gӗm dân thành thӏ, trí thӭc, toàn là ngѭӡi xӭ Ҩn, phҫn lӟn là
Phұt-Ҩn ÿӝ giáo, tӯ Delhi cùng nhau kéo ÿӃn Dharamsala, bҩt
chҩp nhӳng nguy hiӇm bҥo ÿӝng ÿang xҧy ra ӣ Punjab, ÿӇ dӵ
buәi thuyӃt pháp ba ngày cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma. Buәi thuyӃt
pháp này diӉn ra quá tӕt ÿҽp, nên mӝt buәi nói chuyӋn khác lҥi
ÿѭӧc tә chӭc vào tháng 10 tҥi New Delhi, cho mӝt nhóm ÿông
ngѭӡi hѫn, khoҧng 75 ngѭӡi. Sách này gom lҥi tҩt cҧ nhӳng gì
ÿѭӧc giҧng trong hai lҫn nói chuyӋn trên.
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Ai ÿã tӯng nghe ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma giҧng pháp cǊng hiӇu rҵng
không ai có thӇ chuyӇn lҥi trӑn vҽn lӡi giҧng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥtma vào trong trang sách. Lӡi giҧng cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma có
năng lӵc ҧnh hѭӣng phi thѭӡng, lӡi giҧng ÿӗng nhҩt, nhѭng ý
nghƭa ÿӕi vӟi ngѭӡi nghe lҥi phong phú không cùng. Phҫn lӟn
bài giҧng ÿѭӧc thuyӃt bҵng tiӃng Tây tҥng, thông dӏch ra Anh
ngӳ, cǊng có khi ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma cҩt tiӃng cѭӡi sҧng khoái,
dùng tiӃng Anh ÿӇ trӵc tiӃp nói chuyӋn vӟi cӱ tӑa. Tâm ngѭӡi
nghe rúng ÿӝng mҥnh mӁ, tràn ÿҫy nhӳng cҧm xúc kinh nghiӋm
mà bình thѭӡng chúng ta chӍ lӡ mӡ biӃt ÿӃn. Quán niӋm vӅ lòng
vӏ tha, vӅ tâm bӗ ÿӅ, vӟi sӵ dung hòa giӳa xuҩt thӃ và nhұp thӃ,
hiӇn kinh và mұt kinh. Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma luôn tҥo kinh ngҥc,
ÿҧo lӝn thói quen, ÿánh bұt khҷng ÿӏnh vӅ cuӝc sӕng. Ngài
không ngҫn ngҥi trҧ lӡi “tôi không biӃt!” cho nhӳng câu hӓi
không thӇ trҧ lӡi. Ngài chia sҿ kiӃn thӭc, chӭng ngӝ, vӟi phong
thái tӯ hòa ÿҫy phóng khoáng.
Không sách nào có thӇ thay thӃ cho kinh nghiӋm gһp gӥ trӵc tiӃp
mӝt vӏ thҫy chân chính. Bài giҧng lҫn này nhҳc ÿӃn mӑi ÿiӇm
trӑng yӃu trong Phұt pháp, nhҵm xây dӵng công phu tu tұp hàng
ngày dӵa trên Phұt giáo ÿҥi thӯa mұt tông. Thông thѭӡng muӕn
tu mұt pháp ngѭӡi tu phҧi trӵc tiӃp thӑ khҭu pháp truyӅn thӯa tӯ
mӝt vӏ ÿҥo sѭ. NӃu là mұt pháp thuӝc các bӝ cao, ngѭӡi tu lҥi
còn phҧi nhұn pháp quán ÿҧnh, nhӡ vào ÿó mà tâm thӭc ngѭӡi tu
có khҧ năng tiӃp nhұn nhӳng phѭѫng thӭc hành thiӅn phӭc tҥp,
có thӇ nѭѫng vào vӏ thҫy dүn ÿҥo ÿӇ bѭӟc qua tӯng giai ÿoҥn tu
chӭng. Phѭѫng pháp tu ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma dҥy ӣ ÿây, ngѭӡi tu
không cҫn nhұn pháp quán ÿҧnh vүn có thӇ tu theo ÿӇ tҥo duyên
vӟi Phұt giáo mұt tông. Trong sӕ nhӳng ngѭӡi tham dӵ lҫn nói
chuyӋn ÿó, có nhiӅu ngѭӡi vӅ sau phát bӗ ÿӅ tâm, nhұn pháp
15
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quán ÿҧnh.
Ðӕi vӟi quan niӋm Ҩn ÿӝ nói chung, mұt tông không ÿѭӧc xem
trӑng lҳm. Không rõ là vì sách vӣ Tây phѭѫng trong buәi ÿҫu
tiӃp xúc ÿã lên án mұt tông rҩt nһng nӅ, và ngѭӡi Ҩn chӏu nhiӅu
ҧnh hѭӣng tӯ sách vӣ Tây phѭѫng qua thӡi Anh thuӝc, hay vì
chính Ҩn ÿӝ giáo qua quá trình phát triӇn dѭӟi tҫm ҧnh hѭӣng
cӫa ngoҥi quӕc ÿã ÿánh giá sai lҫm phҫn tính dөc nói trong mұt
tông.
Mұt tông quҧ có nhҩn mҥnh vӅ tính dөc, mӝt trong nhӳng năng
lӵc rҩt mҥnh cӫa con ngѭӡi. Tuy vұy tính dөc ӣ ÿây không giӟi
hҥn ӣ tình dөc. Phұt giáo nói ai cǊng muӕn vui, không muӕn
khә. Và ai cǊng có khҧ năng thӵc hiӋn ÿiӅu này. Phұt giáo mұt
tông nói rҵng chuyӇn khә thành vui không nhӳng là viӋc có thӇ
làm ÿѭӧc, mà còn có thӇ làm rҩt nhanh chóng nӃu vұn dөng tҩt
cҧ mӑi năng lӵc, ÿһc biӋt là năng lӵc ÿӃn tӯ tham dөc. NӃu khéo
vұn dөng, tham dөc sӁ là mӝt trong nhӳng năng lӵc lӟn nhҩt con
ngѭӡi có thӇ dùng ÿӇ chuyӇn hóa tâm thӭc. Tham dөc rҩt khó
vұn dөng, cҫn biӃt cách mӟi có thӇ dӵa vào nguӗn năng lӵc này
ÿӇ buông xҧ luân hӗi, ÿҥt an lҥc chân chính. Sӵ khác biӋt giӳa
Phұt giáo mұt tông và tà giáo – tà giáo nghƭa là nhӳng phѭѫng
pháp hành lҥc mұt tông ngoҥi ÿҥo mà ngѭӡi Ҩn nghi ngҥi - nҵm
ӣ sӵ tӵ chӃ và mөc tiêu vұn dөng tính dөc.
Ðӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma nhҩn mҥnh vào lòng vӏ tha, vào tâm bӗ ÿӅ, là
nӅn tҧng rѭӡng cӝt cӫa con ÿѭӡng tu. Mӑi hành ÿӝng ÿӅu phҧi
nhҵm tăng trѭӣng tâm bӗ ÿӅ. Chúng ta cҫn thҩm thuҫn tâm mình
trong ÿó, thѭӡng ôn lҥi lӡi giҧng ÿӇ tӵ nhҳc nhӣ mөc tiêu cӫa
con ÿѭӡng tu. Ðó là cӕt tӫy cӫa bài tөng ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma nhҳc
ÿӃn: Tám Bài K͏ Chuy͋n Hóa Tâm.
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Không lӡi nào có thӇ tӓ bày trӑn vҽn tҩm lòng biӃt ѫn cӫa chúng
tôi ÿӕi vӟi ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, vӟi giáo pháp ngài mang ÿӃn, và
vӟi lӡi chҩp thuұn ÿѭӧc in và phә biӃn sách này. Chúng tôi chӍ
mong cӕ gҳng hӃt sӭc ÿӇ có thӇ ÿӅn ÿáp ÿѭӧc phҫn nào.
Thay mһt tҩt cҧ nhӳng ngѭӡi may mҳn ÿѭӧc tham dӵ buәi thuyӃt
pháp, trѭӟc hӃt tôi xin cám ѫn Ven. Thupten Jinpa ÿã thông dӏch
thұt tài tình lӡi cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, ÿã mҩt thì giӡ kiên nhүn
vӟi chúng tôi ngay cҧ sau buәi giҧng; xin cám ѫn Tenzin Geyche
ӣ văn phòng thѭ ký cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, và Tashi Wangdi
cӫa văn phòng ӣ Delhi, ÿã giúp tә chӭc buәi thuyӃt pháp này;
xin cám ѫn Gyatsho Tshering, giám ÿӕc LTWA [Thѭ ViӋn Lѭu
trӳ Kinh ÐiӇn Tây Tҥng], ngѭӡi ÿã bӓ nhiӅu công khó, ÿã kӃt
hӧp công lao cӫa rҩt nhiӅu ngѭӡi ÿӇ thӵc hiӋn sách này.
Rajiv Mehrotra
10.01.1991
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A. Ðһc ÿiӇm Phұt giáo Tây tҥng
Thông thѭӡng có hai lӕi giҧng Phұt pháp. Mӝt là ÿҥo sѭ
giҧng cho ÿӋ tӱ: trong trѭӡng hӧp này, ÿӇ bày tӓ lòng thiӃt
tha ÿӕi vӟi giáo pháp, lòng tôn kính ÿӕi vӟi thҫy, ÿӋ tӱ có
khi phҧi sám hӕi và cúng dѭӡng nӝi tâm và ngoҥi vұt trѭӟc
khi nhұn pháp. Hai là bҥn nói vӟi bҥn, giӳa ngѭӡi giҧng và
ngѭӡi nghe không có quan hӋ thҫy trò, vì vұy không cҫn câu
nӋ lӉ nghi hình thӭc.
Chúng ta chӑn cách nói chuyӋn sau, giӳa bҥn vӟi bҥn.
Buәi nói chuyӋn thân mұt này sӁ không dӵa trên cuӕn kinh
nào ÿһc biӋt, tôi chӍ xin nói vӅ tinh yӃu cӫa Phұt pháp. Có gì
thҳc mҳc, xin quí vӏ cӭ tӵ nhiên ÿһt câu hӓi.

Ðӭc Bәn sѭ Thích Ca Mâu Ni Phұt

Tôi nghƭ quan trӑng nhҩt là phҧi có ÿѭӧc chút khái niӋm
chính xác vӅ Phұt pháp. Phұt pháp Tây tҥng là mӝt truyӅn
thӕng sӕng ÿӝng chӭ không chӍ là giáo pháp khҭu truyӅn.
Cӝng ÿӗng Tây tҥng tӏ nҥn tuy bé nhӓ nhѭng vүn có nhiӅu
vӏ thҫy chӭng ngӝ rҩt cao. Ngày nay, truyӅn thӕng Phұt giáo
ÿѭӧc lѭu truyӅn ӣ Tây tҥng vүn hãy còn là mӝt truyӅn thӕng
chân tu thӵc chӭng, cӵc kǤ sӕng ÿӝng.
Mһc dù nhѭ ÿã nói, buәi nói chuyӋn này không câu nӋ
hình thӭc, nhѭng vì tôi là mӝt sa môn, trѭӟc khi bҳt ÿҫu tôi
xin ÿӑc lӡi tán dѭѫng ÿӭc Phұt Cӗ Ðàm:
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dӵa trên nӅn tҧng cӫa ÿҥi bi (karuna, snying rje) và ÿҥi tӯ
(maitri, byams pa) ÿӇ phát bӗ ÿӅ tâm (bodhicitta,
byangchub sems) và thӵc hành sáu hҥnh toàn hҧo là Thí,
Giӟi, Nhүn, Tҩn, Ðӏnh và TuӋ. Tҩt cҧ nhӳng ÿiӅu này thuӝc
vӅ phҫn cӕt tӫy cӫa Phұt giáo ÿҥi thӯa. Thêm vào ÿó, tôi
còn tu theo phѭѫng pháp quán tѭӣng Hӝ Phұt Du Già [deity
yoga] trong mҥn ÿà la. Ðây là phѭѫng pháp hành trì thuӝc
giáo pháp ÿҥi thӯa mұt tông.

Tán d˱˯ng Ph̵t tuy͏t h̫o
Là b̵c th̯y t͙i cao
Ðã d̩y lý duyên khͧi
Không di͏t cǊng không sinh
Không ÿo̩n cǊng không th˱ͥng
Không ÿ͇n cǊng không ÿi
Không m͡t cǊng không khác
V̷ng b̿t m͕i hý lu̵n
Là an l̩c chân chính.
Quí vӏ có lӁ ÿã tӯng nghe qua Phұt giáo có hai tông phái
chính, ÿҥi thӯa và tiӇu thӯa. Phұt dҥy tiӇu thӯa cho ÿҥi
chúng, dҥy ÿҥi thӯa cho mӝt sӕ ÿӋ tӱ. Ðҥi thӯa có nhiӅu
phѭѫng pháp chuyӇn hóa tâm, gӑi là hiӇn pháp, lҥi có cҧ
nhӳng phѭѫng pháp vұn dөng khí và luân xa trong cѫ thӇ,
gӑi là mұt pháp. Phұt giáo truyӅn sang Tây tҥng tӯ nhiӅu thӃ
kӹ qua, mang ÿҫy ÿӫ cҧ ba lӟp giáo pháp là tiӇu thӯa, ÿҥi
thӯa hiӇn pháp và ÿҥi thӯa mұt pháp, kӃt hӧp thành mӝt
ÿѭӡng tu nhҩt quán.
Lҩy trѭӡng hӧp cӫa tôi mà nói, tôi thӑ giӟi tӹ kheo theo
bӝ luұt Tӹ kheo giӟi, thuӝc phҫn cӕt tӫy cӫa giáo pháp tiӇu
thӯa. Cӱ chӍ hành ÿӝng hàng ngày cӫa tôi ÿӅu thuұn theo
giáo pháp ҩy: tôi sӕng nӃp sӕng cӫa ngѭӡi xuҩt gia. Theo
Phұt giáo Tây tҥng, tӹ kheo thӑ 253 giӟi, phҧi nghiêm giӳ
253 giӟi này. Thêm vào ÿó, mӛi ngày tôi ÿӅu ngӗi thiӅn chӍ
(shamatha, zhi gnas) và thiӅn quán (vipashyana, lhag
mthong) theo pháp tu tiӇu thӯa.
Tuy vұy, công phu chính cӫa tôi lҥi thuӝc vӅ ÿҥi thӯa:
21

Vұy có thӇ nói Phұt giáo Tây tҥng là ÿѭӡng tu kӃt hӧp
cҧ ba lӟp giáo pháp. Ðây là ÿһc ÿiӇm cӫa Phұt giáo Tây
tҥng, phѭѫng pháp tu ӣ ÿây ÿһc biӋt phong phú súc tích.
ÐӇ bҳt ÿҫu mӝt cách ÿѫn giҧn, có thӇ nói rҵng giáo pháp
cӫa ÿӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni bao gӗm hai phѭѫng diӋn là
hành ÿӝng và quan niӋm.
Theo lӡi Phұt dҥy, cái gӑi là "quan niӋm" phҧi là tinh
thҫn bҩt bҥo ÿӝng, là tâm bҩt hҥi (ahimsa, tshe med zhi ba’l
lam). Tâm bҩt hҥi có nghƭa là không gây hҥi và ÿӗng thӡi
mang lӧi ích ÿӃn cho ngѭӡi khác. Hҫu hӃt mӑi tôn giáo lӟn
ÿӅu nói tӟi tinh thҫn bҩt bҥo ÿӝng, dҥy con ngѭӡi phҧi có
trái tim nӗng ҩm, nuôi dѭӥng tâm tính tӕt lành, giӳ tҩm lòng
nhân ái. Mөc tiêu cӫa mӑi tôn giáo lӟn ÿӅu giӕng nhau ӣ
ÿiӇm này, ÿӅu hѭӟng tӟi bình an nhân loҥi.
Tuy vұy, ÿӇ thӵc hiӋn mөc tiêu ÿó, mӛi tôn giáo lҥi có
mӝt hӋ thӕng triӃt lý khác nhau. Con ngѭӡi không ai giӕng
ai, vì vұy mӛi ngѭӡi phҧi tӵ xét lҩy khҧ năng khuynh hѭӟng
cӫa chính mình ÿӇ chӑn mӝt hӋ thӕng triӃt lý cho thích hӧp.
Nhѭng dù chӑn hӋ thӕng triӃt lý nào chăng nӳa, mөc tiêu
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chính cӫa tôn giáo vүn là ÿӇ ÿiӅu phөc tâm thӭc, mӣ rӝng
con tim. Dù có nhiӅu hӋ thӕng triӃt lý khác nhau, nhѭng
mөc tiêu chung vүn là làm sao cho trí thuҫn, cho tim nhân
hұu.
Hãy thӱ nhìn tӯ góc ÿӝ này ÿӇ xét vӅ hai hӋ thӕng triӃt
lý hӳu thҫn và vô thҫn. NhiӅu tôn giáo công nhұn có mӝt
ÿҩng sáng tҥo vҥn năng tҥo ra vҥn vұt và con ngѭӡi. Sӕng
thuұn theo ý cӫa ÿҩng sáng tҥo thì ÿѭӧc hҥnh phúc bình an.
Cá nhân con ngѭӡi không có gì ÿáng nói, chӍ ÿҩng sáng tҥo
mӟi thұt quan trӑng. Mӑi sӵ ÿӅu do ÿҩng sáng tҥo mà có, cá
nhân con ngѭӡi không nên ÿi ngѭӧc ý ÿҩng sáng tҥo. Nói
vұy sӁ nhiӅu ngѭӡi thҩy hӧp lý, sӕng thuұn theo ÿó, nhӡ vұy
tìm ÿѭӧc quân bình trong ÿӡi sӕng tinh thҫn và ÿҥo ÿӭc.
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tҥo quҧ tӕt lành, mang lҥi kinh nghiӋm bình an hҥnh phúc.
Ngѭӧc lҥi, ÿӝng cѫ hành ÿӝng ÿã ô nhiӉm thì làm gì nói gì
cǊng chӍ gây hҥi cho ngѭӡi, gieo quҧ khә ÿau. Không thӇ
trách ai khác, chӍ do nѫi mình. Trách nhiӋm cӫa ÿӡi sӕng
này mӛi ngѭӡi phҧi tӵ gánh lҩy. Phұt giáo cǊng có nói ÿӃn
hiӋn tѭӧng tӵ sinh, nhѭng hoàn toàn không có gì có thӇ gӑi
là thѭӧng ÿӃ hay là ÿҩng sáng tҥo vҥn năng.
ÐӇ giҧng vӅ tinh thҫn bҩt hҥi, Phұt dҥy tri kiӃn duyên
khӣi, vì duyên khӣi là trí tuӋ cӫa tâm bҩt hҥi. Duyên khӣi
trong Phұt giáo có nghƭa là tҩt cҧ hҥnh phúc và khә ÿau ÿӅu
tùy theo nhân duyên và thuұn theo nhân quҧ mà có. Vì vұy
muӕn ÿѭӧc hҥnh phúc lìa khә ÿau, chӍ cҫn cҩy trӗng nhân
hҥnh phúc, vҩt bӓ nhân khә ÿau.

Phұt giáo thích hӧp vӟi loҥi ngѭӡi sau. Mһc dù cǊng có
thӇ nói rҵng hҥi ngѭӡi là trái vӟi ý Phұt, nhѭng ÿây không
phҧi là nӝi dung cӫa Phұt giáo. Phұt dҥy khә ÿau mà mình
không muӕn, hҥnh phúc mà mình mong cҫu, tҩt cҧ ÿӅu do
nhân quҧ mà thành. Vì vұy con ngѭӡi có khҧ năng ÿiӅu
khiӇn vұn mӋnh cӫa chính mình.

Lý duyên khӣi ÿѭӧc trình bày cһn kӁ qua mѭӡi hai chi
duyên khӣi, ÿҫu tiên là vô minh [mù quáng], và cuӕi cùng là
lão tӱ [già và chӃt]. Mѭӡi hai chi duyên khӣi ÿѭӧc giҧi
thích theo mô hình mӝt chu kǤ. Tuy vұy, trong thӵc tӃ,
không phҧi con ngѭӡi bҳt ÿҫu vӟi vô minh, kӃt thúc vӟi lão
tӱ, mà thұt ra có rҩt nhiӅu niӋm vô minh, mӛi niӋm ÿӅu có
tác dөng riêng, kéo theo mӝt kiӃp tái sinh trong tѭѫng lai,
tҥo thành vô sӕ chu kǤ hiӋn hӳu chҵn chӏt không kӃt thúc.
Xin nhҩn mҥnh ӣ ÿây, lý duyên khӣi khҷng ÿӏnh tҩt cҧ mӑi
kinh nghiӋm khә ÿau và hҥnh phúc ÿӅu là quҧ, tӯ nhân mà
sinh ra.

Phұt giáo không công nhұn có ÿҩng sáng tҥo. Ðҩng sáng
tҥo thұt sӵ, chính là tâm. Tâm vӕn trong sáng. NӃu ÿӝng cѫ
trong sáng thì làm gì nói gì cǊng ÿӅu là hành ÿӝng tích cӵc,

KhӃ kinh dҥy nhân nào sinh quҧ nҩy. Tҩt cҧ mӑi kinh
nghiӋm chúng ta ÿang trҧi qua ÿӅu là quҧ, sinh ra tӯ nhân là
hành ÿӝng cӫa chính mình trong quá khӭ. Ngoài ra không

Lҥi có ngѭӡi mang khuynh hѭӟng hoài nghi, chӍ tin vào
mӕi tѭѫng quan giӳa mình và cuӝc sӕng. Khi nghe nói mӑi
sӵ không nҵm trong tay cӫa ÿҩng sáng tҥo mà nҵm trong tay
cӫa chính mình, hӑ sӁ thҩy hӧp lý, nhӡ ÿó tìm ÿѭӧc quân
bình trong ÿӡi sӕng tinh thҫn và ÿҥo ÿӭc.
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có ÿҩng sáng tҥo nào khác, cǊng không có ÿҩng tӕi cao nào
hiӋn hӳu trѭӡng tӗn, vѭӧt ngoài nhân quҧ.
Phұt dҥy có hai loҥi nhân quҧ. Mӝt là nhân quҧ tѭѫng
ӭng vӟi quá trình ô nhiӉm, ví dө nhân ác ÿӝc sinh quҧ khә
ÿau. Hai là nhân quҧ tѭѫng ӭng vӟi quá trình thanh tӏnh, ví
dө nhân tӕt lành sinh quҧ an lҥc.
Giáo thuyӃt vӅ nhân quҧ nҵm trong Tӭ diӋu ÿӃ [bӕn
chân lý nhiӋm mҫu] ÿѭӧc Phұt giҧng dҥy trong thӡi kǤ
chuyӇn bánh xe chánh pháp lҫn thӭ nhҩt. Tӭ diӋu ÿӃ là Khә,
Tұp, DiӋt và Ðҥo.
Chân lý ÿҫu tiên là Kh͝ ÿ͇, là chân lý vӅ Khә. Khә có ba
mӭc ÿӝ khác nhau. Thӭ nhҩt, vì ÿau ÿӟn tinh thҫn thӇ xác
nên khә, loҥi khә này gӑi là kh͝ kh͝. Thӭ hai, vì cuӝc sӕng
thay ÿәi luôn luôn nên khә, loҥi khә này gӑi là ho̩i kh͝. Ví
dө nhѭ ăn ÿӇ khӓi ÿói, nhѭng nӃu cӭ tiӃp tөc ăn mãi không
ngѭng, sӁ gһp nhiӅu vҩn ÿӅ. Loҥi khә này rҩt thѭӡng thҩy ӣ
xã hӝi tân tiӃn. Ðѭӧc cái gì mӟi là cҧm thҩy cӵc kǤ cao
hӭng: máy quay phim, máy truyӅn hình, xe hѫi, khi mӟi có
ai cǊng cҧm thҩy vui vҿ hҥnh phúc. Nhѭng chӍ ÿѭӧc mӝt
thӡi gian ngҳn, dҫn dҫn hҥnh phúc giҧm, bҩt mãn tăng. Lҥi
muӕn vҩt cái ÿã có, mang cái khác vӅ. Có ÿѭӧc cái khác,
mӑi sӵ lҥi tái diӉn: mӟi ÿҫu thұt cao hӭng, dҫn dҫn cҧm
thҩy khó chӏu không thӓa mãn. Ðây là ÿiӅu Phұt giáo gӑi là
hoҥi khә. Thӭ ba là khә ÿau ÿӃn tӯ hoàn cҧnh sӕng, gӑi là
hành kh͝. Nguyên nhân chính cӫa khә ÿau là gì? là vì, trong
cõi luân hӗi, nhӳng thành phҫn tâm lý và vұt lý cӫa chúng ta
ÿӅu do nghiӋp và phiӅn não sinh ra. [Ĉó chính là hành khә].
25
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Ba loҥi khә này ÿӅu nҵm trong chân lý ÿҫu tiên là Khә ÿӃ.
NiӃt bàn là siêu thoát cҧ ba loҥi khә ÿau chӭ không phҧi
chӍ hai loҥi khә ÿau ÿҫu. Chúng ta ngӗi ÿây, cҧm thҩy thұt
thoҧi mái, vұy là thoát ÿѭӧc loҥi khә ÿau thӭ nhҩt là khә
khә, tuy nhiên vүn thѭӡng bӏ loҥi khә ÿau thӭ hai là hoҥi
khә chi phӕi. Có ngѭӡi nhӡ tham thiӅn nhұp ÿӏnh, vѭӧt lên
trên mӑi cҧm giác thô lұu cӫa khә ÿau hҥnh phúc, tâm an
trú trong trҥng thái trung tính, thoát khӓi cҧ hai loҥi khә ÿau
là khә khә và hoҥi khә. Tuy vұy, chӍ khi nào thoát ÿѭӧc
hành khә, khi ҩy mӟi thұt gӑi là niӃt bàn.
Muӕn lìa khә, phҧi hiӇu rõ nguyên nhân cӫa khә. Tìm
hiӇu vӅ nguyên nhân cӫa khә là lãnh vӵc cӫa chân lý thӭ
hai, chân lý vӅ nguyên nhân cӫa khә, gӑi là T̵p ÿ͇.
Nguyên nhân cӫa Khә có hai, mӝt là hoҥt ÿӝng cӫa thân
và miӋng, hai là hoҥt ÿӝng cӫa ý. Ví dө bây giӡ tôi dùng lӡi
hòa nhã nói chuyӋn vӟi quí vӏ, không khí sӁ nhҽ nhàng dӉ
chӏu. Ngѭӧc lҥi nӃu tôi dùng lӡi dӳ dҵn, lҥi ÿѭa tay ÿánh
ÿҩm, không khí sӁ ngӝt ngҥt khó thӣ. Mӝt ngѭӡi khi làm
viӋc gì, nói ÿiӅu gì, ÿӅu lѭu lҥi ҩn tѭӧng trong tâm thӭc cӫa
chính mình. Tâm thӭc lѭu ҩn tѭӧng ҩy ÿѭӧc gӑi là nӅn tҧng
nhҩt thӡi lѭu trӳ nghiӋp. Tâm thӭc ҩy thuӝc vӅ ai thì gӑi cá
nhân ngѭӡi ҩy là nӅn tҧng liên tөc lѭu trӳ nghiӋp. Chính vì
mӛi hành ÿӝng ÿӅu gieo nghiӋp trong tâm thӭc, nên sӟm
muӝn gì quҧ cǊng sӁ tӟi, bҩt kӇ phҧi ÿӧi bao nhiêu lâu. Ðó
là lӡi giҧi thích vӅ Khә ÿӃ và Tұp ÿӃ.
Chân lý thӭ ba là sӵ chҩm dӭt cӫa khә, gӑi là Di͏t ÿ͇.
Khә vƭnh viӉn ÿoҥn diӋt, ÿó là niӃt bàn. Phѭѫng pháp diӋt
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khә và thành tӵu niӃt bàn thuӝc lãnh vӵc cӫa chân lý thӭ tѭ,
nói vӅ phѭѫng pháp diӋt khә, gӑi là Ð̩o ÿ͇.

mà có, lúc nào cǊng hiӋn diӋn, hiӋn tѭӧng nhѭ vұy gӑi là vô
vi.

Muӕn diӋt khә, phҧi diӋt ngay tӯ trong tâm thӭc. Ðҥo ÿӃ
nói vӅ phѭѫng pháp thâm nhұp nhӳng tҫng tâm thӭc cӵc kǤ
vi tӃ, nѫi ҩy vӕn có sҹn mӝt loҥi tuӋ giác rҩt ÿһc biӋt gӑi là
tuӋ giác tánh Không. ÐӇ giҧi thoát tâm thӭc ra khӓi phiӅn
não và tұp khí cӫa phiӅn não, cҫn hiӇu rõ tuӋ giác tánh
Không nghƭa là gì, cҫn hiӇu ÿâu là cái Tâm có khҧ năng diӋt
trӯ mӑi phiӅn não, trӵc nhұn chân tѭӟng cӫa thӵc tҥi. Vì
chӭng tánh Không là ÿiӅu rҩt quan trӑng, nên tánh Không
ÿѭӧc giҧi thích qua nhiӅu mӭc ÿӝ khác nhau. Ví dө có bӕn
tông phái Phұt giáo Ҩn ÿӝ giҧi thích tánh Không qua bӕn hӋ
thӕng khác nhau, rӗi tӯ ÿó mà tӓa ra thành nhiӅu tông phái
phө khác.

HiӋn tѭӧng hӳu vi có rҩt nhiӅu loҥi. Có loҥi hӳu vi hӳu
sҳc, ví dө hình dҥng, màu sҳc. Loҥi này gom chung lҥi
thành cái Phұt giáo thѭӡng gӑi là s̷c pháp. Lҥi có loҥi hӳu
vi vô sҳc, tuy cǊng do các yӃu tӕ kӃt hӧp mà thành nhѭng
không có hình sҳc, ví dө tâm thӭc hay kiӃn thӭc. Lҥi có loҥi
chӍ hoàn toàn là khái niӋm trӯu tѭӧng, ví dө thӡi gian, cái
tôi, v.v... Vұy các hiӋn tѭӧng hӳu vi có thӇ là sҳc, là thӭc,
hoһc không phҧi sҳc cǊng không phҧi thӭc mà chӍ là khái
niӋm trӯu tѭӧng.

B. Thұt tánh cӫa Tâm
Kinh sách Phұt giáo nói rҵng muӕn nhұn ÿӏnh sӵ vұt có
thұt hay không, chӍ cҫn xét xem sӵ vұt ҩy có phҧi là ÿӕi
cҧnh cӫa nhұn thӭc ÿúng ÿҳn hay không. ĈiӅu có thұt là
ÿiӅu do nhұn thӭc ÿúng ÿҳn nhұn biӃt; nӃu nhѭ không phҧi
do nhұn thӭc ÿúng ÿҳn nhұn biӃt thì không có thұt.
HiӋn tѭӧng có thұt có thӇ chia thành hai loҥi: mӝt là hiӋn
tѭӧng khi có, khi không; hai là hiӋn tѭӧng luôn luôn có ÿó,
ví dө không gian.
HiӋn tѭӧng khi có khi không là hiӋn tѭӧng duyên sinh,
do yӃu tӕ kӃt hӧp mà thành, gӑi là hͷu vi. Còn loҥi hiӋn
tѭӧng không phҧi duyên sinh, không do nhân duyên kӃt hӧp
27

Sҳc là tҩt cҧ nhӳng gì có thӇ nhұn thӭc bҵng giác quan,
nhѭ hình sҳc do nhãn thӭc nhұn biӃt, âm thanh do nhƭ thӭc
nhұn biӃt, v.v...
Thӭc có hai loҥi. Tâm v˱˯ng là loҥi tâm thӭc lӋ thuӝc
trӵc tiӃp vào giác quan. Tâm sͧ là nhӳng trҥng thái tâm thӭc
tùy theo tâm vѭѫng mà khӣi chӭ không tùy vào giác quan.
Tâm vѭѫng lҥi có hai loҥi. Mӝt là tâm thӭc thuӝc phҥm
vi ngǊ căn, gӑi là ti͉n ngǊ thͱc. Hai là tâm thӭc thuӝc phҥm
vi cӫa ý.
Tâm sӣ có năm mѭѫi mӕt thӭ. Năm thӭ có mһt cùng
khҳp, gӑi là tâm sͧ bi͇n hành, ÿó là thӑ [lãnh chӏu], tѭӣng
[liên tѭӣng], tѭ [lo lҳng, tҥo tác], tác ý [mong khӣi], xúc
[giao tiӃp]. Gӑi là có mһt cùng khҳp, vì năm tâm này luôn ÿi
kèm tâm vѭѫng. Bӕn mѭѫi sáu tâm sӣ còn lҥi, có năm tâm
sͧ bi͏t c̫nh, mѭӡi mӝt tâm sͧ thi͏n, sáu căn b̫n phi͉n
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não, hai mѭѫi tùy phi͉n não, và bӕn b̭t ÿ͓nh tâm sͧ.1
Bây giӡ nói rõ hѫn vӅ tâm vѭѫng. Loҥi tâm vѭѫng thuӝc
phҥm vi cӫa ngǊ căn, tiӅn ngǊ thӭc, luôn khӣi sinh tùy theo
ba yӃu tӕ chính, gӑi là ba duyên tӕ. Lҩy ví dө nhãn thӭc
thҩy ÿѭӧc cuӕn sách, nhѭng chӍ thҩy sách chӭ không thҩy
bàn. Vұy cuӕn sách là ÿӕi cҧnh cӫa nhãn thӭc và cǊng là
duyên tӕ phát sinh ra nhãn thӭc thҩy cuӕn sách.
ÐӋ tӱ tông phái Tì bà sa luұn bӝ [Vaibhashika] cho rҵng
tâm thӭc có thӇ khӣi sinh mà không cҫn ÿӕi cҧnh. Luұn A Tì
Ð̩t Ma Câu Xá2 giҧi thích ÿӕi cҧnh là do nhãn căn nhұn
biӃt chӭ không phҧi nhãn thӭc. Các tông
phái khác, nhѭ Kinh lѭӧng bӝ [Sautrantika] và các tông
phái cao hѫn, nói rҵng nhãn thӭc nѭѫng theo ÿӕi cҧnh ÿӇ
nhұn biӃt ÿӕi cҧnh. Có nhiӅu quan ÿiӇm khác nhau vӅ mӕi
tѭѫng quan giӳa ÿӕi cҧnh và tâm thӭc, tôi xin giҧi thích
hiӋn tѭӧng này thuұn theo hӋ thӕng nói rҵng ÿӕi cҧnh nҵm
ngoài tâm thӭc.
Nhӡ có cuӕn sách trѭӟc mһt nên ta mӟi thҩy cuӕn sách.
Vұy cuӕn sách là mӝt trong nhӳng yӃu tӕ sinh ra nhãn thӭc
thҩy cuӕn sách; yӃu tӕ này gӑi là sͧ duyên3. Ngoài ra, nhãn
thӭc chӍ có thӇ nhұn biӃt hình sҳc chӭ không thӇ nhұn biӃt
âm thanh. Căn nào sinh thӭc nҩy, vұy nhãn căn cǊng là mӝt
1

Ðӑc thêm vӅ tâm vѭѫng, tâm sӣ: HT Thích ThiӋn Hoa, Ph̵t H͕c Ph͝
Thông, Khóa 9, tұp 1, bài 3-9. Ҩn bҧn ÿiӋn tӱ tҥi:
http://www.thuvienhoa sen.org/phathocphothong-09.htm
2
Treasury of Manifest Knowledge, Phҥn: abhidharmakosa. Dӏch
nghƭa, Th̷ng pháp lu̵n.
3
condition of observation.
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yӃu tӕ phát sinh ra nhãn thӭc thҩy cuӕn sách; yӃu tӕ này gӑi
là tăng th˱ͫng duyên, là yӃu tӕ chính1. Hӝi ÿӫ sӣ duyên và
tăng thѭӧng duyên cǊng chѭa chҳc ÿã sinh ra thӭc. Ví dө
khi ngӫ, hay khi tâm lѫ ÿӉnh, nhiӅu khi nhìn mà không
thҩy. ÐiӅu này cho thҩy còn mӝt yӃu tӕ thӭ ba. YӃu tӕ này
gӑi là vô gián duyên, là thӭc cӫa thӡi ÿiӇm ÿi trѭӟc2, tӯ ÿó
sinh ra thӭc cӫa thӡi ÿiӇm theo sau, nhӡ vұy nhұn thӭc giác
quan có thӇ chuyӇn thành kinh nghiӋm tâm thӭc. Dù có ÿӕi
cҧnh, có nhãn căn, nhѭng nӃu bӝ óc không hoҥt ÿӝng bình
thѭӡng thì nhãn thӭc vүn không thӇ phát sinh. Vұy bӝ óc
cǊng là mӝt yӃu tӕ quan trӑng. Nhѭng bӝ óc tӵ nó không có
khҧ năng phát sinh kinh nghiӋm nhãn thӭc, do ÿó còn có
mӝt yӃu tӕ quan trӑng khác nӳa liên quan ÿӃn bӝ óc, ÿó là ý
thӭc. Bӕn thӭc còn lҥi cǊng khӣi sinh tѭѫng tӵ nhѭ vұy.
Năm loҥi tâm thӭc khӣi sinh tӯ giác quan nói trên [tiӅn
ngǊ thӭc] không nҵm trong lãnh vӵc cӫa khái niӋm. Ví dө
khi nhìn cuӕn sách, dù là nhìn tәng quát, vүn sӁ có mӝt
phҫn tâm thӭc chú ý ÿӃn góc bên này, hay cҥnh bên kia.
Nhѭ ÿã nói, hӉ tâm bӏ hình sҳc thu hút thì sӁ xao lãng không
ghi nhұn âm thanh. Hoһc nhѭ khi ÿang chăm chú lҳng nghe
mӝt bҧn nhҥc hay, mҳt tuy nhìn nhѭng không thҩy, sau ÿó
không thӇ nhӟ. ÐiӅu này cho thҩy ngoài tâm thӭc khӣi sinh
tӯ giác quan ra [tiӅn ngǊ thӭc] hãy còn mӝt yӃu tӕ tác ÿӝng
khác. YӃu tӕ này chính là ý thӭc3. Ý thӭc có hai loҥi, ý thͱc
1

main condition.
immediately preceding condition.
3
mental consciousness.
2
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có khái ni͏m1 và ý thͱc v˱ͫt khái ni͏m2. Ý thӭc vѭӧt khái
niӋm còn gӑi là trӵc chӭng.
Có mӝt vài bҩt ÿӗng ý kiӃn giӳa các tông phái vӅ vҩn ÿӅ
có hay không có loҥi kinh nghiӋm trӵc chӭng tӵ lҩy mình
làm ÿӕi cҧnh. Tuy vұy, mӑi tông phái ÿӅu ÿӗng ý rҵng kinh
nghiӋm trӵc chӭng có ba loҥi: trӵc chӭng nhӡ giác quan,
nhӡ tâm thӭc, hay nhӡ thiӅn ÿӏnh. Loҥi thӭ ba chӍ có thӇ
xҧy ra trong khi tham thiӅn nhұp ÿӏnh.
Sáu tâm vѭѫng - tӯ nhãn thӭc cho ÿӃn ý thӭc - luôn luôn
ÿi liӅn vӟi năm loҥi tâm sӣ có mһt cùng khҳp [tâm sӣ biӃn
hành]. Còn các loҥi tâm sӣ khác không phҧi lúc nào cǊng có
mһt. Vì có nhiӅu chӭc năng khác nhau nhѭ vұy nên tâm sӣ
ÿѭӧc chia thành hai loҥi, mӝt là nh̵n thͱc ÿúng ÿ̷n3, hai là
nh̵n thͱc sai l͏ch4.
Muӕn ÿҥt thành tӵu trên ÿѭӡng tu, chúng ta cҫn dӵa vào
loҥi nhұn thӭc ÿúng ÿҳn. Nhұn thӭc ÿúng ÿҳn ÿѭa ÿӃn hai
kӃt quҧ, k͇t qu̫ không gián ÿo̩n và k͇t qu̫ có gián ÿo̩n5.
Còn nhұn thӭc sai lӋch có ba loҥi. Mӝt là không bi͇t ÿ͙i
c̫nh, hai là bi͇t sai ÿ͙i c̫nh, ba là nghi ho̿c ÿ͙i c̫nh.
Không biӃt ÿӕi cҧnh có nghƭa là tâm thӭc tuy giao tiӃp vӟi
ÿӕi cҧnh nhѭng không biӃt, không ghi nhұn. BiӃt sai ÿӕi
cҧnh có nghƭa là tâm thӭc tuy biӃt ÿӕi cҧnh, nhѭng biӃt mӝt
cách sai lӋch méo mó. Nghi hoһc ÿӕi cҧnh có ba loҥi, mӝt là
1

conceptual consciousness.
non-conceptual consciousness.
3
valid cognition.
4
invalid cognition.
5
uninterrupted and interrupted results.
2
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nghi hoһc ÿiӅu sai, thiên vӅ ÿiӅu ÿúng; hai là nghi hoһc ÿiӅu
ÿúng, hѭӟng vӅ ÿiӅu sai; ba là nghi hoһc cҧ hai, lѭӥng lӵ ӣ
giӳa. Nhұn thӭc sai lӋch có nhiӅu mӭc ÿӝ. Muӕn chuyӇn
nhұn thӭc sai lӋch thành nhұn thӭc ÿúng ÿҳn, cҫn trҧi qua
nhiӅu chһng ÿѭӡng chuyӇn hóa tâm thӭc.
Bѭӟc ÿҫu tiên cӫa con ÿѭӡng chuyӇn hóa tâm thӭc là
phҧi dӭt bӓ tâm chҩp thӫ vӑng kiӃn. Chúng ta thѭӡng vүn
khăng khăng bám chһt vào nhұn thӭc sai lҫm. Có nhiӅu
phѭѫng pháp giúp chúng ta suy nghƭ, phân tích vҩn ÿӅ sâu
hѫn, nhӡ ÿó bҳt ÿҫu nghi hoһc ÿiӅu mình thѭӡng vүn lҫm
tin, chҩm dӭt giai ÿoҥn chҩp thӫ, bѭӟc vào giai ÿoҥn nghi
hoһc. Tâm nghi hoһc sӁ càng lúc càng vi tӃ. NӃu cӭ tiӃp tөc
tѭ duy phân tích vӅ thӵc tҥi, dҫn dҫn nghi hoһc yӃu dҫn,
hiӇu biӃt chính xác phát triӇn. Tâm càng lúc càng quen vӟi
chân tѭӟng cӫa thӵc tҥi, ÿӃn mӝt lúc nào ÿó sӁ vѭӧt thoát
khái niӋm, có ÿѭӧc kinh nghiӋm trӵc chӭng.
Trí tuӋ có thӇ ÿӃm thành ba loҥi, trí tu͏ ÿ͇n tͳ s nghe
[văn tuӋ], trí tu͏ ÿ͇n tͳ s hi͋u [tѭ tuӋ], trí tu͏ ÿ͇n tͳ s tu
[tu tuӋ]. Ba loҥi trí tuӋ này phân thành vô sӕ loҥi trí tuӋ
khác.
Ðây là lӡi giҧi thích sѫ lѭӧc vӅ cҧnh giӟi cӫa tâm thӭc.
Muӕn nҳm vӳng ÿӅ tài này, trѭӟc tiên cҫn biӃt vӅ ÿӕi cҧnh
cӫa tâm thӭc, sau ÿó biӃt tâm thӭc nhұn biӃt ÿӕi cҧnh nhѭ
thӃ nào, sau cùng là biӃt vӅ các mӕi tѭѫng quan giӳa tâm
thӭc và ÿӕi cҧnh.
Tâm thӭc tiӃp xúc ÿӕi cҧnh qua nhiӅu cách. Vì vұy ý
thӭc vѭӧt khái niӋm có mӝt loҥi ÿӕi cҧnh gӑi là tѭӟng hiӋn,
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nhѭng ÿây không phҧi là ÿӕi cҧnh cӫa ý thӭc có khái niӋm.
Ý thӭc có khái niӋm, ngѭӧc lҥi, có ÿӕi cҧnh gӑi là ÿӕi cҧnh
phân biӋt, cùng vӟi mӝt loҥi ÿӕi cҧnh khác, gӑi là ÿӕi cҧnh
nhұn thӭc.
ThӃ giӟi hiӋn tѭӧng cǊng ÿѭӧc chia thành hai loҥi, hi͏n
t˱ͫng kh̻ng ÿ͓nh và hi͏n t˱ͫng phͯ ÿ͓nh. Có ÿӫ loҥi khái
niӋm liên quan ÿӃn hai loҥi hiӋn tѭӧng này, nhѭ khái niӋm
nhìn vào khía cҥnh phӫ ÿӏnh, hay khái niӋm nhìn vào khía
cҥnh khҷng ÿӏnh. Ví dө cuӕn sách này là mӝt hiӋn tѭӧng
khҷng ÿӏnh. Vұy muӕn nhұn biӃt cuӕn sách, chúng ta phҧi
trӵc tiӃp loҥi bӓ yӃu tӕ ÿӕi nghӏch là yӃu tӕ không-phҧisách. Ngѭӧc lҥi, khi nói trên bàn không có sách, tâm thӭc ӣ
ÿây phҧi hoҥt ÿӝng theo phѭѫng thӭc phӫ ÿӏnh, phӫ nhұn
ÿӕi tѭӧng phӫ ÿӏnh, là cuӕn sách. Nhұn thӭc này chӍ có nhӡ
phӫ ÿӏnh, không thӇ có nhӡ khҷng ÿӏnh.
HiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh nói chung có mѭӡi lăm loҥi, có thӇ
qui nҥp thành hai: hi͏n t˱ͫng phͯ ÿ͓nh có kh̻ng ÿ͓nh và
hi͏n t˱ͫng phͯ ÿ͓nh không kh̻ng ÿ͓nh.
HiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh có khҷng ÿӏnh có bӕn loҥi: mӝt là
trc ti͇p kh̻ng ÿ͓nh; hai là gián ti͇p kh̻ng ÿ͓nh, ba là vͳa
trc ti͇p vͳa gián ti͇p kh̻ng ÿ͓nh, bӕn là m̿c nhiên kh̻ng
ÿ͓nh. Ví dө cho trѭӡng hӧp mһc nhiên khҷng ÿӏnh là nӃu
nói chӍ có A hoһc B, vұy phӫ ÿӏnh A là mһc nhiên khҷng
ÿӏnh B. Ví dө cho trѭӡng hӧp gián tiӃp khҷng ÿӏnh là nói
ngѭӡi ÿàn ông tuy mұp béo nhѭng ban ngày lҥi không ăn.
Dù không nói thҷng, phӫ ÿӏnh ngѭӡi ҩy ăn ban ngày là gián
tiӃp khҷng ÿӏnh ngѭӡi ҩy ăn ban ÿêm. HiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh
33
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mà không khҷng ÿӏnh là nhѭ khi nói “ngѭӡi này không
uӕng rѭӧu”, tuy phӫ ÿӏnh sӵ uӕng rѭӧu, nhѭng vүn không
khҷng ÿӏnh có uӕng thӭ gì khác.
Cҫn hiӇu cho thұt rõ vӅ các hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh, vì tánh
Không là mӝt hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh và chӍ có thӇ tiӃp cұn
ÿѭӧc bҵng phѭѫng pháp phӫ ÿӏnh.
C. Hӓi ÿáp
Hӓi. Ngài lúc nãy có nói mӛi ngѭӡi thích hӧp vӟi mӝt
phѭѫng pháp tu. Xin hӓi làm sao biӃt phѭѫng pháp tu nào
thích hӧp vӟi mình?
Ðáp. Mӟi ÿҫu phҧi thӱ nhiӅu phѭѫng pháp khác nhau.
Rӗi nhӡ mӝt vài kinh nghiӋm khác thѭӡng, hay nhӡ nhӳng
giҩc mѫ, tӯ tӯ có thӇ tìm ra pháp tu thích hӧp.
Tôi có nói các tôn giáo giӕng nhau ӣ ÿiӇm muӕn giúp
cho ÿӡi sӕng con ngѭӡi tӕt ÿҽp hѫn, nói nhѭ vұy chӍ có
nghƭa là mӑi tôn giáo giӕng nhau ӣ ÿiӇm này. Ngoài ÿiӇm
này ra, hӋ thӕng triӃt lý và phѭѫng pháp hành trì cӫa mӛi
tôn giáo ÿӅu khác nhau. Ví dө Thiên chúa giáo cho rҵng con
ngѭӡi có thӇ lên thiên ÿàng. Phұt giáo lҥi cho rҵng con
ngѭӡi có thӇ ÿҥt niӃt bàn giҧi thoát.
Ngay nhѭ trong Phұt giáo, chӳ niӃt bàn cǊng có nhiӅu
nghƭa, Tì bà sa luұn bӝ cho rҵng ÿҥi niӃt bàn, là niӃt bàn rӕt
ráo mà các ÿҩng giác ngӝ ÿҥt tӟi khi lìa trҫn, không nhӳng
là trҥng thái tách lìa phiӅn não ô nhiӉm mà còn tách lìa cҧ
tâm thӭc. Tông phái này cho rҵng tâm không thѭӡng trө. Do
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ÿó ÿӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni ÿӕi vӟi tông phái này chӍ là
mӝt nhân vұt lӏch sӱ, không còn hiӋn hӳu nӳa.

phҫn lӟn chúng ta chӍ có thӇ dӵa vào suy luұn ÿӇ biӃt nhӳng
ÿiӅu này là có thұt.

Ngài Long Thӑ ngѭӧc lҥi khҷng ÿӏnh niӃt bàn giҧi thoát
là trҥng huӕng tách lìa phiӅn não ô nhiӉm. Nhұp niӃt bàn
giҧi thoát không có nghƭa là ÿoҥn diӋt tâm thӭc, mà vүn
phҧi có mӝt ngѭӡi thành tӵu niӃt bàn. Ðây là ÿiӅu ngài
Long Thӑ giҧi thích rҩt cһn kӁ.

Có mӝt sӕ kinh nghiӋm chӍ cҫn dӵa vào tҫng tâm thӭc
thô lұu là có thӇ biӃt ÿѭӧc, nhѭng cǊng có mӝt sӕ kinh
nghiӋm cҫn vұn dөng nhӳng tҫng tâm thӭc vi tӃ hѫn mӟi có
thӇ biӃt ÿѭӧc. Ví dө khi ngӫ, tâm thӭc trong trҥng thái ngӫ
luôn vi tӃ hѫn tâm thӭc khi tӍnh, nhӡ vұy lúc ngӫ có thӇ có
ÿѭӧc mӝt sӕ kinh nghiӋm mà khi tӍnh không thӇ có.

Vұy ngay trong hӋ triӃt lý công nhұn có niӃt bàn cǊng có
nhiӅu kiӃn giҧi khác nhau. Ngay cҧ trong Phұt giáo cǊng có
nhiӅu ÿiӇm khác biӋt giӳa các tông phái. Bây giӡ nӃu ngѭӡi
theo Thiên chúa giáo thҳc mҳc không biӃt có phѭѫng pháp
tu nào trong ÿҥo Thiên chúa có thӇ giúp ÿҥt ÿӃn niӃt bàn cӫa
Phұt giáo hay không, câu trҧ lӡi khҷng ÿӏnh là không.
Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, nӃu Phұt tӱ thҳc mҳc không biӃt có pháp
tu Phұt giáo nào dүn tӟi thiên ÿѭӡng cӫa Thiên chúa giáo
hay không, câu trҧ lӡi ÿѭѫng nhiên là không có. Muӕn ÿҥt
niӃt bàn cӫa Phұt giáo, phҧi tu trӑn vҽn theo phѭѫng pháp
Phұt giáo. Còn nӃu trong lòng không thҩy hӭng thú vӟi
pháp tu Phұt giáo thì nên tìm cho mình mӝt tôn giáo khác
thích hӧp hѫn.
Hӓi. Ðѭӡng tu Phұt giáo ÿӅ cao lý trí quá ÿӝ. Có khi nào
vì vұy mà mang khuynh hѭӟng xem thѭӡng nhӳng kinh
nghiӋm phi thѭӡng, cho ÿó là ÿiӅu phi lý không ÿáng quan
tâm?
Ðáp. Kinh nghiӋm trӵc chӭng khi nhұp ÿӏnh là chuyӋn
có thұt. Nhӳng kinh nghiӋm này không phҧi ai cǊng có nên
35

Do ÿó có thӇ dùng tâm thӭc khi mѫ ÿӇ quán chiӃu vӅ
mӝt sӕ chuyӋn. Lúc tӍnh có thӇ vұn dөng lý trí ÿӇ thҩy rҵng
tâm thӭc cӫa mình vӕn trong sáng, có khҧ năng thҩy biӃt
không ngăn ngҥi. Dӵa vào lý luұn, chúng ta có thӇ suy
nghiӋm và kiӇm chӭng nhӳng kinh nghiӋm khác thѭӡng, ÿӇ
thҩy rҵng có nhӳng ÿiӅu chӍ có thӇ hiӇu ÿѭӧc nhӡ phѭѫng
pháp khác thѭӡng, tӹ nhѭ kinh nghiӋm ÿӃn trong giҩc mѫ.
Hӓi. Muӕn giҧi thích giҩc mѫ thì phҧi làm sao? Có cҫn
phҧi có khҧ năng gì ÿһc biӋt không? Nên tiӃp cұn qua
phѭѫng diӋn tâm lý, hay qua phѭѫng diӋn nào khác?
Ðáp. ÐiӅu tôi ÿang nói ÿây không phҧi là giҩc mѫ
thông thѭӡng, mà là mӝt sӕ giҩc mѫ khác thѭӡng, ví dө
nhӳng giҩc mѫ lһp ÿi lһp lҥi nhiӅu lҫn. Giҩc mѫ ÿӃn khi mӟi
ngӫ không mҩy quan trӑng. Quan trӑng là giҩc mѫ lúc vӅ
sáng. NӃu quí vӏ thұt sӵ quan tâm muӕn tìm hiӇu ý nghƭa
sâu xa cӫa giҩc mѫ, phҧi nhӡ ÿӃn nhӳng bұc chân tu có khҧ
năng ÿiӅu khiӇn tҫng khí vi tӃ ÿӇ giúp giҩc mѫ cӫa quí vӏ
ÿѭӧc rõ ràng chính xác hѫn. Nhӡ vұy dӉ phân tích hѫn.
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Ðó là nói cho vài trѭӡng hӧp ÿһc biӋt. Phҫn lӟn giҩc mѫ
chӍ là hѭ vӑng, không có ý nghƭa gì cҧ. Theo quan ÿiӇm
Trung Quán, tông phái cao nhҩt trong Phұt giáo, thì mӑi
kinh nghiӋm tâm thӭc khi thӭc giҩc ÿӅu là hѭ vӑng cҧ.
Ngay khi tӍnh ÿã hѭ vӑng, huӕng gì khi mѫ.
Hӓi. Vұy mѫ có khi chӍ là hѭ vӑng, làm sao có thӇ phân
biӋt cái gì là hѭ vӑng, cái gì là chân thұt?
Ðáp. Nói nhұn thӭc khi tӍnh ÿӅu là hѭ vӑng, ÿó là nói
theo Chân ÿӃ [chân lý rӕt ráo]. Còn nói theo Tөc ÿӃ [chân lý
qui ѭӟc], vүn có cái gӑi là nhұn thӭc ÿúng ÿҳn.
Nhұn thӭc ÿúng ÿҳn có hai, hoһc trӵc tiӃp, hoһc gián
tiӃp. Trong ÿӡi sӕng hàng ngày chúng ta thѭӡng dùng loҥi
nhұn thӭc gián tiӃp ÿӇ mà so sánh nhұn thӭc cӫa mình vӟi
nhұn thӭc cӫa ngѭӡi khác. NӃu so sánh nhѭ vұy mà cҧm
thҩy chao ÿҧo hoài nghi thì cǊng không cҫn phҧi hoҧng sӧ.
Cӭ nhӟ nghƭ vӅ nghiӋp, vӅ cҧnh sӕng luân hӗi vӕn là khә
não, ÿӇ giӳ bình tƭnh. Rӗi tiӃp tөc phân tích tìm hiӇu.
Hӓi. Làm sao có thӇ phân biӋt khi nào tâm ÿang hѭ vӑng
khi nào không? Muӕn tѭ duy phҧi dùng tӟi tâm, mà tâm chӍ
là hѭ vӑng, vұy phҧi làm gì?
Ðáp. Ӣ ÿây cҫn giҧi thích vӅ hai cái nhìn ÿúng ÿҳn, mӝt
là cái nhìn ÿúng ÿҳn thuӝc phҥm vi thӃ tөc, hai là cái nhìn
ÿúng ÿҳn thuӝc phҥm vi xuҩt thӃ.
Cái nhìn ÿúng ÿҳn thuӝc phҥm vi xuҩt thӃ là trӵc nhұn
chân tѭӟng cӫa sӵ vұt, thҩy ÿѭӧc tánh Không. Sӵ vұt thҩy
giӕng nhѭ mӝt thӵc thӇ có tӵ tánh, hiӋn hӳu mӝt cách ÿӝc
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lұp, nhѭng ÿây chӍ là cái thҩy sai lҫm. Cái thҩy sai lҫm này
khiӃn chúng ta tin chҳc rҵng sӵ vұt có tӵ tánh. Muӕn nhìn ra
cái thҩy này vӕn sai lҫm, trѭӟc hӃt phҧi hiӇu sӵ vұt tӵ nó
không phҧi nhѭ ta thҩy, tӵ nó hoàn toàn không phҧi là mӝt
thӵc thӇ có tӵ tánh. Ngӝ ÿѭӧc chân tánh cӫa sӵ vұt rӗi, sӁ
thҩy rõ nhұn thӭc cӫa mình vӅ sӵ vұt chӍ là nhұn thӭc sai
lҫm.
Khi phiӅn não dҩy lên trong tâm, ví dө lúc nәi cѫn
thѭѫng ghét, chúng ta luôn thҩy ÿӕi tѭӧng cӫa lòng thѭѫng
hay ghét ÿó là mӝt chӫ thӇ ÿӝc lұp, chҳc thұt. NӃu hiӇu ÿӕi
tѭӧng cӫa phiӅn não thұt ra không giӕng nhѭ ta thҩy, tӵ
nhiên lòng thѭѫng ghét sӁ giҧm ÿi. Ӣ giai ÿoҥn này, chúng
ta quán tánh Không.
Hӓi. Thѭa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, nói ӣ mӝt mӭc ÿӝ thҩp
hѫn mӝt chút, con ngѭӡi ÿӕi vӟi nghiӋp cӫa mình có ÿѭӧc
chút quyӅn năng gì không?
Ðáp. NghiӋp có nhiӅu loҥi. Cùng gieo nghiӋp thì phҧi
cùng chӏu quҧ [cӝng nghiӋp]. Tӵ mӝt mình tҥo nghiӋp thì
phҧi tӵ mӝt mình chӏu quҧ [biӋt nghiӋp].
Chúng ta cùng có mһt ӣ ÿây hôm nay, ÿó là kӃt quҧ cӫa
nghiӋp ÿã gieo chung trong quá khӭ. Nhѭng nói gieo chung,
không có nghƭa là chung nhau tҥo nghiӋp ӣ cùng nѫi, cùng
lúc.
NghiӋp ÿã gieo trong quá khӭ thì không thӇ thay ÿәi.
NghiӋp ÿã gieo là phҧi chӏu quҧ, bҵng không phҧi sám hӕi
ÿӇ thanh tӏnh hóa. Nhѭng thұt sӵ chúng ta vӕn có khҧ năng
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chi phӕi nghiӋp, vì tҩt cҧ nhӳng gì xҧy ra trong tѭѫng lai
ÿӅu tùy thuӝc vào hành ÿӝng ÿang làm trong hiӋn tҥi.
Hӓi. Tôi nghƭ vҩn ÿӅ nҵm ӣ chӛ nghiӋp lӵc có khҧ năng
chi phӕi hành ÿӝng trong hiӋn tҥi. So vӟi lӵc chi phӕi cӫa
nghiӋp quҧ, ý chí và ѭӟc muӕn cӫa con ngѭӡi nҵm ӣ ÿâu?
Ðáp. Nhѭ tôi vӯa nói, nghiӋp ÿã gieo rӗi không thӇ thay
ÿәi. Hành ÿӝng mӝt khi kӃt thúc là ÿӇ vӃt lҥi trong tâm
thӭc, nghiӋp quҧ ҳt phҧi tӟi. Nhѭng tҩt cҧ nhӳng gì xҧy ra
trong tѭѫng lai vүn nҵm trong tҫm tay cӫa chúng ta, vүn do
chúng ta quyӃt ÿӏnh lҩy. Ví dө nӃu bây giӡ chúng ta gieo
nhân ác thì chҳc chҳn sӁ có ngày phҧi ÿӕi diӋn vӟi quҧ ác.
Tuy vұy, ác nghiӋp ÿã gieo trong quá khӭ vүn có thӇ bӏ
phá hӫy nhӡ công phu sám hӕi. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, thiӋn
nghiӋp cǊng có thӇ bӏ tiêu hӫy vì viӋc làm bҩt thiӋn, ví dө
nhѭ nәi tâm sân si giұn dӳ. CǊng có khi thiӋn nghiӋp ÿӫ
mҥnh nên hóa giҧi ÿѭӧc ác nghiӋp. ThiӋn nghiӋp cǊng có
thӇ ÿѭӧc bҧo vӋ [khӓi bӏ ác nghiӋp phá hӫy] nhӡ hӗi hѭӟng
công ÿӭc.
Hӓi. Cái gì tái sinh? Có phҧi là tâm thӭc cá nhân tan vào
dòng tâm thӭc lӟn hѫn, rӗi tӯ ÿó hiӋn ra trӣ lҥi?
Ðáp. “Cái tôi” tái sinh.
Hӓi. Nhѭng tôi không biӃt “cái tôi” là gì. NӃu tôi tái
sinh, tôi có biӃt tôi là ai ÿâu. Tôi không nhӟ kiӃp trѭӟc tôi là
gì. Tôi là ai?
Ðáp. ÐӇ trҧ lӡi cho câu hӓi tâm thӭc là cӫa ai: tâm thӭc
thuӝc vӅ bҧn thân cӫa ngѭӡi mang tâm thӭc ҩy. Còn cái tôi
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có thӇ tìm thҩy ÿѭӧc hay không, lҥi là mӝt câu hӓi khác.
NӃu nói rҵng hӉ tái sinh thì phҧi nhӟ hӃt chuyӋn ÿӡi
trѭӟc, nói nhѭ vұy là lҫm. Có chuyӋn có thӇ nhӟ, có chuyӋn
không. Ngay nhѭ chuyӋn cӫa kiӃp này ÿã không thӇ nhӟ
hӃt. Nhѭng dù nhӟ hay không nhӟ, cǊng vүn không thӇ nói
rҵng "chuyӋn ÿó không liên quan gì ÿӃn tôi".
Có ngѭӡi nhӟ rҩt rõ các ÿӡi quá khӭ, nhѭng ngѭӡi bình
thѭӡng phҫn lӟn không ai nhӟ chuyӋn tiӅn kiӃp, vì khi ÿi
qua giai ÿoҥn tiӃp nӕi giӳa hai kiӃp tái sinh, tâm thӭc bҩy
giӡ vi tӃ hѫn tâm thӭc lúc sӕng rҩt nhiӅu. Nhӳng gì trí nhӟ
ghi nhұn ÿѭӧc ӣ tҫng tâm thӭc vi tӃ này không thӇ chuyӇn
lҥi cho tҫng tâm thӭc thô lұu sau khi tái sinh.
Ngѭӡi nào có chút kinh nghiӋm vӟi tҫng tâm thӭc vi tӃ
sӁ có nhiӅu khҧ năng nhӟ lҥi chuyӋn tiӅn kiӃp hѫn.
Hӓi. Ngài có nói trѭӟc khi dҩn thân vào con ÿѭӡng diӋt
khә, ngѭӡi tu phҧi biӃt chҳc, phҧi có bҵng chӭng, rҵng khә
ÿau là ÿiӅu có thӇ tұn diӋt. Vұy tìm ÿâu ra bҵng chӭng này?
Ðáp. Nguyên nhân tҥo khә ÿau là ÿiӅu có thӇ diӋt bӓ, vì
vұy khә ÿau cǊng có thӇ diӋt bӓ.
Nói cho thұt ÿѫn giҧn, khә ÿau bҳt nguӗn tӯ phiӅn não.
PhiӅn não bҳt nguӗn tӯ tâm lý chҩp ngã [tâm lý cho rҵng cái
tôi có tӵ tánh]. Cái thҩy hѭ vӑng cӫa Tâm, cho rҵng sӵ vұt
có tӵ tánh, ÿây chính là ÿiӅu cҫn ÿѭӧc gҥn sҥch.
Mӑi tông phái trong Phұt giáo ÿӅu vҥch ra phѭѫng pháp
diӋt trӯ thói quen hѭ vӑng này cӫa tâm. Trung Quán tông
nói rҵng có thӇ dùng lý luұn ÿӇ phӫ nhұn tӵ tánh cӫa sӵ vұt,
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nhӡ ÿó hiӇu ÿѭӧc tánh Không và thҩy ÿѭӧc tâm thӭc vӕn có
khҧ năng tách lìa phiӅn não.
Hӓi. Giҧi thoát có phҧi là trӣ lҥi vӟi trҥng huӕng nguyên
thӫy, tӯ lâu bӏ che khuҩt, trӣ lҥi vӟi Nhѭ lai tҥng, vӟi Phұt
tánh, vӕn có sҹn?
Ðáp. Phұt giáo không nói chúng sinh ban ÿҫu vӕn thanh
tӏnh trong sáng, mà nói rҵng vô minh không có khӣi ÿiӇm,
vì vұy khә ÿau và luân hӗi cǊng không có khӣi ÿiӇm. Khi
tâm mӝt ngѭӡi thoát khӓi phiӅn não, trҥng thái ҩy gӑi là giҧi
thoát.
Phұt tánh là tiӅm năng có sҹn trong tâm thӭc mӛi ngѭӡi.
Bao giӡ tiӅm năng này ÿѭӧc nhân duyên tác ÿӝng, sӁ ÿӫ sӭc
khai mӣ ÿӃn mӭc tӕi ÿa, thành tӵu giác ngӝ viên mãn.
Nhѭng Phұt tánh không phҧi là quҧ vӏ Phұt.
Nói cho cùng, phҧi hiӇu niӃt bàn là sӵ tұn diӋt cӫa khә
ÿau, hay là sӵ mӣ rӝng cӫa thӃ giӟi hiӋn tѭӧng, nói cách
khác, là tánh Không, làm cho thanh tӏnh tҩt cҧ mӑi phiӅn
não ô nhiӉm. NiӃt bàn là tánh Không cӫa Tâm lìa phiӅn não,
ÿӗng bұc vӟi luân hӗi. Luân hӗi và niӃt bàn không khác.
Ví dө, chiӃc bàn trѭӟc mһt tôi ÿây không có voi. Bàn
không có voi, cǊng giӕng nhѭ thӵc tҥi, không có tӵ tánh, và
cǊng không có phiӅn não ô nhiӉm.
Ðѭӡng tu và cõi niӃt bàn ÿӅu không có tӵ tánh, vӕn ӣ
ngay trong ta vì Tâm này cǊng không tӵ tánh. Vì vұy tiӅm
năng cӫa niӃt bàn nҵm ngay trong tâm cӫa chúng ta. Sӵ
không-có-tӵ-tánh là chân tánh, là tánh Không (shunyata).
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Sӵ vұt ÿã tùy nhân duyên mà có thì hoàn toàn không thӇ có
mӝt cách ÿӝc lұp, hoàn toàn không thӇ có mӝt cái tôi ÿӝc
lұp. Vì vұy tҩt cҧ toàn là không.
Giҧi thoát và niӃt bàn cҫn ÿѭӧc giҧi thích tӯ góc ÿӝ cӫa
ngѭӡi tách lìa vӑng tâm. Không thӇ nói tӟi niӃt bàn cӫa
cuӕn sách. ChӍ có thӇ nói vӅ niӃt bàn cӫa chúng sinh hӳu
tình.
Ӣ thӡi ÿҥi tân tiӃn này, khoa hӑc Tây phѭѫng hiӇu nhiӅu
biӃt rӝng vӅ thӃ giӟi vұt lý, nhѭng dѭӡng nhѭ hiӇu biӃt vӅ
lãnh vӵc tâm thӭc lҥi rҩt hҥn hҽp. Không nҳm vӳng lãnh
vӵc tâm thӭc thì dù biӃt hӃt vӅ thӃ giӟi vұt lý cǊng chҷng
ích gì. Trí tuӋ nói ÿây không phҧi là trí tuӋ cӫa chúng sinh
nói chung, mà là trí tuӋ cӫa con ngѭӡi, vì vұy mөc tiêu khai
mӣ trí tuӋ phҧi là mang lҥi lӧi ích cho nhân loҥi.
Vì vұy tôi thҩy trí tuӋ cҫn phҧi giӳ quân bình giӳa hai
lãnh vӵc: kinh nghiӋm tâm thӭc bên trong và thӃ giӟi vұt lý
bên ngoài. NӃu con ngѭӡi chӍ quan tâm nghiên cӭu mӝt
chiӅu, bӓ rѫi lãnh vӵc tâm thӭc, làm nhѭ vұy sӁ ÿánh lҥc
mҩt phҫn tâm tѭ tình cҧm cӫa con ngѭӡi. Lҩy ví dө mӝt vǊ
khí tӕi tân, tàn khӕc lӧi hҥi, xét trên khía cҥnh thuҫn vұt lý,
ÿây có thӇ là mӝt thành tӵu ÿáng kӇ. Nhѭng nӃu nói vӅ lӧi
ích ÿӕi vӟi nhân loҥi thì vǊ khí nhѭ vұy không chҳc gì ÿã có
giá trӏ.
Tôi tin rҵng thҧo luұn vӅ tâm thӭc không nhҩt thiӃt phҧi
liên quan ÿӃn tôn giáo. ViӋc này cǊng rҩt quan trӑng ÿӕi vӟi
lãnh vӵc kӻ thuұt, ÿӕi vӟi kho tàng hiӇu biӃt cӫa nhân loҥi.
Nhìn theo khía cҥnh này, triӃt lý Ðông phѭѫng, nhҩt là triӃt
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lý Phұt giáo, vүn còn có thӇ mang lҥi nhiӅu ÿiӅu quí giá cho
nhân loҥi trong thӡi ÿҥi mӟi.

Chѭѫng 2.
Thӵc chҩt ÿѭӡng tu

43

45

46

A. Nhӏ ÿӃ
Giҧi thích vӅ thӃ giӟi hiӋn tѭӧng rӗi, bây giӡ tôi xin giҧi
thích vӅ các giai ÿoҥn tu chӭng.
Chúng ta ai cǊng muӕn hҥnh phúc, lánh khә ÿau. Phұt
giáo nói con ngѭӡi ai cǊng có quyӅn thӵc hiӋn hai mөc tiêu
này trong cuӝc sӕng. Hҥnh phúc và khә ÿau có nhiӅu loҥi,
nói chung có thӇ qui nҥp thành hai: thӇ xác và tinh thҫn.
Kinh nghiӋm tinh thҫn luôn quan trӑng hѫn kinh nghiӋm thӇ
xác.
Phұt dҥy có nhiӅu cách diӋt bӓ khә ÿau tinh thҫn, thành
tӵu an lҥc. Phѭѫng pháp diӋt khә ÿѭӧc Phұt nói trong DiӋt
ÿӃ, là chân lý thӭ ba cӫa Tӭ DiӋu ÐӃ.
DiӋt ÿӃ là chân lý vӅ sӵ tұn diӋt cӫa khә ÿau, còn ÿѭӧc
gӑi là giҧi thoát, là niӃt bàn. Ðây là trҥng thái tâm thӭc hoàn
toàn tách lìa mӑi hѭ vӑng phiӅn não.

Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi
hiӋn thân cho lòng Tӯ Bi cӫa chѭ Phұt

Tâm vӕn có khҧ năng tách lìa hѭ vӑng phiӅn não. Muӕn
hiӇu ÿѭӧc ÿiӅu này, cҫn hiӇu vӅ hai chân lý là Chân ÿ͇ và
Tͭc ÿ͇, nói cách khác, là chân lý rӕt ráo và chân lý qui ѭӟc
(khác vӟi Tӭ DiӋu ÐӃ). Tôi sӁ giҧi thích dѭӟi ÿây vӅ Chân
ÿӃ và Tөc ÿӃ dӵa theo quan ÿiӇm cӫa tông phái Trung quán
Cө duyên [Prasangika-Madhyamika].
Phұt giáo có bӕn tông phái: hai tông phái tiӇu thӯa là Tì
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bà sa luұn bӝ và Kinh lѭӧng bӝ; hai tông phái ÿҥi thӯa là
Duy thӭc và Trung quán1. Bӕn tông phái này xuҩt phát tӯ
lӡi giáo huҩn cӫa Phұt, nhѭng lҥi không ÿӗng quan ÿiӇm
vӟi nhau vӅ Nhӏ ÿӃ, mһc dù tông phái nào cǊng ÿӅu căn cӭ
luұn ÿiӇm cӫa mình lên chính lӡi Phұt dҥy.
Làm sao có thӇ biӃt kiӃn giҧi nào ÿúng hѫn? Chính ÿӭc
Phұt có ÿӅ nghӏ mӝt phѭѫng pháp tiӃp cұn nhѭ sau:
Này các tͽ kheo, các b̵c hi͉n gi̫ / xin các v͓ ÿͳng vì
kính ng˱ͩng Th͇ tôn mà tin lͥi Th͇ tôn nói / hãy phân tích
t͑ m͑ nh˱ thͫ kim hoàn th͵ vàng / r͛i mͣi nên tin lͥi Th͇
tôn.
Cө thӇ hѫn, Phұt giáo có nói vӅ tӭ pháp y, nghƭa là bӕn
nѫi ÿáng tin cұy, ÿó là: 1. dӵa theo giáo pháp, không theo cá
nhân ngѭӡi nói pháp; 2. dӵa theo ý nghƭa, không theo ngôn
tӯ; 3. dӵa theo ý nghƭa rӕt ráo, không theo ý nghƭa giai
ÿoҥn; 4. dӵa theo kinh nghiӋm thӵc chӭng, không theo kiӃn
thӭc2. Vұy chính ÿӭc Phұt khuyӃn khích Phұt tӱ phân tích
mә xҿ lӡi Phұt dҥy. Phҧi dùng trí tuӋ phán xét quan ÿiӇm
nào chính xác chӭ không thӇ chӍ trích dүn lӡi dҥy cӫa Phұt.
Hai tông phái ÿҥi thӯa (Duy thӭc và Trung quán) công
nhұn tánh Không cӫa sӵ vұt [pháp vô ngã], còn hai tông
phái tiӇu thӯa (Tì bà sa luұn bӝ và Kinh lѭӧng bӝ), chӍ công
nhұn tánh Không cӫa con ngѭӡi [nhân vô ngã], không công
1

Bӕn tông phái trong Phұt giáo: Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra
và Madhyamika.
2
Tӭ Pháp Y: y pháp bҩt y nhân, y nghƭa bҩt y ngӳ, y liӉu nghƭa bҩt y
bҩt liӉu nghƭa, y trí bҩt y thӭc.
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nhұn tánh Không cӫa sӵ vұt.
Tì bà sa luұn bӝ và Kinh lѭӧng bӝ khҷng ÿӏnh sӵ vұt có
tӵ tánh. Duy thӭc cho rҵng sӵ vұt sinh ra tӯ ҩn tѭӧng cӫa
tâm thӭc. Trung quán chia thành hai hӋ phái: Trung quán Y
tӵ khӣi1 nói rҵng tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng chӍ ÿѫn thuҫn là tên
gӑi và khái niӋm; Trung quán Cө duyên nói rҵng mӑi hiӋn
tѭӧng tuy vô ngã, nhѭng vүn thӵc sӵ hiӋn hӳu trên lãnh vӵc
qui ѭӟc.
Dӵa theo lý luұn mà nói, dùng tâm phân tích ÿӇ truy tҫm
chân tѭӟng cӫa thӵc tҥi thì biӃt ÿѭӧc Chân ÿӃ [chân lý rӕt
ráo], còn dùng trӵc giác ÿӇ truy tҫm thӵc tҥi thì biӃt ÿѭӧc
Tөc ÿӃ [chân lý qui ѭӟc].
Xét trên Tөc ÿӃ, mӝt cuӕn sách, ví dө vұy, nhìn giӕng
nhѭ mӝt thӵc thӇ ÿӝc lұp, cӕ ÿӏnh, có tӵ tánh. Sách là mӝt
món ÿӗ có thӇ cҫm lên, lұt tӯng trang, ÿӑc tӯng chӳ. Vì vұy
chúng ta mһc nhiên nghƭ món ÿӗ này có chӫ thӇ và gӑi chӫ
thӇ ҩy là "sách". Nhѭng nӃu truy tìm sâu xa hѫn, sӁ thҩy cái
gӑi là "sách" thұt ra chӍ là tұp hӧp cӫa nhiӅu thành phҫn.
Toàn bӝ cuӕn sách là tәng hӧp cӫa tҩt cҧ hình dáng, màu
sҳc, chӭc năng, ví dө nhѭ ý nghƭa tѭ tѭӣng có trong sách,
hay sách này có thӇ dùng ÿӇ chһn giҩy. Mӛi thành phҫn cӫa
cuӕn sách ÿӅu có thӇ phân thành nhiӅu phҫn nhӓ hѫn, ví dө
nhѭ mӵc, giҩy... nhӳng thành phҫn này lҥi có thӇ phân
thành nhiӅu phҫn nhӓ hѫn nӳa, cӭ nhѭ vұy phân chia mãi,
không giӟi hҥn. Rӕt lҥi, cái có thӇ tìm thҩy chӍ là tә hӧp cӫa
1

Madhyamika Svatantrika.
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nhiӅu thành phҫn, ÿѭӧc gӑi chung là “sách”, còn chính cuӕn
sách thұt sӵ là gì, càng tìm càng không thӇ kiӃm ra.
Mӑi sӵ vұt khác ÿӅu tѭѫng tӵ nhѭ vұy, tuy có thұt,
nhѭng chӍ có trên lãnh vӵc qui ѭӟc cӫa Tөc ÿӃ. Xét theo
Chân ÿӃ, sӵ vұt chӍ có thӇ hiӋn hӳu nhӡ mӕi tѭѫng quan
giӳa các yӃu tӕ bên ngoài.
Tҩt cҧ mӑi sӵ ÿӅu hiӋn hӳu trong mӝt môi trѭӡng gӑi là
duyên sinh. Gҳng tìm cho ra mӝt ÿiӅu gì, sӁ chӍ gһp cái tên
do khái niӋm gán ÿһt lên tә hӧp cӫa nhiӅu thành phҫn, ví dө
nhѭ danh tӯ “sách” vӯa nói trên ÿây. Hѫn nӳa, chính ý thӭc
phân biӋt chӫ ÿӝng ÿһt tên kia cǊng lӋ thuӝc vào dòng tâm
thӭc: ÿiӇm tâm thӭc trѭӟc sinh ra ÿiӇm tâm thӭc sau, liên
tөc không khӣi ÿҫu. Hoàn toàn không có mӝt thӵc thӇ
nguyên thӫy nào có tӵ tánh có thӇ ÿһt làm nӅn tҧng chҳc
thұt cho cái tên.
Thӱ lҩy mӝt ví dө trӯu tѭӧng hѫn. “Dài” và “ngҳn", thұt
ra có nghƭa gì? Nhìn lҥi bàn tay, ngón ÿeo nhүn dài hѫn
ngón út, nhѭng lҥi ngҳn hѫn ngón giӳa. Muӕn nói ngón ÿeo
nhүn dài hay ngҳn hãy còn tùy vào hai ngón hai bên, chӭ
ngón tay tӵ nó không có tính chҩt ngҳn dài.
Suy nghiӋm nhѭ trên sӁ thҩy mӑi hiӋn tѭӧng ÿӅu không
có tính chҩt ÿӝc lұp, chӍ dӵa vào nhau mà có. Áp dөng lý
luұn này vào bҧn thân, sӁ dүn ÿӃn hai loҥi vô ngã: vô ngã
ӭng vào con ngѭӡi và vô ngã ӭng vào ÿӕi cҧnh. Hai loҥi vô
ngã này ÿѭӧc gӑi là nhân vô ngã, và pháp vô ngã.
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B. Ngã
Có nhiӅu hӋ thӕng khҷng ÿӏnh có cái tôi trên lãnh vӵc
qui ѭӟc [Tөc ÿӃ]. Theo mӝt sӕ kinh sách không phҧi Phұt
giáo, cái tôi – hay ngã – ÿѭӧc ÿӏnh nghƭa là mӝt hiӋn tѭӧng
thѭӡng hҵng, bao trùm, không thay ÿәi hӫy diӋt, nҵm ngoài
thân tâm con ngѭӡi. Phұt giáo không công nhұn có cái ngã
nhѭ vұy.
Theo kinh ÿiӇn Phұt giáo, ngã có liên hӋ mұt thiӃt vӟi
thân tâm chӭ không biӋt lұp bên ngoài.
Năm hӧp thӇ tҥo thành mӝt ngѭӡi [ngǊ u̱n] ÿѭӧc chia
thành hai thành phҫn chính: vұt lý và tâm lý, còn gӑi là thân
và tâm. Tӯ bҭm sinh, con ngѭӡi tӵ nhiên cho rҵng thân này
thuӝc vӅ tôi. Lҥi cǊng có cҧm giác rҩt tӵ nhiên cho rҵng tâm
cǊng vұy, cǊng thuӝc vӅ tôi. Vì vұy mà thҩy cái tôi vӟi thân
tâm không phҧi là mӝt. Tuy ÿây là cҧm giác bҭm sinh,
nhѭng nӃu dùng lý trí phân tích thì lҥi thҩy cái tôi thұt ra
không thӇ nҵm ngoài thân tâm.
Mһt khác, nӃu cái tôi hoàn toàn không có, vұy sӁ chҷng
làm sao có ÿѭӧc con ngѭӡi. Theo ÿó mà nói, tuy cái tôi có
thұt, nhѭng lҥi không thӇ tìm thҩy khi phân tích truy tìm,
ÿiӅu này cho thҩy cái tôi thұt ra không hiӋn hӳu ÿӝc lұp.
Theo Trung Quán, ÿây chính là ý nghƭa cӫa chӳ gi̫
danh, chӍ là cái tên, không có nӅn tҧng chҳc thұt. Nên hiӇu
rҵng tuy chúng ta thҩy sӵ vұt ÿӝc lұp có tӵ tánh, nhѭng cái
thҩy này lҥi không phù hӧp vӟi kӃt quҧ tìm thҩy qua sӵ
phân tích.
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Vì sao nhӳng gì tìm thҩy qua sӵ phân tích lҥi ÿáng tin
cұy hѫn? Vì cái thҩy thông thѭӡng cӫa chúng ta luôn dүn
ÿӃn sӵ chҩp bám có tӵ tánh, tӯ ÿó phát sinh nhiӅu phiӅn não
nhѭ tham ái, cӕ chҩp. Phӫ nhұn tӵ tánh, hiӇu ÿѭӧc sӵ vұt
vӕn không có chӫ thӇ, phiӅn não sӁ không thӇ phát sinh.
Mӑi trҥng thái tiêu cӵc cӫa tâm thӭc ÿӅu bҳt rӉ tӯ tâm
chҩp ngã. Tâm này hѭ vӑng méo mó. Nhӡ phӫ nhұn tӵ tánh
cӫa sӵ vұt, gӕc rӉ cӫa phiӅn não sӁ bӏ chһt ÿӭt.
Muӕn ÿoҥn diӋt phiӅn não, cҫn bѭӟc qua ba chһng
ÿѭӡng. Trѭӟc hӃt, ÿӯng ÿӇ phiӅn não có cѫ hӝi phát sinh.
TiӃp theo, ráng diӋt bӓ phiӅn não. Sau cùng, ráng diӋt bӓ cҧ
tұp khí cӫa phiӅn não còn sót lҥi trong tâm thӭc.
Ba giai ÿoҥn này dүn ÿӃn ba loҥi thành tӵu nhѭ sau: mӝt,
nhӡ tӵ chӃ không phҥm ác nghiӋp thân và miӋng nên thành
tӵu ÿѭӧc kiӃp tái sinh trong thiӋn ÿҥo; hai, nhӡ diӋt phiӅn
não nên thành tӵu giҧi thoát niӃt bàn; ba, nhӡ diӋt bӓ ÿѭӧc
tұp khí cӫa phiӅn não nên thành tӵu trí toàn giác cӫa Phұt.
Ðó là con ÿѭӡng tu chӭng. Con ÿѭӡng này ÿѭӧc giҧi thích
qua ba môn vô lұu hӑc Giӟi Ðӏnh TuӋ.
Giӟi là chӃ ngӵ hành ÿӝng và lӡi nói cӫa mình, không
ÿӇ phҥm ác nghiӋp. Nhӡ giӳ giӟi nhѭ vұy nên tránh ÿѭӧc
mӑi xao lãng thô lұu cӫa tâm thӭc.
Ðӏnh là ÿӏnh tƭnh thu nhiӃp tâm thӭc, thành tӵu trҥng
thái tұp trung tӕi ÿa, diӋt bӓ toàn bӝ mӑi xao lãng vi tӃ cӫa
tâm thӭc.
Nhұp Ðӏnh quán tánh Không thì ÿѭӧc TuӋ.
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Ba môn vô lұu hӑc Giӟi Ðӏnh TuӋ có khҧ năng giҧi thoát
ngѭӡi tu ra khӓi ba loҥi khә. Nhӡ Giӟi mà thoát khӓi dөc
giӟi, lên sҳc giӟi, diӋt ÿѭӧc loҥi khә ÿau thӇ xác tinh thҫn
[khә khә]. Nhӡ Ðӏnh mà thoát khӓi sҳc giӟi, diӋt ÿѭӧc loҥi
khә ÿau ÿӃn tӯ sӵ thay ÿәi [hoҥi khә]. Nhӡ TuӋ mà thҩy
ÿѭӧc chân tѭӟng cӫa sinh tӱ, diӋt ÿѭӧc tҩt cҧ các loҥi khә
ÿau ÿӃn tӯ cҧnh sӕng trong luân hӗi [hành khә].
C. Hӓi ÿáp
Hӓi. Trung quán Cө duyên cho rҵng thӃ giӟi hiӋn tѭӧng
chӍ có qua khái niӋm. NӃu thұt là nhѭ vұy, có phҧi ngay cҧ
hiӋn hӳu khách quan cӫa sӵ vұt cǊng ÿã bӏ phӫ nhұn?
Ðáp. Trung quán Cө duyên nói sӵ vұt chӍ là giҧ danh,
ÿiӅu này không phӫ nhұn thӵc tҥi khách quan, không phӫ
nhұn nhӳng hiӋn tѭӧng không có tên, mà chӍ khҷng ÿӏnh
rҵng nhұn thӭc cӫa chúng ta thѭӡng không phҧi là nhұn
thӭc ÿúng ÿҳn.
Trung quán Cө duyên ÿi ÿӃn kӃt luұn rҵng bҧn thӇ cӫa
sӵ vұt là ÿiӅu không thӇ tìm thҩy, nói nhѭ vұy không phҧi là
khҷng ÿӏnh sӵ vұt không hiӋn hӳu, mà chӍ là khҷng ÿӏnh sӵ
vұt không có tӵ tánh.
Ngài Long Thӑ trong bài kӋ mӣ ÿҫu Lu̵n Trung quán
có giҧi thích rҵng dù trên lãnh vӵc qui ѭӟc vүn có ÿi có ÿӃn,
có sinh có diӋt, nhѭng nӃu phân tích truy tìm, sӁ thҩy sӵ vұt
hoàn toàn không có tӵ tánh. Có thӇ nói cái bàn này không
có tӵ tánh là vì nó có thұt, do nhân duyên mà có. Chính vì
cái bàn này có thұt, nên không thӇ có tӵ tánh.
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Trái lҥi, Duy thӭc tông vì không thӇ tìm ra chӫ thӇ cӫa
sӵ vұt khách quan nên kӃt luұn rҵng hiӋn tѭӧng khách quan
không nҵm ngoài tâm thӭc mà mang cùng tính chҩt vӟi tâm
thӭc. Duy thӭc tông cho rҵng thӃ giӟi khách quan bên ngoài
không có thұt, và khҷng ÿӏnh hiӋn hӳu cӫa thӃ giӟi tâm thӭc
bên trong.

mҥch trung tâm. Tuy vұy, cҫn ly niӋm không phҧi vì niӋm
nào cǊng là vӑng niӋm chҩp ngã, mà chӍ vì trong giai ÿoҥn
này ngѭӡi tu phҧi ra sӭc thu nhiӃp năng lӵc vӅ lҥi ÿѭӡng khí
mҥch trung tâm, khi ҩy ngay cҧ chánh niӋm cǊng trӣ thành
chѭӟng ngҥi, nӃu còn nҵm trong phҥm vi cӫa khái niӋm
phân biӋt.

Hӓi. Xin ngài giҧi thích sѫ qua vӅ cuӝc tranh luұn giӳa
thánh tăng Ҩn ÿӝ Kamalashila và ÿҥi sѭ Trung hoa
Hashang.

Vì không hiӇu ÿѭӧc ÿiӇm này nên nhiӅu vӏ Hashang cho
rҵng niӋm nào cǊng là vӑng niӋm chҩp ngã. Vì vұy sinh ra
nhiӅu lҫm lүn xáo trӝn. Trong mӝt vài trѭӡng hӧp ÿһc biӋt
có thӇ là cҫn phҧi ly niӋm, nhѭng nӃu bҩt cӭ niӋm nào cǊng
lìa bӓ thì không cách gì có thӇ khai mӣ trí tuӋ.

Ðáp. Vào thӡi cӫa thánh Shantarakshita, có nhiӅu vӏ ÿҥi
sѭ Trung hoa sӕng trên ÿҩt Tây tҥng, ÿѭӧc gӑi chung là
Hashang [hòa thѭӧng]. Thӡi ҩy ӣ hӑc viӋn Samye, các nhà
dӏch giҧ, hành giҧ mұt tông hay thiӅn giҧ ÿӅu ӣ riêng theo
tӯng dãy nhà. Các vӏ Hashang ngө tҥi tu viӋn gӑi là "Cõi
Ðҥi Ðӏnh Bҩt Ðӝng1", chӛ dành riêng cho ngѭӡi tu thiӅn.
Vào thӡi ÿó, các vӏ Hashang lҩy thiӅn ÿӏnh làm công
phu tu tұp chính. Phѭѫng pháp tu cӫa các vӏ không có gì sai,
chӍ chuyên vӅ thiӅn ÿӏnh. KhӃ kinh có nѫi nói rҵng nӃu
không ly niӋm sӁ không thӇ giҧi thoát. Vào thӡi cӫa ngài
Kamalashila, nhiӅu vӏ Hashang hiӇu sai câu nói này, cho
rҵng bҩt cӭ loҥi niӋm nào cǊng là khuyӃt ÿiӇm cӫa tâm.
Trong Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già, khi muӕn thâm nhұp
ánh sáng chân nhѭ chӫ thӇ2, ngѭӡi tu cҫn ly niӋm, vì còn
niӋm thì khí vi tӃ sӁ không thӇ vӅ an trө trong ÿѭӡng khí
1
2

Abode of Immovable Concentration.
subjective clear light.
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Theo tôi, ý nghƭa cӫa cuӝc tranh luұn này là nhѭ vұy.
NӃu nói các vӏ Hashang ÿӅu sai cҧ, vұy tҥi sao ngài
Shantirakshita lҥi còn cho phép mӣ cuӝc tranh luұn? NӃu
nói rҵng kiӃn giҧi cӫa các vӏ Hashang hoàn toàn ÿúng, vұy
Kamalashila ÿâu cҫn phҧi phӫ nhұn.
Hӓi. Tôi có chút thҳc mҳc vӅ mӕi tѭѫng quan giӳa thiӅn
minh sát (vipashyana) và thiӅn mұt tông. Theo thiӇn ý, thiӅn
minh sát dӵa trên tính chҩt vô thѭӡng cӫa tâm, là bѭӟc
trѭӟc cӫa vô ngã. Còn thiӅn mұt tông lҥi chuyên chú vӅ hình
sҳc bên ngoài, dӉ khiӃn tâm xao lãng. Phѭѫng pháp phӭc
tҥp nhѭ vұy làm sao có thӇ thích ӭng vӟi nét giҧn dӏ cӫa vô
ngã?
Ðáp. ÐiӅu này tôi sӁ giҧi thích sau. Cҫn nói ngay bây
giӡ là mұt tông rҩt khó tu, không dӉ chút nào cҧ. Phѭѫng
pháp tu này có ý nghƭa ÿһc biӋt, có lý do ÿһc biӋt, vì tu theo
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mұt tông, tâm thӭc có thӇ ÿӗng thӡi tích lǊy ÿѭӧc cҧ hai loҥi
tѭ lѭѫng phѭӟc trí.
Tu theo ÿҥi thӯa hiӇn tông, nӃu chuyên chú thiӅn chӍ
quán tánh Không thì sӁ tích tұp ÿѭӧc mӝt loҥi tѭ lѭѫng gӑi
là trí, còn nӃu phát tâm bӗ ÿӅ hay tâm tӯ bi thì sӁ tích tұp
ÿѭӧc mӝt loҥi tѭ lѭѫng khác, gӑi là phѭӟc. Cùng mӝt lúc,
nӃu ÿang tích tұp phѭӟc ÿӭc thì không thӇ tích tұp trí tuӋ, và
ngѭӧc lҥi, nӃu ÿang tích tұp trí tuӋ thì không thӇ tích tұp
phѭӟc ÿӭc.
Còn tu theo ÿҥi thӯa mұt tông thì vұn dөng trí tuӋ chӭng
tánh Không [không tuӋ] ÿӇ hoҥt hiӋn thành thân Phұt. Mҥn
ÿà la, thân Phұt, tҩt cҧ thâm nhұp trong chân tánh cӫa thӵc
tҥi, trong tánh Không. Loҥi trí tuӋ này ÿӗng thӡi tích tө
ÿѭӧc cҧ hai bӗ tѭ lѭѫng phѭӟc trí. Ðó là ÿһc ÿiӇm cӫa mұt
tông. Giҧi thích thì rҩt dӉ, tu ÿѭӧc hay không lҥi là chuyӋn
khác.
Phѭѫng pháp tu này cǊng có thӇ gӑi là thiӅn minh sát, vì
thiӅn minh sát có nhiӅu mӭc ÿӝ.
Hӓi. Xin ngài cho biӃt ý kiӃn vӅ vô thѭӡng. NhiӅu tә
chӭc xã hӝi, ví dө nhѭ chính phӫ, hay nhѭ tұp tөc hôn nhân,
nói chung ÿӅu dӵa trên nӅn tҧng cӫa nhӳng mӕi tѭѫng giao
lâu bӅn. Nhìn theo Trung Quán, có thӇ nói rҵng mӑi tә chӭc
xã hӝi ÿӅu vô ích dѭ thӯa, thұm chí mâu thuүn vӟi công phu
tu tұp.
Ðáp. Nói vӅ vô thѭӡng, hӉ mӝt hiӋn tѭӧng tùy nhân
duyên mà sinh ra thì cǊng sӁ vì nhân duyên mà thay ÿәi.
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Ví dө cái bàn trѭӟc mһt tôi ÿây. Hôm qua chúng ta ÿã
thҩy nó. Nhѭng cái bàn ngày hôm qua thұt ra không phҧi là
cái bàn ngày hôm nay. Cuӕn sách này cǊng vұy. Hôm nay
nҵm ӣ ÿây nhѭng cuӕn sách cӫa hôm qua bây giӡ ÿã không
còn. Mӑi hiӋn tѭӧng ÿӅu thay ÿәi liên tөc, tӯng ngày, tӯng
phút, tӯng giây. ÐiӅu này khoa hӑc cǊng ÿã khҷng ÿӏnh khi
quan sát các phân tӱ cӵc vi, thҩy chúng liên tөc thay ÿәi.
Sӵ vұt biӃn chuyӇn liên tөc, không cҫn ai ra lӏnh cǊng
không cҫn có cái gì chҩm dӭt tình trҥng trѭӟc. Nhân duyên
tҥo ra cuӕn sách cǊng chính là nhân duyên tҥo ra tính biӃn
chuyӇn liên tөc cӫa cuӕn sách. TӍ nhѭ còn mҳt thì còn thҩy,
nhѭng nӃu mҳt hӓng hay ngѭӡi chӃt ÿi thì sӵ thҩy cǊng
không còn.
Tâm thӭc con ngѭӡi cǊng vұy, kӇ cҧ tâm thӭc cӫa ngѭӡi
Tây tҥng. Tâm thӭc chӍ có trong tӯng sát na. Nhѭng chӫ
thӭc, là thӭc thӭ sáu, tҫng tâm thӭc sâu hѫn, vүn luôn có ÿó.
Không khӣi ÿiӇm, không kӃt thúc, tuy thay ÿәi tӯng sát na
nhѭng vүn liên tөc không gián ÿoҥn. Vì vұy nӃu nhìn trên
phѭѫng diӋn liên tөc thì phҧi nói rҵng thӭc này thѭӡng còn.
Xã hӝi con ngѭӡi thay ÿәi trong mӛi phút giây, ÿiӅu này
dӉ thҩy. Thӭc ăn thay ÿәi, thói quen thay ÿәi, thӡi trang
thay ÿәi, giáo dөc thay ÿәi. Nhѭng nói chung xã hӝi con
ngѭӡi vүn liên tөc không gián ÿoҥn.
Tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng sinh ra tӯ nhân duyên ÿӅu vô
thѭӡng, vì biӃn chuyӇn trong tӯng sát na [nhҩt kǤ vô
thѭӡng], nhѭng cǊng có thӇ gӑi là thѭӡng còn, vì liên tөc
không gián ÿoҥn.
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ÐӇ trҧ lӡi câu hӓi làm sao khӓi chҩp bám vào sӵ vұt vô
thѭӡng : nӃu cho rҵng vұt vô thѭӡng là vұt bӓ ÿi, vұy chính
Phұt ÿҥo cǊng phҧi bӓ, vì Phұt ÿҥo cǊng vô thѭӡng. Vҩn ÿӅ
không nҵm ӣ chӛ thӃ giӟi này vô thѭӡng hay không, mà
phҧi xét xem sӵ viӋc có ÿáng cho mình mong cҫu. NӃu ÿáng
thì phҧi biӃt cách làm thӃ nào ÿӇ chu toàn tâm nguyӋn cӫa
mình.
Cҫn phân biӋt rõ cái muӕn chánh ÿáng và cái muӕn
không chánh ÿáng. Phҧi dùng lý trí phân tích kӻ lѭӥng, nӃu
ÿiӅu mình muӕn là chánh ÿáng, có ÿѭӧc lòng khát khao nhѭ
vұy cǊng tӕt cho ÿѭӡng tu. Ví dө muӕn thành Phұt, hay
muӕn cӭu ÿӝ chúng sinh, hai ÿiӅu này ÿӅu thuӝc loҥi mong
muӕn chánh ÿáng, cҫn dӕc sӭc ÿӇ cҩy dѭӥng trong tâm.
Chúng ta phҧi cӕ gҳng phát khӣi cho bҵng ÿѭӧc cҧm giác
thҩy tҩt cҧ chúng sinh ÿӅu là “cӫa mình”.
Ngѭӧc lҥi, có nhiӅu loҥi mong muӕn càng nghƭ càng
thҩy không hӧp lý. Ra chӧ thҩy bày bán ÿӫ thӭ hҩp dүn, gһp
cái gì cǊng muӕn mua. ÐӃn khi mӣ túi tiӅn ra mӟi phҧi suy
nghƭ lҥi coi mình có thұt sӵ cҫn hӃt nhӳng thӭ ÿó hay
không. Quí vӏ nghƭ sao? Chҳc cǊng không cҫn gì lҳm ÿâu.
Ðó là kinh nghiӋm cӫa tôi. Mong muӕn không chánh
ÿáng thұt ra chӍ là chút lòng tham lam trѭӟc nhӳng món vұt
không cҫn thiӃt cho sӵ sӕng. Còn muӕn mӝt hai món vӯa
phҧi ÿӇ sӕng, loҥi muӕn này hoàn toàn chính ÿáng.
Ðӕi vӟi ngѭӡi cѭ sƭ, ÿӡi sӕng gia ÿình là chuyӋn tӵ
nhiên. Tuy vұy xét trên phѭѫng diӋn tu giҧi thoát, quí vӏ cҫn
thұn trӑng, ÿӯng rѫi vào vǊng xoáy cӫa phiӅn não. Cҧ ngѭӡi
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xuҩt gia cǊng nên thұn trӑng. Trong mӝt vài trѭӡng hӧp, có
khi làm cѭ sƭ lҥi dӉ giúp ích cho xã hӝi hѫn. Cѭ sƭ có thӇ
vӯa tu hành nghiêm chӍnh, vӯa cӕng hiӃn cho xã hӝi. Lҥi có
thӇ ÿi làm kiӃm tiӅn, làm mӝt ngѭӡi tӕt, vӟi tâm an lҥc, ÿӫ
khҧ năng tҥo không khí an vui cho mình, cho gia ÿình và
cho xã hӝi xung quanh. Ngѭӡi nhѭ vұy vӟi lòng vӏ tha, vӟi
tâm bӗ ÿӅ, trong mӝt hoàn cҧnh nào ÿó quҧ thұt có khi dӉ
mang lӧi ích lҥi cho ngѭӡi khác hѫn là xuҩt gia. Tuy nhiên,
nӃu muӕn chӭng ngӝ ÿӇ giҧi thoát khә ÿau cho chính mình
thì xuҩt gia tӕt hѫn, vì ÿӡi sӕng cӫa ngѭӡi xuҩt gia vӕn
thanh ÿҥm. Còn nӃu muӕn phát tâm bӗ ÿӅ, lãnh trách nhiӋm
mang lӧi lҥc vӅ cho mӑi loài chúng sinh, thì có khi nên tu
xuҩt gia, cǊng có khi nên tu tҥi gia.
Hӓi. Tâm cҫu giҧi thoát1 so vӟi thái ÿӝ trӕn tránh ÿӡi
sӕng khác nhau ra sao?
Ðáp. Khác nhau xa lҳm. Nhѭng nӃu tu ÿӇ giҧi thoát khә
ÿau cho chính mình thì có khi lҥi chҷng khác nhau bao
nhiêu.
Trӕn chҥy ÿӡi sӕng vì bӏ ÿӡi sӕng quҩy nhiӉu, ÿây thұt
không phҧi là mӝt giҧi pháp hay. Thұm chí có ngѭӡi vì
chuyӋn bҩt nhѭ ý, xuӕng tinh thҫn ÿӃn nӛi tӵ sát, thұt quá bi
thҧm.
Gӕc rӉ cӫa khә ÿau nҵm ӣ loҥi khә thӭ ba, gӑi là hành
khә. Hành khә chӍ giҧn dӏ là tҩm thân này. Vì vұy muӕn
1

renunciation - còn gӑi là tâm buông xҧ, hay tâm chán khә sinh tӱ cҫu
vui niӃt bàn.
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thoát khә thì phҧi ngӯng tái sinh trong luân hӗi. Thân này
sinh ra không phҧi do ÿҩng Chúa trӡi hay do sӭc mҥnh vҥn
năng nào xui khiӃn, mà chӍ phát sinh tӯ năng lӵc vô minh
cӫa chính mình. Vô minh là trҥng thái tâm thӭc lҫm lүn bám
chһt vào ÿӕi cҧnh.
Phұt tӱ Bӗ tát phҧi là ngѭӡi tӵ nguyӋn bѭӟc vào chӕn
rӕi loҥn, vì ѭӟc nguyӋn cӫa Bӗ tát là sӕng vì lӧi lҥc cӫa
chúng sinh. Tuy vұy, khi mӟi phát tâm, tuy chí nguyӋn
mãnh liӋt nhѭng tâm thӭc lҥi chѭa ÿӫ sӭc gánh vác. Bӗ tát
mӟi phát tâm thѭӡng gһp cҧnh không thuұn tiӋn dӉ làm
thoái chuyӇn tâm bӗ ÿӅ. Vì vұy trong thӡi gian ÿҫu cҫn sӕng
cách ly ÿӇ phát huy ÿӏnh lӵc. Mӝt khi tâm ÿã vӳng vàng tӵ
tҥi, chӯng ÿó phҧi tӵ nguyӋn quay vӅ vӟi xã hӝi, chӑn dҩn
thân vào nhӳng chӕn hiӇm nguy rӕi loҥn ÿӇ giúp ÿӥ ngѭӡi
khác.
Hӓi. Ðӕi vӟi xã hӝi mà nói, khuyӃn khích con ngѭӡi tӯ
bӓ xã hӝi nhѭ vұy có nguy hiӇm không?
Ðáp. Tӯ bӓ xã hӝi không thôi thì ÿúng là rҩt nguy hiӇm.
NӃu vài ngѭӡi tӯ bӓ xã hӝi vӟi mөc tiêu tìm ÿѭӡng giҧi
thoát thì không sao, nhѭng nӃu nhiӅu ngѭӡi cùng tӯ bӓ xã
hӝi, ÿiӅu này có thӇ gây xáo trӝn ÿáng kӇ.
Hӓi. Tôi nghƭ dҥy vӅ tâm cҫu giҧi thoát cho ngѭӡi trҿ
tuәi là ÿiӅu rҩt nguy hiӇm. Hӑ có thӇ không hiӇu hӃt nhӳng
gì ngài vӯa nói. Có khi tâm cҫu giҧi thoát ÿӕi vӟi hӑ chӍ là
ÿӯng ӣ vӟi vӧ, ÿӯng uӕng rѭӧu. Hӑ nên ӣ lҥi chӕn thành thӏ
hѫn là tu trên núi. Lên núi rӗi tѭӣng mình cao siêu ÿӭc
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hҥnh, cái ngã càng lúc càng vƭ ÿҥi hѫn lên.
Ðáp. Hành ÿӝng thiӃu suy nghƭ là ÿiӅu tai hҥi. Trѭӟc khi
quyӃt ÿӏnh mӝt viӋc gì, cҫn phân tích cho thҩu ÿáo. Có
ngѭӡi tӵ nhiên nhҩt quyӃt muӕn tu, thiӃt tha ÿӃn nӛi bӓ cҧ
ăn uӕng, ÿѭӧc ÿôi ba ngày lҥi chán không muӕn tu. Phҧi
tránh viӋc nhѭ vұy xҧy ra cho mình.
Ngѭӧc lҥi, nӃu mang tâm nguyӋn chân thành, tӯ bӓ xã
hӝi tìm nѫi vҳng vҿ ÿӇ nghiêm chӍnh tu, làm nhѭ vұy có khi
ÿѭӧc lӧi ích lӟn lao. Không tu thiӅn chӍ, không ÿҥt ÿҥi ÿӏnh,
thì không thӇ chuyӇn thӭc thӭ sáu thành tuӋ giác sҳc bén.
Vì vұy cҫn thành tӵu thiӅn chӍ. Muӕn thành tӵu thiӅn
chӍ, phҧi tu mӝt mình nѫi vҳng vҿ. Cҫn tìm mӝt nѫi cách ly
không ngѭӡi lui tӟi, tu hành miên mұt trong mӝt thӡi gian
dài, ít ra là vài ba năm. Ðӧi khi ÿҥt ÿӏnh rӗi mӟi quay vӅ.
HiӋn nay có vài vӏ thҫy Tây tҥng ÿang ӣ trên núi dӕc sӭc
tu hành. CǊng có nhiӅu ngѭӡi tӵ xѭng mình ÿang tu, nhѭng
thұt sӵ chҷng phҧi thҫy tu cǊng không là cѭ sƭ. Có mӝt câu
châm ngôn Tây tҥng nói rҵng con dѫi khi ӣ vӟi chim thì giҧ
ÿò làm chuӝt, khi ӣ vӟi chuӝt lҥi giҧ bӝ làm chim.
Hӓi. Xin ngài chӍ cho mӝt lӕi tu vӯa phҧi dành cho
ngѭӡi bình thѭӡng, không cҫn phҧi phát ÿҥi nguyӋn phӭc
tҥp.
Ðáp. Muӕn giҧi thoát, ÿiӅu quan trӑng nhҩt là phҧi thұt
tâm mong mӓi ÿiӅu này. Cҫn nhұn diӋn, quán niӋm vӅ khә.
Khә nói ӣ ÿây là hành kh͝, là khә ÿau ÿӃn tӯ hoàn cҧnh
hiӋn hӳu trong luân hӗi.
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Vô thѭӡng không nhҩt thiӃt phҧi là khә. Ví dө trí toàn
giác cӫa Phұt, tuy vô thѭӡng nhѭng không mang tính chҩt
khә ÿau.
Hӧp thӇ tâm lý vұt lý cӫa chúng ta cǊng vô thѭӡng, nói
cách khác, luôn thay ÿәi, là quҧ, do nhân sinh ra. Nhân
trong trѭӡng hӧp này là nghiӋp ÿã tҥo trong quá khӭ, cùng
vӟi ÿӝng cѫ phiӅn não tác ÿӝng thành nghiӋp. Vì sinh ra tӯ
phiӅn não, nên thân ngѭӡi cǊng mang ÿҫy tính chҩt phiӅn
não khә ÿau.
Ðӡi sӕng này khӣi ÿҫu bҵng khә ÿau chào ÿӡi. Sau khi
nhұp thai mҽ, cѫ thӇ con ngѭӡi bҳt ÿҫu thành hình và phát
triӇn. Hình sҳc càng lúc càng thô lұu hѫn. ÐӃn mӝt lúc nào
ÿó, bào thai bҳt ÿҫu có cҧm giác thoҧi mái hay khó chӏu, khi
chào ÿӡi là lúc khә ÿau thұt sӵ bҳt ÿҫu. Mӝt thӡi gian rҩt lâu
sau khi ra ÿӡi, con ngѭӡi yӃu ÿuӕi nhѭ côn trùng, không thӇ
tӵ lo cho mình. Ðӡi sӕng chúng ta bҳt ÿҫu nhѭ vұy ÿó. Mһc
dù cha mҽ luôn ăn mӯng khi trҿ chào ÿӡi, nhѭng phҧi nói
ÿó chính là lúc khә ÿau bҳt ÿҫu. Rӗi ÿӡi sӕng kӃt thúc bҵng
cái chӃt, cǊng là mӝt loҥi khә ÿau không ai muӕn. Ӣ giӳa
hai ÿҫu sinh tӱ, là bӏnh tұt, già nua.
Con ngѭӡi cҫn mӝt mөc tiêu trong ÿӡi sӕng ÿӇ thҩy ÿӡi
này có chút ý nghƭa nào khác hѫn là sӟm tӕi nhӗi nhét ÿӗ ăn
nuôi tҩm thân này. Chúng ta cҫn tӵ hӓi nuôi sӕng tҩm thân
này có phҧi là ý nghƭa duy nhҩt cӫa cuӝc sӕng. NӃu có thӇ
chuyӇn hóa ÿѭӧc tâm, ÿó mӟi thұt sӵ là mөc tiêu có ý
nghƭa.
Theo lӁ mà nói, thân này không có gì ÿáng cho mình
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nâng niu lѭu luyӃn. Ðҽp cӥ nào, mҥnh cӥ nào, nhìn lҥi tӯng
thành phҫn xѭѫng, da, máu, thӏt, thұt chҷng có gì hay. Cѫ
thӇ là kӃt hӧp cӫa nhiӅu thành phҫn không sҥch. Chính thân
ngѭӡi cǊng rҩt dѫ, sinh ra tӯ tinh chҩt cӫa cha và cӫa mҽ,
vӕn không sҥch. Thân ngѭӡi lҥi thѭӡng chӃ tҥo phҭn và
nѭӟc tiӇu. Có thӇ nói thân này là mӝt cái máy chuyên chӃ
tҥo ÿӗ bҭn. Mөc tiêu chính cӫa tҩm thân này là tiêu thө ÿӗ
ăn thӭc uӕng và chӃ tҥo cӫa dѫ.
Nhìn lҥi suӕt năm mѭѫi hai năm qua tôi ÿã ăn bao nhiêu,
uӕng bao nhiêu, thұt sӵ mà nói thân này chӍ giӓi viӋc chӃ
tҥo cӫa bҭn. Ðӗng thӡi, nӃu gom lҥi hӃt tҩt cҧ nhӳng ÿӡm
dãi ÿã thҧi ra trong quá khӭ, chҳc chҳn phҧi nhiӅu lҳm.
Không ai thҩy cҫu tiêu là nѫi sҥch sӁ cҧ, ÿúng không? Thұt
sӵ thân ngѭӡi cǊng nhѭ cái cҫu tiêu. Mҩy thӭ trong nhà cҫu
không phҧi tӯ trên trӡi rѫi xuӕng, mà tӯ trong thân ngѭӡi
rӟt ra.
May mҳn thay, ngoài thân vұt lý, con ngѭӡi còn có thêm
phҫn trí tuӋ. ChӍ khi nào tұn dөng ÿѭӧc năng lӵc trí tuӋ cӫa
con ngѭӡi, ÿӡi sӕng mӟi thұt sӵ có ý nghƭa. Chúng ta biӃt
suy nghƭ, biӃt phân tích, ÿây thұt là mӝt khҧ năng cӵc kǤ quí
giá cӫa kiӃp làm ngѭӡi.
Ta có thӇ thҩy rҵng cҧ súc vұt, trong mӝt giӟi hҥn nào
ÿó, cǊng có khi có ÿѭӧc tinh thҫn vӏ tha. Ví dө nhѭ loài ong
hay loài kiӃn, chúng sӕng có tә chӭc xã hӝi. Gһp lúc thuұn
tiӋn hay khó khăn, tә chӭc này sӁ bҧo ÿҧm sӵ sӕng còn cho
tӯng cá nhân. Con này nѭѫng dӵa vào con kia, sӕng mӝt
cách tӵ nhiên trong tinh thҫn trách nhiӋm, nâng ÿӥ lүn nhau.
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Loài ngѭӡi cǊng vұy, dù muӕn dù không, vүn phҧi dӵa vào
nhau ÿӇ sӕng.

ÿó cuӝc sӕng mӟi thұt sӵ có ý nghƭa, chúng ta mӟi thұt sӵ
không phí uәng kiӃp ngѭӡi.

Suy nghƭ sâu mӝt chút sӁ thҩy chúng ta có mӝt nhu cҫu
rҩt tӵ nhiên là cҫn tình thѭѫng. Sinh ra và lӟn lên ÿѭӧc là
nhӡ tình yêu thѭѫng chăm sóc cӫa cha mҽ. Có thӇ sӕng còn
cǊng là nhӡ tình thѭѫng cha mҽ, nhӡ hѫi ҩm loài ngѭӡi.
Mai mӕt già ÿi, tâm thҫn và thӇ xác ÿӅu suy thoái, lҥi phҧi
sӕng nhӡ tình thѭѫng yêu cӫa ngѭӡi khác. Ӣ giӳa hai giai
ÿoҥn này, khi khoҿ mҥnh trҿ trung, chúng ta không mҩy khi
nghƭ ÿӃn nhӳng viӋc nhѭ vұy. Ðây cǊng là mӝt thӭ vô minh.

Tӵ xét lҩy mình, sӁ thҩy thân tâm này là do nghiӋp và
phiӅn não mà ra, vì vұy hӉ thân tâm này còn là chѭa thӇ có
ÿѭӧc niӅm an lҥc vƭnh cӳu. Nhìn lҥi quanh mình, ai nҩy
cǊng ÿӅu nhѭ vұy cҧ. Vì vұy phҧi phát khӣi chí nguyӋn
muӕn ÿҥt giác ngӝ ÿӇ vѭӧt thoát ràng buӝc cӫa nghiӋp và
phiӅn não. Ðây có thӇ gӑi là tâm cҫu giҧi thoát, là tâm
buông xҧ, mһc dù không rӡi bӓ gia ÿình xã hӝi. Hѭӟng vӅ
lӧi ích chúng sinh thì mӑi nhu cҫu cá nhân tӵ nhiên sӁ ÿѭӧc
thӓa mãn.

Nhu cҫu thiӃt yӃu nhҩt cӫa con ngѭӡi là trái tim nӗng
ҩm. Rõ ràng là chúng ta cҫn bҥn bè ngѭӡi thân. Nhӡ bҥn bè
mà cҧm thҩy an vui hҥnh phúc. Muӕn có tình bҥn chân
chính, phҧi lҩy nhӳng tình cҧm tӕt ÿҽp ÿӇ ÿӕi xӱ vӟi nhau,
ví dө nhѭ tình yêu thѭѫng quan tâm vӟi trái tim rӝng mӣ.
Ðѭӧc nhѭ vұy tình bҥn chân chính sӁ nҧy nӣ dӉ dàng.
Bҥn bè cǊng có nhiӅu ngѭӡi không thұt lòng. Khi có
tiӅn, có thӃ, chҳc chҳn cǊng sӁ có rҩt nhiӅu bҥn. Nhѭng khi
tiӅn tài thӃ lӵc mҩt hӃt, thӭ bҥn này cǊng mҩt theo. Tình bҥn
chân chính chӍ có thӇ có nhӡ trái tim nhân hұu. Loҥi tình
bҥn này sӁ luôn ӣ lҥi, cho dù chúng ta có ÿang thҩt bҥi hay
thành công. Con ngѭӡi sӕng ÿѭӧc là nhӡ tình yêu thѭѫng,
nhӡ lòng quan tâm chăm sóc lүn nhau. Con ngѭӡi ÿӫ khҧ
năng phát huy nhiӅu loҥi tình cҧm cӵc kǤ tӕt lành, ÿây mӟi
thұt là mӝt ÿiӅu quí giá, mӝt may mҳn vѭӧt bӵc.
Nay chúng ta có ÿѭӧc thân ngѭӡi, phҧi biӃt tұn dөng trí
tuӋ cùng năng lӵc ÿһc biӋt cӫa trái tim yêu thѭѫng, chӯng
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ÐӇ phát tâm bӗ ÿӅ, các vӏ cao tăng Ҩn ÿӝ có dҥy hai
phѭѫng pháp chính, ÿó là Bҧy ÐiӇm Nhân Quҧ, và Hoán
ChuyӇn Ngã Tha.
Muӕn tu theo phѭѫng pháp Bҧy ÐiӇm Nhân Quҧ, trѭӟc
hӃt cҫn khӣi tâm ÿҥi xҧ. Tâm ÿҥi xҧ là tâm bình ÿҷng. Nói
cách khác, là trҥng thái quân bình, không lѭu luyӃn ngѭӡi
thân, không oán ghét kҿ thù, và cǊng không dӱng dѭng ÿӕi
vӟi kҿ lҥ.
ÐiӇm nhân quҧ thӭ nhҩt là nhӟ sӵ tái sinh vӕn không có
khӣi ÿiӇm, vì vұy chúng sinh nào cǊng có lúc ÿã tӯng là cha
mҽ, anh em hay ngѭӡi thân cӫa mình.
Thҩy nhѭ vұy rӗi, ÿiӇm thӭ hai là nhӟ nghƭ vӅ tình
thѭѫng hӑ ÿã tӯng mang ÿӃn cho ta.
ÐiӇm thӭ ba là ѭӟc muӕn ÿӅn ÿáp tình yêu thѭѫng ÿó.
ÐӇ quyӃt tâm ÿӅn ÿáp yêu thѭѫng, hãy nhӟ lҥi ngѭӡi mҽ ÿӡi
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này ÿã thѭѫng yêu chăm sóc ta nhѭ thӃ nào, nhӟ các bұc
cha mҽ nói chung yêu thѭѫng con mình nhѭ thӃ nào.
Khӣi tâm ÿҥi tӯ là ÿiӇm thӭ tѭ. Tâm ÿҥi tӯ là mӝt trҥng
thái tâm thӭc rӝng mӣ, thѭѫng yêu tҩt cҧ chúng sinh.
Có tâm ÿҥi tӯ rӗi, ÿiӇm thӭ năm là mong mӓi chúng sinh
thoát khә ÿau. Ðó là tâm ÿҥi bi.
ÐiӇm thӭ sáu là phát tâm nguyӋn vӏ tha phi thѭӡng, tӵ
nguyӋn gánh lҩy trách nhiӋm giҧi thoát chúng sinh ra khӓi
khә não.
ÐiӇm thӭ bҧy là phát tâm bӗ ÿӅ. Tâm này có hai phҫn,
vӯa là năng lӵc ÿҥi bi tӓa rӝng ÿӃn mӑi loài chúng sinh, vӯa
là trí tuӋ chӭng biӃt tâm chúng sinh có khҧ năng vѭӧt thoát
phiӅn não, ai cǊng có thӇ thành tӵu trí toàn giác. Trí tuӋ này
ÿi cùng vӟi năng lӵc cӫa ÿҥi bi sӁ khiӃn tâm bӗ ÿӅ khӣi
phát.
Phѭѫng pháp thӭ hai là Hoán ChuyӇn Ngã Tha. CǊng
bҳt ÿҫu vӟi tâm xҧ, nhѭng theo cách khác. Phѭѫng pháp
này dҥy ngѭӡi tu ÿӭng vӅ phía chúng sinh, thҩy tҩt cҧ ÿӅu
bình ÿҷng, vì tҩt cҧ ÿӅu muӕn ÿѭӧc hҥnh phúc thoát khә
ÿau. Tҩt cҧ chúng sinh ÿӅu giӕng nhau ӣ ѭӟc nguyӋn này.
Vì vұy mà mình và ngѭӡi bình ÿҷng nhѭ nhau.
TiӃp theo, suy nghƭ thӱ xem lòng vӏ kӹ sӁ mang lҥi
nhӳng gì. NӃu ích kӹ muӕn dành hӃt hҥnh phúc trên ÿӡi vӅ
phҫn mình, vұy rӕt cuӝc sӁ không còn bҥn mà lҳm kҿ thù.
Ngѭӧc lҥi, nӃu hoán chuyӇn lòng vӏ kӹ thành lòng vӏ tha,
thѭѫng yêu lo lҳng cho ngѭӡi khác hѫn chính bҧn thân, kӃt
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quҧ sӁ trái ngѭӧc, ít thù nhiӅu bҥn.
Nói tóm lҥi, ÿúng nhѭ lӡi cӫa ngài Tӏch Thiên1 trong
Nh̵p B͛ tát H̩nh2 ÿã tӯng nói, “tҩt cҧ mӑi bҩt hҥnh trên
ÿӡi ÿӃn tӯ lòng vӏ kӹ và tҩt cҧ mӑi hҥnh phúc trên ÿӡi ÿӃn
tӯ lòng vӏ tha.”
TiӃp theo là phѭѫng pháp thiӅn Cho và Nhұn [tong-len]
ÿӇ phát tâm bӗ ÿӅ. Phѭѫng pháp này chӍ cách quán tѭӣng
cho ÿi tҩt cҧ mӑi hҥnh phúc tӕt lành cӫa mình, ÿӗng thӡi
nhұn vӅ tҩt mӑi khó khăn vҩt vҧ cӫa ngѭӡi khác.
Thӡi nay, ngѭӡi Tây tҥng chúng tôi phӕi hӧp hai
phѭѫng pháp tu nói trên ÿӇ phát tâm bӗ ÿӅ. Hai phѭѫng
pháp tu này sӁ giúp ta thҩy kҿ thù vӕn là ngѭӡi tӕt nhҩt trên
thӃ gian. Lý do rҩt ÿѫn giҧn, muӕn phát tâm bӗ ÿӅ chân
chính thì phҧi ÿiӅu phөc tâm giұn dӳ. ÐӇ ÿiӅu phөc tâm
giұn dӳ, cҫn kiên nhүn ÿӝ lѭӧng. ÐӇ luyӋn tính kiên nhүn
ÿӝ lѭӧng, cҫn phҧi có mӝt kҿ thù. Nghƭ nhѭ vұy, kҿ thù tӵ
nhiên biӃn thành ngѭӡi giúp mình tu, dù không phҧi tӵ ý hӑ
muӕn vұy. Mӝt khi ÿã có thӇ thҩy kҿ thù là ngѭӡi giúp
mình, ÿѭѫng nhiên sӁ thҩy tҩt cҧ mӑi ngѭӡi ÿӅu nhѭ vұy.
Ѭӟc vӑng trong ÿӡi sӕng nhѭ danh vӑng, tiӅn tài, chӍ có
thӇ có ÿѭӧc nhӡ sӵ giúp ÿӥ cӫa ngѭӡi khác. Ngay nhѭ buәi
nói chuyӋn hôm nay, có ÿѭӧc là nhӡ công lao cӫa rҩt nhiӅu
ngѭӡi: ngѭӡi xây nhà, lót thҧm v.v... Cҧ chiӃc xe bus chӣ
quí vӏ ÿӃn ÿây bҩt kӇ mӑi xáo ÿӝng ӣ Punjab, ÿó cǊng là
mӝt yӃu tӕ cho phép chúng ta gһp nhau hôm nay. NӃu
1
2
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Shantideva.
A Guide to the Bodhisattva Ways.
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không có công lao cӫa nhiӅu ngѭӡi quen và không quen,
chúng ta ÿã không thӇ ngӗi ÿây. Suy nghƭ nhѭ vұy sӁ thҩy
nӃu không có sӵ giúp ÿӥ cӫa ngѭӡi khác, chúng ta không
làm sao có thӇ sӕng ÿӃn ngày hôm nay.
Ngoài ra cǊng nên nghƭ ÿӃn nghiӋp. Tҩt cҧ nhӳng cѫ hӝi
có ÿѭӧc trong cuӝc sӕng ÿӅu là quҧ cӫa nghiӋp ÿã tҥo trong
quá khӭ. Nghƭ ÿӃn thiӋn nghiӋp: thiӋn nghiӋp nói chung là
nhӳng gì ÿã làm vӟi tâm nguyӋn muӕn tӕt cho ngѭӡi khác.
Vұy muӕn tích tө thiӋn nghiӋp cǊng cҫn phҧi có ngѭӡi khác.
Trong tҩt cҧ nhӳng công phu hành trì Phұt giáo, phát
tâm bӗ ÿӅ ÿѭӧc xem là công phu quan trӑng quí giá nhҩt.
Tâm bӗ ÿӅ bҳt rӉ tӯ ÿҥi bi. Không có chúng sinh là không
thӇ khӣi tâm ÿҥi bi. Phұt ÿà và Bӗ tát có thӇ hӝ trì cho ta
phát tâm bӗ ÿӅ, nhѭng không thӇ giúp chúng ta phát tâm ÿҥi
bi. Ðҥi bi chӍ có thӇ có ÿѭӧc nhӡ hѭӟng vӅ chúng sinh.
Nhìn trên phѭѫng diӋn này, chúng sinh còn tӕt vӟi ta
hѫn cҧ Phұt ÿà. Chúng sinh luôn tӕt vӟi ta nhѭ vұy, dù cӕ ý
hay không. Có nhiӅu ÿiӅu ÿӕi vӟi chúng ta rҩt quí, nhѭ diӋt
ÿӃ, ÿҥo ÿӃ, nhѭng nhӳng ÿiӅu này không có ý muӕn tӕt vӟi
ai cҧ, dù vұy chúng ta vүn quí giá nâng niu. Ðӕi vӟi Phұt tӱ
ÿҥi thӯa, mӑi chúng sinh ÿӅu là bҥn và mӑi hoàn cҧnh ÿӅu
là hoàn cҧnh thuұn tiӋn ÿӇ tu. Kҿ thù duy nhҩt là thái ÿӝ vӏ
kӹ, là tâm chҩp ngã, tӯ ÿó sinh ra ÿӫ loҥi vӑng tâm.
Tu ÿѭӧc nhѭ vұy, quí vӏ sӁ có ÿѭӧc tinh thҫn vô úy,
thoát mӑi sӧ hãi.
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Ngang ÿây tôi xin dӵa trên hai bài tөng ÿѫn giҧn ÿӇ tiӃp
tөc trình bày vӅ Phұt giáo.
Bài thӭ nhҩt là Tám Bài K͏ Chuy͋n Hóa Tâm, nói vӅ
viӋc làm và tác phong cӫa Bӗ tát. Bài tөng này ÿѭӧc viӃt tӯ
nhiӅu thӃ kӹ vӅ trѭӟc [xin ÿӑc Phө Lөc 2].
Bài thӭ hai là Pháp Thi͉n M̵t Tông Ĉ˯n Gi̫n dành cho
Ph̵t T͵ Nh̵p Môn, do tôi soҥn vài năm vӅ trѭӟc [xin ÿӑc
Phө Lөc 1].
A. Tám Bài K͏ Chuy͋n Hóa Tâm
Giáo pháp này tôi ÿѭӧc thҫy tôi là Rinpoche Kyabje
Trijang1 trӵc tiӃp truyӅn thӯa. Tӯ ÿó ÿӃn nay ÿã hѫn ba
mѭѫi lăm năm, tôi vүn hàng ngày trì tөng quán niӋm tám
bài kӋ này. Tác giҧ là vӏ thҫy dòng Kadampa tên Geshe
Langri Thangpa. Vӏ thҫy này luôn xem công phu phát tâm
bӗ ÿӅ là quan trӑng nhҩt trong suӕt cuӝc ÿӡi hành ÿҥo cӫa
mình, nhҩt là phѭѫng pháp Hoán Chuy͋n Ngã Tha.

Bӗ tát Văn Thù Sѭ Lӧi

Bây giӡ tôi xin giҧi thích sѫ lѭӧc vӅ Tám Bài K͏ Chuy͋n
Hóa Tâm.

hiӋn thân cho Trí tuӋ cӫa chѭ Phұt
1

Rinpoche nghƭa ÿen là quí giá, thѭӡng dùng gӑi các bұc chân tu thұt
chӭng.
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3. Nguy͏n trong tͳng hành ÿ͡ng
Tôi luôn t xét mình,
Phi͉n não vͳa ḓy lên,
Ðe d͕a mình và ng˱ͥi,
Nguy͏n tͱc thì nh̵n di͏n,
Và tͱc thì d́p tan.

1. Vͣi quy͇t tâm thành tu
Lͫi l̩c lͣn lao nh̭t
Nhͥ ṱt c̫ chúng sinh,
Tôi nguy͏n luôn giͷ gìn
Chúng sinh trong ÿáy tim,
Vì chúng sinh quí h˯n
C̫ b̫o châu nh˱ ý.
Chúng sinh không nhӳng giúp chúng ta hoàn thành mөc
tiêu cao nhҩt là thành Phұt, mà còn mang lҥi cho chúng ta
hҥnh phúc trѭӟc mҳt. Vì vұy mà nói chúng sinh quí hѫn
ngӑc nhѭ ý. Và cǊng vì vұy mà phát nguyӋn gìn giӳ chúng
sinh.
2. Khi g̿p gͩ ti͇p xúc
Vͣi b̭t kǤ m͡t ai,
Nguy͏n tôi luôn th̭y mình
Là k̓ th̭p kém nh̭t,
Tͳ ÿáy lòng chân th̵t
Luôn tôn kính m͕i ng˱ͥi
Nh˱ kính b̵c t͙i cao.

Trên bѭӟc ÿѭӡng tu, thӍnh thoҧng chúng ta gһp trӣ ngҥi.
Trӣ ngҥi không ÿӃn tӯ bên ngoài mà phát sinh ngay tӯ bên
trong, do vӑng tâm mà có. Kҿ thù chân chính phá hӫy hҥnh
phúc cӫa chúng ta là kҿ thù nӝi tҥi.
NӃu cӕ gҳng tu tұp sӁ có ÿѭӧc khҧ năng tӵ chӃ, ÿѭӧc
vұy mӟi gӑi là tӵ tҥi bình an thұt sӵ. Vì vұy Phұt dҥy: “Các
con là thҫy cӫa chính mình”. Mӑi sӵ ÿӅu phҧi trông cұy vào
chính mình.
Khi tu phát tâm bӗ ÿӅ chúng ta cҫn dҽp hӃt phiӅn não,
tuy vұy, cái cҫn diӋt bӓ trѭӟc nhҩt vүn là tâm giұn dӳ. Ðã
giұn dӳ thì không thӇ hҥnh phúc, trong khi tham dөc có khi
vүn mang lҥi niӅm vui.

Vӟi ngѭӡi khác, chúng ta không nên tӵ cao thҩy mình
hѫn ngѭӡi, tӯ trên nhìn xuӕng, mà phҧi luôn thҩy mình
khiêm nhѭӧng thҩp kém hѫn tҩt cҧ. Cҫn kính trӑng ngѭӡi
khác, vì ngѭӡi khác có khҧ năng tѭѫng ÿѭѫng vӟi hành
ÿӝng cӫa Phұt ÿà, ÿó là khҧ năng mang ÿӃn cho chúng ta
nguӗn hҥnh phúc giác ngӝ.
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Tөc ngӳ Tây tҥng có câu “bao giӡ nәi cѫn giұn dӳ, hãy
tӵ cҳn ÿӕt ngón tay”. Câu nói này có nghƭa là nӃu lӥ nәi
giұn thì ÿӯng phát ra ngoài mà chӍ nên tӵ nói vӟi mình “thôi
bӓ ÿi”.
4. Khi g̿p ng˱ͥi hi͋m ác
Vì b͓ tâm phi͉n não
Và ác nghi͏p tác ÿ͡ng,
Nguy͏n tôi quí ng˱ͥi ̭y
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Nh˱ vͳa tìm ra ÿ˱ͫc
Kho tàng trân quí nh̭t.
Có nhiӅu ngѭӡi khi thҩy ngѭӡi khác bӏ khә ÿau khӕng
chӃ, bӏ vô minh phiӅn não bӭc bách, thѭӡng hay gҳng tránh
né ÿӇ khӓi liên lөy tӟi mình. Bӗ tát thay vì tránh né, luôn
can ÿҧm ÿӃn gҫn, vì ÿây là cѫ hӝi quí giá ÿӇ mang hҥnh
phúc lҥi cho kҿ khác.
5. Khi g̿p ng˱ͥi vì lòng
Ganh ghen và ÿ͙ kͻ
Mi͏t th͓ ph͑ báng tôi,
Nguy͏n tôi nh̵n ph̯n thua,
Nh˱ͥng ÿi m͕i ph̯n th̷ng.
Khi ngѭӡi khác, nhҩt là nhӳng ngѭӡi oán ghét mình, vì
ganh ghen mà gây hҥi cho ta, ta không ÿѭӧc tӯ bӓ hӑ mà
phҧi giӳ gìn, thѭѫng yêu, chăm sóc hӑ vӟi lòng ÿҥi bi.
Vì vұy mà nói Phұt tӱ phҧi nhұn phҫn “thua” và tһng
phҫn “thҳng” cho ngѭӡi.
Tâm bӗ ÿӅ thì phҧi biӃt nhұn thua tһng thҳng. Làm nhѭ
vұy không phҧi ÿӇ tӵ thҩy mình ÿҥo ÿӭc hѫn ngѭӡi, mà chӍ
giҧn dӏ vì muӕn lӧi ích chúng sinh. Còn nӃu nhұn thua tһng
thҳng mà gây tәn hҥi ÿӃn cho ngѭӡi khác thì ÿѭѫng nhiên
không nên làm nhѭ vұy. Phұt tӱ ÿҥi thӯa gһp trѭӡng hӧp
này cҫn nѭѫng theo lòng vӏ tha, khӣi tâm mong mӓi lӧi ích
chúng sinh ÿӇ hành ÿӝng ngѭӧc lҥi.
Hãy suy nghƭ nhѭ vҫy: gһp viӋc không vӯa ý mà nәi
giұn mӟi thұt là thua, vì cѫn giұn sӁ tӭc khҳc phá hӫy niӅm
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an lҥc trong tâm, vӅ lâu vӅ dài sӁ mang lҥi kӃt quҧ tai hҥi.
Ngѭӧc lҥi nӃu bӏ xâm phҥm mà vүn không nәi nóng, ÿó mӟi
là chiӃn thҳng thұt sӵ.
Khi tâm mҩt kiên nhүn, nәi cѫn giұn dӳ, trí óc sӁ mҩt hӃt
sáng suӕt, không còn khҧ năng nhìn rõ sӵ viӋc. Nәi ÿiên lên
vì giұn sӁ làm mҩt hӃt khҧ năng phán xét. Giӳ tâm bình thҧn
mӟi có thӇ sáng suӕt quan sát tình hình, bao giӡ cҫn phҧn
ӭng quyӃt liӋt thì phҧn ӭng. Vұy mӟi là ý nghƭa chân chính
cӫa thҳng bҥi.
6. Khi g̿p ng˱ͥi mà tôi
Giúp ÿͩ, ÿ̿t kǤ v͕ng,
L̩i vong ân b͡i nghƭa
Gây t͝n h̩i cho tôi,
Nguy͏n tôi xem ng˱ͥi ̭y
Là m͡t ÿ̭ng tôn s˱.
Khi gһp ngѭӡi phө ѫn, ta thѭӡng cҧm thҩy chán nҧn
không muӕn giúp. Gһp trѭӡng hӧp này thұt khó mà bӓ qua
không trách. Vì ÿây chính là trӣ ngҥi lӟn cho lòng vӏ tha,
nên câu kӋ này dҥy ta cҫn ÿһc biӋt quan tâm chăm sóc
nhӳng kҿ phө ѫn.
Kҿ gây hҥi không nhӳng cҫn ÿѭӧc quan tâm giúp ÿӥ, mà
thұt sӵ còn là vӏ thҫy dүn dҳt chúng ta trên ÿѭӡng tu. Phұt tӱ
sӁ thҩy kҿ thù mӟi ÿích thұt là vӏ thҫy cao quí nhҩt cӫa
mình.
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Bҧy câu kӋ trên dҥy phѭѫng pháp tu hҥnh bӗ ÿӅ thuӝc
lãnh vӵc qui ѭӟc, ÿó là phҫn phѭѫng tiӋn. Câu kӋ thӭ tám
nói vӅ tâm bӗ ÿӅ cӭu cánh, là phҫn trí tuӋ. Tu hҥnh bӗ ÿӅ
qui ѭӟc thì tích tұp ÿѭӧc phѭӟc ÿӭc tѭ lѭѫng, còn tu hҥnh
bӗ ÿӅ cӭu cánh thì tích tұp ÿѭӧc trí tuӋ tѭ lѭѫng. Hai nguӗn
năng lӵc tѭ lѭѫng phѭӟc trí này sӁ giúp ta thành tӵu Sҳc
thân [Rupakaya] và Pháp thân [Dharmakaya].

7. Tóm l̩i tôi xin nguy͏n
Trc ti͇p và gián ti͇p
Trao t̿ng m͕i lͫi l̩c
Cho ṱt c̫ chúng sinh
Ð͉u là ḿ cͯa tôi
Tͳ vô l˱ͫng ki͇p tr˱ͣc.
Nguy͏n [không ÿͫi ai c̯u
V̳n] âm th̯m gánh ch͓u
M͕i ác nghi͏p kh͝ não
Thay th͇ cho chúng sinh.
Ngѭӡi khác nhiӅu vô tұn, mà tôi chӍ có mӝt, vì vұy dù
tôi có quan trӑng ÿӃn ÿâu, ngѭӡi khác vүn quí hѫn. Có chút
phán ÿoán sӁ thҩy hy sinh mӝt ÿӇ cӭu vô lѭӧng là viӋc rҩt
ÿáng làm, ngѭӧc lҥi hy sinh vô lѭӧng chúng sinh chӍ vì cá
nhân mӝt ngѭӡi là ÿiӅu thұt vô lý.
Ӣ ÿây có mӝt cách quán tѭӣng rҩt hӳu hiӋu. Hãy tѭӣng
tѭӧng mình là mӝt ngѭӡi rҩt ích kӹ, trѭӟc mһt có nhiӅu
ngѭӡi khác ÿang chӏu khә. Tѭӣng tѭӧng chúng sinh ÿang
trҧi qua ÿӫ loҥi khә ÿau, trong khi ÿó kҿ ích kӹ kia vүn
dӱng dѭng không quan tâm. Tѭӣng tѭӧng vұy rӗi thӱ nhìn
lҥi xem mình nghiên vӅ bên nào hѫn. Thái ÿӝ ích kӹ rҩt khó
dҽp bӓ, nhҩt là khi mӟi tu. Nhѭng nӃu kiên trì cӕ gҳng, chҳc
chҳn sӁ thành công.
Ngѭӡi nào ÿã biӃt chân thành nhұn lãnh khә ÿau và
khuyӃt ÿiӇm cӫa chúng sinh vӅ phҫn mình thì cǊng nên tұp
cách tһng cho chúng sinh tҩt cҧ mӑi ÿӭc tính tӕt lành cǊng
nhѭ mӑi hҥnh phúc mình ÿang có.
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8. Nguy͏n nhͷng ÿi͉u nói trên
Không b͓ v˱ͣng ô nhi͍m
Bͧi tám ng͕n gió ch˱ͣng.
Nguy͏n tôi th̭y m͕i s
Hi͏n ra trong cõi ÿͥi
Ð͉u ch͑ nh˱ huy͍n m͡ng
Cho tâm thôi ch̭p bám
Thoát ràng bu͡c luân h͛i.
Tu ÿӇ ÿѭӧc sӕng lâu, tăng sӭc khӓe hay ÿӇ ÿѭӧc an vui
thành ÿҥt trong cuӝc sӕng là không ÿúng. Tu ÿӇ ngѭӡi khác
thҩy mình là ÿҥi hành giҧ cǊng không ÿúng. Tu và thҩy ÿӕi
tѭӧng cӫa lòng tӯ bi cӫa mình có tӵ tánh, cǊng không ÿúng.
Phҧi tu và hiӇu rҵng mӑi sӵ ÿӅu nhѭ huyӉn mӝng. Thҩy
ÿѭӧc mӑi sӵ nhѭ huyӉn mӝng là vì ÿã phӫ nhұn tӵ tánh cӫa
sӵ vұt, bӓ lҥi phía sau tҩt cҧ nhӳng gì là giҧ danh, là danh tӯ
và khái niӋm. Ðó là chӭng ngӝ trong Phұt giáo.
Chúng ta có nói qua vӅ tri kiӃn và hành ÿӝng trong Phұt
giáo. Tri kiӃn Phұt giáo ÿѭӧc gӑi là duyên khӣi. Duyên khӣi

Chѭѫng 3. Hai Pháp Tu Trӑng YӃu

a

77

tuy có nhiӅu ý nghƭa, nhѭng ý nghƭa vi tӃ nhҩt cӫa duyên
khӣi rҩt gҫn vӟi tuӋ giác tánh Không.
Duyên khӣi nói rҵng không có ÿiӅu gì thұt sӵ có tӵ tánh.
HiӇu ÿѭӧc duyên khӣi là có ÿѭӧc lòng tin chҳc chҳn vӅ luұt
biӃn hóa cӫa thӃ giӟi hiӋn tѭӧng qui ѭӟc. Tӯ ÿó mà tu hҥnh
bӗ ÿӅ ÿӇ tích tұp phѭӟc ÿӭc, và thiӅn quán tánh Không,
quán sӵ vұt không có tӵ tánh, ÿӇ tích tұp trí tuӋ.
Phát tâm bӗ ÿӅ rӗi dӵa vào tâm ҩy ÿӇ tu sáu hҥnh toàn
hҧo: Thí, Giӟi, Nhүn, Tҩn, Ðӏnh và TuӋ. Sáu hҥnh toàn hҧo
còn có thӇ qui nҥp thành ba môn vô lұu hӑc: Giӟi, Ðӏnh,
TuӋ.
Giӟi là tӵ chӃ ngӵ, không làm viӋc bҩt thiӋn. Có tҩt cҧ
ba bӝ giӟi, mӝt là giӟi Ba la ÿӅ mӝc xoa [Pratimoksha hay
Vinaya], còn gӑi là “giҧi thoát cá nhân”; hai là giӟi Bӗ tát;
ba là giӟi Kim cang.
Giӟi Ba la ÿӅ mӝc xoa có hai loҥi, dành cho ngѭӡi xuҩt
gia và dành cho cѭ sƭ. Cѭ sƭ có thӇ nhұn hai loҥi giӟi, hoһc
giӟi nhұn mӝt ngày, hoһc giӟi nhұn mӝt ÿӡi.
Căn bҧn cӫa mӑi giӟi là tránh phҥm mѭӡi ác nghiӋp,
trong ÿó có ba viӋc cӫa thân: sát sinh, trӝm cҳp, tà dâm; bӕn
viӋc cӫa miӋng: nói dӕi, nói lӡi chia rӁ, nói lӡi thô ác,
không cҫn mà nói; ba viӋc cӫa ý: tham lam, ác ý, tà kiӃn.
Tà kiӃn nói ӣ ÿây chӫ yӃu là ÿoҥn kiӃn, nghƭa là quan
niӋm sai lҫm cho rҵng tҩt cҧ mӑi sӵ rӛng rang không thұt.
Ngoài ra còn nhӳng loҥi tà kiӃn khác nhѭ là tin có ÿҩng
sáng tҥo vҥn năng.
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Nói vӅ giӟi Bӗ tát, quan trӑng nhҩt phҧi biӃt dӭt lòng vӏ
kӹ, ÿӯng xem mình quan trӑng hѫn ngѭӡi khác, ÿѭӧc nhѭ
vұy thì giӳ ÿѭӧc giӟi Bӗ tát.
Riêng nói vӅ mұt tông, mұt tông có bӕn bӝ. Muӕn hành
trì hai bӝ mұt tông cao nhҩt, phҧi thӑ trì mӝt sӕ giӟi luұt gӑi
là giӟi Kim cang. Muӕn giӳ giӟi Kim cang, quan trӑng nhҩt
phҧi biӃt tӵ chӃ không ÿӇ tâm hiӋn tѭӟng thӃ tөc, cǊng
không ÿӇ tâm chҩp bám vào sҳc tѭӟng cõi thӃ tөc.
Nói vӅ ba môn vô lұu hӑc Giӟi Ðӏnh TuӋ, Giӟi là nӅn
tҧng cӫa Ðӏnh, và Ðӏnh là nӅn tҧng cӫa TuӋ. Mӝt khi Giӟi
ÿã vӳng, phҧi tu Ðӏnh và TuӋ.
Mһc dù ÿҥi thӯa hiӇn tông có hѭӟng dүn phѭѫng pháp tu
Ðӏnh và TuӋ, nhѭng Phұt tӱ Tây tҥng tin rҵng trên lãnh vӵc
này pháp tu ÿҥi thӯa mұt tông thâm diӋu hѫn.
B. Mӝt pháp thiӅn Tây tҥng
Vài ba năm trѭӟc, tôi có soҥn mӝt tұp sách nhӓ mang
tӵa ÿӅ Pháp Thi͉n M̵t Tông Ĉ˯n Gi̫n dành cho Ph̵t T͵
Nh̵p Môn [xin ÿӑc phө lөc 1 trѭӟc khi ÿӑc tiӃp bài giҧng
này], dành cho nhӳng ngѭӡi quan tâm ÿӃn Phұt giáo mұt
tông Tây tҥng nhѭng chѭa có cѫ hӝi nhұn pháp quán ÿҧnh1.
Ӣ ÿây xin miӉn giҧi thích mҩy câu mӣ ÿҫu tұp sách. Hãy
bҳt ÿҫu tӯ ÿoҥn “Quán tѭӣng”, vӟi câu “Ngay khoҧng
1

Thông thѭӡng muӕn tu theo mұt pháp phҧi trӵc tiӃp thӑ pháp tӯ mӝt
vӏ ÿҥo sѭ. Ӣ ÿây ÿӭc Ĉҥt-lai Lҥt-ma ÿһc biӋt soҥn ra nghi thӭc hành trì
mұt tông này dành cho Phұt tӱ không có cѫ hӝi tìm gһp ÿҥo sѭ, có thӇ
theo sách mà hành trì.
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không trѭӟc mһt hiӋn ra trong quán tѭӣng...” v.v., hѭӟng
dүn phѭѫng pháp quán tѭӣng năm vӏ Hӝ Phұt1: Phұt Thích
Ca ӣ giӳa, xung quanh có bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát: Quan tӵ tҥi,
Kim Cang Thӫ, Văn Thù Sѭ Lӧi, và Quan Âm Tara [Quan
Âm Ĉӝ Mүu].

Ӣ ÿây, ÿӭc Quan Tӵ Tҥi là hiӋn thân cӫa lòng tӯ bi Phұt;
ÿӭc Văn Thù Sѭ Lӧi là hiӋn thân cӫa trí tuӋ Phұt; ÿӭc Kim
Cang Thӫ là hiӋn thân cӫa năng lӵc, hay hành ÿӝng cӫa chѭ
Phұt; và ÿӭc Quan Âm Tara, thân nӳ cӫa ÿӭc Quan Tӵ Tҥi,
là hiӋn thân cӫa thiӋn hҥnh cӫa chѭ Phұt.

Ӣ ÿây xin nói thêm, mһc dù Phұt giáo phӫ nhұn thuyӃt
hӳu thҫn, không công nhұn có ÿҩng sáng tҥo vҥn năng,
nhѭng trong Phұt giáo, nhҩt là Phұt giáo mұt tông, có nói
ÿӃn mҥn ÿà la và các vӏ thҫn. Lý do là vì bұc giác ngӝ có
khҧ năng hóa hiӋn nhiӅu sҳc tѭӟng khác nhau. Phұt Thích
Ca vүn thѭӡng hóa hiӋn nhiӅu thân khác nhau ÿӇ tҥo lӧi lҥc
cho chúng sinh, ÿӇ chúng sinh có cѫ hӝi thҩy ÿѭӧc thân
Phұt. Tѭӟng, sҳc và dҥng cӫa hóa thân Phұt ÿӅu tùy khҧ
năng khuynh hѭӟng cӫa mӛi chúng sinh mà hoҥt hiӋn.

Theo Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già, hai vӏ ÿҥi ÿӋ tӱ cӫa
Phұt là tôn giҧ Mөc KiӅn Liên và tôn giҧ Xá Lӧi Phҩt cǊng
ÿӅu là Bӗ tát. Nhѭng nói chung hai ngài không phҧi là hiӋn
thân cӫa thiӋn ÿӭc cӫa Phұt.

Mһc dù hóa thân Phұt ÿӅu hiӋn khӣi tӯ trí toàn giác cӫa
Phұt, nhѭng vì hoàn cҧnh và căn cѫ cӫa chúng sinh khác
nhau nên hóa thân Phұt cǊng mang nhiӅu sҳc tѭӟng khác
nhau. Ngѭӧc lҥi, Pháp thân không hình sҳc nên ngoài chѭ
Phұt ra, không ai có thӇ nhìn thҩy. Mұt pháp Kalachakra
[Luân Thӡi] có hѫn bҧy trăm vӏ thҫn nҵm trong mҥn ÿà la
Kalachakra, thұt ra ÿӅu tӯ trí Phұt hiӋn ra, ÿӅu là diӋu dөng
cӫa trí Phұt.2

1

Sát nghƭa tiӃng Anh phҧi dӏch là "năm vӏ thҫn". Xem chú giҧi trang
sau.
2
"Thҫn" (deity) vӯa là chӳ dùng ÿӇ gӑi thҫn linh cõi thӃ tөc, vӯa dùng
ÿӇ gӑi thân chѭ Phұt, chѭ Bӗ tát hoҥt hiӋn trong mҥn ÿà la. Vì vұy mà
có lӡi giҧi thích trên cӫa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma. Ӣ ÿây vì chӳ Thҫn ӭng
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Nói gӑn lҥi thì “cҧnh nhiӋm mҫu trong quán tѭӣng” là
nhѭ sau : Phұt ngӗi ӣ tòa sen chính giӳa, chân xӃp theo tѭ
thӃ kiӃt già, tay phҧi bҳt ҩn “mӡi ÿҩt chӭng giám”, tay trái
cҫm bình bát ngang bөng ; hai bên ÿӭc Phұt, hѫi thiên vӅ
phía trѭӟc, là tôn giҧ Xá Lӧi Phҩt và tôn giҧ Mөc KiӅn
Liên. Pháp là tӯ bӓ trӑn vҽn cҧ hai chѭӟng ngҥi, phiӅn não
chѭӟng và sӣ tri chѭӟng, vì vұy Pháp ÿi liӅn vӟi tâm thӭc,
không hình sҳc. Trong hình ҧnh quán tѭӣng, Pháp ÿѭӧc thӇ
hiӋn qua nhӳng cuӕn kinh, ÿһt trên bàn phía bên phҧi cӫa
ÿӭc Phұt. Sau ÿó, quán tѭӣng trí toàn giác vô sҳc tѭӟng cӫa
ÿӭc Phұt qua dҥng bҧo tháp, ÿһt ӣ phía bên trái cӫa ÿӭc
Phұt. Kinh sách bên phҧi ÿӭc Phұt (là DiӋt ÿӃ và Ðҥo ÿӃ nѫi
Phұt), và bҧo tháp bên trái ÿӭc Phұt (là trí toàn giác cӫa
Phұt), tҩt cҧ ÿӅu thuӝc vӅ Pháp bҧo.
Vұy cҧnh nhiӋm mҫu này hӝi ÿӫ ba nҿo qui y, Ph̵t b̫o
là Phұt ngӗi chính giӳa, Tăng b̫o là chѭ Bӗ tát và hai ÿҥi
vào Phұt và bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát nên bҧn tiӃng ViӋt dӏch thành năm ÿҩng
Hӝ Phұt.
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ÿӋ tӱ hai bên, và Pháp b̫o và kinh sách và bҧo tháp. Trong
ba nҿo qui y này, nҿo qui y chân chính là Pháp bҧo, vì tӯ
trong tâm thӭc hӉ thành tӵu ÿѭӧc Pháp là giҧi thoát ÿѭӧc
toàn diӋn khә não. Vì vұy Pháp chính là nѫi chӣ che chân
chính.
ÐӇ tâm ÿҥt ÿѭӧc kinh nghiӋm thành tӵu cӫa Pháp, chúng
ta cҫn mӝt vӏ thҫy dүn dҳt. Ðó là Phұt, là ÿҩng ÿҥi ÿҥo sѭ.
Ta cǊng cҫn nhӳng ngѭӡi bҥn ÿӗng hành, cùng tu trên con
ÿѭӡng thoát khә, cҫn nhӳng tҩm gѭѫng sáng ÿӇ noi theo.
Ðó là Tăng.
Công phu qui y Tam bҧo ÿi ÿôi vӟi công phu phát tâm
bӗ ÿӅ, vì vұy cҫn khӣi lòng tӯ bi ÿӕi vӟi tҩt cҧ chúng sinh.
ÐӇ khӣi lòng tӯ bi, hãy quán tѭӣng quanh mình là tҩt cҧ
chúng sinh. Kҿ thù ngӗi trѭӟc mһt, vì hӑ là nhӳng ngѭӡi
cҫn ÿѭӧc giӳ gìn trân quí chӭ không phҧi vì sӧ hӑ chҥy trӕn
nӃu ÿӇ ngӗi ӣ sau lѭng.
Ngang ÿây, Phұt tӱ hãy suy nghƭ cho thұt sâu vӅ lòng vӏ
tha, quán niӋm vӅ cҧnh bҩt an thiӃu hҥnh phúc cӫa chúng
sinh, vӅ nӛi khә bén nhӑn hӑ ÿang phҧi gánh chӏu.
Khi nghƭ vӅ chúng sinh, không nên nghƭ mӝt cách chung
chung tәng quát, mà phҧi nghƭ ÿӃn ngѭӡi thân gҫn nhѭ gia
ÿình, bà con, hàng xóm. Bҵng không, nói tӟi ÿӕi tѭӧng cӫa
lòng tӯ bi lҥi giӕng nhѭ nói tӟi ÿӕi tѭӧng cӫa sӵ tranh chҩp.
Bây giӡ hãy nghƭ rҵng muӕn giҧi thoát khӓi khә ÿau và
nguyên nhân cӫa khә ÿau, ta phҧi tin chҳc rҵng ÿiӅu mà
chúng sinh thұt sӵ cҫn, là thҩy ÿѭӧc chân tѭӟng cӫa thӵc
81

82

Pháp Tu Tây Tҥng

a

tҥi, thҩy ÿѭӧc nҿo qui y chân chính sҹn có trong tâm. Vӟi
tâm nguyӋn nhѭ vұy, ÿӑc câu qui y sau ÿây:
Nam mô Ph̵t, [Namo Buddhaya]
Nam mô Pháp, [Namo Dharmaya]
Nam mô Tăng [ Namo Sanghaya]
Ðӑc nhѭ vұy ba lҫn, hai mѭѫi mӕt lҫn, hay càng nhiӅu
càng tӕt. Giӑng ÿӑc ra sao không quan trӑng bҵng ÿӝng cѫ
và lòng quyӃt tâm. Hãy phát khӣi tâm nguyӋn trong sáng,
khӣi chí quyӃt tâm, rӗi ÿӑc nhӳng dòng qui y nói trên.
Qui y Tam bҧo xong, Phұt tӱ cúng dѭӡng bҧy hҥnh
nguyӋn Phә hiӅn, nhѭ ÿã giҧi thích trong bài tөng.
Sau ÿó, chú tâm nѫi Phұt và cҧnh nhiӋm mҫu trong quán
tѭӣng. Bao giӡ hình ҧnh hiӋn ra rõ ràng, hãy quán tѭӣng có
ÿài ánh sáng nҵm nѫi tim cӫa tӯng vӏ. Trên mӛi ÿài ánh
sáng là chӫng tӵ: MUM cӫa Phұt, HRIH cӫa ngài Quan Tӵ
Tҥi; DHIH cӫa ngài Văn Thù Sѭ Lӧi; HUM cӫa ngài Kim
Cang Thӫ; và TAM cӫa ngài Quan Âm Tara. Mӛi chӫng tӵ
ÿѭӧc bao bӑc bҵng minh chú cӫa tӯng vӏ.
Ngang ÿây, tôi xin truyӅn lҥi năm bӝ minh chú. Xin ÿӑc
theo tôi ba lҫn:
Om muni muni maha muniye svaha
[ôm mu-ni mu-ni ma-ha mâu-ni-dê soa-ha]
(Minh chú Ph̵t)
Om mani padme hum [ôm ma-ni pê-mê hùm]
(Minh chú b͛ tát Quan T T̩i)
Om wagi shvari mum [ôm wa-ghi soa-ri mâm]
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(Minh chú b͛ tát Văn Thù S˱ Lͫi)
Om vajra pani hum [ôm vai-ra pa-ni hùm]
(Minh chú b͛ tát Kim Cang Thͯ)
Om tara tuttare ture svaha [ôm ta-ra tu-ta-rê tu-rê soaha] (Minh chú b͛ tát Quan Âm Tara).
Ðӑc năm câu minh chú này càng thѭӡng xuyên càng tӕt.
Trong khi tөng chú phҧi quán vӅ lòng vӏ tha, vӅ tӯ bi, vӅ ѫn
nһng cӫa chúng sinh ÿӕi vӟi mình.
Cӭ nhѭ vұy, hѭӟng vӅ ba nҿo qui y mӣ tâm khát khao
mãnh liӋt. Quán tѭӣng ánh sáng phóng ra tӯ chѭ Phұt chѭ
Bӗ tát trong quán tѭӣng.
Chú cӫa Phұt Thích Ca là chính. OM MUNI MUNI
MAHA MUNIYE SVAHA, nghƭa là nҳm vӳng giác ngӝ.
Ðӭc Quan Tӵ Tҥi hiӋn thân cho tâm ÿҥi bi cӫa mѭӡi
phѭѫng Phұt, nên Phұt tӱ nào cӕ gҳng phát tâm ÿҥi bi nên
chuyên tâm tөng chú OM MANI PADME HUM. Chú này
cǊng có thӇ tөng cho ngѭӡi quá vãng.
Ðӭc Văn Thù Sѭ Lӧi hiӋn thân cho trí giác và trí tuӋ cӫa
mѭӡi phѭѫng Phұt ÿà. Vì vұy tөng chú OM WAGI
SHVARI MUM cӫa Văn Thù Sѭ Lӧi rҩt tӕt cho sinh viên
hӑc sinh ÿang ÿi hӑc. NӃu có ngѭӡi cҫn kiӋn tөng tranh cãi,
tөng chú này cǊng giúp trí óc bén nhӑn hѫn.
Ðӭc Kim Cang Thӫ hiӋn thân cho năng lӵc và hành
ÿӝng cӫa mѭӡi phѭѫng Phұt ÿà. Tөng chú OM VAJRA
PANI HUM rҩt tӕt khi cҫn phá tan chѭӟng ngҥi. Phұt tӱ tu
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theo chánh pháp không ÿѭӧc mê tín dӏ ÿoan, tuy vұy có vài
trѭӡng hӧp thұt sӵ bӏ tà ma cõi khác quҩy nhiӉu, chú này có
thӇ giúp phá tan loҥi chѭӟng ngҥi này.
Ðӭc Quan Âm Tara hiӋn thân cho phҫn nӝi khí trong
sáng thanh tӏnh nhҩt, là loҥi năng lӵc trong cѫ thӇ, chuyên
chӣ tâm thӭc ÿӃn vӟi ÿӕi cҧnh, tác ÿӝng thành hành ÿӝng.
Khí này là mӝt loҥi năng lӵc ÿһc biӋt, rҩt vi tӃ. Muӕn ÿѭӧc
an lҥc, tăng sӭc khӓe, tăng mҥng sӕng, hay tăng tài sҧn, nên
tөng chú OM TARA TUTTARE TURE SVAHA, rҩt hӳu
hiӋu.
Phұt tӱ nào ÿang muӕn tu ÿӏnh, ngang ÿây nên chú tâm
thiӅn chӍ. ÐӅ mөc thiӅn chӍ có rҩt nhiӅu loҥi. Hoһc chú tâm
vào ÿӕi tѭӧng bên ngoài, hoһc chú tâm vào ÿӕi tѭӧng bên
trong, hoһc chú tâm vào chính tâm mình, hay vào tánh
Không. Khi ngӗi thiӅn chӍ, Phұt tӱ cҫn cҧnh giác nhұn diӋn
năm loҥi chѭӟng ngҥi cҧn trӣ không cho tâm an ÿӏnh, áp
dөng tám món hóa giҧi. Lҥi có nhiӅu ÿiӅu phҧi biӃt vӅ chín
giai ÿoҥn phát triӇn, sáu lӵc, bӕn chánh niӋm, v.v.... Nhӳng
ÿiӅu này có thӇ ÿӑc ÿѭӧc trong sách khác1.
Tóm lҥi, yӃu tӕ quan trӑng nhҩt cҫn có khi chӍ quán là
tâm phҧi nhұp ÿӏnh nhanh và vӳng, ÿӅ mөc phҧi tuyӋt ÿӕi rõ
ràng, tâm quán sát phҧi thұt trong sáng bén nhҥy.
Có hai ÿiӅu khiӃn tâm không an ÿӏnh, mӝt là trҥo cӱ
1

Tham khҧo thêm vӅ phѭѫng pháp tu thiӅn chӍ: Gen Lamrimpa,
Calming the Mind: Tibetan Buddhists Teachings on the Cultivation of
Meditative Quiescence [Ð͓nh Tâm: Pháp tu Thi͉n Ch͑ trong Ph̵t Giáo
Tây T̩ng]. Ithaca: 1995, Snow Lion Publications.

Chѭѫng 3. Hai Pháp Tu Trӑng YӃu

a

85

[kích thích], hai là hôn trҫm [trì trӋ]. Khi ngӗi thiӅn mà tâm
lăng xăng không chuyên chú, ÿó là trҥo cӱ. Nên nghƭ ÿӃn
cҧnh khә có thӇ giҧm bӟt tình trҥng kích thích này. Còn khi
ngӗi thiӅn mà tâm rút vào quá sâu phía trong, trӣ nên nһng
nӅ, trì trӋ, có khi biӃn thành chán ngán u sҫu, ÿó là hôn
trҫm. Trong trѭӡng hӧp này, phҧi ráng nâng tâm lên bҵng
cách nghƭ ÿӃn nhӳng ÿiӅu vui vҿ, hay xҧ thiӅn, bѭӟc ra trӡi
rӝng, hít thӣ khí trӡi, ӣ trong ánh sáng mà ngҳm phong cҧnh
thoáng rӝng. Ðó là mӝt vài phѭѫng pháp chӳa chӭng trҥo
cӱ và hôn trҫm.
Trong lúc ngӗi thiӅn có khi vѭӟng phҧi trҥng thái vi tӃ
cӫa trҥo cӱ và hôn trҫm. ÐӅ mөc không còn rõ nét, tâm
giҧm ÿӝ chuyên chú. Gһp trѭӡng hӧp này không cҫn phҧi
kӃt thúc buәi thiӅn, chӍ cҫn ráng quân bình tâm lҥi là ÿѭӧc.
Còn nӃu tâm dӉ xao lãng thì nên ngӗi thiӅn trong phòng tӕi,
ÿӕi mһt vӟi bӭc tѭӡng.
Phұt tӱ nào muӕn nghiêm chӍnh tu ÿӏnh, phҧi tә chӭc
chia mӝt ngày thành nhiӅu buәi ngӗi thiӅn, có thӇ lên ÿӃn
hai mѭѫi buәi, mӛi buәi kéo dài khoҧng mѭӡi phút. Phҧi cӕ
gҳng liên tөc, nhѭ cӕ giӳ mӝt hòn than sao cho luôn ÿӓ
hӗng, không ÿӇ tҳt.
NӃu ngӗi thiӅn quá lâu, tâm dӉ rѫi vào trҥng thái hôn
trҫm vi tӃ, ÿӅ mөc không rõ nét, ngӗi thêm chӍ phí thì giӡ.
Lúc mӟi tұp thiӅn tӕt nhҩt là ÿӯng ngӗi quá lâu. Có nhiӅu
ngѭӡi ngӗi trong tѭ thӃ rҩt ÿҽp nhѭng thұt ra chӍ ÿang chìm
ÿҳm trong trҥng thái hôn trҫm, tâm trì trӋ mӡ mӏt. Hôn trҫm
nhiӅu sӁ khiӃn tâm càng lúc càng tӕi.
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Chӏu khó ngӗi thiӅn cho thұt ÿúng cách, sӁ có lúc tâm ÿӫ
khҧ năng chuyên chú vào mӝt ÿӅ mөc suӕt bӕn tiӃng ÿӗng
hӗ, hoàn toàn không vѭӟng hôn trҫm hay trҥo cӱ, ÿѭӧc nhѭ
vұy là tiӃn bӝ rõ rӋt. Khi ngӗi thiӅn ÿúng cách, hӋ thӕng hô
hҩp có khi sӁ ngӯng trong mӝt thӡi gian.
TiӃp theo là thiӅn quán vӅ tánh Không, vӅ chân tánh cӫa
Phұt. Mӑi sӵ vӕn không có tӵ tánh, nên ÿӭc Phұt mà chúng
ta vӅ qui y nѭѫng dӵa cǊng không có tӵ tánh. Trѭӟc ÿây
chúng ta có ÿã suy nghƭ truy tìm vӅ cái tôi, xem tôi là thân
hay là tâm, bây giӡ hãy theo cùng mӝt phѭѫng pháp ÿӇ
phân tích thӵc tánh cӫa Phұt.
NӃu tӵ hӓi Phұt là thân Phұt, hay là tâm Phұt, sӁ không
thҩy Phұt ӣ ÿâu cҧ. Ĉӭc Phұt tuy có thұt, nhѭng khi tìm xem
thӵc chҩt cӫa ÿӭc Phұt là gì, sӁ không thӇ tìm thҩy có gì là
Phұt, dù ӣ trong hay ӣ ngoài thân tâm. Tӯ ÿó ÿi ÿӃn kӃt luұn
ÿӭc Phұt chӍ là mӝt cái tên gán lên trên hӧp thӇ cӫa các
thành phҫn thân tâm.
TiӃp theo, thӱ nhӟ lҥi xem ÿӭc Phұt hiӋn ra trong trí
mình nhѭ thӃ nào. SӁ thҩy cǊng tѭѫng tӵ nhѭ cái tôi hiӋn ra
rõ ràng chҳc thұt nhѭ mӝt thӵc thӇ tuyӋt ÿӕi, ÿӭc Phұt cǊng
vұy, cǊng hiӋn ra trong trí chúng ta nhѭ mӝt thӵc thӇ tuyӋt
ÿӕi. Lҥi suy nghƭ rҵng nӃu ÿӭc Phұt thұt sӵ là mӝt thӵc thӇ
tuyӋt ÿӕi, vұy khi tìm xem danh tӯ Phұt ӭng vào cái gì, lӁ ra
phҧi tìm thҩy. Nhѭng thұt sӵ là không thӇ tìm thҩy. Vì vұy
có thӇ kӃt luұn cái mà chúng ta thҩy vӅ ÿӭc Phұt thұt ra
không phҧi là chân tѭӟng cӫa Phұt.
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ÿӯng nghƭ rҵng Phұt không có thұt, mà phҧi hiӇu là Phұt
không có tӵ tánh.
Bây giӡ tӯ giӳa chân Không, ÿӭc Phұt cùng chѭ Bӗ tát
lҥi hiӋn ra. Giӳ hình ҧnh quán tѭӣng này trѭӟc mһt, rӗi hӗi
hѭӟng công ÿӭc, chҩm dӭt buәi thiӅn.
C. Hӓi ÿáp

chͯ MUM, chͧng tͱ cͧa Phɪt

ÐӇ biӇu hiӋn tҩt cҧ thӃ giӟi hiӋn tѭӧng khách quan bên
ngoài ÿӅu là Không, hãy quán tѭӣng nhѭ sau:
Ðӭc Quan Tӵ Tҥi tan nhұp vào ÿҫu Phұt. Ðӭc Văn Thù
Sѭ Lӧi tan nhұp vào yӃt hҫu Phұt (cuӕng hӑng). Ðӭc Kim
Cang Thӫ tan nhұp vào ngӵc Phұt. Ðӭc Quan Âm Tara tan
nhұp vào rӕn Phұt. Hai vӏ ÿҥi ÿӋ tӱ tan vào hai bên thân
hình Phұt.

Hӓi. Khi ÿҥt ÿӃn trình ÿӝ nhұp ÿӏnh cӫa các bұc thánh
giҧ, có cҫn phҧi quán tѭӣng Phұt và các vӏ Bӗ tát vӟi ÿҫy ÿӫ
mӑi tánh ÿӭc nhѭ vұy hay không? Ngѭӡi tu khi ÿã ÿҥt ÿӃn
trình ÿӝ cao có thӇ ÿӃn thҷng vӟi Phұt mà không cҫn xuyên
qua quá trình quán tѭӣng hay không?
Ðáp. Theo cách tu mұt tông này, có nhiӅu phѭѫng pháp
giúp ngѭӡi tu thâm nhұp tӯng tánh ÿӭc cӫa Phұt, vì vұy mà
có lӡi giҧi thích vӅ phѭѫng pháp quán tѭӣng nhѭ trên.

Giӳ lҥi hình ҧnh mӝt mình ÿӭc Phұt cho thұt rõ ràng, an
ÿӏnh nѫi ÿó càng lâu càng tӕt. Rӗi ÿӭc Phұt dҫn tan thành
ánh sáng, tӯ trên tan xuӕng và tӯ dѭӟi tan lên, nhұp vào ÿài
ánh sáng tròn giӳa trái tim.

Trên ÿѭӡng tu nói chung, ÿúng là không cҫn phҧi quán
tѭӣng Phұt. Ngѭӡi tu có thӇ quán vӅ tánh Không, hay vӅ
tâm Bӗ ÿӅ, không cҫn phҧi quán tѭӣng thân Phұt. Quán tánh
Không là tu hҥnh trí tuӋ, còn quán tâm bӗ ÿӅ là tu hҥnh
phѭѫng tiӋn.

Ĉài ánh sáng tan vào chuӛi minh chú. Chuӛi minh chú
tan vào chӳ MUM ӣ giӳa. Rӗi chӳ MUM cǊng tan thành
ánh sáng, chӍ còn lҥi chóp nhӑn trên ÿҫu chӳ MUM tiӃng
Tây tҥng [xem hình phía trên]. Rӗi chóp nhӑn cǊng tan vào
tánh Không. An trú mӝt lúc trong tánh Không cӫa thӃ giӟi
hiӋn tѭӧng.

Mұt tông Tây tҥng phҫn lӟn ÿòi hӓi ngѭӡi tu phҧi quán
tѭӣng, là vì phѭѫng pháp này cho phép ngѭӡi tu ÿӗng loҥt
thành tӵu sҳc thân và pháp thân. Thành Phұt là ÿӇ cӭu ÿӝ
chúng sinh. Cái có khҧ năng cӭu ÿӝ chúng sinh là sҳc thân
chӭ không phҧi pháp thân. Vì vұy Bӗ tát vì tâm bӗ ÿӅ mà
phҧi cӕ gҳng thành tӵu sҳc thân.

Khi thu nhiӃp sҳc tѭӟng cӫa Phұt vӅ lҥi tánh Không,
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Muӕn thành tӵu sҳc thân, cҫn thuұn theo nhân quҧ, tích
tө ÿҫy ÿӫ nhân duyên dүn ÿӃn sҳc thân. Nhân quҧ chi phӕi
toàn bӝ mӑi hiӋn tѭӧng vô thѭӡng, kӇ cҧ quҧ vӏ Phұt, vì vұy
cҫn gom ÿӫ nhân tӕ và duyên tӕ ÿӇ thành tӵu sҳc thân. Nhân
tӕ này không thӇ có nhӡ tu hҥnh trí tuӋ mà chӍ có thӇ có nhӡ
tu hҥnh phѭѫng tiӋn. Phѭӟc là nhân, thành tӵu sҳc thân là
quҧ.

Ӣ ÿây ngѭӡi tu thҩy ÿѭӧc ҧnh hiӋn cӫa vӏ Hӝ Phұt, ÿӗng
thӡi hiӇu ÿѭӧc tánh Không cӫa hình ҧnh ҩy. Vұy tâm này có
ÿӫ hai tính chҩt, quán hình dáng cӫa vӏ Hӝ Phұt, và hiӇu vӅ
tánh Không. Hҥnh phѭѫng tiӋn và hҥnh trí tuӋ ÿӅu gói trӑn
ÿҫy ÿӫ trong cùng mӝt tâm.

Ðҥi thӯa hiӇn tông dҥy sáu hҥnh ba la mұt. Tuy sáu hҥnh
này cǊng có thӇ làm nhân duyên thành tӵu sҳc thân Phұt,
nhѭng nhân tӕ chánh yӃu vүn nҵm trong mұt pháp Tây tҥng.
Ĉó là mӝt loҥi năng lӵc ÿһc biӋt, gӑi là khí. Còn tuӋ giác
tánh Không là nhân tӕ chính yӃu giúp thành tӵu pháp thân.

Hӓi. Kính thѭa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, tôi thѭӡng thҩy
trong chùa hay treo trên tѭӡng dòng chӳ sau ÿây:

Vì thân Phұt có hai, nên nhân duyên thành tӵu quҧ vӏ
Phұt cǊng có hai. NӃu phҫn năng lѭӧng ÿһc biӋt gӑi là khí
không ÿѭӧc phát khӣi cùng lúc vӟi tuӋ giác tánh Không, sӁ
không thӇ có cái gӑi là kӃt hӧp phѭѫng tiӋn và trí tuӋ. Vì
vұy ngѭӡi tu cҫn phát khӣi mӝt loҥi tâm thӭc có ÿӫ hai tính
chҩt trí tuӋ và phѭѫng tiӋn, nhӡ ÿó ÿӗng loҥi thành tӵu sҳc
thân và pháp thân.
NӃu hӓi sҳc thân cӫa Phұt ra sao, ÿѭѫng nhiên là không
có câu trҧ lӡi. Không thӇ nói sҳc thân cӫa Phұt trông giӕng
nhѭ pho tѭӧng. Nhѭng ít ra chúng ta có thӇ có chút khái
niӋm vӅ hình ҧnh cӫa Phұt mà con ngѭӡi trong thӃ giӟi này
có thӇ tѭӣng tѭӧng ra ÿѭӧc. Phҧi lҩy hình ҧnh ÿó, hình ҧnh
cӫa vӏ Hӝ Phұt vӟi nhӳng sҳc tѭӟng tѭѫng tӵ nhѭ sҳc thân
cӫa Phұt, rӗi chú tâm vào ÿó, quán vӅ tánh Không cӫa hình
ҧnh này.
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Vì lý do này cҫn phҧi quán tѭӣng vӅ ÿӭc Phұt cùng chѭ
Bӗ tát trong mҥn ÿà la.

M͕i s nh˱ bóng n˱ͣc
Trong sáng, thanh t͓nh, không lo̩n ÿ͡ng
Không th͋ ch̭p bám, ngoài t̯m nghƭ bàn
Không t tánh, không n˯i ch͙n, thành l̵p hoàn toàn
trong nhân qu̫.
Xin ngài cho mӝt lӡi giҧi thích vӅ nhӳng dòng này.
Ðáp. Câu thӭ nhҩt nói rҵng, nӃu lҩy tâm cӫa ngѭӡi bình
thѭӡng nhѭ chúng ta ÿây mà xét, tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng ÿӅu
nhѭ ҧnh hiӋn trên mһt nѭӟc. Mһc dù hiӋn ra nhѭ vұy, nhѭng
chân tѭӟng lҥi khác. Nhìn tӵa nhѭ có tӵ tánh, nhѭng thұt sӵ
không phҧi là mӝt thӵc thӇ tuyӋt ÿӕi. Vì vұy có sӵ mâu
thuүn ӣ ÿây. CǊng giӕng nhѭ khuôn mһt hiӋn ra trên mһt
nѭӟc trông giӕng khuôn mһt thұt, nhѭng thұt ra không phҧi.
Câu thӭ nhì nêu ra ba yӃu tӕ: trong sáng, thanh tӏnh,
không loҥn ÿӝng. Câu này nói vӅ ba loҥi chѭӟng ngҥi cҫn
phҧi buông xҧ, ÿó là chѭӟng ngҥi ÿӃn tӯ phiӅn não [phiӅn
não chѭӟng], chѭӟng ngҥi án ngӳ trí tuӋ [sӣ tri chѭӟng], và
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chѭӟng ngҥi ngăn cҧn tâm an ÿӏnh. Câu này nói rҵng nhӡ
thҩu triӋt tánh Không mà ngѭӡi tu thoát khӓi ba loҥi chѭӟng
ngҥi này.
Câu thӭ ba nói vӅ sӵ "không thӇ chҩp bám, ngoài tҫm
nghƭ bàn", có nghƭa là không thӇ dùng tâm phân biӋt cӫa kҿ
phàm phu nhѭ chúng ta ÿây mà ÿҥt ÿӃn kinh nghiӋm giác
ngӝ. Kinh nghiӋm giác ngӝ này cǊng không thӇ dùng khái
niӋm ÿӇ mà giҧi thích.
Câu chót nói "không tӵ tánh, không nѫi chӕn, thành lұp
hoàn toàn trong nhân quҧ", ÿây chính là ba cánh cӱa giҧi
thoát [Tam giҧi thoát môn].
Hӓi. NӃu sӵ vұt chӍ do tâm thӭc ÿһt tên, vұy có phҧi tҩt
cҧ chӍ có trong trí tѭӣng tѭӧng?
Ðáp. Mһc dù ÿích thұt mӑi sӵ ÿӅu chӍ là giҧ danh, ngoài
danh tӯ và khái niӋm ra hoàn toàn không có thӵc thӇ nào cҧ.
Tuy vұy, khái niӋm mà tâm thӭc gán ÿһt lên trên mӝt vұt
vүn không thӇ biӃn thành chính vұt ÿó. Tâm thӭc không thӇ
tùy tiӋn thao túng thӃ giӟi hiӋn tѭӧng nhѭ vұy ÿѭӧc. Bҵng
không, nhұn thӭc ÿúng ÿҳn và nhұn thӭc sai lҫm sӁ không
khác gì nhau, ÿúng sai sӁ hoàn toàn ÿӗng nhҩt.
Sӵ vұt tuy có thұt, nhѭng khi phân tách lҥi thҩy không
phҧi là mӝt thӵc thӇ tuyӋt ÿӕi, vì vұy mà nói sӵ vұt chӍ là
giҧ danh. Nói nhѭ vұy không có nghƭa là gán ÿһt khái niӋm
nào lên cái gì thì cái ҩy sӁ biӃn thành chính khái niӋm ҩy.
Trong Trung Quán Lu̵n, ngài Long Thӑ phӫ nhұn quan
ÿiӇm cho rҵng Phұt không phҧi là bұc toàn giác vì có khi
91

92

Pháp Tu Tây Tҥng

a

hӓi mà Phұt không trҧ lӡi. Ngài Long Thӑ nói rҵng sӵ im
lһng này mӟi chính là bҵng chӭng cӫa trí toàn giác cӫa Phұt.
Nói nhѭ vұy có nghƭa là nӃu biӃt nói ra không giúp ÿѭӧc
gì thì nên im lһng. Mӝt khi ÿã nói, lӡi nói phҧi mang lҥi lӧi
ích. Trong mѭӡi ác nghiӋp, có nghiӋp gӑi là nói lӡi chia rӁ.
NӃu nói ÿӇ chia rӁ bҥn bè thì dù nói thұt cǊng vүn không
phҧi là ÿiӅu hay, cҫn phҧi tránh. Khi lӡi nói mang lҥi lӧi ích
thì dù nói không ÿúng sӵ thұt cǊng vүn là thiӋn nghiӋp. Tҩt
cҧ ÿӅu tùy lӡi nói có mang lҥi lӧi ích gì hay không.
Trong mӝt sӕ giáo pháp, Phұt dҥy rҵng ngǊ uҭn nhѭ
gánh nһng, mình là kҿ khuân vác. Ӣ ÿây, Phұt giҧi thích cái
tôi nhѭ mӝt chӫ thӇ tuyӋt ÿӕi. ÐiӅu này mâu thuүn vӟi giáo
thuyӃt rӕt ráo cӫa Phұt. Phұt nói vұy là ÿӇ tҥo lӧi ích cho
nhӳng ngѭӡi tin tѭӣng quá sâu vào cái tôi. NӃu nói thҷng
rҵng cái tôi không có thұt, nhӳng ngѭӡi này sӁ ÿi ÿӃn kӃt
luұn sai lҫm rҵng chҷng có cái gì thұt sӵ quan trӑng.
Hӓi. Thѭa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, lý luұn có phҧi luôn có
giá trӏ tuyӋt ÿӕi hay không?
Ðáp. Có vài loҥi hiӋn tѭӧng có thӇ dùng trí thông minh
bình thѭӡng ÿӇ mà hiӇu ÿѭӧc. Lҥi có loҥi hiӋn tѭӧng không
thӇ nhұn thӭc, tiӃp cұn, trӯ phi tâm thӭc ÿҥt ÿӃn trình ÿӝ cao
siêu hѫn. Nhѭng ngay cҧ nhӳng trҥng thái tâm thӭc cao siêu
cǊng phҧi thuұn theo lý luұn.
Phұt giáo ÿҥi thӯa có câu khҷng ÿӏnh rҵng giáo pháp cӫa
Phұt có hai loҥi: loҥi mang nghƭa rӕt ráo và loҥi mang nghƭa
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giai ÿoҥn1. Mӝt sӕ giáo pháp cӫa Phұt có thӇ hiӇu theo nghƭa
ÿen, mӝt sӕ khác không thӇ.
Vұy làm sao có thӇ phân biӋt ÿâu là ý nghƭa rӕt ráo, ÿâu
là ý nghƭa giai ÿoҥn? ChӍ nhӡ vào lý luұn. Vì Phұt luôn tùy
hoàn cҧnh mà ÿѭa ra nhiӅu cách giҧi thích khác nhau. ÐӇ
tránh tình trҥng ÿoán mò, cҫn phán xét dӵa trên nӅn tҧng
cӫa lý luұn. Luұn ÿiӇm nào không thӇ dùng lý luұn ÿӇ bát
bӓ, luұn ÿiӇm ҩy mang nghƭa rӕt ráo cӫa lӡi Phұt dҥy.
Hӓi. Thѭa ngài, trong mұt giáo chúng ta cҫn quán tѭӣng
kҿ thù ÿӭng trѭӟc mһt. Kҿ thù chân chính thұt ra là tâm hѭ
vӑng, vұy có cҫn phҧi giӳ tâm hѭ vӑng ÿӭng ӣ trѭӟc mһt
nhѭ vұy hay không?
Ðáp. Chúng ta cҫn phҧi ÿӗng ý vӟi nhau rҵng, nói theo
lӁ thông thѭӡng, có nhiӅu loҥi ngѭӡi ÿѭӧc xem là bҥn hay là
thù. Mһc dù có nhӳng trѭӡng hӧp chúng ta tѭӣng lҫm bҥn là
thù vì không hiӇu ÿѭӧc ÿӝng cѫ hành ÿӝng cӫa ngѭӡi ҩy,
nhѭng nói chung, vүn có thӇ ÿӗng ý vӟi nhau rҵng có ngѭӡi
ÿѭӧc chúng ta gӑi là bҥn, lҥi có ngѭӡi bӏ chúng ta xem là
thù.
NӃu có thӭ kҿ thù tӯ ÿҫu chí cuӕi vүn luôn là thù thì kҿ
thù ҩy chӍ có thӇ là tâm hѭ vӑng cӫa chính mình. Nhѭng
ÿiӅu này không có nghƭa là chúng ta không có kҿ thù bҵng
xѭѫng bҵng thӏt phía bên ngoài.
NӃu có ngѭӡi cӕ tình hҥi ta, ngѭӡi này cҫn ÿѭӧc xem là
ÿӕi tѭӧng cӫa lòng kiên nhүn: nhӡ ngѭӡi ҩy, ta có thӇ thӵc
1

liӉu nghƭa và bҩt liӉu nghƭa.
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hành hҥnh nhүn. Còn nӃu chú tâm vào vӑng tâm cӫa mình
ÿӇ tu hҥnh nhүn thì chҷng ÿѭӧc lӧi ích gì. Mөc ÿích cӫa
phѭѫng pháp tu này là ÿӇ loҥi bӓ tâm lý thù hұn và thѭѫng
yêu thѭӡng vүn dҩy lên trѭӟc ngѭӡi ÿѭӧc xem là thù hay
bҥn, ÿӇ cӕ gҳng chұn ÿӭng nhӳng xáo trӝn tình cҧm ÿӃn tӯ
phiӅn não.
Trong trұn chiӃn chӕng kҿ thù bên trong, Phұt giáo dҥy
bѭӟc ÿҫu tiên phҧi là phòng thӫ. Bѭӟc thӭ nhì mӟi là tҩn
công. Khi mӟi bѭӟc vào ÿѭӡng tu, chúng ta không có khҧ
năng chiӃn thҳng phiӅn não, vì vұy phҧi cӕ gҳng phòng thӫ
ÿӇ tâm khӓi rѫi vào tҫm khӕng chӃ cӫa phiӅn não. ÐiӅu
ngѭӡi cѭ sƭ có thӇ làm ngay tӭc khҳc là tӵ chӃ không ÿӇ
thân miӋng ý phҥm mѭӡi ác nghiӋp, nhѭ sát sinh, trӝm cҳp
v.v... Ðây là phѭѫng pháp có thӇ tu liӅn tӭc thì.
Nói chung, ai cǊng thҩy sát sinh là tӝi ác. Phҫn lӟn pháp
luұt quӕc gia ÿӅu trӯng phҥt tӝi giӃt ngѭӡi. Và ai cǊng công
nhұn trӝm cҳp là không tӕt. Là Phұt tӱ, tu hành theo Phұt
pháp, cho dù có cҧnh sát ÿӭng mӝt bên hay không, cǊng vүn
phҧi giӳ gìn hành vi cӫa mình cho thұt trong sáng. Tránh sát
sinh, tránh trӝm cҳp. Phұt tӱ có riêng mӝt ÿҥi ÿӝi cҧnh sát
nҵm ngay trong tâm. Bao giӡ cǊng cҧnh giác, luôn xem xét
hành ÿӝng lӡi nói ý nghƭ cӫa chính mình, luôn cҭn thұn nhìn
xem ÿӝng cѫ hành ÿӝng cӫa mình có trong sáng hay không.
Có mӝt phѭѫng pháp rҩt hӳu hiӋu, là mӛi sáng thӭc dұy
tӵ nói vӟi mình nhѭ sau: "Tӯ giӡ cho ÿӃn khi chӃt sӁ luôn
nhѭ vұy, nhѭng ÿһc biӋt ngày hôm nay, tôi sӁ ráng sӕng
trong chánh ÿҥo. Phҧi cӕ gҳng giúp ÿӥ ngѭӡi khác, ít ra là
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không gây hҥi cho ai". Dù là thѭѫng gia, kӻ sѭ, nhà giáo,
hay làm bҩt cӭ nghӅ nào, cǊng phҧi nên sӕng theo nhѭ vұy.
Ngay cҧ trong chiӃn tranh cǊng cҫn giӳ giӟi. Dù có phҧi
giӃt ngѭӡi cǊng phҧi hành ÿӝng trong tinh thҫn giӳ giӟi,
ÿӯng ÿánh mҩt tính ngѭӡi. ChӍ làm vì không thӇ khác hѫn
ÿѭӧc.
ChiӃn tranh thӡi nay sӱ dөng quá nhiӅu vǊ khí máy móc
nên mҩt hӃt tính ngѭӡi. Máy móc ÿѭѫng nhiên không có
lòng thѭѫng cҧm, vì vұy chiӃn tranh thӡi nay rҩt tàn khӕc.
Ðàn bà trҿ em bӏ giӃt chӍ vì bom ÿҥn không có ý thӭc,
không biӃt phân biӋt.
Tôi thұt sӵ nghƭ rҵng chúng ta ÿang dӵa vào máy móc
quá nhiӅu. Trong lãnh vӵc xây dӵng, máy móc rҩt hӳu ích,
nhѭng không phҧi ӣ lãnh vӵc nào cǊng vұy. Ðӡi sӕng hàng
ngày cӫa con ngѭӡi cҫn ÿѭӧc ÿһt trên nӅn tҧng cӫa luân lý.
Ðӝi ngǊ cҧnh sát, cѫ quan tình báo, tòa thҭm phán, tҩt cҧ
phҧi nҵm ӣ bên trong. Chúng ta nên tӵ làm cҧnh sát và quan
tòa cho chính mình. NӃu làm ÿiӅu gì sai, cҫn nhұn diӋn, tӵ
trách phҥt, không phҧi trách phҥt thӇ xác mà trách phҥt tinh
thҫn. Phҧi biӃt hӕi hұn nhұn lӛi.
Rӗi buәi tӕi trѭӟc khi ÿi ngӫ, ÿӯng ÿӃm lӡi lӛ tiӅn bҥc
mà hãy soát lҥi hành vi tâm thӭc cӫa mình trong ngày. Tӵ
hӓi xem tâm mình ÿã làm ÿѭӧc bao nhiêu viӋc tӕt lành, ÿã
phҥm bao nhiêu ÿiӅu bҩt thiӋn.
Cӕ gҳng ÿӇ ý nhѭ vұy, dҫn dҫn sӁ tiӃn bӝ. Ngѭӡi dӉ nәi
giұn sӁ ôn hòa hѫn. Ðó là bѭӟc ÿҫu tiên trên ÿѭӡng tu. Tӯ
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tӯ sӭc mҥnh nӝi tҥi tăng, tâm có khҧ năng tӵ chӃ không
phҥm ÿiӅu bҩt thiӋn, chúng ta trӣ thành ngѭӡi chân thành,
vӟi trái tim nhân hұu, không hҥi ngѭӡi khác, giàu lòng tӯ bi,
nhiӅu quan tâm ÿӃn kҿ khác. Nhӳng ÿӭc tính này càng tăng,
tâm càng an ÿӏnh tӵ tҥi. Ngѭӡi tu sӁ thҩy mình giàu can
ÿҧm giàu nghӏ lӵc hѫn, ý chí cǊng mҥnh hѫn. Ðó là nhӳng
ÿӭc tính tӕt cӫa con ngѭӡi.
Tôi thѭӡng nói tӯ bi nhân hұu là giá trӏ chung cӫa mӑi
tôn giáo, dù tin tái sinh hay không, tin ÿҩng Tҥo hóa hay
không, tin Phұt hay không. Sӟm muӝn gì chúng ta cǊng sӁ
chӃt. NӃu ÿӧi ÿӃn khi chӃt mӟi nhìn lҥi quá khӭ ÿӇ hӕi hұn
thì ÿã quá muӝn, ÿúng không ? Ngay bây giӡ phҧi biӃt sӕng
tӯng ngày cho thұt có ích. Ðӯng hҥi kҿ khác, gҳng sӭc giúp
ÿӥ mӑi ngѭӡi. ÐӃn phút cuӕi cùng, quí vӏ sӁ thҩy hài lòng
vӟi ÿӡi sӕng cӫa mình. Dù bҥn bè ngѭӡi thân vүn sӁ khóc,
nhѭng quí vӏ không có gì ÿӇ hӕi tiӃc. Là Phұt tӱ, quí vӏ cҩy
trӗng nhӳng hҥt giӕng tӕt lành trong ÿӡi này, vì vұy có thӇ
tin chҳc rҵng kiӃp sau sӁ tӕt ÿҽp hѫn.
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Cӭ tu nhѭ vұy, ÿӃn mӝt lúc nào ÿó ta sӁ phҧi bҳt ÿҫu
nghƭ ÿӃn tánh Không. Ðây là ÿiӇm khӣi ÿҫu cӫa giai ÿoҥn tu
thӭ hai, là giai ÿoҥn tҩn công kҿ thù phiӅn não. Ӣ ÿây cǊng
vұy, yӃu tӕ chính vүn là ÿӝng cѫ, là tâm nguyӋn cӫa mình.
NӃu tôi nhӟ không lҫm, cӵu thӫ tѭӟng Morarji Desai có lҫn
nói vӟi tôi vӅ tinh thҫn bҩt bҥo ÿӝng, cho rҵng phѭѫng pháp
hành ÿӝng mӟi là ÿiӅu ÿáng nói. Dù ÿӝng cѫ và kӃt quҧ có
tӕt lành chăng nӳa, nӃu dùng phѭѫng pháp bҥo ÿӝng thì vүn
không phҧi là ÿiӅu hay. Ðó là quan ÿiӇm cӫa cӵu thӫ tѭӟng.
Trong quan ÿiӇm Phұt giáo, ÿӝng cѫ và kӃt quҧ luôn
quan trӑng hѫn phѭѫng pháp hành ÿӝng. NӃu ÿӝng cѫ tӕt
mà kӃt quҧ xҩu thì ÿӝng cѫ quan trӑng hѫn. Dù không thành
công, nӃu tâm nguyӋn chân thành thì vүn tӕt hѫn.
Tây tҥng có mӝt câu chuyӋn nhѭ sau: mӝt hôm trӡi ÿә
mѭa lӟn, bên ÿѭӡng có pho tѭӧng Phұt ÿүm nѭӟc mѭa. Có
ngѭӡi ÿi ngang thҩy vұy nghƭ rҵng: "Không thӇ ÿӇ Phұt
ѭӟt". Anh ta nhìn quanh, thҩy có ÿôi giày cǊ vҩt bên ÿѭӡng,
bèn nhһt ÿӇ lên ÿҫu tѭӧng Phұt ÿӇ che mѭa.
Mӝt ngѭӡi khác ÿi ngang, thҩy vұy nghƭ rҵng: "Ai lҥi ÿӇ
giày trên ÿҫu tѭӧng Phұt?" Anh ta bèn lѭӧm giày vҩt ÿi. Cҧ
hai ÿӅu có tâm tӕt lành ÿӕi vӟi tѭӧng Phұt, vì vұy hành
ÿӝng tuy trái ngѭӧc nhѭng ÿӅu gieo thiӋn nghiӋp nhѭ nhau.
Nhѭ vұy chúng ta vӯa nói xong vӅ phѭѫng pháp ÿiӅu
phөc, thanh tӏnh và chuyӇn hóa tâm thӭc. Ðây là nhӳng vҩn
ÿӅ rҩt quan trӑng, rҩt khó tu trong bѭӟc khӣi ÿҫu. Nhѭng
vӟi thӡi gian, nӃu quí vӏ chӏu khó kiên trì cӕ gҳng, nhҩt ÿӏnh
sӁ có tiӃn bӝ.
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A. Tôn giáo và ÿӡi sӕng
Ðӡi nay viӋc nhүn tâm tàn bҥo càng lúc càng xҧy ra
nhiӅu hѫn, vì vұy lӡi dҥy cӫa Phұt vӅ tâm bҩt hҥi trӣ nên
ÿһc biӋt quan trӑng.
CǊng nhѭ Thánh Gandhi, tôi tin rҵng lӡi Phұt dҥy cùng
lӡi dҥy cӫa nhiӅu bұc thҫy Ҩn ÿӝ thӡi xѭa phҧi ÿѭӧc mang
ra áp dөng vào ÿӡi sӕng hàng ngày. Tӕt nhҩt là nҳm lҩy
phҫn tinh túy rӗi áp dөng vào ÿӡi sӕng gia ÿình xã hӝi.
Bҵng không, nӃu ÿӇ tôn giáo tách lìa khӓi ÿӡi sӕng con
ngѭӡi, vұy có tôn giáo cǊng nhѭ không. Còn nӃu cӭ sӕng
ÿӡi sӕng hàng ngày không lý gì ÿӃn tôn giáo, làm nhѭ vұy
cǊng không nên.

Bӗ tát Kim Cang Thӫ
hiӋn thân cho năng lӵc cӫa chѭ Phұt

Tôi cҧm thҩy song song vӟi nӅn phát triӇn khoa hӑc kӻ
thuұt, Ҩn ÿӝ nên duy trì kho tàng văn hóa cӫa mình. NӃu
trong tѭѫng lai con ngѭӡi trên toàn thӃ giӟi sӕng hòa ÿӗng,
nhân loҥi chân thành tӵ nguyӋn thành ngѭӡi mӝt nhà, xóa
hӃt mӑi sai biӋt tranh chҩp, khi ҩy nӅn văn hóa riêng cӫa
tӯng dân tӝc sӁ không quan trӑng nӳa, không cҫn phҧi bҧo
tӗn. NӃu mӝt ngày hoàng kim nhѭ vұy có xҧy ra, mӛi dân
tӝc ÿӅu có thӇ xҧ bӓ sҳc thái riêng cӫa mình.
Trong lúc chӡ ÿӧi, tôi tin rҵng mӛi dân tӝc cҫn duy trì
nӅn văn hóa riêng. ÐiӅu này lҥi càng ÿúng cho nӅn văn hóa
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Ҩn ÿӝ cә. NӅn văn hóa này có liên hӋ chһc chӁ vӟi tiӃn bӝ
tâm linh. TiӃn bӝ vұt chҩt cҫn ÿi chung vӟi văn hóa, và văn
hóa lҥi rҩt gҫn vӟi tiӃn bӝ tâm linh.
Nhѭ ÿã nói, ÿây chӍ là mӝt buәi nói chuyӋn thân mұt,
chúng ta cùng gһp nhau ÿӇ trao ÿәi kinh nghiӋm, bàn luұn
vӅ mӝt sӕ vҩn ÿӅ liên quan ÿӃn khә ÿau và hҥnh phúc, xem
bҵng cách nào có thӇ giҧm bӟt khó khăn trong cuӝc sӕng,
tăng thêm niӅm an lҥc. Tâm an lҥc thì không khí gia ÿình sӁ
yên ҩm, nhӡ vұy các thӃ hӋ con cháu vӅ sau cǊng ÿӅu ÿѭӧc
hҥnh phúc.
B. Tӭ ÿӃ và duyên khӣi
Mӛi khi gһp khó khăn trong cuӝc sӕng, có mӝt phѭѫng
pháp ÿӕi phó rҩt ÿѫn giҧn là quên ÿi tҩt cҧ. Bao giӡ tinh
thҫn mӓi mӋt, tâm trí nһng nӅ, ta có thӇ vҩt hӃt sau lѭng, ÿi
nghӍ mát vài ngày, mӝt tuҫn. Nhѭng phѭѫng pháp này dù
sao vүn rҩt tҥm bӧ. Vҩn ÿӅ còn nguyên chѭa ÿѭӧc giҧi
quyӃt.
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giác ngӝ, còn bѭӟc trên ÿѭӡng tìm ÿҥo, Phұt có lҫn chӑn tu
lӕi khә hҥnh. Sáu năm khә tu, gҫn nhѭ không ăn uӕng. ÐiӅu
này mang nhiӅu ý nghƭa, qua ÿó chúng ta có thӇ thҩy tu
hành ÿòi hӓi nhiӅu can ÿҧm, nhiӅu quyӃt tâm, phҧi sҹn sàng
chӏu khó nhӑc. Cuӝc ÿӡi cӫa nhiӅu vӏ thҫy tӯ nhiӅu tôn giáo
khác cǊng tѭѫng tӵ vұy, thѭӡng phҧi hy sinh rҩt nhiӅu ÿӇ
thanh tӏnh sám hӕi.
Sau khi giác ngӝ, giáo pháp ÿҫu tiên Phұt dҥy là Tӭ ÿӃ,
[Tӭ diӋu ÿӃ - bӕn chân lý nhiӋm mҫu]. Tӭ ÿӃ ÿѭӧc giҧi
thích trên căn bҧn cӫa luұt nhân quҧ.
Cái ÿѭӧc gӑi là luân hӗi, còn gӑi là cõi ta-bà, thұt ra chӍ
là quá trình luân chuyӇn tӯ nhân - là hành ÿӝng sai quҩy ÿӃn quҧ - là khә ÿau. NiӃt bàn giҧi thoát là kӃt quҧ cӫa sӵ
vѭӧt thoát quá trình luân chuyӇn nói trên.

Còn mӝt cách ÿӕi phó khác là nhìn thҷng vào vҩn ÿӅ,
phân tích tìm hiӇu nguyên do. Vҩn ÿӅ nào cǊng vұy, ÿӭng
gҫn mà nhìn sӁ thҩy vƭ ÿҥi, cѫ hӗ không thӇ kham. Nhѭng
cǊng cùng mӝt vҩn ÿӅ mà ÿӭng tӯ xa nhìn lҥi sӁ thҩy thұt ra
không có gì ÿáng nói. Vì vұy ÿӕi trѭӟc mӑi vҩn ÿӅ chúng ta
nên phân tích mә xҿ, suy nghƭ cho tѭӡng tұn.

Trong Tӭ ÿӃ, hai chân lý ÿҫu tiên là Kh͝ ÿ͇ [chân lý vӅ
khә] và T̵p ÿ͇ [chân lý vӅ nguyên nhân cӫa khә]. Phұt dҥy
hai chân lý này là ÿӇ giҧi thích vӅ luân hӗi và vӅ ÿӝng lӵc
ràng buӝc chúng sinh trong luân hӗi. Sau ÿó Phұt dҥy tiӃp
hai chân lý sau: Di͏t ÿ͇ là niӃt bàn giҧi thoát, nghƭa là trҥng
thái an lҥc tұn diӋt khә ÿau, và Ð̩o ÿ͇ là con ÿѭӡng dүn
ÿӃn sӵ tұn diӋt khә ÿau nói trên. Vì vұy Phұt vҥch rõ Tӭ ÿӃ
nhѭ sau: “Ĉây là chân lý vӅ khә; ÿây là chân lý vӅ nguyên
nhân cӫa khә; ÿây là chân lý cӫa sӵ diӋt khә; và ÿây là chân
lý vӅ con ÿѭӡng diӋt khә”.

Trѭӟc khi lên ÿѭӡng tìm ÿҥo, Phұt nhìn ra nӛi thӕng khә
cӫa kiӃp làm ngѭӡi, biӃt rҵng khә ÿau là ÿiӅu không ai
mong cҫu, vì vұy Phұt ÿi tìm con ÿѭӡng diӋt khә. Khi chѭa

Nhұn diӋn Tӭ ÿӃ rӗi, Phұt ÿѭa ra phѭѫng pháp cө thӇ
giúp Phұt tӱ hiӇu vӅ Tӭ ÿӃ. ÐӇ hiӇu Tӭ ÿӃ và áp dөng Tӭ ÿӃ
vào công phu tu tұp hàng ngày, Phұt dҥy chúng ta phҧi biӃt
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nhұn diӋn khә ÿau ÿӇ buông bӓ mӑi nguyên nhân tҥo khә.
NӃu không biӃt khә ÿau tai hҥi nhѭ thӃ nào sӁ không thӇ ra
sӭc tұn diӋt khә ÿau. Vұy trѭӟc tiên phҧi thҩy rҵng chính sӵ
hiӋn diӋn cӫa luân hӗi là khә ÿau. NӃu hiӇu rҵng luân hӗi,
nguyên nhân tҥo khә, là ÿiӅu cҫn buông bӓ và sӵ tұn diӋt
cӫa khә ÿau là ÿiӅu cҫn thành tӵu, vұy sӁ tұn lӵc bѭӟc theo
con ÿѭӡng diӋt khә. Tu theo nhѭ vұy mӟi có thӇ chҩm dӭt
khә ÿau.
Khi quán chiӃu vӅ khә, chúng ta sӁ gһp mӝt sӕ mâu
thuүn mһt ngoài, ví dө Phұt có nói: “Cҫn nhұn diӋn khә ÿau
nhѭng không có khә ÿau ÿӇ nhұn diӋn; cҫn xҧ bӓ nguyên
nhân tҥo khә, nhѭng không có gì ÿӇ xҧ bӓ; cҫn thành tӵu sӵ
tұn diӋt [cӫa khә ÿau], nhѭng không có gì ÿӇ thành tӵu; cҫn
tu theo con ÿѭӡng giҧi thoát, nhѭng không có ÿѭӡng nào ÿӇ
tu”.
Mâu thuүn nhѭ vұy là vì khi quán niӋm vӅ khә ÿau, sӁ
thҩy không có khә ÿau nào có chӫ thӇ khách quan hiӋn hӳu
ÿӝc lұp. Ngѭӧc lҥi, cҧ khә ÿau luân hӗi lүn an lҥc niӃt bàn
ÿӅu chӍ do nhân duyên kӃt hӧp mà thành. Không có gì hiӋn
hӳu ÿӝc lұp, tҩt cҧ ÿӅu tùy thuӝc nhân duyên.
TiӃp theo Phұt dҥy thuyӃt mѭӡi hai duyên khӣi [thұp nhӏ
nhân duyên] ÿӇ giҧi thích rõ hѫn vӅ khә, vӅ nguyên nhân
tҥo khә, vӅ quán trình hình thành cӫa khә. Duyên khӣi có
mѭӡi hai chi, ÿó là 1. vô minh [mù quáng]; 2. hành [hoҥt
ÿӝng]; 3. thӭc [nghiӋp thӭc]; 4. danh sҳc [tұp hӧp tâm lý vұt
lý]; 5. lөc nhұp [sáu giác quan sinh hoҥt vӟi sáu ÿӕi tѭӧng];
6. xúc [giao tiӃp]; 7. thӑ [cҧm giác]; 8. ái [lѭu luyӃn]; 9. thӫ
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[bám víu]; 10. hӳu [hiӋn hӳu]; 11. sanh [chào ÿӡi]; 12. lão
tӱ [già, chӃt]1.
ThuyӃt duyên khӣi nói rҵng mѭӡi hai chi duyên khӣi cӭ
theo thӭ tӵ, chi trѭӟc sinh ra chi sau, nӃu chi trѭӟc không có
thì chi sau cǊng không có. Vұy muӕn chҩm dӭt già và chӃt
thì phҧi dҽp bӓ thӫ phҥm sinh ra sӵ già và chӃt, dҽp bӓ cái
gӕc mà mình không muӕn, ÿó chính là sӵ tái sinh trong luân
hӗi do nghiӋp và phiӅn não tác ÿӝng. Muӕn ÿӯng tái sinh
trong luân hӗi, phҧi chҩm dӭt vô minh. Mӝt khi chi duyên
khӣi ÿҫu tiên là vô minh bӏ phá vӥ, mѭӡi mӝt chi còn lҥi
cǊng sӁ tӵ tan biӃn.
Khә phát sinh nhѭ thӃ nào? Mӝt vӏ cao tăng Ҩn ÿӝ tên
Vô Trѭӟc [Asangha] có giҧi thích vӅ vҩn ÿӅ này qua thuyӃt
"ba duyên tӕ"2. Duyên tӕ thӭ nhҩt là b̭t ÿ͡ng3. Bҩt ÿӝng có
nghƭa là khә ÿau sinh ra tӯ ý4 chӭ không phҧi tӯ mӝt ÿҩng
sáng tҥo vҥn năng. Khә ÿau có, là vì có nhân duyên tҥo khә
ÿau. Duyên tӕ thӭ hai là vô th˱ͥng. Vô thѭӡng có nghƭa là
mһc dù khә ÿau sinh ra tӯ nhân duyên tҥo khә, nhѭng nhân
duyên tҥo khә này tӵ nó cǊng phҧi là mӝt hiӋn tѭӧng vô
thѭӡng, vì hiӋn tѭӧng thѭӡng hҵng không có khҧ năng tҥo
tác dөng. Duyên tӕ thӭ ba ÿѭӧc gӑi là nhân qu̫ t˱˯ng ͱng.
Nói nhân duyên là vô thѭӡng vүn chѭa ÿӫ, cҫn nói thêm
rҵng nhân nào sinh quҧ nҩy chӭ không phҧi nhân nào sinh
1

[Lӡi giҧi thích ÿӇ trong ngoһc vuông là mѭӧn chӳ cӫa HT Thích Trí
Quang]
2
anh: the three conditions.
3
anh: immovability.
4
anh: intention.
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quҧ nào cǊng ÿѭӧc.
Phұt nhұn diӋn nguyên nhân cӫa khә là vô minh.
Phұt giáo không công nhұn có ÿҩng sáng tҥo, mà nói
chính tâm là tҥo hóa. Tâm ô nhiӉm sinh quҧ ô nhiӉm. Tâm
thanh tӏnh thì ô nhiӉm dӭt, sinh quҧ trong sáng tӕt lành.
Tôi thѭӡng hay nói Phұt giáo là ÿҥo cӫa con ngѭӡi,
không dính gì ÿӃn Chúa trӡi, hay Thánh, Thҫn. Phұt giáo
dҥy cách hành xӱ và chuyӇn hóa tâm. Nhѭng nói nhѭ vұy
không có nghƭa là Phұt giáo không công nhұn có nhӳng
ÿҩng phi phàm. NӃu nói vӅ kinh nghiӋm giác ngӝ cӫa nhӳng
ÿҩng phi phàm, không nhӳng Phұt giáo cǊng có Thҫn,
Thánh, Trӡi, mà còn có rҩt nhiӅu, có hàng triӋu vӏ. ÐiӅu này
Phұt giáo công nhұn là có. Nhҩt là trong Phұt giáo mұt tông,
có rҩt nhiӅu vӏ hung thҫn, thiӋn thҫn. Tҩt cҧ nhӳng bұc Hӝ
Phұt, thánh, thҫn, thiên tӱ, thiên nӳ, ÿӅu là hiӋn thân cӫa
cùng mӝt vӏ, hay cǊng có khi chӍ tӯ tâm cӫa chính mình mà
ra.
Nhѭng ÿӕi vӟi Phұt tӱ thì quan trӑng nhҩt vүn là ÿӭc
Phұt Thích Ca Mâu Ni, ÿҩng ÿҥi ÿҥo sѭ toàn hҧo, ÿҫy tӯ bi
trí tuӋ, ÿã dӵa vào kinh nghiӋm cá nhân mà vҥch ÿѭӡng chӍ
phѭѫng tiӋn cho chúng ta biӃt cách thanh tӏnh tâm thӭc.
Ðӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni giác ngӝ ÿѭӧc là nhӡ khә công
tu hành.
Phұt ÿích thân giҧi thích quá trình luân chuyӇn cӫa mѭӡi
hai chi duyên khӣi, tӯ vô minh cho ÿӃn lão tӱ, và Phұt cǊng
dҥy cho phѭѫng pháp phá vӥ vòng xoay này.
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Sau khi dҥy xong quá trình luân chuyӇn trong luân hӗi
và quá trình tұn diӋt luân hӗi nhӡ Tӭ ÿӃ, Phұt lҥi giҧng vӅ
cái gӑi là Nhӏ ÿӃ [hai Chân lý].
Phұt nói “phҧi nhұn diӋn khә ÿau nhѭng không có khә
ÿau ÿӇ nhұn diӋn”, câu nói này thұt ra là nói vӅ Nhӏ ÿӃ. Sӵ
vұt có thӇ ÿѭӧc nhìn tӯ hai khía cҥnh, mӝt là khía cҥnh qui
ѭӟc cӫa Tөc ÿӃ, hai là khía cҥnh rӕt ráo cӫa Chân ÿӃ.
Ví dө nhѭ khi nhìn ÿóa hoa ÿҽp, chúng ta sӁ thҩy hoa
này thay ÿәi luôn luôn. Khi nҵm dѭӟi ánh mһt trӡi lҥi càng
chóng thay ÿәi. YӃu tӕ bên ngoài nhѭ nóng hay lҥnh ÿӅu có
thӇ tҥo tác dөng lên ÿóa hoa, ÿây là ÿiӅu dӉ nhұn thҩy.
Có ngѭӡi thҩy: “Ĉóa hӗng này ÿҽp lҳm! Ðҽp màu, ÿҽp
sҳc, ÿҽp hѭѫng”. Có ngѭӡi lҥi thҩy: “Hoa hӗng thұt dӉ sӧ.
Coi ÿҽp vұy mà gai nhӑn nhiӅu quá, ÿөng tӟi là bӏ ÿâm
ngay”. Ðóa hoa chӍ có mӝt, nhѭng ý kiӃn lҥi rҩt nhiӅu. Kҿ
thҩy hay, ngѭӡi thҩy dӣ, lҥi có ngѭӡi hoàn toàn dӱng dѭng.
Ðó là vì tính chҩt cӫa ÿóa hoa vӕn tuѫng ÿӕi, ai muӕn thҩy
sao cǊng ÿѭӧc. ÐiӅu này cho thҩy ÿóa hoa lӋ thuӝc vào
nhân duyên bên ngoài. NӃu mӝt vұt tӵ nó là ÿҽp hay xҩu thì
bҩt kӇ nhìn tӯ góc cҥnh nào cǊng sӁ chӍ thҩy ÿҽp hoһc thҩy
xҩu. Sӵ vұt nӃu không tùy thuӝc nhân duyên thì khi ÿҽp sӁ
luôn là ÿҽp, khi xҩu sӁ mãi là xҩu, sӁ hoàn toàn ÿӝc lұp nhѭ
vұy. Nhѭng ÿҽp hay xҩu thұt ra chӍ là khái niӋm tѭѫng ÿӕi.
Quan sát mӝt vұt thông thѭӡng nhѭ ÿóa hoa, rӗi quan sát
nhӳng khái niӋm vӅ ÿóa hoa, sӁ thҩy ngay tӯ ÿóa hoa phҧi
có mӝt ÿiӅu gì ÿó cho phép phát sinh nhiӅu khái niӋm vӅ nó
nhѭ vұy. "ÐiӅu gì ÿó" cӫa ÿóa hoa, chính là sӵ không có tӵ
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tánh.
Bàn trӕng thì có thӇ bӓ ÿӗ lên trên. Bàn ÿҫy sӁ không
còn chӛ cho cái gì khác. Chân tánh cӫa sӵ vұt là nӅn tҧng,
nhӡ ÿó sӵ vұt có khҧ năng chӣ mang ÿӫ loҥi tính năng khác
nhau. ÐiӅu này cho thҩy sӵ vұt hiӋn hӳu dѭӟi hai mӭc ÿӝ.
Ӣ mӝt mӭc ÿӝ, mӑi sҳc thái khác nhau ÿӅu có thӇ ÿӗng loҥt
hiӋn hành trên cùng mӝt nӅn tҧng. NӅn tҧng này không thӇ
trӵc tiӃp nhìn thҩy, nhѭng nӃu chiêm nghiӋm sâu xa sӁ cҧm
thҩy phҧi có mӝt ÿiӅu gì ÿó cho phép tҩt cҧ mӑi sҳc thái
khác nhau có thӇ ÿӗng loҥt hiӋn hӳu.
Hai chân lý Chân ÿӃ và Tөc ÿӃ [chân lý rӕt ráo và chân
lý qui ѭӟc] là hai hiӋn tѭӧng khác nhau. HiӇu vӅ Chân ÿӃ và
Tөc ÿӃ sӁ giúp chúng ta hiӇu vӅ Tӭ ÿӃ.
Khә ÿӃ - chân lý vӅ khә - ÿѭӧc giҧi thích qua cái gӑi là
hai nguyên nhân: mӝt là phiӅn não và hai là nghiӋp do phiӅn
não tác ÿӝng. Phұt nói phiӅn não là kӃt quҧ cӫa trҥng thái vô
kӹ luұt thiӃu thuҫn hóa cӫa tâm. Trҥng thái vô kӹ luұt này
không phҧi tӵ nhiên có, mà sinh ra tӯ nhân duyên. Vì tùy
nhân duyên mà có, nên tâm có thӇ ÿѭӧc chuyӇn hóa, phiӅn
não có thӇ diӋt. BiӃt có thӇ tұn diӋt ÿѭӧc khә ÿau phiӅn não
là hiӇu ÿѭӧc DiӋt ÿӃ. Vì vұy mà nói phҧi hiӇu Chân ÿӃ và
Tөc ÿӃ rӗi mӟi có thӇ hiӇu ÿѭӧc tұn tѭӡng vӅ Tӭ ÿӃ.
Tӭ ÿӃ là chung cho tiӇu thӯa và ÿҥi thӯa, nhѭng chӍ ÿҥi
thӯa mӟi giҧi thích sâu xa vӅ Chân ÿӃ và Tөc ÿӃ. Nhӡ Chân
ÿӃ và Tөc ÿӃ mà hiӇu ÿѭӧc Tӭ ÿӃ; và nhӡ Tӭ ÿӃ mà hiӇu
ÿѭӧc Tam Bҧo - Phұt, Pháp, và Tăng.
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Ngѭӡi ÿҥt ÿӃn ÿӏa vӏ trong sáng nhҩt, mӑi nghiӋp
chѭӟng ÿӅu thanh tӏnh, mӑi vӑng niӋm ÿӅu ÿoҥn diӋt, thì
gӑi là Phұt. Ngѭӡi ÿang bѭӟc trên con ÿѭӡng thanh tӏnh
nghiӋp chѭӟng thì gӑi là Tăng. Tҩt cҧ mӑi ÿӭc tánh tӕt lành
cӫa Tâm, ÿó chính là Pháp.
C. TiӇu thӯa, ÿҥi thӯa, mұt thӯa
Phѭѫng pháp diӋt khә Phұt dҥy là Giӟi Ðӏnh TuӋ, ba
môn vô lұu hӑc này có trong giáo pháp tiӇu thӯa.
Môn ÿҫu tiên là TuӋ. Ðây là vǊ khí phá vӥ vô minh.
Ngѭӡi tu có ÿӫ khҧ năng sӱ dөng vǊ khí này mӝt cách mãnh
liӋt và hӳu hiӋu hay không, hãy còn tùy tâm có ÿѭӧc tұp
trung ÿӏnh tƭnh hay không, vì vұy Phұt dҥy tu Ðӏnh. Và vì
không có Giӟi thì không thӇ Ðӏnh, nên Phұt dҥy tu Giӟi.
Theo Phұt giáo ÿҥi thӯa, phѭѫng pháp hay nhҩt ÿӇ tu
Giӟi Ðӏnh TuӋ là phát tâm bӗ ÿӅ. Tâm bӗ ÿӅ có nghƭa là vì
nһng lòng thѭѫng xót chúng sinh mà nguyӋn thành Phұt,
nguyӋn tu theo sáu hҥnh toàn hҧo là Thí, Giӟi, Nhүn, Tҩn,
Ðӏnh, TuӋ.
Phѭѫng pháp tu mұt tông phӭc tҥp hѫn. ÐӇ mau chóng
bѭӟc ÿӃn quҧ vӏ Phұt, ngѭӡi tu vұn dөng mӝt sӕ phѭѫng
pháp hành thiӅn ÿһc biӋt, không cho tâm hiӋn tѭӟng chúng
sinh mà chӍ hiӋn tѭӟng Phұt, an ÿӏnh trong sҳc tѭӟng nhiӋm
mҫu này ÿӇ hành thiӅn. Phѭѫng pháp tu mұt là nhѭ vұy.
Trong mұt tông có Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già. Cӕt lõi
cӫa Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già nҵm ӣ pháp tu hӧp nhҩt
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phѭѫng tiӋn và trí tuӋ. Phѭѫng tiӋn và trí tuӋ có rҩt nhiӅu
nghƭa. Ӣ ÿây, trí tuӋ là tuӋ giác chӭng ngӝ tánh Không;
phѭѫng tiӋn là ÿҥi nguyӋn muӕn thành Phұt ÿӇ cӭu ÿӝ
chúng sinh. Muӕn tu phѭѫng tiӋn trí tuӋ, ngѭӡi tu phҧi nhұp
ÿӏnh quán tѭӣng.

ÿҥi hành giҧ ngӗi thiӅn, nhӡ vұy tích tө ÿѭӧc nhiӅu năng lӵc
gia trì. Ngѭӡi ÿӡi sau ÿӃn ngӗi thiӅn sӁ nhұn ÿѭӧc làn sóng
gia trì còn lѭu lҥi. Trѭӟc có bұc ÿҥi hành giҧ chӭng ngӝ cao,
truyӅn năng lӵc gia trì cho chӕn ngӗi thiӅn, rӗi chӕn ngӗi
thiӅn truyӅn năng lӵc này lҥi cho ngѭӡi ÿӡi sau.

Tu theo phѭѫng pháp này không nhҩt thiӃt phҧi quán
tѭӣng thân Phұt và cҧnh Phұt, nhѭng nӃu lҩy thân Phұt làm
ÿӅ mөc chӍ quán, sӁ ÿѭӧc nhiӅu thuұn tiӋn hѫn. Vì vұy ӣ
ÿây tôi xin hѭӟng dүn phѭѫng pháp quán tѭӣng năm vӏ Phұt
và Bӗ tát (xin xem phҫn B, chѭѫng ba).

Khi quét dӑn chӛ ngӗi thiӅn, ÿӯng nghƭ mình ÿang quét
dӑn chӛ ngӗi, mà phҧi nghƭ mình ÿang thu xӃp tâm trí cho
ngăn nҳp. Chúng ta sҳp sӱa quán tѭӣng thân Phұt, cúng
dѭӡng, tөng chú, vұy cǊng nhѭ ÿón Phұt vào nhà. Nhà có
khách quí, chӫ nhà phҧi lo quét dӑn sҥch sӁ. Không ai ÿón
khách quí vào nѫi dѫ bҭn lӝn xӝn. Vұy trѭӟc khi thiӅn, phҧi
quét dӑn chӛ ngӗi cho thұt sҥch. Quét vӟi tâm trong sáng,
ÿӯng ÿӇ vѭӟng thái ÿӝ tham ÿҳm, giұn dӳ hay phiӅn não.

Phѭѫng pháp tu này có khi ÿòi hӓi phҧi tөng chú, nhѭng
viӋc chính vүn là nhұp ÿӏnh quán tѭӣng. Bao giӡ ngӗi thiӅn
mӋt, thay vì bҳt tâm tiӃp tөc làm viӋc, ngѭӡi tu có thӇ bҳt
cái miӋng làm thay, bҵng cách tөng chú.
D. Môi trѭӡng thích hӧp
Phҫn ÿҫu bài tөng chӍ cách xӃp dӑn chӛ ngӗi thiӅn.
Chӛ ngӗi thiӅn rҩt quan trӑng ÿӕi vӟi ngѭӡi mӟi bҳt ÿҫu
tu. Bao giӡ có chút kinh nghiӋm thiӅn ÿӏnh rӗi, yӃu tӕ bên
ngoài sӁ không còn gây nhiӅu ҧnh hѭӣng. Nhѭng nói chung,
chӛ ngӗi thiӅn phҧi là nѫi thanh tӏnh.
NӃu là tu thiӅn chӍ ÿӇ ÿӏnh tâm, ta cҫn chӑn mӝt chӛ
cách ly, không tiӃng ÿӝng. Ðây là ÿiӅu rҩt quan trӑng.
Ngoài ra ngӗi chӛ cao cǊng rҩt tӕt. Hay nhҩt là ngӗi thiӅn
trên núi cao.
CǊng có nhӳng nѫi chӕn khi xѭa ÿã tӯng có nhӳng bұc
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Tѭѫng truyӅn có mӝt vӏ ÿҥi hành giҧ ӣ Tây tҥng, mӝt
hôm tӵ dѭng nәi hӭng bày biӋn phҭm vұt cúng dѭӡng thұt
ÿҽp ÿӁ trang nghiêm. Bày biӋn xong, ông ta ngҥc nhiên tӵ
hӓi tҥi sao hôm nay mình lҥi làm nhѭ vұy. Nghƭ lҥi mӟi thҩy
chӍ vì hôm nay có nhiӅu thí chӫ ÿӃn thăm, ông ta muӕn hӑ
hâm mӝ bàn thӡ cӫa mình. Thҩy ra ÿӝng cѫ thiӃu trong sáng
này, ông ta hӕt mӝt nҳm bөi, rãi lên trên cúng phҭm.
Vӏ ÿҥi hành giҧ này khi xѭa tӯng sӕng bҵng nghӅ ăn
trӝm. VӅ sau thӍnh thoҧng ông ta vүn còn giӳ thói quen
muӕn ăn cҳp. Có lҫn ông ta ÿӃn thăm nhà ngѭӡi bҥn, tay
phҧi tӵ ÿӝng ÿѭa ra nҳm mӝt món ÿӗ ÿҽp ÿӁ, tay trái bèn
chөp lҥi, miӋng la lên: “Có trӝm, có trӝm!”, rӗi tӵ nҳm tay
mình mà lôi ÿi. Ðây là mӝt phѭѫng pháp tu rҩt hay, nhӡ vұy
tӯng phút tӯng giây ÿӅu có thӇ tӵ giӳ mình ngay thҷng.
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Chúng ta nên quét dӑn chӛ ngӗi thiӅn vӟi thái ÿӝ tѭѫng
tӵ nhѭ vұy, cҫn giӳ tâm nguyӋn cho thұt trong sáng. Phҧi cӕ
gҳng loҥi bӓ tҩt cҧ mӑi ÿӝng cѫ thӃ tөc.

mӑi viӋc xҧy ra trong cuӝc ÿӡi cӫa ÿӭc Phұt, khӣi tӯ lúc vào
thai cho ÿӃn khi nhұp ÿҥi niӃt bàn, tҩt cҧ ÿӅu là thiӋn hҥnh
cӫa ÿҩng Phұt ÿà.

TiӃp theo, bài tөng giҧi thích phѭѫng pháp xӃp dӑn bàn
thӡ. NӃu ÿӫ khҧ năng, nên bày tѭӧng Phұt nhѭ chӍ dүn. NӃu
không ÿӫ khҧ năng thì cǊng không sao. Vӏ ÿҥi hành giҧ Tây
tҥng Milarepa tӵu trung chӍ có vài tҩm cҭm nang ghi lӡi
hѭӟng dүn cӫa sѭ phө Marpa treo quanh ÿӝng ÿá. Ngoài ra
không có gì khác. Mӝt hôm có tên trӝm chui vào ÿӝng.
Milarepa cѭӡi: “Ӣ ÿây ban ngày trӕng trѫn, ban ÿêm anh
lҿn vào, ÿӏnh trӝm cái gì ÿây?” Thѭӡng nói hành giҧ chân
chính khi tu không cҫn tӟi ngoҥi vұt.

Phұt còn ÿѭӧc gӑi là ThiӋn thӋ (Sugata), là ngѭӡi ÿã ÿi
vào an lҥc, bѭӟc trên con ÿѭӡng an lҥc ÿӇ ÿҥt ÿӃn kӃt quҧ
an lҥc. Danh hiӋu này cӫa Phұt bao gӗm toàn bӝ mӑi thành
tӵu an lҥc, mӑi buông xҧ, mӑi tұn diӋt, bao gӗm cҧ Phұt
tánh, là chân tánh cӫa Phұt, vӕn sҹn có trong mӑi chúng
sinh.

E. BiӇu tѭӧng qui y
Ðҫu tiên là lӡi giҧi thích vӅ tѭӧng Phұt.
Trong tiӃng Phҥn, chӳ Phұt dùng ÿӇ chӍ ngѭӡi có tâm
thanh tӏnh, thành tӵu viên mãn. Phұt còn ÿѭӧc gӑi là Nhѭ
lai (Tathagatha), là ngѭӡi ÿã thâm nhұp thұt tánh chân nhѭ,
và trӣ lҥi tӯ ÿó.
ThӃ nào là thâm nhұp thұt tánh chân nhѭ và trӣ lҥi tӯ ÿó,
muӕn giҧi thích ÿiӅu này, cҫn phҧi nói ÿӃn ba thân Phұt. Ðó
là Pháp thân (Dharmakaya), Báo thân (Sam-bhogakaya), và
Hóa thân (Nirmana-kaya). Kinh sách ÿҥi thӯa có nhiӅu nѫi
giҧi thích vӅ Tam Thân Phұt.
Theo thuyӃt này, Phұt xuҩt thӃ làm ÿӭc Thích Ca Mâu
Ni, ÿó là tӯ Pháp thân mà hoҥt hiӋn thành Hóa thân. Tҩt cҧ
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Nói chung, thân miӋng ý cӫa chѭ Phұt có thӇ hóa hiӋn
thành nhiӅu sҳc tѭӟng: thân Phұt hóa thành Quan Tӵ Tҥi,
miӋng Phұt hóa thành Văn Thù Sѭ Lӧi, ý Phұt hóa thành
Kim Cang Thӫ. Nhѭng trong bài nhұt tөng này, ba vӏ Bӗ tát
Quan Tӵ Tҥi, Văn Thù Sѭ Lӧi và Kim Cang Thӫ ÿѭӧc giҧi
thích là hiӋn thân cӫa lòng tӯ bi, trí tuӋ, và năng lӵc cӫa chѭ
Phұt.
Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi và Bӗ tát Văn Thù Sѭ Lӧi hiӋn
tѭӟng an lҥc, còn Bӗ tát Kim Cang Thӫ hiӋn tѭӟng hѫi phүn
nӝ. Nói chung, hӉ tâm chӭa nhiӅu năng lӵc thì sӁ ÿӫ khҧ
năng làm nhӳng viӋc quҧ quyӃt mҥnh mӁ, ÿó là lý do có
thân Phұt phүn nӝ. Xét theo Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già,
phѭѫng pháp này gӑi là “chuyӇn hóa tham và sân ÿӇ hành
ÿҥo”.
Ngài Quan Âm Tara hiӋn tѭӟng an lҥc, ngài là hiӋn thân
trong sáng cӫa khí lӵc trong cѫ thӇ. Tҩt cҧ mӑi thiӋn ÿӭc
cӫa Phұt, kӇ cҧ tӯ bi, trí tuӋ và năng lӵc [dǊng], chӍ có thӇ
phát huy ÿѭӧc nhӡ lӵc chuyӇn, gӑi là khí.
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Quan Âm Tara là vӏ Bӗ tát hӝ pháp mang thân nӳ.
Tѭѫng truyӅn ÿӭc Quan Âm Tara khi tu hҥnh bӗ ÿӅ ÿã phát
ÿҥi nguyӋn sӁ mang thân nӳ mà thành Phұt.
Kinh Phұt xӃp trên bàn thӡ tѭӧng trѭng cho miӋng Phұt.
Tӕt nhҩt là có ÿѭӧc mӝt bӝ trong hӋ kinh Bát Nhã Ba La
M̵t (Pranaparamita sutra). "Bát Nhã Ba La M̵t" dӏch
nghƭa là "Tu͏ Giác Toàn H̫o". TuӋ giác có nhiӅu loҥi, liên
quan ÿӃn nӅn tҧng, ÿҥo và quҧ. Tҩt cҧ nhӳng loҥi tuӋ giác
khác nhau ÿӅu ÿѭӧc giҧi thích cһn kӁ trong hӋ kinh Bát nhã.
HӋ kinh Bát nhã là tinh túy cӫa Phұt giáo ÿҥi thӯa. Kho
kinh dӏch sang tiӃng Tây tҥng có khoҧng hai chөc quyӇn
thuӝc hӋ Bát nhã, gӗm hѫn hai mѭѫi bӝ kinh. Bӝ kinh dài
nhҩt dài trên mӝt trăm ngàn câu, tiӃp theo là hai mѭѫi lăm
ngàn câu, và tám ngàn câu v.v... Bӝ kinh ngҳn nhҩt chӍ vӓn
vҽn mӝt chӳ AH, ÿѭӧc gӑi là Nh̭t T Bát Nhã Ba La M̵t
Kinh. TiӃng Phҥn lҩy chӳ AH ÿӇ chӍ nghƭa phӫ ÿӏnh, vì
chân nhѭ hay là chân tánh, nhѭ ÿã nói, là sӵ vҳng mһt cӫa
tӵ tánh; là mӝt hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh.
Bҧo tháp tѭӧng trѭng cho ý Phұt. Bҧo tháp có tám loҥi
khác nhau, ví dө nhѭ bҧo tháp chiӃn thҳng tà ma, bҧo tháp
giác ngӝ, bҧo tháp ÿҥi niӃt bàn, v.v.... Tôi nghƭ nhiӅu loҥi
bҧo tháp nhѭ vұy là ÿӇ nhҳc nhӣ chúng ta.
TiӃp theo cҫn bày biӋn phҭm vұt cúng dѭӡng, mang
nѭӟc, hoa, hѭѫng, ÿèn, trái cây xӃp trên bàn thӡ. Ðây là
phong tөc tiӃp khách cӫa ngѭӡi Ҩn ÿӝ cә. NӃu ÿӭc Phұt dҥy
Phұt pháp ӣ Tây tҥng, có lӁ phҭm vұt cúng dѭӡng sӁ là bѫ
và bánh bӝt [tsampa].
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F. Tѭ thӃ ngӗi và phѭѫng pháp thӣ
Bây giӡ tôi xin giҧi thích vӅ tѭ thӃ ngӗi thiӅn. Tӑa cө
ngӗi thiӅn phía sau phҧi cao hѫn phía trѭӟc mӝt chút ÿӇ tѭ
thӃ ngӗi khӓi bӏ căng thҷng. ChiӃc ghӃ tôi ÿang ngӗi ÿây có
nӋm, phía trѭӟc cao hѫn phía sau, hoàn toàn ngѭӧc vӟi tѭ
thӃ ngӗi thiӅn.
Ngӗi kiӃt già1 rҩt khó, nӃu ngӗi ÿѭӧc thì ÿây là tѭ thӃ
ÿúng nhҩt. Bҵng không, ráng ngӗi theo thӃ bán kiӃt già (ÿӭc
Ðҥt-lai Lҥt-ma ngӗi thӱ cho mӑi ngѭӡi xem mӝt tѭ thӃ xӃp
bҵng)2, hay ngӗi theo thӃ Quan Âm Tara, rҩt thoҧi mái (ÿӭc
Ðҥt-lai Lҥt-ma lҥi ngӗi thӱ cho mӑi ngѭӡi xem mӝt tѭ thӃ
khác)3.
Hai bàn tay bҳt ҩn thiӅn ÿӏnh: mu bàn tay phҧi ÿһt trong
lòng bàn tay trái, hai ÿҫu ngón cái ÿѭa lên chҥm nhau, thành
hình tam giác. Hình tam giác này có ý nghƭa ÿһc biӋt trong
mұt tông, tѭӧng trѭng cho pháp giӟi (dharmadhatu), nguӗn
gӕc cӫa thӵc tҥi và cǊng là luӗng nӝi nhiӋt nҵm ӣ vùng
bөng.
Hai cánh tay ÿӯng ép sát vào thân mình. Ðҫu hѫi
nghiêng vӅ phía trѭӟc, chót lѭӥi chҥm chân răng hàm trên
ÿӇ tránh khát nѭӟc khô miӋng khi nhұp ÿӏnh. Môi và răng
giӳ trong tѭ thӃ tӵ nhiên, mҳt nhìn xuôi theo chót mǊi. Thұt
ra nӃu mǊi to thì nhìn nhѭ vұy không sao, nhѭng nӃu mǊi
1

ngӗi xӃp bҵng, hai bàn chân ngӱa lên.
ngӗi xӃp bҵng, mӝt bàn chân ÿһt trên vӃ, mӝt bàn chân ÿӇ dѭӟi vӃ.
3
ngӗi mӝt chân trong, mӝt chân ngoài. Xem hình Quan Âm Tara ÿҫu
chѭѫng 5.
2
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nhӓ, nhìn mӝt lúc sӁ thҩy nhӭc mҳt (cѭӡi). Thành ra còn tùy
mǊi to hay mǊi nhӓ.
Nói vӅ ÿôi mҳt, lúc ÿҫu nӃu nhҳm mҳt, hình trong quán
tѭӣng dӉ hiӋn ra hѫn, nhѭng vӅ lâu vӅ dài làm nhѭ vұy sӁ
gây trӣ ngҥi. Quí vӏ không nên nhҳm mҳt khi ngӗi thiӅn.
Hình trong quán tѭӣng là ҧnh hiӋn trong tâm thӭc, không
cҫn dùng giác quan. Vұy nӃu quen mӣ mҳt khi thiӅn, gһp
lúc ÿӕi cҧnh hiӋn trѭӟc mҳt, hình ҧnh trong quán tѭӣng
cǊng sӁ không mҩt. Ngѭӧc lҥi nӃu quen nhҳm mҳt khi thiӅn,
hӉ mӣ mҳt ra là hình trong quán tѭӣng sӁ tan biӃn.
Lúc ngӗi thiӅn phҧi hô hҩp tӵ nhiên. Không nên thӣ quá
mҥnh hay quá nhҽ. NӃu ÿang hành trì công phu vұn nӝi khí
trong mұt tông (ví dө nhѭ công phu chín vòng hô hҩp) thì
lҥi là chuyӋn khác.
Gһp lúc tâm ÿang chao ÿӝng, nhѭ ÿang giұn dӳ nóng
nҧy, thì nên an ÿӏnh bҵng cách chú tâm vào hѫi thӣ. Giҧn dӏ
ngӗi ÿӃm hѫi thӣ, quên ÿi cѫn giұn. Chú tâm vào hѫi thӣ rӗi
ÿӃm mӝt, hai, ba, cho ÿӃn hai mѭѫi. Thu nhiӃp hӃt tâm trí
vào trong hѫi thӣ, mӛi lҫn hѫi thӣ ÿi vào ÿi ra, tâm sӁ giҧm
bӟt mӝt phҫn chao ÿӝng. Tӯ tӯ tâm trí sӁ sáng suӕt rõ ràng
hѫn.
Tҩt cҧ mӑi hành ÿӝng, kӇ cҧ thiӅn ÿӏnh, ÿӅu tùy vào
năng lӵc cӫa ÿҥi nguyӋn, cӫa ÿӝng cѫ tác ÿӝng, nên trѭӟc
khi ngӗi thiӅn, quan trӑng nhҩt là phҧi giӳ tâm nguyӋn cho
thұt ÿúng ÿҳn. Ӣ ÿây chúng ta hành trì theo phѭѫng pháp tu
thiӅn mұt tông, vì vұy tâm nguyӋn ÿúng ÿҳn phҧi là không
quan tâm ÿӃn chuyӋn cӫa kiӃp này, cǊng không ÿӇ tâm chҥy
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theo nhӳng cҧnh an vui thuӝc cõi luân hӗi.
Tâm nguyӋn ÿúng ÿҳn nhҩt cho phѭѫng pháp hành trì
ÿang nói ӣ ÿây phҧi là tâm nguyӋn vӏ tha. Phҧi là tâm bӗ ÿӅ.
G. Hӓi ÿáp
Hӓi. Có thӇ nào trӵc tiӃp quán Tâm, khӓi cҫn quán
tѭӣng phӭc tҥp vӅ thân Phұt ?
Ðáp. Mӝt trong nhӳng tánh chҩt cӫa Tâm là không sҳc,
không màu. Ðӗng thӡi Tâm lҥi có khҧ năng chiӃu hiӋn tҩt
cҧ mӑi ÿiӅu thuӝc lãnh vӵc phân biӋt ÿӕi ÿãi.
Tâm nҵm ngoài tҫm nghƭ bàn, không thӇ nҳm ÿѭӧc bóng
hình cӫa Tâm, cǊng không thӇ tѭӣng tѭӧng mà thҩy ÿѭӧc.
CǊng nhѭ gѭѫng soi vұt thӇ, vұt thӇ mҩt là hình sҳc phҧn
chiӃu trong gѭѫng tӵ nhiên cǊng mҩt. Tâm cǊng tѭѫng tӵ
nhѭ vұy, phҧn chiӃu sӵ vұt. Ðó là mӝt trong nhӳng chӭc
năng cӫa Tâm.
Quán niӋm vӅ Tâm nhѭ vұy, không cҫn phҧi có tín
ngѭӥng. ChӍ cҫn hàng ngày chú tâm quán niӋm, chҳc chҳn
sӁ tiӃn bӝ.
Nhѭng ӣ ÿây, chúng ta ÿang nói vӅ bӗ ÿӅ tâm, là mӝt
loҥi tâm vӏ tha rҩt ÿһc biӋt, ÿi ÿôi vӟi tuӋ giác tánh Không.
Ðây cǊng là căn bҧn nhұp môn cӫa pháp tu Hӝ Phұt Du Già
[deity yoga]. Sau khi nhұn pháp quán ÿҧnh, pháp tu mұt
tông chính yӃu chính là pháp quán tѭӣng Hӝ Phұt Du Già.
Ngѭӡi tu quán tѭӣng mình mang thân Phұt, lҩy ÿó làm nӅn
tҧng tu hành.
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Muӕn ÿҥt tӟi cҧnh giӟi quán tѭӣng chân chính, lúc ban
ÿҫu ngѭӡi tu phҧi trҧi qua mӝt thӡi gian tѭӣng tѭӧng. Phұt
nói nhӳng giai ÿoҥn tѭӣng tѭӧng này ví nhѭ chiӃc thuyӅn,
nhӡ ÿó mà vѭӧt qua bӡ bên kia. Bѭӟc lên thuyӅn không
phҧi chӍ ÿӇ vui thú chuyӋn ngӗi thuyӅn, mà là ÿӇ qua tӟi bӡ
bên kia. Qua bӡ rӗi, thuyӅn phҧi vҩt lҥi phía sau. Lên ÿѭӧc
bӃn bӡ cӫa cҧnh giӟi quán tѭӣng chân chính, tҩt cҧ nhӳng
trҥng thái do tâm thӭc tӵ tҥo ÿӅu phҧi vҩt bӓ.
Có vӏ thҫy Tây tҥng dҥy rҵng trѭӟc sau gì cǊng phҧi vҩt
thuyӅn, nhѭng chӍ nên vҩt thuyӅn khi ÿã sang ÿӃn bӡ bên
kia, chӭ không ai lҥi vҩt thuyӅn khi còn kҽt ӣ bӡ bên này.
Dӵa theo Phұt giáo Tây tҥng mà nói, tôi nghƭ nӃu không
áp dөng phѭѫng pháp quán tѭӣng Hӝ Phұt Du Già mà trӵc
tiӃp quán Tâm ÿӇ tìm kinh nghiӋm trӵc chӭng chân tâm
trong sáng, chҳc chҳn sӁ phҧi dùng tӟi khái niӋm ÿӇ quán
Tâm. Phѭѫng pháp tu nhѭ vұy rҩt giӟi hҥn.
Phѭѫng pháp ÿúng nhҩt là phҧi lҩy chân tâm tách lìa
phiӅn não ÿӇ trӵc chӭng thӵc tҥi. ÐiӅu này rҩt khó thӵc
hiӋn. Nói "quán trӵc tiӃp" nghe thì rҩt hay, nhѭng muӕn có
kinh nghiӋm trӵc tiӃp thұt không phҧi chuyӋn dӉ.
Tôi có vài ngѭӡi bҥn, ÿӃn nay vүn còn tҥi thӃ, thӍnh
thoҧng hӑ có ÿѭӧc loҥi kinh nghiӋm trӵc tiӃp này. Trong
nhӳng phút giây cӵc kǤ mãnh liӋt trong sáng ҩy, hӑ có thӇ
nhӟ lҥi quá khӭ, không phҧi chӍ kiӃp trѭӟc, mà hàng trăm
kiӃp ÿã qua. Khi ҩy, tâm thӭc vi tӃ hiӇn lӝ. Nhӳng ngѭӡi
này thұt sӵ có ÿѭӧc mӝt thoáng kinh nghiӋm vӅ tҫng tâm
thӭc vi tӃ nhҩt, có thӇ nhӟ lҥi ÿѭӧc nhiӅu kiӃp quá khӭ.
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CǊng có khi trҥng thái tâm thӭc này xҧy ra sau mӝt thӡi
gian dài kính ngѭӥng Tam bҧo, ví dө sau nhiӅu năm quì lҥy
mӝt trăm ngàn lҥy, cúng dѭӡng mӝt trăm ngàn mҥn ÿà la,
hay trì tөng mӝt trăm ngàn lҫn bách tӵ chú. Toàn là nhӳng
công phu rҩt khó khăn, ÿòi hӓi nhiӅu kiên trì, kӹ luұt.
Nhѭng làm nhѭ vұy ÿôi khi mang ÿӃn chút kinh nghiӋm
trӵc chӭng.
Hӓi. Thѭa ngài, tôi xin bҳt ÿҫu bҵng lӡi ngài nói, rҵng
Phұt giáo là kho tàng xuҩt phát tӯ Ҩn ÿӝ, ÿѭӧc duy trì bҧo
tӗn ӣ Tây tҥng. Tôi nghƭ ngѭӡi Ҩn chúng tôi thұt bҩt hҥnh,
ÿã ÿánh mҩt kho tàng trân quí này.
Trѭӟc hӃt, tôi tin rҵng tâm phҧi sҹn sàng mӟi có thӇ
nhұn ÿѭӧc kho tàng này. Ðó là ÿiӅu tôi muӕn thѭa rõ.
ÐiӅu thӭ nhì, thѭa ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma, ngài có ÿӅ cұp
ÿӃn mѭӡi hai giai ÿoҥn chuyӇn tiӃp, ÿi tӯ vô minh, v.v....
Khi ÿҥt ÿѭӧc niӃt bàn, khә ÿau tұn diӋt, không còn trӣ lҥi.
ChӍ mӝt vài ngѭӡi ÿҥt ÿӃn thành tӵu này. Còn hàng triӋu
ngѭӡi tҫm thѭӡng nhѭ chúng tôi, sӕng trong luân hӗi, có gia
ÿình, phҧi ÿi làm kiӃm sӕng, dù có ráng tu mӝt vài ÿӭc tính
tӕi thiӇu nhѭng rӗi vүn phҧi va chҥm vӟi ÿӫ hҥng ngѭӡi, ÿӫ
hoàn cҧnh, ÿôi khi có thӇ tӵ chӫ, lҳm lúc không. Xin ngài
mӝt lӡi khuyên cho ngѭӡi sӕng trong cҧnh sӕng gia ÿình
bình thѭӡng nhѭ chúng tôi.
Ðáp. Tôi hiӇu lӡi bҥn nói, vì tôi cǊng vұy, và nhiӅu
ngѭӡi bҥn khác cӫa tôi cǊng phҧi trҧi qua nhӳng hoàn cҧnh
khó khăn tѭѫng tӵ.
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Chúng ta hiӇu ÿѭӧc tánh chҩt cӫa luân hӗi và niӃt bàn,
cùng vӟi khҧ năng và phѭѫng pháp thành tӵu niӃt bàn. Tuy
hiӇu, nhѭng có khi lҥi không thӇ ӭng dөng vào ÿӡi sӕng
hiӋn tҥi. Nhѭ trѭӡng hӧp cӫa tôi, có nhiӅu công phu không
sao thӵc hiӋn ÿѭӧc, ví dө nhѭ thiӅn chӍ. Tu thiӅn chӍ cҫn rút
vào mӝt nѫi hoàn toàn yên tӏnh, ít nhҩt vài ba năm không
ÿѭӧc gһp ai. NӃu không rҩt khó ÿҥt kӃt quҧ. Hoàn cҧnh hiӋn
nay cӫa Ðҥt-lai Lҥt-ma không thӇ làm nhѭ vұy ÿѭӧc.

có cháu nӝi cháu ngoҥi lҥi càng nhiӅu ngѭӡi ÿӇ lo hѫn.
Trong hoàn cҧnh nhѭ vұy, ÿӝng cѫ hành ÿӝng là ÿiӅu quan
trӑng nhҩt. Sӕng trong ÿӡi sӕng hàng ngày có khi quí vӏ
phҧi nói lӡi nһng nhҽ khó nghe, hoһc có khi phҧi tӓ thái ÿӝ
quyӃt liӋt ÿӇ bҧo vӋ cho gia ÿình thân nhân. Tâm nguyӋn,
ÿӝng cѫ, là ÿiӅu quan trӑng nhҩt. Hành ÿӝng làm vӟi ÿӝng
cѫ tӕt, vӟi lòng chân thành, sӁ là hành ÿӝng tӕt và chân
thành.

Nhѭng dù sao hiӇu vӅ luân hӗi và hiӇu vӅ tính chҩt cӫa
ÿӡi sӕng vүn luôn hӳu ích. Khi phҧi ÿөng chҥm nhiӅu vҩn
ÿӅ trong cuӝc sӕng, vӟi chính mình hay vӟi ngѭӡi khác,
chúng ta có thӇ hiӇu nhӳng khó khăn này xҧy ra chӍ là vì
ÿӡi sӕng luân hӗi vӕn là nhѭ vұy. Sӕng trong luân hӗi gһp
phҧi vҩn ÿӅ, ÿó là chuyӋn ÿѭѫng nhiên.

Ví dө có hai ngѭӡi sҳp bӏ kҿ thù hãm hҥi. Cҧ hai ÿӅu
chӕng trҧ quyӃt liӋt ÿӇ tӵ bҧo vӋ. Phҧn ӭng cӫa hai ngѭӡi
giӕng nhѭ nhau, hành ÿӝng nhѭ nhau, nhѭng mӝt ngѭӡi làm
vӟi tâm vӏ kӹ, không nghƭ ÿӃn kҿ thù, chӍ lҩy tâm thù oán ÿӇ
chӕng trҧ. Ngѭӡi kia cǊng làm cùng mӝt hành ÿӝng, nhѭng
lҥi nghƭ rҵng "nӃu ÿӇ ngѭӡi này muӕn làm gì thì làm, muӕn
giӃt ai thì giӃt, vӅ sau chính ngѭӡi ҩy sӁ chӏu quҧ tàn khӕc,
sӁ trҫm luân khә não". Kҿ thù ngay lúc ҩy có thӇ sӁ cҧm
thҩy thӓa mãn, nhѭng vӅ lâu vӅ dài chҳc chҳn sӁ chӏu khә,
ÿúng không? Ngăn chұn hành ÿӝng cӫa kҿ thù vì tránh
không ÿӇ kҿ thù tҥo ác nghiӋp, ÿӝng cѫ này so vӟi ÿӝng cѫ
cӫa ngѭӡi trѭӟc khác nhau xa, vì vұy hành ÿӝng tuy nhìn bӅ
mһt giӕng nhau nhѭng thұt sӵ không giӕng.

Bҩt cӭ hành ÿӝng nào, dù tӕt dù xҩu, ÿӅu do tâm tác
ÿӝng. Ta thѭӡng gһp nhiӅu hoàn cҧnh dӉ khiӃn nәi giұn,
khiӃn bӭc xúc, nhѭng nӃu hiӇu vӅ luân hӗi, dù gһp cҧnh nhѭ
vұy cǊng vүn biӃt tӵ chӫ, hay ít ra cǊng không ÿӇ phiӅn não
tác ÿӝng thái quá, nhӡ ÿó tâm không mҩt bình tƭnh, giӳ
ÿѭӧc niӅm an lҥc.
NӃu có ÿѭӧc hiӇu biӃt chính xác vӅ ÿѭӡng tu, vӅ thành
tӵu nhҳm ÿӃn, vӅ phѭѫng pháp dүn ÿӃn thành tӵu, thì dù
chѭa thӇ áp dөng phѭѫng pháp tu hành vào ÿӡi sӕng hàng
ngày, hiӇu biӃt này vүn giúp ta có ÿѭӧc năng lӵc tӵ tҥi,
không dӉ bӏ khuynh ÿҧo bӣi cҧnh khó khăn trong cuӝc sӕng.
Cѭ sƭ sӕng vӟi gia ÿình, so vӟi ngѭӡi xuҩt gia ÿѭѫng
nhiên bұn rӝn hѫn nhiӅu. Phҧi lo cho vӧ chӗng con cái. Khi
119

[…]
Hӓi. VӅ trҥng thái siêu viӋt cӫa tâm thӭc trong Phұt giáo
ÿҥi thӯa, tôi có khi nghe nói ÿӃn thӵc tҥi qui ѭӟc và thӵc tҥi
chân thұt. Hai thӵc tҥi này có phҧi chӍ là mӝt?
Ðáp. Hai Chân lý [Nhӏ ÿӃ] là hai khía cҥnh cӫa cùng
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mӝt sӵ vұt. Vì là cùng mӝt sӵ vұt, nên hai Chân lý thұt ra
chӍ là mӝt, nhѭng ÿӗng thӡi vүn trái ngѭӧc nhau.
Ví dө có ngѭӡi rҩt tài giӓi, nhѭng lҥi rҩt xҧo quyӋt.
Chúng ta muӕn dùng ngѭӡi này, tuy vұy vүn không thӇ tin
tѭӣng, vүn phҧi cӵc kǤ thұn trӑng. Mһc dù cùng mӝt ngѭӡi,
nhѭng tính tình lҥi có hai khía cҥnh mâu thuүn, mӝt tӕt, mӝt
xҩu.
Hai Chân lý tuy không có tӕt xҩu, nhѭng lҥi tѭѫng tӵ ӣ
ÿiӇm có hai sӵ thұt nѫi cùng mӝt vұt. Lҩy ví dө ÿóa hoa
này. Hoa có mӝt thӵc tҥi tѭѫng ÿӕi, ӣ ÿó hình thành ÿӫ loҥi
qui ѭӟc nhѭ màu sҳc, hѭѫng thѫm v.v.... Ngoài ra, hoa này
lҥi còn có mӝt thӵc tҥi sâu hѫn, thuӝc vӅ chân cҧnh giӟi.
ÐiӅu này tѭѫng tӵ nhѭ nhìn sӵ vұt tӯ hai góc ÿӝ. Vì mӑi
hiӋn tѭӧng là duyên sinh [tùy duyên mà có], nên không có
tӵ tánh. Vì không có tӵ tánh, không tӵ sinh, nên là duyên
sinh. Ý nghƭa cӫa hai Chân lý tuy khác nhau, nhѭng bә
xung lӋ thuӝc lүn nhau. Tách lìa ra sӁ không thӇ hiӇu ÿѭӧc.
Vì Phұt tӱ có nhiӅu ÿӝng cѫ, tҫm vóc rӝng hҽp khác
nhau, nên Phұt giáo có hai cӛ xe lӟn nhӓ khác nhau. Tâm
nguyӋn cӫa ngѭӡi theo ÿҥi thӯa lӟn rӝng, nên quҧ vӏ thành
tӵu cǊng lӟn rӝng.
KhӃ kinh có nói chúng sinh khi còn lѭu lҥc sinh tӱ ÿӅu
là nhӳng sinh vұt cách biӋt, tách lìa, nhѭng khi giác ngӝ sӁ
thành mӝt vӟi biӇn trí tuӋ bao la. Nѭӟc tӯ nhiӅu nhánh sông
ÿә vӅ biӇn cҧ, tuy màu sҳc mùi vӏ và ÿӝ chҧy khác nhau,
nhѭng vӅ tӟi biӇn rӗi lҥi cùng chung mӝt vӏ.
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Tuy nhiên, nói vұy không có nghƭa là thành tӵu quҧ vӏ
Phұt rӗi, chúng ta mҩt hӃt cá tính riêng. Không phҧi vұy.
Thành tӵu quҧ vӏ Phұt rӗi thì ÿӗng ÿҷng vӟi chѭ Phұt,
nhѭng nhӳng nét riêng vүn còn.
Hӓi. Thѭa ngài, khi ngài nói vӅ kinh sách, cuӕn kinh
ngҳn nhҩt chӍ có mӝt chӳ AH, là tӯ phӫ ÿӏnh. Vұy có phҧi
trѭӟc hӃt có chӳ phӫ ÿӏnh, rӗi tӯ ÿó biӃn hóa thành tҩt cҧ
mӑi phҥm trù ÿӕi kháng?
Ðáp. Khi tôi nói chӳ AH có nghƭa là tánh Không, ÿây
không phҧi tôi muӕn nói rҵng tánh Không thiêng liêng, mà
thұt ra chính chӳ AH mӟi là thiêng liêng.
Tánh Không tӵ nó chӍ là mӝt hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh. Gӑi
là hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh, vì nӃu muӕn nhұn thӭc vӅ nó, phҧi
nhұn thӭc xuyên qua tҩt cҧ nhӳng yӃu tӕ không phҧi nó.
Loҥi hiӋn tѭӧng nhѭ vұy ÿѭӧc gӑi là hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh.
Nhѭ khi nói "không có voi". Muӕn nhұn thӭc ÿѭӧc sӵ
"không có voi", trѭӟc hӃt phҧi biӃt voi là cái gì. Phҧi có khҧ
năng nhұn diӋn ÿѭӧc ÿӕi tѭӧng phӫ ÿӏnh, là con voi, sau ÿó
mӟi có khҧ năng khҷng ÿӏnh sӵ "không có voi".
HiӋn tѭӧng nói chung ÿѭӧc chia thành hai loҥi: hiӋn
tѭӧng phӫ ÿӏnh và hiӋn tѭӧng khҷng ÿӏnh. HiӋn tѭӧng phӫ
ÿӏnh lҥi có hai: phӫ ÿӏnh có khҷng ÿӏnh, và phӫ ÿӏnh không
khҷng ÿӏnh.
Hoa này là hoa hӗng hay là uҩt kim hѭѫng? "Không
phҧi uҩt kim hѭѫng". Tuy câu trҧ lӡi là phӫ ÿӏnh, nhѭng
ÿӗng thӡi cǊng khҷng ÿӏnh ÿiӅu gì khác. Còn khi nói
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"không có voi", câu phӫ ÿӏnh này hoàn toàn không mang
nghƭa khҷng ÿӏnh nào cҧ.
Tánh Không cǊng vұy, là mӝt hiӋn tѭӧng phӫ ÿӏnh: phӫ
ÿӏnh tӵ tánh. Chӳ AH biӇu tѭӧng cho tánh Không, là vì AH
là tӯ phӫ ÿӏnh.
CǊng có thӇ nói, vì sӵ vұt không có tӵ tánh nên nhӳng
chӭc năng khác mӟi có thӇ hình thành. Vì vұy mà nói thӵc
tҥi qui ѭӟc phát sinh tӯ tánh Không.
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A. Tâm nguyӋn
Tâm nguyӋn cao nhҩt là tâm bӗ ÿӅ: nguyӋn thành Phұt
ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sinh. KӃ tiӃp là tâm nguyӋn cҫu giҧi thoát
luân hӗi. Thӭ ba là tâm nguyӋn xҧ bӓ ràng buӝc trong kiӃp
sӕng hiӋn tҥi ÿӇ nhҳm ÿӃn lӧi ích an lҥc cӫa nhӳng kiӃp vӅ
sau.
ÐӇ phát tâm cho ÿúng, ta nên nhìn lҥi sӵ viӋc trong ÿӡi,
nhìn nhӳng gì ta trân quí. Tҩt cҧ ÿӅu trôi nhanh. NӃu chuyӋn
trong ÿӡi còn hoài không mҩt, bám vào ÿó hãy còn có chút
ý nghƭa. Nhѭng ÿӡi sӕng này chӍ ÿѭӧc trăm năm, hiӃm hoi
lҳm mӟi có ngѭӡi sӕng tӟi mӝt trăm hai chөc năm, mӝt
trăm ba chөc năm, con ngѭӡi bình thѭӡng không thӇ sӕng
lâu hѫn vұy. Phҧi luôn nhӟ nghƭ ÿӃn vô thѭӡng.

Bӗ tát Quan Âm Tara
hiӋn thân cho thiӋn hҥnh cӫa chѭ Phұt

Ai cǊng biӃt rҵng khi chӃt, tiӅn tài danh vӑng hay quyӅn
lӧi trong ÿӡi tҩt cҧ ÿӅu không thӇ giúp ÿѭӧc gì. Ðӡi sӕng tӵ
nó là mӝt hiӋn tѭӧng biӃn chuyӇn liên tөc. NӃu chӍ quan
tâm ÿӃn ÿӡi sӕng hiӋn tҥi mà quên ÿi mӑi kiӃp vӅ sau, làm
nhѭ vұy dӉ sanh tâm mê ÿҳm hѭӣng thө kiӃp này, càng lúc
càng nhiӅu chҩp vӑng, càng thêm tham ÿҳm. Rӕt cuӝc lҥi
phҧi ÿӕi diӋn vӟi nhiӅu vҩn ÿӅ hѫn. Ngay tӯ ÿҫu, thái ÿӝ
trong cuӝc sӕng cҫn phҧi quân bình thoҧi mái. ÐӃn khi gһp
khó khăn, tâm thӭc mӟi không quá chao ÿӝng.
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Rҩt nên ÿӑc tiӇu sӱ cӫa nhӳng vӏ có nhiӅu kinh nghiӋm
sӕng hѫn mình. Phҧi thҩy rҵng lo lҳng thái quá cho kiӃp
sӕng hiӋn tiӅn sӁ ÿѭa ÿӃn ÿӫ loҥi vҩn ÿӅ nan giҧi. Ngѭӧc lҥi,
nӃu nhìn ÿӡi sӕng bҵng cһp mҳt thӵc tӃ hѫn, vҩn ÿӅ sӁ ít
hҷn ÿi.
CǊng có ngѭӡi thҳc mҳc ÿӡi sau có hay không. Câu hӓi
này rҩt quan trӑng. Thӡi nay cǊng hãy còn nhiӅu ngѭӡi nhӟ
ÿѭӧc kiӃp quá khӭ cӫa hӑ.
Căn bҧn luұn lý thiӃt lұp thuyӃt tái sinh nҵm ӣ nguyên
nhân phát sinh ra hai loҥi hiӋn tѭӧng tâm lý và vұt lý. Cҧ
hai loҥi hiӋn tѭӧng này ÿӅu do nhân duyên mà có, ÿiӅu này
chӭng tӓ cҧ hai ÿӅu là nhӳng hiӋn tѭӧng biӃn chuyӇn.
Nguyên nhân phát sinh ra hiӋn tѭӧng có hai loҥi: nguyên
nhân chính, và nguyên nhân phө. Nguyên nhân chính phát
sinh ra vұt thӇ phҧi ÿӗng nhҩt và liên tөc vӟi vұt thӇ, vì vұy
cǊng phҧi là vұt thӇ. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, nguyên nhân chính
phát sinh ra tâm thӭc cǊng phҧi là tâm thӭc. Tâm thӭc thӡi
ÿiӇm trѭӟc phát sinh ra tâm thӭc cӫa thӡi ÿiӇm sau.
B. Tâm thӭc
Tâm thӭc nói chung có hai loҥi: liên quan ÿӃn giác quan
và liên quan ÿӃn ý thӭc. Tâm thӭc liên quan ÿӃn giác quan,
ví dө nhѭ nhãn thӭc, phát sinh tӯ nhiӅu nguyên nhân bên
ngoài và bên trong. Nguyên nhân bên trong gӑi là tăng
th˱ͫng duyên, [nguyên nhân bên ngoài gӑi là sͧ duyên].
Vӟi hai loҥi nguyên nhân này, nhãn thӭc còn cҫn thêm
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mӝt nguyên nhân thӭ ba ÿӇ phát khӣi, ÿó là tâm thӭc cӫa
thӡi ÿiӇm ÿi trѭӟc [gӑi là vô gián duyên].
Thӱ lҩy ví dө cӫa ÿóa hoa và nhãn thӭc nhìn vào ÿóa
hoa. Nguyên nhân khách quan bên ngoài trong trѭӡng hӧp
này là ÿóa hoa. Chӭc năng cӫa ÿóa hoa là phát khӣi nhãn
thӭc mang sҳc tѭӟng cӫa ÿóa hoa. Tông phái Tì bà sa bӝ
không công nhұn sӵ vұt có sҳc tѭӟng, mà cho rҵng nhãn
thӭc tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi vұt thӇ. ÐiӅu này thұt khó chҩp
nhұn. Nhӳng tông phái khác trong Phұt giáo ÿӅu cho rҵng
sӵ vұt có sҳc tѭӟng, nhӡ sҳc tѭӟng này mà nhãn thӭc nhұn
thӭc ÿѭӧc vұt thӇ.
Khoa hӑc hiӋn ÿҥi có ÿѭa ra thuyӃt mӟi, công nhұn vұt
thӇ có sҳc tѭӟng, nhӡ ÿó tâm thӭc có thӇ tiӃp cұn vӟi vұt
thӇ, thuyӃt này có vҿ phù hӧp vӟi quan ÿiӇm Phұt giáo.
Nhãn nhӭc thҩy ÿѭӧc hình sҳc, nhѭng không nghe ÿѭӧc
tiӃng ÿӝng. Ðó là vì nhãn thӭc tùy thuӝc vào nhãn căn.
Nhãn thӭc này cǊng ÿѭӧc sinh ra nhӡ vào tâm thӭc cӫa thӡi
ÿiӇm ngay trѭӟc ÿó.
Mһc dù tâm thӭc thô lұu sinh ra và biӃn ÿi, nhѭng tâm
thӭc vi tӃ vүn liên tөc không gián ÿoҥn. Ba nguyên nhân nói
trên nӃu thiӃu mӝt, ví dө thiӃu mҩt tâm thӭc cӫa thӡi ÿiӇm
ÿi trѭӟc [vô gián duyên], thì dù nhãn căn có gһp ÿӕi cҧnh
cǊng không thӇ phát sinh ra nhãn thӭc nhұn biӃt ÿӕi cҧnh.
Ý thӭc lҥi khác. Ý căn vӟi ý thӭc ÿӅu nhұn thӭc ÿӕi
cҧnh theo mӝt cách ÿһc biӋt. Vì ý căn vѭӧt khái niӋm, nên
có khҧ năng ÿӗng loҥt nhұn diӋn mӑi tính chҩt, mӑi ÿһc
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ÿiӇm cӫa vұt thӇ. Tuy vұy ý thӭc nói chung lҥi thuӝc lãnh
vӵc khái niӋm, nên ý thӭc chӫ yӃu chӍ toàn là khái niӋm. Ý
thӭc nhұn thӭc ÿӕi tѭӧng qua hình ҧnh, và nhұn diӋn vұt thӇ
bҵng cách loҥi bӓ tҩt cҧ nhӳng gì không phҧi là vұt thӇ ҩy.
Ta cҫn suy nghiӋm sâu xa, xem tâm thӭc có phҧi ÿѭӧc
sinh ra tӯ nhӳng hiӋn tѭӧng hóa hӑc trong não bӝ con ngѭӡi
hay không. Mҩy năm gҫn ÿây, tôi thѭӡng có dӏp trao ÿәi vӟi
nhiӅu nhà khoa hӑc, chuyên gia vӅ nguyên tӱ hӑc, thҫn kinh
hӑc, và tâm lý hӑc. Rҩt hay. Chúng ta có thӇ hӑc ÿѭӧc nhiӅu
ÿiӅu tӯ nhӳng khám phá mӟi nhҩt cӫa hӑ. Hӑ có vҿ rҩt quan
tâm ÿӃn quan ÿiӇm cӫa Phұt giáo vӅ lãnh vӵc cӫa tâm và
tâm thӭc.
Tôi có nói vӅ ÿӅ tài này vӟi rҩt nhiӅu ngѭӡi nhѭng chѭa
tӯng tìm ra câu trҧ lӡi thӓa ÿáng. NӃu chúng ta cho rҵng tâm
thӭc chӍ do tác ÿӝng cӫa nhӳng thành phҫn nguyên tӱ trong
não bӝ mà có, vұy phҧi kӃt luұn rҵng thӭc nào cǊng do
nhӳng thành phҫn nguyên tӱ trong não bӝ sinh ra. NӃu là
nhѭ vұy, hãy thӱ nói vӅ ÿóa hoa này. Ví dө có ngѭӡi nghƭ
rҵng hoa này là hoa nhӵa: nhұn thӭc này sai lҫm. Rӗi ngѭӡi
ҩy lҥi nghƭ, có khi lҥi không phҧi là hoa giҧ: tӯ nhұn thӭc
sai lҫm bây giӡ biӃn thành hoài nghi. Rӗi ngѭӡi ҩy phӓng
ÿoán có lӁ ÿóa hoa này là hoa thұt. Tuy ÿúng, nhѭng vүn chӍ
là ÿoán mò. Cuӕi cùng, ngѭӡi ҩy ÿӃn gҫn ÿóa hoa, cҫm lên,
ngӱi mùi hѭѫng, thҩy rõ hoa này là hoa thұt.
Qua tҩt cҧ nhӳng giai ÿoҥn chuyӇn biӃn tâm thӭc nói
trên, ÿӕi cҧnh chӍ có mӝt, là ÿóa hoa, nhѭng tâm thӭc lҥi
chuyӇn tӯ nhұn thӭc sai lҫm sang hoài nghi, tӯ hoài nghi
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thành ÿoán biӃt, tӯ ÿoán biӃt thành hiӇu biӃt ÿúng ÿҳn, tӯ
hiӇu biӃt ÿúng ÿҳn thành nhұn thӭc ÿúng ÿҳn. Rõ ràng tâm
thӭc cӫa ngѭӡi ҩy trҧi qua nhiӅu giai ÿoҥn. Làm sao giҧi
thích sӵ biӃn chuyӇn cӫa các thành phҫn hóa hӑc trong não
bӝ trên quá trình biӃn chuyӇn này?
Lҩy mӝt ví dө khác: chúng ta gһp mӝt ngѭӡi và tѭӣng
ngѭӡi ҩy là bҥn cӫa mình, nhѭng thұt ra không phҧi, chúng
ta lҫm. Khi mӟi nhìn thì nhìn lҫm, nhѭng khi biӃt không
phҧi, nhұn thӭc sai lҫm chuyӇn thành nhұn thӭc ÿúng ÿҳn.
Lҥi còn vҩn ÿӅ cӫa nhӳng bұc ÿҥi hành giҧ. Nhӳng vӏ
này khi nhұp ÿӏnh, hѫi thӣ gián ÿoҥn, tim ngӯng ÿұp. Tôi có
vài ngѭӡi bҥn có khҧ năng dӭt hѫi thӣ và nhӏp tim trong
mӝt thӡi gian khá lâu. NӃu trҥng thái này kéo dài vài tiӃng
ÿӗng hӗ, trong thӡi gian này hoҥt ÿӝng cӫa não bӝ ra sao?
Nói nhѭ vұy ÿӇ chӭng minh rҵng có mӝt hiӋn tѭӧng gӑi
là tâm thӭc, hoàn toàn biӋt lұp vӟi nhӳng tӃ bào trong bӝ óc.
Mӭc ÿӝ thô lұu cӫa tâm thӭc gҳn liӅn vӟi con ngѭӡi vұt lý,
tùy thuӝc vào não bӝ. Nhѭng chân tánh cӫa tâm thӭc lҥi
khác. Tâm thӭc càng vi tӃ lҥi càng tách khӓi các thành phҫn
vұt lý.
Ðó là lý do vì sao khi nhұp ÿӏnh, mӑi hoҥt ÿӝng cӫa thân
vұt lý ÿӅu gián ÿoҥn nhѭng tâm thӭc vүn hoҥt ÿӝng. Khi ҩy,
vì nhӳng thành phҫn vұt lý ÿӅu ÿã ngӯng hoҥt ÿӝng nên các
tҫng tâm thӭc thô lұu cǊng không còn, chӍ còn tҫng tâm
thӭc vi tӃ nhҩt, hiӇn hiӋn rõ ràng.
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Tâm thӭc có rҩt nhiӅu loҥi, tâm thӭc khi thӭc, khi ngӫ,
khi ngӫ say, và trҥng thái vô thӭc, ví dө nhѭ khi ngҩt xӍu.
Theo Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già, quá trình chӃt bao gӗm
tám giai ÿoҥn tan rã. Có sӵ tan rã cӫa năm thành phҫn ÿҩt,
nѭӟc, lӱa, gió và không gian. Sau ÿó là ba giai ÿoҥn tan rã
gӑi là "trҳng hiӋn", "ÿӓ tăng trѭӣng", "ÿen cұn thành tӵu" và
"ánh sáng chân nhѭ" cӫa cái chӃt.
Có nhiӅu ngѭӡi ÿi qua vài giai ÿoҥn tan rã rӗi sӕng lҥi.
Tôi gһp vài ngѭӡi trҧi qua kinh nghiӋm này, hӑ cӵc kǤ ngҥc
nhiên, ÿӃn gһp tôi nhӡ giҧi thích. Xét theo Mұt tông Tӕi
thѭӧng Du già, tôi nghƭ hӑ ÿi vào mӝt tҫng tâm thӭc vi tӃ
nào ÿó, rӗi trӣ ra.
Sau khi thҩy ánh sáng chân nhѭ, ngѭӡi chӃt bѭӟc qua
giai ÿoҥn tái sinh. NӃu tái sinh vào nѫi có cõi trung ҩm
[bardo] thì ngѭӡi chӃt phҧi bѭӟc qua cõi trung ҩm trѭӟc. Ví
dө nӃu tái sinh làm ngѭӡi, ngѭӡi chӃt sӁ phҧi bѭӟc qua cõi
trung ҩm trѭӟc khi nhұp thai mҽ. Vì vұy ÿӡi sӕng bҳt ÿҫu và
kӃt thúc vӟi ánh sáng chân nhѭ.
Phӫ nhұn sӵ liên tөc cӫa tâm thӭc thì sӁ không thӇ nào
giҧi thích ÿѭӧc sӵ tiӃn hóa cӫa vҥn vұt. NӃu chҩp nhұn
thuyӃt Bùng nә là ÿúng, vұy cái gì là nguyên nhân phát sinh
ra sӵ Bùng nә? NӃu cho rҵng sӵ vұt có thӇ hiӋn hӳu không
cҫn nguyên nhân, ÿiӅu này sӁ ÿѭa ÿӃn nhiӅu nghӏch lý. Còn
nӃu nói rҵng có mӝt ÿҩng sáng tҥo toàn năng, cǊng sӁ dүn
ÿӃn rҩt nhiӅu nghӏch lý.
Theo quan ÿiӇm Phұt giáo, có chúng sinh hӳu tình sӕng
trong môi trѭӡng vұt lý thiên nhiên, và toàn vǊ trө không
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ngӯng biӃn hóa. Phұt giáo nói tâm thӭc không có khӣi ÿiӇm
mà biӃn chuyӇn liên tөc. ThuyӃt này tuy không nhiӅu
nghӏch lý, nhѭng vүn ÿѭa ÿӃn mӝt vài câu hӓi. Ví dө vì sao
tâm thӭc vi tӃ lҥi không bҳt ÿҫu không kӃt thúc? Khi giác
ngӝ thành Phұt, tâm vi tӃ cӫa Phұt vүn còn chӭ không mҩt,
tҥi sao?
Luұn cӭ chính cӫa thuyӃt tái sinh là tâm thӭc trong thӡi
ÿiӇm hiӋn tҥi bҳt buӝc phҧi khӣi sinh tӯ tâm thӭc trong thӡi
ÿiӇm ÿi trѭӟc. Cӭ nhѭ vұy truy ngѭӧc dòng liên tөc cӫa tâm
thӭc, vӅ lҥi thӡi ÿiӇm nhұp thai, rӗi tiӃp tөc truy ngѭӧc vӅ
kiӃp quá khӭ. Theo ÿó suy ra không lý do gì dòng tâm thӭc
liên tөc không khӣi ÿiӇm này lҥi kӃt thúc ӣ cuӕi kiӃp sӕng
hiӋn tҥi.
Vì vұy mà phҧi quan tâm ÿӃn nhӳng kiӃp tѭѫng lai. KiӃp
sau là hҥnh phúc hay bҩt hҥnh, ÿӅu tùy ӣ viӋc làm trong
hiӋn tҥi. Dù ÿӡi sӕng hàng ngày có bұn rӝn ÿӃn ÿâu, chúng
ta vүn không thӇ bӓ bê không lo tӟi nhӳng kiӃp tái sinh vӅ
sau cӫa mình.
C. Vô minh chҩp ngã
Khә ÿau có nhiӅu lý do, nhѭng ÿáng kӇ nhҩt vүn là lòng
quyӃn luyӃn tham ÿҳm. Vì vұy trong mѭӡi hai duyên khӣi,
lòng tham ÿѭӧc nhҩn mҥnh ӣ hai chi thӭ tám và thӭ chín, là
ái và thͯ.
Gӕc rӉ cӫa tham là vô minh. Vô minh có nhiӅu loҥi,
nhѭng ӣ ÿây vô minh chӫ yӃu là nhұn thӭc sai lҫm vӅ chân
tánh cӫa thӵc tҥi.
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Vô minh dù vӳng mҥnh ÿӃn ÿâu cǊng vүn không có căn
cӭ. Vô minh nói ӣ ÿây bao gӗm hai mһt, là nhұn thӭc sai
lҫm vӅ cái tôi có tӵ tánh [chҩp nhân ngã], và nhұn thӭc sai
lҫm vӅ sӵ vұt có tӵ tánh [chҩp pháp ngã].
Nói vӅ khә ÿau và vui sѭӟng, thӃ giӟi hiӋn tѭӧng có thӇ
chia thành hai thành phҫn: yӃu tӕ tҥo khә và bҧn thân ngѭӡi
chӏu khә. Nhìn bҧn thân ngѭӡi chӏu khә mà tin là có tӵ tánh,
ÿó là ch̭p nhân ngã. Nhìn vào yӃu tӕ tҥo khә mà tin là có
tӵ tánh, ÿó là ch̭p pháp ngã.
Bây giӡ thӱ nhìn lҥi chính mình. Thӱ nhӟ lҥi kinh
nghiӋm vui buӗn sѭӟng khә mình ÿã trҧi qua trong quá khӭ.
Khi tâm dҩy lên ý tѭӣng :" Lúc ҩy sao tôi vui quá", hay là
"Khi ҩy sao tôi khә quá", hãy tӵ hӓi "cái tôi ÿang vui ÿang
buӗn ÿó, vui buӗn ÿӃn nӛi mãi ÿӃn bây giӡ vүn còn cҧm
nhұn tràn ÿҫy, cái tôi ÿó, thұt ra là gì?" Xét cho tұn tѭӡng
xem mình ÿang lҩy thân thӇ cӫa mình làm cái tôi, hay ÿang
lҩy tâm thӭc cӫa mình làm cái tôi.
Xét theo quan ÿiӇm Phұt giáo, khi nhӟ lҥi chuyӋn vui
buӗn quá khӭ, mang cҧm giác sâu ÿұm là "tôi" ÿã trҧi qua
tҩt cҧ nhӳng kinh nghiӋm ÿó, ngay lúc ҩy, cái "tôi" sӯng
sӳng hiӋn ra trong trí giӕng nhѭ mӝt ông chӫ, còn nhӳng
tұp hӧp thân tâm lҥi giӕng nhѭ ÿám ÿҫy tӟ. Cái tôi có vҿ
nhѭ có quyӅn sӱ dөng thân tâm. Tuy vұy, cҧm giác này
hoàn toàn sai lҫm. Cái tôi có thұt, ÿӝc lұp, giӕng nhѭ mӝt
ông chӫ, thұt ra không tӯng có.
Phұt giáo nói thuyӃt vô ngã. Vô ngã không có nghƭa là
không có cái tôi nào cҧ, thұt sӵ cái tôi qui ѭӟc vүn có ÿó,
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vүn hành ÿӝng, tích nghiӋp và chӏu quҧ. Nhѭng Phұt giáo
phӫ nhұn khái niӋm sai lҫm vӅ mӝt cái tôi chӫ thӇ ÿӝc lұp.
Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, nӃu dùng luұn lý phân tích năm hӧp
thӇ [ngǊ u̱n] tҥo thành mӝt con ngѭӡi, bao gӗm s̷c, th͕,
t˱ͧng, hành và thͱc [hình sҳc, cҧm giác, ҩn tѭӧng, diӉn
biӃn tâm lý vұt lý, và chӫ thӭc tác ÿӝng nhӳng thành phҫn
trên], phân tích cách nào cǊng không thӇ tìm ra năm hӧp thӇ
thұt sӵ là gì. Khi ta nói "thân cӫa tôi", ÿây lҥi là tұp hӧp
cӫa ÿҫu, mình, tay, chân v.v... Ðó là cái ta gӑi là thân.
Nhѭng nӃu phân tích coi ÿҫu có phҧi là thân, tay có phҧi là
thân, sӁ thҩy tӯng bӝ phұn cѫ thӇ không phҧi là thân mà chӍ
là nhӳng thành phҫn tұp hӧp cӫa cái thѭӡng ÿѭӧc gӑi là
thân. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, bàn tay là tұp hӧp cӫa ngón tay,
móng tay v.v... Nhѭng nӃu phân tích xem thұt sӵ bàn tay là
cái gì, sӁ không thӇ tìm ra. Cӭ nhѭ vұy, cho ÿӃn tӯng phân
tӱ cӵc vi. Rӗi phân tӱ cӵc vi này tuy không thӇ chia thành
nhӳng thành phҫn vұt lý nhӓ hѫn, nhѭng vүn có nhӳng
thành phҫn phѭѫng hѭӟng trong không gian, vүn có sҳc
tѭӟng.
Lãnh vӵc tâm thӭc cǊng tѭѫng tӵ nhѭ vұy. Tâm thӭc
không có hình sҳc, không có thành phҫn phѭѫng hѭӟng
trong không gian, nhѭng lҥi có thӭ tӵ trong thӡi gian.
Ta thѭӡng nói "ý tѭӣng cӫa tôi ngày hôm nay", cái gӑi
là ý tѭӣng ÿó, thұt ra là tұp hӧp cӫa dòng tâm thӭc liên tөc
trҧi qua trong hai mѭѫi bӕn tiӃng ÿӗng hӗ. Ngay cҧ khái
niӋm vӅ tâm thӭc cǊng chӍ là mӝt cái tên, dùng ÿӇ chӍ tә
hӧp cӫa nhiӅu thӡi ÿiӇm tâm thӭc nӕi liӅn liên tөc.
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Khi nói tӟi "tâm cӫa tôi" mӝt cách hӡi hӧt, cái gӑi là
"tâm cӫa tôi" hiӋn ra trong tâm thӭc nhѭ mӝt vұt thӇ hoàn
toàn ÿӝc lұp, có tӵ tánh. Tѭѫng tӵ nhѭ khi nói vӅ "cái tôi",
mӝt cái tôi hiӋn ra trong trí chúng ta sӯng sӳng nhѭ mӝt ông
chӫ. Nhìn ra ngoҥi cҧnh cǊng vұy, mӛi hiӋn tѭӧng ÿӅu hiӋn
ra trong trí chúng ta nhѭ mӝt thӵc thӇ ÿӝc lұp. Nhѭng sӵ
thұt không phҧi vұy.
Thӱ lҩy ví dө khác, nhѭ "chính phӫ". Chúng ta có thӇ
nói "chính phӫ nói cái này", "chính phӫ làm cái kia". Nói
vұy nghe thuұn tai, nhѭng nӃu suy nghƭ cho kӻ, xem chính
phӫ có cái miӋng hay cái lѭӥi nào ÿӇ nói hay không, chҳc
chҳn khi ҩy sӁ cҧm thҩy bӕi rӕi lҳm.
Hay thӱ lҩy ví dө "ngѭӡi thӧ may". Có thӇ thҩy ngay
rҵng danh tӯ này ÿӃn tӯ mӝt chӭc năng, mӝt hành ÿӝng, là
may áo. NӃu không có viӋc may áo, làm sao có thӇ nói ÿӃn
thӧ may? Nhѭng nӃu không có ngѭӡi thӧ may thì làm sao
có ÿѭӧc hành ÿӝng may áo? Hai khái niӋm này phҧi ÿi
chung vӟi nhau, lӋ thuӝc lүn nhau. Mӑi sӵ ÿӅu tѭѫng tӵ nhѭ
vұy. Khi phân tích, sӁ không thӇ tìm thҩy. Chúng ta nên ÿӇ
yên mӑi sӵ, ÿѫn giҧn chҩp nhұn sӵ viӋc là nhѭ vұy.
Ví dө nhѭ tánh Không. Tánh Không là mӝt chӭc năng,
Vì vұy phҧi có cái gì thӇ hiӋn chӭc năng ҩy. NӃu phân tích
xem tánh Không là gì, chúng ta có thӇ mѫ hӗ nói tánh
Không là sӵ vҳng mһt cӫa nhӳng hiӋn tѭӧng có tӵ tánh.
NӃu phân tích tѭӡng tұn hѫn, tánh Không này, tánh Không
kia, ngay ÿӃn tánh Không là chân tánh cӫa thӵc tҥi, nӃu áp
dөng cùng mӝt biӋn pháp phân tích truy tìm, cǊng sӁ không
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thӇ tìm ra cái gì thұt sӵ là tánh Không. Chúng ta sӁ thҩy
rҵng khi nói ÿӃn tánh Không, hãy còn tùy là tánh Không
nhѭ thӃ nào, tánh Không cӫa cái gì. Vұy duyên khӣi nghƭa
là gì? Nói rӕt lҥi thì duyên khӣi chӍ là sҧn phҭm cӫa trí phân
biӋt. Làm sao lҥi có thӇ là sҧn phҭm cӫa trí phân biӋt? Lҥi
sinh ra nhiӅu câu hӓi nhѭ vұy.
Vì vұy Phұt giáo nói rҵng khi phân tích truy tìm, sӁ
không có câu trҧ lӡi. Nói nhѭ vұy không có nghƭa là sӵ vұt
không hiӋn hӳu, mà là sӵ vұt tùy duyên mà hiӋn hӳu. Nói
cách khác, sӵ vұt hiӋn hӳu tùy thuӝc vào nhӳng yӃu tӕ bên
ngoài.
Khi chúng ta vì giұn dӳ hay vì luyӃn tham mà tâm chao
ÿӝng, ÿó là vì chúng ta nghƭ có cái này tӕt, cái kia xҩu. Có
cҧm giác cái này tӕt cái kia xҩu, là vì chúng ta tin rҵng sӵ
vұt vӕn có tính chҩt tӕt hay xҩu. Tin rҵng sӵ vұt vӕn có tính
chҩt tӕt hay xҩu, là vì chúng ta tin rҵng thұt sӵ có cái xҩu,
cái tӕt trong ÿӡi.
Phұt giáo nói rҵng nhӳng trҥng thái chao ÿӝng cӫa tâm
thӭc luôn bҳt nguӗn tӯ vô minh chҩp sӵ vұt có tӵ tánh. TuӋ
giác tánh Không, là tuӋ giác thҩy sӵ vұt vӕn không có tӵ
tánh, có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng làm liӅu thuӕc hóa giҧi nhұn thӭc
sai lҫm vӅ thӵc tҥi. Vì vұy mà nói tâm chҩp ngã là mӝt trҥng
thái tâm thӭc có thӇ hӫy diӋt ÿѭӧc.
Tѭ duy suy nghƭ tұn tѭӡng vӅ tánh Không cӫa chính
mình và cӫa ngoҥi cҧnh, rӗi hãy thӱ ÿӭng giӳa ÿám ÿông
mà im lһng quan sát. SӁ thҩy mình vүn nhұn ra tӯng ngѭӡi,
nhѭng nhұn thӭc ÿã thay ÿәi mӝt cách vi tӃ.
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Dùng tuӋ giác tánh Không hóa giҧi vô minh chҩp có tӵ
tánh, ÿó là giҧi thoát chân chính, là thành tӵu niӃt bàn. Vì
chúng ta ai cǊng có khҧ năng thành tӵu niӃt bàn, giҧi thoát
luân hӗi, nên phҧi biӃt phát tâm cho mãnh liӋt, phҧi quyӃt
chí tұn dөng mӑi tiӅm năng ѭu ÿiӇm cӫa mình.
D. Quán tѭӣng qui y Tam bҧo
TiӃp theo, bài tөng nói vӅ tҫm quan trӑng cӫa tâm bӗ ÿӅ,
là sӵ phát tâm thành Phұt, vì tҩt cҧ chúng sinh chӭ không
chӍ vì riêng mình.
Phҧi lҩy tâm bӗ ÿӅ rӝng lӟn nhѭ vұy ÿӇ qui y Tam bҧo.
Qui y Tam bҧo có nghƭa là vӅ nѭѫng dӵa nѫi Phұt, nѫi
Pháp, và nѫi Tăng.
Muӕn qui y Tam Bҧo, hãy quán tѭӣng quanh mình là
toàn thӇ chúng sinh. Rӗi ӣ khoҧng không trѭӟc mһt, cách
khoҧng mӝt thѭӟc, ngang tҫm mҳt, hãy quán tѭӣng ÿӕi
tѭӧng qui y, toàn là ánh sáng. Quán thân Phұt phát ánh sáng
rӵc rӥ sӁ giúp tâm khӓi bӏ hôn trҫm trì trӋ. Ngѭӧc lҥi, quán
thân Phұt nһng và ÿҫy sӁ giúp tâm khӓi bӏ trҥo cӱ kích
thích.
Bên phҧi ÿӭc Phұt là Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi, thân sҳc trҳng,
thӇ hiӋn sӵ thanh tӏnh trong sáng. Bên trái ÿӭc Phұt là Bӗ tát
Văn Thù Sѭ Lӧi, thân sҳc vàng, thӇ hiӋn sӵ tăng trѭӣng.
Ðӭc Văn Thù Sѭ Lӧi là hiӋn thân cӫa sӵ tăng trѭӣng cӫa trí
tuӋ. ThiӅn quán vӅ ngài Quan Tӵ Tҥi sӁ làm tăng năng lӵc
tӯ bi. ThiӅn quán vӅ ngài Văn Thù Sѭ Lӧi sӁ làm tăng năng
lӵc trí tuӋ.
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TiӃp theo, quán tѭӣng ÿӭc Kim Cang Thӫ ÿӭng trѭӟc
mһt Phұt. Kim Cang Thӫ mang tѭӟng phүn nӝ. NӃu ngѭӡi
tu gһp chѭӟng ngҥi vô hình cҧn trӣ bѭӟc ÿѭӡng tu, tөng chú
cӫa ngài Kim Cang Thӫ sӁ giúp dҽp tan loҥi chѭӟng ngҥi
này.
Cuӕi cùng là ÿӭc Quan Âm Tara ÿӭng sau lѭng Phұt.
ThiӅn quán vӅ ngài Quan Âm Tara sӁ giúp ngѭӡi tu ÿѭӧc
trѭӡng thӑ.
Nói vӅ chúng sinh vây quanh, nên quán tѭӣng phía bên
trái cӫa mình là tҩt cҧ thân quyӃn phái nam, ÿӭng ÿҫu là
ngѭӡi cha ÿӡi này, và phía bên phҧi cӫa mình là tҩt cҧ thân
quyӃn phái nӳ, ÿӭng ÿҫu là ngѭӡi mҽ ÿӡi này. Sau lѭng là
tҩt cҧ mӑi chúng sinh khác. Kҿ thù ÿӇ phía trѭӟc mһt. Tҩt cҧ
mӑi chúng sinh ÿӅu mang thân ngѭӡi, ÿang chӏu mӑi khә
não tái sinh trong mӑi nҿo luân hӗi.
Quán tѭӣng vұy rӗi, hãy nghƭ rҵng ta muӕn vui ngѭӡi
khác cǊng muӕn vui, ta sӧ khә ngѭӡi khác cǊng sӧ khә.
Nhҩt là nhӳng kҿ mà ta gӑi là kҿ thù, hay nhӳng kҿ mà ta
cho rҵng chӍ ÿang chӵc chӡ phá rӕi ta, hay luôn làm ta nәi
giұn, khiӃn ta vô cùng bӵc bӝi khi gһp mһt, cӭ quán tѭӣng
hӑ ÿӭng ӣ trѭӟc mһt mình, rӗi nghƭ rҵng: "Hӑ cǊng là chúng
sinh nhѭ mình. Hӑ cǊng muӕn vui, không muӕn khә. Nhìn
trên phѭѫng diӋn này, hӑ không khác gì mình, ÿӅu cùng
chung mӝt hoàn cҧnh. Chҷng cҫn phҧi cҧm thҩy giұn dӳ hay
bӵc bӝi ÿӕi vӟi hӑ. Dù có giұn dӳ bӵc bӝi cách mҩy, cǊng
chҷng làm gì ÿѭӧc ai. Phҧi chi có thӇ gây ҧnh hѭӣng ÿӃn
cho kҿ thù thì nuôi tâm thù hұn hãy còn có chút ý nghƭa,
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ÿàng này giұn dӳ bӵc bӝi thұt ra chӍ khiӃn chính mình thêm
phiӅn não mà thôi.
Ví dө nhѭ tôi, là Ðҥt-lai Lҥt-ma cӫa xӭ Tây tҥng, dù có
giұn dӳ hұn thù ngѭӡi Trung quӕc cǊng chҷng làm gì ÿѭӧc
hӑ. Hӑ cǊng sӁ chӍ thҩy thoҧi mái thôi, ÿúng không? Nhѭng
chính tôi lҥi mҩt hӃt tӵ tҥi an nhiên. Cҧm giác hұn thù thұt
ra mang ÿҫy tính chҩt tӵ hӫy hoҥi.
Vì vұy mà phҧi quán tѭӣng kҿ thù phía trѭӟc mһt. Rӗi
ÿӑc câu qui y 21 lҫn, hay càng nhiӅu lҫn càng tӕt,
Nam mô Ph̵t, nam mô Pháp, nam mô Tăng
[Namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sanghaya]
NӃu có thì giӡ và nӃu muӕn, trong khi ÿӑc câu qui y vӟi
tâm tӯ bi và lòng quҧ quyӃt, quí vӏ có thӇ ÿӗng thӡi quán
tѭӣng ánh sáng lӟn tӓa ra tӯ Tam bҧo, tan vào thân mình
cùng toàn thӇ chúng sinh vây quanh. Quán tѭӣng tҩt cҧ mӑi
tâm lý bҩt thiӋn nhѭ tham ái, vô minh, giұn dӳ, cӫa mình và
cӫa chúng sinh, ÿӅu nhӡ luӗng ánh sáng lӟn này mà tan biӃn
hӃt.
E. Phát tâm bӗ ÿӅ
Muӕn phát tâm bӗ ÿӅ, cҫn nhӟ rҵng tҩt cҧ mӑi loài
chúng sinh ÿӅu giӕng nhѭ mình, ÿӅu có khuynh hѭӟng cҫu
an lҥc, lánh khә ÿau. Sӵ khác biӋt duy nhҩt, tôi thì chӍ có
mӝt, mà chúng sinh lҥi nhiӅu không kӇ xiӃt. Nói cách khác,
tôi là thiӇu sӕ, kҿ khác chiӃm ÿa sӕ.
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Nhӟ rҵng tôi muӕn hҥnh phúc, kҿ khác cǊng vұy. Tôi
không muӕn khә, kҿ khác cǊng vұy. Kҿ khác và tôi rõ ràng
có mӕi liên hӋ lӟn lao. Tôi lӋ thuӝc vào kҿ khác. Không có
kҿ khác, tôi chҳc chҳn không thӇ nào có ÿѭӧc niӅm an lҥc,
quá khӭ không thӇ, hiӋn tҥi không thӇ, tѭѫng lai cǊng không
thӇ. NӃu nghƭ nhiӅu ÿӃn kҿ khác, quan tâm tӟi sӵ an nguy
cӫa kҿ khác, cuӕi cùng ngѭӡi ÿѭӧc hѭӣng phѭӟc lҥi chính
là tôi.
Nghƭ nhѭ vұy ÿӇ thҩy rҵng so sánh bҧn thân vӟi ngѭӡi
khác thì ngѭӡi khác chҳc chҳn là quan trӑng hѫn. Tӯ ÿó kӃt
luұn rҵng vui buӗn sѭӟng khә cӫa bҧn thân dù gì cǊng chӍ
là cӫa mӝt ngѭӡi. NӃu mӝt mình tôi chӏu khә ÿӇ toàn thӇ
chúng sinh ÿѭӧc hҥnh phúc thì khә nhѭ vұy rҩt xӭng ÿáng.
Ngѭӧc lҥi, nӃu vì hҥnh phúc cӫa riêng mình mà gây khә cho
bao nhiêu ngѭӡi, rõ ràng là có sӵ không әn trong cách nhìn
nhѭ vұy.
Muӕn phát tâm bӗ ÿӅ, phát ÿҥi nguyӋn thành Phұt ÿӇ
cӭu ÿӝ chúng sinh, trѭӟc hӃt phҧi có ÿѭӧc tâm ÿӏa bình
ÿҷng. Bình ÿҷng nói ӣ ÿây, chính là tâm xҧ, là trҥng thái
tâm thӭc an nhiên bình ÿҷng ÿӕi vӟi tҩt cҧ chúng sinh,
không cҧm thҩy thân thiӃt vӟi bҥn bè, thù hұn vӟi kҿ thù
hay dӱng dѭng vӟi ngѭӡi lҥ. Phҧi cӕ sao cho tâm không
chao ÿӝng trѭӟc ngѭӡi xa kҿ gҫn.
Phѭѫng pháp luyӋn tâm bình ÿҷng nhѭ sau: quán tѭӣng
trѭӟc mһt mình có ba ngѭӡi ngӗi, mӝt là ngѭӡi dѭng, hai là
ngѭӡi bҥn thân nhҩt, ba là kҿ thù ác liӋt nhҩt. Rӗi quan sát
phҧn ӭng cӫa tâm. SӁ thҩy ÿӕi vӟi ba ngѭӡi này tâm mình
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phát sinh ba loҥi phҧn ӭng hoàn toàn khác nhau. Tҥi sao
nhѭ vұy?
Ngѭӡi này ÿӕi xӱ vӟi tôi rҩt tӕt, nên tôi gӑi là bҥn.
Nhѭng có gì bҧo ÿҧm ngѭӡi ҩy sӁ mãi tӕt nhѭ vұy? Có thӇ
biӃt chҳc bҥn sӁ mãi là bҥn hay không? Ðѭѫng nhiên là
không thӇ. Ngay trong ÿӡi này, ÿang là bҥn thân sӕng chӃt
có nhau, thoҳt mӝt cái ÿã thành hӡ hӳng xa lҥ. Sӵ ÿӡi rҩt
chóng ÿәi thay. Thӵc tӃ là nhѭ vұy. Do ÿó chҷng cҫn phҧi
lѭu luyӃn ÿӃn nhѭ vұy. Cҧm giác thân thiӃt tuy rҩt tӕt,
nhѭng lѭu luyӃn mӝt cách mù quáng là ÿiӅu không nên.
Bây giӡ hãy thӱ nhìn sang phía kҿ thù. Ngѭӡi này hôm
nay ÿӕi xӱ vӟi tôi rҩt tӋ. Nhѭng ӣ ÿây cǊng không thӇ biӃt
chҳc hӑ sӁ tӋ nhѭ vұy bao lâu, bao ÿӡi. Nghƭ vұy tâm tӵ
nhiên sӁ lҳng xuӕng. Ngѭӡi này là bҥn, ngѭӡi kia là thù, tuy
thұt ÿúng nhѭ vұy, nhѭng tâm không cҫn phҧi chao ÿӝng.
Ðó là bѭӟc thӭ nhҩt.
Bѭӟc thӭ hai, phҧi thҩy tҩt cҧ chúng sinh ÿӅu ÿã tӯng là
mҽ cӫa mình trong mӝt kiӃp quá khӭ nào ÿó. Nói chung, sӵ
sinh ra có tҩt cҧ bӕn loҥi, sinh tӯ thai, tӯ trӭng, tӯ hѫi nóng
và tӯ thҫn thông. NӃu là sinh tӯ thai hay tӯ trӭng thì cҫn
phҧi có mҽ. Ví dө nhѭ ngày hôm nay, có thӇ nói rҵng ngѭӡi
mҽ ÿӡi này cӫa tôi tuy ÿã vҳng bóng vài năm trѭӟc, nhѭng
trong nhӳng kiӃp quá khӭ, tҩt cҧ mӑi ngѭӡi ÿӅu ÿã tӯng là
mҽ cӫa tôi, tôi có thӇ cҧm nhұn ÿѭӧc ÿiӅu này rҩt rõ ràng.
Xét theo lý lӁ có khi không thӇ biӃt chҳc ÿѭӧc, nhѭng vүn
có thӇ có ÿѭӧc cҧm giác mӑi ngѭӡi ÿӅu ÿã tӯng là mҽ cӫa
mình.
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Tӯ căn bҧn này, thӱ suy nghiӋm vӅ tình yêu thѭѫng ÿã
nhұn ÿѭӧc tӯ ngѭӡi mҽ trong quá khӭ. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy,
thҩy ai cǊng ÿã tӯng là cha, là ngѭӡi thân, là bҥn bè cӫa
mình trong mӝt kiӃp quá khӭ nào ÿó.
NӃu thұt là nhѭ vұy, phҧi nhӟ lòng yêu thѭѫng chăm sóc
vô hҥn cӫa hӑ dành cho chúng ta. Vì mӛi ngѭӡi trong chúng
ta ai cǊng ÿã tӯng tái sinh vô lѭӧng lҫn, nên chҳc chҳn ai
cǊng ÿã tӯng là con cӫa mӛi chúng sinh trong cõi luân hӗi
này. Ðó là bѭӟc thӭ ba.
Bѭӟc thӭ tѭ là nhӟ lҥi tình thѭѫng yêu trìu mӃn mà mình
ÿã nhұn ÿѭӧc, không chӍ tӯ ngѭӡi thân cӫa mình, mà tӯ tҩt
cҧ chúng sinh. Sӵ sӕng còn cӫa chúng ta hoàn toàn tùy
thuӝc vào ngѭӡi khác. Ví dө chiӃc áo ta ÿang mһc ÿây, nӃu
dӋt bҵng gòn thì gòn ҩy ÿӃn tӯ cây, cây do ngѭӡi trӗng và
ÿã phҧi trӗng nhѭ vұy tӯ nhiӅu thӃ hӋ. Lҥi ví dө căn nhà
này, căn phòng này. Hôm nay trӡi hѫi nóng chӭ bình
thѭӡng ӣ ÿây rҩt thoҧi mái. Sӵ thoҧi mái này ÿӃn tӯ công
khó cӫa nhiӅu ngѭӡi thӧ, ÿә mӗ hôi làm viӋc cho ÿӃn khi
tay mӓi, lѭng cong.
Chúng ta có sӕng ÿѭӧc ÿӃn hôm nay cǊng là nhӡ thӵc
phҭm. Trong trѭӡng hӧp cӫa riêng tôi, nӃu gom hӃt sӕ bánh
mì tôi ÿã tiêu thө trong quá khӭ ra xӃp chӗng lҥi, chҳc ÿã
cao bҵng trái núi. Gom lҥi sӕ lѭӧng sӳa tôi ÿã uӕng, chҳc
thành sông thành hӗ. Ngѭӡi không ăn chay tiêu thө cҧ núi
thӏt. Ngѭӡi ăn chay tiêu thө cҧ núi trái cây rau quҧ. Tҩt cҧ
không tӯ trӡi rѫi xuӕng, không tӯ thinh không hiӋn ra, mà
có ÿѭӧc là nhӡ công lao khó nhӑc cӫa nhiӅu ngѭӡi.
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Ngay cҧ danh vӑng trong ÿӡi cǊng vұy. TiӃng tăm
không ÿӃn tӯ mình mà tӯ ngѭӡi khác. NӃu trên ÿӡi chӍ có
mӝt ngѭӡi thì lҩy gì ÿӇ nәi danh? Không có ngѭӡi khác,
không làm sao có thӇ có danh vӑng.
Thӵc phҭm, áo quҫn, nhà cӱa, tҩt cҧ ÿӅu nhӡ vào ngѭӡi
khác. Chúng ta có thӇ nghƭ rҵng "Nhѭng mà tôi trҧ tiӅn, tôi
ÿѭa hӑ tiӅn ÿӇ ÿәi lҩy nhӳng thӭ này. Không có tiӅn, tôi sӁ
chҷng có ÿѭӧc gì cҧ." Nhѭng tiӅn cǊng vұy, không thӇ tӯ
mӝt mình mình mà có ÿѭӧc. Muӕn có tiӅn, cǊng phҧi nhӡ
tӟi ngѭӡi khác. Ðӡi sӕng cӫa chúng ta, hiӋn hӳu cӫa chúng
ta, hoàn toàn lӋ thuӝc vào ngѭӡi khác.
Ngang ÿây quí vӏ có thӇ nghƭ rҵng: "Nói vұy cǊng ÿѭӧc
ÿi, nhѭng ÿâu phҧi hӑ cӕ ý giúp tôi. Hӑ làm nhѭ vұy cǊng
chӍ vì bҧn thân cӫa hӑ mà thôi." Nói rҩt ÿúng. Nhѭng chúng
ta vүn thѭӡng trân quí rҩt nhiӅu thӭ vӕn chҷng hӅ quan tâm
ÿӃn chúng ta. NӃu ÿӗng hӗ trên tay tôi rӟt xuӕng vӥ nát, tôi
sӁ cҧm thҩy có chút mҩt mát. Ðâu phҧi vì ÿӗng hӗ cӕ ý cѭ
xӱ tӕt lành gì vӟi tôi ÿâu. Tôi quí nó, chӍ vì nó hӳu dөng.
Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, chúng sinh có thӇ không cӕ ý cѭ xӱ
tӕt lành vӟi ta, nhѭng dù vô tình hay cӕ ý, công khó cӫa hӑ
vүn giúp ÿӥ ta nhiӅu, vì vұy phҧi biӃt quí. Cҫn phҧi ý thӭc
rҵng cho dù ngѭӡi khác không cӕ ý giúp, nhѭng thiӃu hӑ thì
chúng ta không thӇ sӕng còn.
Quán vӅ ѫn cӫa chúng sinh là mӝt công phu sâu rӝng,
ÿòi hӓi nhiӅu kiên nhүn.
Tâm ÿҥi bi, ÿҥi tӯ và lòng vӏ tha là nhӳng ÿiӅu cӵc kǤ tӕt
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lành. NhiӅu khi tôi thұt sӵ kinh ngҥc trѭӟc năng lӵc cӫa con
ngѭӡi. Trái tim con ngѭӡi có khҧ năng phát khӣi tâm vӏ tha,
quí ngѭӡi hѫn cҧ bҧn thân. Ðó là ÿiӅu cӵc kǤ hiӃm hoi quí
giá. Nhѭng nӃu không có kҿ khác thì ÿҥi bi, ÿҥi tӯ hay vӏ
tha ÿӅu không thӇ nói tӟi. YӃu tӕ quan trӑng nhҩt ÿӇ có thӇ
phát tâm ÿҥi tӯ ÿҥi bi là có chúng sinh hӳu tình. Không có
kҿ khác, lҩy gì ÿӇ luyӋn tâm ÿҥi bi? không có kҿ khác, lҩy
gì ÿӇ luyӋn tâm yêu thѭѫng? lҩy gì luyӋn lòng vӏ tha chân
chính? lҩy gì ÿӇ khӣi tâm bӗ ÿӅ ?
Chҳc chҳn là không thӇ. Chúng ta kính ngѭӥng Phұt, Bӗ
tát và thánh giҧ, nhѭng ÿӇ luyӋn năng lӵc tӯ bi vӏ tha, chúng
sinh quan trӑng hѫn cҧ Phұt. Theo ÿó, sӵ sӕng còn cӫa
chúng ta phө thuӝc vào lòng tӕt cӫa kҿ khác, và cҧ mӑi
thành tӵu trên con ÿѭӡng tu cǊng phө thuӝc vào kҿ khác.
Lҥi lҩy ví dө khác: muӕn luyӋn tâm tӯ bi, chúng ta cҫn
biӃt ÿӝ lѭӧng. ThiӃu ÿӝ lѭӧng sӁ không sao có thӇ tu. Tâm
thù hұn giұn dӳ là chѭӟng ngҥi lӟn nhҩt cӫa lòng tӯ bi. Ðӝ
lѭӧng là chìa khóa hóa giҧi tâm giұn dӳ thù hұn. Muӕn tu
tâm ÿӝ lѭӧng, chúng ta cҫn mӝt kҿ thù. Kҿ thù ÿѭѫng nhiên
không muӕn giúp chúng ta, nhѭng viӋc làm cӫa kҿ thù lҥi
có khҧ năng giúp chúng ta tu tâm ÿӝ lѭӧng.
Lúc phҧi ÿӕi diӋn vӟi kҿ thù là cѫ hӝi ngàn vàng ÿӇ tu.
Tҩt cҧ chúng sinh, nhҩt là kҿ thù, ÿӅu quan trӑng cho quá
trình chuyӇn hóa tâm thӭc. Con ÿѭӡng tu tұp cӫa chúng ta
hoàn toàn lӋ thuӝc vào kҿ khác, và cҧ sӵ sӕng còn cӫa
chúng ta cǊng lӋ thuӝc vào kҿ khác. Nhìn nhѭ vұy, sӁ thҩy
tҩt cҧ chúng sinh ÿӅu cӵc kǤ quí giá chӭ không phҧi chӍ bҥn
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bè thân thiӃt mӟi ÿáng quí. Ðó là bѭӟc thӭ tѭ cӫa phѭѫng
pháp thiӅn quán này.
Bѭӟc thӭ năm là phát huy nguyӋn vӑng muӕn ÿӅn trҧ ѫn
nһng cӫa chúng sinh.
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Ngѭӧc lҥi, tâm vӏ tha là chìa khóa mӣ cánh cӱa hҥnh
phúc. NӃu luôn hӃt lòng vì ngѭӡi khác, mӣ rӝng tâm mình,
thành thұt vӟi ngѭӡi, nhѭ vұy chính mình cǊng sӁ ÿѭӧc lӧi.
SӁ rҩt dӉ có nhiӅu bҥn tӕt, nói ví dө vұy.

Bѭӟc thӭ sáu là thҩy mình và ngѭӡi hoàn toàn bình
ÿҷng. Bình ÿҷng ӣ ÿây có nghƭa là ta muӕn an lҥc, thoát khә
ÿau, thì ngѭӡi khác cǊng vұy. HiӇu nhѭ vұy thì có ÿѭӧc tâm
bình ÿҷng giӳa mình và ngѭӡi. Phҧi thҩy ngѭӡi khác cǊng
tӵa nhѭ thân thӇ cӫa chính mình. Khi gһp viӋc nguy hiӇm,
ta luôn cӕ gҳng bҧo vӋ toàn thân không bӓ sót bӝ phұn thân
thӇ nào. Ðӕi vӟi chúng sinh, cҫn có thái ÿӝ thҩy chúng sinh
là "cӫa mình". Chúng sinh ÿau ÿӟn thì mình ÿau ÿӟn. Khi
cҧm giác nhѭ vұy bao trùm khҳp cҧ chúng sinh thì mӛi
chúng sinh sӁ là mӝt thành viên trong ÿҥi gia ÿình. Bҩt cӭ ai
ÿau, ta cǊng ÿau. Ðó là bѭӟc thӭ sáu.

Tôi hay nghƭ rҵng ngѭӡi tӏ nҥn Tây tҥng sӕng lѭu vong,
chӍ cҫn thành thұt và lѭѫng thiӋn, có mӝt nө cѭӡi trên môi,
là có ÿѭӧc rҩt nhiӅu bҥn. Cho dù có ÿi lҥc ÿӃn xӭ Liên xô
chăng nӳa, cǊng sӁ có nhiӅu bҥn tӕt. Nhѭng nӃu ích kӹ tӵ
cao, khinh miӋt ngѭӡi khác, thì dù ӣ ÿâu cǊng không thӇ có
bҥn.

Bѭӟc thӭ bҧy là suy nghƭ vӅ khuyӃt ÿiӇm cӫa lòng vӏ kӹ.
Tôi thѭӡng nói vӟi mӑi ngѭӡi rҵng hành ÿӝng vӏ kӹ dù trên
căn bҧn là nhҳm tӟi lӧi ích bҧn thân, nhѭng thұt ra chӍ ÿem
lҥi vҩn ÿӅ mà thôi. Sát sinh, trӝm cҳp, dӕi láo, ÿӅu là viӋc
bҩt thiӋn, không nhӳng ÿӕi vӟi tôn giáo, mà pháp luұt cǊng
không chҩp nhұn. Tҩt cҧ nhӳng hành ÿӝng này ÿӅu phát
sinh tӯ lòng vӏ kӹ.

Vì lòng vӏ kӹ mà sát sinh, kӃt quҧ sӁ là khә ÿau mӋnh
yӇu. Vì lòng vӏ tha mà bҧo vӋ sӵ sӕng, kӃt quҧ sӁ là ÿѭӧc
kiӃp tái sinh tӕt lành và ÿӡi sӕng dài lâu. Quҧ cӫa nghiӋp
trӝm cҳp là bҫn cùng. Quҧ cӫa nghiӋp bӕ thí là sung túc.
Quҧ cӫa dӕi láo là tâm mê mӡ, và quҧ cӫa lӡi nói thұt là tâm
trong sáng. Bҩt cӭ hành ÿӝng vӏ kӹ nào cǊng mang lҥi khә
ÿau, bҩt cӭ hành ÿӝng vӏ tha nào cǊng mang lҥi lӧi lҥc. Dù
xét tӯ kinh nghiӋm hàng ngày hay xét tӯ kinh nghiӋm thiӅn
ÿӏnh, vүn sӁ thҩy sӵ tѭѫng ӭng giӳa quҧ ác vӟi hành ÿӝng
vӏ kӹ, giӳa quҧ thiӋn vӟi hành ÿӝng vӏ tha.

Làm ngѭӡi, mӑi tranh chҩp giӳa vӧ chӗng, cha mҽ, con
cái, hàng xóm, quӕc gia, ÿӅu sinh ra tӯ nӛi xáo trӝn mê
muӝi trong tâm con ngѭӡi. Tҩt cҧ nhӳng viӋc làm ÿáng tiӃc
này ÿӅu phát sinh tӯ lòng vӏ kӹ.
145

Phҧi nuôi tâm vӏ tha, lo cho ngѭӡi khác hѫn cҧ cho bҧn
thân, cӭ nhѭ vұy sӁ gһt hái nhiӅu lӧi lҥc. Mӑi phát triӇn tâm
linh, mӑi thành tӵu trên ÿѭӡng tu, mӑi kiӃp tái sinh tӕt lành
vӅ sau, thұm chí thành tӵu giҧi thoát, vô thѭӧng bӗ ÿӅ, tҩt
cҧ ÿӅu dӵa vào tâm ÿӏa vӏ tha.

Bѭӟc thӭ chín là thұt sӵ hoán chuyӇn vӏ trí giӳa mình và
ngѭӡi. Trҥng thái tâm thӭc này thành thөc ÿѭӧc nhӡ tám
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bѭӟc chuyӇn hóa trѭӟc. Ngang ÿây, mӝt cách rҩt tӵ nhiên,
trong lòng chúng ta luôn thôi thúc mong mӓi lӧi lҥc cho tҩt
cҧ chúng sinh. ĈӃn ÿây có thӇ bҳt ÿҫu thiӅn theo phѭѫng
pháp "cho và nhұn". Quán tѭӣng mình nhұn vào tҩt cҧ mӑi
khә nҥn cӫa kҿ khác - ÿó là ÿҥi bi. Rӗi lҥi quán tѭӣng mình
cho ÿi tҩt cҧ mӑi an lҥc và hҥt giӕng tҥo an lҥc - ÿó là ÿҥi tӯ.
Bѭӟc thӭ mѭӡi là cái thѭӡng ÿѭӧc gӑi là "tâm nguyӋn
phi thѭӡng". Ðây là tâm nguyӋn mãnh liӋt muӕn gánh lҩy
trách nhiӋm ÿӕi vӟi chúng sinh. Tâm nguyӋn này thành thөc
ÿѭӧc nhӡ chín bѭӟc tu trѭӟc.
Rӗi tâm nguyӋn phi thѭӡng sӁ chuyӇn thành tâm bӗ ÿӅ,
nghƭa là cҫu thành Phұt ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sinh. Ðây là bѭӟc
thӭ mѭӡi mӝt và cǊng là bѭӟc cuӕi cùng cӫa phѭѫng pháp
phát tâm bӗ ÿӅ này. Phѭѫng pháp này kӃt hӧp hai phѭѫng
pháp phát bӗ ÿӅ tâm cӫa ngài Vô Trѭӟc1 và cӫa ngài Tӏch
Thiên2.
Vӟi tâm bӗ ÿӅ nhѭ vұy, ÿӑc nhӳng dòng sau ÿây:
Con xin v͉ n˱˯ng da
n˯i Ph̵t Pháp và Tăng
cho ÿ͇n khi giác ng͡.
N˱˯ng theo lc tu hành
cͯa sáu h̩nh toàn h̫o
nguy͏n tr͕n thành Ph̵t ÿ̩o
vì lͫi ích chúng sinh.

1
2
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Lһp lҥi nhӳng dòng trên vӟi tҩm lòng vӏ tha mҥnh mӁ
trong sáng. Tӯng chӳ ÿӑc lên, nhѭ lҩy dҫu châm cho ngӑn
lӱa cháy bӯng phía bên trong.
Câu này nên ÿӑc ba lҫn hay nhiӅu hѫn. Ðӑc tiӃng Anh
hay ÿӑc theo ngôn ngӳ mҽ ÿҿ ÿӅu ÿѭӧc.
F. Hӓi ÿáp
Hӓi. Thѭa ngài, nói viӋc thăng trҫm trong ÿӡi có là do
nghiӋp gieo trong quá khӭ, nhѭ vұy sӁ khiӃn ngѭӡi ta dӉ
chҩp nhұn chuyӋn ÿӡi hѫn; nói gieo nghiӋp xҩu sӁ gһt quҧ
xҩu sӁ giúp con ngѭӡi tӵ chӃ ngӵ không làm ÿiӅu bҩt thiӋn;
nhӳng ÿiӅu này tôi có thӇ hiӇu ÿѭӧc.
Tuy vұy, xin hӓi muӕn sӕng mӝt cuӝc sӕng ÿàng hoàng
ngay thҷng, có nhҩt thiӃt phҧi tin có kiӃp trѭӟc kiӃp sau hay
không?
Ðáp. Chҳc chҳn là không. Tôi thѭӡng nói cho dù quí vӏ
có tin Phұt giáo hay không, vүn nên sӕng vӟi trái tim nhân
hұu. ÐiӅu này không ÿòi hӓi phҧi tin vào kiӃp trѭӟc kiӃp
sau, cǊng không cҫn tin vào thuyӃt nhân quҧ cӫa Phұt giáo.
Sӕng nhân hұu tӵ nó ÿã là mӝt tôn giáo rӗi.
Tôi thұt sӵ tin rҵng nhӳng ngѭӡi vô thҫn chӕng ÿӕi tôn
giáo vүn có thӇ là nhӳng con ngѭӡi nhân hұu. Tôi ÿã tӯng
gһp vài ngѭӡi nhѭ vұy, hӑ sӕng theo lѭѫng tri, hy sinh trӑn
ÿӡi cho quҫn chúng. Có nhiӅu ngѭӡi rҩt tӕt, tuy không tin
vào thuyӃt tái sinh cӫa Phұt giáo.
Tôi thѭӡng nói lòng yêu thѭѫng nhân ái là tôn giáo

Asangha.
Shantideva.
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chung cӫa nhân loҥi. Vì hôm nay chúng ta nói vӅ Phұt giáo,
nên tôi trình bày lòng nhân ái qua tҫm nhìn cӫa Phұt giáo.
Ngѭӡi không có tinh thҫn Phұt giáo vүn có thӇ cӕ gҳng sӕng
nhân hұu, ÿiӅu này ÿѭѫng nhiên là có thӇ ÿѭӧc.
Tuy vұy, nӃu không tin có giác ngӝ viên mãn thì vҩn ÿӅ
phát tâm bӗ ÿӅ ÿѭѫng nhiên không cҫn ÿһt ra, vì tâm bӗ ÿӅ
chính là tâm nguyӋn muӕn ÿҥt giác ngӝ viên mãn.
Hӓi. Thѭa ngài, khi ngài nói vӅ phҫn tâm thӭc vi tӃ, có
sӵ khác biӋt nào không giӳa tâm thӭc, tâm thӭc cӫa cái gì,
và tâm thӭc cho cái gì?
Ðáp. Nói chung khó lòng nói ÿӃn tâm thӭc mà không
nói ÿӃn ÿӕi cҧnh cӫa tâm thӭc, vì ngay chính chӳ tâm thӭc
ÿã có nghƭa là nhұn thӭc ÿӕi cҧnh.
Xét trên phѭѫng diӋn hành ÿӝng, tôi nghƭ chӳ tâm thӭc
tѭѫng ӭng vӟi phҫn thô lұu cӫa tâm. Còn phҫn tâm thӭc vi
tӃ chӍ hiӇn lӝ trong tâm ngѭӡi bình thѭӡng ӣ trҥng thái vô
thӭc, ví dө khi ngҩt xӍu.
Nói vӅ tám giai ÿoҥn tan rã cӫa quá trình chӃt, giai ÿoҥn
thӭ bҧy là giai ÿoҥn ÿen cұn tӱ. Giai ÿoҥn này có hai: mӝt là
vүn còn giӳ lҥi phҫn ký ӭc vi tӃ, hai là mҩt tҩt cҧ mӑi ký ӭc.
Ӣ ÿây, kinh nghiӋm ánh sáng chân nhѭ này có ÿѭӧc là do
nghiӋp lӵc.
CǊng giӕng nhѭ quá trình tan rã tӵ nhiên cӫa năm hӧp
thӇ. Năm hӧp thӇ có ÿѭӧc cǊng do nghiӋp lӵc. Quá trình tan
rã nhѭ vұy xҧy ra mӝt cách tӵ nhiên.
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Ngoài ra cǊng có trѭӡng hӧp nhӡ thiӅn ÿӏnh, vұn dөng
khí vi tӃ v.v., mà ngѭӡi tu có ÿѭӧc kinh nghiӋm ánh sáng
chân nhѭ. Trong trѭӡng hӧp này, ngѭӡi tu dӵa vào khҧ
năng thành tӵu cӫa mình ÿӇ có ÿѭӧc kinh nghiӋm ánh sáng
chân nhѭ trong thiӅn ÿӏnh. Ngѭӡi tu bѭӟc vào tҫng vi tӃ cӫa
tâm thӭc, an ÿӏnh trong ÿó, hoàn toàn tӍnh thӭc, không lúc
nào mҩt ÿi sӵ tӵ chӫ. Rӗi vұn dөng loҥi kinh nghiӋm thiӅn
ÿӏnh này ÿӇ quán vӅ tánh Không cӫa thӵc tҥi.
Hӓi. NӃu chӃt là trҥng thái cuӕi cùng cӫa tâm thӭc, vұy
ma là gì? Ngài có ÿã tӯng gһp ma chѭa?
Ðáp. Tôi nhӟ lúc bé tôi rҩt sӧ ma.
Theo Phұt giáo, thӃ giӟi này có sáu ÿѭӡng tái sinh,
tѭѫng ÿѭѫng vӟi nhiӅu mӭc ÿӝ khә ÿau an lҥc khác nhau
trong cõi sӕng. Còn nӃu nói vӅ mӭc ÿӝ thô lұu vi tӃ cӫa
hình sҳc, cҧm giác và ý tѭӣng, thì chúng sinh ÿѭӧc chia
thành ba cõi: dөc giӟi, sҳc giӟi, và vô sҳc giӟi.
Ma thuӝc vӅ bҩt cӭ cõi nào trong ba cõi nói trên. CǊng
giӕng nhѭ ngѭӡi, ma cǊng có tӕt, có xҩu, có thiӋn, có ác.
Nhѭ vұy ÿó.
Hӓi. Thѭa ngài, có thӇ nào chӭng ÿѭӧc duyên sinh mà
không cҫn phҧi tích tө công ÿӭc, thanh tӏnh nghiӋp chѭӟng?
Ðáp. Tâm ngѭӡi bình thѭӡng vүn có thӇ thҩy ÿѭӧc
duyên sinh, không cҫn phҧi diӋt trӯ tҩt cҧ mӑi nghiӋp
chѭӟng. Dӵa trên thuyӃt duyên sinh này ÿӇ chiêm nghiӋm
vӅ tánh Không, rӗi sӁ có lúc hiӇu ÿѭӧc tánh Không. Dùng lý
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trí suy nghƭ, quán niӋm, tӯ tӯ sӁ cҧm nhұn ÿѭӧc tánh
Không.
Ӣ ÿây cҫn phҧi phân biӋt hai loҥi tâm thӭc khác nhau, ÿó
là tâm trӵc chӭng duyên sinh, và tâm hiӇu vӅ duyên sinh.
Muӕn có kinh nghiӋm trӵc chӭng tánh Không, hay duyên
sinh, cҫn phҧi giҧm bӟt năng lӵc cӫa phiӅn não ô nhiӉm.
Sau ÿó, mӛi khi thiӅn quán vӅ tánh Không lҥi càng làm
nghiӋp chѭӟng mӓng hѫn.
Rӗi quí vӏ sӁ thҩy trӵc chӭng tánh Không thұt ra không
phҧi là khó khăn gì cho lҳm.
Hӓi. Thѭa ngài, ngài nói "cái tôi" giӕng nhѭ ông chӫ.
Tôi không hiӇu rõ lҳm nói nhѭ vұy nghƭa là sao. Có phҧi có
cái gì trong ngѭӡi, khiӃn chúng ta suy nghƭ hành ÿӝng? Cái
ngã chăng?
Ðáp. Chúng ta không thӇ phӫ nhұn hiӋn hӳu cӫa "cái
tôi". Không ai có thӇ kiӃm ra cái tôi là gì cҧ, nhѭng cái tôi
thұt sӵ có ÿó. Cái tôi có ÿó, vì cái tôi là kӃt quҧ cӫa sӵ giҧ
danh. Ngã, hay "cái tôi", không thӇ tӵ sinh, tuy vұy có rҩt
nhiӅu tôn giáo cә không thuӝc Phұt giáo giҧi thích rҵng có
mӝt cái tôi tӵ có, tӵ ÿӫ, hoàn toàn nҵm ngoài hӧp thӇ thân
tâm cӫa con ngѭӡi. ThuyӃt này nói rҵng thân thӇ tuy thay
ÿәi, nhѭng bҧn ngã vүn trѭӡng tӗn, duy nhҩt. Loҥi ngã này
Phұt giáo không chҩp nhұn. Ngã nhѭ vұy gӑi là atma, chính
chӳ atma ÿã tѭӧng trѭng cho mӝt hiӋn hӳu chҳc thұt và ÿӝc
lұp.
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Rõ ràng là khi tâm thay ÿәi, cái tôi cǊng tӵ nhiên thay
ÿәi. Khi ÿau ӕm, chúng ta có thӇ nói "tôi bӏnh", "tôi ÿau".
Tuy không phҧi là "cái tôi", nhѭng qua ÿó chúng ta có thӇ
nói vӅ mình.
Hӓi. Thѭa ngài, ngài nói vӟi chúng tôi rҵng thӃ giӟi này
không khӣi ÿiӇm, không kӃt thúc. Chúng tôi lҥi ÿѭӧc nghe
rҵng khúc giӳa, cái gӑi là thӃ giӟi hiӋn tѭӧng, cǊng không
có nӕt. Không ÿҫu, không ÿuôi, không khúc giӳa. Vұy
chúng ta ÿang ÿӭng ӣ ÿâu?
Ðáp. Chính ÿӭc Phұt cǊng nói nhѭ lӡi tôi vӯa giҧi
thích. Ngài nói rҵng "ÿiӅu gì sinh ra tӯ nhân duyên là vô
sinh". Câu này có nghƭa là các hiӋn tѭӧng vӯa ÿѭӧc sinh ra,
vӯa không ÿѭӧc sinh ra. Phұt giáo chҩp nhұn tâm thӭc
không bҳt ÿҫu, không kӃt thúc, là vì thҩy ÿѭӧc tâm thӭc có
nhiӅu chӭc năng và nhiӅu tҫng lӟp. Mӝt khi ÿã chҩp nhұn
quan ÿiӇm này, cӭ xét theo lӁ hӧp lý là có thӇ giҧi thích và
tin chҳc ÿѭӧc rҵng tҩt cҧ mӑi biӃn hóa ÿӅu khӣi tӯ nӅn tҧng
vô thӫy vô chung cӫa tâm thӭc.
Sӵ vұt có nhiӅu chӭc năng khác nhau, vì vұy ta có thӇ
thҩy ÿѭӧc rҵng không thӇ có ÿiӅu gì có tӵ tánh, tӵ sinh, tӵ
tӗn, mà lҥi không bӏ nhӳng chӭc năng khác nhau ÿó tác
ÿӝng, vì vұy chân tánh cӫa sӵ vұt bҳt buӝc phҧi là tánh
Không. Trên nӅn tҧng cӫa tánh Không, tҩt cҧ mӑi chӭc năng
mâu thuүn ÿӅu có thӇ hiӋn hӳu, vì vұy mà nói sӵ vұt nhѭ
huyӉn mӝng.
Tánh Không trong nghƭa Shunyata phҧi là tánh Không
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cӫa mӝt vұt hiӋn hӳu, nҵm trong thӵc tҥi. Tính chҩt cӫa mӛi
hiӋn tѭӧng ÿӅu là tánh Không, là sӵ không có tӵ tánh.
Tánh Không là mӝt ÿһc tính, là chân tánh cӫa sӵ vұt. Sӵ
vұt sinh ra tӯ nhân duyên có tính chҩt chuyӇn biӃn liên tөc.
Ngoài ra, nhӡ ÿâu sӵ vұt lҥi có thӇ chuyӇn biӃn liên tөc?
Nhӡ tính chҩt cӫa sӵ vұt vӕn là Không. Ðã nói tính chҩt thì
phҧi là tính chҩt cӫa mӝt cái gì ÿó. NӃu không có gì hiӋn
hӳu cҧ thì cǊng chҷng có tính chҩt nào ÿӇ mà nói tӟi.
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A. Quán tâm bӗ ÿӅ
Mӝt vӏ thҫy Ҩn ÿӝ tên Haribhadra có viӃt rҵng tâm bӗ
ÿӅ là trҥng thái tâm thӭc ÿӃn tӯ nguyӋn vӑng mong mӓi
chúng sinh thoát cҧnh luân hӗi, ÿi cùng vӟi ý chí muӕn
thành Phұt ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sinh. Ðҥi nguyӋn cҫu giác ngӝ
ÿѭӧc biӇu hiӋn bҵng tâm tӯ bi hѭӟng vӅ toàn thӇ chúng
sinh, và ÿây cǊng chính là tuӋ giác hѭӟng vӅ giác ngӝ.
Muӕn ÿҥt giác ngӝ, trѭӟc tiên phҧi thành tӵu niӃt bàn.
Muӕn thành tӵu niӃt bàn, phҧi chӭng ngӝ tánh Không.
Ngay nhѭ công phu rҩt căn bҧn là qui y Tam Bҧo, là yӃu
tӕ quyӃt ÿӏnh ngѭӡi tu có phҧi là Phұt tӱ hay không, ngѭӡi
tu cǊng phҧi trӵc chӭng tánh Không rӗi mӟi có thӇ ÿҥt tӟi
tâm qui y thұt sӵ thuҫn tӏnh. Vұy ngay cҧ công phu qui y
Tam Bҧo cǊng có nhiӅu mӭc ÿӝ thành tӵu khác nhau.

Phұt Thích Ca và nhӏ ÿҥi ÿӋ tӱ,
tôn giҧ Xá Lӧi Phҩt và
tôn giҧ Ĉҥi Mөc KiӅn Liên

Nói vӅ con ÿѭӡng tu chӭng, mӝt ngѭӡi không phҧi là
Phұt tӱ vүn có thӇ cӕ gҳng tìm hiӇu vӅ tánh Không, nhӡ
hiӇu tánh Không mà tin có sӵ tұn diӋt cӫa khә ÿau gӑi là
niӃt bàn. Tӯ ÿó khӣi lòng tin nѫi Phұt pháp, nhӡ vұy mà
cҧm thҩy kính ngѭӥng vӏ thҫy ÿã dҥy vӅ tánh Không, kính
ngѭӥng nhӳng ngѭӡi ÿang bѭӟc trên con ÿѭӡng tu chӭng.
Nói chung ngѭӡi tu có hai loҥi, hoһc là dӵa vào lý trí ÿӇ tu,
hoһc là dӵa vào lòng tin ÿӇ tu. Phѭѫng pháp thích hӧp nhҩt
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cho ngѭӡi có căn cѫ cao là, nhѭ vӯa nói, dӵa vào lý trí ÿӇ
tu.

Sáu là xin Phұt ӣ ÿӡi, nhҳm hóa giҧi ác nghiӋp phӍ báng
các ÿҩng giác ngӝ.

Qui y Tam bҧo rӗi thì trӣ thành Phұt tӱ. Nhѭng có là
Phұt tӱ ÿҥi thӯa hay không hãy còn tùy lúc qui y có phát ÿҥi
nguyӋn vì chúng sinh mà cҫu quҧ vӏ giác ngӝ cao nhҩt hay
không. Vì lý do này, hai công phu qui y Tam bҧo và phát
tâm bӗ ÿӅ thѭӡng ÿi chung vӟi nhau.

Bҧy là hӗi hѭӟng công ÿӭc, nhҵm hóa giҧi tà kiӃn, nhҩt
là tà kiӃn không tin nhân quҧ nghiӋp báo, cho rҵng quҧ
không ÿӃn tӯ nhân.

TiӃp theo là tích lǊy công ÿӭc bҵng cách trì tөng bҧy
hҥnh Phә HiӅn. Bҧy hҥnh Phә HiӅn này nҵm trong kinh
Hoa Nghiêm1. Ngoài ra, kinh Bát Nhã Ba La Mұt2 cǊng có
nhҳc ÿӃn.

Vӏ nào muӕn thiӅn chӍ ÿӇ ÿҥt ÿӏnh (shamata) thì, nhѭ ÿã
nói, nên lӵa mӝt chӛ ngӗi cách ly yên tӏnh ÿӇ tu trong vài
tháng. Tôi nghƭ viӋc này không phҧi ai cǊng làm ÿѭӧc. Tuy
vұy, trong ÿӡi sӕng hàng ngày, vүn có thӇ thu xӃp chút ít
thӡi gian ÿӇ tu thiӅn chӍ, giúp tâm an ÿӏnh phҫn nào. Quí vӏ
có thӇ chӑn bҩt cӭ mӝt ÿiӅu gì ÿӇ làm ÿӅ mөc thiӅn chӍ.
Trong bài tөng này, ÿӅ mөc quán tѭӣng ÿѭӧc chӑn là ÿӭc
Phұt cùng bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát Quan Tӵ Tҥi, Văn Thù Sѭ Lӧi,
Kim Cang Thӫ và Quan Âm Tara.

Mӝt là ÿҧnh lӉ Phұt ÿà. Bài tөng nói rҩt rõ, tôi nghƭ
không cҫn giҧi thích thêm. Lҥy Phұt sӁ giúp quí vӏ trӏ tâm
kiêu ngҥo.
Hai là cúng dѭӡng Tam bҧo. Ðây là thuӕc hóa giҧi tâm
ích kӹ.
Ba là sám hӕi tӝi chѭӟng, nhìn nhұn nhӳng hành ÿӝng
sai quҩy cӫa mình. Sám hӕi giúp hóa giҧi ba chҩt ÿӝc tham
sân và si.
Bӕn là tùy hӍ công ÿӭc, nhҵm hóa giҧi lòng ganh ghen
tұt ÿӕ.
Năm là xin Phұt chuyӇn Pháp luân, là thuӕc hóa giҧi mӑi
ác nghiӋp ÿã phҥm ÿӕi vӟi kinh ÿiӇn và các bҧo vұt tѭӧng
trѭng cho Tam bҧo.
1
2

Avatamsaka Sutra.
The Perfection of Wisdom Sutra, Phҥn:Prajna-paramita-sutra.
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B. ThiӅn chӍ

NӃu muӕn thiӅn chӍ, nên chú tâm vào ÿӭc Phұt ӣ chính
giӳa, không cҫn chú ý nhiӅu ÿӃn bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát xung
quanh. Quán tѭӣng Phұt phát ánh sáng rҥng ngӡi, thân Phұt
ÿҫy và nһng. Làm nhѭ vұy ÿӇ giúp tâm trө vӳng, giҧi tӓa
bóng tӕi.
Muӕn hình ҧnh trong quán tѭӣng ÿѭӧc rõ ràng thì nên
chӑn mӝt tѭӧng Phұt to lӟn, có nhiӅu chi tiӃt rõ ràng, ngӗi
hӑc tӯng chi tiӃt cho thұt kӻ. Rӗi khi ngӗi thiӅn ráng nhӟ lҥi
hình ҧnh Phұt ÿã hӑc. Mӝt khi ҧnh Phұt hiӋn ra trong quán
tѭӣng, phҧi dùng năng lӵc chánh niӋm ÿӇ giӳ hình ҧnh ҩy
lҥi. Phҧi dùng tâm nҳm lҩy hình ҧnh.
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Muӕn ÿҥt ÿӏnh (shamatha), tâm cҫn hӝi ÿӫ hai yӃu tӕ
chính là tƭnh và sáng. Các bӝ luұn cӫa ngài Di Lҥc và Vô
Trѭӟc có nói vӅ năm chѭӟng ngҥi cӫa thiӅn chӍ, và tám biӋn
pháp ÿӕi trӏ.
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Chѭӟng ngҥi thӭ ba là trҥo cӱ và hôn trҫm, có nghƭa là
kích thích và trì trӋ. Muӕn chӳa bӏnh này phҧi giӳ tâm
nhanh nhҽn tӍnh táo.

Chѭӟng ngҥi ÿҫu tiên là làm biӃng. BiӋn pháp ÿӕi trӏ có
hai, mӝt là hiӇu ÿѭӧc lӧi ích cӫa ÿӏnh tâm và hai là quyӃt
tâm muӕn ÿҥt ÿӏnh. Phҧi có lòng tin vӳng chҳc nѫi phѭѫng
pháp tu ÿӏnh thì mӟi trӏ ÿѭӧc bӏnh làm biӃng.

Hai trҥng thái trҥo cӱ và hôn trҫm có nhiӅu mӭc ÿӝ thô
lұu vi tӃ khác nhau. Có mӝt trҥng thái tâm thӭc hoàn toàn trì
trӋ, khiӃn tâm bӏ chìm ÿҳm. Trì trӋ ÿӃn nӛi ÿӅ mөc quán
tѭӣng không hiӋn, tâm ngѭӡi thiӅn cǊng không chút tӍnh
táo, tҩt cҧ ÿӅu mӡ mӏt trӕng trѫn.

Dù không thӇ sánh vӟi các bұc hành giҧ cao, nhѭng
trong ÿӡi sӕng hàng ngày hӉ tâm an ÿӏnh ÿѭӧc chӯng nào sӁ
khiӃn trí óc bén nhҥy bӟt trì trӋ chӯng nҩy. Tu nhѭ vұy sӁ
giúp ÿҫu óc tӍnh táo, bӟt nhӑc mӋt. Ðây là ÿiӅu rҩt hӳu
dөng.

Ngoài ra còn mӝt trҥng thái hôn trҫm khiӃn ÿӅ mөc bӏ lu
mӡ mҩt ánh sáng. Hôn trҫm còn có nghƭa là chìm ÿҳm, năng
lӵc cӫa tâm thӭc chùng xuӕng, nhѭ bӏ lún xuӕng bùn. Hôn
trҫm thô lұu là ÿánh mҩt ÿӅ mөc quán tѭӣng. Hôn trҫm vi tӃ
là ÿӅ mөc tuy vүn còn, nhѭng hình ҧnh không ÿѭӧc rõ.

Chѭa ÿҥt ÿӏnh sӁ không thӇ thiӅn quán ÿӇ khai tuӋ (tì
bát xá na- vipashyana). Không thӇ nhұp ÿӏnh thì quán
tѭӣng thân Phұt sӁ không mang lҥi ích lӧi gì cҧ. Phҧi tӯ
trong ÿӏnh mà quán thân Phұt, có nhѭ vұy phѭѫng pháp tu
này mӟi có hiӋu quҧ, mӟi tҥo tác dөng. Tҩt cҧ nhӳng ÿiӅu
này ÿӅu tùy thuӝc vào khҧ năng nhұp ÿӏnh cӫa ngѭӡi tu.

Trҥo cӱ là trҥng thái thiӃu tұp trung, tâm tán loҥn theo
ÿӫ loҥi ÿӕi cҧnh, không thӇ an ÿӏnh. Trҥo cӱ vi tӃ là tâm vүn
còn giӳ ÿӅ mөc quán tѭӣng, nhѭng phҫn lӟn ÿӝ tұp trung ÿã
bӏ xao lãng. ÐӇ tránh loҥi trӣ ngҥi này, phҧi dùng thuӕc hóa
giҧi là tâm bén nhҥy tӍnh táo.

BiӋn pháp thӭ hai ÿӇ chӕng bӏnh làm biӃng là lòng quyӃt
tâm muӕn ÿҥt ÿӏnh, ÿҥt lӵc, ÿҥt trҥng thái nhu nhuyӉn cӫa
thân và tâm. Bӕn ÿiӅu này là kӃt quҧ có ÿѭӧc khi ÿҥt ÿӏnh,
và cǊng là thuӕc chӳa bӏnh làm biӃng.
Chѭӟng ngҥi thӭ hai là quên mҩt ÿӅ mөc thiӅn. Muӕn
chӳa bӏnh này tâm phҧi giӳ chánh niӋm, phҧi luôn nҳm giӳ
ÿӅ mөc thiӅn.
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ÐӇ tâm thѭ giãn quá ÿӝ sӁ bӏ hôn trҫm. Bҳt tâm tұp trung
quá ÿӝ sӁ bӏ trҥo cӱ. Muӕn ÿӯng vѭӟng hai loҥi chѭӟng
ngҥi này, phҧi ÿiӅu chӍnh sao cho tâm giӳ ÿѭӧc mӭc ÿӝ
quân bình, không quá chùng cǊng ÿӯng quá căng.
Làm sao thoát hôn trҫm và trҥo cӱ? Phҧi tùy trѭӡng hӧp
mà siӃt chһt hay nӟi lӓng ÿӝ tұp trung cӫa tâm. Gһp loҥi hôn
trҫm rҩt vi tӃ thì phҧi tăng cѭӡng ÿӝ tұp trung. Còn gһp phҧi
loҥi hôn trҫm thô lұu, tӕt nhҩt nên tҥm ngѭng buәi ngӗi
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thiӅn, nhӟ lҥi nhӳng kӹ niӋm vui tѭѫi dӉ chӏu ÿӇ lên tinh
thҫn. Hoһc ra ngoài dҥo mӝt vòng cho thoáng mát.
NӃu gһp loҥi trҥo cӱ vi tӃ, phҧi biӃt giҧm cѭӡng ÿӝ tұp
trung. Còn khi gһp trѭӡng hӧp trҥo cӱ thô lұu thì nên nhӟ
lҥi nhӳng viӋc buӗn ÿӇ giҧm bӟt ÿӝ kích thích. Nói chung
muӕn thoát hai loҥi chѭӟng ngҥi này, ngѭӡi tu phҧi dӵa vào
kinh nghiӋm riêng cӫa mình ÿӇ tӵ tìm cách quân bình mӭc
ÿӝ tұp trung.
ÐӅ mөc thiӅn chӍ có nhiӅu loҥi, không nhҩt thiӃt phҧi
chӑn mӝt món vұt cө thӇ bên ngoài làm ÿӅ mөc mà có thӇ
chӑn mӝt ÿӅ mөc nӝi tҥi nhѭ là minh chú, chӫng tӵ, hay là
ánh sáng trong khí huyӋt. ĈiӅu này ÿѭӧc giҧi thích rõ trong
Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già.

162

Pháp Tu Tây Tҥng

a

ÿӃn giai ÿoҥn thӭ bҧy hay tám, mӑi chѭӟng ngҥi gҫn nhѭ
không còn. Khi ҩy nӃu còn tiӃp tөc áp dөng biӋn pháp hóa
giҧi thì ÿiӅu này sӁ tҥo trӣ ngҥi cho sӵ ÿӏnh tâm. Gһp trѭӡng
hӧp nhѭ vұy, biӋn pháp hóa giҧi tӕt nhҩt là giӳ tâm bình
ÿҷng.
Tâm bình ÿҷng có rҩt nhiӅu loҥi. Bình ÿҷng có khi là
cҧm giác trung tính. Bình ÿҷng cǊng là tâm không phân biӋt
khi hѭӟng vӅ chúng sinh. Ӣ ÿây, bình ÿҷng có nghƭa là
không áp dөng biӋn pháp hóa giҧi khi không cҫn thiӃt.
Ðó là năm loҥi chѭӟng ngҥi và tám biӋn pháp hóa giҧi.
Muӕn dӕc công tu thiӅn chӍ, có mӝt yӃu tӕ rҩt quan
trӑng cҫn quan tâm, ÿó là cách ăn uӕng. Trong suӕt thӡi
gian tu thiӅn chӍ, ăn chay ÿһc biӋt có tác dөng tӕt.

CǊng có phѭѫng pháp chӑn tâm thӭc làm ÿӅ mөc thiӅn
chӍ. Phѭѫng pháp này lúc ÿҫu rҩt khó, vì ÿӕi cҧnh ӣ ÿây là
tâm, mà tâm cǊng chính là chӫ thӇ hành thiӅn. NӃu chӑn
phѭѫng pháp tu này, lúc mӟi bҳt ÿҫu tu quí vӏ phҧi ráng
phát huy ý muӕn trө tâm nѫi tâm, rӗi dùng chánh niӋm giӳ
vӳng ý muӕn này. Phҧi tu tұp nhѭ vұy cho thұt lâu thұt
quen, rӗi ra mӟi có thӇ trӵc tiӃp trө tâm nѫi tâm, bҵng
không rҩt khó. Chúng ta thѭӡng nói vӅ tâm, luôn vұn dөng
tâm, nhѭng thҩy ÿѭӧc tâm là ÿiӅu rҩt khó.

Theo y hӑc Tây tҥng, nӃu tӯ nhӓ ÿã quen ăn chay thì ăn
chay là tӕt nhҩt. Nhѭng nӃu lӟn rӗi mӟi bҳt ÿҫu ăn chay, có
khi sӁ khiӃn khí mҥch trong ngѭӡi bӏ xáo trӝn. Tai có thӇ
nghe tiӃng gió, tay chҧy mӗ hôi, tâm thҫn xáo trӝn bҩt an.
Nhӳng ÿiӅu này tҥo trӣ ngҥi lӟn cho thiӅn chӍ. Ngoài trѭӡng
hӧp này ra, ăn chay là tӕt nhҩt.

Hai chѭӟng ngҥi tiӃp theo, mӝt là không áp dөng biӋn
pháp hóa giҧi khi gһp trҥng thái trҥo cӱ hay hôn trҫm, hai là
áp dөng biӋn pháp hóa giҧi khi không cҫn thiӃt.

Thӡi gian tӕt nhҩt ÿӇ thiӅn-chӍ là buәi bình minh. Nhҩt
là khi ÿã thӭc dұy nhѭng giác quan vүn chѭa hoàn toàn tӍnh
táo, rҩt dӉ ÿѭӧc kӃt quҧ tӕt. NӃu có thӇ thu xӃp ngӗi thiӅn
vào lúc ÿó, quí vӏ sӁ thҩy kinh nghiӋm trӵc tiӃp vӅ ánh sáng

Có tҩt cҧ chín giai ÿoҥn trên con ÿѭӡng tu chӍ. Khi ÿҥt
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Buәi tӕi nên ăn ít mӝt chút. Hay hѫn hӃt là nên nhӏn ăn
buәi tӕi, nӃu không chӍ nên ăn bӳa nhҽ. CǊng không nên ÿi
ngӫ trӉ, ráng ngӫ sӟm, dұy sӟm.
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chân nhѭ không phҧi là ÿiӅu khó. Ĉѭѫng nhiên ÿiӅu này
cǊng còn tùy vào căn duyên cӫa mӛi ngѭӡi.
Mұt tông Tӕi thѭӧng Du già còn nhiӅu phѭѫng pháp
khác, nhѭng quí vӏ chѭa nhұn pháp quán ÿҧnh không thӇ tu
theo.
Ngoài ra, còn mӝt phѭѫng pháp rҩt hay là thiӅn trong
giҩc mѫ. Muӕn hành trì theo phѭѫng pháp này, khi mѫ phҧi
biӃt là mình ÿang mѫ, rӗi tӯ trong mѫ tӵ chӫ ngӗi thiӅn.
Tâm trong giҩc mѫ vi tӃ hѫn, vì vұy thiӅn vӟi tâm trong mѫ
sӁ tӕn ít công sӭc mà lҥi có thӇ vұn dөng ÿѭӧc nhӳng tҫng
tâm thӭc sâu hѫn. NӃu làm ÿѭӧc nhѭ vұy, chúng ta có thӇ
hoҥt hiӋn mӝt loҥi "thân trong mѫ". Loҥi thân này rҩt ÿһc
biӋt, không liên quan ÿӃn thân vұt lý. Là mӝt loҥi thân vi tӃ,
vì vұy có thӇ ÿi ÿӃn nhiӅu nѫi, làm nhiӅu viӋc. Tôi nghƭ loҥi
thân này là gián ÿiӋp tài tình nhҩt. Có ÿѭӧc thân này sӁ dӉ
hoàn thành nhiӅu trách nhiӋm, không sӧ bӏ bҳt, không sӧ ai
khác thҩy ÿѭӧc mình.
Loҥi công phu này chӫ yӃu nhҳm vào khҧ năng vұn
dөng thân vi tӃ và tâm vi tӃ, chӍ thҩy có trong mұt tông.
Trong nhiӅu trѭӡng hӧp ngѭӡi tu vì lӟn tuәi hay bӏnh tұt,
không thӇ nhìn bҵng mҳt, vì mҳt thuӝc thân thô lұu. Nhѭng
nhӡ thành tӵu tâm linh, hӑ có thӇ ÿӑc kinh sách bҵng ÿҫu
ngón tay. Ðây là mӝt loҥi thҫn thông có ÿѭӧc nhӡ ÿӏnh tâm,
trong Phұt giáo hay ngoài Phұt giáo gì cǊng có thӇ làm
ÿѭӧc.
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C. Tөng chú
TiӃp theo là phҫn tөng chú. Thông thѭӡng khi hành trì
công phu hàng ngày, sau khi quán tѭӣng, thiӅn ÿӏnh, nӃu
còn thì giӡ thì tөng chú.
Trong khi tөng chú, quán tѭӣng chӫng tӵ cӫa Phұt và Bӗ
tát nhѭ chӍ dүn trong bài tөng (xem phө lөc 2). Năm chӫng
tӵ là MUM (vàng ròng), HRIH (trҳng), DHIH (vàng), HUM
(xanh biӇn ÿұm), TAM (xanh lá). Chӫng tӵ có thӇ ÿѭӧc
quán tѭӣng bҵng chӳ Phҥn, mүu tӵ la tinh, hay loҥi chӳ gì
khác cǊng ÿѭӧc.
MU là âm ÿҫu cӫa chӳ Muni, hӗng danh ÿӭc Thích Ca
Mâu Ni. Chӳ MU cӝng vӟi chóp mǊ trên ÿҫu, ÿӑc thành
MUM. Chóp mǊ trên ÿҫu gӑi là Bindu, âm "em mͥ", tѭӧng
trѭng cho tánh Không, và MU là thӵc tҥi qui ѭӟc. MUM là
sӵ kӃt hӧp giӳ tánh Không và hiӋn tѭӧng qui ѭӟc.
HRIH là chӫng tӵ cӫa ÿӭc Quan Tӵ Tҥi, vì ÿây là chӫng
tӵ cӫa ÿӭc Phұt A di ÿà, là ÿҩng Nhѭ lai Pháp chӫ bӝ Phұt
cӫa ngài Quan Tӵ Tҥi.
DHIH âm Phҥn có nghƭa là trí tuӋ. Ðӭc Văn Thù Sѭ Lӧi
là hiӋn thân cӫa trí tuӋ, vì vұy ÿây là chӫng tӵ cӫa ngài.
HUM là chӫng tӵ cӫa ÿӭc Kim Cang Thӫ, là hiӋn thân
cӫa ý Phұt. HUM cǊng là chӫng tӵ cӫa Phұt Bҩt ÿӝng1, là vӏ
Nhѭ lai Pháp chӫ bӝ Phұt cӫa ngài Kim Cang Thӫ.
TAM là chӫng tӵ cӫa ÿӭc Quan Âm Tara. CǊng giӕng
nhѭ chӳ MU, TA là âm ÿҫu cӫa Phә Tara, cӝng thêm chóp
1
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Akshobhya.
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mǊ trên ÿҫu thành chӳ TAM.

phѭѫng tiӋn và trí tuӋ.

Màu sҳc cӫa năm chӫng tӵ này tѭѫng ӭng vӟi màu sҳc
cӫa năm vӏ Phұt và Bӗ tát. Mӛi chӳ ÿѭӧc bao quanh bҵng
minh chú riêng. Chúng ta nên ÿӑc cҧ năm minh chú, càng
nhiӅu lҫn càng tӕt.

Nhѭ ÿã nói, phѭѫng tiӋn là tâm bӗ ÿӅ, là ÿҥi tӯ, ÿҥi bi
mà cǊng là Hӝ Phұt Du Già; còn trí tuӋ là tuӋ giác tánh
Không. Chӳ HUM là sӵ hӧp nhҩt cӫa phѭѫng tiӋn và trí tuӋ.
Phѭѫng tiӋn và trí tuӋ hӧp nhҩt có khҧ năng chuyӇn thân
miӋng ý bҩt tӏnh thành thân miӋng ý thanh tӏnh.

OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA là minh
chú cӫa Phұt Thích Ca Mâu Ni. MUNI (Mâu ni) có nghƭa là
ngѭӡi-có-khҧ-năng (năng nhân), MAHA MUNI có nghƭa là
ngѭӡi-vƭ-ÿҥi-có-khҧ-năng. Xét theo nguyên nghƭa, chӳ OM
là chӳ tҳt cӫa ba Phҥn tӵ A-U-M, tѭӧng trѭng cho thân
miӋng và ý cӫa Phұt, ÿӗng thӡi cǊng là thân miӋng ý cӫa
ngѭӡi tu.

Ðó là ý nghƭa cӫa Om Mani Padme Hum. Minh chú này
ai cǊng biӃt, ÿúng không? Rҩt nhiӅu ngѭӡi nghe nói tӟi
minh chú này. Nghƭa ÿen cӫa minh chú này là "ngѭӡi cҫm
ÿóa sen và ngӑc quí trong tay".

OM MANI PADME HUM là minh chú cӫa Bӗ tát Quan
Tӵ Tҥi. MANI tiӃng Phҥn có nghƭa là ngӑc báu, tѭӧng trѭng
cho phѭѫng tiӋn. Ý nghƭa chӳ Phѭѫng tiӋn trong mұt tông
ÿҥi thӯa là tâm bӗ ÿӅ, là ÿҥi tӯ - ÿҥi bi (mahamaitri mahakaruna). PADME là hoa sen, tѭӧng trѭng cho tuӋ giác
tánh Không. HUM tѭӧng trѭng cho sӵ hӧp nhҩt. Tѭѫng tӵ
nhѭ OM vӯa tѭӧng trѭng cho thân miӋng ý bҩt tӏnh cӫa
ngѭӡi tu, vӯa là thân miӋng ý thanh tӏnh cӫa Phұt ÿà; chӳ
HUM cǊng có nghƭa là nhӡ tu tұp nên có thӇ chuyӇn thân
miӋng ý cӫa mình thành thân miӋng ý cӫa Phұt. Ba cӱa bҩt
tӏnh chuyӇn thành ba cӱa thanh tӏnh.
ChuyӇn hóa bҵng cách nào? Sӵ chuyӇn hóa này ÿѭӧc thӇ
hiӋn qua hai chӳ MANI và PADME, tѭӧng trѭng cho
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OM WAGI SHVARI MUM là minh chú cӫa Bӗ tát Văn
Thù Sѭ Lӧi. WAGI tiӃng Phҥn nghƭa là lӡi nói; SHVARI là
ngѭӡi. Nghƭa ÿen cӫa minh chú này là "ngѭӡi có tiӃng lӡi
tuyӋt hҧo"
OM VAJRA PANI HUM là minh chú cӫa Bӗ tát Kim
Cang Thӫ. PANI là bàn tay. Tây tҥng dӏch Kim Cang Thӫ là
"ngѭӡi cҫm chày kim cang trong tay". Ðó là nghƭa ÿen cӫa
chú. Xét vӅ nghƭa thұt sӵ, VAJRA có nghƭa là sӵ kӃt hӧp
giӳa phѭѫng tiӋn và trí tuӋ. NӃu chày kim cang và chuông
báu ÿi chung thì chày kim cang là phѭѫng tiӋn mà chuông
báu là trí tuӋ. Nhѭng nӃu chӍ nói ÿӃn mӝt mình chày kim
cang thì chày này là biӇu tѭӧng cӫa sӵ hӧp nhҩt giӳa
phѭѫng tiӋn và trí tuӋ.
OM TARA TUTTARE TURE SVAHA là minh chú cӫa
Bӗ tát Quan Âm Tara. Tên chӳ Phҥn cӫa ngài là TARA,
Tây tҥng dӏch là Dolma, nghƭa là ÿҩng cӭu ÿӝ [Hoa văn
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dӏch là Ĉӝ Mүu]. TUTTARE là sӵ giҧi thoát to lӟn hѫn nӳa.
SVAHA là an trú.
Chú tiӃng Phҥn gӑi là mantra, phân tích ra thành chӳ
mana, nghƭa là tâm, và chӳ tra, nghƭa là bҧo vӋ. Vұy mantra
mang ý nghƭa hӝ trì tâm thӭc. Trong mұt tông ÿҥi thӯa, chú
có nghƭa là giӳ gìn không ÿӇ tâm hiӋn tѭӟng chúng sinh,
cǊng không ÿӇ tâm chҩp bám vào tӵ tánh cӫa sӵ vұt.
Khi tu theo pháp tu quán tѭӣng Hӝ Phұt Du Già, ngѭӡi
tu cӕ gҳng nuôi dѭӥng cҧm giác mình là ÿҩng Hӝ Phұt. Khi
thiӅn ÿӏnh chú tâm vào ÿҩng Hӝ Phұt, mһc dù mҳt, tai... vүn
nghe thҩy mӑi viӋc nhѭ bình thѭӡng, nhѭng trên lãnh vӵc ý
thӭc, phҧi thu nhiӃp tҩt cҧ mӑi nhұn thӭc hay tѭӟng hiӋn
nào thuұn theo vô minh chҩp có tӵ tánh, ÿӇ tâm thӭc an trú
trong trҥng thái thanh tӏnh nhiӋm mҫu. Nhӡ tu theo phѭѫng
pháp này, tâm ngѭӡi tu sӁ không rѫi vào niӋm chúng sinh
chҩp có tӵ tánh. Ðó là ý nghƭa cӫa chӳ "mantra".
Phұt giáo phân biӋt nhiӅu loҥi chú (mantra), nhѭ là thҫn
chú "thӃ gian", minh chú "xuҩt thӃ", minh chú "gӕc", minh
chú "tinh túy" hay "tâm chú", và minh chú "gҫn nhѭ tinh
túy". Ðó là bӕn loҥi chú. Có loҥi bҳt ÿҫu bҵng Om nhѭng
không có Svaha phía sau. Có loҥi có Svaha phía sau, lҥi có
loҥi có cҧ hai, hoһc không có cái nào cҧ.
Chúng ta chӫ yӃu là tөng minh chú cӫa Phұt, Om Muni
Muni Maha Muniye Svaha.
Phұt là ÿҩng ÿҥo sѭ, bӕn vӏ ÿҥi Bӗ tát vây quanh là hiӋn
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thân cӫa Phұt, hiӋn ra vì mӝt lý do nhҩt ÿӏnh. Ví dө muӕn
chuyên chú phát triӇn lòng tӯ bi thì nên tөng chú cӫa ÿӭc
Quan Tӵ Tҥi là Om Mani Padme Hum. Chú này cǊng
thѭӡng ÿѭӧc tөng cho ngѭӡi ÿã mҩt. Khi mҽ tôi qua ÿӡi,
anh chӏ tôi và nhiӅu ngѭӡi khác kӇ cҧ tôi ÿӅu tөng Om Mani
Padme Hum mӝt trăm ngàn lҫn hay nhiӅu hѫn. Tөng nhѭ
vұy rҩt tӕt cho sӵ chuyӇn hóa tâm thӭc trên lãnh vӵc
phѭѫng tiӋn. Chúng tôi thѭӡng vүn làm nhѭ vұy.
OM WAGI SHVARI MUM là minh chú cӫa Bӗ tát Văn
Thù Sѭ Lӧi, rҩt tӕt cho sinh viên hӑc sinh. Tөng chú này
tăng trí thông minh, giúp ÿҫu óc bén nhҥy. NhiӅu lúc chúng
tôi tөng DHIH DHIH DHIH DHIH mӝt trăm lҿ tám lҫn liên
tөc hay nhiӅu hѫn, trong cùng mӝt hѫi thӣ. Lҩy mӝt hѫi thұt
dài, rӗi tөng mӝt mҥch DHIH DHIH DHIH DHIH... làm
nhѭ vұy trí nhӟ sӁ gia tăng.
OM VAJRA PANI HUM là minh chú cӫa Bӗ tát Kim
Cang Thӫ, giúp phá tan mӑi chѭӟng ngҥi vô hình. Ðѭѫng
nhiên là không nên mê tín dӏ ÿoan, nhѭng nӃu không vì lý
do gì lҥi liên tөc xҧy ra nhiӅu ÿiӅu quái lҥ, nhѭ vұy cǊng có
khi là vì gһp phҧi chѭӟng ngҥi vô hình. Tөng chú này có thӇ
giúp làm tan biӃn loҥi chѭӟng ngҥi này.
OM TARA TUTTARE TURE SVAHA là minh chú cӫa
Bӗ tát Quan Âm Tara. Chú này giúp tăng tuәi thӑ, rҩt lӧi
ích khi gһp bӏnh nһng cҫn ÿiӅu trӏ. Chú này cǊng giúp cho
công viӋc làm ăn ÿѭӧc thuұn tiӋn.
Căn bҧn công phu tөng chú là tâm bӗ ÿӅ: cҫu thành Phұt
vì lӧi ích chúng sinh. Khi ÿang cӕ gҳng thӵc hiӋn mөc tiêu
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tӕi hұu này, có khi cҫn thành tӵu mӝt vài mөc tiêu ngҳn hҥn
trѭӟc mҳt, nhѭ sӕng lâu, thành công, thêm trí tuӋ, hay ÿҥt
thành tӵu. Trên căn bҧn vӏ tha này, tөng chú có thӇ mang lҥi
nhiӅu hiӋu quҧ.
Phѭѫng pháp tu mұt cǊng ÿѭӧc dùng ÿӇ thӵc hiӋn nhiӅu
viӋc làm nhѭ hàng phөc, tăng trѭӣng, năng lӵc hay oai thҫn.
ÐӇ minh chú có năng lӵc, trѭӟc tiên cҫn phҧi thành tӵu tánh
Không và tâm bӗ ÿӅ.
D. Quán tánh Không
Muӕn thҩy tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng hѭ vӑng ÿӅu nhѭ nhau
trong tánh Không, cҫn thiӅn quán vӅ tánh Không. Bao giӡ
tu thiӅn chӍ và phát tâm bӗ ÿӅ ÿã có tiӃn bӝ, khi ҩy có thӇ
bҳt ÿҫu thiӅn quán tánh Không.
Thông thѭӡng ngѭӡi tu không cҫn phҧi thu nhiӃp tѭӟng
hiӋn cӫa sӵ vұt khi thiӅn quán vӅ tánh Không, nhѭng ӣ ÿây
vì tu theo phѭѫng pháp mұt tông nên tѭӟng hiӋn cӫa sӵ vұt
cҫn ÿѭӧc thu nhiӃp.
Phѭѫng pháp này có thӇ bҳt ÿҫu bҵng hai cách, tác dөng
giӕng nhau: hoһc thu nhiӃp mӑi tѭӟng hiӋn trѭӟc, quán tánh
Không sau, hoһc quán tánh Không trѭӟc rӗi thu nhiӃp tѭӟng
hiӋn cӫa sӵ vұt sau.
Bây giӡ thӱ giҧi thích sѫ lѭӧc vӅ nӝi dung thiӅn quán
tánh Không. Ӣ ÿây, quan trӑng nhҩt là phҧi nhұn diӋn cho
chính xác ÿâu là ÿӕi tѭӧng cҫn ÿѭӧc phӫ ÿӏnh.
Nói chung, nhӳng tông phái lӟn trong Phұt giáo ÿӅu
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công nhұn cái gӑi là bӕn dҩu ҩn Phұt giáo [Tӭ Pháp Ҩn]:
M͕i hi͏n t˱ͫng do y͇u t͙ k͇t hͫp ÿ͉u vô th˱ͥng
M͕i hi͏n t˱ͫng ô nhi͍m ÿ͉u là kh͝
M͕i hi͏n t˱ͫng ÿ͉u vô ngã và ÿ͉u là không
Ch͑ có ni͇t bàn là an l̩c chân chính1
Vô ngã nói ӣ ÿây ӭng vӟi nghƭa “không có cái ngã cӫa
con ngѭӡi” (nhân vô ngã). Còn vô ngã cӫa sӵ vұt (pháp vô
ngã) chӍ thҩy nói trong hai tông phái ÿҥi thӯa là Duy thӭc
tông và Trung quán tông.
Trong kinh Giҧi Thâm Mұt, Duy thӭc tông nói vӅ hai
loҥi tánh Không. Loҥi tánh Không thӭ nhҩt nhѭ sau: dù sҳc
là ÿӕi tѭӧng cӫa ý, nhѭng lҥi không phҧi là ÿӕi tѭӧng cӫa
nhұn thӭc tin sҳc có tӵ tánh. Sҳc chӍ là tên gӑi, là giҧ danh,
do ý chӫ ÿӝng gán tên. Vұy khi nói không có sҳc làm nӅn
tҧng cho cái tên, ÿây là mӝt loҥi tánh Không.
Ngoài ra, Duy thӭc tông còn nói vӅ mӝt loҥi tánh Không
thӭ hai: thӃ giӟi khách quan không thӇ có ngoài tâm thӭc.
Duy thӭc tông cho rҵng thӃ giӟi khách quan hoàn toàn
không hiӋn hӳu, tҩt cҧ ÿӅu do tâm phóng hiӋn. Tánh Không
cӫa Duy thӭc tông không giӕng vӟi tánh Không trong
Trung quán. Duy thӭc tông tuy phӫ nhұn tӵ tánh cӫa thӃ
giӟi hiӋn tѭӧng khách quan bên ngoài, nhѭng lҥi tin vào tӵ
tánh cӫa tâm.
Xét theo quan ÿiӇm Trung quán tông sӁ thҩy Duy thӭc
1

Tӭ Pháp Ҩn: các hành vô thѭӡng, các hành khә não, các pháp vô ngã,
tӏch diӋt niӃt bàn.
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tông thұt ra vѭӟng vào cҧ hai cӵc ÿoan, là thѭӡng kiӃn và
ÿoҥn kiӃn. Cho rҵng thӃ giӟi ngoҥi cҧnh không có thұt, nhѭ
vұy là ÿoҥn kiӃn. Lҥi tin rҵng thӃ giӟi tâm thӭc có tӵ tánh,
nhѭ vұy là thѭӡng kiӃn.
Quan ÿiӇm Trung Quán tông cho rҵng cҧ hai thӃ giӟi nӝi
tâm và ngoҥi cҧnh ÿӅu không có tӵ tánh, tuy vұy vүn hiӋn
hӳu trên lãnh vӵc tѭѫng ÿӕi.
Trung quán tông chia thành hai hӋ phái khác nhau. HӋ
phái ÿҫu nói rҵng thӃ giӟi hiӋn tѭӧng khách quan không
hiӋn hӳu, vì không phҧi là ÿӕi cҧnh cӫa tuӋ giác trӵc ngӝ
chân tánh, tuy vұy sӵ vұt vүn có mӝt cái gì, mӝt tính chҩt
sҹn có nào ÿó, khiӃn chúng có khҧ năng hiӋn hӳu trong lãnh
vӵc tѭѫng ÿӕi. Ví dө khi tìm vӅ cái tôi, hӋ phái này nói rҵng
"tâm thӭc là chân tѭӟng cӫa con ngѭӡi", hay nhӳng ÿiӅu ÿҥi
loҥi. Nói chung hӋ phái này vүn thҩy có mӝt ÿiӅu gì ÿó có
thұt ngay tӯ trong ÿӕi cҧnh.
Còn hӋ phái thӭ hai cǊng nói rҵng sӵ vұt không hiӋn hӳu
vì không phҧi là ÿӕi cҧnh cӫa tuӋ giác trӵc ngӝ chân tánh,
tuy vұy, nӃu dùng lý luұn truy tìm bҧn thân cӫa chính sӵ
vұt, cǊng sӁ không thӇ tìm ra gì cҧ. Ðó là kiӃn giҧi cӫa hӋ
phái thӭ hai. KiӃn giҧi này thâm sâu hѫn, vì không dүn ÿӃn
nhӳng kӃt quҧ phi lý. Còn kiӃn giҧi cӫa nhӳng tông phái
khác khi phân tích kӻ sӁ tìm ra nhiӅu kӃt quҧ phi lý.
Các nhà luұn giҧi Trung quán tông khi ÿѭa ra thuyӃt
tánh Không, ÿã áp dөng nhiӅu phѭѫng pháp luұn lý. Mӝt
trong nhӳng phѭѫng pháp ÿѭӧc áp dөng là phân tích quá
trình chuyӇn biӃn cӫa sӵ vұt, phѭѫng pháp này ÿѭӧc gӑi là
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"luұn lý kim cѭѫng ÿoҥn"1, là phѭѫng pháp nhìn vào hұu
quҧ cӫa sӵ viӋc. Lҥi có phѭѫng pháp phân tích cҧ hai khía
cҥnh nhân và quҧ. Lҥi có phѭѫng pháp gӑi là "luұn lý
vѭѫng"2, xét vӅ nhân duyên. Còn mӝt phѭѫng pháp nӳa,
nhìn vào chính sӵ vұt mà phân tích ÿӇ quan sát sӵ không có
tính chҩt ÿӗng nhҩt hay dӏ biӋt. Loҥi luұn lý này có hai cách
quan sát khác nhau.
Bây giӡ tôi xin giҧi thích ngҳn gӑn vӅ thiӅn quán tánh
Không theo phѭѫng pháp quan sát sӵ không có tính chҩt
ÿӗng nhҩt hay dӏ biӋt3.
Muӕn thiӅn quán vӅ tánh Không, trѭӟc hӃt phҧi biӃt tánh
Không mình ÿang quán là gì. NӃu không biӃt ÿӕi tѭӧng cҫn
phӫ ÿӏnh là gì, sӁ không làm sao có thӇ thҩy ÿѭӧc sӵ vҳng
mһt cӫa ÿӕi tѭӧng ҩy.
ÐӇ nhұn diӋn tánh Không, dӉ nhҩt là quan sát cái ngã
cӫa chính mình. Nhìn lҥi nhӳng cҧm giác rҩt tӵ nhiên nhѭ là
"tôi ÿi, tôi ăn, tôi ӣ", thӱ quan sát xem "cái tôi" ÿó hiӋn ra
trong trí mình ra sao. Rӗi thӱ áp dөng vài phѭѫng pháp
khác nhau, ví dө nhѭ nhӟ lҥi nhӳng lúc thұt bӵc mình, hay
bӏ hàm oan, hay thұt sҧng khoái, hay ÿang ÿѭӧc khen... Vào
nhӳng lúc ҩy, tâm trí chao ÿӝng mҥnh, quí vӏ sӁ cҧm nhұn
ÿѭӧc cái ngã cӫa mình mӝt cách rõ rӋt.
Khi cái tôi hiӋn ra rõ ràng nhѭ vұy trong tâm trí, thӱ
nhìn lҥi xem có phҧi quí vӏ thҩy cái tôi nҵm ngoài thân tâm,
1

The diamond slivers of reasoning.
The king of reasonings.
3
observes the absence of singularity and plurality.
2
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nhѭ mӝt chӫ thӇ ÿӝc lұp? Cái tôi hiӋn ra rõ ràng ÿӃn ÿӝ
tѭӣng nhѭ có thӇ dí tay lên ÿó, mӝt cái tôi hoàn toàn không
thuӝc vӅ thân tâm: ÿây chính là cái thҩy hѭ vӑng nhҩt cӫa
tâm, là ÿӕi tѭӧng cҫn ÿѭӧc phӫ ÿӏnh.
ÐiӇm quan trӑng ÿҫu tiên là phҧi biӃt nhұn diӋn ÿӕi
tѭӧng phӫ ÿӏnh. ÐiӇm quan trӑng thӭ hai là xét xem nӃu
"cái tôi" có thұt thì "cái tôi" này có phҧi là mӝt vӟi thân
tâm, hay tách lìa khӓi thân tâm, hay còn mӝt cách hiӋn hӳu
thӭ ba nào khác.
Xét tҩt cҧ nhӳng trѭӡng hӧp có thӇ xҧy ra, sӁ thҩy nӃu
cái tôi là mӝt chӫ thӇ ÿӝc lұp có tӵ tánh thì bҳt buӝc phҧi
hoһc ÿӗng nhҩt vӟi năm hӧp thӇ1, hoһc dӏ biӋt tách lìa khӓi
năm hӧp thӇ, không thӇ có trѭӡng hӧp thӭ ba. Ðó là ÿiӇm
quan trӑng thӭ hai. ChӍ có hai trѭӡng hӧp, hoһc là mӝt vӟi
năm hӧp thӇ, hoһc hoàn toàn khác vӟi năm hӧp thӇ.
Bây giӡ thӱ suy nghƭ nӃu cái tôi này ÿӗng nhҩt vӟi năm
hӧp thӇ thì vì cái tôi chӍ có mӝt nên hӧp thӇ thân và tâm
cǊng phҧi là mӝt. Còn nӃu cái tôi là dӏ biӋt thì vì hӧp thӇ có
nhiӅu hѫn mӝt nên cái tôi cǊng phҧi nhiӅu hѫn mӝt. Rӗi bây
giӡ thӱ suy nghƭ, nӃu cái tôi biӋt lұp này là mӝt thӵc thӇ
nҵm ngoài năm hӧp thӇ, vұy lӁ ra cho dù năm hӧp thӇ có
biӃn mҩt, cái tôi cǊng vүn còn. Nhѭng sӵ thұt lҥi không nhѭ
vұy.
Theo ÿó cái tôi không thӇ là mӝt vӟi năm hӧp thӇ. Cái
tôi hiӋn ra trong tâm trí quí vӏ ÿó, thұt ra chӍ là mӝt khái
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niӋm hѭ vӑng, chӍ là ҧo tѭӧng. Cái tôi ÿó thұt ra không có.
Ví dө khi trӡi nhá nhem, có ngѭӡi nhìn cuӝn dây thӯng
mà thҩy ra là rҳn. Ðӕi cҧnh là cuӝn dây thӯng, hoàn toàn
không có rҳn, hình ҧnh rҳn chӍ hiӋn ra trong nhұn thӭc cӫa
ngѭӡi nhìn lҫm. Năm hӧp thӇ cǊng vұy. Khi nhìn năm hӧp
thӇ mà thҩy cái tôi, mһc dù cái tôi ÿó có vҿ nhѭ nҵm trong
năm hӧp thӇ, nhѭng thұt sӵ năm hӧp thӇ không có chút gì
có thӇ ÿѭӧc xem là cái tôi cҧ. Tӵa nhѭ nhìn dây thӯng mà
thҩy rҳn, ÿó chӍ là cái thҩy hѭ vӑng không thұt.
Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, khi thҩy có cái tôi khác vӟi năm hѫp
thӇ, xét tӯ phía năm hӧp thӇ không có cái gì là cái tôi cҧ, chӍ
mӝt cái tên gán lên tә hӧp cӫa năm hӧp thӇ. Vì ÿӕi cҧnh tӵ
nó không có thӵc thӇ, nên cҧ hai trѭӡng hӧp ÿӅu nhѭ nhau.
Nói riêng vӅ phía ÿӕi cҧnh thì hoàn toàn không có gì
khác biӋt. Sӵ khác biӋt phҧi ÿӃn tӯ nhұn thӭc. Lҩy cuӝn dây
thӯng mà gӑi là rҳn, ÿó là thӵc tҥi qui ѭӟc sai lӋch. Sau ÿó
mһt trӡi mӑc, cҧnh tѭӧng sáng tӓ, nhìn dây không còn thҩy
rҳn nӳa, khi ҩy nhұn thӭc sai lҫm bӏ nhұn thӭc ÿúng ÿҳn xua
tan.
Nhìn dây mà thҩy rҳn, lҫm lүn nhѭ vұy có khi rҩt tai hҥi.
Tuy vұy trong trѭӡng hӧp cӫa “cái tôi”, mһc dù cǊng không
có chӫ thӇ khách quan, nhѭng nӃu lҩy năm hӧp thӇ làm nӅn
tҧng ÿӇ gӑi làm cái tôi, thì tên gӑi này vүn rҩt hӳu dөng trên
lãnh vӵc qui ѭӟc, không có loҥi nhұn thӭc nào có thӇ xua
tan.
Còn nӃu nghe vұy rӗi kӃt luұn rҵng không có ai hiӋn hӳu

1

ngǊ uҭn: sҳc, thӑ, tѭӣng, hành, thӭc.
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cҧ, thì kinh nghiӋm bҧn thân sӁ cho thҩy kӃt luұn này sai
lҫm. Do ÿó, hiӋn hӳu cӫa con ngѭӡi chӍ có thӇ biӃt ÿѭӧc
nhӡ phҫn tâm thӭc chӫ ÿӝng ÿһt tên. Vì vұy mà nói sӵ vұt
chӍ là giҧ danh, không có chӫ thӇ khách quan.
E. Hӓi ÿáp
Hӓi. Nói vӅ pháp quán hѫi thӣ, thân ÿi vào quá trình tan
rã là vì tính chҩt cӫa thân là biӃn chuyӇn, ÿӃn mӝt lúc nào
ÿó ngѭӡi tu chӭng ÿѭӧc cҧnh luân chuyӇn liên tөc cӫa mӑi
sӵ. Pháp quán Phұt giáo mұt tông nói sao vӅ viӋc này?
Ðáp. Quán có hai loҥi, mӝt là quán vӅ hiӋn tѭӧng qui
ѭӟc, hai là quán vӅ tánh Không. Trong sӕ nhӳng pháp quán
hiӋn tѭӧng qui ѭӟc, có nѫi lҩy hѫi thӣ làm ÿӅ mөc, cǊng có
nѫi quán tѭӣng thân Phұt, hiӋn ra tӯ mình rӗi tan vӅ lҥi
chính mình. Ngoài ra cǊng có nhӳng loҥi thiӅn quán thӃ tөc,
chuyên chú vӅ khuyӃt ÿiӇm cõi dөc giӟi và vӅ ѭu ÿiӇm cõi
sҳc giӟi và vô sҳc giӟi. Ðó là quán bҵng sӵ so sánh. Các
pháp quán này có thӇ áp dөng vào ÿҫu buәi thiӅn, ngay
phҫn phát nguyӋn.
Ví dө khi quán khә ÿau luân hӗi thì phҧi quán vӅ thân
[thӭ nhҩt trong tӭ niӋm xӭ], chú tâm vào khía cҥnh dѫ bҭn
và tҥm bӧ cӫa thân ngѭӡi. TiӃp theo phҧi quán vӅ thӑ [thӭ
nhì trong tӭ niӋm xӭ], rӗi quán vӅ tâm [thӭ ba trong tӭ niӋm
xӭ], rӗi ra sӁ có lúc bѭӟc ÿӃn giai ÿoҥn quán vӅ pháp [thӭ
tѭ trong tӭ niӋm xӭ]. Trong suӕt quá trình thiӅn quán tӭ
niӋm xӭ, ngѭӡi tu có thӇ chú tâm vào hѫi thӣ. Pháp quán
hѫi thӣ luôn có chӛ ÿӭng trong bҩt cӭ pháp tu nào.
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Ngài Vô Trѭӟc, mӝt vӏ cao tăng Ҩn ÿӝ, giҧi thích quán
là quan sát quán chiӃu cho ÿӃn khi ÿҥt ÿӃn mӝt trҥng thái
tâm thӭc vi tӃ. Dùng tâm ÿӏnh ÿӇ phân tích quán chiӃu thì
ÿҥt ÿѭӧc trҥng thái tâm thӭc vi tӃ, tâm trӣ nên nhu nhuyӉn.
Trҥng thái tâm thӭc vi tӃ nhu nhuyӉn này ÿѭӧc gӑi là tì bát
xá na, là tuӋ. Còn xa-ma-ta là ÿӏnh, là trҥng thái tâm thӭc
ÿӏnh tƭnh, có ÿѭӧc nhӡ thu nhiӃp tâm thӭc khi thiӅn chӍ.
Nói chung khi ngѭӡi ta nói vӅ quán, tôi nghƭ hӑ nghƭ ÿӃn
quá trình phân tích quán chiӃu nói trên.
Hӓi. Thѭa ngài, ngài có nói vӅ chú và tác dөng cӫa chú.
Có loҥi giúp trí tuӋ, có loҥi giúp ÿӏnh tâm. Tôi tӵ hӓi làm
sao mӝt chuӛi âm thanh lҥi có thӇ có ÿѭӧc tác dөng nhѭ
vұy.
Ðáp. Âm thanh lұp ÿi lұp lҥi cӫa chú chӍ là mһt ngoài.
Khi ÿӑc chú, cҫn nhӟ ý nghƭa cӫa chú chӭ không thӇ chӍ
quan tâm ÿӃn âm thanh.
Làm sao minh chú lҥi có thӇ tҥo tác dөng, ÿiӅu này rҩt
khó giҧi thích. Tôi cho rҵng tөng minh chú ÿúng cách sӁ
giúp thu thұp ÿѭӧc nhiӅu công ÿӭc. Ngoài ra, ÿѭѫng nhiên
còn năng lӵc gia trì. Minh chú ÿѭӧc truyӅn lҥi nhӡ mӝt sӕ
năng lӵc nào ÿó, rӗi vӟi thӡi gian, nhiӅu ngѭӡi tөng cùng
mӝt câu minh chú, qua ÿó minh chú tích lǊy ÿѭӧc nhiӅu
năng lӵc gia trì. Nhѭ lúc nãy tôi có nhҳc ÿӃn, chӛ ngӗi thiӅn
tích tө năng lӵc gia trì nhӡ trѭӟc ÿây có bұc thánh nhân
ngӗi thiӅn nѫi ÿó, rӗi chӛ ngӗi có thӇ truyӅn năng lӵc gia trì
này lҥi ngѭӡi ÿӡi sau. Minh chú cǊng vұy.
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NӃu quí vӏ tu theo pháp tu vұn khí du già, quán tѭӣng
các luӗng khí vi tӃ trong cѫ thӇ, có khi có thӇ vұn dөng mӕi
tѭѫng quan chһt chӁ giӳa minh chú và công phu vұn khí du
già. Loҥi công phu này không phҧi là chӫ ÿӅ chính cӫa buәi
nói chuyӋn hôm nay, vì vұy tôi xin miӉn ÿi vào chi tiӃt.
Công phu tөng chú chӍ thұt sӵ có tác dөng khi tu theo Mұt
tông Tӕi thѭӧng Du già, ӣ ÿó minh chú tác ÿӝng tӟi khí vi
tӃ, giӑt tinh khí và khí mҥch.
Hӓi. Xin ngài nói thêm vӅ niӃt bàn.
Ðáp. Trѭӟc hӃt, hãy ÿӧi tôi thành tӵu niӃt bàn trѭӟc ÿã
(ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ra dáng ráo riӃt ngӗi thiӅn, cӱ tӑa ӗ
cѭӡi).
Thұt sӵ là khi ÿҥt tӟi thành quҧ cao nhҩt, thái ÿӝ cӫa
chúng ta vӅ thӃ giӟi hiӋn tѭӧng sӁ thay ÿәi hoàn toàn. HiӋn
giӡ tâm chúng ta tràn ÿҫy tham lam, ghét bӓ, sӧ sӋt, chӭa ÿӫ
loҥi tâm lý bҩt thiӋn, ÿӫ loҥi cҧm giác, tình cҧm. Vì ý nghƭ
bҩt thiӋn mà chúng ta không thӇ thҩy ÿѭӧc chân tѭӟng cӫa
thӵc tҥi. Tӵa nhѭ nhұn thӭc bӏ nhuӝm màu, khiӃn chúng ta
không thӇ ÿѫn giҧn nhìn vào thұt tѭӟng cӫa sӵ vұt.
Vì vô minh chҩp có tӵ tánh, nên tҩt cҧ mӑi sӵ hiӋn ra
nhѭ mӝt thӵc tҥi ÿӝc lұp. Mӝt cҧnh giӟi sӯng sӳng chҳc thұt
hiӋn lên cùng vӟi ÿӕi tѭӧng cӫa nhұn thӭc, phóng ҧnh lên
nhұn thӭc.
Khi ÿҥt niӃt bàn, tҩt cҧ mӑi trҥng thái tâm thӭc hѭ vӑng
méo mó nói trên ÿӅu tan biӃn hӃt. ÐiӅu này sӁ khiӃn thái ÿӝ
cӫa chúng ta ÿӕi vӟi thӃ giӟi hiӋn tѭӧng sӁ hoàn toàn thay
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ÿәi.
Hӓi. Nhѭng khi ҩy có còn giao tiӃp vӟi thӃ giӟi hiӋn
tѭӧng ÿѭӧc không?
Ðáp. Khi ҩy tӕt xҩu, thiӋn ác, vүn không ÿӗng, vì vұy
chúng ta vүn sӁ thҩy có cái tӕt cái xҩu.
Giác ngӝ có nhiӅu giai ÿoҥn khác nhau. Cao nhҩt là
thành Phұt, ӣ ÿó ngay cҧ hiӋn tѭӟng cӫa tӵ tánh cǊng không
còn. Chúng ta có thӇ thҩy ÿây là ÿiӅu có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc.
Tâm chúng ta tӯ thӡi thѫ ҩu ÿӃn nay ÿã thay ÿәi biӃt bao
nhiêu, hiӇu biӃt nhiӅu hѫn, thái ÿӝ hành xӱ cǊng theo ÿó mà
thay ÿәi. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, nӃu kiên trì thiӅn quán vӅ tánh
Không, sau vài năm chúng ta cǊng sӁ có thӇ chӭng kiӃn sӵ
lӟn mҥnh cӫa tâm thӭc, giӕng nhѭ sӵ trѭӣng thành trong
ÿӡi sӕng thӃ tөc. Càng lâu, càng cӕ gҳng, sӁ càng nhiӅu
kinh nghiӋm tâm linh, chҳc chҳn là nhѭ vұy.
Có lҫn, tôi nghƭ vào khoҧng nhӳng năm 60 hay 70, tôi
thiӅn quán rҩt miên mұt vӅ tánh Không. Mӝt hôm tình cӡ
ÿӑc ÿѭӧc mӝt câu cӫa Lҥt-ma Tông Khách Ba
[TsongKhapa] nói rҵng: năm hӧp thӇ không phҧi là ngã, mà
ngã cǊng không phҧi là sӵ liên tөc cӫa năm hӧp thӇ." Khi
ÿӑc câu này, tôi giұt mình.
Ðó là tinh túy cӫa mӝt trong nhӳng giáo thuyӃt cӫa ngài
Long Thӑ, mӝt vӏ ÿҥi ÿҥo sѭ Ҩn ÿӝ:
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thӡi cӫa ÿӭc Phұt hay ÿӃn sau?

Con ng˱ͥi không ph̫i là ÿ̭t
Không ph̫i là n˱ͣc, l͵a, gió.
Ð͛ng thͥi cǊng không có con ng˱ͥi nào
N̹m ngoài b͙n thành ph̯n ÿ̭t n˱ͣc l͵a gió.

Ðáp. Có nhӳng hӋ thӕng tín ngѭӥng cho rҵng toàn bӝ
ÿҥi thӯa không phҧi do Phұt dҥy. CǊng có nѫi cho rҵng mұt
tông là nhӳng giáo phái phát triӇn sau thӡi Phұt.

Sách còn nói nӃu dùng luұn lý phân tích tìm xem vұt thӇ
là cái gì, chҳc chҳn sӁ không tìm thҩy. Ngay lúc ҩy, tôi có
ÿѭӧc chút chӭng ngӝ, nhӳng ngày tiӃp theo tôi ÿӇ ý thҩy
tâm mình biӃn chuyӇn, cҧm giác và thái ÿӝ ÿӕi vӟi thӃ giӟi
xung quanh khác trѭӟc rҩt nhiӅu.
Hӓi. Có thӇ nào không tu mà có ÿѭӧc kinh nghiӋm tâm
linh? Tôi muӕn nói tӟi trѭӡng hӧp ít ai biӃt tӟi là ông
Younghusband. Ngѭӡi này có kinh nghiӋm rҩt sâu vӅ
Lhasa, khi mӟi khoҧng 40 tuәi, và hãy còn là vӏ sƭ quan
nhiӅu triӇn vӑng nhҩt cӫa quân ÿӝi Anh. Ông ta bӓ quân
ÿӝi, thiӃt lұp mӝt tә chӭc tên là Hӝi Giác Ngӝ Tâm Linh, và
cӕng hiӃn cuӝc ÿӡi còn lҥi cho tә chӭc này.
Có khi nào vì tâm nguyӋn riêng hay vì bӏ chҩn ÿӝng sao
ÿó mà ÿӝt nhiên có ÿѭӧc khҧ năng thiӅn ÿӏnh miên mұt,
không cҫn phҧi trҧi qua quá trình chuҭn bӏ sѫ khӣi?
Ðáp. ÐiӅu này có thӇ xҧy ra. Nhѭng xét theo quan ÿiӇm
Phұt giáo, ÿây không phҧi là kӃt quҧ cӫa khҧ năng cá nhân,
cǊng không phҧi vì hoàn cҧnh bên ngoài, mà bên dѭӟi còn
nhiӅu nguyên do khác. Trӑn con ÿѭӡng chuҭn bӏ sѫ khӣi ÿã
có sҹn, chӍ ÿӧi yӃu tӕ tác ÿӝng. Khi yӃu tӕ tác ÿӝng xҧy ra,
tӵ nhiên sӁ trә quҧ.
Hӓi. Thѭa ngài, thұt ra mұt tông là gì? mұt tông có tӯ
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NӃu không chҩp nhұn ÿҥi thӯa là giáo pháp Phұt dҥy,
vұy chính quҧ vӏ Phұt cǊng thành chuyӋn ÿáng ngӡ. Vì vұy
dù sao vүn phҧi thҩy rҵng ÿҥi thӯa là chánh pháp.
Sӵ khác biӋt giӳ ÿҥi thӯa và tiӇu thӯa nҵm ӣ chӛ Phұt
dҥy ÿҥi thӯa cho mӝt sӕ ÿӋ tӱ chӑn lӑc, không phҧi là giáo
pháp dành cho ÿҥi chúng. Trong mӝt thӡi gian dài, giáo
pháp ÿҥi thӯa ÿѭӧc giӳ kín. Mұt tông lҥi càng ÿѭӧc giӳ gìn
kín mұt hѫn nӳa. Tùy vào duyên nghiӋp cӫa ngѭӡi cҫn ÿѭӧc
giáo hóa, tùy khҧ năng tu hӑc cӫa cӝng ÿӗng Phұt tӱ mà
nhӳng giáo pháp khác nhau ÿѭӧc giӳ kín hay quҧng bá rӝng
rãi. Sӵ xuҩt hiӋn cӫa ÿҥi thӯa và mұt thӯa không chӍ giӟi
hҥn ӣ thӡi gian ÿӭc Phұt lӏch sӱ còn tҥi thӃ. Ðҥi thӯa nói
rҵng Phұt Thích Ca nhұp diӋt rӗi vүn nhѭ còn tҥi thӃ. Có
nhiӅu trѭӡng hӧp ngѭӡi ÿӡi sau vүn ÿѭӧc Phұt ÿích thân
giáo hóa. Ðӭc Phұt lӏch sӱ không tӯng sang Tây tҥng,
nhѭng có mӝt sӕ Phұt tӱ Tây tҥng có ÿѭӧc kinh nghiӋm
thâm sâu, tӯ trong thiӅn ÿӏnh thҩy ÿѭӧc ÿӭc Phұt. Hӑ nhұp
ÿӏnh, ÿѭӧc Phұt trӵc tiӃp truyӅn thӑ chánh pháp.
Vì muӕn hѭӟng dүn tӯng bѭӟc ÿi cӫa chúng sinh trên
con ÿѭӡng tu chӭng, Phұt hóa hiӋn nhiӅu sҳc tѭӟng khác
nhau ÿӇ giáo hóa ÿӋ tӱ. Có khi Phұt hiӋn tѭӟng xuҩt gia, có
khi Phұt hiӋn thân Phұt Kim Cang Tát Ĉӓa, có khi lҥi hiӋn
thành nhiӅu vӏ thҫn và Phұt trong các mҥn ÿà la v.v...

Chѭѫng 6. Ðѭӡng Ði cӫa Phұt

a181

Hӓi. Tôi có mӝt câu hӓi liên quan ÿӃn thuyӃt tánh
Không Trung quán. Có khi nào không cҫn phҧi quán mà
vүn trӵc chӭng tánh Không?
Ðáp. Muӕn phát triӇn tuӋ giác tánh Không, thұt ra không
nhҩt thiӃt phҧi quán, cǊng không cҫn chӍ. Ðây là mӝt vҩn ÿӅ
hoàn toàn khác. ChӍ quán rҩt hӳu ích, nhѭng không phҧi là
phѭѫng pháp duy nhҩt.
Kinh nghiӋm vӅ tánh Không lúc ban ÿҫu, mӝt thӭ kinh
nghiӋm tѭѫi mát vӅ tánh Không, phҧi ÿӃn tӯ lý luұn. Không
cҫn phҧi lý luұn giӕng nhѭ nhӳng gì tôi giҧi thích ӣ ÿây,
nhѭng ngѭӡi tu phҧi ÿһt câu hӓi, chiêm nghiӋm tѭ duy ÿӇ có
ÿѭӧc phҫn trí tuӋ ÿӃn tӯ sӵ hiӇu. Loҥi trí tuӋ này vӅ sau sӁ
dүn vào tuӋ giác trӵc nhұn tánh Không.
Hӓi. Câu hӓi cӫa tôi cǊng cùng mӝt ÿӅ tài. Khách quan
mà nói, ngài nói rҵng vô ngã có thұt, nhѭng lҥi nói sҳc và
chân cҧnh giӟi ÿӅu thuӝc lãnh vӵc chӫ quan. Tôi cҧm thҩy
nhѭ vұy mâu thuүn, vì kinh nghiӋm vӅ ngã vүn còn. Ngoài
ra, tôi cǊng xin ÿѭӧc hӓi trong trѭӡng hӧp nào tâm thӭc
trong mѫ gһp ÿѭӧc cҧnh sӕng thӵc tӃ?
Ðáp. Tôi xin trҧ lӡi câu hӓi thӭ nhì trѭӟc.
Nói tӟi thân và tâm trong giҩc mѫ là nói tӟi mӝt loҥi
kinh nghiӋm rҩt khác. Loҥi thân này hoàn toàn tӵ chӫ tӵ lұp,
không dính gì tӟi thân thô lұu vұt lý. Thân vұt lý và thân
trong giҩc mѫ thuӝc vӅ hai lãnh vӵc hoҥt ÿӝng hoàn toàn
khác nhau. Thân trong mѫ có thӇ thҩy ÿѭӧc viӋc xҧy ra
hàng ngày. Khi là ngày thì thân trong mѫ này thҩy ngày, khi
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ÿêm thì thân này thҩy ÿêm.
Hӓi. Vұy còn nhӳng giҩc mѫ tiên tri?
Ðáp. Ðây không phҧi là chӭc năng duy nhҩt cӫa thân
trong mѫ. Thân trong mѫ có thӇ tùy ý rӡi thân vұt lý. Vì vұy
thân trong mѫ có nhӳng tính năng rҩt ÿһc biӋt.
Vài năm trѭӟc, tôi có gһp mӝt ngѭӡi có khҧ năng ÿһc
biӋt này, không phҧi do tu tұp mà là do nghiӋp báo. Ngѭӡi
ҩy cҧm thҩy rҩt lúng túng, hӓi tôi nên làm gì. Theo lӡi
ngѭӡi ҩy nói, trong giҩc ngӫ ngѭӡi ҩy thѭӡng du hành khҳp
mӑi nѫi, thҩy ÿӫ mӑi chuyӋn xҧy ra trong ÿӡi sӕng bình
thѭӡng, có khi là viӋc xҧy ra ӣ nhӳng nѫi rҩt xa.
Trӣ lҥi câu hӓi vӅ thiӅn quán tánh Không. Khi nói tӟi
tánh Không, chúng ta hoàn toàn không phân biӋt chӫ thӇ và
khách thӇ. Cҧ hai ÿӅu không có tӵ tánh. NӃu tìm kiӃm, sӁ
không thӇ tìm ra cái ÿѭӧc nhұn thӭc, và cái ÿang nhұn thӭc.
Có thӇ lҩy tâm làm ÿӕi cҧnh cӫa tâm. Trong trѭӡng hӧp
này, tâm là khách thӇ. Truy tҫm tâm khi tâm là khách thӇ,
cǊng sӁ không thӇ tìm ra gì cҧ, giӕng nhѭ khi tìm vӅ chӫ
thӇ.
Lý do rӕt ráo khiӃn phҧi phӫ nhұn tӵ tánh, là vì khi truy
tìm sӁ không thӇ tìm thҩy gì cҧ. Ðó là ý nghƭa rӕt ráo. Vì lý
do này, trên phѭѫng diӋn qui ѭӟc, chúng ta phҧi ÿѫn giҧn
chҩp nhұn sӵ viӋc là nhѭ vұy. Không thҳc mҳc gì nhiӅu,
chúng ta chҩp nhұn ÿây là cái hoa, kia là ngѭӡi ÿàn ông;
ngѭӡi này Ҩn ÿӝ, ngѭӡi kia Tây tҥng v.v... Chúng ta ÿѫn
giҧn chҩp nhұn hiӋn tѭӧng qui ѭӟc, ÿiӅu này không có vҩn
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ÿӅ gì cҧ. Nhѭng nӃu tìm kiӃm sâu xa hѫn, hӓi "tôi là ai?
Thұt sӵ con ngѭӡi là cái gì? Ngã là cái gì?" nhìn theo khía
cҥnh này, sӁ không tìm thҩy gì cҧ.
Hӓi. Vұy còn tâm thӭc?
Ðáp. Tâm thӭc là gì? Chúng ta cҧm thҩy có tâm thӭc,
chúng ta có ÿѭӧc khái niӋm vӅ cái gӑi là tâm thӭc. "Hôm
nay tâm tôi trì ÿӝn quá". "Hôm nay tâm tôi thұt rõ ràng".
Chúng ta có thӇ nói nhѭ vұy, không thҳc mҳc gì nhiӅu,
không tìm kiӃm sâu xa, và làm vұy mӑi viӋc әn thӓa.
Nhѭng nӃu thұt sӵ muӕn tìm thҩy cái gì ÿích thұt là tâm, sӁ
không thӇ tìm ra.
Ta có thӇ nói "ÿây là ngón tay cӫa tôi, hӳu dөng lҳm".
Giӕng nhѭ vҫy (ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ÿѭa ngón tay lên khiӃn
mӑi ngѭӡi cѭӡi ӗ). Nói nhѭ vұy không ai có thӇ cãi ÿѭӧc.
Nhѭng "ngón tay" thұt ra là cái gì? Là màu sҳc? là da, là
xѭѫng, là máu? Ngón tay là cái gì? NӃu phân tích tӯng tӃ
bào, tӯng thành phҫn cҩu tҥo cӫa ngón tay, sӁ không thӇ tìm
thҩy có cái gì có thӇ gӑi "ngón tay".
Duy thӭc tông, mӝt trong nhӳng tông pháp Phұt giáo,
nói rҵng trong cuӝc truy tìm này, ÿӕi tѭӧng bӏ tìm [ngón
tay] là ÿiӅu không có thұt, nhѭng tâm thӭc ngѭӡi tìm lҥi có
thұt.
Hӓi. Vì sao ÿӭc Quan Âm Tara lҥi liên quan ÿӃn pháp tu
trѭӡng thӑ?
Ðáp. Ðӭc Quan Tӵ Tҥi ÿѭӧc xem là hiӋn thân cӫa lòng
tӯ bi và ÿӭc Văn Thù Sѭ Lӧi ÿѭӧc xem là hiӋn thân cӫa trí
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tuӋ, tѭѫng tӵ nhѭ vұy, ÿӭc Quan Âm Tara ÿѭӧc xem là hiӋn
thân cӫa mӝt loҥi năng lӵc vi tӃ, gӑi là khí.
Muӕn sӕng lâu quan trӑng nhҩt phҧi duy trì sӵ liên tөc
cӫa nӝi khí. Tôi nghƭ sӕng lâu và nӝi khí có liên hӋ mұt thiӃt
vӟi nhau, vì có nhӳng pháp tu luyӋn khí ÿӇ kéo dài tuәi thӑ.
Hành trì pháp tu Quan Âm Tara ÿӇ chӳa bӏnh, ÿó là dӵa
theo chӭc năng cӫa năm vӏ ÿҥi Bӗ tát mà nói nhѭ vұy. Còn
nói chung vӅ phѭѫng pháp tu thiӅn ÿӇ trӏ bӏnh thì có ÿӭc
Phұt Dѭӧc sѭ, vì chӳa bӏnh cho chúng sinh chính là ÿҥi
nguyӋn cӫa Phұt Dѭӧc sѭ.
Khi quán tѭӣng ngài Quan Âm Tara, phҧi tѭӣng tѭӧng
minh chú quay thành vòng tròn nѫi tim ngài. Ánh sáng
phóng ra tӯ vòng tròn minh chú ÿó, tan vào trong thân thӇ
cӫa chúng ta. Rӗi tұp trung mãnh liӋt vào nhӳng nѫi ÿang
có bӏnh. Có thӇ tùy căn bӏnh mà quán ánh sáng nóng hay
lҥnh.
Hӓi. Có phҧi có nhiӅu vӏ Bӗ tát nhѭ vұy là ÿӇ tѭӧng
trѭng cho nhiӅu chӭc năng cӫa Phұt?
Ðáp. Ӣ ÿây có hai cách hiӇu. Mӝt là thҩy mӛi vӏ Bӗ tát
tѭӧng trѭng cho mӝt thiӋn ÿӭc cӫa Phұt. Hai là thҩy mӛi vӏ
tѭӧng trѭng cho mӝt phѭѫng pháp tu chӭng, ÿӗng thӡi cǊng
là thành quҧ cӫa pháp tu ҩy. Tu theo pháp tu nào thì khi giác
ngӝ sӁ trӣ thành vӏ Hӝ Phұt cӫa pháp tu ҩy. NӃu hiӇu theo
cách này thì Quan Âm Tara hay Quan Tӵ Tҥi ÿӅu khác vӟi
ÿӭc Thích Ca Mâu Ni. Còn nӃu hiӇu theo cách trѭӟc thì các
vӏ Bӗ tát biӇu hiӋn cho nhiӅu thiӋn ÿӭc cӫa cùng mӝt vӏ
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Phұt.
Hӓi. Ngài nói vӟi chúng tôi rҵng chӳ chú – mantra – có
nghƭa là bҧo vӋ tâm, vұy ÿây phҧi là ÿiӅu tӕt lành. Nhѭng có
khi tôi lҥi nghe kӇ vӅ chuyӋn dùng chú ÿӇ hҥi ngѭӡi. ÐiӅu
này có thұt không?
Ðáp. Có thӇ lҳm. Mұt pháp vӕn liên quan ÿӃn bӕn tác
dөng huyӅn bí là hàng phөc, tăng trѭӣng, quyӅn năng và oai
thҫn. Bӕn ÿiӅu này có khi bӏ lҥm dөng.
Ngѭӡi tu theo mұt tông có rҩt nhiӅu loҥi, chҳc chҳn là có
ngѭӡi thiӃu khҧ năng nhұp ÿӏnh, thiӃu bӗ ÿӅ tâm, hay là
thiӃu trí tuӋ tánh Không. Có ngѭӡi lҥi thiӃu cҧ ba. Vì vұy
trѭӡng hӧp sa ÿӑa lҥm dөng mұt pháp ÿӇ hҥi ngѭӡi có khi
xҧy ra. Nhѭng quyӅn năng cӫa chú trong trѭӡng hӧp này
nói chung rҩt giӟi hҥn.
Hӓi. Vұy có nên dùng cùng chӳ mantra cho trѭӡng hӧp
dùng chú hҥi ngѭӡi hay không? Gӑi nhѭ vұy không ÿánh
mҩt ý nghƭa chính cӫa chӳ này hay sao?
Ðáp. Ðѭѫng nhiên trong trѭӡng hӧp này chú không còn
mang ý nghƭa bҧo vӋ tâm.
Chú ÿѭӧc dùng trong rҩt nhiӅu pháp tu. Có rҩt nhiӅu loҥi
chú. Ví dө có bӝ minh chú cӫa Phұt Kim Cang Tát Ĉӓa
truyӅn, ÿѭӧc ghi chép trong mұt ÿiӇn, lҥi có các bӝ thҫn chú
do loài ngѭӡi nhұn ÿѭӧc tӯ các vӏ thҫn linh thuӝc cõi luân
hӗi thӃ tөc.
Nói chung rҩt khó phân biӋt ÿâu là minh chú Phұt giáo
ÿâu là thҫn chú ngoҥi ÿҥo. Muӕn phân biӋt, cҫn xét xem có
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yӃu tӕ nào liên quan ÿӃn tuӋ giác tánh Không và tâm bӗ ÿӅ
(nghƭa là cҫu thành Phұt ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sinh) hay không.
Xét thҷng nѫi chú rҩt khó nhìn ra. Phҧi xét xem chú ҩy dӵa
trên giáo pháp nhѭ thӃ nào mӟi có thӇ biӃt ÿѭӧc. Các loҥi
thҫn linh, mҥn ÿà la và chú dӵa trên nӅn tҧng thuyӃt hӳu
ngã ÿӅu không phҧi là Phұt giáo. Còn thҫn linh, mҥn ÿà la
và chú dӵa trên thuyӃt vô ngã, thì mӟi thuӝc vӅ Phұt giáo
mұt tông.
Hӓi. Thѭa ngài, tôi thҩy thuyӃt tánh Không cӫa Trung
Quán thұt nguy hiӇm. ThuyӃt này có thӇ khiӃn ngѭӡi ta nghƭ
rҵng "ӣ ÿây thұt sӵ chҷng có cái gì cҧ, cҫn gì phҧi cӕ gҳng!"
Ðáp. Nhѭ ÿã nói, trѭӟc hӃt cҫn phân biӋt rõ ràng cҧnh
giӟi không-tӵ-tánh và cҧnh giӟi qui ѭӟc. Thӱ nói vӅ duyên
sinh, có thӇ sӁ thҩy câu trҧ lӡi.
Nói chung, duyên sinh mang nghƭa lӋ thuӝc. ÐӇ hiӇu rõ
vӅ vҩn ÿӅ này, cҫn hiӇu rҵng rҵng ÿӝc lұp và lӋ thuӝc là hai
trҥng thái ÿӕi nghӏch trӵc tiӃp. Sӵ vұt chӍ có thӇ hoһc không
lӋ thuӝc vào cái gì cҧ, hoһc là lӋ thuӝc vào ÿiӅu khác, không
thӇ có trѭӡng hӧp thӭ ba.
Khi nói vӅ hoa và không-phҧi-hoa, tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng
ÿӅu hoһc là hoa, hoһc không phҧi hoa, ngoài hai trѭӡng hӧp
mâu thuүn trӵc tiӃp này ra, hoàn toàn không có trѭӡng hӧp
thӭ ba. Nhѭng nӃu nói ÿӃn ÿóa hoa và cái bàn, mһc dù hai
hiӋn tѭӧng này cǊng mâu thuүn, nhѭng vүn có trѭӡng hӧp
thӭ ba. Ngoài hoa và cái bàn ra, hãy còn trѭӡng hӧp chính
giӳa, không phҧi hoa cǊng không phҧi cái bàn.
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Nói nhѭ vұy, lӋ thuӝc và ÿӝc lұp là hai cӵc mâu thuүn
trӵc tiӃp. HiӋn tѭӧng nào ÿã tùy nhân duyên mà sinh ra, thì
phҧi lӋ thuӝc vào nhân duyên. Ðӗng thӡi, nӃu ÿã là tәng thӇ,
thì phҧi lӋ thuӝc vào các thành phҫn cҩu tҥo. HiӋn tѭӧng vұt
lý có hình sҳc luôn có thành phҫn phѭѫng hѭӟng trong
không gian, hiӋn tѭӧng tâm lý không hình sҳc luôn có thành
phҫn phѭѫng hѭӟng trong thӡi gian.
Thӱ quán sát mӝt hiӋn tѭӧng gӗm nhӳng thành phҫn cҩu
tҥo. Xét trên khía cҥnh vұt lý, chúng ta có thӇ phân tích nhӓ
ra, cho ÿӃn tұn các phân tӱ cӵc vi không thӇ nhӓ hѫn nӳa.
Nhѭng nhӳng thành phҫn cӵc vi này vүn có phѭѫng hѭӟng
trong không gian. Vì vұy không làm gì có cái gӑi là "thành
phҫn bҩt khҧ phân".
Ví nhѭ có mӝt thành phҫn cӵc nhӓ không có cҧ phѭѫng
hѭӟng trong không gian, thành phҫn nhѭ vұy sӁ không thӇ
gom lҥi thành vұt thӇ lӟn hѫn. NӃu không có thành phҫn
phѭѫng hѭӟng trong không gian thì mһt quay vӅ hѭӟng tây
cǊng là mһt quay vӅ hѭӟng ÿông, do ÿó không làm sao thӇ
kӃt tө lҥi thành vұt thӇ lӟn hѫn.
Trung Quán phӫ nhұn thuyӃt chҩp nhұn sӵ có mһt cӫa
nhӳng hiӋn tѭӧng bҩt khҧ phân. Ngѭӧc lҥi, Trung quán nói
rҵng mӑi hiӋn tѭӧng ÿӅu hiӋn hӳu qua các thành phҫn cҩu
tҥo.
Ðó là mӭc ÿӝ thӭ nhҩt cӫa duyên khӣi. Ngoài ra, duyên
khӣi còn nói rҵng khi tìm xem vұt thӇ thұt sӵ là cái gì, sӁ
không thӇ tìm ra. Sӵ vұt tùy thuӝc vào tánh Không.
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NӃu hài lòng vӟi sҳc tѭӟng qui ѭӟc thì tҩt cҧ ÿӅu әn
thӓa. Nhѭng nӃu không hài lòng vӟi sҳc tѭӟng qui ѭӟc mà
muӕn tìm xem cѫ sӣ cӫa sҳc tѭӟng là gì, muӕn kiӃm tính
chҩt cӕ ÿӏnh nѫi ÿӕi cҧnh, sӁ không thӇ tìm thҩy.
Mӝt khi hiӇu ÿѭӧc rҵng không thӇ tìm ra ÿiӅu gì cҧ, lúc
ҩy sӁ dҩy lên thҳc mҳc có phҧi sӵ viӋc vӕn rӛng rang không
có gì hiӋn hӳu? NӃu cho rҵng sӵ viӋc không có gì hiӋn hӳu,
kӃt luұn nhѭ vұy là ÿi ngѭӧc vӟi kinh nghiӋm bҧn thân, vì
rõ ràng có mӝt ngѭӡi ÿi tìm sӵ vұt mà tìm không ra, ngѭӧc
lҥi chӍ tìm thҩy sӵ không-thӇ-tìm-thҩy cӫa sӵ vұt. Thҩy có
ngѭӡi ÿi tìm sӵ vұt và tìm ra sӵ không-thӇ-tìm-thҩy, cái
thҩy nhѭ vұy là nhұn thӭc ÿúng ÿҳn, hoàn toàn trái ngѭӧc
vӟi câu kӃt luұn sӵ vұt không hiӋn hӳu.
Vұy sӵ vұt tuy có ÿó, nhѭng không thӇ tìm thҩy. Sӵ vұt
tuy có thұt, nhѭng chӍ có tùy theo tên gӑi và khái niӋm: sӵ
vұt là giҧ danh.
Bҩt kӇ nhìn sӵ vұt qua khía cҥnh nào cǊng chӍ thҩy tính
chҩt lӋ thuӝc cӫa nó. Sӵ vұt tùy thuӝc vào nhân duyên, tùy
vào thành phҫn cҩu tҥo, hay tùy vào khái niӋm ÿһt tên. Ðó
là ba mӭc ÿӝ duyên sinh.
Phҧi quán sát sҳc tѭӟng cӫa sӵ vұt. Tӵ hӓi "hiӋn tѭӧng
này thұt sӵ là cái gì, hiӋn ra trong nhұn thӭc cӫa tôi nhѭ thӃ
nào?” Hӓi rӗi lҥi xét xem sӵ vұt hiӋn ra trong trí mình có
trung thӵc vӟi thӵc tҥi hay không, có khoҧng cách nào cách
ngăn giӳa sӵ-vұt-nhѭ-thұt và ҧnh hiӋn cӫa vұt ҩy trong tâm
cӫa mình hay không. Rӗi sӁ thҩy sӵ-vұt-nhѭ-thұt so vӟi
ÿiӅu mình nhұn thҩy thұt ra cách nhau rҩt xa.

Chѭѫng 6. Ðѭӡng Ði cӫa Phұt
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Tâm thӭc có hai mһt, thiӋn và bҩt thiӋn. Bҩt thiӋn là loҥi
tâm thӭc ÿӃn tӯ sӵ khҷng ÿӏnh có tӵ tánh. Nói cách khác, ÿӇ
khӣi hiӋn, loҥi tâm này cҫn dӵa trên sӵ khҷng ÿӏnh cӫa
tѭӟng hiӋn, có thӇ là bӏ ҧnh hѭӣng bӣi tâm giұn dӳ hay
tham ÿҳm. Ngay thӡi ÿiӇm chúng ta cҧm thҩy tham ÿҳm hay
giұn dӳ, không nhӳng có ÿӕi tѭӧng hiӋn ra rõ ràng mà còn
ÿi kèm vӟi mӝt loҥi khҷng ÿӏnh: chúng ta tin chҳc ÿӕi tѭӧng
100% tӕt lành vì vұy cҧm thҩy ѭa thích, hoһc là 100% tӗi tӋ,
nên cҧm thҩy khó ѭa.
NӃu kҿ thù 100% là thù, vұy chҳc chҳn phҧi là kҿ thù
cӫa tҩt cҧ mӑi ngѭӡi. Nhѭng kҿ thù cӫa tôi có khi lҥi là
ngѭӡi bҥn tӕt nhҩt cӫa mӝt ai khác. Kҿ thù không hҷn 100%
tӗi tӋ. Ðây chӍ là phóng ҧnh cӫa tâm giұn dӳ ghét bӓ. Mӑi
tâm lý bҩt thiӋn ÿӅu cҫn dӵa trên mӝt loҥi khҷng ÿӏnh tѭѫng
tӵ. Trong khi tâm lý thiӋn lҥi không cҫn nhѭ vұy.
Tánh Không không thӇ chӍ nghe giҧi thích mà hiӇu
ÿѭӧc. Không phҧi nhѭ cái xe, mӝt khi trӓ ra là ai khác cǊng
có thӇ thҩy biӃt. Tánh Không là ÿӅ tài mà hiӇu biӃt trí thӭc
và kinh nghiӋm trӵc chӭng phҧi ÿi ÿôi vӟi nhau.
Vì vұy con ÿѭӡng này ÿòi hӓi rҩt nhiӅu thӡi gian. Không
thӇ chӍ tu vài ngày vài tuҫn mà có ÿѭӧc kinh nghiӋm trӵc
chӭng. Phҧi kiên trì nhiӅu năm thiӅn quán chӭng nghiӋm,
hӑa may mӟi có kӃt quҧ. Dù sao, vӟi thӡi gian, tánh Không
sӁ trӣ nên càng lúc càng rõ ràng hѫn.
[HӃt phҫn giҧng pháp
cӫa ÿӭc Ĉҥt-lai Lҥt-ma]
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Phө Lөc 1.
Pháp ThiӅn Mұt Tông Ĉѫn Giҧn
dành cho Phұt Tӱ Nhұp Môn
Tenzin Gyatso, ÿӭc Ðҥt-lai Lҥt-ma ÿӡi thӭ 14
biên soҥn

A. Chuҭn bӏ chӛ thiӅn
Ch͟ ng͛i thi͉n ph̫i là n˯i thanh t͓nh. N͇u ͧ trong nhà,
quí v͓ nên ch͕n n˯i yên tƭnh trang nghiêm nh̭t. B̷t ÿ̯u
bu͝i thi͉n b̹ng cách chuyên tâm quét d͕n ch͟ ng͛i cho th̵t
s̩ch.
Bàn thͥ nên x͇p ÿ̿t hình t˱ͫng Ph̵t và ba v͓ ÿ̩i B͛ tát
hi͏n thân cho ba thi͏n ÿͱc cͯa Ph̵t, là ÿ̩i B͛ tát Quan T
T̩i (tͳ bi); ÿ̩i B͛ tát Văn Thù S˱ Lͫi (trí tu͏); và ÿ̩i B͛
tát Kim Cang Thͯ (năng lc) [dǊng], cùng vͣi hình t˱ͫng
cͯa ngài Quan Âm Tara, thân nͷ cͯa B͛ tát Quan T T̩i,
hi͏n thân cho thi͏n h̩nh cͯa m˱ͥi ph˱˯ng Ph̵t ÿà. Ṱt c̫
nhͷng hình t˱ͫng này t˱ͫng tr˱ng cho Thân Ph̵t.
Bên ph̫i Ph̵t và ch˱ B͛ tát nên ÿ̿t vài cu͙n kinh, nh̭t
là kinh thu͡c h͏ Bát Nhã. Kinh sách t˱ͫng tr˱ng cho Mi͏ng
Ph̵t. Bên trái Ph̵t và B͛ tát, nên ÿ̿t m͡t b̫o tháp nh͗,
t˱ͫng tr˱ng cho Ý Ph̵t. N͇u tìm không ra kinh sách thu͡c

Phө Lөc 1

a

191

h͏ Bát nhã, có th͋ thay th͇ b̹ng b̭t cͱ b͡ kinh Ph̵t nào
khác. Hình t˱ͫng cǊng v̵y, n͇u khó ki͇m, ch͑ m͡t ṱm hình
hay bͱc t˱ͫng cͯa Ph̵t thôi cǊng ÿͯ. Th̵t ra ngay c̫ hình
t˱ͫng Ph̵t cǊng không b̷t bu͡c ph̫i có. Ði͉u quan tr͕ng
nh̭t là giͷ tr̩ng thái tâm thͱc sao cho th̵t thích hͫp.
Ti͇p theo, quí v͓ nên bày bi͏n pẖm v̵t cúng d˱ͥng.
Nên cúng n˱ͣc, hoa, h˱˯ng, ÿèn, thc pẖm và âm nh̩c.
Bày bi͏n pẖm v̵t sao cho trang nghiêm ÿ́p ÿͅ ÿ͋ bày t͗
ṱm lòng tôn kính ng˱ͩng m͡.
Bày bi͏n pẖm v̵t cúng d˱ͥng xong, ng͛i xu͙ng g͙i,
m̿t xoay v͉ h˱ͣng Ðông, chân x͇p theo t˱ th͇ ki͇t già [hai
chân x͇p lên ÿùi, hai lòng bàn chân ng͵a lên trên] hay bán
ki͇t già [m͡t chân x͇p lên ÿùi, m͡t chân ÿ͋ d˱ͣi]. N͇u c̫
hai t˱ th͇ này ÿ͉u khó, nên ch͓u khó ng͛i nh˱ v̵y m͡t lúc,
sau ÿó có th͋ chuy͋n sang th͇ ng͛i khác tho̫i mái h˯n.
B. Hành thiӅn sѫ khӣi
Bây giͥ quí v͓ suy nghƭ nh˱ sau: hành ÿ͡ng cͯa thân
này là t͙t, x̭u, hay trung tính, ṱt c̫ ÿ͉u tùy n˯i ý. V̵y ÿi͉u
quan tr͕ng nh̭t là ph̫i thu̯n hóa tâm thͱc. Trong hi͏n t̩i,
chúng ta may m̷n ÿ˱ͫc sinh ra làm ng˱ͥi, có nhi͉u quy͉n
năng h˯n b̭t cͱ loài chúng sinh nào khác. N͇u ch͑ c͙ g̷ng
ÿ̩t ÿ͇n h̩nh phúc cͯa m͡t ki͇p này thôi thì th̵t quá phí
ph̩m.
N͇u c͙ g̷ng nh˱ v̵y mà tìm ÿ˱ͫc ni͉m an l̩c vƭnh cͷu
thì nhi͉u ng˱ͥi trong th͇ giͣi này vͣi r̭t bi͇t bao là quy͉n
năng, sͱc kh͗e, b̩n bè, ch̷c ch̷n ÿã ÿ̩t tͣi h̩nh phúc
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vƭnh cͷu tͳ lâu. Nh˱ng thc t͇ không ph̫i v̵y. M̿c dù
trong ÿͥi s͙ng v̳n có ng˱ͥi s˱ͣng k̓ kh͝, nh˱ng nói chung
ai cǊng ph̫i ch͓u ÿͯ lo̩i bͱc bách kh͝ ÿau th͋ xác tinh
th̯n, dù là vua, là dân, là ng˱ͥi giàu k̓ nghèo.
Hãy suy nghi͏m cho t̵n t˱ͥng, nhìn vào chính mình, tìm
th͵ xem ÿâu là nguyên nhân mang l̩i kh͝ ÿau, và ÿâu là
nguyên nhân mang l̩i h̩nh phúc. Bao giͥ hi͋u ÿ˱ͫc rõ h˯n
v͉ nguyên nhân t̩o kh͝, sͅ th̭y ra chính tâm mình mͣi th̵t
là thͯ ph̩m gây kh͝, ÿ͛ng thͥi cǊng có nhi͉u y͇u t͙ phͭ
làm tăng gi̫m ÿ͡ ô nhi͍m cͯa tâm. Tính ch̭t ô nhi͍m này
có th͋ ÿ˱ͫc g̩n b͗ hoàn toàn. Bao giͥ tâm ÿ͓nh tƭnh vͷng
vàng, chͳng ÿó kh̫ năng tách lìa ô nhi͍m sͅ càng lúc càng
tăng, tâm chúng sinh nh̭t ÿ͓nh sͅ chuy͋n thành tâm Ph̵t
ÿà.
Suy nghi͏m nh˱ v̵y m͡t lúc, phát khͧi lòng tin, th̭y s
vi͏c qu̫ là nh˱ v̵y.
Kẖn thi͇t nh̭t là ÿo̩n di͏t m͕i nguyên nhân t̩o kh͝,
tích lǊy m͕i nguyên nhân t̩o an l̩c. Ð͋ thc hi͏n hai vi͏c
này, ph̫i bi͇t nguyên nhân t̩o kh͝ ÿau hay h̩nh phúc là
gì. C̯n tin t˱ͧng tuy͏t ÿ͙i vào Ph̵t pháp, vͣi lòng tin
không mù quáng, mà càng lúc càng mãnh li͏t t tín vì lòng
tin này da trên căn b̫n cͯa lý trí, da trên ánh sáng cͯa
quá trình tìm tòi suy nghi͏m.
C. Qui y Tam bҧo
Ti͇p theo khͧi tâm qui y, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:
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Ðͱc Ph̵t Thích Ca Mâu Ni hi͏n ra lͣn h˯n các v͓ khác
m͡t chút. Thân Ph̵t to̫ ánh sáng vàng t˱˯i chói r̩ng.

NguyӋn qui y Phұt,
là bұc toàn giác / là ÿҥi ÿҥo sѭ
giáo hóa chúng sinh / bҵng vӟi chánh pháp
trong sáng chân thұt / ÿӃn tӯ trí tuӋ
chӭng ngӝ viên mãn.

Tr˱ͣc m̿t Ph̵t là hai v͓ ÿ̩i ÿ͏ t͵, tôn gi̫ Xá Lͫi Ph̭t
và tôn gi̫ Mͭc Ki͉n Liên. Hai v͓ tay ph̫i c̯m tr˱ͫng s̷t,
tay trái c̯m bình bát. Ph̵t Thích Ca và hai v͓ ÿ̩i ÿ͏ t͵ ÿ͉u
hi͏n t˱ͣng tͽ kheo, m̿c áo xṷt gia.

NguyӋn qui y Pháp,
là ÿѭӡng giҧi thoát / toàn bӝ khә ÿau
mang lҥi cӝi nguӗn / an lҥc chân chính.
Pháp là giӳ gìn / trong sáng ba cӱa
thân miӋng và ý / nhӡ ÿó tách lìa
tҩt cҧ chѭӟng ngҥi / ÿӗng thӡi viên thành
tҩt cҧ thiӋn ÿӭc.

Ng͛i trên tòa sen bên ph̫i ÿͱc Ph̵t là B͛ tát Quan T
T̩i, toàn thân t͗a ánh sáng tr̷ng, hai tay ch̷p tr˱ͣc ngc
ngang tim.
Ng͛i trên tòa sen bên trái ÿͱc Ph̵t là B͛ tát Văn Thù
S˱ Lͫi, toàn thân t͗a ánh sáng vàng, tay ph̫i c̯m ki͇m trí
tu͏, tay trái c̯m pho kinh.
Ng͛i trên tòa sen tr˱ͣc m̿t ÿͱc Ph̵t là B͛ tát Kim
Cang Thͯ, toàn thân t͗a ánh sáng xanh ÿen, tay ph̫i c̯m
chày kim cang, tay trái b̷t ̭n "chinh phͭc".

NguyӋn qui y Tăng
Tăng là ÿoàn thӇ / nhӳng bұc chân tu
ÿôi chân trө vӳng / trên ÿѭӡng giác ngӝ.
Tín tâm con ÿһt / ӣ nѫi Tăng bҧo
sӁ không ÿәi dӡi / vì ÿây là chӕn
nѭѫng dӵa chӣ che / con luôn cҫn có.

Ng͛i trên tòa sen sau l˱ng ÿͱc Ph̵t là ngài Quan Âm
Tara, toàn thân t͗a ánh sáng ng͕c xanh lá, tay ph̫i b̷t ̭n
“truy͉n năng lc gia trì”, tay trái c̯m ÿóa sen màu xanh
d˱˯ng, hi͋n l͡ ̭n “chͧ che”.

D. Quán tѭӣng
ͦ kho̫ng không tr˱ͣc m̿t, tͳ trong quán t˱ͧng hi͏n ra
m͡t ngai báu l͡ng l̳y. Trên ÿó là ÿͱc Ph̵t Thích Ca Mâu
Ni, ng͛i x͇p chân theo t˱ th͇ ki͇t già. Tay ph̫i Ph̵t b̷t ̭n
“mͥi ÿ̭t chͱng giám”, lòng bàn tay úp xu͙ng, ÿ̯u ngón
tay ch̩m ch͟ ng͛i. Tay trái Ph̵t ÿ͋ ngang t̯m bͭng, c̯m
bình bát chͱa n˱ͣc cam l͛ trí tu͏.
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B͙n v͓ ÿ̩i B͛ tát trong quán t˱ͧng ÿ͉u ng͛i trên tòa
sen, khoát áo lͭa thanh thoát vͣi nhi͉u trang sͱc quí báu.
Thân t͗a ÿ̯y năng lc ánh sáng.
Bên ph̫i c̫nh vân t̵p nhi͏m m̯u này là b͛ kinh ÿi͋n
chͱa ÿng toàn b͡ tinh túy cͯa Ph̵t pháp, t˱ͫng tr˱ng cho
con ÿ˱ͥng giác ng͡ chân chính và s t̵n di͏t chân chính
cͯa kh͝ ÿau.
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Bên trái c̫nh vân t̵p nhi͏m m̯u này là tòa b̫o tháp
huy hoàng, t˱ͫng tr˱ng cho trí giác t͙i th˱ͫng cͯa m˱ͥi
ph˱˯ng Ph̵t ÿà.
Khͧi tâm tin t˱ͧng toàn b͡ c̫nh Ph̵t hi͏n trong quán
t˱ͧng là tinh túy cͯa m͕i n̓o qui y.
Bây giͥ hãy quán t˱ͧng phía bên ph̫i cͯa mình là
ng˱ͥi cha ÿͥi này, cùng thân quy͇n, b̹ng hͷu, k͋ c̫ nhͷng
ng˱ͥi ÿã ch͇t, thu͡c nam phái; phía bên ph̫i cͯa mình là
ng˱ͥi ḿ ÿͥi này cùng thân quy͇n, b̹ng hͷu, thu͡c nͷ
phái. Tr˱ͣc m̿t là nhͷng ng˱ͥi mình thù ghét. Sau l˱ng là
nhͷng ng˱ͥi mình tôn kính. Vây quanh là chúng sinh trong
toàn cõi luân h͛i, ṱt c̫ ÿ͉u cùng mang hình dáng loài
ng˱ͥi.
Trong tâm, th̭y toàn th͋ chúng sinh cùng mình c̭t ti͇ng
ÿ͕c lͥi qui y.
Quán ni͏m m͕i ÿͱc tính t͙t lành cͯa Thân Mi͏ng Ý cͯa
Ph̵t hi͏n trong quán t˱ͧng, ánh sáng lͣn phóng tͳ c̫nh
quán t˱ͧng nhi͏m m̯u, rót chan hòa xu͙ng mình và ṱt c̫
chúng sinh. Khͧi tâm tin ch̷c ánh sáng này ÿang thanh l͕c
m͕i ch˱ͣng ng̩i, m͕i ác nghi͏p, cͯa mình và cͯa ṱt c̫.
R͛i thành kẖn ÿ͕c hai m˱˯i m͙t l̯n, hay càng nhi͉u
càng t͙t, câu tͭng sau ÿây:
Nam mô Phұt [Namo Buddhaya],
Nam mô Pháp [Namo Dharmaya],
Nam mô Tăng [Namo Sanghaya].
Bây giͥ Ph̵t t͵ h˱ͣng tâm v͉ chúng sinh xung quanh,
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th̭y h͕ cǊng nh˱ mình, cǊng mong ÿ˱ͫc h̩nh phúc nh˱ng
l̩i không bi͇t tích lǊy nguyên nhân t̩o h̩nh phúc, cǊng
mong rͥi kh͝ ÿau b̭t t̵n, nh˱ng không bi͇t cách v̭t b͗
nguyên nhân t̩o kh͝ ÿau.
Hi͋u cho th̵t rõ, r̹ng kh͝ ÿau sͅ không ch̭m dͱt n͇u
nguyên nhân t̩o kh͝ v̳n còn. Kh͝ ÿau sͅ không gi̫m mà
cͱ tăng mãi, cho ÿ͇n bao giͥ chính mình ch͓u x̫ b͗ toàn b͡
nguyên nhân t̩o kh͝.
Con ÿ˱ͥng hͯy di͏t nguyên nhân t̩o kh͝ không d͍ tìm
ra. Tuy v̵y, bây giͥ Ph̵t t͵ ÿã b̷t ÿ̯u ti͇n m͡t b˱ͣc, bi͇t
truy tìm xem ÿi͉u gì nên giͷ, ÿi͉u gì nên b͗.
Ph̵t t͵ ph̫i khéo siêng năng tu t̵p, khéo ti͇n b͡, cho
ÿ͇n khi th̭y ra tr͕n v́n con ÿ˱ͥng gi̫i thoát, vô cùng c̯n
thi͇t cho ni͉m an l̩c cͯa chúng sinh, chúng sinh mà Ph̵t
t͵ ÿã c͙ g̷ng luy͏n cho tâm mình bi͇t quí giá giͷ gìn,
không phân bi͏t.
Khͧi nhͷng lu͛ng sóng suy t˱ͧng nh˱ v̵y trong bi͋n
r͡ng tâm thͱc, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:
Con vӅ nѭѫng dӵa Phұt
nѭѫng dӵa Pháp và Tăng
cho ÿӃn khi giác ngӝ.
Vӟi năng lӵc gia trì
sáu hҥnh ba la mұt
nguyӋn trӑn thành Phұt ÿҥo
vì lӧi ích chúng sinh.
Sau ÿó, h˱ͣng tâm v͉ c̫nh Ph̵t nhi͏m m̯u trong quán
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t˱ͧng tr˱ͣc m̿t, là ÿ͙i t˱ͫng cͯa tâm qui y. Th̭y Ph̵t và
B͛ tát ÿang hi͏n di͏n tr˱ͣc m̷t, Ph̵t t͵ thành tâm cúng
d˱ͥng b̫y h̩nh nguy͏n Ph͝ hi͉n.
H̩nh nguy͏n thͱ nh̭t là ÿ̫nh l͍ tán d˱˯ng Tam b̫o. ͦ
ÿây, Ph̵t t͵ ÿ͙i tr˱ͣc Tam b̫o trong quán t˱ͧng, quì l̩y
ÿ͋ bày t͗ lòng kính ng˱ͩng. Có ba cách l̩y. M͡t là trán,
hai tay và toàn thân phͯ m̿t ÿ̭t; hai là trán, n͵a cánh tay
tͳ khͯy trͧ xu͙ng, ÿ̯u g͙i và ngón chân ch̩m m̿t ÿ̭t; ba
là gi̫n d͓ ch̷p tay tr˱ͣc ngc. Giͷ tâm th̭m nhu̯n an
ÿ͓nh trong lòng kính ng˱ͩng, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:
Ðӕi trѭӟc chѭ Phұt
mѭӡi phѭѫng ba thӡi
cùng Pháp và Tăng
con quì ÿҧnh lӉ,
thành kính tán dѭѫng
bҵng trӑn tҩm lòng
chân thành hoan hӍ.
H̩nh nguy͏n thͱ hai là cúng d˱ͥng Tam b̫o. Quán t˱ͧng các
món cúng d˱ͥng v̵t ch̭t, cùng m͕i c̫nh t˱ͫng t˱˯i sáng ÿ́p ÿͅ
trên cõi th͇. Mang ṱt c̫ v͉ trong tâm, cúng d˱ͥng lên Tam b̫o
trong quán t˱ͧng, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:

Bӗ tát Văn Thù
cùng chѭ bӗ tát
cúng dѭӡng chѭ Phұt
mѭӡi phѭѫng ba thӡi
vӟi lѭӧng cúng phҭm
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không thӇ nghƭ bàn.
Nay con nguyӋn làm
ÿúng theo nhѭ vұy,
mang hӃt cúng phҭm
dâng lên chѭ Phұt
cùng chѭ bӗ tát.
H̩nh nguy͏n thͱ ba là sám h͙i. Sám h͙i là nhìn nh̵n
nhͷng vi͏c sai qṷy ÿã làm trong ÿͥi này và trong m͕i ki͇p
tái sinh vô l˱ͫng v͉ tr˱ͣc.
Hãy suy nghƭ v͉ nguyên nhân t̩o kh͝, là ác nghi͏p và
phi͉n não. Trong hai thͱ này, phi͉n não là k̓ thù ÿáng sͫ
h˯n, vì phi͉n não là y͇u t͙ tác ÿ͡ng ác nghi͏p, tͳ ÿó t̩o ra
bi͇t bao kh͝ não cho chúng sinh hͷu tình. Phi͉n não nhi͍m
tâm là nguyên nhân mang l̩i nhi͉u tai h͕a ÿáng sͫ, ÿây
mͣi ÿích th̵t là k̓ thù chân chính cͯa ṱt c̫ chúng sinh
hͷu tình.
Chúng ta ÿã ch͓u s tác ÿ͡ng cͯa k̓ thù này tͳ vô l˱ͫng
ki͇p, ch̷c ch̷n ÿã tͳng gieo vô s͙ h̩t gi͙ng ác nghi͏p.
N͇u không áp dͭng ph˱˯ng pháp ÿ͙i tr͓, h̩t gi͙ng ác
nghi͏p sͅ thành trái ÿ̷ng kh͝ ÿau, vì h̩t gi͙ng này t nó
không có kh̫ năng thu gi̫m l̩i hay tan bi͇n ÿi.
Bây giͥ là lúc ÿ͙i tr˱ͣc Tam b̫o trong quán t˱ͧng,
nhìn nh̵n ṱt c̫ nhͷng h̩t gi͙ng ác nghi͏p ÿã gieo, trong
ki͇p này và trong m͕i ki͇p ÿã qua, khͧi tâm sám h͙i, nh̭t
quy͇t sͅ không tái ph̩m, dù là trong gi̭c ngͯ.
Nuôi ý nghƭ nh˱ v̵y, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:
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Khӣi tâm bӗ ÿӅ
soi rҥng chúng sinh
mang hӃt lӧi lҥc
vӅ cho tҩt cҧ.
Tâm con hoan hӍ
kính ngѭӥng sâu dҫy
vui vӟi bӗ ÿӅ
vui cùng chánh pháp
là biӇn hҥnh phúc
tràn ÿҫy an lҥc
dành cho chúng sinh.

Tӯ vô lѭӧng kiӃp
tái sinh luân hӗi
con gieo ác nghiӋp
nhiӅu không kӇ xiӃt
bӓ mһc tâm mình
loҥn giӳa vô minh
phҥm ÿҫy viӋc ác
mà lòng vui vҿ
thҳt ngѭӧc mê lҫm.
Ngày nay con xin
ÿӕi trѭӟc Tam bҧo
khӣi tâm khiêm nhѭӧng
sám hӕi chân thành.
H̩nh nguy͏n thͱ t˱ là tùy h͑ công ÿͱc. Tùy h͑ công ÿͱc
có nghƭa là vui vͣi vi͏c thi͏n công ÿͱc cͯa mình và cͯa m͕i
ng˱ͥi.
Nguyên nhân t̩o an l̩c là tâm ÿ͓a t͙t lành. Tâm ÿ͓a này
vͳa ÿem l̩i lͫi l̩c tͱc thì, vͳa gieo ngu͛n năng lc công
ÿͱc t̩o lͫi l̩c cho t˱˯ng lai v͉ sau. Tùy h͑ công ÿͱc là
nh̵p vào ngu͛n năng lc công ÿͱc vƭ ÿ̩i cͯa mình và cͯa
ṱt c̫ chúng sinh. Năng lc công ÿͱc này là ng˱ͥi b̩n
hi͉n, là ch͙n chͧ che chân chính cͯa toàn th͋ chúng sinh.
Nuôi ý nghƭ nh˱ v̵y, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:

H̩nh nguy͏n thͱ năm là c̯u Ph̵t chuy͋n bánh xe
chánh pháp. Ph̵t t͵ kẖn c̯u các b̵c giác ng͡ thành tu
trí tu͏ viên mãn, hãy vì lͫi ích cͯa chúng sinh mà chuy͋n
ÿ̱y bánh xe chánh pháp. Khͧi tâm nh˱ v̵y, ÿ͕c nhͷng
dòng sau ÿây:
Chҳp tay khҭn nguyӋn
mѭӡi phѭѫng Phұt ÿà
hãy vì chúng sinh
lҥc trong biӇn khә
mà làm ngӑn ÿèn
chánh pháp tӓa rҥng
soi khҳp thӃ gian.
H̩nh nguy͏n thͱ sáu là xin Ph̵t ͧ ÿͥi. Ph̵t t͵ kẖn
c̯u ÿ̭ng ÿ̩i ÿ̩o s˱ ÿͳng nh̵p ni͇t bàn, vƭnh vi͍n l˱u l̩i
cõi th͇ ÿ͋ h˱ͣng d̳n chͧ che cho toàn th͋ chúng sinh. Khͧi
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m͟i v͓ m͡t ÿài ánh sáng, trên m͟i ÿài có ghi m͡t chͯng t,
là h̩t gi͙ng chân ngôn. Chͷ MUM trong tim Ph̵t; chͷ
HRIH trong tim ngài Quan T T̩i; chͷ DHIH trong tim
ngài Văn Thù S˱ Lͫi; chͷ HUM trong tim ngài Kim Cang
Thͯ; và chͷ TAM trong tim ngài Quan Âm Tara.

Chҳp tay khҭn nguyӋn
mѭӡi phѭѫng Phұt ÿà
ÿӯng nhұp niӃt bàn
ÿӯng rӡi cõi thӃ
cho ÿӡi ÿӯng trôi
vào lòng bóng tӕi.
H̩nh nguy͏n thͱ b̫y là h͛i h˱ͣng công ÿͱc. Ph̵t t͵
nguy͏n ÿem công ÿͱc ÿ͇n tͳ công phu tu t̵p này, cùng ṱt
c̫ m͕i năng lc công ÿͱc cͯa mình và cͯa toàn th͋ chúng
sinh, h˱ͣng v͉ ṱt c̫ chúng sinh, nguy͏n ṱt c̫ thành tu
giác ng͡ viên mãn, ÿ̩t ni͉m an l̩c chân chính. Khͧi tâm
nh˱ v̵y, ÿ͕c nhͷng dòng sau ÿây:

Quanh m͟i chͯng t là chu͟i minh chú. Có ṱt c̫ năm
câu minh chú. Ngang ÿây, Ph̵t t͵ tùy ý tͭng m͟i câu minh
chú b̫y l̯n, hai m˱˯i m͙t l̯n, m͡t trăm l̓ tám l̯n, ho̿c
càng nhi͉u càng t͙t.
Minh chú nh˱ sau:
Minh chú Ph̵t:
Om muni muni maha muni ye svaha
[ôm mâu-ni mâu-ni ma-ha mâu-ni-dê xoa-ha]
Minh chú ngài Quan T T̩i:
Om mani padme hum [ôm ma-ni pê-mê hùm]

NguyӋn ÿem công ÿӭc
tӯ lӡi nguyӋn này
hѭӟng vӅ chúng sinh.
NguyӋn giӕng hӳu tình
mau chóng thành tӵu
tuӋ giác vô thѭӧng
vƭnh viӉn trú trong
niӅm vui chân chính.

Minh chú ngài Văn Thù S˱ Lͫi:
Om wagi shvari mum [ôm wa-ghi soa-ri mâm]
Minh chú ngài Kim Cang Thͯ:
Om vajra pani hum [ôm vai-ra pa-ni hùm]
Minh chú ngài Quan Âm Tara:
Om tara tuttare ture svaha
[ôm ta-ra tu-ta-rê tu-rê xoa-ha]

E. Tөng chú
H˱ͣng tâm v͉ ÿͱc Ph̵t và c̫nh vân t̵p nhi͏m m̯u
trong quán t˱ͧng, an trͭ n˯i ̭y m͡t lúc. Bao giͥ hình ̫nh
trong quán t˱ͧng hi͏n lên rõ nét, hãy quán t˱ͧng trong tim
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ÿ̯u cͯa ÿͱc Ph̵t. Ngài Văn Thù S˱ Lͫi tan thành ánh
sáng, nh̵p vào y͇t h̯u (cu͙ng h͕ng) cͯa ÿͱc Ph̵t. Ngài
Kim Cang Thͯ tan nh̵p vào ngc cͯa ÿͱc Ph̵t. Ngài Quan
Âm Tara tan nh̵p vào r͙n Ph̵t. Hai v͓ ÿ̩i ÿ͏ t͵ nh̵p vào
hai bên thân mình ÿͱc Ph̵t.
Giͷ l̩i hình ̫nh m͡t mình ÿͱc Ph̵t trong quán t˱ͧng
cho th̵t rõ ràng, ráng an ÿ͓nh n˯i ̭y càng lâu càng t͙t, ÿ͕c
nhͷng dòng sau ÿây:
Om muni muni maha muniye svaha
Om mani padme hum
Om wagi shvari mum
Om vajra pani hum
Om tara tuttare ture svaha
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hàng ngày, quí v͓ nên giͷ c̫nh Ph̵t s͙ng ÿ͡ng trong tâm,
chͱa chan trong tͳng hành ÿ͡ng.
Khi ăn c˯m, dành m͡t ph̯n bͷa ăn cúng d˱ͥng Ph̵t và
ch˱ B͛ tát ÿ͋ t nh̷c nhͧ là mình ÿang b˱ͣc trên ÿ˱ͥng tu
giác ng͡. T͙i tr˱ͣc khi ngͯ, t˱ͧng t˱ͫng mình an lành ÿ̿t
ÿ̯u vào lòng Ph̵t. Cͱ nh˱ v̵y, b̭t cͱ vi͏c làm nào cǊng
nhͥ Ph̵t chͱng giám, luôn mang h͇t thân mi͏ng ý ra s͙ng
m͡t cách tích cc và sáng t̩o.
M͟i ngày ng͛i thi͉n nh˱ v̵y m͡t l̯n, hai l̯n (sáng
chi͉u), hay b͙n l̯n (sáng tr˱a chi͉u t͙i). Lúc ÿ̯u nên ng͛i
thi͉n trong thͥi gian ng̷n. D̯n d̯n ÿ͓nh lc m̩nh h˯n, quí
v͓ sͅ có th͋ ng͛i thi͉n lâu h˯n. Cͱ kiên nh̳n hành trì nh˱
v̵y, ch̷n ch̷n sͅ có lúc g̿t hái k͇t qu̫ kh̫ quan.

MUM
HRIH
DHIH
HUM
TAM

Sau ÿó, ÿͱc Ph̵t tͳ tͳ tan thành ánh sáng trong su͙t, tͳ
trên tan xu͙ng và tͳ d˱ͣi tan lên, rút d̯n v͉ ÿài ánh sáng
ngay giͷa trái tim. Ĉài ánh sáng này tan vào chu͟i minh
chú, minh chú tan vào chͯng t n̹m chính giͷa.
R͛i chͯng t tan thành ánh sáng, ch͑ còn l̩i chóp nh͕n
trên ÿ̯u chͷ. R͛i chóp nh͕n cǊng tan, ch͑ còn l̩i ánh sáng
chân nh˱ không hình s̷c.
An trú trong tánh Không cͯa th͇ giͣi hi͏n t˱ͫng ít lâu.
Ti͇p theo, ÿ͋ th͋ hi͏n s khͧi hi͏n tͳ tánh Không cͯa th͇
giͣi hi͏n t˱ͫng, quán t˱ͧng toàn b͡ c̫nh Ph̵t nhi͏m m̯u
l̩i hi͏n ra nh˱ tr˱ͣc, n˯i kho̫ng không tr˱ͣc m̿t. K͇t thúc
bu͝i thi͉n vͣi tinh th̯n ph̭n ch̭n s̫ng khoái.
Khi rͥi ch͟ ng͛i thi͉n, b˱ͣc vào ÿͥi s͙ng vͣi công vi͏c
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3.

Nguy͏n trong tͳng hành ÿ͡ng
Tôi luôn t xét mình,
Phi͉n não vͳa ḓy lên,
Ðe d͕a mình và ng˱ͥi,
Nguy͏n tͱc thì nh̵n di͏n,
Và tͱc thì d́p tan.

4.

Khi g̿p ng˱ͥi hi͋m ác
Vì b͓ tâm phi͉n não
Và ác nghi͏p tác ÿ͡ng,
Nguy͏n tôi quí ng˱ͥi ̭y
Nh˱ vͳa tìm ra ÿ˱ͫc
Kho tàng trân quí nh̭t.

5.

Khi g̿p ng˱ͥi vì lòng
Ganh ghen và ÿ͙ kͻ
Mi͏t th͓ ph͑ báng tôi,
Nguy͏n tôi nh̵n ph̯n thua,
Nh˱ͥng ÿi m͕i ph̯n th̷ng.

6.

Khi g̿p ng˱ͥi mà tôi
Giúp ÿͩ, ÿ̿t kǤ v͕ng,
L̩i vong ân b͡i nghƭa
Gây t͝n h̩i cho tôi,
Nguy͏n tôi xem ng˱ͥi ̭y
Là m͡t ÿ̭ng tôn s˱.

Geshe Langri Thangpa (thɼ kͷ thͩ 12)

Bҧn tiӃng ViӋt
Tám Bài KӋ ChuyӇn Hóa Tâm

1.

2.

Vͣi quy͇t tâm thành tu
Lͫi l̩c lͣn lao nh̭t
Nhͥ ṱt c̫ chúng sinh,
Tôi nguy͏n luôn giͷ gìn
Chúng sinh trong ÿáy tim,
Vì chúng sinh quí h˯n
C̫ b̫o châu nh˱ ý.
Khi g̿p gͩ ti͇p xúc
Vͣi b̭t kǤ m͡t ai,
Nguy͏n tôi luôn th̭y mình
Là k̓ th̭p kém nh̭t,
Tͳ ÿáy lòng chân th̵t
Luôn tôn kính m͕i ng˱ͥi
Nh˱ kính b̵c t͙i cao.
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Bҧn tiӃng Anh
7.

8.

Tóm l̩i tôi xin nguy͏n
Trc ti͇p và gián ti͇p
Trao t̿ng m͕i lͫi l̩c
Cho ṱt c̫ chúng sinh
Ð͉u là ḿ cͯa tôi
Tͳ vô l˱ͫng ki͇p tr˱ͣc.
Nguy͏n không ÿͫi ai c̯u
V̳n âm th̯m gánh ch͓u
M͕i ác nghi͏p kh͝ não
Thay th͇ cho chúng sinh

Eight Verses for Training the Mind

1. With the determination to accomplish
The highest welfare of all sentient beings,
Who excel even the wish-fulfilling jewel,
May I at all times hold them dear.
2. Whenever I associate with others
May I think of myself as the lowest of all.
And from the depth of my heart
Hold the others as supreme.

Nguy͏n nhͷng ÿi͉u nói trên
Không b͓ v˱ͣng ô nhi͍m
Bͧi tám ng͕n gió ch˱ͣng.
Nguy͏n tôi th̭y m͕i s
Hi͏n ra trong cõi ÿͥi
Ð͉u ch͑ nh˱ huy͍n m͡ng
Cho tâm thôi ch̭p bám
Thoát ràng bu͡c luân h͛i.

3. In all actions may I search into my mind,
And as soon as delusions arise
That endanger myself and others,
May I firmly face and avert them.
4 . When I see beings of wicked nature,
Oppressed by violent misdeeds and afflictions,
May I hold them dear
As if I had found a rare and precious treasure.
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Sách ÿӭc
Ðҥt-lai Lҥt-ma trích dүn

5. When others out of envy treat me badly
With slander, abuse and the like,
May I suffer the loss and
Offer the victory to them.
Indian Texts:
6. When the one whom I have helped
And benelitted with great hope
Hurts me badly, may I behold him
As my supreme guru.

The Avatamsaka Sutra
Tib., Phal-po-chei-mdo,
Skt., Buddha-avatamsaka-sutra,
[Kinh Hoa Nghiêm]
Fundamental Treatise of Wisdom
Tib., rTsa-bai-shes-rab,
Skt., Mula-madhyamaka-karika-shastra,
[Trung Quán Lu̵n]

7. In short, may I directly and indirectly offer
Benefit and happiness to all my mothers.
May 1 secretly take upon myself the harmful actions
And suffering of my mothers.
8. May all this remain undefiled by the stains of
Keeping in view the eight worldly principles.
May I, by perceiving all phenomena as illusory,
Unattached, be delivered from the bondage of samsara.

A Guide to the Bodhisattva Ways
Tib., Byang-chub-sems-dpai-spyod-pa-la-’jug-pa,
Skt., Bodhisattva-chatya-avatara,
[Nh̵p B͛ tát H̩nh]
The Perfection of Wisdom Sutra
Tib., Phar-phyin-gyi-mdo,
Skt., Prajna-paramita-sutra,
[Kinh Bát Nhã Ba La M̵t]
The Sutra on Monastic Discipline
Tib., ‘Dul-bai-mdo,
Skt., Vinayasutra,
[Kinh TǤ N̩i Da]
A Treasury of Abhidharma
Tib., Chos-mngon-par-mdzod,
Skt., Abhidharmakosha,
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[Th̷ng Pháp Lu̵n, hay là A Tì Ð̩t Ma Câu Xá]

Bҧo Quҧn Kinh Sách Phұt Giáo

Sutra Unravelling the Thought of Buddha
Tib., mDo-sde-dgongs-'grel,
Skt., Samdhinirmochanasutra,
[Kinh Gi̫i Thâm M̵t]

Kinh sách Phұt Pháp chӭa ÿӵng lӡi dҥy cӫa Phұt; có năng lӵc chӣ
che chúng sinh không rѫi vào ác ÿҥo, lҥi có khҧ năng khai mӣ con
ÿѭӡng giác ngӝ. Vì vұy chúng ta cҫn thұn trӑng giӳ gìn kinh sách,
không nên ÿӇ dѭӟi ÿҩt, hay ÿһt nѫi ngѭӡi khác có thӇ dүm ÿҥp lên,
bѭӟc ngang qua hay ngӗi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao
bӑc cҭn thұn; khi cҩt giӳ nên ÿӇ nѫi cao ráo sҥch sӁ, không ÿӇ
chung vӟi các loҥi ÿӗ dùng thӃ tөc khác. Tránh không ÿһt vұt dөng
thӃ tөc lên trên kinh sách, không thҩm nѭӟc miӃng lұt sách, vì làm
nhѭ vұy là tӵ tҥo ác nghiӋp. Bao giӡ cҫn tiêu hӫy tài liӋu có nӝi
dung Phұt pháp, nên ÿӕt, không nên vҩt bӓ. Trѭӟc khi ÿӕt nên ÿӑc
mӝt câu nguyӋn, hay tөng chú, ví dө nhѭ chú OM AH HUM, quán
tѭӣng chӳ viӃt trong trang giҩy hòa nhұp vào chӳ AH, và chӳ AH
tan vào trong thân mình, mang trí tuӋ cӫa Phұt hòa vào dòng tâm
thӭc cӫa mình. Sau ÿó vӯa ÿӕt vӯa tөng OM AH HUM.

Tibetan Texts:
Eight Verses for Training the Mind,
Tib., bLo-sbyong-tshigs-brgyad-ma,
[Tám Bài K͏ Chuy͋n Hóa Tâm]
A Tantric Meditation Simplified for Beginners
Tib., Sangs-rgyas-byang-sems-sgom-tshul,
[Pháp Thi͉n M̵t Tông Ĉ˯n Gi̫n dành cho Ph̵t T͵ Nh̵p Môn]

Lama Zopa Rinpoche khuyên rҵng ÿӕi vӟi hình ҧnh cӫa Phұt, Bӗ
tát, các ÿҩng Hӝ Phұt Mҥn ÿà la, cǊng nhѭ các bҧo vұt tѭӧng trѭng
cho thân miӋng ý cӫa Phұt, không nên ÿӕt mà nên trân trӑng cҩt giӳ
vào trong bҧo tháp hay trong bӑng cây, hoһc ÿӇ nѫi ráo cao thanh
tӏnh. CǊng có thӇ ÿһt vào trong lӗng chim bҵng gӛ, rӗi niêm kín lҥi.
Nhѭ vұy biӇu tѭӧng cӫa thân miӋng ý cӫa Phұt sӁ không ÿӃn nӛi
phҧi rѫi vãi dѭӟi ÿҩt.
trích Nghi Thͱc Tͭng Ni͏m FPMT
Hӝi Bҧo Tӗn TruyӅn Thӕng Phұt Giáo Ðҥi Thӯa.
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NHÓM TU HӐC GESHE DAWA
Khóa tu hӑc hàng tuҫn vào ngày thӭ bҧy tӯ 7:30pm ÿӃn 9:30pm.
HiӋn Geshe Thubten Dawa ÿang thuyӃt giҧng vӅ Chͱng Ĉ̩o Ca
cӫa Lama Tông Khách Ba. Bài giҧng tiӃng Tây tҥng ÿѭӧc thông
dӏch ra tiӃng Anh và tiӃng ViӋt.

Mӑi sai sót là cӫa ngѭӡi dӏch
Mӑi công ÿӭc xin hӗi hѭӟng pháp giӟi
chúng sinh

Tashi Choling Institute
188 South Terrace - Bankstown NSW 2200
Liên lҥc anh Châu, mob: 0400 823 755
Bài giҧng MP3 ÿѭӧc lѭu trӳ tҥi http://batnha.org
nhҵm tҥo ÿiӅu kiӋn cho ngѭӡi ӣ xa cùng tu hӑc.

H
NguyӋn cho Bӗ ÿӅ tâm

VIET VAJRA FOUNDATION

Nѫi nào chѭa phát triӇn

Thành lұp vào ÿҫu năm 2006 do mӝt nhóm Phұt tӱ ngѭӡi ViӋt tu
tұp theo Phұt-Giáo Tây-Tҥng khӣi xѭӟng ÿӇ tҥo nhӏp cҫu nӕi kӃt
giӳa nhӳng Kim-Cang hӳu và thân hӳu ngѭӡi ViӋt tҥi khҳp nѫi
trên thӃ giӟi.

SӁ nҧy sinh lӟn mҥnh.
Nѫi nào ÿã phát triӇn
SӁ tăng trѭӣng không ngӯng

Trang nhà Viet Vajra Foundation: http://www.vietvajra.org

Không bao giӡ thoái chuyӇn.

H
TÀI LIӊU TIӂNG VIӊT Vӄ PHҰT GIÁO TÂY TҤNG
Tӫ

Sách Phұt Giáo Tây Tҥng: http://batnha.org
Vajra Foundation: http://www.vietvajra.org
Thѭ ViӋn Hoa Sen: http://www.thuvienhoasen.org
Trang Nhà Quҧng Ĉӭc: http://www.quangduc.com
Viet
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