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Ý nghïa tåo tÜ®ng PhÆt 

T.T Thích NhÃt Chân 
 

 

Nguyên do khªi thûy tåo tÜ®ng PhÆt  
 

Theo Kinh Çi‹n cûa ñåi ThØa, tÜ®ng PhÆt ÇÜ®c tåo thành khªi thûy là do vua 
Ðu ñiŠn luy‰n nh§ PhÆt Thích Ca quá mÙc mà b¡t bu¶c phäi tåo tÜ®ng cûa 
PhÆt Ç‹ chiêm ngÜ«ng cho thÕa lòng quy‰n luy‰n mong nh§.  

Kinh PhÆt Thuy‰t ñåi ThØa Tåo TÜ®ng Công ñÙc k‹ r¢ng trong khi PhÆt ª trên 
tr©i Tam ThÆp Tam an cÜ 3 tháng Ç‹ thuy‰t pháp cho mË là Ma Gia phu nhân, 
thì dÜ§i nhân gian hoàn toàn v¡ng bóng PhÆt ! Vua Ðu ñà Diên (hay còn dÎch 
là Ðu ñiŠn) luy‰n nh§ ÇÙc PhÆt Ç‰n mÙc bÕ bê h‰t m†i công viŒc, k‹ cä cung 
phi mÏ n»... Vua tin là mình Üu bi nhÜ th‰ thì së ch‰t s§m, và chÌ mong sao 
trÜ§c khi ch‰t ÇÜ®c g¥p PhÆt. Vua nghï nhÜ sau : "N‰u mình luy‰n nh§ ai mà 
không ÇÜ®c g¥p, thì ho¥c thÃy ÇÜ®c ch‡ ª cûa ngÜ©i Ãy hay thÃy ai giÓng 
ngÜ©i Ãy th©i së trØ diŒt ÇÜ®c các phiŠn mu¶n." Vua låi nghï ti‰p : "Song nay ta 
mà Ç‰n ch‡ ª cûa PhÆt mà låi không thÃy PhÆt thì sÀu thÜÖng than khóc ch¡c 
là ch‰t mÃt! Låi n»a ta thÃy th‰ gian này không m¶t ai có th‹ có ÇÜ®c s¡c 
tÜ§ng, phúc ÇÙc và trí huŒ nhÜ PhÆt, thì làm sao ta có th‹ g¥p ÇÜ®c m¶t ngÜ©i 
nhÜ vÆy Ç‹ giäi trØ sÀu não Çây !" Th‰ nên vua m§i Çi Ç‰n k‰t luÆn : "Nay ta 
phäi tåo hình tÜ®ng cûa PhÆt Ç‹ mà lÍ bái cúng dÜ©ng !".  

Tåo tÜ®ng PhÆt ra sao ? B¢ng chÃt liŒu gì ?  

 

Song khi vua Çã quy‰t ÇÎnh nhÜ th‰ rÒi, thì vÃn ÇŠ gi© Çây låi là : "N‰u ta tåo 
tÜ®ng mà không giÓng PhÆt thì e là ta së phäi chÎu t¶i vô lÜ®ng !" Song vua låi 
suy luÆn ti‰p : "CÛng nhÜ th‰ gian này, tuy m†i ngÜ©i có trí có cùng nhau xÜng 
dÜÖng tán thán công ÇÙc cûa PhÆt thì vÅn không nói tÆn h‰t ÇÜ®c. Song n‰u 
m¶t ngÜ©i thôi mà tùy theo khä næng mình ca ng®i PhÆt thì phúc ÇÙc có ÇÜ®c 
vÅn vô lÜ®ng. Ta nay cÛng vÆy, cÙ tùy theo khä næng mình mà cho tåo tÜ®ng 
PhÆt".  

 

Sau khi v»ng tâm nhÜ th‰ rÒi, vua m§i triŒu tÆp tÃt cä các nghŒ sï tåo tÜ®ng 
trong nÜ§c låi và hÕi ai có th‹ vì mình làm ÇÜ®c tÜ®ng PhÆt thì së tr†ng thÜªng 
rÃt hÆu. Song tÃt cä các nghŒ nhân ÇŠu thÜa : "ViŒc vua sai làm này thÆt là quá 
khó ! Bªi tÜ§ng ÇËp cûa NhÜ Lai th‰ gian không gì so ÇÜ®c, chúng thÀn làm 
sao mà tåo n°i hình tÜ®ng cûa PhÆt ! Giä nhÜ Tÿ Thû Y‰t Ma thiên mà có làm 
Çi n»a cÛng không giÓng ÇÜ®c NhÜ Lai. N‰u chúng thÀn có phäi chÎu lŒnh mà 
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làm thì cÛng chÌ mô phÕng ÇÜ®c Çôi chút tÜ§ng tóc hình xo¡n Óc và båch hào 
mà thôi, còn tÃt cä m†i tÜ§ng ÇËp oai ÇÙc khác  thì không ai làm n°i! Låi n»a 
Th‰ Tôn rÒi së tØ tr©i mà trª vŠ, n‰u hình tÜ®ng mà chúng thÀn tåo có sai sót gì 
Çó, thì danh ti‰ng b†n thÀn së xøp Ç° h‰t !" Suy xét nhÜ th‰ nên không ai dám 
nhÆn làm. Song vua Çã quy‰t ÇÎnh : "Ý ta Çã quy‰t không ÇÜ®c chÓi tØ. NhÜ 
ngÜ©i bÎ khát muÓn uÓng nÜ§c sông, ch£ng lë vì uÓng không h‰t ÇÜ®c nÜ§c 
sông mà không uÓng hay sao !".  

 

TØ s¿ quy‰t ÇÎnh Çó cûa vua Ðu ñà Diên mà tÜ®ng PhÆt ÇÀu tiên ÇÜ®c khªi 
công tåo. Song tÜ®ng làm b¢ng gì Çây ? Trong Kinh k‹ là các nghŒ nhân 
khuyên vua dùng g‡ "tº chiên Çàn" loåi ÇÜ©ng vân cho Ç‰n th§ g‡ ÇŠu cÙng 
ch¡c mà tåo tÜ®ng PhÆt.  

 

Song theo kinh Quán PhÆt Tam Mu¶i Häi thì nói là vua tåo tÜ®ng PhÆt b¢ng 
vàng ròng, tÙc Çúc tÜ®ng b¢ng kim loåi. NhÜng Çoån sau Çó, khi trä l©i cho Di 
L¥c BÒ Tát, ÇÙc PhÆt có nói nhÜ sau vŠ các chÃt liŒu làm tÜ®ng, "Di L¥c, n‰u 
có ngÜ©i nào dùng các tÖ løa Ç‹ mà tô vë; ho¥c là nÃu Çúc vàng, båc, ÇÒng, 
s¡t, chì, thi‰c các thÙ; ho¥c là Çiêu kh¡c các g‡ chiên Çàn hÜÖng v.v..; ho¥c 
dùng các loåi chân châu, vÕ Óc, gÃm vóc dŒt thành; ho¥c là ÇÃt ÇÕ, than tr¡ng, 
ho¥c ÇÃt v»a ho¥c g‡ các thÙ nhÜ vÆy..., tùy theo khä næng mà làm tÜ®ng 
PhÆt..," cho thÃy là ÇÙc PhÆt cho phép làm tÜ®ng b¢ng bÃt cÙ chÃt liŒu nào, tùy 
khä næng mình có ÇÜ®c.  

TÜ th‰ và chiŠu kích cûa tÜ®ng  

 

ñiŠu n»a là tåo tÜ®ng theo tÜ th‰ nào ? ñi, ÇÙng, n¢m, hay ngÒi ? Vua cho hÕi 
š cûa quÀn thÀn thì có vÎ båch vua : "ñåi vÜÖng nên làm tÜ®ng NhÜ Lai ngÒi. 
Tåi sao vÆy? Bªi tÃt cä các chÜ PhÆt Ç¡c Çåi BÒ ÇŠ, chuy‹n chính Pháp luân, 
hiŒn Çåi thÀn thông, hàng phøc ngoåi Çåo, làm Çåi PhÆt s¿ ÇŠu theo th‰ ngÒi. 
Th‰ nên làm tÜ®ng Ngài ngÒi k‰t già trên tòa sÜ tº".  

 

Tuy nhiên nhÜ th‰, song theo nhÜ Kinh Quán PhÆt Tam Mu¶i Häi, ÇÙc PhÆt 
hÜ§ng dÅn hành giä khi quán tÜ®ng PhÆt cÛng quán Çû các tÜ th‰ Çi, ÇÙng, 
n¢m, ngÒi. ñiŠu Ãy chÙng tÕ là chúng ta có th‹ tåo tÜ®ng PhÆt theo Çû m†i tÜ 
th‰, chÙ không cÓ ÇÎnh chÌ là tÜ®ng ngÒi.  

 

Còn vŠ chiŠu cao, Kinh nói nhÜ sau : "TÜ®ng PhÆt ngÒi k‰t già, cao 7 thÜ§c. 
M¥t và tay chân ÇŠu s¡c vàng tiá". TÜ®ng cao 7 thÜ§c tÀu, tÙc khoäng 2,10m. 
N‰u so v§i thân thÆt cûa PhÆt mà truyŠn thuy‰t thÜ©ng nói là cao "trÜ®ng løc", 
tÙc 16 thÜ§c, khoäng 4,80m, thì tÜ®ng chÜa b¢ng nºa thân thÆt cûa PhÆt. Song 

www.phatphap.com 



Ý Nghïa Tåp TÜ®ng PhÆt  3 
 
khi ra Çón ÇÙc PhÆt tØ trên tr©i xuÓng, Kinh có nói là "Lúc Ãy vua Ðu ñà diên 
kéo theo bÓn binh oai nghi chÌnh tŠ làm tùy tùng, cÜ«i Çåi båch tÜ®ng trang sÙc 
Çû loåi báu quš, Çích thân vua cung kính Çi tÜ®ng do mình tåo, v§i hoa, c©, âm 
nhåc kèm theo cúng dÜ©ng, tØ nÜ§c cûa vua mà hÜ§ng vŠ thành Tæng Già Ni". 
ñoån sau cÛng nói là, "Lúc Ãy vua Ðu ñà Diên ÇÌnh Çi tÜ®ng PhÆt cùng v§i các 
phÄm vÆt cúng dÜ©ng trân kÿ Ç‰n nÖi NhÜ Lai mà hi‰n cúng". Theo Çó thì 
tÜ®ng không th‹ l§n ÇÜ®c. Th‰ nên câu nói "ÇÌnh Çi" ª Çây có th‹ chÌ là m¶t 
cách nói mà thôi. Vä låi kích thÜ§c cûa Trung Hoa cÛng không cÓ ÇÎnh mà thay 
Ç°i theo các triŠu Çåi. N‰u lÃy chiŠu kích nhÕ nhÃt theo Ç©i nhà ThÜÖng, thì 7 
thÜ§c là cao khoäng 1,10m, và thân thÆt cûa PhÆt th©i cao khoäng 2,50m. 
ChiŠu kích này có vÈ h»u lš...  

 

Låi theo Kinh Quán PhÆt Tam Mu¶i Häi thì k‹ r¢ng khi PhÆt tØ tr©i ñao L®i trª 
vŠ Diêm Phù ñŠ, "Khi Ãy vua Ðu ñiŠn do vì luy‰n m¶ Th‰ Tôn nên Çúc vàng 
làm tÜ®ng. Nghe tin PhÆt xuÓng bèn cho voi chª tÜ®ng Ç‰n nghinh Çón Th‰ 
Tôn..." Theo Çây thì tÜ®ng l§n khoäng trên m¶t mét là ÇiŠu h®p lš.  

 

NhÜng dï nhiên Çó là chiŠu kích cûa pho tÜ®ng PhÆt ÇÀu tiên, chÙ không phäi 
là chiŠu kích bó bu¶c. Bªi khi nói vŠ công ÇÙc làm tÜ®ng, ÇÙc PhÆt có nói, "Tùy 
khä næng mình mà làm tÜ®ng PhÆt, cho Ç‰n nhÕ nhÃt chÌ l§n b¢ng m¶t ngón 
tay". Th‰ nên tÜ®ng l§n nhÕ không phäi là vÃn ÇŠ.  

Ai là T° ÇÀu tiên tåo tÜ®ng PhÆt ? Làm vào lúc nào và làm trong bao lâu ?  

 

Theo Kinh ñåi ThØa Tåo TÜ®ng Công ñÙc k‹ ti‰p, "Khi Ãy Tÿ Thû Y‰t Ma thiên 
tØ xa chÙng ki‰n s¿ viŒc Ãy, bi‰t rõ š vua muÓn tåo tÜ®ng PhÆt, nên trong Çêm 
khuya suy nghï nhÜ sau: "Tài nghŠ ta bi‰t là tuyŒt khéo nhÃt, trong th‰ gian này 
không ai b¢ng ta. N‰u ta ra tay làm thì cÛng ÇÜ®c chút ít nét giÓng PhÆt". Nghï 
rÒi liŠn bi‰n thân thành m¶t nghŒ nhân...båch v§i vua r¢ng, "ThÀn nay muÓn vì 
Çåi vÜÖng mà tåo tÜ®ng. Tài nghŠ cûa thÀn th‰ gian không ai b¢ng. Xin Çåi 
vÜÖng không cÀn phäi nh© Ç‰n ai h‰t." Vua nghe nói h‰t sÙc vui mØng....".  

 

Theo truyŠn thÓng tín ngÜ«ng cûa ƒn Ç¶, Tÿ Thû Y‰t Ma (Vizvakarman) là vÎ 
thÀn nghŒ thuÆt và công xäo, cÛng là thÀn ki‰n trúc, vÓn là quÀn thÀn cûa vua 
tr©i ñ‰ Thích tåi ñao L®i thiên. M†i s¿ xây d¿ng vŠ các cung ÇiŒn nguy nga 
tráng lŒ trên tr©i ñao L®i và tr©i Ba MÜÖi Ba, cÛng nhÜ các ÇÒ ng†c báu trang 
sÙc tuyŒt xäo cûa các vua tr©i ÇŠu do Tÿ Thû Y‰t Ma tåo nên vÆy. Trong Kinh 
nói là ba bÆc thŠm báu tØ thành Tæng Già Thi lên cho Ç‰n tr©i ñao L®i Ç‹ cho 
ÇÙc PhÆt bÜ§c xuÓng cÛng do m¶t tay Tÿ Thû Y‰t Ma tåo nên.  
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Trong Kinh låi k‹ Tÿ Thû Y‰t Ma tâu cùng vua, "Sáng hôm nay tÙc là ngày 
mÒng 8 ÇÀu tháng, là lúc mà sao PhÃt Sa h®p cùng Tÿ Sa Ha ñ‹ ÇÒng xuÃt 
hiŒn. Khi PhÆt vØa m§i Çän sinh cÛng có ÇiŠm Ùng nhÜ vÆy. Nay là ngày tÓt, 
nên phäi khªi công ngay".  

 

Trong khi Tÿ Thû Y‰t Ma ra tay làm thì Kinh ghi ti‰p, "Lúc Ãy trong lòng vua Ðu 
ñà Diên suy tính nhÜ sau: Sao cho tÜ®ng do ta cho tåo ÇÜ®c mau hoàn tÃt ! 
Nghï xong, vua nói v§i vÎ nghŒ nhân cõi tr©i : "NgÜÖi hãy cÓ g¡ng ra sÙc cho 
mau hoàn tÃt, cho ta s§m ÇÜ®c chiêm ngÜ«ng lÍ kính." Do Çó nghŒ nhân cõi 
tr©i m§i ra h‰t tài nghŒ, dÓc lòng không ngÜng nghÌ, chÜa h‰t ngày tr©i là Çã 
hoàn tÃt". NhÜ vÆy là tÜ®ng PhÆt ÇÀu tiên ÇÜ®c tåo vào ngày 8, tháng mÃy th©i 
không rõ, và chÌ trong vòng 1 ngày là hoàn thành. Và t° sÜ tåo tÜ®ng PhÆt 
không ngoài ai khác là vÎ thÀn thû công nghŒ và ki‰n trúc Tÿ Thû Y‰t Ma.  

Tåo tÜ®ng PhÆt có ích døng gì ?  

 

T¿a ÇŠ cûa Kinh cÛng Çû cho chúng ta thÃy tåo tÜ®ng PhÆt là m¶t viŒc làm 
"công ÇÙc". Công ÇÙc nhÜ th‰ nào ? Trong Kinh k‹, "Nói xong, [Tÿ Thû Y‰t Ma] 
vung búa Çëo g‡ tåc tÜ®ng liŠn. Ti‰ng phåt g‡ vang lên Ç‰n tÀng tr©i Ba MÜÖi 
Ba, Ç‰n tÆn pháp h¶i cûa PhÆt. Do thÀn l¿c cûa PhÆt nên bÃt cÙ ch‡ nào ti‰ng 
phåt g‡ vang Ç‰n, chúng sinh ª ch‡ Ãy mà nghe ÇÜ®c âm thanh này, thì t¶i cÃu 
phiŠn não ÇŠu ÇÜ®c tiêu trØ. BÃy gi©, NhÜ Lai b‡ng mÌm cÜ©i và không h‰t l©i 
ca ng®i công ÇÙc cûa nhà vua, Ç‰n mÙc PhÆt còn tØ xa Ãy mà th† kš A nÆu Ça 
la Tam miŒu Tam bÒ ÇŠ cho nhà vua n»a". ñoån Kinh này cho thÃy rõ mÓi liên 
hŒ chính y‰u gi»a viŒc tåo tÜ®ng PhÆt và viŒc thành PhÆt sau này. Tåo tÜ®ng 
PhÆt là nhân và quä cûa nhân này là chính ngÜ©i tåo tÜ®ng së thành PhÆt sau 
này. Th‰ nên viŒc tåo tÜ®ng là m¶t công ÇÙc phi thÜ©ng và nŠn täng nhÃt cho 
con ÇÜ©ng "thành PhÆt".  

 

Trong Kinh còn ÇÜa ra câu hÕi cûa chúa tr©i Ba MÜÖi Ba, "Th‰ Tôn, hiŒn gi© tåi 
nhân gian có chæng nh»ng ngÜ©i nào mà trong nh»ng Ç©i trÜ§c Çã tØng làm 
tÜ®ng PhÆt hay không ?" PhÆt trä l©i, "Thiên Chû, nh»ng ngÜ©i Çã tØng là tÜ®ng 
PhÆt trong quá khÙ ÇŠu Çã giäi thoát h‰t rÒi! Ÿ ngay trong chúng cõi tr©i này 
mà còn không có thì huÓng gì là ª ch‡ nào khác". Ngay sau Çó ÇÙc PhÆt liŠn 
k‹ ra "tông tích" cûa m¶t sÓ các ÇŒ tº Ngài ÇŠu do nhân duyên công ÇÙc tåo 
tÜ®ng hay liên hŒ Ç‰n Tam Bäo mà có ÇÜ®c các quä báo siêu viŒt nhÜ hiŒn nay. 
Ch£ng hån nhÜ vua TÀn Bà Sa La là do Ç©i quá khÙ tØng tåo tÜ®ng BÒ Tát mà 
sinh ra làm vua và ÇÜ®c g¥p PhÆt, khi ch‰t sinh làm con vua tr©i Tÿ Sa Môn; 
Ba anh em ngài Ca Di‰p, do Ç©i quá khÙ sºa sang PhÆt ÇÜ©ng, nên Ç©i nay 
Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát; ngài KiŠu Phåm Ba ñŠ xÜa làm thân trâu, do Çi tìm cÕ mà 
nhiÍu quanh tinh xá PhÆt æn cÕ cây ª Çó, nhân thÃy tôn dung cûa PhÆt mà 
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phát tâm hoan hÌ, nh© phúc ÇÙc Ãy nay ÇÜ®c giäi thoát; Thi Tÿ La tØng Çem 
bäo cái cúng dÜ©ng cho tÜ®ng PhÆt; A Nâu Lâu ñà th¡p lên m¶t tim Çèn cÛng 
Ç‹ cúng dÜ©ng; Thâu Tÿ Na tØng quét PhÆt ÇÜ©ng; A Bà Ma Na ª ngay trÜ§c 
tÜ®ng PhÆt th¡p Çèn thí ánh sáng; Nan ñà Tÿ KhÜu ái kính oai nghi cûa tôn 
tÜ®ng mà dùng hÜÖng thûy t¡m rºa cho tÜ®ng... PhÆt nói, "Có vô lÜ®ng các bÆc 
A La Hán nhÜ th‰ ÇŠu do tØng có Çôi chút cúng dÜ©ng tÜ®ng PhÆt, cho Ç‰n ít 
nhÃt là Na Già Ba La chÌ có trÜ§c tòa cûa tÜ®ng lÃy chút hoàng ÇÖn vë m¶t 
thân tÜ®ng Ç‹ cúng dÜ©ng lên. Do phúc ÇÙc Ãy mà ÇŠu ÇÜ®c lìa kh° chÙng Ç¡c 
giäi thoát". PhÆt låi nói ti‰p, "Thiên Chû, N‰u låi có ai trong khi Pháp cûa ta 
chÜa diŒt mà có th‹ ra sÙc tåo các tÜ®ng PhÆt, th©i nÖi h¶i ÇÀu tiên cûa Di L¥c 
së ÇÜ®c giäi thoát. N‰u có chúng sinh nào không phäi chÌ vì chính mình cÀu 
xuÃt ly mà vì muÓn Ç¡c Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ nên tåo tÜ®ng PhÆt, phäi bi‰t Çó 
chính là nhân cûa ba mÜÖi hai tÜ§ng, và làm cho ngÜ©i Ãy mau ÇÜ®c thành 
PhÆt".  

 

N‰u vua Ðu ñiŠn do tåo tÜ®ng PhÆt mà ÇÜ®c th† kš BÒ ÇŠ là k‰t quä lâu xa vŠ 
sau, thì k‰t quä ngay hiŒn tåi, theo Kinh nói, ngay sau khi tÜ®ng vØa ÇÜ®c tåo 
xong, "Khi Ãy vua Ðu ñà Diên thÃy tÜ®ng làm xong tÜ§ng ÇËp oai nghiêm tâm 
sinh niŠm tin thanh tÎnh, Ç¡c ÇÜ®c Nhu thuÆn nhÅn. Do Ç¡c ÇÜ®c nhÅn nên låi 
càng thêm hân hoan sung sÜ§ng, bao nhiêu nghiŒp chÜ§ng cùng các phiŠn 
não ÇŠu ÇÜ®c tiêu trØ, ví nhÜ m¥t tr©i xuÃt hiŒn thì sÜÖng giá ÇŠu tiêu tan. Duy 
trØ m¶t nghiŒp hiŒn thân phäi chÎu, Çó là Çã tØng ª trÜ§c thánh nhân nói l©i ác 
ng»". Nhu thuÆn nhÅn theo s¿ giäi thích cûa Tæng TriŒu Çåi sÜ là "[ñÓi v§i chân 
lš] tâm thì mŠm måi, trí thì thuÆn theo, có khä næng th† nhÆn ÇÜ®c thÆt tÜ§ng, 
song chÜa Çåt Ç‰n mÙc vô sinh, nên g†i là Nhu thuÆn nhÅn".  

 

Các Çoån Kinh trên Çû cho chúng ta thÃy ích døng cûa viŒc tåo tÜ®ng siêu viŒt 
Ç‰n mÙc nào, th‰ nên khÕi phäi nh¡c t§i bi‰t bao k‰t quä ích l®i khác n»a mà 
trong các Kinh thu¶c loåi này k‹ ra không bi‰t chán mŒt.  

LÜ®c qua vŠ s¡c thân quan trong ñåi ThØa  

 

MuÓn hi‹u rõ hÖn n»a vŠ š nghïa quan tr†ng cûa tÜ®ng PhÆt trong ñåi ThØa, 
chúng ta cÀn phäi xét qua các quan Çi‹m cûa ñåi ThØa vŠ "s¡c thân" và "pháp 
thân" cûa PhÆt. N‰u chúng ta cho r¢ng "pháp" là gì cao quš hÖn "s¡c" rÃt nhiŠu, 
th©i theo Çó chúng ta së chÌ tôn tr†ng Pháp cûa PhÆt mà coi nhË S¡c cûa PhÆt. 
S¡c tÜ§ng cûa PhÆt mà còn bÎ coi thÜ©ng, thì huÓng gì là hình tÜ§ng cûa tÜ®ng 
PhÆt vÓn chÌ là 1 th‹ chÃt vô tình !  

 

Song theo ñåi ThØa, S¡c thân này thÆt s¿ chÜa tØng bao gi© bÎ coi thÜ©ng 
trong ñåi ThØa PhÆt giáo. S¡c thân cûa PhÆt không phäi chÌ là s¡c pháp vô 

www.phatphap.com 



Ý Nghïa Tåp TÜ®ng PhÆt  6 
 
thÜ©ng bi‰n hoåi cûa th‰ gian, mà Çó là cä m¶t công trình xây d¿ng trÜ©ng kÿ 
qua ba vô sÓ ki‰p, v§i s¿ tích góp cûa vô lÜ®ng công ÇÙc tØ bi trí huŒ vô lÆu 
tÜÖng Üng v§i thÆt tÜ§ng cûa tÃt cä các pháp m§i có th‹ có ÇÜ®c m¶t s¡c thân 
nhÜ vÆy. S¡c thân Ãy bÃt khä tÜ nghì, nhÜ kim cÜÖng bÃt hoåi bÃt diŒt, là nÖi 
tích tø cûa vô lÜ®ng thiŠn ÇÎnh tam mu¶i, thÀn thông bi‰n hoá, là hiŒn thân cûa 
tÃt cä nh»ng gì là chân thÆt chân lš, là ch‡ y cÙ cûa giäi thoát Ni‰t bàn cÙu 
cánh và Giác ng¶ vô thÜ®ng. ThÆt s¿ ra tÃt cä nh»ng gì chúng ta g†i là Pháp 
cûa PhÆt ÇŠu không lìa khÕi S¡c thân Ãy mà có ÇÜ®c.  

 

Trong suÓt giai Çoån ÇÙc PhÆt còn tåi th‰, S¡c thân Ãy là tÃt cä m†i š nghïa 
cûa PhÆt pháp, Çåo PhÆt ÇÜ®c xây d¿ng trên S¡c thân Ãy, chúng sinh quy y 
nÜÖng t¿a trên S¡c thân Ãy. S¡c thân Ãy làm cho "Pháp", tÙc chân lš, trª thành 
hiŒn th¿c, cø th‹, không còn chÌ là m¶t lš thuy‰t suông, m¶t š nghïa r‡ng 
không. Sau khi ÇÙc PhÆt nhÆp diŒt, S¡c thân Ãy trª thành xá l®i, vÅn ti‰p tøc là 
m¶t tác nhân có ÇÀy Çû công næng Ç‹ l®i låc cÙu Ç¶ chúng sinh.  

 

Th‰ nên trong Kinh Døc PhÆt Công ñÙc, Thanh TÎnh HuŒ BÒ Tát hÕi ÇÙc PhÆt 
hai câu hÕi nhÜ sau, "(1) ChÜ PhÆt NhÜ Lai ng Chính ñ£ng Giác do nhân 
duyên gì mà có ÇÜ®c [s¡c] thân thanh tÎnh v§i tÜ§ng ÇËp hoàn toàn nhÜ vÆy ? 
(2) Låi các chúng sinh ÇÜ®c g¥p NhÜ Lai gÀn gÛi cúng dÜ©ng Çåt ÇÜ®c phúc 
báo vô lÜ®ng vô biên. Ch£ng hay sau khi NhÜ Lai nhÆp Ni‰t bàn rÒi thì các 
chúng sinh cúng dÜ©ng ra sao, tu công ÇÙc nào Ç‹ thiŒn cæn Ãy mau chóng Çåt 
Ç‰n cÙu cánh Vô thÜ®ng BÒ ÇŠ ?".  

 

ñÙc PhÆt trÜ§c h‰t giäi thích Pháp thân tÙc chính là S¡c thân, th‰ nên do 
"Pháp" thanh tÎnh nên "S¡c" thanh tÎnh, "ThiŒn nam tº, phäi hi‹u r¢ng do vì bÓ 
thí, trì gi§i, nhÅn nhøc, tinh ti‰n, tïnh l¿, trí huŒ, tØ bi hÌ xä, giäi thoát, giäi thoát 
tri ki‰n, l¿c, vô sª úy, tÃt cä PhÆt pháp, Trí nhÃt thi‰t chûng [m†i Pháp Ãy ÇŠu] 
thiŒn và thanh tÎnh, nên [s¡c thân] NhÜ Lai thanh tÎnh". VÎ PhÆt Çang hiŒn h»u 
ÇÓi trÜ§c Thanh TÎnh HuŒ BÒ Tát Çó là m¶t "s¡c thân" hoàn toàn thanh tÎnh do 
bªi tÃt cä PhÆt pháp ÇŠu thanh tÎnh. ñiŠu Ãy có nghïa là Pháp tÙc S¡c, Pháp 
thanh tÎnh nên S¡c thanh tÎnh.  

 

Và trä l©i ti‰p câu hÕi thÙ hai, ÇÙc PhÆt ÇÜa ra š nghïa vŠ các thân PhÆt, "...ChÜ 
PhÆt Th‰ Tôn có Çû ba thân là Pháp thân, Th† døng thân và Hoá thân. Sau khi 
ta ni‰t bàn, n‰u muÓn cúng dÜ©ng ba thân Ãy thì hãy cúng dÜ©ng xá l®i. Song 
xá l®i có hai loåi : m¶t là thân cÓt xá l®i, hai là pháp tøng xá l®i...N‰u ngÜ©i nam, 
ngÜ©i n», Bí su næm chúng mà có tåo tÜ®ng PhÆt, ho¥c không Çû khä næng thì 
ít nhÃt là nhÕ nhÜ håt lúa, ho¥c tåo tháp c« b¢ng quä táo... rÒi Ç¥t xá l®i nhÜ 
håt cäi hay chép pháp tøng bÕ vào Çó. RÒi v§i các thÙ trân kÿ mà cúng dÜ©ng, 
tùy theo khä næng cûa mình mà chí thành ân cÀn thì [công ÇÙc có ÇÜ®c] nhÜ 
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[cúng dÜ©ng] thân ta hiŒn còn tåi th‰ Çây không chút sai khác". Ÿ Çây ÇÙc PhÆt 
xác ÇÎnh thân xá l®i ho¥c thu¶c s¡c pháp, tÙc thân cÓt xá l®i, ho¥c thu¶c pháp 
tøng, tÙc ch» nghïa ho¥c âm nghïa, ÇŠu có công næng y nhÜ ba thân PhÆt mà 
trong Çó gÒm cä "pháp" thân. CÛng nên chú š là câu nói trên cûa PhÆt là gÒm 
cä tÜ®ng PhÆt n»a, cÛng có công næng b¢ng nhÜ ba thân.  

 

Song khi nói vŠ S¡c thân PhÆt tÙc nói Ç‰n s¡c mÀu vàng tía, dáng cao trÜ®ng 
sáu, chính y‰u là ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt và tám mÜÖi vÈ ÇËp. ñiŠu này, ngÜ©i 
phÆt tº chúng ta luôn bÎ ám änh bªi bài kŒ trong Kinh Kim CÜÖng, "n‰u dùng 
s¡c Ç‹ thÃy ta, theo âm thanh Ç‹ cÀu ta, ngÜ©i Ãy hành tà Çåo, không th‹ thÃy 
NhÜ Lai". Và ngay trong Kinh ñåi ThØa Tåo TÜ®ng Công ñÙc, Di L¥c BÒ Tát 
cÛng Ç¥t câu hÕi, "Th‰ Tôn [thân cûa] chÜ PhÆt NhÜ Lai là thân pháp tính chÙ 
không phäi là thân s¡c tÜ§ng. N‰u lÃy s¡c tÜ§ng làm thân PhÆt thì Tÿ khÜu 
Nan ñà và Chuy‹n luân thánh vÜÖng cÛng ÇŠu là PhÆt h‰t, vì 2 vÎ Ãy ÇŠu có Çû 
các tÜ§ng tÓt [nhÜ cûa PhÆt]..." Chính vì các lš do này mà ngÜ©i phÆt tº Çâm 
coi thÜ©ng S¡c thân và coi thÜ©ng lây tÜ®ng PhÆt ! Không nh»ng th‰, câu hÕi 
cûa vua Ba TÜ N¥c sau Çó còn cho thÃy nhiŠu bÃt toàn hÖn n»a cûa s¡c thân 
và công næng tåo tÜ®ng PhÆt, Kinh k‹ nhÜ sau, "Lúc Ãy trong h¶i có nh»ng 
ngÜ©i chÜa phát ñåi thØa tâm ÇŠu sinh nghi ng©, không bi‰t NhÜ Lai trong quá 
khÙ có tåo tÜ®ng PhÆt hay không có tåo ? N‰u mà có tåo thì tåi sao tu°i th† låi 
có gi§i hån, còn có bŒnh, có kh°, cõi nÜ§c Ngài ª thì ÇÀy dãy u‰ trÜ®c không 
hŠ thanh tÎnh?" Vua Ba TÜ N¥c nhân Çó m§i hÕi PhÆt, "Th‰ Tôn,... song PhÆt 
Th‰ Tôn tØng có lÀn bÎ cây Ki‰p ña La Çâm làm chân bÎ thÜÖng; låi có lÀn bÎ ñŠ 
Bà ñåt ña ÇÄy núi Çá xuÓng làm chân chäy máu; låi có lÀn Ngài nói có bŒnh và 
sai Kÿ Bà ÇiŠu ch‰ thuÓc månh; låi có lÀn Ngài bÎ Çau lÜng phäi bäo Ma Ha Ca 
Di‰p tøng bÄy phÀn BÒ ÇŠ cÖn Çau m§i ÇÜ®c trØ; låi có lÀn Ngài khó ª, phäi sai 
A Nan ñà Ç‰n nhà Bà la môn xin s»a bò dùng; låi có lÀn trong thôn Sa La an 
cÜ ba tháng chÌ æn lúa ng¿a; låi có lÀn Ngài khÃt th¿c mà không ÇÜ®c gì h‰t, 
Çem bát trÓng không mà vŠ. NhÜ Th‰ Tôn vØa nói n‰u có ai tØng làm tÜ®ng 
PhÆt thì bao nhiêu nghiŒp chÜ§ng ÇŠu ÇÜ®c tiêu trØ, lìa các kh° não, không 
còn tÆt bŒnh n»a. VÆy Th‰ Tôn xÜa kia có tØng làm tÜ®ng hay là không làm? 
N‰u xa xÜa kia mà Ngài tØng làm thì do nhân gì mà có các s¿ viŒc nhÜ vÆy?".  
Gi© dây chúng ta thº cÙu xét vŠ ba vÃn ÇŠ trên :  

 

1/- TrÜ§c h‰t vŠ bài kŒ trong Kinh Kim CÜÖng, bài kŒ Ãy rõ ràng chÌ kh£ng ÇÎnh 
r¢ng ngÜ©i nào dùng s¡c và âm thanh Ç‹ thÃy Ç‹ cÀu PhÆt thì nhÜ th‰ là låc 
vào ÇÜ©ng tà rÒi, song bài kŒ không hŠ kh£ng ÇÎnh r¢ng s¡c và âm thanh là tà 
Çåo. N‰u s¡c và âm thanh là tà Çåo, thì sao ÇÙc PhÆt không nói r¢ng, "s¡c chÌ 
là tà Çåo, âm thanh cÛng tà Çåo, ÇØng thÃy s¡c nghe thanh, Çó chính là NhÜ 
Lai ?" ñiŠu này Çû thÃy rõ vÃn ÇŠ sai lÀm không ª nÖi s¡c và âm thanh mà ª 
nÖi ngÜ©i sº døng s¡c và âm thanh. Ví nhÜ trong bóng Çêm chúng ta thÃy cu¶n 
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dây mà lÀm là con r¡n, thì l‡i lÀm không ª nÖi cu¶n dây mà ª nÖi cái thÃy cûa 
chúng ta, chÙ tåi sao låi Ç° h‰t l‡i lÀm vào cu¶n dây ?  

 

S¡c và âm thanh vÓn không t¿ nhÆn mình là NhÜ Lai, cÛng không t¿ phû nhÆn 
mình ch£ng phäi là NhÜ Lai, chính cái tâm cûa chúng ta cho Çó là NhÜ Lai và 
cho Çó không phäi là NhÜ Lai. S¡c và âm thanh cÛng không hŠ có š gì lØa dÓi 
chúng ta, mà t¿ chúng ta thÃy ra th‰ này thÃy ra th‰ kia. S¡c và âm thanh cÛng 
không hŠ vui khi chúng ta bám vào Çó, và cÛng ch£ng hŠ buÒn khi chúng ta 
hûy bÕ khinh chê. T¿ tÜ§ng cûa s¡c và âm thanh luôn luôn nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, 
không sinh không diŒt, không tåo tác, không tÜ vÎ, không t¿ ngã, không s« h»u. 
Ch£ng qua vì chúng ta không thÃy ra ÇÜ®c thÆt tÜ§ng Çó cûa s¡c và âm thanh, 
nên khªi tâm tà v†ng cho s¡c và âm thanh này là tôi, là cûa tôi, và s¡c và âm 
thanh kia là NhÜ Lai, là Pháp cûa NhÜ Lai, th‰ nên PhÆt m§i nói bài kŒ trên Ç‹ 
phá tâm tà v†ng Çó cûa chúng ta, chÙ Çâu phäi là phá s¡c và âm thanh Ç‹ mà 
rÖi vào Çoån diŒt. Phá tâm tà v†ng nhÜ th‰ là Ç‹ chúng ta thÃy rõ ra, hay chÙng 
ng¶ ÇÜ®c, thÆt tÜ§ng vô sinh diŒt cûa s¡c và âm thanh vÆy. Th‰ nên câu kŒ 
cuÓi cùng m§i vÅn dùng ch» "thÃy" mà nói là "không thÃy ÇÜ®c NhÜ Lai", tÙc 
cÙu cánh vÅn là Ç‹ "thÃy" ra NhÜ Lai, chính là thÃy ra thÆt tÜ§ng cûa s¡c và âm 
thanh vÆy. Tóm k‰t låi, NhÜ Lai chính là s¡c và âm thanh trên bình diŒn thÆt 
tÜ§ng.  

 

Bài kŒ cÛng không hŠ kh£ng ÇÎnh r¢ng lià s¡c và âm thanh Çó là chính ñåo. 
N‰u Çúng nhÜ th‰ là chính ñåo, thì ÇÙc PhÆt chÌ viŒc nói "bÎt m¡t bÎt tai låi, 
ÇØng thÃy nghe gì h‰t, Çó là hành chính Çåo, Çó chính là NhÜ Lai", có phäi là 
dÍ hi‹u cho chúng ta bi‰t bao không! Dù có lìa Çi chæng n»a thì cÛng là tâm 
chúng ta v†ng thÃy là lìa là h®p, chÙ t¿ tÜ§ng cûa s¡c và âm thanh không hŠ 
có lìa hay h®p, mà lúc nào cÛng nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, không tåo không tác... Bài 
kŒ nh¢m ch¥n ÇÙng và giäi tÕa tâm tà v†ng Ãy Ç‹ cho tâm thÙc hành giä ÇÙng 
yên låi, l¡ng trong xuÓng, bÃt Ç¶ng, không tåo tác, th©i së tÜÖng Üng ÇÜ®c v§i 
thÆt tÜ§ng cûa s¡c và âm thanh và nói chung là cûa tÃt cä các pháp. Nh© tÜÖng 
Üng nên tâm hành giä së "thÃy" hay chÙng ÇÜ®c thÆt tÜ§ng cûa s¡c và âm 
thanh..., và khi Ãy tâm thÙc trª thành Trí bát nhã.  

 

Do Çó bài kŒ cûa Kinh Kim CÜÖng không hŠ nh¢m Çä phá s¡c và âm thanh, mà 
trái låi chính låi nh¢m ÇiŠu tâm Çúng mÙc Ç‹ ÇÜa t§i ch‡ chÙng ra thÆt tÜ§ng 
cûa s¡c và âm thanh vÆy.  

 

 2/- ThÙ Ç‰n là câu hÕi cûa Di L¥c BÒ Tát, tr†n nguyên câu hÕi Ãy nhÜ sau, 
"Th‰ Tôn, [thân cûa] chÜ PhÆt NhÜ Lai là thân pháp tính chÙ không phäi là thân 
s¡c tÜ§ng. N‰u lÃy s¡c tÜ§ng làm thân PhÆt thì Tÿ khÜu Nan ñà và Chuy‹n 
luân thánh vÜÖng cÛng ÇŠu là PhÆt h‰t, vì hai vÎ Ãy ÇŠu có Çû các tÜ§ng tÓt 
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[nhÜ cûa PhÆt]. N‰u vÆy, ho¥c nhÜ có chúng sinh nào hûy hoåi Pháp thân cûa 
PhÆt, [nghïa là] pháp mà nói là phi pháp, phi pháp mà nói là pháp, rÒi sau Çó låi 
phát tín tâm mà tåo tÜ®ng PhÆt, thì tr†ng ti kia có vì th‰ mà ÇÜ®c tiêu diŒt hay 
không th‹ diŒt ÇÜ®c ?" Pháp thân cûa PhÆt nói rõ ra gÒm næm pháp : Gi§i, 
ñÎnh, HuŒ, Giäi thoát, và Giäi thoát tri ki‰n. Có nghïa là ch£ng hån ngÜ©i nào 
phá gi§i, tÙc là phá Pháp thân cûa PhÆt; ngÜ©i nào phát sinh tà ki‰n hûy hoåi 
chính ki‰n, tÙc pháp Pháp thân cûa PhÆt... Phá Pháp tÙc phá ñåo. ñåo bÎ phá 
thì làm sao Çi Ç‰n giäi thoát ÇÜ®c. Giäi thoát không có tÙc kh° không lÓi thoát. 
Do Çó ti này c¿c n¥ng. Ÿ Çây, ÇÙc PhÆt trä l©i nhÜ sau, "N‰u chúng sinh kia 
pháp mà nói là phi pháp, phi pháp låi nói là pháp, song chÌ nói nÖi miŒng thôi 
chÙ không hoåi [chính] ki‰n. Sau Çó sinh lòng tin s¤n lòng tåo hình tÜ®ng PhÆt. 
Thì nghiŒp ác trÜ§c Çó chÌ nÖi thân hiŒn tåi mà chÎu báo nhË, chÙ không phäi 
Ç†a ác Çåo, song vÅn phäi ª trong sinh tº chÙ chÜa giäi thoát ngay ÇÜ®c". Câu 
trä l©i cûa ÇÙc PhÆt cho chúng ta thÃy rõ công næng cûa viŒc tåo tÜ®ng PhÆt ra 
sao. VÃn ÇŠ ª Çây chÌ m§i là tåo tÜ®ng PhÆt thôi chÙ chÜa phäi là S¡c thân 
sinh Ç¶ng cûa PhÆt. TÜ®ng là th‹ theo S¡c thân mà tåo lÆp, tÜ®ng Çã có công 
næng nhÜ th‰, thì công næng cûa s¡c thân dï nhiên còn vi diŒu hÖn nhiŠu. NhÜ 
vua A Xà Th‰ gi‰t cha, håi mË, a tòng theo ñŠ Bà ñåt ña, tÙc theo ác ki‰n, 
phá Tæng håi PhÆt. NhÜng rÒi sau này hÓi hÆn, Ç‰n trÜ§c PhÆt, tÙc trÜ§c s¡c 
thân, sám hÓi quy y, nên t¶i nghiŒp ÇÜ®c tiêu trØ và trª thành một cÆn s¿ h¶ 
pháp Ç¡c l¿c cûa PhÆt.  

 

Th‰ nên, Çành r¢ng nÖi m¥t s¡c tÜ§ng Nan ñà và vua Chuy‹n luân ÇŠu có ba 
mÜÖi hai tÜ§ng giÓng nhÜ PhÆt, song ª m¥t công næng cÙu Ç¶ chúng sinh cûa 
s¡c thân th©i hai vÎ kia không th‹ so sánh ÇÜ®c v§i NhÜ Lai. Ví nhÜ chúng ta 
làm hai vÆt giÓng y hŒt nhau vŠ hình tÜ§ng, song m¶t vÆt b¢ng kim cÜÖng và 
m¶t vÆt b¢ng Çá xanh, thì tuy hình tÜ§ng không khác, song vÆt b¢ng kim cÜÖng 
vÅn có công næng, giá trÎ và quš báu gÃp træm ngàn lÀn vÆt b¢ng Çá xanh. VÆt 
b¢ng kim cÜÖng ÇÜ®c cÃt gi» ª nÖi sang tr†ng và có công næng làm cho ngÜ©i 
chû trª nên giÀu có, danh ti‰ng, ÇÜ®c ngÜ©i khác hâm m¶ kính tr†ng; trong khi 
vÆt b¢ng Çá xanh, tuy ÇÒng hình tÜ§ng v§i vÆt b¢ng kim cÜÖng, song không th‹ 
có công næng làm cho ngÜ©i chû có ÇÜ®c vinh d¿ l§n lao, và bÎ bÕ læn lóc nÖi xó 
vÜ©n! CÛng vÆy, ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt trang nghiêm cûa ÇÙc PhÆt là làm b¢ng 
chÃt trí huŒ, Çåi tØ bi, Çåi nguyŒn và công ÇÙc løc Ç¶, ÇÜ®c k‰t tinh qua ba vô 
sÓ ki‰p; trong khi ba mÜÖi hai tÜ§ng cûa ngài Nan ñà và vua Chuy‹n luân chÌ 
là chÃt thiŒn phúc ÇÙc h»u lÆu cûa th‰ gian ÇÜ®c k‰t tinh qua vài ki‰p.  

 

Do Çó ba mÜÖi hai tÜ§ng cûa hai ngài này không th‹ có ÇÜ®c công næng Ç¶ 
sinh nhÜ S¡c thân ba mÜÖi hai tÜ§ng cûa ÇÙc PhÆt, nên không th‹ có giá trÎ và 
ÇÜ®c quš tr†ng ngang b¢ng v§i S¡c tÜ§ng PhÆt ÇÜ®c.  

 

3/- VŠ câu hÕi cûa vua Ba TÜ N¥c, nghi ng© khi thÃy S¡c thân cûa PhÆt cÛng 
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phäi chÎu Çû m†i hoån nån, bŒnh kh°, nên không rõ là trong quá khÙ PhÆt có 
tØng tåo tÜ®ng hay không. N‰u có, thì v§i công ÇÙc tåo tÜ®ng tåi sao PhÆt låi bÎ 
nhÜ vÆy ? N‰u không, thì PhÆt dåy cho chúng sinh tåo tÜ®ng Ç‹ làm gì, và Çâu 
cÀn phäi tåo tÜ®ng cÛng vÅn thành PhÆt ÇÜ®c vÆy ? Tuy câu hÕi ª Çây là vŠ 
công ÇÙc tåo tÜ®ng, song cÛng nhÜ câu hÕi cûa ngài Di L¥c ª trên, nó có liên 
quan Ç‰n vÃn ÇŠ S¡c thân PhÆt là hoàn toàn hay là bÃt toàn ? N‰u hoàn toàn 
th©i S¡c thân PhÆt chính là Pháp thân PhÆt, n‰u bÃt toàn th©i chÌ Pháp thân 
m§i cÙu cánh, m§i Çáng tôn th©, còn S¡c thân hoàn toàn thu¶c th‰ gian, vô 
thÜ©ng, båi hoåi, không hŠ phäi là ÇÓi tÜ®ng Ç‹ nÜÖng t¿a, tôn th©. ñÙc PhÆt 
trä l©i nhÜ sau, "Ta ª trong các Ç©i trÜ§c, vì cÀu BÒ ÇŠ nên Çã dùng các loåi 
nhÜ ng†c báu, chiên Çàn, mÀu vë v.v.. Ç‹ làm tÜ®ng PhÆt, sÓ lÜ®ng còn nhiŠu 
hÖn sÓ ngÜ©i tr©i trong h¶i này n»a. Do phúc báo Ãy mà tuy ta ª trong sinh tº, 
các ho¥c chÜa Çoån tÆn, song các thân ta th† báo ÇŠu kiên cÓ nhÜ kim cÜÖng 
không sao t°n hoåi ÇÜ®c. ñåi vÜÖng, ta nh§ låi vào th©i quá khÙ, trong vô 
lÜ®ng ki‰p sinh tº ta tåo hình tÜ®ng PhÆt, trong các giai Çoån Ãy ta vÅn còn có 
tham, sân, si, v§i vô lÜ®ng phiŠn não tÜÖng Üng cùng ta, song chÜa tØng bao 
gi© trong m¶t niŒm thôi mà do t¶i nghiŒp nên phäi chÎu bÓn Çåi không ÇiŠu hòa, 
chÎu ác qu› thÀn hay chút ít bŒnh kh° nào Çó hành phåt. CÀn bÃt cÙ gì cÛng 
ÇŠu có ÇÀy Çû. HuÓng gì ta gi© Çây Çã Ç¡c ÇÜ®c A nÆu Ça la Tam miŒu Tam bÒ 
ÇŠ mà låi có các chuyŒn không ÇÜ®c nhÜ š nhÜ th‰... ñåi vÜÖng, ta Çã tØ lâu 
Çoån tÆn h‰t m†i ác nghiŒp, xä nh»ng gì khó xä, hành nh»ng gì khó hành. 
Thân mŒnh ta xä hÖn træm ngàn Ùc, ta Çã tåo vô lÜ®ng hình tÜ®ng chÜ PhÆt, Çã 
sám hÓi h‰t vô lÜ®ng các ác nghiŒp t¶i, thì có lë nào còn phäi chÎu các viŒc nhÜ 
bÎ thÜÖng, bŒnh kh°, æn lúa ng¿a, Çói khát này n†... ñåi vÜÖng, thân cûa chÜ 
PhÆt NhÜ Lai là thân thÜ©ng, thân Pháp, vì Ç¶ chúng sinh nên hiŒn ra các s¿ 
viŒc Ãy ch§ nào phäi thÆt vÆy, tØ bÎ thÜÖng chân, Çau lÜng, xin s»a, dùng thuÓc, 
cho Ç‰n Ni‰t bàn, Çem xá l®i phân phát ra mà khªi tháp th©, ÇŠu là phÜÖng tiŒn 
thiŒn xäo cûa NhÜ Lai khi‰n cho chúng sinh thÃy các tÜ§ng nhÜ th‰. ñåi vÜÖng, 
ta hiŒn các s¿ viŒc hoån nån nhÜ th‰ ª gi»a th‰ gian là muÓn cho chúng sinh 
thÃy nghiŒp báo không hŠ mÃt Ç‹ h† bi‰t s® hãi mà Çoån tÃt cä t¶i l‡i, tu m†i 
ÇiŠu thiŒn. Sau Çó m§i thÃy rõ ra thân thÜ©ng thân Pháp [cûa ta] th† mång vô 
lÜ®ng, quÓc Ç¶ thanh tÎnh. ñåi vÜÖng, chÜ PhÆt NhÜ Lai không hŠ hÜ v†ng mà 
chÌ do vì thuÀn nhÃt Çåi bi, trí huŒ thiŒn xäo nên mÖí hiŒn bày ra các s¿ viŒc 
nhÜ th‰".  

 

NhÜ th‰, ÇÙc PhÆt Çã xác ÇÎnh s¡c thân cûa Ngài là hoàn toàn bÃt hoåi ngay 
khi còn tham sân si chÜa thành ñåo n»a kìa. ñó là m§i do nh© nÖi công ÇÙc 
tåo tÜ®ng thôi, ch§ chÜa nói gì Ç‰n løc Ç¶ vån hånh, tØ bi hÌ xä, trí huŒ, l¿c, 
thiŠn ÇÎnh tam mu¶i này n†. N‰u S¡c thân có sinh có diŒt thì Çó chÌ là thÎ hiŒn 
Ç‹ giáo hóa chúng sinh, chÙ thÆt ra S¡c thân là thÜ©ng là Pháp thân, th† vô 
lÜ®ng ki‰p, trø nÖi tÎnh Ç¶.  
S¡c thân nhÜ th‰ vØa bao gÒm cä Pháp thân, tÙc thÆt tÜ§ng cûa các pháp, vØa 
låi là phÜÖng tiŒn thiŒn xäo Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. TÙc, chúng ta có th‹ nói là, 
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S¡c thân vØa vô sinh vô diŒt thÜ©ng h¢ng, mà vØa sinh diŒt nhân quä. Song 
m¥t sinh diŒt nhân quä này cûa s¡c thân không hŠ phäi là các pháp kh° Çau, 
bi‰n hoåi, không thÆt cûa th‰ gian, mà låi là Çåi phÜÖng tiŒn thiŒn xäo, làm 
b¢ng chÃt bi nguyŒn và công ÇÙc løc Ç¶ vô lÆu, Ç‹ mà cÙu Ç¶ chúng sinh. 
Pháp thân do chÌ có m¶t m¥t duy nhÃt là vô vi vô lÆu vô sinh diŒt mà thôi, thi‰u 
m¥t S¡c tÜ§ng sinh diŒt, nên thÆt s¿ thi‰u phÜÖng tiŒn, không th‹ Ç¶ chúng 
sinh ÇÜ®c. Trong khi S¡c thân có Çû hai m¥t vØa vô sinh diŒt giäi thoát thÜ©ng 
h¢ng, vØa sinh diŒt th‹ nhÆp th‰ gian cÙu Ç¶ chúng sinh, vØa Trí HuŒ vØa TØ Bi 
và phÜÖng tiŒn viên mãn hoàn toàn, thì tåi sao chúng ta låi cÙ coi thÜ©ng S¡c 
thân nhÜ pháp kh° Çau th‰ gian mà chÌ riêng coi tr†ng Pháp thân không thôi 
vÆy ?  

 

Tóm låi, khi ñåi ThØa ca ng®i S¡c thân cûa ÇÙc PhÆt, thì không phäi là ca ng®i 
trên bình diŒn v†ng thÙc tà lŒch, mà ca ng®i trên bình diŒn thÆt tÜ§ng tÜÖng 
Üng v§i Bát nhã trí. S¡c thân cûa PhÆt, nÖi m¥t t¿ tÜ§ng th©i nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, 
không sinh không diŒt, không Ç‰n không Çi, không tåo không tác, thÜ©ng h¢ng, 
không, vô hån vô tÆn, không nhiÍm cÛng không tÎnh... Song nÖi m¥t duyên 
khªi, th©i Ùng theo tâm vô minh, s¿ kh° Çau cûa chúng sinh làm duyên ; khÖi 
nguÒn tØ ñåi bi làm nhân; chuy‹n vÆn bi‰n chuy‹n hÜ§ng t§i quä b¢ng næng 
l¿c hành nguyŒn løc Ç¶ vån hånh qua ba vô sÓ ki‰p làm tr® nhân trang nghiêm; 
rÒi d¿a trên thÆt tÜ§ng vô sinh diŒt Không chân nhÜ làm sª y, mà hi‹n hiŒn ra 
S¡c thân ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt, tám mÜÖi vÈ ÇËp, hoàn toàn vØa cÙu cánh giäi 
thoát vô lÆu mà vØa là phÜÖng tiŒn thành lÆp Tam Bäo, cÙu Ç¶ chúng sinh.  
S¡c thân Ãy vØa chính là s¡c thân cho chúng sinh thÃy bi‰t, vØa chính là 
Không tính chân nhÜ lìa ngoài tâm phân biŒt. S¡c thân Ãy vØa phù h®p theo 
nguyên t¡c nhân quä cûa th‰ gian, vØa tÜÖng Üng hoàn toàn v§i nguyên lš 
thÜ©ng h¢ng bÃt bi‰n, không tåo tác, tÙc không nhân, không sinh diŒt, tÙc 
không quä, cûa chân nhÜ thÆt tÜ§ng. Do Çó, S¡c thân Ãy không phäi có cÛng 
không phäi không, vØa là có cÛng vØa là không, nên g†i là bÃt khä tÜ nghì. 
Tóm låi, S¡c thân Ãy hoàn toàn là th‰ gian nhÜng låi hoàn toàn là chân lš viên 
mãn cÙu cánh tÓi thÜ®ng. Ÿ nÖi Çây, S¡c thân chính là Pháp thân. Và chính 
trên phÜÖng diŒn này, S¡c thân PhÆt cûa ñåi ThØa ÇÜ®c tôn th©, Çänh lÍ, cúng 
dÜ©ng và ca ng®i.  

TØ S¡c thân Ç‰n tÜ®ng PhÆt  

 

Trª låi š nghïa cûa tÜ®ng, tÜ®ng PhÆt là m¶t bän in låi cûa S¡c thân PhÆt, m¶t 
bän "cóp pi", và lš do tåo tÜ®ng là, nhÜ chúng ta Çã bi‰t, vì vua Ðu ñà Diên quá 
tÜªng nh§ S¡c thân PhÆt nên m§i tåo tÜ®ng. VÃn ÇŠ tåo tÜ®ng nhÜ th‰ cÓt y‰u 
là "ghi dÃu" låi hay "in" låi cho thÆt trung th¿c tÃt cä m†i ÇÜ©ng nét cûa S¡c 
thân PhÆt. Song Çó là m¶t ÇiŠu bÃt khä ÇÓi v§i tÃt cä các nghŒ sï Çiêu kh¡c cûa 
nhà vua, ngay Ç‰n Tÿ Thû Y‰t Ma cÛng phäi nói, "Tài nghŒ cûa tôi tuy nói là ÇŒ 
nhÃt, song tåo hình tÜ®ng PhÆt thì không sao hoàn toàn ÇÜ®c. Y nhÜ có ngÜ©i 
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lÃy than vë m¥t tr©i mà nói là giÓng thì Çâu có lë nào nhÜ th‰ ÇÜ®c!" Kinh còn 
k‹ r¢ng khi vua "Çi" tÜ®ng PhÆt Ç‰n Çänh lÍ PhÆt, lúc Ãy, "TÜ§ng ÇËp cûa thân 
PhÆt hoàn toàn ÇÀy Çû trang nghiêm, ª gi»a chÜ thiên n°i bÆt hÖn h£n, ví nhÜ 
træng tròn lìa khÕi mây m©. TÜ®ng ÇÜ®c tåo kia mà ÇÓi v§i PhÆt y nhÜ gò ÇÓng 
mà so v§i Tu Di không sao thí dø n°i. Song chÌ có tóc hình xo¡n Óc và båch 
ng†c hào là còn ÇÜ®c ít phÀn tÜÖng t® Ç‹ cho bÓn chúng còn nhÆn ra Çó là 
tÜ®ng PhÆt" (Phäi chæng cÛng vì th‰ nên sau này d¿a vào tÜ®ng PhÆt Ç‹ tu 
quán, chúng ta thÜ©ng ÇÜ®c khuyên là nên quán tÜ§ng båch hào trÜ§c tiên? 
Båch ng†c hào tÙc một trong các tÜ§ng tÓt cûa ÇÙc PhÆt. ñó là m¶t s®i lông 
mÀu tr¡ng, cuÓn tròn vŠ phía bên phäi, ª gi»a 2 lông mày cûa ÇÙc PhÆt. PhÆt 
thÜ©ng tØ båch hào này mà phóng quang ra). Và cÛng chính vì th‰ nên vua 
phäi biŒn båch cùng PhÆt, "Th‰ Tôn, NhÜ Lai quá khÙ ª trong sinh tº vì cÀu BÒ 
ÇŠ mà Çã th¿c hành vô lÜ®ng vô biên các kh° hành rÃt khó hành, m§i có ÇÜ®c 
thân tÜ§ng vi diŒu tÓi thÜ®ng nhÜ th‰. TÜ®ng do con tåo ch£ng giÓng v§i PhÆt, 
con t¿ xét thÆt lÃy làm lÀm l‡i không cùng !".  

 

Chúng ta Çã bi‰t là vua vì quá luy‰n nh§ S¡c thân PhÆt, nên dù bi‰t là không 
th‹ nào tåo ÇÜ®c m¶t tÜ®ng PhÆt tÜÖng t® nhÜ S¡c thân, song vÅn nhÃt ÇÎnh 
tåo, ÇÜ®c chút nào tÜÖng t® thì hay chút Ãy. ñ¶ng cÖ tåo tÜ®ng hoàn toàn chÌ là 
tình cäm h»u lÆu phiŠn não cûa th‰ gian, song nhà vua không ng© viŒc làm Ãy 
làm chÃn Ç¶ng Ç‰n tÆn cõi tr©i, không nh»ng th‰ nhà vua còn vô tình mà lÆp 
nên m¶t quy t¡c nŠn täng chung và khai mª ra cä m¶t giai Çoån m§i cho lÎch sº 
Çåo PhÆt, tÙc giai Çoån "tÜ®ng Pháp" dÜ§i s¿ trÎ vì và lãnh Çåo cûa tÜ®ng PhÆt. 
Th‰ nên ÇÙc PhÆt m§i khích lŒ vua nhÜ sau, "Không phäi là l‡i lÀm cûa ông. 
Ông nay Çã làm ÇÜ®c vô lÜ®ng l®i ích, không ai so b¢ng ÇÜ®c ông Çâu. Nay 
ông là ngÜ©i ÇÀu tiên Ç¥t ra quy t¡c Ãy cho PhÆt pháp cûa ta. Do nhân duyên 
này mà làm cho vô lÜ®ng chúng sinh ÇÜ®c niŠm tin và l®i ích l§n. Nay ông nhÜ 
th‰ là Çã có ÇÜ®c vô lÜ®ng phúc ÇÙc, quäng Çåi thiŒn cæn". Và ñ‰ Thích cÛng 
khích lŒ vua nhÜ sau, "Vua gi© ÇØng có lo âu gì vŠ viŒc Ãy n»a. NhÜ Lai trÜ§c 
Çó ª trên tr©i và gi© Çây dÜ§i nhân gian này ÇŠu ca ng®i công ÇÙc tåo tÜ®ng 
cûa vua. M†i chÜ thiên chúng cÛng ÇŠu tùy hÌ. Trong Ç©i vÎ lai ai có lòng tin ÇŠu 
theo nÖi vua mà tåo hình tÜ®ng PhÆt, thành có ÇÜ®c th¡ng phúc. Nên nay vua 
hãy hân hoan vui mØng Çi !".  

 

Trong Kinh ti‰p tøc nói lên vô lÜ®ng công ÇÙc, ích l®i cûa viŒc tåo tÜ®ng. Song 
Çi‹m quan tr†ng nhÃt là cái "quy t¡c" mà vua, do luy‰n nh§ tåo tÜ®ng, Çã Ç¥t 
thành cho pháp PhÆt kia là gì vÆy ? Kinh Quán PhÆt Tam Muội Häi së công bÓ 
cái quy t¡c Ãy ra cho chúng ta tÕ rõ khi Kinh k‹ låi lúc tÜ®ng vàng Ç‰n nghinh 
Çón PhÆt nhÜ sau, "Khi Ãy tÜ®ng vàng tØ trên voi bÜ§c xuÓng y nhÜ PhÆt sÓng, 
chân bÜ§c trong không và mÜa hoa dÜ§i chân, cÛng phóng ra ánh sáng mà 
Ç‰n Çón Th‰ Tôn. RÒi thì tÜ®ng vàng Çúc ch¡p tay hÜ§ng vŠ PhÆt làm lÍ. Lúc 
Ãy Th‰ Tôn cÛng quÿ xuÓng ch¡p tay hÜ§ng vŠ tÜ®ng. Th©i trong hÜ không 
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træm ngàn hóa PhÆt cÛng ÇŠu ch¡p tay quÿ xuÓng hÜ§ng vŠ tÜ®ng. Lúc Ãy Th‰ 
Tôn nói v§i tÜ®ng r¢ng : "Ông ª trong Ç©i vÎ lai së làm PhÆt s¿ l§n lao. Sau khi 
ta diŒt Ç¶, chÜ ÇŒ tº cûa ta, ta phó chúc låi cho ông". Các hóa PhÆt trong 
không cÛng miŒng khác mà ÇÒng âm cùng nói nhÜ sau : "N‰u có chúng sinh 
nào sau khi PhÆt diŒt Ç¶ mà tåo lÆp hình tÜ®ng, dùng c©, hoa, các hÜÖng Ç‹ 
cúng dÜ©ng, ngÜ©i này Ç©i sau ch¡c ch¡n Ç¡c ÇÜ®c NiŒm PhÆt Thanh TÎnh 
Tam Mu¶i. N‰u có chúng sinh nào bi‰t h‰t m†i viŒc PhÆt tØ tr©i xuÓng diÍn ti‰n 
ra sao, rÒi hŒ niŒm theo Çó mà tÜ duy, th©i së t¿ ÇÜ®c thÃy PhÆt". Theo Çoån 
Kinh trên th©i tÜ®ng PhÆt chính là nÖi ÇÙc PhÆt phó chúc và giao låi tÃt cä 
chúng ÇŒ tº cûa Ngài. TÜ®ng PhÆt së th¿c hành Çåi PhÆt s¿ là nÓi ti‰p PhÆt 
thÓng lãnh chÜ ÇŒ tº và quäng Ç chúng sinh theo pháp môn "tåo tÜ®ng cúng 
dÜ©ng" nhÜ các hoá PhÆt ÇÒng thanh tuyên nói. ñi‹m này phäi chæng muÓn 
nói lên š nghïa là sau khi PhÆt nhÆp diŒt th©i PhÆt vÅn còn ng¿ trÎ Çó qua tÜ®ng 
PhÆt, và næng l¿c Giác ng¶ vô sinh vô diŒt cÛng nhÜ nguyŒn l¿c Çåi bi bÃt tÆn 
cûa Ngài vÅn Ùng theo chúng sinh mà thành các hoá thân bÃt tÆn cûa PhÆt. 
Song các hoá thân cûa PhÆt trong tÜÖng lai ÇŠu së quy hÜ§ng vŠ tÜ®ng PhÆt, 
së nÜÖng vào tÜ®ng PhÆt làm pháp môn tu tÆp công ÇÙc và quán huŒ.  

 

Tóm låi, khi không còn PhÆt n»a rÒi, thì dù là T° sÜ tông phái, dù là hoá thân 
PhÆt hay BÒ Tát, dù là Tam tång Pháp sÜ, dù là thÀn tæng kÿ diŒu gì Çi n»a thì 
vÅn phäi th© tÜ®ng PhÆt, vÅn phäi Çänh lÍ, quy y vŠ tÜ®ng PhÆt. Và ngày nào 
tÜ®ng PhÆt còn có Çó th©i có nghïa là Çåo PhÆt còn có Çó; ngày nào tÜ®ng 
PhÆt không còn có ª bÃt cÙ Çâu n»a th©i có nghïa là Çåo PhÆt Çã hoàn toàn 
tiêu diŒt h£n.  

Quy k‰t vŠ š nghïa cûa tÜ®ng PhÆt  

 

Qua nh»ng Çoån Kinh vØa trình bày ª trên, chúng ta Çû thÃy rõ là tÜ®ng PhÆt 
không phäi chÌ là m¶t "bi‹u hiŒn", m¶t bi‹u tÜ®ng, nhÜ hình änh hoa sen, bánh 
xe pháp luân...; cÛng hoàn toàn không phäi là m¶t "k› vÆt", tÙc m¶t vÆt k› niŒm, 
m¶t vÆt Ç‹ nh¡c nhª chúng ta ÇiŠu này hay ÇiŠu kia; và càng không phäi là m¶t 
pho tÜ®ng k› niŒm m¶t danh nhân hay m¶t nhà Çåo ÇÙc, chÌ Ç‹ chúng ta bùi 
ngùi chiêm ngÜ«ng hâm m¶, và do Çó ÇiŒn th© PhÆt hay tháp th© PhÆt không 
hŠ phäi là m¶t Çài k› niŒm hay ÇŠn k› niŒm. VÆy tÜ®ng PhÆt có š nghïa gì  ?  

 

Qua tÃt cä nh»ng gì Çã nói tØ ÇÀu Ç‰n gi©, chúng ta tóm låi : TÜ®ng PhÆt là 
hiŒn thân cûa S¡c thân PhÆt, vØa mang chính trong mình chân lš tÓi thÜ®ng 
cûa Çåo PhÆt, tÙc gÒm cä Pháp thân PhÆt, vØa là m¶t phÜÖng tiŒn tÓi thiŒn xäo, 
có công næng duy trì Çåo PhÆt gi»a th‰ gian ÇÀy u tÓi này, làm cho Tam Bäo 
ÇÜ®c trÜ©ng tÒn, và là nÖi nÜÖng t¿a cûa toàn th‹ chúng sinh.  
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TÜ®ng PhÆt ÇÜ®c nhÜ vÆy là do truyŠn thØa låi ÇÜ®c phÀn nào công næng cûa 
S¡c thân PhÆt vÆy. NhÜ n‰u chúng ta lÃy m¶t mi‰ng g‡ chiên Çàn thÆt quš Ç‹ 
tåo bÃt cÙ hình tÜ®ng gì, rÒi Çem Ç‹ lên cao th©, chúng ta không th‹ vì th‰ mà 
phát tri‹n tâm linh, tæng trÜªng công ÇÙc, hay làm cho Çåo PhÆt có m¥t ÇÜ®c; 
và n‰u chúng ta có d¤m Çåp lên pho tÜ®ng Ãy thì cÛng ch£ng có nghiŒp báo 
nhân quä gì xäy ra. NhÜng n‰u chúng ta cÛng dùng chính mi‰ng g‡ Ãy mà tåo 
nên m¶t pho tÜ®ng PhÆt theo S¡c thân PhÆt, thì dù pho tÜ®ng Ãy không ÇÜ®c 
hoàn häo mÃy Çi n»a, khi chúng ta th© th©i tâm linh së phát tri‹n, công ÇÙc së 
tæng trÜªng, và Çåo PhÆt thÆt s¿ hiŒn h»u; n‰u chúng ta coi thÜ©ng d¤m Çåp 
lên tÜ®ng PhÆt Ãy, nhân quä nghiŒp báo së thành t¿u liŠn.  

 

ñiŠu Ãy chÙng tÕ chÃt g‡ không làm nên Çåo PhÆt, song m¶t khi S¡c tÜ§ng th‹ 
nhÆp vào và hi‹n hiŒn lên m¥t g‡ th©i chÃt g‡ Ãy trª thành m¶t "tÜ®ng" PhÆt v§i 
ÇÀy Çû m†i công næng Ç‹ thi hành m†i PhÆt s¿. TÜ®ng nhÜ th‰ là Ç‹ duy trì và 
truyŠn Çåt công næng cûa S¡c thân PhÆt Ç‰n Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. Do Çó 
ngÜ©i phÆt tº ñåi thØa th© tÜ®ng PhÆt, cung kính, Çänh lÍ, cúng dÜ©ng tÜ®ng 
PhÆt, chính là cung kính, Çänh lÍ, cúng dÜ©ng S¡c tÜ§ng PhÆt v§i tÃt cä các 
công næng trí huŒ, tØ bi... vÅn còn sinh Çộng có Çó qua các chÃt liŒu vô tình.  

 

TÜ®ng PhÆt do Çó chính là S¡c tÜ§ng PhÆt ÇÜ®c lÜu låi tØ thân xác thÎt, tÙc khi 
PhÆt còn tåi th‰, qua thân xá l®i, tÙc ngay sau khi PhÆt nhÆp diŒt, cho Ç‰n thân 
vô tình cûa ÇÃt Çá, g‡, kim loåi... S¡c tÜ§ng Ãy là tÃt cä Çåo PhÆt, nÖi S¡c 
tÜ®ng Ãy mà tÃt cä m†i PhÆt s¿ ÇÜ®c thi hành.  

Tåo tÜ®ng PhÆt  

 

Dï nhiên tÜ®ng PhÆt không th‹ lÜu låi ÇÜ®c h‰t nét ÇËp cûa S¡c tÜ§ng phÆt, 
song tâm tåo tÜ®ng và š niŒm "PhÆt" trong tâm ngÜ©i tåo tÜ®ng vÅn là y‰u tÓ 
then chÓt Ç‹ làm cho viŒc tåo tÜ®ng trª thành m¶t công ÇÙc siêu viŒt.  

 

Theo š cûa Kinh, th©i ngÜ©i tåo tÜ®ng dù chû š hay không chû š thì viŒc tåo 
tÜ®ng vÅn là m¶t nguyên nhân, m¶t chûng tº cûa Vô thÜ®ng Chính Ç£ng Chính 
Giác. Vua Ðu ñà Diên tåo tÜ®ng chÌ Ç‹ Ç« nh§ nhung, song vÅn ÇÜ®c PhÆt th† 
kš. PhÆt nói rõ là trong quá khÙ vì cÀu BÒ ÇŠ mà ngài Çã tåo không bi‰t bao 
nhiêu là tÜ®ng PhÆt. Công ÇÙc cûa tåo tÜ®ng không th‹ nói h‰t ÇÜ®c, song 
Çi‹m quan tr†ng nhÃt vÅn là "tåo tÜ®ng PhÆt chính là nhân Ç‹ thành PhÆt". ñây 
là vŠ m¥t t¿ l®i. Tåo tÜ®ng PhÆt tÙc in låi ("Ãn") S¡c tÜ§ng (hay "dÃu v‰t") cûa 
PhÆt (tÙc Giác ng¶, tÙc Pháp) và nhÜ th‰ làm cho PhÆt hay Giác ng¶ hi‹n hiŒn, 
rõ nét trª låi gi»a th‰ gian vô thÜ©ng này, nh© Çó Tam Bäo ÇÜ®c cûng cÓ trø trì 
v»ng ch¡c, và chúng sinh ÇÜ®c "ân triêm công ÇÙc" l®i låc. ñó là vŠ m¥t l®i tha.  
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Kinh cho thÃy rõ là khi nói "tåo" tÜ®ng PhÆt, thì không phäi là chính tay mình 
phäi tåo tÜ®ng, mà do chính mình khªi lên tâm nguyŒn thi‰t tha muÓn tåo 
tÜ®ng, rÒi cho th® tåo tÜ®ng. Theo nguyên t¡c "nghiŒp nhân quä" trong Çåo 
PhÆt, thì ngÜ©i chû trÜÖng, tÙc ngÜ©i có š muÓn thi‰t tha làm, chính là ngÜ©i 
làm, chÙ không phäi là ngÜ©i ÇÜ®c sai làm. Pho tÜ®ng PhÆt ÇÀu tiên tuy do 
chính tay Tÿ Thû Y‰t Ma làm, song vua Ðu ñà Diên m§i chính là ngÜ©i tåo pho 
tÜ®ng Ãy, nhân quä cûa viŒc tåo tÜ®ng này ÇŠu thu¶c vŠ vua Ðu ñà Diên, bªi š 
muÓn làm tÜ®ng là š muÓn cûa vua, và do vua sai làm tÜ®ng nên tÜ®ng m§i 
ÇÜ®c làm. NgÜ©i th® làm tÜ®ng chÌ do l©i sai hay thuê mà làm nhÜ m¶t nghŠ 
nghiŒp, thì ngÜ©i Ãy coi nhÜ ch£ng dính gì Ç‰n nhân quä cûa viŒc tåo tÜ®ng. 
NgÜ©i th® làm tÜ®ng muÓn chia xÈ nhân quä v§i ngÜ©i sai làm, th©i cÀn phäi 
phát khªi š nguyŒn cùng làm v§i ngÜ©i sai bäo. Th‰ nên, sau khi tåo tÜ®ng 
xong, vua ban thÜªng cho Tÿ Thû Y‰t Ma, vÎ thÀn này m§i nói nhÜ sau, "Nay 
vua tåo tÜ®ng PhÆt, nên tôi cÛng tùy hÌ. NguyŒn cùng v§i Çåi vÜÖng ÇÒng tu 
phúc ÇÙc này. Nh»ng gì gi© Çây vua ban t¥ng tôi không dám nhÆn. N‰u muÓn 
ban thÜªng gì, Ç®i m¶t ngày tÓt khác". Ngoài ra m¶t ngÜ©i chû trÜÖng tåo tÜ®ng 
kêu g†i các ngÜ©i khác cùng Çóng góp. Các ngÜ©i khác hÜªng Ùng Çóng góp 
Ç‹ làm, thì tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu có phÀn nhân quä trong viŒc tåo tÜ®ng Ãy.  

 

Sau cùng, vì tÜ®ng chính là phän änh låi S¡c tÜ§ng tuyŒt ÇËp cûa Giác ngộ, 
th‰ nên ngÜ©i tåo tÜ®ng cÛng phäi cÓ h‰t sÙc Ç‹ tåo nên mt pho tÜ®ng cho thÆt 
"ÇËp", chÙ không phäi chÌ cÀn tâm niŒm chân thành là Çû rÒi. S¡c tÜ§ng cûa 
PhÆt, trong Kinh không bi‰t bao lÀn ÇŠu diÍn tä là ÇËp Ç‰n mÙc hÍ ai Çã nhìn 
thÃy là không còn d©i m¡t Çi Çâu ÇÜ®c n»a. Chính các Çåi BÒ Tát nhÜ ñÎa Tång, 
Væn Thù v.v... ÇŠu do chiêm ngÜ«ng s¡c tÜ§ng tuyŒt ÇËp cûa PhÆt mà phát Çåi 
nguyŒn thâm nhÆp vào ñåo. Th‰ nên quan Çi‹m chÌ tåo m¶t pho tÜ®ng nhìn 
sao cho khä kính không thôi là không Çúng. Và cÛng không Çúng chút nào n‰u 
quan niŒm r¢ng tÜ®ng PhÆt chÌ thu¶c vŠ lãnh v¿c nghŒ thuÆt. Càng không phäi 
n»a là quan niŒm tÜ®ng PhÆt chÌ là m¶t bi‹u tÜ®ng, m¶t k› niŒm vÆt. TÜ®ng 
PhÆt cÀn bi‹u hiŒn ra ÇÜ®c phÀn nào S¡c tÜ§ng ÇËp tuyŒt v©i cûa PhÆt là Ç‹ 
tôn th© phát tri‹n tâm linh, chÙ không phäi là m¶t hình änh xº phåt nào Çó mà 
khi‰n chúng ta không dám t§i gÀn vì "s® t¶i", cÛng không phäi chÌ là m¶t tác 
phÄm nghŒ thuÆt cho khi‰u thÄm mÏ thÜªng thÙc, hay chÌ là m¶t pho tÜ®ng 
"ch‰t" Ç‹ niŒm tÜªng. Do Çó m¶t pho tÜ®ng PhÆt lš tÜªng cÀn có Çû ba tính 
chÃt nhÜ sau: ÇËp, lôi cuÓn ngÜ©i ta Ç‰n gÀn Ç‹ chiêm ngÜ«ng (nghŒ thuÆt 
tính), oai nghiêm, làm ngÜ©i ta khi chiêm ngÜ«ng phát sinh tâm kính m‰n (Çåo 
ÇÙc tính); và khuÃt phøc, khi‰n Çã chiêm ngÜ«ng rÒi là phäi muÓn Çänh lÍ cúng 
dÜ©ng (tâm linh tính).  

 

Ngoài ra truyŠn thÓng cûa PhÆt giáo MÆt tông còn có h£n m¶t b¶ Kinh là Tåo 
PhÆt LÜ®ng ñ¶ Kinh, trong Çó ngài Xá L®i PhÃt hÕi ÇÙc PhÆt vŠ chi ti‰t tÃt cä 
các kích thÜ§c cûa thân th‹, mày m¥t, môi miŒng v.v... cûa m¶t pho tÜ®ng PhÆt 
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ra sao. Song truyŠn thÓng cûa Hi‹n giáo vŠ vÃn ÇŠ tåo tÜ®ng PhÆt thì hoàn 
toàn t¿ do. Tâm nguyŒn tin tÜªng, chân thành và tha thi‰t cûa ngÜ©i tåo tÜ®ng 
vÅn là nŠn täng và là y‰u tÓ chính y‰u Ç‹ tåo thành m¶t pho tÜ®ng PhÆt v§i k‰t 
quä hoàn toàn tÓt ÇËp./.  
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