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T

rong khoảng vài thập niên vừa qua, sự
bùng nổ các phương tiện thông tin trên
toàn thế giới, và nhất là trên khắp các thành phố
lớn ở Việt Nam ta, đã mang đến những thuận lợi
lớn lao thúc đẩy sự tiến bộ vượt bực trong hầu
hết các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ,
giáo dục... Nhưng bên cạnh đó, môi trường phát
triển mới cũng đặt ra không ít những khó khăn
thách thức, những ưu tư lo ngại về sự phát triển
tinh thần của thế hệ trẻ trong tương lai.
Những ưu tư lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở
thực tế. Như một cơn bão lốc tràn qua, những yếu
tố của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại
đang đe doạ xóa mờ đi hoặc ít nhất cũng là làm
lung lay những giá trị đạo đức, tâm linh trong cội
nguồn văn hóa dân tộc. Điều này đặc biệt đáng
lo ngại đối với lớp trẻ, bởi các em như những cây
non còn chưa đủ thời gian để bám rễ sâu vững
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vào lòng đất mẹ, chưa đủ thời gian để cảm nhận
và tiếp nhận đầy đủ những giá trị tinh hoa từ
truyền thống lâu đời do tổ tiên truyền lại, và đã
phải tiếp xúc quá nhiều, quá sớm với những giá
trị văn hóa ngoại lai. Mặc dù phần lớn trong đó có
giá trị tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển
xã hội về mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công
nghệ... nhưng cũng có không ít các yếu tố độc hại
đối với tâm hồn non trẻ của tầng lớp thanh thiếu
niên trong độ tuổi mới lớn.
Sự độc hại này không phải do nhận xét chủ
quan hay bảo thủ của thế hệ cha anh, mà là một
thực tế hiển nhiên vẫn tồn tại từ Đông sang Tây,
ở bất cứ xã hội, đất nước nào mà nền văn minh
công nghiệp hiện đại phát triển mạnh. Nó được
biểu hiện cụ thể qua những số liệu đáng lo ngại
về tỷ lệ cao và rất cao của những vụ phạm pháp
vị thành niên, có thai và phá thai ở độ tuổi rất
sớm, hay những vụ ly hôn không lâu sau ngày
cưới... và đi xa hơn nữa là nghiện rượu, là hút,
chích ma tuý, rồi dẫn đến trộm cướp, tự tử...
Tất cả những điều đó không phải gì khác hơn
mà chính là biểu hiện của sự thiếu vắng các giá
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trị tinh thần, các giá trị tâm linh vốn là cội nguồn
của đạo đức, của văn hóa dân tộc. Các nhà giáo
dục, các vị lãnh đạo của chúng ta hẳn là đã sớm
nhận ra điều này và đã có những phản ứng tích
cực, đúng đắn qua hàng loạt các phong trào “về
nguồn” cũng như khuyến khích việc xây dựng
một nền văn hóa mới “đậm đà bản sắc dân tộc”...
Những gì chúng ta đã làm là đúng nhưng
chưa đủ. Trong bối cảnh thực tế, các bậc cha
mẹ, thầy cô giáo... đang dần dần phải bó tay
trong việc quản lý môi trường tiếp xúc của con
em mình. Những điểm dịch vụ Internet mọc lên
nhan nhản khắp nơi, và chỉ cần ngồi trước máy
tính là các em có thể dễ dàng tiếp xúc với “đủ
thứ trên đời” mà không một con người đạo đức
nào có thể tưởng tượng ra nổi! Ở mức độ nhẹ
nhất cũng là những cuộc tán gẫu (chat) hàng giờ
vô bổ trên máy tính, những “chuyện tình” lãng
mạn của các cô cậu nhí chưa quá tuổi 15! Và hậu
quả không tránh khỏi tất nhiên là năng lực học
tập sút giảm, các thói quen xấu hình thành... và
hàng trăm sự việc không mong muốn cũng đều
bắt đầu từ đó...
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Xã hội hóa giáo dục là cách duy nhất mà
chúng ta có thể làm để đối phó với thực trạng
phức tạp này. Và chúng ta đã khởi sự làm điều
đó từ nhiều năm qua. Vấn đề chúng tôi muốn đề
cập ở đây là một sự mở rộng hơn nữa khái niệm
“xã hội hóa” và các hình thức giáo dục, trực tiếp
cũng như gián tiếp. Một trong những việc làm
thiết thực nhất để góp phần vào việc này có thể
là cố gắng cung cấp cho các em một loạt những
tựa sách có nội dung lành mạnh, hướng dẫn đời
sống tinh thần cũng như vun bồi những giá trị
đạo đức vốn có của dân tộc.
Việc bảo vệ đời sống tinh thần cho con em
chúng ta là trách nhiệm chung của tất cả mọi
người, vì thế chúng tôi thiết nghĩ là tất cả các bậc
phụ huynh đều phải tích cực tham gia, tất cả các
ngành, các giới... đều phải tích cực tham gia, và
hãy tham gia một cách cụ thể bằng những việc
làm cụ thể.
Xuất phát từ những suy nghĩ và nhận thức
như trên, nhà sách QUANG MINH chúng tôi đã
hết sức vui mừng khi nhận được lời đề nghị của
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một nhóm các anh em nhân sĩ trí thức Phật giáo
về việc hợp tác mở một tủ sách với chủ đề hướng
dẫn đời sống tinh thần. Chúng tôi đã đồng ý với
nhau sẽ cố gắng duy trì loạt sách này trong bao
lâu mà chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ từ độc
giả, cho dù khả năng thu lợi nhuận từ một tủ
sách như thế này có thể là rất thấp.
Với hơn 20 thế kỷ tồn tại và phát triển, song
hành với biết bao giai đoạn thăng trầm trong lịch
sử đất nước, Phật giáo là tôn giáo lớn nhất và cổ
xưa nhất của dân tộc ta, xứng đáng là người anh
cả trong đại gia đình các tôn giáo, tín ngưỡng
Việt Nam - một người anh cả luôn bao dung và
khoan hòa, luôn nêu cao những chuẩn mực đạo
đức, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Chính
vì vậy, mỗi giá trị tinh thần của Phật giáo đều đã
trở thành di sản quý giá chung của toàn dân tộc.
Loạt sách này của chúng tôi sẽ được mang
một tên chung là “RỘNG MỞ TÂM HỒN”, và
nhắm đến việc cung cấp những hiểu biết cơ bản
về Phật giáo trên tinh thần vận dụng một cách
thiết thực vào chính cuộc sống hằng ngày. Thiết
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nghĩ, khi có được những giá trị tinh thần này,
chúng ta sẽ như những cây xanh có cội nguồn, có
gốc rễ vững chắc, và sẽ không dễ gì bị lung lay,
tác hại bởi những yếu tố tiêu cực trong văn hóa
ngoại lai. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ có thể tạo lập
một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn, vững chãi
hơn giữa cuộc sống bon chen tất bật này.
Hy vọng đây sẽ là loạt sách bổ ích cho bất cứ
ai muốn tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, và thông
qua đó cũng là hiểu được phần lớn cội nguồn văn
hóa dân tộc. Mặc dù mục đích chính là nhắm đến
việc hướng dẫn đời sống tinh thần cho lớp trẻ,
chúng tôi vẫn hy vọng là loạt sách cũng góp phần
củng cố những giá trị văn hóa đạo đức nói chung.
Và như vậy, mục tiêu đề ra có thể là quá lớn so
với trình độ và khả năng hiện có của chúng tôi.
Vì thế, chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi
sự góp ý xây dựng cũng như những lời chỉ giáo từ
quý vị độc giả cao minh, để nội dung loạt sách sẽ
ngày càng hồn thiện hơn. Chúng tôi cũng sẽ rất
vui mừng được đón nhận sự hợp tác của bất cứ
tác giả nào quan tâm đến chủ đề này. Quý vị có
thể liên lạc qua thư từ hoặc trực tiếp tại địa chỉ:
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Nhà sách Quang Minh, số 416 đường Nguyễn Thị
Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí
Minh, hoặc điện thoại số: (08) 8 322 386, hoặc qua
địa chỉ điện thư: agent@nhasachquangminh.net
NHÀ SÁCH QUANG MINH

Công ty Văn hóa Hương Trang
Website: www.nhasachquangminh.net
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T

hiên đường và địa ngục là những khái niệm
hầu như không xa lạ đối với bất cứ ai trong
chúng ta. Tuy vậy, trong thực tế thì chúng ta
luôn có những cách hiểu và cảm nhận khác nhau
về các khái niệm này.

Ngược dòng thời gian, có lẽ nhân loại đã từng
biết đến những khái niệm về thiên đường và địa
ngục từ xa xưa lắm. Trong hầu hết -nếu không
nói là tất cả - các nền văn minh tối cổ của nhân
loại đều thấy xuất hiện những khái niệm tương
tự về thiên đường và địa ngục. Những tôn giáo
xuất hiện sớm nhất mà chúng ta còn được biết,
cũng không một tôn giáo nào không có những
khái niệm này, cho dù mỗi nơi có thể dùng những
tên gọi khác nhau, và cách mô tả, diễn đạt hay
niềm tin vào những khái niệm này cũng không
phải là hoàn toàn giống nhau.
Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta có thể dễ
dàng nhận ra ở tất cả những cách hiểu khác nhau
về thiên đường và địa ngục, đó là tính cách thống
nhất về sự tương phản của hai khái niệm này và
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tính chất răn đe, giáo dục của chúng. Giống nhau
về đại thể nhưng khác nhau về những khía cạnh
chi tiết, tính cách “đại đồng tiểu dị” này quả thật
là một bằng chứng cho thấy có rất nhiều điều để
tất cả chúng ta - với tư cách là những con người
- quan tâm tìm hiểu về những khái niệm này. Từ
một góc độ nào đó, có thể nói là chúng vô cùng
thiết yếu đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, và
nếu nói theo cách diễn đạt của Dostoyevsky thì
đó chính là những khái niệm mà “nếu không có
cũng cần phải dựng lên cho có”.
Tập sách mỏng này không có tham vọng đề
cập đến chủ đề trên một cách bao quát cả thời
gian và không gian, mà chỉ mong muốn thông
qua những gì được truyền lại từ thuở xa xưa để
nêu lên một số nhận xét, phân tích rất gần gũi
và thiết thực về những khái niệm thiên đường
và địa ngục. Mỗi chúng ta có thể tin nhận hoặc
không tin nhận, có thể hiểu theo cách này hoặc
cách khác, và bản thân người viết cũng đã vận
dụng quyền phán đoán độc lập của mình khi đưa
ra những lập luận trong sách này. Tuy nhiên,
vẫn có những điều mà hy vọng tất cả chúng ta
đều có thể dễ dàng đồng ý với nhau, đơn giản
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chỉ là vì chúng hoàn toàn phù hợp với những gì
mà mỗi chúng ta đều tiếp xúc và cảm nhận hằng
ngày trong cuộc sống.
Nền văn minh nhân loại ngày nay thực sự
là điểm đến của một quá trình phát triển kéo
dài qua hàng ngàn năm lịch sử. Trong đó, khoa
học, triết học, tôn giáo và tất cả các thành tựu tri
thức khác của nhân loại đều có những tiến triển
nhất định so với điểm khởi đầu của chúng. Vì
thế, chúng ta sẽ không có đủ điều kiện để nhìn
lại tất cả những chuyển biến trong suốt chiều dài
lịch sử. Tuy nhiên, trên tinh thần “ôn cố tri tân”,
chúng ta cũng sẽ không thể không nhớ về những
gì mà người xưa đã từng nói đến.
Tín đồ của một tôn giáo nào đó sống trong
thế giới hiện đại ngày nay có thể hiểu về thiên
đường hay địa ngục không hoàn toàn giống với
những tín đồ của cùng một tôn giáo đó đã sống
cách đây vài ba mươi năm, vài trăm năm hoặc
cho đến hơn ngàn năm... Tuy nhiên, họ vẫn có
những niềm tin cơ bản rất giống nhau, vẫn có
những điểm chung để ta có thể dễ dàng nhận
ra được là họ tin theo cùng một tôn giáo. Vì thế,
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vẫn có những lý do rất thuyết phục để chúng ta
có thể tin chắc rằng, cho dù khoa học hiện đại có
phát triển đến mức nào đi chăng nữa, nhân loại
vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào một số vấn đề
mà khoa học không sao có thể chứng minh cụ thể
hoặc giải thích bằng vào những nguyên lý hay
định luật đã có được.
Qua tập sách này, người viết hy vọng sẽ có thể
nêu lên một số nhận thức về thiên đường và địa
ngục mà người viết tin là có thể mang lại những
chuyển biến hướng thượng rất tích cực trong
cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, những cách
hiểu và nhìn nhận ấy có thực sự được xem là
hợp lý, chính xác và khoa học hay không, có thể
thuyết phục được người nghe hay không, điều đó
tất nhiên còn phải tùy thuộc vào sự phán xét và
tiếp nhận của từng độc giả. Người viết cũng xin
nhận lỗi về những sai sót nếu có, và chân thành
biết ơn mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ bạn đọc.
Trân trọng
Mùa thu, 2005
Nguyên Minh
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inh Thánh nói rằng Thiên Chúa tạo ra con
người đầu tiên từ bùn đất cùng lúc với một
vườn Địa đàng, trong đó có đầy đủ tất cả những
gì tốt đẹp nhất mà con người có thể tận hưởng, kể
cả một cây trường sinh để giúp con người có thể
sống lâu mãi mãi.

Rồi con người - khi ấy là ông A-đam và bà
E-và - sa ngã vì nghe theo lời xúi giục của một
con rắn xảo quyệt. Họ đã không vâng theo lời
Chúa, làm trái lại những gì Chúa phán dạy, dám
ăn cả trái cấm mà Chúa không cho phép họ ăn.
Thảm họa của con người bắt đầu từ đó. Chúa
đã đuổi họ ra khỏi vườn Địa đàng và không cho
họ được ăn trái cây trường sinh nữa. Con người
ngay từ khi đó bắt đầu nhận lãnh đầy đủ những
nỗi khổ đau mà đến nay vẫn còn đeo đuổi họ - đó
là những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, và kèm
theo là vô số những khổ đau của cuộc sinh tồn.
Nhưng nếu như việc ăn trái cấm đã là nguyên
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nhân mang đến tai họa cho con người, thì chính
điều đó cũng là manh mối đã tạo ra một tia hy
vọng để con người có thể quay về với Chúa. Bởi
vì, cũng theo Kinh Thánh, việc ăn trái cấm đã
làm cho con người biết phân biệt điều thiện và
điều ác. Và giờ đây, trong cuộc lưu đày dài lâu
của mình, con người chỉ còn lại một hướng thoát
duy nhất là nhờ vào sự phân biệt đó để bỏ điều
ác và hướng về điều thiện. Bởi vì, Chúa đã phán
dạy là những ai biết làm điều thiện và kính tin
vào Chúa sẽ được trở về Nước Chúa.
Nước Chúa hay thiên đường, chính là điều mà
những tín đồ của Chúa luôn mong muốn. Bởi vì
người ta tin rằng ở đó không còn có những khổ
đau triền miên như trong cuộc sống hiện tại này.
Nói cách khác, người ta tin rằng đó là con đường
duy nhất để chấm dứt những khổ đau của cuộc
sống trần tục và được hưởng những ân sủng tràn
đầy của Thiên Chúa. Và để có thể được lên thiên
đường, con người phải biết làm điều thiện và đặt
niềm tin vào Đức Chúa.
Ấn Độ giáo cũng như nhiều tôn giáo khác của
Ấn Độ từ thời cổ đại cũng đã đặt niềm tin vào
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một đấng Phạm thiên (Brahman) sáng tạo thế
giới, và kèm theo đó là một cõi trời đầy hoan lạc
dành cho những ai biết làm việc thiện và thờ
phụng đấng Phạm thiên.
Tín đồ Hồi giáo cũng được người sáng lập của
họ là nhà tiên tri Mohammed dạy rằng có một
thiên đường dành cho những ai tin vào đấng
Allah, biết thực hành việc bố thí, ăn chay (theo
cách của đạo Hồi), hành hương đến thánh địa
Mecca, giữ đúng theo lễ nghi đạo Hồi và sống
có hiếu nghĩa. Đường vào thiên đường ấy là một
cây cầu bảy nhịp rất nhỏ mà tất cả những ai đã
gây ra tội lỗi, thiếu đức tin đều sẽ phải rơi ngã
trước khi đến được thiên đường. Nơi họ rơi xuống
chính là địa ngục!
Nói chung, hầu hết các tôn giáo đều có những
khái niệm tương tự về thiên đường và địa ngục.
Thiên đường là một hứa hẹn tốt đẹp, là phần
thưởng khích lệ dành cho những ai tin và làm
theo các giáo điều hay lời dạy của đấng giáo chủ.
Ngược lại, địa ngục được mô tả là nơi tập trung
tất cả những hình thức khác nhau của sự khổ
đau cùng cực, kể cả những sự hành hạ khủng
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khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra
được, chẳng hạn như bị cưa xương xẻo thịt, bị
nấu trong vạc dầu, bị thiêu đốt trong lửa nóng...
Và địa ngục luôn là nơi chờ đợi những kẻ ác độc,
gây nhiều tội lỗi cũng như không có đức tin.
Tóm lại, thiên đường được xem như phần
thưởng xứng đáng dành cho người tốt và địa
ngục chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho
kẻ xấu.
Nhưng đó là niềm tin của những tín đồ. Điều
gì sẽ xảy ra với những người không phải là tín
đồ của các tôn giáo đó, hoặc không là tín đồ của
bất cứ tôn giáo nào? Phải chăng Nước Chúa sẽ từ
chối những người không tin Chúa? Phải chăng
thiên đường không có chỗ cho những ai phủ nhận
đấng Allah? Và nếu họ tạo ra nhiều tội ác, họ sẽ
chịu sự trừng phạt ở địa ngục nào?...
Vào thời đức Phật Thích-ca Mâu-ni1 ra đời tại
Ấn Độ, niềm tin về thiên đường và địa ngục được
1

Thích-ca Mâu-ni (釋迦牟尼), phiên âm từ tiếng Phạn là Şkyamuni,
đức Phật có thật trong lịch sử, người khai sáng đạo Phật. Ngài
đản sinh vào năm 624 trước Công nguyên và nhập Niết-bàn 80
năm sau đó.
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biết là đã hình thành từ trước đó. Tuy nhiên,
ngài đã phủ nhận những cách hiểu theo truyền
thống để nhận thức lại toàn bộ vấn đề và đưa ra
những lời dạy hoàn toàn không giống như những
tôn giáo khác.
Đức Phật không thừa nhận thiên đường và địa
ngục như là những hình thức thưởng phạt dành
cho những ai có hoặc không có đức tin. Thay vì
vậy, ngài đưa ra giáo lý nhân quả để giải thích
cho các khái niệm này. Chính vì vậy, cách hiểu
về thiên đường và địa ngục của đạo Phật là hoàn
toàn khác biệt so với các tôn giáo khác. Nói một
cách chính xác hơn, đức Phật không nói về thiên
đường, nhưng thừa nhận một khái niệm có phần
nào tương tự là thiên giới, hay các cõi trời của
chư thiên.
Có nhiều khác biệt trong cách hiểu về thiên
giới của đạo Phật với thiên đường của các tôn
giáo khác. Trước hết, Phật dạy rằng những ai
được sinh về thiên giới, hay các cõi trời, là hoàn
toàn do những việc lành mà họ đã làm, chứ
không liên quan đến việc họ có tin hay không tin
vào một tôn giáo nào đó. Đối với Mười điều lành
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mà Phật đã dạy, bất cứ ai làm theo đúng như vậy
đều sẽ được sinh về cõi trời, hưởng những sự
khối lạc, vui thú ở nơi đây, bất kể người đó tin
theo tôn giáo nào. Mười điều lành, hay Thập
thiện đạo (十善道), bao gồm các điều sau:
1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và
phóng sanh.
2. Không trộm cắp, thường tu hạnh bố thí,
giúp đỡ, san sẻ với mọi người.
3. Không tà dâm, luôn giữ lòng chung thủy
một vợ một chồng.
4. Không nói dối, luôn nói lời chân thật.
5. Không nói trau chuốt, thô tục, thường nói
những lời có ý nghĩa, có ích lợi.
6. Không nói đâm thọc, gây chia rẽ, thường
nói những lời tạo ra sự đồn kết, thương yêu
nhau.
7. Không nói lời độc ác, gây tổn hại, thường nói
những lời ôn hòa, nhu thuận.
8. Không tham lam, luôn quán xét rằng mọi
thứ của cải vật chất đều chỉ là giả tạm,
không thường tồn.
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9. Không sân nhuế, thường tu tập hạnh từ bi,
nhẫn nhục.
10. Không ngu mê, tà kiến, thường sáng suốt
tu tập theo chánh kiến.
Mười điều lành như được kể trên không mang
màu sắc riêng biệt của một tôn giáo. Đó là những
điều được xem là tốt đẹp đối với tất cả mọi con
người. Một xã hội mà tất cả công dân đều thực
hiện đúng theo mười điều này thì tự nó đã có
thể xem là một thiên đường. Sẽ không còn nữa
các tội ác trong xã hội, và mọi người đều chia sẻ
nhau tất cả những gì mình có, trong một tinh
thần thương yêu và hòa hợp lẫn nhau. Vì thế,
khi tất cả những người thực hành mười điều
lành này cùng sống chung với nhau ở một nơi thì
nơi đó chính là thiên giới, chính là những cõi trời
với tất cả những niềm vui và sự sung sướng như
con người mong ước!
Đức Phật cũng dạy rằng, không chỉ có một cõi
trời duy nhất, mà có rất nhiều cõi trời khác nhau,
với những phước báo khác nhau. Khi một người
thực hành theo Mười điều lành, người ấy chắc
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chắn sẽ được sinh về cõi trời như một kết quả tất
nhiên của những việc lành mà họ đã làm. Nhưng
tùy theo mức độ làm lành mà họ sẽ được sinh về
những cõi trời khác nhau, tương ứng với nghiệp
lành mà họ đã tạo. Điều đó có nghĩa nôm na là,
càng làm nhiều việc lành thì phước báo được
hưởng sẽ càng lớn, và thời gian được thọ hưởng
những phước báo đó cũng kéo dài tùy thuộc vào
mức độ những việc lành đã làm.
Như vậy, các cõi trời không phải là nơi mà
người ta được tận hưởng khối lạc mãi mãi như
cách hiểu về thiên đường. Để tiếp tục được hưởng
phước báo, người ta phải tiếp tục thực hành các
điều lành. Chừng nào mà họ còn thực hành các
điều lành, thì đời sống nơi thiên giới của họ sẽ
còn được kéo dài, hoặc có thể được thác sinh về
những cõi trời tốt đẹp hơn nữa. Nhưng nếu họ
không làm lành, hoặc ngược lại còn chuyển sang
làm các điều ác, phước báo đã tạo ra của họ sẽ
cạn kiệt dần và cuối cùng không còn nữa. Khi ấy,
họ sẽ phải thác sinh vào những cảnh giới xấu,
tùy theo những việc ác mà họ đã làm.
Cũng theo cách hiểu như trên, các cõi trời
không phải là những nơi đã dứt hết khổ đau. Bởi
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vì chư thiên ở đó vẫn không thoát khỏi quy luật
biến đổi vô thường và những nỗi khổ sinh, già,
bệnh, chết. Nếu họ không biết lo tu tập và làm
lành, sự sung sướng của họ sẽ không kéo dài mãi
mãi, và họ vẫn phải rơi trở lại những cảnh giới
xấu hơn.
Vì thế, đạo Phật không xem việc được sinh lên
cõi trời là cứu cánh rốt ráo để chấm dứt khổ đau.
Bởi vì đó cũng chỉ là những cảnh giới chưa thoát
ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Việc thực hành
Mười điều lành tuy là tốt đẹp nhưng cũng vẫn
chỉ thuộc về pháp thế gian, nên cũng chỉ có thể
mang lại những kết quả tốt đẹp trong phạm vi
thế gian mà thôi. Để chấm dứt khổ đau và thoát
khỏi sinh tử, người ta cần phải biết đi theo một
hướng khác, đó là tu tập các pháp có thể giúp
vượt ra khỏi thế gian này, gọi là các pháp xuất
thế gian. Các pháp đó là Tứ diệu đế, Thập nhị
nhân duyên và Lục ba-la-mật.
Về cơ bản, tất cả những pháp này không hề đi
ngược lại với Mười điều lành, mà thực sự còn là
những hình thức nâng cao hơn nữa, mở rộng hơn
nữa của các điều lành ấy. Nhưng ngoài ra, mục
24

Thiên đường và địa ngục
đích chính của các pháp này lại là mang đến cho
người thực hành chúng những nhận thức đúng
thực về cuộc sống. Và chính nhờ có được những
nhận thức đúng thực về cuộc sống mà chúng ta
mới có được những cơ sở để nhận rõ và dứt trừ
khổ đau trong cuộc sống. Ý nghĩa của sự giải
thoát trong đạo Phật được hình thành từ khái
niệm cơ bản này: chấm dứt mọi khổ đau trong
cuộc sống.
Như vậy, thiên giới hay các cõi trời chỉ là sự
tạm dừng của những khổ đau trong một thời gian
và với một mức độ nhất định. Vì thế, đó không
được xem là sự giải thoát. Nếu có thể tin được
rằng thiên đường là nơi vĩnh viễn đoạn tuyệt mọi
khổ đau trong cuộc sống, thì đó sẽ chính là sự giải
thoát mà đạo Phật hướng đến. Nhưng điều quan
trọng ở đây lại là, có thể tin được điều đó hay
không? Đạo Phật không thừa nhận một thiên
đường theo cách đó, và các tín đồ đạo Phật không
cầu nguyện để được lên thiên đường, mà hướng
đến sự giải thoát theo một cách khác. Đó là thực
hành theo đúng những lời Phật dạy, nghĩa là tu
tập các pháp Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên
và Lục ba-la-mật.
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Tứ diệu đế, được hiểu theo nghĩa đơn giản
nhất là bốn chân lý về đời sống. Bởi vì không ai
có thể phủ nhận chúng, nên chúng được xác định
là chân lý. Chẳng hạn, chân lý thứ nhất (Khổ đế)
nói lên tính chất khổ đau của đời sống, với những
nỗi khổ như sanh, già, bệnh, chết... Dù muốn hay
không, cũng không ai có thể phủ nhận được sự
thật là mọi người đều phải nhận chịu những nỗi
khổ này. Tương tự, các chân lý tiếp theo là về
nguyên nhân của đau khổ (Tập đế), sự chấm dứt
của đau khổ (Diệt đế) và những phương thức tu
tập để chấm dứt khổ đau (Đạo đế).1 Theo cách
hiểu truyền thống, người thực hành theo Tứ diệu
đế sẽ có thể đạt đến sự giải thoát và chứng bốn
thánh quả là Tu-đà-hồn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm
và A-la-hán. Thánh quả A-la-hán được xem là
quả vị cao nhất của hàng Tiểu thừa hay Thanh
văn thừa.
Thập nhị nhân duyên hay 12 yếu tố làm sinh
khởi đời sống. Mười hai yếu tố này là: vô minh,
hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ,
hữu, sinh và lão tử hay già chết.
1

Về ý nghĩa chi tiết và sự thực hành Tứ diệu đế, xin tìm đọc “Vì sao
tôi khổ”, cùng một tác giả, Nxb Tổng hợp Thành phố HCM.
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Từ vô minh cho đến già chết là một vòng xoay
khép kín mà thật ra không có điểm khởi đầu hay
kết thúc. Đời sống được hình thành và chịu sự chi
phối của 12 nhân duyên này, theo một nguyên
tắc gắn bó và tác động lẫn nhau, nên không có
bất cứ yếu tố nào có thể tồn tại độc lập. Khi hiểu
và nhận thức một cách rốt ráo về các nhân duyên
này, chúng ta có thể phá vỡ chuỗi liên kết của
chúng bằng cách trừ bỏ một trong các yếu tố,
giống như người ta có thể tháo rời được sợi dây
xích bằng cách cắt rời đi một mắt xích.
Quán xét 12 nhân duyên sẽ giúp người thực
hành nhận ra được bản chất thực sự của đời
sống, sự tương sinh tương khởi và giả hợp, không
thường tồn. Từ đó, chúng ta nhận ra được là
không hề có một bản ngã thật sự để ta ôm ấp,
bảo vệ và xây dựng mọi yếu tố của đời sống xoay
quanh đó. Nhận thức đúng thật này giúp ta xóa
bỏ mọi ảo tưởng về đời sống và cắt đứt được mọi
ràng buộc, đạt đến sự giải thoát. Theo cách hiểu
truyền thống, người thực hành theo giáo lý Thập
nhị nhân duyên sẽ chứng quả thành Duyên giác
Phật, cũng còn gọi là Bích chi Phật hay Độc giác
Phật.
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Lục ba-la-mật, hay Lục độ, là sáu pháp tu
tập giúp người thực hành có thể tự mình chuyển
hóa tự tâm và đồng thời mang lại lợi ích cho mọi
người quanh mình. Sáu pháp đó là: bố thí, trì
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ.
Những pháp này vừa là phương thức tu tập, vừa
chính là những đức tính giúp người thực hành có
thể tự mình đạt đến sự giải thoát. Chẳng hạn,
khi chúng ta chưa từng biết đến sự bố thí, thì
việc thực hành bố thí là một phương thức tu tập,
được thực hiện như một yêu cầu bắt buộc. Tuy
nhiên, quá trình thực hành sẽ giúp cho việc bố
thí dần dần trở thành một tính chất của tự thân,
một đức tính giúp chúng ta hồn thiện bản thân
và tiến dần đến sự giải thoát. Tương tự, các pháp
khác như trì giới cho đến trí huệ cũng đều là như
vậy. Và do đó mà việc thực hành các pháp ba-lamật có thể giúp chuyển hóa được tự tâm của mỗi
chúng ta theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng việc thực hiện các pháp ba-la-mật
cũng đồng thời làm lợi ích cho mọi người quanh
ta. Chẳng hạn như khi ta thực hành bố thí, người
nhận bố thí sẽ vơi bớt phần khó nhọc. Khi ta thực
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hành nhẫn nhục, những người chung sống với ta
sẽ tránh được những xung đột không đáng có.
Mỗi một pháp ba-la-mật đều mang lại lợi ích cho
người khác như thế. Do đó, theo cách hiểu truyền
thống thì sáu ba-la-mật là pháp tu của hàng Bồ
Tát, không chỉ cầu sự giải thoát cho riêng mình
(như trường hợp của các vị Thanh văn, Duyên
giác) mà còn hướng đến sự cứu giúp, làm lợi lạc
cho tất cả chúng sanh.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ là khái niệm
thiên đường không hề đồng nghĩa với sự giải
thoát trong đạo Phật. Và cũng tương tự như thế,
cách hiểu về địa ngục của đạo Phật cũng không
hoàn toàn giống như các tôn giáo khác.
Nếu như thiên giới hay các cõi trời là nơi thác
sanh của những người thực hành Mười điều lành,
thì địa ngục chính là nơi chờ đón những ai làm
ngược lại Mười điều lành ấy, gọi là Mười điều ác,
chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm...
cho đến si mê, tà kiến.
Như vậy, Phật dạy rằng không hề có bất cứ
một đấng phán xét nào đó để đưa ra sự trừng
phạt nơi địa ngục. Chỉ có những hành vi tạo tác
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của chúng ta quyết định điều đó. Nếu chúng ta
thực hiện Mười điều ác, đó là chúng ta tự ký vào
bản án của chính mình nơi địa ngục.
Đức Phật cũng dạy rằng, không chỉ có một địa
ngục hay hỏa ngục duy nhất, mà tùy theo mức độ
nặng nề của những điều ác mà chúng ta đã tạo,
chúng ta sẽ có thể thác sanh vào những địa ngục
khác nhau, với những sự đau đớn, khổ sở khác
nhau. Trong kinh Phật có nhắc đến rất nhiều địa
ngục, chẳng hạn như địa ngục A-tỳ (阿毘地獄)
hay cũng gọi là địa ngục Vô gián (無間地獄), là
cảnh địa ngục mà sự hành hạ khổ não không lúc
nào dừng nghỉ cả (vô gián có nghĩa là không gián
đoạn); địa ngục Đại nhiệt (大熱地獄), là cảnh
địa ngục với sức thiêu đốt nóng nảy đến cực kỳ;
địa ngục Đại khiếu (大叫地獄), địa ngục Hiệu
khiếu (號叫地獄), địa ngục Hắc thằng (黒繩地
獄)... và rất nhiều cảnh địa ngục khác nữa. Nói
chung, tùy theo tính chất của những việc ác đã
tạo mà người ta sẽ bị chiêu cảm vào những cảnh
địa ngục khác nhau.
Và nếu như khi làm việc ác là chúng ta đã tự
chọn lấy con đường vào địa ngục, thì cũng không
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ai khác có thể cứu chúng ta ra khỏi địa ngục
ngoài việc tự tâm chúng ta biết thay đổi hướng
về điều lành. Mỗi một niệm lành khởi lên sẽ giúp
người ta rời xa dần các cảnh địa ngục, giảm nhẹ
các hình phạt khổ não mà họ đang thọ nhận.
Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta vừa đề
cập đến về thiên đường và địa ngục hay các cõi
thiên giới cũng đều chỉ được nghe thấy qua kinh
điển, sách vở... Và liệu chúng ta có thể tin chắc
được vào những điều đó hay không? Một số người
cho rằng đó là những khái niệm có thể tin được,
nhưng lại có những người khác cho rằng không
thể tin được khi không có gì chứng minh cụ thể
cả. Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ thử
bàn đến những quan điểm, nhận thức khác nhau
về vấn đề này để rồi mỗi người sau đó sẽ tự đưa
ra nhận thức hay kết luận.
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B

ản kinh số 13 trong Trường bộ kinh1 có
kể lại cuộc tranh luận giữa hai thanh
niên bà-la-môn về những phương thức tu tập
giúp đạt đến sự thể nhập với đấng Phạm thiên,
tức là đấng sáng tạo thế giới theo niềm tin của
đạo Bà-la-môn.
Hai thanh niên này là đệ tử của hai vị thầy
bà-la-môn nổi danh. Sự tranh cãi giữa họ cho
ta thấy đã có sự mâu thuẫn, không giống nhau
giữa lời dạy của hai vị thầy bà-la-môn này cũng
như nhiều bậc thầy bà-la-môn khác vào thời đức
Phật. Tất cả đều cho rằng những gì mình nói ra
mới thật sự là chân lý, còn lời dạy của những
người khác đều là sai trái!
Cuộc tranh cãi đã không đi đến kết quả nào,
và hai thanh niên bà-la-môn quyết định tìm đến
hỏi ý kiến đức Phật về vấn đề trên.
Sau khi hỏi rõ về nội dung tranh luận của hai
người, đức Phật đã hỏi lại cả hai rằng: “Trong số
những vị bà-la-môn truyền dạy các phương thức
1

Tức là kinh Tevijjā, hay kinh Tam minh.
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tu tập để đạt đến sự thể nhập với đấng Phạm
thiên, có ai đã tận mắt nhìn thấy Phạm thiên
hay không?”
Câu trả lời tất nhiên là không.
Đức Phật lại hỏi tiếp: “Vậy các bậc thầy của
họ nhiều đời trước đây, cho đến những vị xa xưa
nhất đã sáng tác những câu thần chú của đạo
Bà-la-môn mà đến nay vẫn còn truyền tụng,
liệu có ai đã tận mắt nhìn thấy Phạm thiên hay
không?”
Câu trả lời vẫn là không.
Đức Phật lại hỏi tiếp: “Nếu tất cả bọn họ đều
chưa từng nhìn thấy Phạm thiên, cũng không
biết đấng Phạm thiên ở đâu, từ đâu đến và sẽ đi
về đâu, thì liệu những lời dạy của họ về những
phương thức để đạt đến sự thể nhập với Phạm
thiên có thể là chính xác và hợp lý hay không?”
Câu trả lời tất nhiên là không. Và đến đây thì
hai thanh niên đã nhận ra được tính chất vô lý
trong lời dạy của các vị bà-la-môn. Đức Phật kết
luận: “Những người không thấy, không biết về
một vấn đề, lại chỉ dạy cho người khác về vấn đề
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ấy, có khác nào như một chuỗi người mù ôm lưng
nhau. Người đi trước không thấy, người đi giữa
không thấy, người đi cuối cùng cũng không thấy.
Như vậy dựa vào đâu để có thể đi đúng đường?
Những lời dạy như thế chỉ có thể là những lời
hoàn toàn vô lý và đáng chê cười.”
Sau đó, đức Phật giảng giải về sự tai hại của
năm món dục lạc (ngũ dục) trong đời sống của
người tu tập. Đó là, mắt chạy theo hình sắc, say
đắm trong sự khối lạc do những hình sắc đẹp đẽ
mang lại; tai chạy theo âm thanh, say đắm trong
sự khối lạc do những âm thanh êm dịu mang lại;
mũi chạy theo mùi ngửi, say đắm trong sự khối
lạc do những mùi hương thơm mang lại; lưỡi
chạy theo vị nếm, say đắm trong sự khối lạc do
những vị ngon ngọt mang lại; và thân chạy theo
sự xúc chạm, say đắm trong sự khối lạc do những
xúc chạm êm ái, dễ chịu mang lại.
Khi người ta sống buông thả theo năm sự khối
lạc do các giác quan mang lại, thì lòng tham lam
và dục lạc sẽ được nuôi dưỡng ngày càng tăng
trưởng.
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Qua đó, đức Phật cũng chỉ rõ là nếu các vị
bà-la-môn không hề biết tu tập, kiềm chế ngũ
dục trong đời sống của họ, thì họ chỉ có thể bị
mê đắm, trói buộc chứ không thể đạt đến sự giải
thoát, tự tại.
Rồi đức Phật tiếp tục nói về những đức tính
của đấng Phạm thiên theo như sự mô tả trong
chính kinh điển của đạo Bà-la-môn. Theo đó,
đấng Phạm thiên đạt được sự tự tại và không có
các tâm dục ái, sân, hận, ô nhiễm. Và ngài chỉ
rõ, nếu như các vị bà-la-môn không đạt được sự
tự tại, vẫn còn mang các tâm dục ái, sân, hận, ô
nhiễm, các vị ấy tất yếu là không thể đạt đến sự
thể nhập hay chung sống với đấng Phạm thiên.
Qua bản kinh vừa dẫn trên, chúng ta có thể
thấy được một phương pháp biện luận hết sức
khoa học mà đức Phật đã vận dụng để chỉ rõ và
thuyết phục hai thanh niên bà-la-môn nhận ra
con đường sai lầm mà họ đang theo đuổi. Phần
cuối bản kinh cho biết hai thanh niên này ngay
trong ngày hôm đó đã quy y Tam bảo và thề trọn
đời tu tập theo Chánh pháp.
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Trong cuộc biện luận, tất cả những kết luận
đều được rút ra từ chính những câu trả lời của
hai thanh niên bà-la-môn. Hay nói cách khác,
thay vì tự mình đưa ra những phán đoán đúng
sai về sự việc, đức Phật chỉ làm công việc dẫn
dắt và gợi ý đúng hướng, để cho cả hai dần dần
tự nhận ra và hiểu được vấn đề. Vì thế, việc sau
đó họ đặt niềm tin hoàn toàn vào đức Phật cũng
là điều dễ hiểu.
Ngày nay cũng có không ít người đặt niềm
tin vào một cõi thiên đường nhưng lại chưa từng
đặt ra câu hỏi là những cư dân trên thiên đường
ấy - nếu có - là những người thế nào? Vấn đề mà
họ biết được về thiên đường của mình thường chỉ
đơn giản được giới hạn trong những chi tiết mô
tả tốt đẹp, hồn hảo về đời sống nơi đó. Nhưng
xuất xứ của những mô tả đó thường rất ít khi
được quan tâm đến.
Nếu như chúng ta hình dung một cõi thiên
đường là nơi quy tụ của tất cả những người suốt
đời làm lành lánh dữ, câu hỏi tiếp theo được đặt
ra sẽ là: liệu chúng ta đã có đủ những phẩm chất,
đức tính để sống chung với những con người như
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thế hay chưa? Và nếu mỗi chúng ta đều có thể
trả lời câu hỏi này theo hướng tích cực, thì điều
chắc chắn là ngay từ hôm nay xã hội quanh ta
đã có thể chuyển biến theo hướng ngày càng hồn
thiện, và thiên đường cũng không còn là một
cảnh giới xa xôi nữa, mà sẽ dần dần trở nên rất
hiện thực quanh ta!
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C

âu chuyện sau đây được trích từ Tiểu bộ
kinh trong Kinh tạng nguyên thủy có thể
sẽ giúp chúng ta có một ý niệm rõ rệt hơn về việc
tái sinh lên các cõi trời.
Thuở xưa, ở thành Vương Xá có một người phú
ông cực kỳ giàu có, nhưng chỉ có một người con
trai duy nhất. Cậu trai này tính tình dễ mến và
hình dung rất tuấn tú, khôi ngô. Cha mẹ cậu hết
sức thương yêu, nuông chiều và không muốn cho
cầu phải khó nhọc về bất cứ điều gì.
Vì thế, họ suy nghĩ rằng: “Việc học hành, cho
dù là học chữ nghĩa hay nghề nghiệp cũng đều
phải bỏ công nhọc nhằn. Muốn học cho đến khi
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thành tài phải mất rất nhiều thời gian và công
sức. Nhưng chung quy cũng chỉ là để có được một
nghề nghiệp sinh sống mà thôi. Nay vợ chồng ta
giàu có, vàng bạc của cải không kể xiết, cho dù
con ta có ngồi không mà ăn suốt đời cũng không
thể hết được, vậy không cần phải cho nó học
hành khó nhọc làm gì.”
Và vì thế, mãi cho đến khi cậu con trai đã đến
tuổi trưởng thành, họ vẫn chưa cho cậu ta học
hành gì cả, chỉ biết suốt ngày ăn chơi hưởng thụ
mà thôi!
Năm cậu mười sáu tuổi, họ cưới cho cậu một
cô vợ đẹp. Nhưng thật không may, cô này không
phải là người khôn ngoan đức hạnh. Vì thế, đôi
vợ chồng trẻ cùng đắm say trong dục lạc, ngày
ngày hưởng thụ đủ các trò vui chơi thỏa thích.
Chẳng bao lâu, cả hai vợ chồng người phú
ông lần lượt qua đời. Cậu con trai ấy đã quen
với lối sống ăn chơi phung phí, vẫn tiếp tục ném
tiền qua cửa sổ với những cuộc vui bất tận cùng
những cô vũ nữ, ca nhi, những buổi trà rượu...
Vì thế, không đúng như dự đoán của hai vợ
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chồng phú ông là cậu sẽ “ngồi không mà ăn
suốt đời”. Ngược lại, cậu đã làm tiêu tán cả sản
nghiệp to lớn của cha mẹ chỉ trong một thời gian
rất ngắn!
Thế là cậu trở nên nghèo khó. Và vì chẳng có
nghề nghiệp gì trong tay, nên cậu chỉ còn một
cách duy nhất để xoay xở cuộc sống là tìm đến
những người quen biết cũ để vay nợ. Nhưng rồi
cũng không ai có thể cho cậu vay nợ mãi khi cậu
thật sự chẳng làm ra được gì để có thể sinh sống
qua ngày, đừng nói là có thể dành dụm được tiền
trả nợ. Rồi các chủ nợ dần dần không còn đủ kiên
nhẫn để chờ đợi nữa, họ chia nhau những tài sản
mà cậu còn giữ được như nhà cửa, ruộng vườn
cũng như tất cả những đồ đạc còn lại trong nhà.
Thế là cậu con trai cưng của vị phú ông giàu
có nhất thành Vương Xá giờ đây trở thành một
kẻ hành khất không nhà, phải sống lang thang
lây lất trong thành phố.
Rồi một hôm, có một tên trộm chuyên nghiệp
gặp cậu trên đường phố. Thấy cậu có sức khỏe và
ra vẻ thật thà, chơn chất, tên này nghĩ là có thể
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lợi dụng được nên bảo cậu: “Này chú em, cuộc
sống của chú thật là khốn khổ, đáng thương xót
lắm. Ta không có gì để giúp chú, nhưng nếu chú
chịu đi theo ta, cùng làm công việc với ta, chú sẽ
có thể kiếm được đủ tiền để sống thoải mái.”
Trong bước đường cùng, và vốn là người không
từng trải việc đời, cậu không chút nghi ngờ liền
đồng ý đi theo tên trộm.
Đêm hôm đó, bọn trộm tổ chức một vụ trộm
lớn. Chúng đưa cho cậu một cây gậy và bố trí
cậu đứng canh bên ngoài trong khi chúng lẻn
vào nhà một người giàu có để khuân dọn đồ đạc.
Chúng dặn cậu: “Nếu có ai từ bên ngoài muốn
vào nhà, hãy chặn lại và đánh chết đi.”
Đã ở vào hồn cảnh không còn thối lui được
nữa, cậu đành nhận lấy cây gậy và đứng đó chờ
trong khi cả bọn lẻn vào nhà và thực hiện việc
lấy trộm.
Thật không may là có người trong nhà thức
giấc và phát giác ra bọn trộm. Thế là họ đốt
đèn đuốc lên và cùng nhau đuổi đánh. Vốn đã
quen thuộc trong nghề, bọn trộm nhanh chóng
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biến mất theo nhiều ngả, trong khi cậu trai khờ
khạo kia vẫn còn cầm cây gậy đứng đó để... chặn
đường. Thế là cậu bị đám người nhà kia đánh
cho một trận và bắt giải lên nhà vua với lời cáo
buộc là cậu đã bị bắt quả tang trong lúc vào trộm
nhà họ, có mang theo vũ khí là một cây gậy lớn.
Sự việc đã rõ ràng, vua ra lệnh xử tên trộm
này tội chết. Thế là cậu bị đưa đi giam vào ngục,
rồi sau đó đưa đến nơi hành hình. Quân lính
dùng roi quất vào người cậu trên đường đi, trong
khi có một tốp người mang trống đi theo, vừa
đánh trống để gợi sự chú ý của mọi người, vừa
rao lớn: “Đây là tên trộm có vũ khí bị bắt quả
tang. Đức vua đã xử tội chết để răn đe những tên
trộm khác.”
Bấy giờ có người kỹ nữ đẹp nhất trong thành
tên là Sulasā, nghe tiếng trống và tiếng đám
đông ồn ào huyên náo ngoài đường phố nên ghé
ra bên cửa sổ để xem. Chợt nàng nhận ra cậu
con trai của phú ông giàu có trước đây, bởi lúc
trước khi còn giàu có ăn chơi phung phí, hầu như
ngày nào cậu cũng cho nàng rất nhiều tiền và cả
hai đã từng có nhiều cuộc vui đáng nhớ. Người
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kỹ nữ chợt động lòng nhớ lại tình xưa, lấy làm
thương xót cho chàng trai xấu số, liền nhờ người
gửi đến cho tử tội một bữa ăn ngon và nước uống.
Nàng lại mang tiền đến cho bọn lính canh và cầu
xin chúng hãy để cho tử tội được thong thả dùng
xong bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình.
Cùng lúc ấy, ngài Mục-kiền-liên, một vị đại đệ
tử của đức Phật cũng đang ở trong thành Vương
Xá. Ngài dùng thiên nhãn quán sát thấy tình
cảnh nguy khốn của người tử tù sắp chết, cũng
như hiểu thấu được câu chuyện của người này.
Động lòng từ bi thương xót, ngài liền suy nghĩ:
“Người này xưa nay tuy chưa tạo các ác nghiệp,
nhưng cũng chưa hề làm được việc thiện nào. Vì
thế, anh ta không thể tái sinh về những cảnh
giới tốt đẹp. Nay ta nên tạo điều kiện giúp cho
anh ta khởi nên một niệm lành, làm được một
điều lành trước khi chết. Như vậy, anh ta sẽ có
thể tái sinh về thiên giới.”
Nghĩ vậy rồi, ngài Mục-kiền-liên liền hiện ra
phía trước tội nhân ngay vào lúc người ta mang
thức ăn đến cho chàng và nói cho chàng biết đó
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là của nàng Sulasā gửi tặng. Khi ấy, chàng trai
nhìn thấy một vị tu sĩ hình dáng uy nghiêm khả
kính hiện ra từ xa, bỗng thấy trong lòng phát
sinh một niềm vui kính nhẹ nhàng khó tả. Chàng
liền suy nghĩ: “Ta đã sắp chết rồi, bữa ăn này
liệu có ích gì? Chi bằng ta nên cúng dường cho
vị tu sĩ kia để may ra có được chút phước lành.”
Nghĩ sao làm vậy, cậu liền nhờ những người
lính canh mang thức ăn và nước uống đến cúng
dường cho vị tu sĩ đó. Ngài Mục-kiền-liên nhận
biết rằng sự đau khổ của chàng trai nhờ khởi
tâm cúng dường nên đã trở thành hoan hỷ, ngài
liền ngồi xuống thọ nhận bữa ăn và hồi hướng
chú nguyện cho chàng rồi ra đi.
Chàng trai sau đó bị hành hình. Trước khi
chết, nhờ tâm thành tín đối với Trưởng lão Mụckiền-liên cũng như việc cúng dường bữa ăn cho
một bậc A-la-hán, nên chàng có đủ phước đức
để tái sinh lên thiên giới. Tuy nhiên, cũng ngay
trước khi chết, tâm hồn chàng xúc động khi nghĩ
đến nàng Sulasā và mối chân tình của nàng đối
với chàng khi sắp chết, một niềm luyến ái sinh
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khởi mạnh mẽ, và do sự trói buộc này nên chàng
không thể tái sinh về thiên giới. Thay vào đó,
chàng tái sinh làm một vị thần cây trong khu
rừng bên ngoài thành Vương Xá và vẫn ôm ấp ý
tưởng sẽ được gặp lại nàng Sulasā...
Câu chuyện trên cho ta thấy tác động quan
trọng của tâm niệm con người ngay trước khi
chết, bởi vì điều này có thể góp phần quyết định
vào việc tâm thức sẽ tái sinh vào cảnh giới nào
ngay trong đời sống tiếp theo đó. Thuật ngữ Phật
giáo gọi đây là “cận tử nghiệp”,1 và chúng ta hy
vọng sẽ có thể trở lại vấn đề này vào một dịp
khác.

1

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể tìm đọc sách
“Người Tây Tạng nghĩ về cái chết” - Nguyễn Minh Tiến dịch, Nxb
Văn hóa Thông tin.
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T

rong cuộc sống, trạng thái tâm hồn chúng
ta thường xuyên thay đổi, phần lớn là tùy
thuộc vào tính chất của những gì xảy đến với ta
và cảm nhận của bản thân ta đối với những sự
việc ấy. Khi gặp những diễn tiến thuận lợi, những
cảm nhận êm ái, thích thú, tâm hồn ta thấy vui
vẻ, sảng khối, và những lúc ấy ta trải qua một
trạng thái tâm hồn thường là nhẹ nhàng, thanh
thản. Ngược lại, khi gặp phải những điều trở
ngại, bất lợi, những cảm nhận bực dọc, khó chịu,
tâm hồn ta thường trải qua một trạng thái nặng
nề, trầm uất...
Nhưng đó chỉ là nói qua một vài khía cạnh
nổi bật nhất. Sự thật thì mỗi người chúng ta nếu
tĩnh tâm suy xét lại, tự phân tích những trạng
thái tâm hồn mà mình đã trải qua, đều có thể
thấy được vô số những dị biệt, vô số những cảm
nhận khác nhau, thậm chí có thể nói là không
sao kể ra hết được. Đôi khi chúng ta còn có cả
những trạng thái xen lẫn như nửa buồn nửa vui
hoặc vừa mừng vừa sợ... Nói cách khác, vấn đề vô
cùng phức tạp và hầu như hoàn toàn không thể
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phân tích theo phương pháp liệt kê của toán học
hay phân loại cụ thể theo khoa học...
Tuy nhiên, trong sự rối rắm phức tạp vô cùng
đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nổi bật lên
hai khuynh hướng chính trái ngược nhau. Một
số trạng thái tâm hồn có thể được mô tả là nhẹ
nhàng, thanh thản, tất nhiên là với những mức
độ khác nhau, và một số trạng thái ngược lại có
thể mô tả như là nặng nề, trầm uất, cũng với
những mức độ khác nhau. Khi hai khuynh hướng
này đồng thời xuất hiện, chúng sẽ tác dụng theo
nguyên tắc “mạnh được, yếu thua”, nghĩa là
khuynh hướng nào mạnh hơn sẽ đẩy tâm hồn ta
đi về phía tương ứng của nó, hoặc là nhẹ nhàng
thanh thản, hoặc là nặng nề trầm uất...
Hai khái niệm “nhẹ” và “nặng” được dùng ở
đây tất nhiên là với nghĩa trừu tượng của chúng,
nhưng điều đó không có nghĩa là không liên
quan đến nghĩa đen của từ. Nếu ta nhớ lại những
trạng thái tâm hồn mà bản thân mình đã từng
trải qua, ta sẽ có thể thấy rằng việc sử dụng hai
khái niệm này để mô tả các trạng thái của tâm
hồn là vô cùng chính xác.
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Khi tâm hồn ta thực sự nhẹ nhàng, thanh
thản, có khi ta cảm thấy bản thân mình cũng
như tất cả mọi sự vật quanh ta đều nhẹ nhàng
đến mức dường như có thể dễ dàng bay bổng lên,
nhảy múa trong niềm hân hoan hay sự sảng khối
mà ta đang cảm nhận. Mỗi một hành vi, cử chỉ
của ta trong lúc ấy đều có thể nhẹ nhàng, linh
hoạt và được thực hiện một cách dễ dàng, như
thể trọng lượng cơ thể ta đã thật sự “nhẹ” đi rất
nhiều...
Ngược lại, khi tâm hồn ta chìm sâu trong sự
nặng nề, trầm uất, ta cảm thấy bản thân mình
cũng như mọi thứ chung quanh đều nặng nề,
chậm chạp. Trong tâm trạng đó, ta cảm thấy
ngay cả những cử động thông thường như nhấc
tay, đưa chân... cũng đều nặng nề, khó khăn hơn,
như thể là trọng lượng thân thể đã “nặng” thêm
rất nhiều...
Và thực ra thì sự nặng, nhẹ của những trạng
thái tâm hồn như thế đã thay nhau chi phối cuộc
sống của chúng ta. Và trong một chừng mực nào
đó, chúng tác động đến tình cảm, cung cách ứng
xử cũng như quan điểm của ta về đời sống.
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Khi tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thản, ta
dễ có khuynh hướng giúp đỡ, tha thứ cho những
lỗi lầm của người khác, kể cả những lầm lỗi của
chính bản thân mình, cũng như luôn nhìn đời
một cách lạc quan, tích cực.
Ngược lại, khi tâm hồn ta rơi vào trạng thái
nặng nề, trầm uất, ta dễ có khuynh hướng vị kỷ,
né tránh người khác, dễ cáu gắt, bực dọc và luôn
cố chấp đối với những lỗi lầm của người khác
cũng như của chính bản thân mình. Trong tâm
trạng đó, cuộc sống quanh ta thường luôn bao
phủ trong một lớp sương mù xám xịt, u ám và
mang đầy màu sắc bi quan, ảm đạm.
Đến đây, có lẽ bạn đọc đã có thể dễ dàng hình
dung được mối tương quan giữa những khái niệm
trừu tượng của hai từ nặng, nhẹ khi được dùng
để mô tả tinh thần với nghĩa đen của chúng khi
được dùng để biểu thị những tính chất cụ thể của
sự vật. Và câu hỏi đặt ra lúc này là: Liệu có thể
chỉ ra được những tâm trạng nặng nề và nguyên
nhân sinh khởi của chúng hay chăng?
Câu trả lời là có, và hầu như tất cả mọi người
đều có thể đưa ra. Chỉ cần có một sự xem xét
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khách quan những diễn biến trong nội tâm cũng
như một chút so sánh và suy luận là có thể thấy
được ngay mối tương quan giữa những gì xảy
đến cho chúng ta trong cuộc sống với những tâm
trạng nặng nề mà ta phải gánh chịu.
Tuy nhiên, việc phân tích và hệ thống được
tất cả các nguyên nhân làm cho tâm hồn ta trở
nên nặng nề lại không phải là chuyện dễ dàng,
bởi tính chất phức tạp và đa dạng của vấn đề.
Mặc dù vậy, với trí tuệ siêu việt của mình, cách
đây hơn 25 thế kỷ, đức Phật đã từng làm điều đó
và đưa ra những lời dạy rất cụ thể về các nguyên
nhân này.
Trong rất nhiều kinh điển, Phật dạy rằng có
năm nhóm nguyên nhân làm cho tâm hồn ta u
ám, nặng nề, mất đi sự sáng suốt. Và vì chúng
che mờ đi sự sáng suốt của tâm trí, nên được gọi
chung là ngũ cái (五蓋). Chữ cái (蓋) có nghĩa là
ngăn che, làm khuất lấp, nên ngũ cái tức là năm
sự ngăn che, làm khuất lấp. Và làm khuất lấp ở
đây được hiểu là làm khuất lấp đi sự sáng suốt
của tâm hồn.
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Nhóm nguyên nhân thứ nhất được kể ra ở đây
là sự tham lam.1 Khi trong lòng ta ôm ấp sự thèm
muốn, khao khát về một đối tượng nào đó, sự
khao khát làm cho tâm hồn ta luôn ở trong một
trạng thái không thanh thản. Sức mạnh của lòng
tham lam buộc ta phải luôn hướng về đối tượng,
chìm đắm trong những ý tưởng - nhiều khi là vô
nghĩa - về đối tượng đó, và trí óc thì không ngừng
hoạt động để tìm ra phương cách chiếm hữu, đạt
được đối tượng.
Bởi vì có vô số đối tượng của lòng tham, nên
cũng có vô số các trường hợp khác nhau, với
những mức độ chi phối khác nhau đến tâm hồn
chúng ta. Tuy nhiên, khuynh hướng chung là
sự tham lam luôn làm cho tâm hồn ta trở nên
nặng nề, mất đi sự sáng suốt và không một lúc
nào được nghỉ ngơi thanh thản. Vì thế, người ta
thường so sánh tác hại của lòng tham lam như
một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt tâm hồn chúng
ta ngay từ lúc bắt đầu sinh khởi, và sẽ không bao
giờ dừng lại cho đến khi nào ta có thể nhận ra và
diệt trừ được nó.
1

Tham dục cái
dục.
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Nói chung, lòng tham lam ở mức độ nhỏ nhoi,
tầm thường sẽ gây ra những tác hại nhỏ nhoi,
tầm thường. Chẳng hạn như khi ta mong muốn
có được một đôi dép mới, một cái cà-vạt hay một
chiếc nón hợp thời trang... Có thể bạn thấy ngại
khi dùng cụm từ “lòng tham” trong những trường
hợp này, bởi có vẻ như đây là những sự việc quá
nhỏ nhoi, tầm thường, và bạn khó lòng nhận ra
được cái gọi là “tác hại” của chúng. Tuy nhiên,
nếu phân tích kỹ bạn sẽ thấy rằng sự mong muốn
đó của bạn quả thật không phải gì khác hơn là
một mức độ thấp của lòng tham lam, và do đó mà
không thể không có những tác hại nhất định cho
tâm hồn bạn. Những tác hại ấy được biểu hiện ở
việc chúng chiếm chỗ thường xuyên trong ý nghĩ
của bạn, thôi thúc bạn hành động theo hướng để
đạt được sự mong muốn đó, và cuối cùng, nếu
như một hồn cảnh không thuận lợi nào đó xảy
ra làm cho bạn không thể thỏa mãn sự mong
muốn - dù là nhỏ nhoi - đó, bạn sẽ thấy trong
lòng không vui, thậm chí có thể là bực dọc.
Mặt khác, giá trị vật chất của đối tượng đôi
khi cũng không phải là yếu tố duy nhất quyết
định lòng tham lam của bạn là “lớn” hay “nhỏ”.
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Đôi khi người ta có thể theo đuổi những sự vật
rất tầm thường với một niềm khao khát mãnh
liệt, và đôi khi sự mong muốn đối với những giá
trị vật chất lớn lao lại cũng có thể chỉ ở mức bình
thường. Vì thế, tác hại của lòng tham đến mức
độ nào là do nơi cường độ của nó trong tâm hồn
chúng ta, chứ không thể đánh giá qua giá trị vật
chất của đối tượng được theo đuổi.
Một giải thưởng văn chương với trị giá chỉ
bằng một vài tháng lương, nhưng có thể là mục
tiêu theo đuổi của bạn trong nhiều năm. Bởi vì
kèm theo cái giá trị vật chất nhỏ nhoi đó lại là
một danh vọng lớn lao mà bạn khao khát, và bạn
luôn nghĩ rằng những nỗ lực, cố gắng của bản
thân có thể giúp bạn đạt được điều đó. Mỗi khi
giải thưởng được công bố và bạn không có tên
trong danh sách đoạt giải, một nỗi buồn lớn lao
có thể xâm chiếm tâm hồn bạn suốt nhiều ngày
sau đó.
Ngược lại, sự mong muốn đối với một giải
trúng khuyến mãi hàng trăm triệu đồng khi bạn
mua một món hàng lại là rất nhỏ nhoi, và bạn có
thể dễ dàng quên đi ngay sau khi mở gói hàng và
thấy rằng mình là người không trúng giải...
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Có thể nói tóm lại một điều là, lòng tham
lam là một trong các nguyên nhân gây khổ não
cho tâm hồn bạn. Lòng tham càng mãnh liệt thì
khổ não càng lớn lao, bạn càng bị nhấn chìm vào
những tâm trạng nặng nề hơn trong cuộc sống.
Trong thực tế, bạn có thể nhận biết quanh mình
không ít những con người đang bị lửa tham thiêu
đốt và có những hành vi ứng xử hoàn toàn thiếu
sáng suốt. Sự thực là những người ấy luôn sống
trong những tâm trạng nặng nề, u uất và không
ai có thể cứu thoát họ ra khỏi đó ngoài những nỗ
lực hướng thiện của chính họ.
Nhóm nguyên nhân thứ hai làm cho tâm hồn
ta trĩu nặng chính là sự sân hận.1 Nói theo một
cách dễ hiểu hơn, đó là sự tức giận đối với những
điều không vừa ý. Và ở mức độ nặng nề hơn thì
sự tức giận đó trở thành sự ốn hận, căm ghét đối
tượng.
Vì sao chúng ta tức giận? Có vô số nguyên
nhân khác nhau, nhưng có thể nói một cách khái
quát nhất là vì chúng ta không được hài lòng, vì
sự việc đã không diễn ra theo ý chúng ta, hoặc khi
ai đó không làm đúng theo như ta mong muốn.
1

Sân khuể cái

(瞋恚蓋): sự ngăn che, bao phủ của sân hận.
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Như vậy, nói một cách khác thì sân hận là kết
quả gây ra do sự trái ý. Nếu mọi sự việc đều diễn
ra theo ý chúng ta, nếu mọi người đều làm theo
đúng ý ta, ta sẽ không tức giận. Và vì không tức
giận nên cũng không thể có sự ốn hận hay căm
ghét.
Nhưng một cuộc sống mà trong đó không có
bất cứ điều gì trái ý chúng ta, không có bất cứ ai
làm trái ý ta, lại là điều mà chúng ta không sao
có thể hình dung ra được!
Vì thế, sự thật là hầu hết chúng ta đều đã từng
trải qua trạng thái tức giận ở những mức độ khác
nhau. Tùy theo mức độ của sự trái ý mà chúng ta
có thể nổi giận với những “cường độ” khác nhau.
Và cũng giống như lửa tham, ngọn lửa sân hận
cũng sẽ không ngừng thiêu đốt chúng ta ngay từ
khi nó vừa sinh khởi.
Vì nguyên nhân của sân hận là sự trái ý, nên
vấn đề “hợp lý” hay “bất hợp lý” thường ít khi
được nhắc đến. Khi một người nổi giận, chúng ta
rất hiếm khi có thể thành công trong việc thuyết
phục anh ta về những gì là hợp lý hay không hợp
lý trong sự nổi giận của anh ta. Điều duy nhất có
thể làm được thường là phải chờ cho cơn giận qua
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đi, trước khi anh ta có thể chấp nhận lắng nghe
người khác hoặc tự mình nhận ra những sai trái.
Một học sinh tốt nghiệp phổ thông và chọn thi
vào ngành y, không có gì sai trái và không thể bị
buộc tội vì quyết định của mình. Nhưng quyết
định đó của em lại có thể là nguyên nhân gây ra
cơn giận khủng khiếp ở người cha, chỉ vì từ lâu
ông ta luôn mong muốn rằng em sẽ học để trở
thành một thầy giáo! Người cha có thể hoàn toàn
vô lý trong việc này, nhưng sự vô lý đó sẽ không
bao giờ có thể được nhận ra khi ông ta đang giận!
Và sự thật là khi sự trái ý của đứa con làm cho
ông ta nổi giận, thì đối với ông ta, việc nổi giận
đó lại chính là phản ứng “hợp lý” nhất. Khi một
đứa con làm trái ý mình, nếu người cha không
nổi giận, đó mới là chuyện hoàn toàn “vô lý”!
Vì chúng ta thường xuyên gặp phải những điều
trái ý trong cuộc sống, nên khả năng “nổi giận” là
rất thường gặp. Nếu mức độ “trái ý” là nhỏ nhặt,
chúng ta thường chỉ khởi lên sự bực tức hay khó
chịu ở mức độ khó nhận ra. Tuy nhiên, vì những
bực tức hay khó chịu này là hoàn toàn có thật,
nên chúng vẫn gây ra cho tâm hồn ta những tác
hại nhất định. Điều này dễ dàng nhận ra nhất là
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khi chúng được tích lũy lại ở một mức độ “đậm
đặc” đủ để làm thay đổi tâm trạng của chúng ta.
Bạn đã từng trải qua một trường hợp tương tự
như vậy hay chưa? Đó là khi mà trong cùng một
ngày bạn liên tiếp gặp phải những chuyện “trái
ý” nhỏ nhặt. Mỗi sự việc ấy không đủ để làm cho
bạn nổi giận, nhưng vì có quá nhiều sự việc như
thế, nên sự bực tức của bạn sẽ tích lũy và dồn
nén lại cho đến khi bộc phát ra - có thể là vào
cuối ngày - bởi một nguyên nhân cuối cùng nào
đó. Vì thế, nếu chỉ xét riêng nguyên nhân cuối
cùng này, chúng ta sẽ thấy rằng “cơn giận” ấy là
hoàn toàn vô lý.
Nói tóm lại, lòng sân hận là nguyên nhân thứ
hai trong các nhóm nguyên nhân gây ra trạng
thái nặng nề, trầm uất cho tâm hồn chúng ta.
Với mức độ nặng nề, những cơn giận có thể đốt
cháy hoàn toàn mọi khả năng phán xét của lý trí
cũng như sự nhẹ nhàng thanh thản của tâm hồn.
Vì thế, chúng góp phần trong việc giam hãm, trói
buộc tâm hồn chúng ta, và chính bằng cách này,
chúng tạo ra những tâm trạng nặng nề, trầm
uất.
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Nhóm nguyên nhân thứ ba được đề cập đến
ở đây là trạng thái mê ngủ hay mỏi mệt của cơ
thể.1 Bởi vì mối quan hệ giữa tinh thần và thể
xác là không phủ nhận được, nên một khi thể
xác rơi vào tình trạng nặng nề, uể oải thì tất yếu
tinh thần cũng sẽ nặng nề, trầm uất. Ngược lại,
một thân thể khỏe mạnh, linh hoạt chắc chắn dễ
dàng hơn trong việc tạo ra một trạng thái sảng
khối, hưng phấn cho tâm hồn.
Vấn đề cần nói thêm ở đây là, chúng ta rơi
vào trạng thái mê ngủ hay mỏi mệt không phải
bao giờ cũng do sự hoạt động quá sức của cơ thể.
Những trường hợp thiếu sự nghỉ ngơi thỏa đáng
để dẫn đến trạng thái này chỉ là tạm thời, vì bạn
sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn ngay sau khi được
nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, trong một số trường
hợp nguy hiểm hơn, trạng thái mê ngủ hoặc uể
oải, kém năng động lại là dấu hiệu của sự lười
nhác, ít hoạt động. Và đây mới chính là điều mà
chúng ta cần quan tâm phân tích.
Nếu bạn sống một nếp sống thụ động, không
1

Thụy miên cái
mệt.

(睡眠蓋): sự ngăn che, bao phủ của mê ngủ, mỏi
57

Ai vào địa ngục
có những mục tiêu phấn đấu cụ thể để vươn tới,
và thiếu một sự rèn luyện nghiêm túc về tinh
thần cũng như thể lực, bạn sẽ có rất nhiều nguy
cơ rơi vào tình trạng vừa nói trên. Trong trường
hợp đó, bạn sẽ thường xuyên bị cảm giác mệt
mỏi, uể oải chi phối, lúc nào cũng muốn rơi vào
giấc ngủ, ngay cả khi bạn không làm gì quá sức
và cũng đã được ngủ nghỉ rất nhiều. Một con
người như thế sẽ sống trong tâm trạng nặng nề,
trầm uất gần như thường xuyên, và sự nghỉ ngơi
không bao giờ có thể là giải pháp để cứu họ ra
khỏi trạng thái ấy!
Ngược lại, giải pháp cho vấn đề phải là một sự
nỗ lực thay đổi nếp sống. Chúng ta cần có những
mục tiêu phấn đấu cụ thể trong cuộc sống để
kích thích năng lực làm việc, và cần hoạt động trí
óc nhiều hơn để vượt qua chứng bệnh “mê ngủ”
đang mắc phải.
Nói tóm lại, trạng thái mê ngủ hay mệt mỏi,
uể oải là nhóm nguyên nhân thứ ba gây ra sự
nặng nề, trầm uất cho tâm hồn chúng ta. Trạng
thái này có thể là tạm thời, do sự làm việc quá
sức và thiếu nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể là một
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kiểu “bệnh tật” do nếp sống không lành mạnh
mang lại. Dù là trong trường hợp nào, thì việc
ngăn không để thể xác rơi vào sự mê ngủ và mệt
mỏi, uể oải cũng đều sẽ giúp chúng ta tránh được
sự nặng nề, trầm uất cho tâm hồn.
Nhóm nguyên nhân thứ tư là tâm trạng bất
an và hối tiếc.1 Chúng ta thường rơi vào những
tâm trạng như thế này sau khi thực hiện một
sự việc nào đó và rồi không hài lòng với sự việc
ấy. Hai tâm trạng bất an và hối tiếc thường xuất
hiện đồng thời, bởi vì khi chúng ta không hài
lòng với cách thực hiện công việc của chính mình
thì kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có sự lo lắng về
một kết quả không hay mà việc làm đó rất có thể
mang đến.
Một ví dụ cụ thể sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn
vấn đề này. Chẳng hạn như, trong một lúc bực
tức bạn đã quá lời xúc phạm cấp trên của mình.
Sau đó, bạn suy nghĩ lại và nhận ra được sai lầm,
vì thế mà bạn cảm thấy hối tiếc về việc đã làm.
Nhưng cũng đồng thời với sự hối tiếc này, bạn
sẽ nảy sinh một tâm trạng bất an khi nghĩ đến
1

Trạo hối cái (掉悔蓋): sự ngăn che, bao phủ của tâm trạng bất
an và hối tiếc.
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những hậu quả có thể có do việc làm sai trái đó.
Cả hai tâm trạng này - sự hối tiếc và bất an - sẽ
kết hợp với nhau để cùng lúc gây tác hại, nhấn
chìm bạn vào một trạng thái tâm hồn nặng nề,
trầm uất.
Nhóm nguyên nhân cuối cùng được đề cập đến
ở đây là tâm trạng nghi ngờ, phân vân không
quyết định.1 Đó là khi bạn phải đối mặt với hai
hay nhiều khả năng chọn lựa và không đủ phán
đoán để đưa ra một quyết định dứt khốt. Vì tâm
trí bị giằng co giữa hai hay nhiều chiều hướng
khác nhau nên bạn không thể có được sự thanh
thản, nhẹ nhàng, mà ngược lại sẽ rơi vào trạng
thái nặng nề, trầm uất.
Sự nghi ngờ thường phát sinh khi bạn không
có đủ hiểu biết hoặc niềm tin vào đối tượng.
Nhưng mặt khác, đây cũng là một biểu hiện của
thói quen do dự, thiếu tự quyết, thường xuyên ỷ
lại vào người khác.
Nếu như sự cân nhắc nhiều khả năng khác
nhau của vấn đề trước khi đi đến quyết định cuối
1

Nghi pháp cái (疑法蓋): sự ngăn che, bao phủ của tâm trạng
nghi ngờ đối với các pháp.
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cùng là điều rất cần thiết để hạn chế sai lầm, thì
sự do dự không quyết định vào đúng thời điểm
cần thiết lại là một trong các nguyên nhân dẫn
đến thất bại. Hơn thế nữa, nếu điều này đã lặp lại
nhiều lần đủ để hình thành một thói quen nơi bạn,
nó sẽ trở thành một trong những nguyên nhân
làm cho tâm hồn bạn trĩu nặng, rơi vào những
trạng thái thiếu sáng suốt, nặng nề, trầm uất.
Năm nhóm nguyên nhân vừa kể trên có thể
nói là bao quát hết thảy những nguyên nhân gây
ra tâm trạng nặng nề cho tâm hồn chúng ta. Nếu
có thể trừ bỏ được hết thảy các nguyên nhân này,
điều tất nhiên là chúng ta sẽ có được một tâm
hồn luôn nhẹ nhàng, thanh thản và sáng suốt. Vì
thế, sự sáng suốt của tâm hồn chúng ta thực ra
không phải là yếu tố có được từ bên ngoài, mà chỉ
cần loại trừ được tất cả những yếu tố ngăn che,
bao phủ thì sự sáng suốt ấy sẽ tự nhiên hiển lộ.1

1

Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu (心地若空,慧日自照):
Nếu trong lòng trống trải không bị ngăn che thì mặt trời trí tuệ sẽ
tự nhiên tỏa sáng.
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K

hi chúng ta cần tiếp xúc, học hỏi một
công việc mới, thường thì ta phải mất
một thời gian mới có thể nắm vững và thực hiện
nhuần nhuyễn công việc ấy.
Thời gian học hỏi và làm quen đó kéo dài bao
lâu là tùy thuộc rất nhiều vào phương thức tiếp
cận của chúng ta.
Nếu chúng ta chỉ hoàn toàn dựa vào sự rập
khuôn theo những người đi trước, chúng ta sẽ có
thể thấy là công việc đó đầy sự buồn tẻ, phức tạp
hoặc thậm chí rất khó khăn. Do đó, điều tất yếu
là ta phải mất một thời gian khá lâu để có thể
nắm vững mọi vấn đề liên quan và tự mình thực
hiện công việc một cách tốt đẹp.
Tuy nhiên, nếu trước khi bắt tay vào thực hiện
công việc, chúng ta chấp nhận bỏ ra một khoảng
thời gian nhất định để nghiền ngẫm, nắm vững
các nguyên tắc và yêu cầu của công việc cũng
như các yếu tố liên quan, thì ngay sau đó chúng
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ta sẽ có thể nhanh chóng thích nghi và nắm vững
được công việc trong một thời gian ngắn nhất.
Do đó, ta sẽ có thể tự mình thực hiện công việc
một cách hiệu quả mà không cần phải dựa vào
ai khác.
Điều này vừa mang tính nguyên tắc, vừa là
một kinh nghiệm quý báu được truyền lại từ
những người đi trước. Nói là nguyên tắc, bởi vì
bạn có thể dễ dàng dùng khả năng suy luận để
thấy được tính hợp lý của nó. Nói là kinh nghiệm,
bởi vì bất cứ ai đã từng trải qua đều có thể xác
quyết với bạn về tính đúng đắn của nó.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn hãy thử
tiếp xúc và tìm hiểu về một số người học đàn
guitar. Thực tế cho thấy là bạn sẽ gặp hai nhóm
người học đàn theo hai cách khác nhau.
Nhóm thứ nhất quan sát người khác chơi đàn
và bắt chước theo các động tác, từ cách cầm đàn,
khảy đàn cho đến bấm phím đàn... Đồng thời, họ
cũng học thuộc lòng từng đoạn nhạc và luyện tập.
Bằng cách đó, càng ngày họ càng chơi được nhiều
đoạn nhạc hơn, khả năng cảm thụ âm nhạc cũng
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tăng dần, cho đến lúc họ có thể nghe và lặp lại
nhiều đoạn nhạc.
Nhóm thứ hai tiếp cận với loại nhạc cụ này
sau một thời gian tìm hiểu học hỏi về các nguyên
lý âm nhạc cũng như cấu trúc phím đàn và
phương pháp ký âm. Vì thế, họ hiểu rõ nguyên
tắc tăng giảm của các cao độ khác nhau trên
phím đàn như thế nào, cũng như có thể đọc hiểu
được sự thể hiện của chúng trên giấy bằng các
ký hiệu âm nhạc. Do đã nắm vững các vấn đề về
lý thuyết, nên khi bắt đầu sử dụng đàn guitar,
họ không thấy khó khăn trong việc nắm hiểu các
chỉ dẫn của người dạy đàn, cũng như có thể ghi
nhớ và thực hiện những chỉ dẫn ấy một cách dễ
dàng hơn. Hơn thế nữa, chỉ ngay sau khi thông
thạo cách sử dụng đàn, họ đã có thể nhìn vào
dòng nhạc để chơi bất cứ đoạn nhạc nào, ngay
cả khi chưa từng nghe qua đoạn nhạc ấy. Và đến
một giai đoạn sau đó, họ sẽ có thể tự viết ra được
những dòng nhạc theo ý mình để thể hiện.
Cho dù kết quả cuối cùng có vẻ như giống
nhau, là những người học đàn đều có thể chơi
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đàn ngày càng thành thạo, điêu luyện hơn. Tuy
nhiên, những người thuộc nhóm thứ hai bao giờ
cũng cảm thấy thoải mái hơn trong suốt quá
trình học hỏi, bởi vì họ luôn tự mình hiểu được
những gì đang làm mà không phải phụ thuộc vào
sự bắt chước người khác. Hơn thế nữa, chỉ có họ
mới là những người có thể nảy sinh được cảm
hứng sáng tạo ngay trong khi học, bởi vì họ nắm
vững được nguyên tắc để vận dụng các nốt nhạc,
trong khi những người thuộc nhóm thứ nhất
không làm được điều đó, đơn giản chỉ là vì họ
chưa từng được học.
Nếu bạn quan sát những trường hợp khác
trong cuộc sống, bất cứ khi nào có nhu cầu học
hỏi một công việc mới, bạn đều có thể dễ dàng
nhận ra hai phương thức tiếp cận khác nhau như
trên. Khi cần sử dụng một phần mềm mới trên
máy tính chẳng hạn, bạn sẽ học hỏi rất nhanh
nếu nắm vững được các nguyên tắc hoạt động
của phần mềm ấy. Ngược lại, nếu bạn chỉ học
hỏi bằng cách lặp lại đúng theo những gì được
chỉ dẫn, bạn sẽ phải mất một thời gian rất lâu
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mới có thể sử dụng được phần mềm ấy tương đối
thành thạo.
Và điều thú vị mà ít người nhận ra là cuộc
sống này của chúng ta cũng là một công việc lớn
mà mỗi người phải mất rất nhiều thời gian để có
thể học hiểu và thực hiện tốt, có nghĩa là sống
tốt. Kinh sách Phật giáo thường gọi công việc lớn
của một đời người này là đại sự. Và tất cả mọi
sự giáo huấn, giảng dạy đều không đi ngoài mục
đích giúp cho mỗi người thực hiện tốt hơn cái đại
sự của đời mình, hay nói cách khác là giúp cho
mỗi người đều có thể sống tốt hơn.
Mỗi chúng ta đều mong muốn vươn lên hồn
thiện chính mình trong cuộc sống. Công việc đó
sẽ vô cùng khó khăn và vất vả nếu như ta không
hiểu được những nguyên tắc thực hiện. Ngược
lại, chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều, và do đó tất
nhiên cũng thực hiện đại sự của mình một cách
tốt đẹp và hiệu quả hơn, nếu chúng ta nắm hiểu
được những nguyên tắc chi phối công việc của
mình.
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Vấn đề ở đây là, bất cứ ai trong chúng ta cũng
đều muốn làm người tốt, mà thực tế thì vẫn tồn
tại không ít những hành vi xấu ác. Và cuộc đấu
tranh giữa thiện với ác, giữa tốt với xấu bao giờ
cũng là cuộc đấu tranh gay gắt nhất trong chính
nội tâm của mỗi con người!
Chúng ta đều biết nói dối là điều xấu, nhưng
thỉnh thoảng ta vẫn nói dối. Đó là sự thật!
Chúng ta đều biết tham lam là xấu, nhưng thỉnh
thoảng ta vẫn tham lam. Đó cũng là sự thật! Mỗi
lần ta phạm vào một điều xấu, ta đều có thể tự
biết được sự lầm lỗi của mình. Nhưng sự thật
là những lầm lỗi như thế xảy ra hầu như ở tất
cả mọi người. Thi sĩ người Anh Alexander Pope
(1688-1744) trong tác phẩm nổi tiếng của ông
“An Essay on Criticism” (1711) đã viết: “To err is
human, to forgive divine.” (Lầm lỗi là bản chất
của con người, và biết tha thứ là thánh thiện.)
Vì thế, công việc một đời của mỗi chúng ta
xét cho cùng thì không gì khác hơn là loại bỏ dần
những lầm lỗi của bản thân cũng như học cách
tha thứ những lỗi lầm của người khác. Được như
thế, cho dù chưa thể trở thành một bậc thánh
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nhân, chúng ta cũng đã có thể tự hào về những
nỗ lực vươn lên hồn thiện của chính bản thân
mình!
Nhưng vấn đề “làm lành, lánh dữ”, như đã
nói, cũng có nguyên tắc của nó. Khi bạn đối mặt
với một sự việc nào đó và nhận xét: “Đây là việc
xấu, ta không nên làm”, hoặc: “Đây là việc tốt,
ta nên làm”.v.v... thì có vẻ như đó là một phương
cách cụ thể và tích cực để giúp bạn lánh dữ, làm
lành. Nhưng sự thật là không bao lâu bạn sẽ bắt
đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản, bởi vì phải
liên tục đưa ra những phán đoán đại loại như thế
và đồng thời cần đến rất nhiều nỗ lực để có thể
“làm” hoặc “không làm”...
Ngược lại, nếu bạn hiểu được rằng tất cả chúng
ta đều có khuynh hướng thực hiện những việc
xấu ác trong trạng thái tinh thần nặng nề, trầm
uất, và ngược lại, bao giờ cũng muốn thực hiện
những việc tốt đẹp trong trạng thái tinh thần
nhẹ nhàng, thanh thản, thì sự làm lành, lánh dữ
của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Bạn có thể tự kiểm chứng nguyên tắc này nơi
chính bản thân mình, đồng thời cũng có thể quan
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sát những người quanh bạn để thấy rõ là nguyên
tắc này hoạt động như thế nào.
Khi một cặp vợ chồng cãi vã nhau và chén
bát, ly tách trong nhà bay tứ tung, đổ vỡ ngổn
ngang... không ai có thể cho đó là việc tốt. Và sự
việc không tốt ấy lại là hoàn toàn bình thường, vì
nó luôn diễn ra theo chiều hướng như thế trước
mắt chúng ta. Nguyên nhân khởi đầu từ đâu?
Chính là trong tâm trạng nặng nề gây ra bởi sự
sân hận - như chúng ta vừa đề cập ở phần trước mà sự việc không tốt này được thực hiện. Bạn sẽ
không thể hình dung được rằng một người chồng
có khả năng kiềm chế hoặc hóa giải cơn giận của
mình mà vẫn thực hiện sự việc đập phá vô lý
như thế! Đơn giản chỉ là vì tâm trạng của anh ta
quyết định hành vi mà anh ta sẽ làm.
Tương tự, nếu bạn cần đến sự giúp đỡ của cấp
trên, chẳng hạn như một kỳ nghỉ phép hoặc một
đề nghị tăng lương... đừng bao giờ dại dột đưa ra
đề xuất của mình vào lúc mà thủ trưởng đang
có vẻ mặt cau có. Ngược lại, nếu bạn có thể chọn
lúc thủ trưởng đang ở trong một trạng thái tinh
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thần hân hoan, phấn khởi, thì đề nghị của bạn sẽ
có nhiều cơ may được chấp thuận hơn.
Cũng có thể là bạn chưa bao giờ lưu ý đến
những điều tôi vừa nói, nhưng thực tế vẫn
luôn diễn ra như thế. Khi chúng ta có một tâm
trạng nhẹ nhàng, thanh thản, chúng ta luôn có
khuynh hướng muốn làm tất cả những điều tốt
đẹp, chẳng hạn như giúp đỡ người khác, tha thứ
cho mọi lỗi lầm, nhẫn nhịn mọi sự xúc phạm...
Ngược lại, trong một tâm trạng nặng nề, trầm
uất, chúng ta luôn có khuynh hướng thực hiện
mọi điều xấu ác, gây xúc phạm hay tác hại đến
người khác, chẳng hạn như đập phá, trừng phạt,
trả thù, chỉ trích, nguyền rủa...
Và bởi vì tâm trạng bao giờ cũng quyết định
việc làm của chúng ta, nên thay vì chú ý đến việc
thiện và việc ác, bạn nên chú ý nhiều hơn đến
tâm thiện và tâm ác.
Tâm thiện chính là tâm trạng sáng suốt, nhẹ
nhàng, thanh thản, loại bỏ được hoàn toàn sự chi
phối bởi các nhóm nguyên nhân như tham lam,
sân hận, sự mê ngủ và mệt mỏi, bất an và hối tiếc,
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nghi ngờ. Vì sao có thể nói như vậy? Bởi vì trong
một tâm trạng sáng suốt như thế, chúng ta luôn
có khuynh hướng làm điều thiện, cảm nhận được
niềm vui của việc làm điều thiện, và do đó mà
xét cho cùng thì đó chính là nguồn gốc khởi đầu
của mọi điều thiện. Khi đã có tâm thiện, chúng
ta thực hiện mọi điều thiện theo một khuynh
hướng tự nhiên, theo một sự thôi thúc từ tự tâm,
và do đó mà không cảm thấy việc làm của mình
là khó khăn hay mệt mỏi. Nếu chúng ta tự mình
chưa có được tâm thiện, thì việc làm điều thiện
nếu có cũng chỉ là những nỗ lực gượng ép, dễ gây
ra sự chán nản và mệt mỏi.
Mặt khác, chính tâm thiện mới quyết định
những lợi ích về mặt tinh thần mà bạn có được
trong việc làm điều thiện. Vì thế, khi bạn nuôi
dưỡng tâm thiện, cho dù không gặp những điều
kiện để làm nhiều việc thiện, thì điều đó cũng
không ngăn cản bạn có được những niềm vui
thanh thản, nhẹ nhàng luôn tràn ngập trong
tâm hồn. Ngược lại, khi không hiểu được điều
này, bạn có thể ngày nào cũng bắt tay làm rất
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nhiều việc thiện, nhưng phần lợi ích tinh thần
lại vô cùng hạn chế. Điều đó chỉ đơn giản là vì
khi bạn không có được tâm thiện thì những niềm
vui thanh thản, nhẹ nhàng có được do việc làm
điều thiện sẽ không có lối nào để đi vào tâm hồn
của bạn, vốn đang bị ngăn che, bao phủ bởi các
nhóm nguyên nhân như tham lam, sân hận...
Cũng tương tự như một ly nước đầy sẽ không thể
nhận thêm giọt nước nào nữa cả!
Nuôi dưỡng tâm thiện trước khi thực hiện
mọi việc thiện, đó là bạn nắm hiểu được nguyên
tắc để thực hiện công việc một đời của mình dễ
dàng và hiệu quả hơn. Vì sao có thể nói như vậy?
Bởi vì ngay khi bạn bắt đầu làm một điều thiện,
dù là nhỏ nhặt, thì điều thiện ấy sẽ có tác dụng
nuôi lớn thêm tâm thiện của bạn. Và tâm thiện
được nuôi lớn thêm sẽ càng tạo điều kiện cho
bạn thực hiện những việc thiện tiếp theo sau đó
một cách dễ dàng và thoải mái hơn, không có bất
cứ sự ngăn ngại nào trong tâm hồn. Ở đây, mối
tương quan thuận chiều giữa tâm thiện và việc
làm điều thiện sẽ phát triển theo cấp số nhân,
ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn.
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Không ít người làm điều thiện nhưng lại chưa
thực sự nuôi dưỡng được tâm thiện. Điều đó
không phải là không có lợi. Họ vẫn nhận được
những lợi ích nhất định từ việc làm điều thiện
của mình. Tuy nhiên, cũng giống như người
học một công việc mà không nắm được nguyên
tắc của công việc ấy, họ sẽ phải mò mẫm, chậm
chạp trong công việc. Việc làm thiện khi ấy là đi
ngược với khuynh hướng của một tâm thức còn
bị ngăn che bởi tham lam, sân hận... nên tất yếu
sẽ làm cho họ cảm thấy khó khăn, mỏi mệt. Do
đó, khuynh hướng thối lui là điều rất dễ xảy ra.
Mặt khác, khi không nuôi dưỡng được tâm
thiện thì điều đó cũng đồng nghĩa với một tâm
bất thiện, hay tâm ác. Bởi vì, như đã nói, một
tâm trạng nặng nề, trầm uất bao giờ cũng là
mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của mọi điều
ác. Trong khi việc làm điều thiện đối với những
người này là khó khăn, mỏi mệt, thì việc rơi vào
những điều xấu ác lại rất dễ dàng, thuận lợi.
Và mỗi khi thực hiện một điều xấu ác, tâm bất
thiện lại càng được nuôi lớn thêm, tạo điều kiện
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dễ dàng hơn cho việc rơi vào những điều xấu ác
nặng nề hơn tiếp theo sau đó.
Nói tóm lại, việc nuôi dưỡng tâm thiện là sự
khởi đầu khôn ngoan nhất khi bạn muốn hồn
thiện tâm hồn để có một đời sống tinh thần tốt
đẹp hơn. Và để nuôi dưỡng tâm thiện thì không
cần phải làm gì khác hơn là loại trừ tất cả các
nhóm nguyên nhân ngăn che, bao phủ sự sáng
suốt của tâm hồn như tham lam, sân hận... Khi
các nguyên nhân ấy đã bị loại trừ, tâm hồn bạn
sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và
sáng suốt. Khi ấy, mọi điều thiện đều sẽ sẵn sàng
để được thực hiện, và mọi điều ác đều không thể
xen vào trong tâm hồn của bạn.
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T

rong sách Quy nguyên trực chỉ (歸源直
指), một tác phẩm bằng Hán văn ra đời
vào khoảng thế kỷ 11, có ghi lại một cuộc vấn
đáp giữa thiền sư Nhất Nguyên Tông Bổn (一源
宗本) với một người vốn không tin là có địa ngục.
Ngài Tông Bổn hỏi: “Ông có bao giờ nằm mộng
chăng?”
Người kia đáp: “Có.”
Lại hỏi: “Trong mộng có khi nào gặp những
việc buồn, vui, sướng, khổ... chăng?”
Đáp: “Có.”
Ngài Tông Bổn liền hỏi: “Những lúc buồn,
vui, sướng, khổ đó, có phải là thân thể nhận lãnh
sự buồn, vui, sướng, khổ hay chăng?”
Đáp: “Hẳn là không phải, vì thân thể lúc ấy
mê muội, nằm yên bất động trên giường ngủ, làm
sao có thể nhận lãnh sự buồn, vui, sướng, khổ?”
Ngài Tông Bổn nói: “Vậy tức là phần tinh
thần nhận lãnh. Cảnh giới địa ngục cũng tương
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tự như thế, do tinh thần nhận lãnh, chẳng có
hình tướng nên không thể nhìn thấy. Tuy nhiên,
chỉ trong một giấc mộng mà còn có sự buồn, vui,
sướng, khổ không nhìn thấy được, huống chi là
cảnh giới tinh thần sau khi chết?”
Tất nhiên là lập luận như trên chưa đủ để
thuyết phục những kẻ hồi nghi trong thời hiện
đại này. Bởi lẽ phần tinh thần trong giấc mơ là
điều có thể hiểu được, nhưng phần tinh thần tồn
tại sau khi chết lại là chuyện mà nhiều người
vẫn chưa tin nhận được.
Tuy nhiên, lập luận trên đã nêu lên được ý
nghĩa vật thể và phi vật thể trong cách hiểu về
địa ngục. Hơn thế nữa, sự cảm nhận những buồn,
vui, sướng, khổ trong một giấc mơ có thể gợi nhớ
đến những buồn, vui, sướng, khổ mà mỗi chúng
ta đang nhận chịu trong suốt một kiếp người.
Và thật ra thì không chỉ những buồn, vui,
sướng, khổ trong một giấc mơ mới là những điều
mà chúng ta không nắm bắt được một cách cụ thể,
mà ngay cả những cảm nhận buồn, vui, sướng,
khổ trong cuộc sống này cũng rất mơ hồ đối với
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nhiều người trong chúng ta, bởi rất ít khi chúng
ta dành thời gian để quan sát, phân tích những
cảm nhận đó trong nội tâm của chính mình, cho
dù sự thật là chúng vẫn luôn luôn hiện hữu.
Vì thế, ngay trong cuộc sống này của chúng
ta vốn dĩ đã song song tồn tại hai yếu tố vật thể
và phi vật thể, hay nói khác đi là hai cảnh giới
thể xác và tinh thần. Trong khi những nỗi đau
thể xác là rất dễ nhận ra, thì những nỗi đau tinh
thần lại là điều gì đó rất riêng tư, chỉ thuộc về
sự cảm nhận của mỗi người, và bao giờ cũng rất
mơ hồ, khó có thể nhận biết hay mô tả được một
cách thật cụ thể.
Nhưng cho dù là mơ hồ, khó nhận biết hay
mô tả, những nỗi đau tinh thần vẫn là hoàn toàn
có thật. Và chỉ cần tự xét lại mình, mỗi chúng ta
đều có thể dễ dàng nhận ra ở từng mức độ khác
nhau những nỗi đau đang tồn tại trong nội tâm
của chính mình.
Danh từ địa ngục (地獄) được người Trung
Hoa sử dụng để dịch nghĩa từ naraka trong
tiếng Phạn. Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết
77

Ai vào địa ngục
các trường hợp phiên dịch khác, vẫn có những
khác biệt nhất định về ý nghĩa của hai danh từ
trong hai ngôn ngữ khác nhau này.
Đối với người Trung Hoa, địa ngục là nơi các
tội nhân bị giam giữ và phải chịu đựng những
hình phạt đau đớn, khổ sở. Trong danh từ của họ
bao hàm hai nghĩa: ngục (獄), đồng nghĩa như
lao ngục, tù ngục, là nơi giam giữ những người
phạm tội, và địa (地) nghĩa là đất, hàm nghĩa
chỉ cho vị trí của ngục này là nằm sâu trong lòng
đất. Và cũng không chỉ riêng cách hiểu về địa
ngục, mà hầu hết các khái niệm của người Trung
Hoa xưa kia liên quan đến “âm giới” - cảnh giới
sau khi chết - đều được hình dung là nằm sâu
trong lòng đất. Chẳng hạn như cách hiểu về suối
vàng (hồng tuyền - 黃泉) hay nơi chín suối (cửu
tuyền - 九泉) đều là nằm sâu trong lòng đất. Vì
thế mới có câu chuyện Khảo Thúc khuyên Trang
công đào đất thật sâu giả lập cảnh “suối vàng”
để giải lời thề “không đến suối vàng không gặp
mẹ”.1 Hơn thế nữa, trong nhiều câu chuyện của
1

Sách Tả truyện chép việc Trang công đày mẹ ra đất Dĩnh vì bà
này đã giúp cho người em là Thúc Đoạn mưu phản để cướp ngôi.
Khảo Thúc biết chuyện, tìm cách khuyên vua đón mẹ về. Vua
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người Trung Hoa, địa ngục còn được mô tả với
những dụng cụ để hành hình tội nhân rất cụ thể
như vạc dầu, cối giã, cưa xẻ...
Trong Phạn ngữ, danh từ naraka chỉ đến nơi
mà người ta phải chịu đựng sự không vui (不樂
- bất lạc), đáng chán ghét (可厭 - khả yểm) và
đủ mọi sự trừng phạt, hành hạ rất khổ sở, đau
đớn bằng nhiều cách khác nhau (苦具 - khổ cụ),
nhưng mở rộng không gian thành một cảnh giới
riêng biệt chứ không chỉ hàm nghĩa là một “nơi
giam giữ”, và cũng không có ý cho rằng cảnh giới
ấy là nằm sâu trong lòng đất.1
Vì thế, chúng ta có thể thấy rằng danh từ
naraka có vẻ như là một cách hiểu rộng hơn và
gần gũi hơn với ý niệm về một cảnh giới phi vật
nghe lời, nhưng đã lỡ đưa ra lời thề với mẹ rằng: “Nếu không đến
suối vàng thì chẳng gặp nhau.” Khảo Thúc liền bày mưu cho vua
đào đất xuống thật sâu giả làm cảnh suối vàng rồi cho người đưa
mẹ đến đó. Mẹ con gặp nhau, vua nhận lỗi với mẹ rồi đón về cung
để phụng dưỡng.
1
Kinh Phật dạy rằng địa ngục là một cảnh giới trong sáu cảnh giới,
nằm trong ba cõi (Tam giới). Sáu cảnh giới ấy là: cõi trời, cõi
người, cõi a-tu-la, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh và cõi địa ngục. Ngạ
quỷ cũng là một cảnh giới đau khổ, nên rất nhiều người nhầm lẫn
giữa cảnh giới này với địa ngục.
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thể, cảnh giới của những nỗi đau tinh thần mà
chúng ta vừa đề cập đến trên đây.
Và theo cách hiểu này thì có thể thấy là địa
ngục hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng
ta, vào những khi mà chúng ta phải chịu đựng sự
đau đớn, khổ sở nặng nề về mặt tinh thần do một
số nguyên nhân nhất định. Đó chính là những
lúc mà chúng ta không có niềm vui, chán ghét
và đau khổ.
Có một địa ngục dành cho những kẻ ác sau
khi chết hay không, điều đó xin hãy tạm gác lại
không bàn đến. Nhưng nếu hiểu địa ngục như là
một cảnh giới của những nỗi đau đớn tinh thần
mà chúng ta thực sự cảm nhận trong cuộc sống,
thì có lẽ không ai có thể phủ nhận được một địa
ngục như thế. Tương tự như các hình phạt cụ
thể trong thế giới vật chất, có thể xếp từ nhẹ đến
nặng như cảnh cáo, tù treo cho đến tù giam, tạp
dịch, khổ sai... cảnh giới địa ngục theo cách hiểu
này cũng bắt đầu hiện hữu từ những nỗi ray rứt,
dằn vặt, hối tiếc cho đến những đau đớn khổ sở
kéo dài nhiều năm hay thậm chí là suốt đời...
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ho dù đã “tạm gác lại” không bàn đến
một địa ngục sau khi chết, nhưng chúng
ta cũng không thể không nhận ra một sự tương
đồng giữa những gì đã được mô tả về cảnh địa
ngục ấy với những trạng thái đau đớn về tinh
thần mà ta đang cảm nhận. Hay nói khác đi, một
cảnh giới địa ngục sau khi chết, nếu có, chẳng
qua cũng chỉ là một sự kéo dài của những gì mà
hiện tại chúng ta đang cảm nhận.
Vì thế, đến đây chúng ta có thể vui mừng nhận
ra một điều là: nếu như mỗi chúng ta có thể sống
như thế nào để thoát khỏi “cảnh giới địa ngục
trong hiện tại”, thì một “địa ngục sau khi chết” nếu như có thật - chắc chắn cũng không phải là
nơi đến của chúng ta!
Có người nói rằng: “Hạnh phúc là sự tạm dừng
của những khổ đau.” Phát biểu này tuy chưa phải
là hoàn toàn chính xác, nhưng cũng tạm nói lên
được thực trạng “vui ít khổ nhiều” của đời sống.
Ngay cả khi chúng ta có gặp được rất nhiều may
81

Ai vào địa ngục
mắn thì sự trải nghiệm khổ đau dường như vẫn
là tính chất chủ đạo của cuộc sống này.
Nhưng những nỗi khổ đến với chúng ta cũng
không hề có sự đồng nhất như nhau. Mỗi đau
khổ có một nguyên nhân, và khi nguyên nhân
khác nhau thì kết quả nhận lãnh cũng sẽ khác
nhau.
Vì thế, luật nhân quả xưa nay vốn thường
được hiểu như là mối tương quan giữa những
hành vi thiện ác với những kết quả sẽ nhận được
về sau. Nhưng thật ra còn có mối quan hệ tức
thời giữa một hành vi với tác động của nó đối
với bản thân người thực hiện mà phần lớn chúng
ta ít khi quan tâm đến, cho dù đó là điều vẫn
thường xuyên xảy ra trong cuộc sống.
Chẳng hạn như khi ta giúp đỡ một người bạn
bằng cách làm thay công việc trong khi anh ta
bị bệnh. Theo cách hiểu về nhân quả thì hành vi
này được xem là một điều thiện và sẽ mang lại
cho ta một kết quả tốt đẹp tương ứng trong tương
lai, chẳng hạn như ta cũng sẽ được ai đó giúp
đỡ khi cần thiết, hoặc sẽ nhận được những may
mắn, phúc lộc nào đó...
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Điều mà ít ai quan tâm đến là tác động tức
thời của hành vi tốt đẹp mà ta vừa thực hiện.
Sự thật thì việc thực hiện hành vi tốt đẹp ấy sẽ
mang lại cho ta một sự hài lòng, thỏa mãn, một
niềm vui nhẹ nhàng khi có thể làm được công
việc mà ta biết là tốt đẹp. Và tác động tích cực
này không thể không được xem là một phần kết
quả của hành vi đã làm, thậm chí còn phải nói
là một kết quả trực tiếp, thiết thực mà bất cứ ai
cũng có thể dễ dàng nhận thấy ngay, nhưng lại
rất ít khi lưu tâm đến.
Trong kinh Pháp cú, ở kệ số 18 đức Phật dạy
rằng:
Hiện tại vui nơi đây,
Đời sau vui nơi khác.
Người tu các nghiệp lành,
Nơi nơi đều vui vẻ.

現世此處喜，
死後他處喜，
修諸福業者，
兩處俱歡喜。
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Hiện thế thử xứ hỷ,
Tử hậu tha xứ hỷ.
Tu chư phước nghiệp giả,
Lưỡng xứ câu hoan hỷ.
Cho nên, những hành vi tốt đẹp không chỉ là
tạo ra kết quả tốt đẹp trong tương lai, mà ngay
khi thực hiện những hành vi đó, chúng ta đã
nhận được những kết quả tốt đẹp tức thời về mặt
tinh thần.
Nếu bạn đã từng làm một việc thiện nào đó tôi tin là như vậy - cho dù rất nhỏ nhoi, bạn sẽ
dễ dàng tự mình nhận biết được thế nào là niềm
vui có được sau khi làm điều thiện. Và điều đó
cũng có nghĩa là: có một mối tương quan giữa
mỗi hành vi của chúng ta với những cảm nhận về
mặt tinh thần của chúng ta ngay sau đó.
Và vì thế, sẽ không khó hiểu khi ngược lại
cũng có những hành vi mà sau khi thực hiện sẽ
đẩy ta vào sự khổ sở, dằn vặt hay ray rứt trong
tâm hồn... Và theo như những gì mà chúng ta đã
bàn đến, có thể xem những hành vi thuộc loại
này như là những chiếc chìa khóa mở cửa vào
địa ngục.
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Mặt khác, như chúng ta đã đề cập đến trong
phần trước, chính trạng thái tinh thần quyết
định khuynh hướng việc làm của chúng ta. Do
đó, không thể phủ nhận được mối tương quan
giữa những trạng thái tinh thần khác nhau với
khuynh hướng thực hiện các hành vi khác nhau,
và vì thế mà dẫn đến những kết quả khác nhau.
Như vậy, những mắt xích phức tạp mà chúng
ta vừa xem xét cuối cùng rồi cũng dừng lại ở
điểm khởi đầu là một tâm hồn nhẹ nhàng thanh
thản hay nặng nề trầm uất. Ở từng mức độ khác
nhau, những trạng thái tinh thần này có thể xem
là cội nguồn quan trọng quyết định những cảm
nhận vui, buồn, sướng, khổ của chúng ta trong
đời sống.
Và thật may mắn là chúng ta hoàn toàn có
thể chủ động đạt đến những trạng thái tinh
thần tích cực, nghĩa là đạt đến một tâm hồn nhẹ
nhàng thanh thản, bằng vào những nỗ lực đúng
hướng của chính bản thân mình.
Có ba yếu tố độc hại tiềm ẩn trong tâm hồn
chúng ta, có tác dụng cuốn hút chúng ta về những
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khuynh hướng xấu. Ba yếu tố này là tham lam,
sân hận và si mê, thường được gọi chung là Tam
độc (三毒).
Chúng ta thấy là có hai trong số ba yếu tố
này đã được nhắc đến trước đây trong các nhóm
nguyên nhân làm che mờ sự sáng suốt của tâm
hồn, đẩy chúng ta vào những trạng thái nặng nề,
trầm uất. Điều này càng cho thấy rõ mối tương
quan chặt chẽ giữa những tác hại của chúng. Bởi
vì, như đã nói, khi chúng gây ra trạng thái tâm
hồn nặng nề, trầm uất thì cũng là đồng thời tạo
ra khuynh hướng thực hiện những hành vi xấu
ác.
Hơn thế nữa, trong khi si mê là một trạng
thái thiếu tri thức và trí tuệ, thì đồng thời nó
cũng là hệ quả tất yếu của hai yếu tố tham lam
và sân hận. Bởi vì, khi các tâm niệm tham lam
và sân hận chế ngự hoàn toàn tâm hồn ta, thì tất
yếu ta sẽ mất đi sự sáng suốt và rơi vào si mê.
Như vậy, điểm khởi đầu của chúng ta trong
việc xa rời địa ngục chính là hạn chế và loại trừ
ba yếu tố tham lam, sân hận và si mê.
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Sự tham lam là một ông chủ khó tính - vì
chẳng bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng - mà
phần lớn chúng ta đều là những tên nô lệ của
nó ở từng mức độ khác nhau. Khi lòng tham nổi
lên, lý trí bị che mờ và sự thôi thúc chiếm hữu
trở thành nỗi ám ảnh liên tục trong lòng ta. Tùy
theo đối tượng của lòng tham, sức cuốn hút đối
với chúng ta có thể thay đổi khác nhau, nhưng
nói chung tất cả đều tạo ra một tâm trạng mong
muốn chiếm hữu đối tượng, khao khát có được
đối tượng đó. Tâm trạng này thường phát triển
dần dần theo thời gian, cho đến một lúc nào đó,
nó khống chế hoàn toàn ý chí và ta không còn
chọn lựa nào khác hơn là phải thực hiện mọi
phương thức để chiếm hữu đối tượng.
Đối tượng của lòng tham là một phạm vi không
dễ đo lường hay nhận thức trọn vẹn. Không chỉ
là những vật thể hữu hình như tài sản, nhà cửa,
xe cộ... vốn là những thứ có thể nhìn thấy và xác
định giá trị, lòng tham còn hướng đến cả những
đối tượng vô hình như danh vọng, tiếng tăm, sự
kính trọng... là những đối tượng không thể nhìn
thấy và cũng không thể xác định giá trị cụ thể,
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nhưng lại có khả năng cuốn hút mạnh mẽ không
kém các đối tượng vật chất.
Hơn thế nữa, ý thức chiếm hữu do lòng tham
tạo ra có khi hoàn toàn vô lý đến mức gây nhầm
lẫn, làm cho ta không nhận ra đó là lòng tham.
Chẳng hạn như trong quan hệ nam nữ hay vợ
chồng, ngoài những tình cảm dành cho nhau còn
có một “ý thức sở hữu” luôn tồn tại. Ý thức sở hữu
này làm cho người vợ luôn nghĩ rằng người chồng
là “của mình”, và luôn tìm mọi cách để bảo vệ,
gìn giữ cái “vật sở hữu” này. Nếu sử dụng lý trí
để phân tích, ta sẽ thấy điều này có vẻ như vô lý,
bởi quan hệ gắn bó giữa hai người chỉ có thể là do
nơi những tình cảm dành cho nhau mà thôi. Tuy
vậy, trong thực tế thì ý thức “chiếm hữu” này vẫn
luôn tồn tại, bởi nó xuất phát từ lòng tham của
chúng ta, chỉ muốn chiếm lấy đối tượng cho riêng
mình. Loại bỏ yếu tố lòng tham, ta sẽ không thể
giải thích được rất nhiều phản ứng quá khích
trong các vụ đánh ghen chẳng hạn, khi mà người
ta hành động không một chút “lưu tình”, để rồi
phải biện hộ một cách văn vẻ là “thương nhau
lắm, cắn nhau đau”.
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Sự chi phối của lòng tham đối với chúng ta
diễn ra một cách liên tục và lâu dài. Một khi
chúng ta vừa nảy sinh sự ưa thích, tham muốn
đối tượng, chúng ta đã lập tức trở thành nô lệ
của lòng tham. Bởi vì kể từ lúc ấy, mọi suy nghĩ,
hành động của chúng ta sẽ âm thầm bị chi phối
bởi sự ham muốn, sẽ luôn hướng theo sự ham
muốn, và sẽ luôn tìm mọi cách để thỏa mãn sự
ham muốn.
Sự chi phối này thậm chí kéo dài cả đến sau
khi ta đã có được đối tượng, bởi vì khi ấy sẽ bước
sang giai đoạn chiếm hữu và bảo vệ. Ta sẽ không
cho phép bất cứ ai khác giành lấy đối tượng mà
ta đã có, nên sẵn sàng làm mọi việc để giữ chặt
lấy nó.
Nói chung, sự chi phối của lòng tham đối với
một đối tượng chỉ chấm dứt khi ta đã thực sự
nhàm chán, không còn ham thích đối tượng đó
nữa.
Và nhận xét này cũng chính là nguyên tắc để
đối trị lòng tham. Đối với tiền tài, vật chất, của
cải... nếu chúng ta quán xét để thấy được tính
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chất tạm bợ, không thường tồn và vô nghĩa của
chúng khi so sánh với những giá trị tinh thần cao
đẹp, chúng ta sẽ nảy sinh sự nhàm chán, không
còn ham thích, và do đó sẽ không bị sự chi phối
của lòng tham.
Tương tự, đối với danh vọng, tiếng tăm, sự
kính trọng... nếu chúng ta cũng quán xét để
thấy được chúng hoàn toàn không phải là những
giá trị chân thật có thể giúp ta tạo ra một cuộc
sống hạnh phúc, an vui, mà ngược lại còn mang
đến nhiều sự phiền tối, rối rắm trong cuộc sống,
chúng ta cũng sẽ nảy sinh sự nhàm chán, không
còn ham thích, và do đó sẽ không bị sự chi phối
của lòng tham.
Đối với những người xuất gia, để đối trị với tâm
tham dục cuốn hút về nữ sắc, đức Phật cũng dạy
phép quán bất tịnh. Theo phép quán này, chúng
ta quán xét thân thể con người như một sự tập
hợp của những yếu tố như xương, da, thịt..., trên
đó, cửu khiếu1 thường chảy ra toàn những chất
nước hôi hám... Tất cả những yếu tố cấu thành
1

Cửu khiếu (九竅): chín lỗ hỗng trên thân thể, gồm 2 lỗ mắt, 2 lỗ
mũi, 2 lỗ tai, 1 lỗ miệng và 2 lỗ đại tiểu tiện.
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thân thể đều không thường tồn. Chẳng bao lâu
cái già sẽ đến, da nhăn, tóc bạc, lưng khòm... và
một khi tắt hơi nhắm mắt thì tất cả đều thối rửa
không tồn tại. Khi quán xét như vậy, chúng ta sẽ
nảy sinh sự nhàm chán, không còn ham thích, và
do đó sẽ không bị sự chi phối của lòng tham dục.
Lòng tham hiện hữu trong mỗi chúng ta như
một bản chất tự nhiên, và vì thế mà ta thường
mặc nhiên chấp nhận sự chi phối của nó. Thậm
chí, một số người còn xem đây là động lực cần
thiết để vươn lên trong cuộc sống. Những người
này đã nhầm lẫn giữa ý chí hướng thượng với
sự thôi thúc của lòng tham. Bởi vì ý chí hướng
thượng giúp ta vươn lên hồn thiện bản thân cũng
như điều kiện môi trường chung quanh, nhưng
nó không che mờ sự sáng suốt của tâm hồn, bởi
vì nó không làm nảy sinh sự khao khát chiếm
hữu. Trong khi lòng tham thì ngược lại, như đã
phân tích trên, luôn hướng đến sự chiếm hữu, và
do đó mà làm che mờ đi sự sáng suốt, làm mất
đi sự nhẹ nhàng vốn có của một tâm hồn thanh
thản.
Hiểu rõ được về lòng tham và những tác hại
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của nó, chúng ta sẽ sáng suốt hơn trong việc
nhận biết mỗi khi lòng tham sinh khởi, cũng như
có thể chống lại và thoát được ra khỏi sự chi phối
của nó. Tâm hồn ta sẽ trút bỏ đi rất nhiều gánh
nặng một khi lòng tham lam bị kiềm chế và loại
bỏ.
Lòng sân hận là yếu tố độc hại thứ hai đối
với tâm hồn. Nếu như không ai trong chúng ta
là không có lòng tham, thì cũng không ai trong
chúng ta không có lòng sân hận. Chúng ta thường
không nhận ra lòng sân hận nếu như không có
bất cứ việc gì trái ý chúng ta. Bởi vì điều đó có
nghĩa là “bản ngã” của chúng ta đang được ve
vuốt, tôn sùng, không có ai xúc phạm đến nó.
Nhưng đây lại là điều không thể có trong cuộc
sống. Ngay cả khi bạn có được quyền lực vượt
trên mọi người, bạn cũng không thể đảm bảo việc
không có ai làm trái ý mình. Mặt khác, những sự
việc diễn ra quanh ta rất nhiều khi không hoàn
toàn do ta kiểm sốt, và do đó mà những việc “bất
như ý” vẫn là chuyện rất thường xảy ra.
Và vì thế mà cuộc sống này vẫn luôn là mảnh
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đất màu mỡ cho sự phát triển của lòng sân hận.
Bất cứ khi nào có ai đó làm một điều trái ý chúng
ta, hoặc một sự việc nào đó diễn ra không như ta
mong muốn, ngay khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng nổi
giận. Và tùy theo mức độ “trái ý” của sự việc mà
cơn giận của chúng ta có thể có những cường độ
khác nhau.
Khi cơn giận nổi lên, tác hại đầu tiên của nó là
khống chế lý trí và tình cảm của chúng ta. Chúng
ta không còn khả năng suy xét, phán đoán một
cách sáng suốt như bình thường được nữa. Mọi
suy nghĩ, phán đoán của chúng ta bị cuốn hút
về phía làm thế nào để thỏa mãn cơn giận. Và
mọi tình cảm của chúng ta cũng bị đẩy sang một
bên, nhường chỗ cho lửa giận bốc lên chiếm trọn
tâm hồn. Một đứa con thường ngày được nuông
chiều, thương yêu nhất vẫn có thể phải nhận một
bạt tai nảy lửa nếu dại dột đến quấy rầy người
cha trong lúc ông đang phừng phừng lửa giận.
Vì thế, nếu chúng ta hiểu được điều này thì sẽ
không lấy làm lạ khi thấy rằng những vấn đề lý
lẽ và tình cảm thường không mấy khi có tác động
đối với một người đang giận dữ.
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Nếu lặng lẽ quan sát từ xa một người đang
tức giận, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những
thay đổi rõ nét, từ mọi hành vi, cử chỉ, lời nói
cho đến vẻ mặt, dáng đi, tất cả đều như bị kích
động bởi một sức mạnh vô hình, và sự khoan
thai, bình thản không còn hiện diện nơi người ấy
trong lúc đó.
Vì thế, chúng ta cũng có thể thấy được rằng
một người đang giận dữ là đang sống trong một
cảnh giới tinh thần hoàn toàn khác biệt với
những lúc bình thường. Tâm hồn của người ấy
bị nung nấu bởi một sức nóng dữ dội do cơn giận
tạo ra. Sức nóng ấy có thể bộc lộ cả ra bên ngoài
với những dấu hiệu cụ thể như thân nhiệt tăng,
mồ hôi tuôn ra và vẻ mặt đỏ bừng lên...
Và nếu như đặc điểm của lòng tham lam là sự
chiếm hữu, thì điểm đặc trưng của lòng sân hận
lại là sự đập phá, hủy hoại. Khi cơn giận bừng
lên, sự đập phá trở thành một “nhu cầu”! Việc
trút cơn giận vào đúng đối tượng rất ít khi xảy
ra, bởi có những sự ngăn trở nhất định không
phải bao giờ cũng có thể vượt qua. Hơn thế nữa,
có những cơn giận không có đối tượng cụ thể
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hoặc có quá nhiều đối tượng... Chẳng hạn như,
có những trường hợp người ta nổi giận đến mức
điên cuồng và nghĩ rằng... cả thế giới này đang
chống lại mình! Hoặc đơn giản hơn nữa là sự
vắng mặt của đối tượng trong lúc cơn giận đang
“bốc lên”. Và vì thế, một người đang tức giận có
thể đập phá, hủy hoại bất cứ vật gì trong tầm tay
của anh ta, cho dù ai cũng biết đó là một hành vi
hoàn toàn vô lý!
Điều đáng buồn là sự đập phá, hủy hoại không
bao giờ là biện pháp thích hợp để hóa giải cơn
giận, mà chỉ càng làm cho nó bốc lên mạnh mẽ
hơn nữa. Khi dừng lại để quan sát cảnh đập phá
ngổn ngang do chính mình vừa gây ra trong cơn
giận, người ta thường không thấy “hối hận” hay
dịu đi ít nhiều, mà thực tế là càng thấy... tức giận
hơn, như thể sự đập phá, đổ vỡ đó là do chính
người mà mình đang tức giận gây ra.
Cũng tương tự như sự chiếm hữu không làm
thỏa mãn lòng tham, sự đập phá cũng không
giúp ta chấm dứt cơn giận. Cơn giận chỉ có thể
chấm dứt khi sự kích động của nó lắng dịu đi và
ta lấy lại được sự bình tĩnh.
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Và nhận xét này cũng chính là nguyên tắc
để đối trị lòng sân hận. Để ngăn không cho một
cơn giận bốc lên, mọi sự suy luận, phân tích của
lý trí hay tác động của tình cảm đều vô hiệu.
Phương thức hiệu quả duy nhất là sự định tĩnh.
Bạn có thể đạt được sự định tĩnh bằng nhiều
cách, nhưng cách tốt nhất và dễ thực hiện nhất
là cách ly mọi tác động từ bên ngoài, ngồi một
mình trong phòng riêng chẳng hạn. Ngồi yên, và
chỉ cần ngồi yên, không suy nghĩ bất cứ điều gì,
nhất là những gì liên quan đến sự việc đang làm
bạn tức giận. Chỉ cần khoảng 10 hay 15 phút
ngồi yên như vậy, bạn sẽ có thể hóa giải được vô
số những tác hại mà một cơn giận có thể gây ra.
Và một khi đã có được sự bình tĩnh, đó mới là lúc
bạn có thể nhờ đến sự can thiệp của lý trí hay
tình cảm.
Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy
rằng những người có thực hành thiền định rất
hiếm khi nổi giận. Bởi vì lòng sân hận giống như
một ly nước bị khuấy động lên, trong khi thiền
định lại chính là phương thức đối trị để làm cho
ly nước ấy lắng yên trở lại. Nếu bạn thực hành
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thiền mỗi ngày, ngay trong những tâm trạng
bình thường, thì lòng sân hận không có mấy cơ
may có thể khống chế được tâm hồn bạn, ngay cả
khi bạn gặp phải những điều trái ý nhất.
Điểm tương đồng giữa lòng tham lam và lòng
sân hận là cả hai đều làm cho tâm hồn ta mất đi
sự sáng suốt. Khi chúng đã khống chế được tâm
hồn ta, chúng thôi thúc ta phải có những hành
vi đáp ứng với sự tham lam, sự giận dữ, cho dù
những hành vi ấy có thể là vô lý, có thể là đi
ngược lại các chuẩn mực đạo đức. Vì thế, một khi
đã trừ bỏ được lòng tham lam và sân hận, tâm
hồn ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn
nhiều, vì không phải chịu những sự trói buộc,
thôi thúc của các yếu tố độc hại này.
Tham lam và sân hận đều có thể đẩy ta vào
chỗ si mê, thiếu sáng suốt. Sự si mê này là do lý
trí của ta tạm thời bị vô hiệu hóa bởi tác dụng
của lòng tham lam hay sân hận. Ngay khi ta trừ
bỏ được sự tham lam hay sân hận thì tâm trí ta
sẽ lại sáng suốt như trước đó.
Nhưng si mê còn là một yếu tố độc hại vốn
có trong mỗi chúng ta, cũng tương tự như tham
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lam và sân hận. Bởi vì si mê vốn là một cách diễn
đạt khác của sự thiếu tri thức, thiếu hiểu biết,
mà tri thức hay sự hiểu biết lại không phải là
điều tự nhiên có được, vốn phải do nơi sự học hỏi.
Nếu như chúng ta không quan tâm đến sự học
hỏi những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì sự si
mê tự nó vốn đã hiện hữu. Và một khi sự si mê
đã hiện hữu thì chúng ta không thể có đủ những
hiểu biết cần thiết để nhận ra và đối trị với lòng
tham lam hay sân hận. Do đó mà những yếu tố
độc hại này sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn.
Rồi như một hệ quả tất yếu, càng tham lam, sân
hận thì chúng ta lại càng si mê hơn nữa!
Cái vòng luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ có
thể bị phá vỡ, trừ khi chúng ta có được một nỗ lực
tự thân để khai mở trí tuệ, đẩy lùi sự si mê. Sự
học hỏi giúp ta làm được điều đó, bởi vì nó mang
lại những hiểu biết, tri thức cần thiết để chúng
ta có thể nhận ra vấn đề và biết được là cần phải
làm những gì.
Vì thế, tuy là yếu tố độc hại được kể ra cuối
cùng, nhưng si mê có thể xem là mấu chốt quan
trọng nhất trong cả ba yếu tố. Mối tương quan
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sinh khởi như vừa phân tích trên cho thấy rằng,
nếu không đẩy lùi được sự si mê thì sẽ chẳng
bao giờ có thể mở ra khả năng nhận biết và trừ
bỏ được các yếu tố tham lam và sân hận. Ngược
lại, khi đẩy lùi được sự si mê, ta sẽ có đủ sáng
suốt để nhận ra sự tham lam và sân hận đang
hiện hữu trong lòng mình, nhận biết được tác hại
của chúng cũng như phương thức đối trị, và nhờ
đó mà có thể tiếp tục tiến bước trên con đường
hướng thượng.
Ba yếu tố độc hại vừa kể trên có thể xem là
sự thâu tóm một cách khái quát nhất các nguyên
nhân sinh khởi của mọi điều ác. Vì thế, trong
kinh Phật dạy rằng: “Nếu không có tham, sân, si
thì gọi đó là trí huệ.” (Nhược vô tham sân si, thị
danh vi trí huệ. - 若無貪瞋癡,是名為智慧。)
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T

rong kinh Pháp cú, kệ số 202, đức Phật
dạy rằng:

Không lửa nào bằng tham dục,
Không ác nào bằng sân hận.

無火如貪欲，
無惡如瞋恨。
Vô hỏa như tham dục,
Vô ác như sân hận.
Mỗi chúng ta đều đã hoặc đang bị ngọn lửa
tham dục thiêu đốt, và cũng có thể sẽ tiếp tục
chịu sự thiêu đốt lâu dài của nó. Mỗi chúng ta
cũng đã hoặc đang chìm đắm trong sân hận, si
mê, và cũng có thể sẽ tiếp tục chìm đắm lâu dài
trong đó!
Khi nhận thức được điều này là chúng ta bắt
đầu tự hé mở cánh cửa bước vào một tương lai
tươi sáng hơn. Bởi vì chỉ khi nhận thức đúng
thực tiễn, ta mới có thể phát khởi được những nỗ
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lực đúng hướng để tự mình thoát ra khỏi những
gì xấu ác trong hiện tại.
Mỗi một con người đều sẵn có khả năng hướng
thiện hay sa ngã. Chính nhận thức của chúng ta
về cuộc sống quyết định việc ta sẽ nghiêng theo
khuynh hướng nào, và do đó cũng quyết định
việc đời sống này của chúng ta rồi sẽ đi về đâu.
Một nếp sống buông thả với sự tiếp nối không
ngừng của những hành vi bất thiện, tất yếu sẽ
không thể mang lại điều gì tốt đẹp về mặt tinh
thần. Những giá trị vật chất mà chúng ta có được
do thực hiện những hành vi bất thiện luôn có tác
dụng nuôi lớn sự tham lam, sân hận và si mê.
Vì thế, những tác hại nhìn thấy được của những
hành vi ấy thật ra là không đáng sợ bằng những
tác hại vô hình, những tác hại về mặt tinh thần.
Do lòng tham lam, sân hận và si mê được nuôi
dưỡng và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn,
những người có tâm bất thiện sẽ không thể có
được sự thanh thản thật sự trong cuộc sống. Mỗi
một sự thỏa mãn vật chất của họ trong cuộc sống
bao giờ cũng là một liều thuốc độc nuôi lớn thêm
nguồn khổ não trong nội tâm. Và một khi nội
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tâm đã chất chứa đầy khổ não thì sẽ không có
bất cứ niềm vui thanh thản nào có thể được cảm
nhận.
Những người như thế chẳng khác nào quay
lưng về phía có nguồn sáng, để rồi phải bước đi
trong tối tăm. Mỗi một hành vi, ý tưởng của họ
đều sai lầm vì không có được sự soi rọi của một
nhận thức đúng đắn, và do đó càng đưa họ đi
xa hơn nguồn sáng trí tuệ. Những gì chờ đón họ
trong đời sống tương lai chắc chắn chỉ có thể là
một sự tối tăm và sa đọa ngày càng khó thoát ra
hơn nữa.
Nhưng không chỉ là một tương lai tăm tối, mà
sự thật còn quan trọng hơn nữa là họ không thể
có được một hiện tại tốt đẹp như vẻ ngoài mà
người khác có thể vẫn nhìn thấy. Đó là vì nội tâm
của họ đang chìm đắm trong những trạng thái
khổ đau do tham lam, sân hận và si mê gây ra.
Vì thế họ không có niềm vui, chán ghét cuộc sống
và chịu đựng nhiều khổ não.
Những gì chúng ta đang nói đến là được xét từ
khía cạnh tinh thần. Vì thế, ta có thể thấy rằng
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một người giàu có chưa hẳn đã có được cuộc sống
vui vẻ thật sự. Nếu sự giàu sang của họ là kết
quả của những việc làm bất chính, và nếu tâm
thức của họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong sự tham
lam đã được chính họ nuôi dưỡng trong suốt thời
gian làm giàu, thì việc có được niềm vui chân
thật trong hiện tại đối với họ sẽ là điều hoàn toàn
vô lý! Bởi vì sự giàu sang, sung túc không thể
giúp họ thoát khỏi những quy luật tự nhiên chi
phối tâm hồn. Và do đó, họ sẽ phải gánh chịu
những tâm trạng khổ não do lòng tham lam và
những việc làm bất thiện của họ mang lại. Điều
đó làm cho nội tâm của họ mất đi sự thanh thản
cần có để cảm nhận những niềm vui chân thật
trong cuộc sống.
Và khi không có được niềm vui chân thật trong
cuộc sống, tự thâm tâm họ sẽ nảy sinh cảm giác
chán ngán đối với đời sống. Vì sao vậy? Những
niềm vui giả tạo do sự thỏa mãn vật chất mang
lại bao giờ cũng chỉ là tạm bợ, thống qua. Cuộc
sống không thật sự được nuôi dưỡng bằng những
niềm vui giả tạo đó, mà luôn cần đến những niềm
vui chân thật như một nguồn sinh lực. Điều này
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giải thích vì sao có rất nhiều người nghèo khó
nhưng vẫn luôn vui sống và sống tốt, trong khi
có những người khác giàu có nhưng luôn cảm
nhận mỗi ngày trôi qua như một sự chịu đựng
nặng nề.
Không có niềm vui, chán ghét đời sống và
phải chịu đựng khổ não trong nội tâm. Những
điều này không gì khác hơn mà chính là những
đặc điểm đã được mô tả về địa ngục (naraka). Vì
thế, sự xuất hiện của những yếu tố này trong đời
sống nội tâm của một người chính là sự biểu hiện
của địa ngục. Tùy theo từng mức độ khác nhau
mà ta có thể gọi bằng những tên gọi khác nhau,
nhưng cho dù với tên gọi nào thì những bản chất
như trên vẫn là không thay đổi.
Nhận thức này hẳn có phần nào đó còn xa lạ
với một số người, những người lâu nay vẫn quen
nghĩ về một địa ngục âm u chìm sâu trong lòng
đất, và chỉ chờ đón những kẻ ác sau khi chết. Tuy
nhiên, có lẽ không ai phủ nhận được tính chất
hợp lý của nó khi đối chiếu với những gì xảy ra
trong đời sống, cũng như khi tự quán xét nội tâm
của chính mình.
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Trong kinh Phật mô tả về sáu cảnh giới khác
nhau mà tất cả chúng sinh tùy theo nghiệp lực
đều phải chịu luân chuyển thọ sinh trong đó.
Những cảnh giới này bao gồm: thiên giới, cảnh
giới của chư thiên hay các cõi trời, với hình tướng
oai nghiêm, xinh đẹp và được thọ hưởng nhiều
phước báo, khối lạc; nhân giới, cảnh giới của con
người, là cõi thế gian mà hiện chúng ta đang
sống; a-tu-la giới, cảnh giới của lồi a-tu-la, được
mô tả là một loại chúng sinh có đủ thần thông
như chư thiên nhưng kém về oai đức và hình
thể; ngạ quỷ giới, cảnh giới của lồi quỷ đói, với
nhiều hình thể khác nhau như gầy ốm, cổ rất
nhỏ, miệng phun lửa... do nghiệp lực mà tất cả
những chúng sinh này đều không bao giờ được
ăn uống no đủ; súc sinh giới, cảnh giới của các
lồi thú vật, mỗi lồi đều phải chịu những nỗi khổ
khác nhau tùy theo nghiệp lực; và cuối cùng là
địa ngục giới, cảnh giới mà chúng sinh luôn phải
sống trong trạng thái không có niềm vui, chán
ghét và chịu đựng đủ mọi khổ não.1
1

Sáu cảnh giới này thường được gọi chung là lục đạo (六道) hay
lục thú (六趣).
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Điều đặc biệt là trong sáu cảnh giới vừa kể
trên, chúng sinh ở mỗi cảnh giới đều được mô tả
về hình thể xinh đẹp hoặc xấu xí, chỉ riêng cảnh
giới địa ngục không thấy mô tả về hình tướng của
những chúng sinh trong đó, mà chỉ thấy nói về
những khổ não họ phải gánh chịu. Điều này phải
chăng cho thấy rõ tính chất phi vật thể, tính chất
của một cảnh giới tinh thần dành cho hết thảy
mọi chúng sinh tạo nghiệp ác?
Mặt khác, trong kinh nói về các cảnh giới từ
cõi trời cho đến các lồi ngạ quỷ, súc sinh... đều
thấy nhắc đến tuổi thọ dài ngắn, chẳng hạn như
ở cõi trời chư thiên có tuổi thọ lâu dài, lồi súc
sinh có tuổi thọ ngắn ngủi và thường phải chết
vì sự giết hại... Riêng cảnh giới địa ngục không
thấy nói đến tuổi thọ của chúng sinh trong đó,
nhưng nói rằng họ chỉ được thoát ra khỏi đó
khi nghiệp báo đã hết. Phải chăng đây chính là
một tấm gương phản chiếu những nghiệp ác của
chúng sinh, nên khi những nghiệp ác đó không
còn nữa, nghĩa là khi những tâm thiện được sinh
khởi, thì cảnh giới đó cũng tự nhiên mất đi?
Nhiều câu chuyện về những người thoát khỏi
địa ngục được kể lại trong kinh cũng nói lên
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những điều phù hợp với nhận xét này. Một trong
những câu chuyện như thế được nhiều người biết
đến nhất là chuyện bà Thanh-đề, mẹ của ngài
Mục-kiền-liên, một vị đệ tử lớn của đức Phật.
Ngài Mục-kiền-liên (Mahāmaudgalyāyana)
là một vị đệ tử đã tu chứng, được đức Phật khen
là “thần thông đệ nhất” trong số các đệ tử hàng
Thanh văn. Tuy vậy, mẹ của ngài là bà Thanhđề lại là người không tin Tam bảo, thường làm
nhiều việc ác. Vì thế, sau khi bà chết thì ngài
Mục-kiền-liên dùng thiên nhãn quán sát thấy
được bà đang phải chịu đựng những khổ não
trong cảnh giới địa ngục. Ngài đã vận dụng hết
sức thần thông của mình để mong cứu mẹ ra
khỏi cảnh giới này, nhưng hoàn toàn không thể
làm được. Vì vậy, ngài không còn cách nào khác
hơn là đến cầu cứu với đức Phật.
Nhân lời thỉnh cầu của ngài Mục-kiềnliên, đức Phật đã truyền dạy pháp Vu-lan-bồn
(Ullambana), tức là lễ cúng trai tăng được thực
hiện vào dịp rằm tháng Bảy, nhân ngày Tự tứ
khi chư tăng vừa qua ba tháng an cư trong mùa
mưa, thường được gọi với tên thông dụng hơn là
lễ Vu Lan.
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Nhờ sức chú nguyện của chư tăng mười
phương, bà Thanh-đề được cảm hóa và sinh khởi
thiện tâm, nên ngay trong ngày đó thoát khỏi
cảnh giới địa ngục và sinh về cõi trời.
Sự giải thoát tức thời của bà Thanh-đề ra
khỏi cảnh giới địa ngục gợi cho ta thấy rằng cách
hiểu về địa ngục như một cảnh giới của những
nỗi khổ tinh thần phi vật thể như đã nói là hoàn
toàn phù hợp. Vì một khi tâm thiện được sinh
khởi thì ngay tức thời cảnh giới địa ngục sẽ tự nó
mất đi, nghĩa là chúng sinh ấy được giải thoát.
Nhận xét này cũng gợi ta nhớ đến Bồ Tát Địa
Tạng với đại nguyện cứu vớt hết thảy chúng sinh
đang chịu khổ trong cảnh giới địa ngục. Vị Bồ
Tát này với cây tích trượng và hạt minh châu
trong tay, thường xuất hiện trong cảnh giới địa
ngục để giúp những chúng sinh nơi đây phát
khởi tâm thiện, và chính bằng cách này ngài cứu
thoát được vô số chúng sinh ra khỏi những khổ
não trong cảnh giới địa ngục.
Còn một khác biệt khác nữa giữa địa ngục với
các cảnh giới khác mà chúng ta có thể nhận ra
qua những mô tả trong kinh điển. Đó là, những
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chúng sinh trong cảnh giới địa ngục không thấy
nói đến việc tiếp tục tạo nghiệp. Trong khi từ cõi
trời cho đến các lồi ngạ quỷ, súc sinh đều vẫn tiếp
tục tạo nghiệp thiện ác trong đời sống của mình,
thì những chúng sinh ở địa ngục không thấy mô
tả việc này. Họ chỉ toàn là chịu đựng những khổ
não do ác nghiệp đã tạo, mãi mãi cho đến khi
những ác nghiệp đó vơi đi, và nhờ một tác nhân
nào đó giúp họ sinh khởi được tâm thiện, họ mới
có thể thoát ra khỏi cảnh giới này.
Những khác biệt lần lượt nêu trên đưa chúng
ta đến một nhận xét chung: cảnh giới địa ngục
theo như trong kinh điển mô tả là khác hẳn so
với tất cả những cảnh giới khác. Đây là một cảnh
giới tinh thần đặc biệt của những chúng sinh tạo
nghiệp ác. Hay nói khác đi, đây không phải là
một cảnh giới với những chủng loại chúng sinh
khác nhau thác sinh trong đó và có đời sống cụ
thể như cõi trời, cõi người cho đến súc sinh... mà
là một cảnh giới tinh thần hiện hữu song song
với mọi cảnh giới khác.
Ngay khi nào tâm thức của mỗi chúng sinh
sa đọa vào các nghiệp ác, bị lôi cuốn bởi các tâm
niệm tham lam, sân hận, si mê, tâm hồn họ sẽ bị
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chìm đắm bởi tác hại của những ác nghiệp đó và
cảnh giới địa ngục lập tức xuất hiện. Và ngay khi
nào tâm thức bừng tỉnh, nhận ra được các nghiệp
ác và những tác hại của chúng, thiện tâm sẽ nhờ
đó mà sinh khởi, và ngay lập tức cảnh giới địa
ngục tan biến.
Một khi đã nhận rõ được sự hiện hữu của cảnh
giới địa ngục ngay trong đời sống hiện tại này
như thế nào, rõ ràng là chúng ta không còn cần
thiết phải quan tâm đến việc có một địa ngục sau
khi chết hay không. Bởi vì sự hiện hữu một địa
ngục sau khi chết thật ra cũng phải là một điều
khó hiểu, khó tin, mà chỉ đơn giản là sự kéo dài
của những khổ não mà chúng ta đã không thoát
ra khỏi được ngay trong đời sống hiện tại này.
Như đã nói, mỗi chúng ta đều sẵn có khả năng
hướng thiện cũng như khả năng sa đọa, nên khi
có được một nhận thức rõ ràng về địa ngục cũng
như những nguyên nhân làm cho chúng ta sa
đọa vào đó, chắc chắn không ai trong chúng ta
lại có thể chọn con đường đi vào khổ não.
Bởi vậy, hết thảy những người đang chìm đắm
trong đau khổ chỉ có thể là do họ tự chọn lấy con
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đường như thế. Và sự chọn lựa sai lầm này xuất
phát từ việc không có một nhận thức đúng về
đời sống và không đủ lòng tin vào lời dạy chân
chánh của những bậc giác ngộ. Một khi tự mình
không nhận biết đường đi, cũng không tin được
vào người dẫn đường chân chánh, thì điều tất
yếu không thể tránh khỏi là phải đi sai đường,
lạc lối.
Khổ đau trong cuộc sống là điều không ai
mong muốn. Nhưng hầu hết chúng ta đều chấp
nhận điều đó là bởi vì chúng ta không nhận biết
được rằng mọi khổ đau đều do chính chúng ta
tự chuốc lấy. Những đau khổ trong thế giới vật
chất này là do chính những nghiệp ác đã tạo của
chúng ta mang lại, và những đau khổ trong thế
giới tinh thần cũng không gì khác hơn là kết quả
tất yếu của những tâm niệm bất thiện như tham
lam, sân hận và si mê.
Vì thế, đời sống vật chất của chúng ta hôm
nay không gì khác hơn là biểu hiện của những
gì ta đã làm trong quá khứ. Những điều tốt đẹp
luôn mang lại những kết quả tốt đẹp, và ngược
lại; như một phép tính chính xác mà không ai
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có thể làm thay đổi kết quả. Và song song với
đời sống vật chất đó là một thế giới tinh thần
với những vui buồn sướng khổ, như một sự phản
chiếu chính những tâm niệm thiện ác của chúng
ta trong đời sống.
Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao
giờ dại dột đánh đổi những niềm vui chân thật
dài lâu của việc làm điều thiện để có được những
niềm vui giả tạo tạm bợ do sự thỏa mãn vật chất
mang lại.
Chúng ta có thể thực hiện những sự so sánh
rất cụ thể để thấy được thế nào là một sự lựa
chọn đúng đắn.
Hãy lấy một ví dụ. Có một người bạn đang
gặp khó khăn và do đó nhờ bạn đứng ra lo liệu
một sự việc quan trọng.
Sau khi thực hiện công việc, bạn có thể sẽ nói
dối anh ta một cách dễ dàng về chi phí thực hiện
công việc để qua đó thu về cho mình một món
tiền lớn.
Nhưng bạn cũng có thể chân thành giúp đỡ
anh ta trong lúc khó khăn ấy, và không cần tính
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toán đến cả công sức đã bỏ ra của mình, nói gì
đến việc dối gạt anh ta để kiếm tiền?
Trong hai trường hợp, những gì được và mất
của bạn có thể mang ra cân nhắc và so sánh một
cách hoàn toàn cụ thể.
Trường hợp thứ nhất, về vật chất bạn kiếm
được một khoản tiền lớn, nhưng về tinh thần bạn
không thể tránh khỏi phải trải qua những tâm
trạng bất an: sự lo lắng về lời nói dối có thể bị
phát hiện, và do đó kèm theo nhiều nỗ lực suy
nghĩ, tính toán để che giấu sự thật, có thể phải
kéo theo nhiều hành vi lừa dối khác nữa. Và khi
sự lừa dối đã thành công, bạn cũng không thể
có một tâm trạng thanh thản, do những ray rứt
trong nội tâm về khoản tiền kiếm được không
chính đáng. Tâm hồn bạn ngay trong lúc này
phải chất chứa thêm một “trọng lượng” đáng kể
làm cho nó trở nên “trĩu nặng” hơn trước đó. Và
sự tích lũy của những “trọng lượng” tương tự như
thế này chính là nguyên nhân nhấn chìm bạn
vào cảnh giới khổ đau của tinh thần, đánh mất
đi sự thanh thản vốn có của tinh thần. Vì thế,
điều bạn có được trong trường hợp này không sao
bù đắp lại những gì bạn mất đi!
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Trong trường hợp thứ hai, khi bạn chọn lựa
một sự giúp đỡ chân thành, có thể là đời sống vật
chất của bạn sau đó có kém hơn đôi chút. Nhưng
với tâm niệm giúp đỡ bạn bè, chắc chắn bạn
không thể lấy đó làm một sự buồn phiền. Ngược
lại, bạn còn có được một niềm vui nhẹ nhàng với
cảm giác hài lòng, thỏa mãn vì đã làm được một
việc nên làm. Sự chọn lựa này vừa mang lại cho
bạn thêm một phần thanh thản trong đời sống
tinh thần, vừa cứu bạn thoát khỏi mối nguy cơ
sa đọa vào tội lỗi. Vì thế, điều bạn mất đi trong
trường hợp này là quá nhỏ nhoi không đáng kể
so với những gì bạn có được.
Khi một người chọn lựa khả năng thứ nhất
trong trường hợp này, chỉ có thể là do họ không
hiểu hoặc không tin được vào những gì vừa nói
trên. Và cả hai nguyên nhân - không hiểu hoặc
không tin - đều là xuất phát từ sự si mê, thiếu
trí tuệ. Bởi vì khi một người có đủ trí tuệ để phán
đoán đúng về sự việc thì người đó không thể
không hiểu hoặc không tin vào sự thật.
Vì thế, điều chắc chắn là chúng ta hoàn toàn
có thể quyết định được việc tự thân có sa đọa hay
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không. Ta chỉ mất đi khả năng tự quyết này khi
không có đủ trí tuệ sáng suốt, bởi vì khi ấy ta sẽ
chịu sự lôi cuốn, sai sử của những tâm niệm bất
thiện như tham lam, sân hận và si mê.
Địa ngục hiện hữu ngay trong cuộc sống này.
Đó là sự thật mà mỗi chúng ta đều có thể nhận
ra khi quán sát nội tâm của chính mình. Ngay
khi một tâm niệm bất thiện khởi lên, cánh cửa
địa ngục sẽ mở ra chờ đón chúng ta. Và ngược lại,
ngay khi một tâm thiện khởi lên thì cửa địa ngục
cũng tự nhiên khép lại.
Có lần, một kiếm khách ngang tàng tìm đến
thiền sư Bạch Ẩn để đặt câu hỏi về việc có địa
ngục và thiên đường hay không. Thiền sư không
trả lời, chỉ hỏi lại anh ta: “Anh là ai?” Anh ta đáp:
“Tôi là một kiếm khách.” Thiền sư cười nhạt và
mạt sát: “Anh mà là kiếm khách à? Tôi nhìn anh
giống một người ăn xin hơn.” Anh chàng ngay
lập tức nổi giận và rút gươm ra khỏi vỏ, xông
đến. Thiền sư nhoẻn miệng cười và nói: “Cửa địa
ngục đang mở.” Chàng trai ngay khi ấy nhận ra
ý nghĩa câu nói của thiền sư, liền tra gươm vào
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vỏ và cung kính vái lạy. Thiền sư lại nói: “Cửa
địa ngục đã khép, cửa thiên đường đang mở.”
Mỗi ngày, nếu chúng ta bình tâm xét lại những
tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, chúng ta
sẽ dễ dàng nhận ra là có rất nhiều lần cửa địa
ngục hé mở. Thậm chí có những lần chúng ta đã
bước hẳn vào trong đó. May thay, cũng chỉ cần
quay lưng về phía địa ngục là ngay lập tức chúng
ta có thể nhìn thấy cửa thiên đường!
Tuy nhiên, chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội
nữa một khi đời sống này chấm dứt. Và nếu như
ngay trong cuộc sống này, chúng ta không thể
vĩnh viễn khép lại cánh cửa địa ngục, thì rõ ràng
là chúng ta không thể tránh khỏi một tương lai u
ám. Vì thế, một người khôn ngoan sẽ không thể
chờ đợi lâu hơn nữa, mà ngay trong giây phút
hiện tại này của đời sống phải biết nỗ lực hết sức
để vĩnh viễn thoát ra khỏi những nỗi khổ của
tâm hồn. Và để làm điều đó, không có cách nào
khác hơn là phải trừ diệt đi ba yếu tố độc hại là
tham lam, sân hận và si mê, như chúng ta đã đề
cập đến trong một phần trước đây.
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K

inh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ai muốn
hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật
trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì
nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế
gian này tất cả đều là do tâm tạo thành.” (若

人欲了知,三世一切佛, 應觀法界性,一切唯心
造。 - Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất
thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết
duy tâm tạo.)
Nói rằng tánh thật của các pháp tất cả đều
do tâm tạo thành, có thể là trừu tượng và do đó
có phần khó hiểu đối với một số người. Nhưng
chính cái “trừu tượng và khó hiểu” này lại là một
trong những điểm cốt tủy của đạo Phật, và cũng
là phần giáo lý thiết thực nhất có thể mang lại sự
giải thoát, an lạc ngay trong hiện tại cho những
ai hiểu rõ, tin nhận và hành trì.
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Tuy nhiên, nói là “trừu tượng và khó hiểu”,
thật ra chỉ là đối với những ai mới tiếp xúc thống
qua mà thôi. Nếu có một sự chiêm nghiệm sâu
sắc, hầu như bất cứ ai cũng có thể nhận hiểu được
ý nghĩa của lời dạy này, cho dù mức độ nhận hiểu
và thực hành có thể là khác nhau ở mỗi người.
Có bao giờ bạn quan sát cuộc sống của những
người mù? Đối với họ, ánh sáng, màu sắc, hình
ảnh đều không còn có giá trị phân biệt gì nữa. Vì
thế, ngày và đêm đối với họ là như nhau, sáng và
tối không có gì khác, và hết thảy màu sắc, hình
ảnh đều không còn được họ nhận biết. Và nếu là
những người mù từ lúc mới sinh ra, thì những
khái niệm về màu sắc, ánh sáng, hình ảnh đối
với họ chính là những khái niệm không thể nắm
bắt, hình dung được!
Tương tự như vậy, khi một người bị điếc thì
mọi âm thanh cũng không còn có giá trị nhận
biết, phân biệt. Bạn không thể bàn luận với
người ấy về những âm thanh hay, dở, to, nhỏ...
bởi vì đối với họ thì tất cả những tính chất ấy
xem như không hiện hữu.
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Và nếu chúng ta truy xét đến tận cội nguồn
của các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý,1
chúng ta sẽ nhận ra rằng sở dĩ mỗi giác quan
ấy có thể hoạt động, giúp ta giao tiếp với các đối
tượng tương ứng như hình sắc, âm thanh, mùi
vị... đó là nhờ có một “năng lực nhận biết” bao
trùm tất cả, hiểu được tất cả. Không có “năng
lực nhận biết” này, người có mắt sáng cũng như
mù, có tai cũng như điếc... bởi thật ra thì hết
thảy các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,
ý cũng đều chỉ là những ứng dụng khác nhau
của cái “năng lực nhận biết” đó. Điều này giải
thích vì sao khi một người bị mù thì thính giác
và xúc giác sẽ tự nhiên phát triển tốt hơn, giúp
họ bù đắp lại phần nào khả năng giao tiếp với
môi trường, chẳng hạn như để nhận biết đường
đi, đối tượng...
Khi một người ngủ rất say, cho dù các giác
quan của anh ta hoàn toàn bình thường, nhưng
lúc đó anh ta sẽ không nhận biết được ánh sáng,
âm thanh, mùi hương... ở quanh mình. Vì sao
vậy? Vì các giác quan tuy vẫn bình thường,
1

Gọi chung là sáu căn, là sáu cửa ngõ giao tiếp của con người.
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nhưng “năng lực nhận biết” của anh ta đang tạm
thời không hiển lộ.
Như vậy, chính nhờ có năng lực nhận biết này
mà chúng ta mới có thể vận dụng được các giác
quan trong sự giao tiếp với môi trường. Khi mắt
tiếp xúc với hình sắc, sự nhận biết này biểu hiện
thành nhãn thức (眼識), hay cái biết của mắt.
Khi tai tiếp xúc với âm thanh, sự nhận biết này
biểu hiện thành nhĩ thức (耳識), hay cái biết của
tai. Khi mũi tiếp xúc với mùi hương, sự nhận biết
này biểu hiện thành tị thức (鼻識), hay cái biết
của mũi. Khi lưỡi tiếp xúc với vị nếm, sự nhận
biết này biểu hiện thành thiệt thức (舌識), hay
cái biết của lưỡi. Khi thân tiếp xúc, đụng cọ với
mọi đối tượng mềm, cứng, trơn, nhám... sự nhận
biết này biểu hiện thành thân thức (身識), hay
cái biết của thân, cũng gọi là xúc giác. Khi ý tiếp
xúc với các ý tưởng, các pháp, sự nhận biết này
biểu hiện thành ý thức (意識), hay cái biết của ý.
Như vậy, sự biểu hiện của năng lực nhận biết
ở sáu căn tạo thành sáu thức, và các đối tượng
nhận biết như hình sắc, âm thanh, mùi hương...
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cho đến các đối tượng của ý được gọi chung là sáu
trần.
Trong sáu thức vừa kể trên thì ý thức là đặc
biệt nhất, bởi tính chất hoạt động của nó liên
quan đến tất cả các thức kia. Chẳng hạn, khi
mắt nhìn thấy các hình sắc thì hoạt động của
nhãn thức chỉ đơn thuần là nhận biết hình sắc
ấy mà thôi. Trên cơ sở sự nhận biết của nhãn
thức, ý thức mới khởi lên sự phân biệt, đánh giá
về đối tượng, chẳng hạn như xanh, đỏ, đẹp, xấu...
Chính do nơi sự phân biệt, đánh giá của ý thức
mà chúng ta mới hình thành những cảm xúc như
sự ưa thích hay chán ghét... đối với đối tượng.
Vì tính chất bao quát và quan trọng của ý thức,
nên chúng ta rất dễ cho rằng ý thức chính là “ông
chủ” của mọi hoạt động. Sự thật thì ý thức cũng
chỉ là một trong sáu thức, và do đó cũng chỉ tồn
tại trong mối quan hệ tương quan giữa căn và
trần như trên đã nói. Khi tách rời mọi đối tượng
của ý, ta không thể hình dung được sự hoạt động
của ý thức. Hơn nữa, ngay trong khi ý thức đang
hoạt động, ta vẫn có thể nhận ra được một năng
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lực nhận biết có khả năng “nhận biết mọi hoạt
động của ý thức”.
Để nhận rõ điều này, chúng ta chỉ cần ngồi
yên trong một thời gian ngắn, tập trung sự chú ý
quan sát của mình vào dòng tư tưởng, vào những
ý nghĩ đang diễn ra trong nội tâm. Khi ấy, ta sẽ
nhận ra rằng ngoài cái “tôi” đang tư duy, còn có
một cái “tôi” có thể tách biệt ra và nhận thức
được cái “tôi” đang tư duy kia.
Điều này thật ra có ý nghĩa gì? Chính là một
bằng chứng cho thấy cái dòng tư tưởng thường
ngày vẫn chi phối mọi hoạt động của chúng ta
thật ra không phải do ý thức làm chủ. Ý thức
cũng chỉ là một trong sáu thức, và vì thế, cũng
tương tự như năm thức kia, nó chỉ hoạt động
được là nhờ có một năng lực nhận biết biểu hiện
ra ở nó.
Khi chúng ta chưa hiểu được điều này, chúng
ta dễ dàng chấp nhận mọi sự thôi thúc, sai khiến
do ý thức đưa ra, khiến cho năm thức còn lại đều
phải chịu sự chi phối và sai khiến của nó. Sự chi
phối và sai khiến ấy diễn ra như thế nào? Khi
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mắt (căn) tiếp xúc với hình sắc (trần) và sự thấy
hình thành, ý thức lập tức nảy sinh sự phân biệt
và đánh giá về đối tượng, phân loại đó là đẹp hay
xấu, đáng yêu hay dễ ghét... Do nơi sự phân biệt
và đánh giá của ý thức, sự nhận biết của nhãn
thức liền không còn đơn thuần chỉ là nhận biết
nữa, mà nảy sinh sự mê đắm hoặc chán ghét đối
với từng đối tượng. Từ đó, chúng ta bắt đầu có
sự say mê, yêu thích, chạy theo những hình sắc
xinh đẹp, thích ý, và chê chán những hình sắc
xấu xí, thô thiển...
Như vậy, bản thân đối tượng vốn không có
những thuộc tính như đáng yêu hay đáng ghét,
nhưng qua sự chi phối và sai khiến của ý thức,
chúng ta mới rơi vào sự mê đắm hình sắc.
Tương tự, với các đối tượng khác như âm
thanh, mùi ngửi, vị nếm, những xúc chạm của
thân thể, sự mê đắm của chúng ta đều được hình
thành theo cách đó. Trong kinh thường gọi sáu
thức là sáu tên giặc (六賊 - lục tặc), chính là
do ý nghĩa này. Và những ai chấp nhận sự chi
phối, sai khiến, buông thả sáu căn chạy theo sáu
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trần được gọi là “nhận giặc làm con” (認賊為子
- nhận tặc vi tử). Bởi chính do nơi đây mà chúng
ta thực hiện tất cả mọi hành vi tạo tác các nghiệp
thiện ác, chính do nơi đây mà chúng ta mê đắm
không nhận ra được bản chất thực sự của đời
sống.
Nhưng cũng có thể nói rằng việc kết tội sáu
thức là có phần nào oan uổng. Bởi chính sự mê
đắm, chạy theo trần cảnh mới là thủ phạm thôi
thúc, xúi giục chúng ta tạo nghiệp. Còn bản thân
sự nhận biết sáng suốt của sáu thức vốn dĩ không
có gì sai trái! Chính là khi hiểu được điều này, ta
mới có thể ngay tức thời dừng lại mọi cuộc săn
đuổi của sáu thức, buông bỏ mọi đối tượng thuộc
về trần cảnh; và ngay khi đó sáu thức trở thành
sáng suốt, trong sạch, đồng một thể tánh với cái
năng lực nhận biết đã hiển lộ ở nơi chúng. Hay
nói khác đi, sáu thức vốn không thực có, mà chỉ
là sự biểu hiện của một sự sáng suốt duy nhất
mà thôi!
Vì thế, khi chúng ta mê đắm một đối tượng
nào đó thì sự mê đắm ấy là ở nơi ta chứ không
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phải là thuộc tính của đối tượng. Và cuộc sống
của chúng ta thông thường là sự tiếp nối của
vô số những đối tượng làm ta mê đắm, nên việc
nhận biết được điều này là cực kỳ quan trọng, vì
nó có thể giải thoát chúng ta ra khỏi sợi dây ràng
buộc từ muôn kiếp, giúp ta trở thành người tự
do, tự tại!
Điều này giải thích vì sao một đối tượng có
thể làm cho người nào đó say mê đến điên cuồng
nhưng lại chẳng có sức cuốn hút nào đối với một
người khác. Bởi vì sự say mê đó vốn dĩ hoàn toàn
không phải là thuộc tính của đối tượng.
Đến đây, chúng ta có thể nhận ra được rằng,
đối với mỗi người thì sự hiện hữu của cả thế giới
này vốn dĩ chỉ có thể có được nhờ vào năng lực
nhận biết. Không có cái “biết” của ta thì thế giới
này xem như không hiện hữu đối với ta, cũng
như hình sắc không hiện hữu đối với người mù,
âm thanh không hiện hữu đối với người điếc...
Rất có thể bạn sẽ thấy có phần khó hiểu ở điểm
này. Người mù không nhận biết hình sắc, nhưng
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hình sắc vẫn tồn tại đấy thôi! Người điếc không
nhận biết âm thanh, nhưng đâu phải vì thế mà
âm thanh không hiện hữu? Tương tự, bạn có
thể nghĩ rằng, cho dù bản thân ta có “biết” hay
“không biết” thì thế giới này vẫn đang hiện hữu
chứ không thể vì thế mà biến mất!
Vấn đề ở đây là, chúng ta đang nói đến sự hiện
hữu “đối với” chúng ta, không phải đối với những
người khác. Đúng là hình sắc vẫn tồn tại, cho dù
một người mù không nhận biết được. Nhưng bạn
hãy thử suy nghĩ xem, đối với một người bị mù
từ lúc mới sinh ra, cho dù thế giới này có hàng
tỷ người sáng mắt, liệu có thể nào làm cho người
mù ấy hiểu được thế nào là “màu đỏ” hay chăng?
Vậy đối với người mù ấy, màu đỏ có hiện hữu hay
chăng?
Tương tự, cho dù thế giới mà ta đang sống có
vẻ như vẫn luôn hiện hữu bất chấp sự nhận biết
hay không của ta, nhưng thật ra thì sự hiện hữu
ấy chỉ có giá trị đối với ta một khi ta nhận biết
được nó. Và do đó, tính chất thật sự của thế giới
ấy bao giờ cũng do chính bản tâm ta tạo ra.
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Khi một đức Phật thành đạo, cả thế giới trở
nên trang nghiêm thanh tịnh. Tuy nhiên, đối với
những chúng sinh còn mê tối thì thế giới vẫn
đầy dẫy những điều cấu uế, bất tịnh. Trong kinh
Duy-ma-cật, Phật bảo ngài Xá-lỵ-phất rằng:
“Xá-lỵ-phất! Do tội của chúng sinh, nên họ
chẳng thấy quốc độ của Như Lai trang nghiêm
thanh tịnh, chẳng phải lỗi của Như Lai. Xálỵ-phất! Cõi thế giới này của ta là thanh tịnh,
nhưng ngươi chẳng thấy được như vậy.”1
Và ý nghĩa này được tóm gọn vào một câu
cũng trong kinh Duy-ma-cật: “Tùy tâm thanh
tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh.” (隨其心淨則佛土
淨。- Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh.)
Cõi Phật ở đây chính là thế giới mà mỗi chúng
ta đang cảm nhận, nhìn thấy trong đời sống. Một
khi tâm thức ta được thanh tịnh, thế giới ấy sẽ
được thanh tịnh. Như vậy, rõ ràng là “thanh
tịnh” hay “bất tịnh” đều không phải là những
thuộc tính vốn có của thế giới. Những tính chất
1

Kinh Duy-ma-cật, quyển thượng, phẩm thứ nhất: Cõi Phật, trang
53 - bản dịch Việt ngữ của Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến,
Nxb Tôn giáo.
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ấy đều do nơi tâm thức của ta mà có. Và chính
do đây mà chúng ta có thể hiểu được thế nào là
“nhất thiết duy tâm tạo”.
Và cái “tâm” mà chúng ta đang nói đến thật
ra không phải là gì khác mà chính là cái năng
lực nhận biết sáng suốt đã hiển lộ qua sáu căn
thành sáu thức. Trong nhiều kinh sách, cái gọi
là “năng lực nhận biết” này được gọi bằng rất
nhiều tên khác nhau, đơn giản chỉ là vì không
một tên gọi nào có thể được xem là hoàn toàn
nói rõ được nó, mà tất cả đều chỉ được tạm dùng
trong những trường hợp nhất định để mô tả về
một điều vốn thật ra là chỉ có thể nhận hiểu mà
không thể mô tả được. Những tên gọi khác nhau
ấy có thể là “cái biết”, có thể là “chân như”, có
thể là “thật tánh”, có thể là “chân tâm”, có thể là
“chân tánh”... và rất nhiều tên gọi khác nữa. Tuy
nhiên, dù gọi bằng bất cứ tên gọi nào, điều đó
cũng không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất
chính là nhận biết và tách rời được nó ra khỏi ý
thức hư vọng vốn luôn là cái bóng của pháp trần.
Và khi chúng ta có thể làm được điều đó, thì ngay
128

Nhất thiết duy tâm tạo
chính ý thức tự nó cũng không còn tồn tại, mà sẽ
trở thành sự hiển lộ sáng suốt của chân tâm.
Sự phân biệt giữa ý thức hư vọng và chân tâm
chính là giới hạn mà khoa học chưa thể vượt qua.
Bởi vì mỗi sự nhận biết của giác quan đều có một
“trú xứ” cụ thể, chẳng hạn như sự nhận biết của
mắt hay nhãn thức nằm ở mắt, sự nhận biết của
tai hay nhĩ thức nằm ở tai... Cho đến sự nhận
biết của ý hay ý thức vẫn được xem là nằm ở bộ
óc. Trong khi đó, năng lực nhận biết hay chân
tâm mà chúng ta vừa đề cập đến quả thật không
có một “trú xứ” nhất định, nhưng đồng thời mắt,
tai, mũi, lưỡi... lại đều có thể xem là trú xứ của
nó, bởi đó chính là sự hiển lộ của nó chứ không
phải là gì khác.
Vì không nhận biết được sự hiện hữu của một
chân tâm, nên việc tin nhận về một sự tồn tại
sau khi chết là điều rất khó. Bởi vì khi mắt, tai,
mũi... cho đến bộ óc đều hư hoại sau khi chết, thì
dựa vào đâu để có được một sự tồn tại? Ngược
lại, nếu chúng ta nhận biết rằng nhãn thức cho
đến ý thức vốn không thật có, chỉ là sự hiển lộ
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của một chân tâm sáng suốt, thì sự hoại diệt của
chúng hoàn toàn không thể đồng nghĩa với sự
hoại diệt của chân tâm. Tuy nhiên, làm thế nào
để nhận biết được sự hiện hữu của chân tâm, hay
nói theo ngôn ngữ của nhà thiền là “kiến tánh”,
lại là một chủ đề khá rộng. Vì thế, điều tất nhiên
là chúng ta không thể đề cập đến trong phạm vi
của tập sách này.
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huở nhỏ, tôi rất sợ ma. Thỉnh thoảng, anh tôi
thường sai tôi đi mua một bao thuốc lá hoặc
cục nước đá ở một quán nhỏ cuối xóm. Đường đi
băng qua khoảng đất trống vắng vẻ dài khoảng
vài trăm mét, và quả thật là một cực hình cho tôi
khi những chuyến đi ấy rơi vào ban đêm.
Tôi còn nhớ, để xua đi nỗi sợ của mình, tôi
thường lắc cục nước đá trong cái ca nhôm lớn
để phát ra tiếng kêu lanh canh khi chạy băng
qua khoảng đất vắng. Nhưng sự thật thì cách ấy
cũng không làm cho tôi bớt sợ. Vì thế, tôi thường
dừng lại một lát ở đầu khoảng đất trống để lấy
sức, rồi “chạy như ma đuổi” qua khoảng trống
đó, mắt nhìn xuống đoạn đường ngay trước mắt
mà không dám liếc quanh hay ngẩng lên, cho tới
khi đến được ngôi nhà đầu tiên có ánh đèn ở phía
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bên kia khoảng đất trống mới dừng lại thở hổn
hển vì mệt.
Tâm trạng sợ sệt đó kéo dài cho đến một ngày
kia, khi tôi cảm thấy căng thẳng đến mức không
chịu nổi và quyết định... không sợ nữa. Lần ấy,
tôi cũng dừng lại ở đầu khoảng đất trống, nhưng
không phải để lấy sức chạy, mà là chuẩn bị một
tâm trạng hết sức bình tĩnh, rồi sau đó tôi chậm
rãi đếm từng bước trên đoạn đường “ghê rợn” đó.
Trong đêm tối tôi vẫn nhìn ra được từng gốc cây,
từng đoạn rào hai bên ven đường. Tôi chầm chậm
bước đi và tự nhủ trong lòng: “Nếu có gì xảy ra
thì cứ xảy ra đi, để xem nó đáng sợ đến mức nào,
còn hơn là ngày nào cũng phải sợ.”
Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra trên đường cả,
nhưng trong lòng tôi thì thực sự đã có sự chuyển
biến. Sau lần đó, tôi không còn “sợ ma” khi đi
qua khoảng đất trống ấy vào ban đêm nữa. Vì tôi
nhận ra được rằng sự sợ hãi của mình trước đó là
hoàn toàn vô căn cứ!
Trong đời sống, mỗi chúng ta đều đã từng hoặc
đang “sợ ma”. Chỉ có điều là “con ma” của mỗi
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người không giống nhau. Có thể đó là một nỗi
khiếp sợ không duyên cớ đã hình thành từ thuở
nhỏ và đeo đuổi chúng ta, cũng có thể là một vấn
đề nào đó mà ta chưa từng đối mặt... Nhưng phổ
biến nhất là nỗi lo sợ về những gì sẽ xảy đến cho
chúng ta trong cuộc sống, bởi ta không có gì để
đảm bảo được là cuộc sống sẽ luôn xuôi chèo mát
mái...
Mỗi người chúng ta đều có thể tự phân tích nội
tâm để nhận ra “con ma” mà ta đang sợ. Và cho
dù có vô số “con ma” khác nhau trong cuộc sống
này, nhưng vẫn luôn có một điểm chung là chúng
thật ra không hề đáng sợ nếu chúng ta dám một
lần đối diện với chúng.
Xin đừng hiểu nhầm là tôi đang phủ nhận một
sự hiện hữu nào đó sau khi chết. Thứ nhất, ở
đây tôi không đề cập đến điều đó. Thứ hai, cũng
giống như tất cả những người khác còn đang
sống, tôi hoàn toàn không có khả năng đưa ra
một sự xác nhận hay phủ nhận vấn đề này. Điều
tôi đang đề cập đến chỉ đơn giản là cái tâm trạng
“sợ ma” mà hầu hết chúng ta đều đã từng trải
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qua khi còn nhỏ, và thậm chí vẫn còn khá phổ
biến ngay trong thế giới của những người trưởng
thành. Khi chúng ta “sợ ma” như thế, ta luôn
hình dung có một “con ma”, trong khi thực tế thì
ta chưa bao giờ nhìn thẳng nội tâm và phân tích
xem “con ma” ấy là gì?
Khi tổ Đạt-ma lần đầu tiên gặp Thần Quang,
vị này đã khẩn thiết chặt tay cầu đạo, mong
được nghe những lời chỉ dạy từ Tổ sư. Được Tổ
sư nhận lời, Thần Quang liền thưa hỏi: “Tâm con
không an, nhờ thầy an tâm cho.” (弟子心不安,
乞師與我安心。- Đệ tử tâm bất an. Khất sư dữ
ngã an tâm.)
Tổ sư nói: “Ngươi đưa tâm ra đây, ta an tâm
cho ngươi.” (將心來我與你安。- Tương tâm lai
ngã dữ nhĩ an.)
Thần Quang sau một lúc suy nghĩ đáp: “Con
tìm tâm khắp nơi mà không được.” (覓心了不可
得。- Mịch tâm liễu bất khả đắc.)
Tổ sư nói: “Ta an tâm cho ngươi xong rồi đó.”
(我與你安心竟。- Ngã dữ nhĩ an tâm cánh.)1
1
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Thần Quang nhân đó bừng hiểu được vấn đề,
được Tổ sư đổi tên cho là Huệ Khả (慧可), sau
làm Tổ thứ hai của Thiền tông Trung Hoa.
Khi chúng ta ôm trong lòng những nỗi sợ hãi
vô căn cứ, tâm chúng ta luôn ở trong trạng thái
bất an. Chúng ta chạy quanh tìm kiếm những
giải pháp này nọ để xua tan đi nỗi lo sợ, bất an
của mình. Khi không làm được điều đó, chúng
ta hốt hoảng cầu cứu nơi người khác. Nhưng sự
thật là không ai có thể giúp ta được điều gì cả,
bởi những nỗi sợ đó chỉ là của riêng ta. Cách duy
nhất để giải quyết vấn đề là ta phải tự mình đối
mặt với nó.
Khi Tổ Đạt-ma bảo Thần Quang “đưa tâm ra
đây”, thì yêu cầu này của ngài đồng nghĩa như
một câu hỏi quật thẳng vào vấn đề: “Sự bất an
của ông là gì? Thật ra thì ông đang lo sợ điều gì?”
Và Thần Quang ngay đó đã hiểu được ý chỉ của
Tổ sư, quay về tự tâm để nhìn thấy được rằng sự
bất an, những nỗi lo sợ của mình vốn là không
thật có. Ngay khi ông đối mặt và nhận ra điều
này, Tổ sư liền xác định: “Ta an tâm cho ngươi
xong rồi.”
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Thiên đường, địa ngục, việc lành, việc dữ...
những điều đó luôn quay quắt trong ta từ khi
bắt đầu có được nhận thức đầy đủ về cuộc sống.
Cho dù ta luôn mong muốn vươn lên hồn thiện,
nhưng trong đời sống thực tế này, ta không tránh
khỏi những lúc lỗi lầm. Thường xuyên tạo tác các
nghiệp thiện ác trong đời sống, nên ta không sao
tránh khỏi tâm trạng bất an do những hành vi
của mình mang lại. Vì thế, ngay cả khi ta hướng
đến việc làm lành lánh dữ thì điều đó cũng chưa
đảm bảo giải tỏa được mọi nỗi lo sợ, bất an trong
lòng ta. Điều chúng ta cần đến là một nhận thức
đúng và đầy đủ về mọi hành vi của mình cũng
như kết quả của chúng. Do đó, chúng ta cần học
biết phép an tâm.
Khi nói rằng “nhất thiết duy tâm tạo”, điều đó
không có nghĩa là ta có thể thổi vào một nắm cát
để hóa thành lầu đài cung điện như trong những
câu chuyện thần kỳ, cổ tích, mà điều đó thực sự
có nghĩa là tính chất của cuộc sống này, thế giới
này là hoàn toàn do tâm ta tạo ra. Mọi việc thiện
ác là do ta quyết định, vì thế mà hậu quả của
chúng cũng sẽ do chính ta nhận lãnh. Tuy nhiên,
136

Thay lời kết
bởi vì “nhất thiết duy tâm tạo” cho nên vấn đề
quan trọng nhất không phải là chúng ta chỉ biết
làm thiện, mà là chúng ta phải biết tu dưỡng để
có một tâm thiện. Khi đã có tâm thiện thì mọi
việc làm lớn nhỏ, nhất cử nhất động của ta đều
sẽ là việc thiện, đều sẽ hướng đến sự lợi lạc cho
hết thảy mọi người. Khi đó, chỉ cần quay về quán
sát tự tâm là ta sẽ lập tức được an tâm, bởi không
một nỗi bất an, một sự sợ hãi nào thực sự tồn tại
trong tâm ta. Ngược lại, nếu ta vẫn nuôi dưỡng
ba tâm độc (tham, sân, si), thì dù suốt ngày làm
rất nhiều việc thiện mà vẫn không thực sự có
được tâm thiện, và do đó cũng sẽ không bao giờ
đạt được sự an tâm, bởi trong tâm ta luôn tồn tại
những nỗi bất an, những sự lo lắng, sợ hãi.
Khi Lương Võ Đế lần đầu tiên gặp Tổ Đạt-ma
đã hỏi rằng: “Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây
chùa, chép kinh, độ tăng, nhiều không kể xiết, có
công đức gì không?” (朕即位以來,造寺寫經度
僧,不可勝紀,有何功德。 - Trẫm tức vị dĩ lai,
tạo tự tả kinh độ tăng, bất khả thắng kỉ, hữu hà
công đức?) Tổ sư đáp: “Đều không có công đức.”
(竝無功德。- Tịnh vô công đức.)
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Làm vô số việc thiện mà tâm chưa thuần thiện!
Do đó mà vị vua này mới quan tâm đến việc “có”
hay “không có” công đức. Nếu tâm tham đã trừ
dứt, làm sao còn có sự tham cầu phước báo, công
đức? Tổ sư vì muốn giúp nhà vua hiểu được chỗ
này nên mới nói là “không có công đức”. Tiếc là
Lương Võ Đế không hiểu được ý Tổ sư, nên sau
đó ngài đã chia tay với vị vua này.
Khi chúng ta hiểu được điều này, thì vấn đề
không phải là ta có đủ khả năng để làm nhiều
việc thiện lớn lao hay chăng, mà quan trọng
nhất chính là ta có tu dưỡng được tâm thiện hay
không, có trừ dứt được ba tâm độc tham, sân, si
hay không?
Vào thời đức Phật còn tại thế, có bà già nghèo
phát tâm cúng dường một đèn dầu trong dịp lễ
cúng rất lớn do nhà vua tổ chức. Sau khi lễ cúng
hồn tất, các vị tỳ-kheo dọn dẹp lễ đàn, thổi tắt
các ngọn đèn, chỉ riêng một ngọn đèn thắp bằng
số dầu do bà lão cúng dường là không sao thổi
tắt được. Các vị lấy làm lạ lùng, liền thưa hỏi đức
Phật. Phật dạy rằng, do tâm chí thành của bà
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lão, nên ngọn đèn ấy không thể tắt được, mà còn
chiếu sáng khắp mười phương. Hơn thế nữa, đức
Phật còn thọ ký cho bà lão nghèo khổ ấy, do công
đức cúng dường đèn dầu hôm nay mà về sau sẽ
thành tựu quả Phật.
Cúng dường một đèn dầu nhỏ nhoi mà công
đức lớn như thế, trong khi xây chùa, chép kinh,
độ tăng, số nhiều vô kể, lại không có công đức. Ý
nghĩa của vấn đề chính là ở chỗ này. Lương Võ
Đế nắm cả thiên hạ trong tay, nên việc làm của
ông tuy lớn lao nhưng chưa phải là khó khăn,
tâm lượng nhà vua lại nhỏ hẹp, chưa thoát khỏi
sự tham cầu công đức, vì thế mà kết quả của việc
làm ấy là rất hạn chế. Bà lão nghèo khó, kiếm
được một đèn dầu không phải chuyện dễ dàng,
nhưng chí thành phát tâm cúng dường Tam bảo,
không một niệm tham cầu pha tạp. Lòng bà trong
sạch sáng suốt, tâm lượng rộng lớn nên cảm ứng
đến kết quả việc làm, khiến cho ngọn đèn của bà
thổi không thể tắt, lại còn chiếu sáng khắp mười
phương. Do tâm chí thành ấy mà được Phật thọ
ký quả Phật trong tương lai.
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Do đó mà suy ra, nếu chúng ta may mắn được
giàu sang, có thể làm được những việc thiện lớn
lao, cũng nên xét lại sự phát tâm trong khi làm
những việc ấy. Do tâm thiện mà khởi làm, thì
kết quả tốt đẹp chắc chắn không còn phải nghi
ngờ gì nữa. Nhưng nếu do tham cầu danh tiếng
hoặc xuất phát từ những nguyên nhân, động lực
nào khác, thì kết quả chắc chắn sẽ vô cùng hạn
chế. Ngược lại, nếu chúng ta không may có một
cuộc sống khó khăn, tay làm hàm nhai, vất vả
qua ngày, thì điều đó cũng không có nghĩa là ta
không thể phát khởi và nuôi dưỡng tâm thiện.
Cho dù sự thể hiện qua việc làm của chúng ta có
thể rất nhỏ nhoi, nhưng kết quả vẫn là rất lớn!
Thiên đường, địa ngục đều là những khái
niệm do con người tạo ra. Chúng ta cũng không
cần thiết phải quan tâm đến việc những nơi ấy
có thật sự hiện hữu hay không. Vấn đề đã được
làm sáng tỏ chính là dựa vào những gì chúng ta
đang cảm nhận ngay hôm nay, trong cuộc sống
này. Khi bạn trừ dứt được những tâm niệm tham
lam, sân hận và si mê, tâm hồn bạn sẽ luôn có
được trạng sáng suốt, thanh thản và tràn đầy
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những niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi ấy
chính là thiên đường đang hiện hữu trong cuộc
sống, và cánh cửa địa ngục chắc chắn phải vĩnh
viễn khép lại sau lưng bạn. Ngược lại, mỗi một
tâm niệm tham lam, sân hận, si mê khi khởi lên
trong lòng bạn đều kết thành những hoa trái của
khổ đau, và bạn sẽ không cần phải thắc mắc về
một địa ngục ở đâu xa, vì quả thật là có một địa
ngục đang hiện hữu ngay trong lòng bạn!
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