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Dẫn Nhập 

Tự lực và tha lực là những khái niệm được đề cập rất nhiều trong 
Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm mọi tiến trình tu tập của một cá 
nhân và cũng quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. Nhìn một 
cách khái quát, có vẻ như các pháp môn trong Phật giáo thường nghiêng 
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về một trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào tự lực, hoặc nhấn 
mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, ở mức độ thực hành giáo pháp một cách 
sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả hai khuynh hướng này đều đồng 
thời hiện hữu trong mọi tiến trình tu tập của người Phật tử. 

Dù vậy, trên bình diện lý thuyết thì để có thể thực sự nhận ra sự song 
song tồn tại của tự lực và tha lực, trước tiên chúng ta cần nhận hiểu rõ ý 
nghĩa của hai khái niệm này trong Phật giáo, cũng như thấy được các 
mối tương quan giữa chúng trong mọi tiến trình tu tập. 

Gần đây chúng tôi nhận thấy xuất hiện khá nhiều khuynh hướng tranh 
luận xoay quanh vấn đề tự lực và tha lực, phần lớn đều xuất phát từ sự 
nhận hiểu về chúng như những khái niệm loại trừ lẫn nhau. Nhận thức 
như thế hoàn toàn trái ngược với những lời dạy trong Kinh điển, đồng 
thời mỗi chúng ta cũng có thể nhận rõ được tính chất bất hợp lý đó bằng 
vào sự phân tích cũng như quán chiếu các kinh nghiệm cá nhân. 

Tuy nhiên, chính nhận thức sai lầm phổ biến này đã và đang dẫn đến 
nhiều sự hoài nghi về Kinh điển, do không nhận hiểu theo đúng tinh 
thần “như thị” mà đức Thế Tôn truyền dạy. Một khi tiếp cận với Kinh 
điển qua lớp kính màu thiên kiến, dù là một hành giả nhiệt tình với đạo 
pháp cũng có thể dễ dàng nhận hiểu và diễn giải sai lệch ý nghĩa của giáo 
pháp. Hệ quả tai hại của điều này là có thể khiến cho một số Phật tử sơ 
cơ rơi vào chỗ hoang mang vì nhận hiểu sai lệch, thậm chí là mâu thuẫn 
với Kinh điển. Và ở mức độ nguy hiểm hơn, có thể khiến cho những Phật 
tử có nhận thức sai lầm như thế sẽ đi vào con đường tu tập chệch 
hướng. 

Các tông phái Phật giáo khác nhau tuy có thể chọn những phương tiện 
hành trì khác nhau, nhưng tất cả đều đồng ý với nhau rằng, việc xác lập 
một con đường tu tập đúng hướng nhất thiết phải dựa trên nền tảng 
những lời dạy từ Kinh điển. Vì thế, trong sách này chúng tôi sẽ cố gắng 
sử dụng các trích dẫn trực tiếp từ Kinh điển để chỉ ra những điểm lệch 
lạc trong cách nhận thức vừa nêu trên. Các phần kinh văn trích dẫn 
trong sách này nếu không ghi rõ người Việt dịch thì xin quý độc giả 
ngầm hiểu rằng đó là bản Việt dịch của chúng tôi. 

Cho dù chắc chắn khó tránh được sai sót cũng như những cách nhận 
hiểu mang tính chủ quan, nhưng người viết sẽ cố gắng đến mức tối đa để 
hạn chế điều đó. Mặt khác, vì trình độ nhận thức của người viết là có giới 
hạn, trong khi vấn đề nêu ra lại quá lớn lao, nên những bất cập cũng là 
điều không sao tránh khỏi. Chúng tôi chỉ hy vọng qua những gì trình bày 



trong sách này có thể nêu lên được một vấn đề có tầm quan trọng trong 
sự tu tập của người Phật tử, để từ đó sẽ có thêm những luận giải xác 
đáng hơn từ các bậc cao minh, giúp người đọc có thể nhận hiểu được 
vấn đề quan trọng này theo đúng Chánh pháp, và nhờ đó có thể tu tập 
một cách hiệu quả hơn. 

Các chương sách sau đây sẽ lần lượt đề cập đến những vấn đề nền tảng 
liên quan đến tự lực, tha lực và sự hiện hữu của chúng trong cuộc sống 
thực tế, cũng như trong tiến trình tu tập của mỗi cá nhân. Tất nhiên, điều 
quan trọng cuối cùng vẫn là phải bàn đến việc vận dụng những hiểu biết 
đó như thế nào vào sự tu tập của chính bản thân mỗi người. Bởi nếu 
không có sự lợi ích thiết thực này thì mọi tri thức lý luận đều chỉ là phù 
phiếm vô bổ mà thôi. 
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Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 

Về mặt từ ngữ, tự lực và tha lực đều là những từ có gốc Hán-Việt. 
Chữ lực (力) được dùng để chỉ sức lực, năng lực, hay nói một cách khái 
quát hơn là khả năng gây ra ảnh hưởng, tác động đến một đối tượng nào 
đó. Tự lực (自力) là chỉ việc sử dụng năng lực, khả năng của chính bản 
thân mình nhằm tạo ra một ảnh hưởng, tác động chuyển biến đến tự 
thân và môi trường. Tha lực (他力) chỉ cho những năng lực, khả năng có 
được từ bên ngoài nhưng có thể gây ảnh hưởng, tác động chuyển biến 
theo cách nào đó đến đối tượng tiếp nhận. Khi chúng ta đẩy một cái ghế 
dịch chuyển trên sàn nhà, chúng ta tạo ra một tha lực đối với cái ghế và 
cái ghế là đối tượng tiếp nhận. Vì thế, tự lực có hàm nghĩa thiên về sự 
chủ động, tự tạo ra chuyển biến, trong khi tha lực hàm nghĩa có sự tiếp 
nhận một nguồn lực từ bên ngoài để tạo ra sự chuyển biến theo hướng 
mong muốn của đối tượng tiếp nhận. 

Trong Phật giáo có một câu thường được xem là lời dạy của đức Phật: 
“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” Đây là một lời dạy tiêu biểu cho sự 
khuyến khích tự lực. Người Phật tử hiểu lời khuyên dạy này theo ý nghĩa 
phải tự mình nỗ lực tu tập, tự hoàn thiện chính mình. Chúng tôi chưa tìm 
thấy nguyên văn câu này trong Kinh điển, nên có lẽ người đời sau đã viết 
lại ý nghĩa lời Phật dạy theo ngôn ngữ hình tượng, hiện đại hơn, không 
giống như ngôn ngữ thường dùng trong các kinh văn Nam truyền cũng 
như Bắc truyền. Tuy nhiên, cùng một ý nghĩa tương tự với những cách 
diễn đạt khác có thể tìm thấy trong rất nhiều Kinh điển, chẳng hạn như 
câu sau đây trong kinh Đại Bát Niết-bàn (Hậu phần): 



“Sau khi ta nhập Niết-bàn, đại chúng các người phải rộng tu các pháp 
môn, sớm thoát ra ngoài ba cõi, không được trì trệ lười nhác, buông thả 
phóng túng để tâm tán loạn.” 

Trước giờ phút nhập Niết-bàn, đức Phật hối thúc các vị thánh chúng 
đương thời - là những vị phần lớn đã nhiều năm theo ngài tu tập - phải 
nỗ lực đạt đến sự giải thoát rốt ráo ra ngoài ba cõi, tức là chấm dứt vòng 
luân hồi sinh tử. Nhưng ngài không nhắc đến bất kỳ một yếu tố nương 
dựa nào khác ngoài sự tinh tấn, nỗ lực của tự thân. Một nơi khác trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn thuộc hệ thống Kinh điển Nam truyền, đức Phật 
dạy: 

“Này các tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: Các pháp hữu vi là vô 
thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật.” 

Xin có một lưu ý nhỏ, bản Hán văn trong Đại Chánh tạng dùng hai chữ 
phóng dật (放逸), chúng tôi đã Việt dịch là “buông thả phóng túng”. Bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu từ kinh văn Pali lại dùng 
đúng chữ “phóng dật” này. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự tương 
đồng về ý nghĩa của hai bản kinh văn Bắc truyền và Nam truyền. Và từ 
nội dung tương đồng đó, chúng ta có thể khẳng định việc đức Phật luôn 
hết sức nhấn mạnh vào nỗ lực tự thân của mỗi người trong tiến trình tu 
tập hướng đến sự giải thoát. 

Như vậy, tự lực trong tu tập có thể hiểu là tự mình nỗ lực thực hành theo 
lời Phật dạy, cụ thể hơn là tu tập theo một pháp môn nào đó, nhằm tạo 
ra tác động, ảnh hưởng, làm chuyển hóa chính bản thân mình theo 
hướng ngày càng hoàn thiện hơn, và mục tiêu cuối cùng là đạt đến sự 
giải thoát rốt ráo. Sự tu tập đúng hướng sẽ mang lại cho chúng ta những 
lợi lạc an vui ngay trong đời sống hằng ngày, nên cho dù chưa đạt đến 
giải thoát rốt ráo thì những tác động tích cực của sự tu tập vẫn luôn 
được nhận biết một cách cụ thể, rõ rệt. 

Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng sự tu tập được thực hiện ngay trong 
cuộc sống này, với tất cả các yếu tố con người và hoàn cảnh liên quan 
đến đời sống quanh ta, nên những tác động, ảnh hưởng tạo ra được bằng 
vào sự nỗ lực tu tập cũng không thể là nguyên nhân duy nhất của sự 
chuyển hóa, mà nhất định còn phải xét đến những nhân duyên thuận 
nghịch, những bối cảnh cụ thể có ảnh hưởng đến sự tu tập. Trong kinh 
Đại Bát Niết-bàn, đức Phật dạy rằng: 

“Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt.” 



Sự tu tập cũng như đời sống của mỗi chúng ta không ra ngoài “tất cả các 
pháp”, do đó cũng không ngoài sự chi phối tương tác của các nhân 
duyên. Điều này có thể thấy rõ qua các nhân duyên cụ thể như được gặp 
Phật pháp, được nghe giảng giải, có điều kiện tu tập... đều là những 
thuận duyên. Nếu không có những thuận duyên liên quan, dù một người 
thông minh tài trí cũng không thể biết đến Phật pháp để tu tập, và do đó 
không có căn bản để hướng đến sự giải thoát. Ngay cả việc được sinh ra 
làm người cũng là một nhân duyên quan trọng, vẫn thường được nhắc 
đến trong nhiều kinh luận. Trong kinh Đại Bát Nê-hoàn, đức Phật nêu 
các yếu tố nhân duyên cho sự tu tập: 

“Thân người khó được lại sẽ qua đi, có được lòng tin lại càng khó hơn, 
cũng giống như con rùa mù chui vào cây bộng.” 

Ở đây sử dụng một hình ảnh ví dụ thường gặp trong nhiều Kinh điển 
khác. Đó là một con rùa mù sống giữa biển, 100 năm mới nổi lên một 
lần, lại có một khúc cây bộng, 100 năm mới trôi ngang qua chỗ con rùa 
một lần. Như vậy, khả năng để con rùa mù nổi lên đúng lúc gặp bộng cây 
và chui được vào đó là rất khó xảy ra. Đức Phật dạy rằng, được sinh ra 
làm người, gặp Phật pháp và phát khởi lòng tin để tu tập, cũng là điều 
rất khó xảy ra như thế. 

Và những điều khó xảy ra như thế, tất nhiên cần phải hết sức trân trọng 
và tận dụng sao cho có được những kết quả tốt nhất, bởi một khi mất đi 
thì chúng ta thật không dễ gì tìm lại được lần nữa. 

Đến đây, chúng ta có thể có được một nhận xét chung từ những điều nêu 
trên. Nỗ lực tự thân trong sự tu tập là điều quan trọng không thể thiếu, 
nhưng ngoài yếu tố nỗ lực tự thân, chúng ta cũng không thể phủ nhận 
tính thiết yếu của rất nhiều nhân duyên có thể tác động đến sự tu tập. 
Vận dụng tốt các yếu tố ngoại duyên trong sự tu tập chính là nền tảng để 
hình thành nhiều phương tiện, pháp môn tu tập trong Phật pháp. Hầu 
hết các tông phái Phật giáo đều có sử dụng các pháp khí, ảnh tượng, 
hương đèn... để làm phương tiện hỗ trợ cho sự tu tập. Người cư sĩ tại gia 
nếu có thể bài trí bàn thờ Phật trang nghiêm trong nhà thì sự tu tập chắc 
chắn sẽ được dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt đối với những người thực 
hành thiền quán thì một không gian thích hợp cho các buổi thiền tập là 
điều vô cùng quan trọng. Và bởi vì các yếu tố ngoại duyên này có thể tác 
động, ảnh hưởng đến sự tu tập của chúng ta, nên trong một chừng mực 
nào đó cũng có thể xem đó là những nguồn tha lực, cho dù chúng ta rất ít 
khi nhận hiểu về chúng theo cách như vậy. 



Mặt khác, giáo lý đạo Phật dạy về nhân quả như một nguyên lý vận hành 
tự nhiên, qua đó mọi hành vi tạo tác của chúng ta đều tạo thành những 
nghiệp quả nhất định và chính ta phải nhận lãnh chứ không ai khác. 
Nghiệp lực này có tác dụng vượt qua không gian và thời gian, như trong 
Đại kinh Saccaka thuộc Trung bộ kinh, đức Phật dạy: 

“Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sinh. Ta biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ.” 

Như vậy, tuy nghiệp lực là do chính mỗi chúng sinh tự tạo, nhưng một 
khi nghiệp ấy đã khởi sinh tác dụng, như hoa đã kết thành quả, “người 
hạ liệt, kẻ cao sang...”, thì chúng sinh phải nhận lãnh tác động của nó 
không khác gì một lực tác động từ bên ngoài. Có thể hình dung như khi 
ta ném mạnh một quả bóng vào bức tường trước mặt, quả bóng nảy 
ngược vào người ta. Lực ném bóng là do ta tạo ra, nhưng phản lực của 
nó cũng tác động đến ta không khác gì được ném ra bởi một người khác. 

Chính vì vậy mà Kinh điển thường đề cập đến Tám nan xứ (八難處), tức 
là tám điều kiện khó tu tập Phật pháp, bao gồm việc sinh vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, sinh về những vùng hẻo lánh kém văn minh, hoặc 
không có đủ các giác quan, hoặc sinh về cõi trời Trường thọ, hoặc không 
được gặp Phật pháp. Việc sinh vào Tám nan xứ là do nghiệp lực của 
chính ta, nhưng khi kết quả đã thành, ta đã rơi vào những hoàn cảnh đó, 
thì tác động xấu của chúng là điều ta phải gánh chịu, không thể tránh 
được. Nếu ta sinh ra quá ư nghèo khổ, hoặc sinh vào một gia đình không 
tin Phật pháp, hoặc gặp những người bạn xấu ngăn trở sự tu tập... đó 
cũng đều là những nghịch duyên, những tác động xấu. 

Tóm lại, nỗ lực tự thân là điều quan trọng trước nhất trong sự tu tập, 
nhưng cũng giống như tất cả những sự việc khác trong thế gian này, kết 
quả tu tập của chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan 
khác, và do đó mà không thể phủ nhận tha lực. 

Còn có những hình thức tha lực khác nữa tác động vào sự tu tập của 
chúng ta. Một người bạn đồng tu có thể giúp ích rất nhiều qua những 
chia sẻ kinh nghiệm hoặc giúp đỡ hỗ trợ. Sự quan tâm dẫn dắt của một 
bậc thầy là chỗ dựa vững chắc cho sự tu tập của chúng ta. Tất cả những 
tác động, ảnh hưởng đó đều là những nguồn tha lực được người khác 
hoan hỷ đưa ra và chúng ta cũng hoan hỷ tiếp nhận. Nếu chúng ta không 
sẵn lòng tiếp nhận, người bạn đồng tu sẽ không giúp được gì nhiều. Vị 



thầy cũng sẽ không giúp gì được nếu người đệ tử không đủ niềm tin và 
không sẵn lòng tiếp nhận sự khuyên bảo, chỉ dạy từ vị ấy. 

Tuy nhiên, tha lực được đề cập trong Kinh điển còn là những khái niệm 
trừu tượng hơn, chẳng hạn như nguyện lực của chư Phật và Bồ Tát. 
Phẩm Phổ môn trong kinh Pháp Hoa là một điển hình rõ nét nhất về tha 
lực. Hầu hết người Phật tử đều đã từng tụng đọc phẩm Phổ môn và rất 
nhiều người thuộc lòng đến từng câu chữ trong đó. Đoạn đầu phẩm kinh 
này chép rằng: 

“Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Thiện nam tử! Nếu có vô số trăm ngàn vạn 
ức chúng sinh đang chịu đựng các điều khổ não, hết lòng xưng danh hiệu 
Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài liền tức thời lắng nghe theo âm thanh đó mà 
giải thoát cho hết thảy. Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán 
Thế Âm, ví như có nhảy vào lửa dữ, lửa cũng không thiêu đốt được. Đó là 
do sức oai thần của Bồ Tát mà được như vậy.” 

Ở đây tha lực của Bồ Tát Quán Thế Âm được nêu rõ, nhưng điều đáng 
chú ý là tha lực này chỉ phát sinh khi có người “hết lòng xưng danh hiệu 
Bồ Tát”. Nói cách khác, tha lực phát sinh như một phản ứng kết nối giữa 
một bên là lòng từ bi, nguyện lực, sức oai thần của Bồ Tát và một bên là 
tâm chân thành cầu khẩn của chúng sinh. Thiếu một trong hai điều này 
sẽ không có sự phát sinh tha lực. 

Tương tự như vậy, chúng ta thấy Kinh điển còn đề cập đến nhiều tha lực 
khác như nguyện lực của đức Phật Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật), nguyện lực của đức Phật A-di-đà (Kinh A-di-đà), 
nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng (kinh Địa Tạng)... và rất nhiều vị Phật, 
Bồ Tát khác. Hơn thế nữa, trong các chuyện tiền thân (Jataka) thuộc 
Kinh tạng Nam truyền, chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều câu chuyện nói 
về nguyện lực của đức Phật Thích-ca khi ngài còn tu hạnh Bồ Tát. 

Việc tin nhận những nguồn tha lực như thế hoàn toàn không thể dựa vào 
tri thức lý luận thông thường, bởi sự phát sinh cũng như tác động của 
những tha lực ấy không thể được chứng minh cụ thể theo cách như ta có 
thể làm với các quy tắc vật lý hay toán học. Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhận 
biết những nguồn tha lực ấy như những năng lực có thật, và ảnh hưởng 
của những năng lực ấy đối với chúng ta, trong sự tu tập nói riêng hay 
trong cuộc sống nói chung, cũng là thật có. Những năng lực như thế tuy 
vô hình và không thể giải thích bằng kiến thức khoa học của nhân loại 
hiện nay, nhưng đối với những người trong cuộc thì sự hiện hữu của 
những năng lực ấy lại hết sức cụ thể và không cần giải thích. 



Trong thực tế, có rất nhiều ảnh hưởng, tác động thực sự hiện hữu trong 
vũ trụ này nhưng tri thức khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được. 
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là những sức mạnh hay ảnh hưởng 
này không tác động đến đời sống của chúng ta. Ngược lại, trong rất 
nhiều trường hợp, chính những tác động vô hình và không giải thích 
được này lại có thể tạo ra những ảnh hưởng chuyển biến cũng ở mức độ 
không thể giải thích được bằng những lý luận thông thường. Vì thế, nếu 
muốn nhận thức về các hiện tượng này một cách đúng thật, chúng ta 
nhất thiết phải quan sát và phân tích một cách khách quan dựa vào 
những gì thực sự diễn ra trong thực tế, thay vì cố chấp vào những định 
kiến, những quy luật hay nguyên lý vật chất vốn còn nhiều hạn chế. 

Nguyên lý nhân quả cũng là điều không thể chứng minh bằng kiến thức 
khoa học, bởi mối liên hệ nhân quả bao giờ cũng có sự cách biệt về thời 
gian và không gian. Mặc dù vậy, những lời Phật dạy về nhân quả trải qua 
hơn 25 thế kỷ đã khẳng định tính đúng đắn đến mức không thể hoài 
nghi. Kinh nghiệm sống của dân gian từ bao đời cũng đã thừa nhận việc 
“ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão” như một nguyên lý hoàn toàn tự 
nhiên và xác thực, không có gì phải nghi ngờ hay bàn cãi. Hơn thế nữa, 
những câu chuyện có thật về nhân quả báo ứng được thu thập và truyền 
lại qua nhiều thế hệ cũng là những bằng chứng không thể phủ nhận. 

Tương tự như thế, chúng ta cũng từng được nghe không ít những câu 
chuyện có thật về sự linh ứng của chư Phật, Bồ Tát khi các ngài đáp lại 
sự cầu nguyện chân thành tha thiết của chúng sinh. Gần đây, trang Thư 
viện Hoa Sen có đăng một bài viết của thầy Phổ Giác, trong đó kể chuyện 
về vị Hòa thượng là sư phụ của Thượng tọa Thích Nhật Từ như sau: 

“Sư phụ của thầy [Thích Nhật Từ] là một Hòa thượng bị khuyết tật nói 
ngọng, nói đớt từ khi còn nhỏ. Ngài chỉ một lòng miên mật hành trì Pháp 
môn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà sau này hết nói ngọng, nói 
nghiệu và thuyết pháp trôi chảy như mây, như mưa.” 

Thật ra, có rất nhiều trường hợp linh ứng như vậy khi cầu nguyện Bồ 
Tát Quán Thế Âm, nhưng tôi muốn dẫn ra trường hợp này vì hai lý do đủ 
để người đọc có thể tin cậy. Thứ nhất, thầy Phổ Giác là anh em ruột với 
thầy Nhật Từ, nên có thể xem như đang kể chuyện trong nhà, không phải 
nghe người khác đồn đại mà nói. Thứ hai, thầy là người xuất gia đã thọ 
Đại giới; người cư sĩ thọ trì Năm giới còn không nói dối, huống chi một 
bậc tỳ-kheo, nên sự việc nhất định phải có thật. 



Như vậy, tha lực từ chư Phật, Bồ Tát là thật có, theo Kinh điển có nói và 
cũng phù hợp với nhiều sự kiện có thật trong đời sống. Tuy vậy, vẫn còn 
có một số những trường hợp hoài nghi có thể cần được giải thích rõ 
hơn.. 

---o0o--- 

Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 

Đây là một câu hỏi khó, nếu không muốn nói là vượt ngoài tầm 
nhận biết của tri thức chúng ta. Đối với người đã từng cảm nhận được và 
có đủ lòng tin, thì đây là một câu hỏi thừa, không cần phải đặt ra. Nhưng 
đối với những người chưa tin nhận thì có lẽ vẫn cần phải có thêm nhiều 
lập luận để thỏa mãn sự đòi hỏi của tri thức biện giải. 

Trong Đại kinh Saccaka vừa dẫn ở một phần trước, chúng ta cũng đọc 
thấy đoạn sau đây: 

“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh. Ta với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Ta biết rõ 
rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sinh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những 
vị này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
trời, trên đời này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy 
sự sống chết của chúng sinh.” 

Đây là đoạn kinh văn đức Phật mô tả về kinh nghiệm sau khi chứng ngộ 
của ngài. Với sự định tĩnh hoàn toàn, ngài đã quán sát và biết được về 
hành nghiệp của mỗi một chúng sinh, bao gồm cả những gì họ đã suy 
nghĩ, nói ra hay hành động. Nếu hình dung theo tri thức của chúng ta 
ngày nay, thì khi ấy đức Phật đang truy cập chi tiết vào cả một kho dữ 
liệu khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, bởi chúng ta đều biết là có vô 
số chúng sinh, và ngài đang nói đến tất cả, đến mỗi một chúng sinh riêng 
lẻ trong số lượng không thể tính đếm đó! Chỉ như vậy ngài mới có thể rõ 
biết về mối tương quan giữa nhân và quả trong dòng sinh tử tương tục 
của mỗi một chúng sinh. Thật là một điều ngoài sức tưởng tượng! 



Kinh văn Bắc truyền cũng cho ta một mô tả tương ứng. Trong Kinh Kim 
Cang, Phật dạy như sau: 

“Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như trong một con sông Hằng có bao nhiêu 
cát, lại có số sông Hằng cũng nhiều như số cát ấy, lại có số cõi Phật nhiều 
như số cát trong tất cả những con sông Hằng đó, như vậy là nhiều 
chăng? 

“Bạch Thế Tôn, rất nhiều. 

“Phật bảo Tu-bồ-đề: Hết thảy chúng sinh trong số cõi Phật nhiều như 
vậy, nếu có bao nhiêu ý nghĩ trong tâm, Như Lai đều rõ biết.” 

Như thế, đức Phật không chỉ quán sát hành nghiệp của mỗi chúng sinh 
sau khi ngài chứng ngộ, mà năng lực của chư Phật Như Lai còn là rõ biết 
tất cả tâm niệm của từng chúng sinh mọi lúc mọi nơi. Những bộ óc duy 
lý chắc chắn không thể nào chấp nhận được một sự mô tả như thế. Tuy 
nhiên, chúng ta đều biết rằng với sự chứng ngộ toàn triệt của ngài, đức 
Phật đã được tôn xưng là bậc “Nhất Thiết Trí”, nghĩa là người rõ biết hết 
thảy mọi sự việc. Vì thế, sự mô tả đúng thật của ngài rõ ràng là về một 
trạng thái đã vượt ngoài mọi tri kiến, cảm nhận của người thường. Ta 
không thể đòi hỏi những mô tả đó lại hoàn toàn phù hợp với tri thức hạn 
hẹp của chúng ta, vốn chỉ là những kẻ còn đang trôi lăn trong vòng sinh 
tử và chỉ nhận biết được những gì thuộc phạm vi tri thức phân biệt lý 
luận. Niềm tin của người Phật tử đặt vào tri kiến giác ngộ của đức Phật 
hoàn toàn không do nơi tri thức biện giải, mà là dựa vào sự trải nghiệm 
thực tế khi chúng ta thực hành theo những lời dạy của ngài. Mỗi người 
Phật tử khi đến với đạo Phật, làm đúng theo lời Phật dạy thì mỗi ngày 
đều có thể cảm nhận được sự thay đổi, chuyển biến tích cực hơn trong 
cuộc sống của mình, có thể sống thanh thản hơn, nhiều niềm vui và ít 
khổ đau hơn. Những điều đó là căn cứ vững chắc để chúng ta tin chắc 
rằng mình đã chọn đúng đường và tri kiến của đức Phật là hoàn toàn 
đúng thật, không thể nghi ngờ. 

Hãy xét như chỉ một câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 
(應無所住而生其心) trong kinh Kim Cang, quả thật đã là kim chỉ nam 
cho sự tu tập của biết bao thế hệ Phật tử. Tính siêu việt và đúng đắn, 
thiết thực của tư tưởng đó, thiết tưởng không cần phải bàn đến nữa. Vậy 
thì một sự mô tả như trên, cũng xuất phát từ bản kinh này, nhất định 
không thể là đối tượng hoài nghi của người Phật tử. 

Và trên cơ sở mô tả tương hợp giữa kinh văn Pali (Nam truyền) với kinh 
văn Sanskrit (Bắc truyền), chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi tiếp theo 



để tìm hiểu sâu hơn vấn đề. Vì sao đức Phật rõ biết tất cả tâm niệm của 
chúng sinh? 

Chắc chắn đó không thể là vì sự tò mò thông thường như hầu hết chúng 
ta, hay vì muốn chứng tỏ năng lực thần thông siêu việt. Những lý do đó 
đều không thể chấp nhận. Đối với bậc chứng ngộ đã tuyên bố “hết thảy 
những gì có hình tướng đều là hư vọng”, thì không lý do gì phải có sự 
quan tâm “muốn biết” những tâm niệm của chúng sinh. Như vậy, chỉ có 
thể giải thích theo hướng năng lực này là một điều hoàn toàn tự nhiên ở 
một bậc giác ngộ. Thiền tông thường mô tả về tâm thức giác ngộ như 
một tấm gương sáng, hoàn toàn tự nhiên phản chiếu đầy đủ, đúng thật 
và tức thời bất kỳ vật thể nào đặt trước nó. Tâm thức của chư Phật cũng 
thế, nhất định là hoàn toàn tự nhiên rõ biết tất cả những gì xảy ra trong 
tận cùng hư không, khắp cõi pháp giới, mà không hề có sự dụng tâm 
“muốn biết”. 

Câu hỏi tiếp theo có thể nảy sinh là, nếu vậy thì tâm Phật và chúng sinh 
là khác nhau hay đồng nhất? 

Nếu là khác nhau, thì tâm Phật là đối tượng nhận biết và vô số tâm 
chúng sinh đều là những đối tượng được nhận biết. Như thế không chấp 
nhận được, vì đã có sự phân biệt như thế, tất nhiên phải có sự khởi tâm 
muốn biết làm cầu nối thì sự rõ biết mới xảy ra. Như đã nói trên, như thế 
không phù hợp với một bậc giác ngộ, vì không còn là “tự nhiên rõ biết” 
nữa. 

Nhưng nếu tâm Phật và tâm chúng sinh là đồng nhất, thì tại sao khi Phật 
đã giác ngộ, vô số chúng sinh vẫn tiếp tục mê lầm? 

Không đồng nhất, không khác biệt, vậy chúng ta phải hiểu như thế nào? 
Kinh Kim Cang nói: 

“Như Lai dạy rằng, các tâm đều là không phải tâm, nên gọi là tâm. Vì sao 
thế? Tu-bồ-đề! Tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt. Tâm hiện tại chẳng thể 
nắm bắt. Tâm vị lai chẳng thể nắm bắt.” 

Như vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ thật ra không có cái mà chúng ta 
đang gọi là “tâm”, nhưng trong sự tri nhận, định danh của ta lại có “tâm 
Phật”, “tâm chúng sinh” như những đối tượng khác biệt, và do đó mà 
dẫn đến sự mâu thuẫn không thể giải thích được về cảnh giới giác ngộ, 
khi thực sự không hề tồn tại sự phân biệt danh tự. 

Đức Phật giải thích thêm, trong mỗi một cái “tâm” ta đang nhận thức đó, 
quá khứ của nó không nắm bắt được, hiện tại cũng không nắm bắt được, 



tương lai cũng không nắm bắt được. Vậy thì dựa vào đâu để ta bám chấp 
rằng có một tâm cho đến có vô số tâm? 

Vượt qua sự vướng mắc phân biệt này, tâm thức chư Phật nhất định là 
rỗng rang rộng lớn như hư không. Mà thật ra hư không cũng chỉ là một 
khái niệm “tối đa” ta đang có được để mô tả, hình dung, chứ vẫn chưa 
đúng về tâm Phật, kể cả “tâm chúng sinh” như ta đang nhận biết, bởi 
trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật đã dạy ngài A-nan: 

“Nên biết rằng mười phương hư không sinh khởi trong tâm ông, chẳng 
qua cũng chỉ như đám mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông, huống 
chi là các thế giới ở trong hư không đó.” 

Tâm ngài A-nan như vậy, tâm chúng ta cũng như vậy, tâm chư Phật cũng 
như vậy. Chính vì thế nên trong nhiều Kinh điển Đại thừa như Pháp Hoa, 
Đại Bát Niết-bàn... đức Phật dạy rằng “tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh 
Phật”. Liệu chúng ta có thể nào hình dung được sự phân biệt giữa tâm 
Phật và vô số tâm chúng sinh khi mỗi một tâm lượng đều lớn rộng vô 
lượng vô biên như thế? Quả thật không thể! 

Vì thế, trong nhận thức đúng thật của bậc giác ngộ, hoàn toàn không còn 
ranh giới phân biệt giữa ta và người khác, giữa Phật và chúng sinh, 
nhưng trong nhận thức mê lầm của mỗi chúng sinh thì vẫn luôn hiện 
hữu một tâm, hai tâm... cho đến vô số tâm khác biệt. 

Cho nên, khi chúng ta suy ngẫm - dù chỉ là với tri thức hạn hẹp của phàm 
phu - về những điều như trên, thì sự tương thông cảm ứng giữa chư 
Phật, Bồ Tát với tất cả chúng sinh không còn là điều khó hiểu, khó tin 
nhận nữa. Vì chư Phật, Bồ Tát đã dứt sạch mê lầm, nên sự phát sinh tha 
lực từ các ngài là không giới hạn về không gian, thời gian. Bằng vào 
nguyện lực cứu khổ, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể rõ biết và cảm thông 
với sự khổ đau của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, nên 
sẵn sàng đáp ứng sự cầu nguyện chân thành của những chúng sinh đang 
khổ đau. Cũng vậy, bằng vào nguyện lực tiếp dẫn, đức Phật A-di-đà có 
thể rõ biết và sẵn sàng đáp ứng tâm nguyện mong cầu vãng sinh của tất 
cả chúng sinh trong mười phương thế giới... 

Tuy nhiên, sự phát sinh tha lực như thế chỉ là một chiều. Để có được tác 
dụng cứu khổ hay tiếp dẫn chúng sinh, cần phải có tâm chân thành xuất 
phát từ chúng sinh. Như thế mới có sự kết nối, mới phát huy được tác 
dụng của tha lực. Và đây chính là lý do vì sao có vô số chúng sinh không 
được cứu khổ, không được tiếp dẫn, cho dù nguyện lực của chư Phật, Bồ 
Tát là vô lượng vô biên. Trong bài kệ Tán Phật được chư tăng tụng đọc 



mỗi ngày có câu: “Sự cảm ứng giao hòa trong đạo thể không thể nghĩ 
bàn.” Không thể nghĩ bàn, nhưng là thật có, bởi vậy mới ứng hiện thành 
những điều không thể nghĩ bàn nơi thế gian này. 

Hòa thượng Tịnh Không rất nhiều lần nói về ý nghĩa “cảm ứng đạo giao” 
này. Gần đây tôi có nhân duyên chuyển dịch một số bài giảng kinh Hoa 
Nghiêm của Hòa thượng từ tiếng Hoa sang tiếng Việt và nhận thấy nhiều 
lần ngài lặp lại sự giảng giải về ý nghĩa này. Dưới đây là một đoạn tiêu 
biểu: 

“Vì sao có những lúc, có những chúng sinh dường như được Phật đặc 
biệt yêu thương bảo bọc, đặc biệt gia trì? Lại có những chúng sinh ở 
những nơi khác dường như không hề được Phật gia trì, được Phật hộ 
niệm, chúng sinh nơi ấy phải gánh chịu tai nạn? Thật ra, chư Phật đối với 
hết thảy chúng sinh trong tận cùng hư không pháp giới đều bình đẳng, 
chỉ vì mọi người chúng ta ở nơi đây có thể cảm nhận, tiếp thụ sự quan 
tâm ưu ái của Phật, có thể cảm nhận tiếp thụ được sự gia trì của Phật. Đó 
là do chúng ta mở lòng đón nhận, Phật mới đem sự quan tâm ưu ái đó 
hướng đến chúng ta, chúng ta liền đón nhận, cho nên điều đó hết sức rõ 
ràng. Ở nơi khác, Phật cũng hướng đến như thế, chúng sinh nơi ấy lại cự 
tuyệt không đón nhận, nên sự quan tâm ưu ái đó, chúng sinh nơi ấy 
dường như hoàn toàn không cảm nhận được, ý nghĩa là như thế.” 

Ý nghĩa được Hòa thượng giảng giải ở đây hoàn toàn tương hợp với 
những gì chúng ta đang bàn đến. Tha lực của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn 
hiện hữu, nhưng vô số chúng sinh không được cứu khổ vì họ không mở 
lòng đón nhận. Vị Hòa thượng bổn sư của thầy Nhật Từ đã mở lòng đón 
nhận, nhờ đó ông được cứu khổ, được thoát khỏi tật bệnh và có thể nói 
năng lưu loát. Chúng ta đọc lại những trường hợp linh ứng được ghi 
chép xưa nay, không thấy có bất kỳ trường hợp nào chúng sinh không 
tin nhận, không phát khởi tâm thành mà lại nhận được sự cảm ứng cứu 
khổ. Đúng như người xưa có câu: “Hữu thành tất ứng.” (Có lòng thành ắt 
có sự cảm ứng.) 

Mặt khác, sự tương ưng giữa tâm thức chúng sinh và tâm thức chư Phật, 
Bồ Tát cũng là yếu tố quyết định. Chỉ có tâm thành không thôi thì chưa 
đủ. Tâm thức chúng sinh phải có sự chuẩn bị thanh tịnh, phát khởi và 
nuôi dưỡng được những tố chất tương ưng với tâm thức giác ngộ của 
chư Phật, Bồ Tát ở một mức độ nào đó thì sự “cảm ứng đạo giao” mới có 
điều kiện để xảy ra. 



Thế nào là những tố chất tương ưng? Trong Kinh điển dạy rằng Bồ Tát 
Quán Thế Âm dùng tâm đại bi hướng đến tất cả chúng sinh để phát khởi 
đại nguyện cứu khổ ban vui. Nếu trong tâm chúng sinh không có những 
tố chất bi mẫn, vị tha, mà chỉ toàn những sự tham lam, ganh ghét, đố kỵ, 
thì rõ ràng dù có hướng đến Bồ Tát để khẩn cầu cũng không thể có sự 
tương ưng giữa hai tâm thức quá khác biệt như thế. Ngược lại, nếu trong 
lúc rơi vào hoàn cảnh khổ đau, ta có thể nhân đó mà hiểu được, cảm 
thông với sự khổ đau của những chúng sinh khác và khởi tâm thương 
xót, thì chính điều đó sẽ tạo ra được sự tương ưng phần nào với tâm đại 
từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhờ có sự tương ưng như thế, cộng 
thêm với lòng chí thành khẩn nguyện thì sự linh ứng mới có đủ điều kiện 
để xảy ra. 

Chính vì thế, người tu pháp môn Tịnh độ tuy một lòng niệm Phật cầu 
vãng sanh nhưng không thể quay lưng lãnh đạm với những khổ đau 
trong thế giới Ta-bà này. Giáo pháp Tịnh độ dạy rằng, hành giả nhất thiết 
phải tu tập hết thảy các pháp lành như điều kiện tất yếu để có thể được 
vãng sanh. Phát khởi tâm Bồ-đề và tu tập các pháp lành là những nỗ lực 
nhằm tạo ra sự tương ưng với tâm nguyện của chư Phật. Và đó chính là 
điều kiện tiên quyết để người tu tập có thể tiếp nhận được tha lực từ 
đức Phật A-di-đà. 

Nói tóm lại, với lòng đại từ đại bi và nguyện lực vô lượng vô biên, chư 
Phật, Bồ Tát luôn hướng tâm cứu khổ cứu nạn đến tất cả chúng sinh mê 
lầm, nhưng mỗi chúng sinh muốn nhận được tha lực đó thì phải tự mình 
tin nhận, phát khởi lòng thành và biết nuôi dưỡng những tố chất thanh 
tịnh trong chính tâm thức mình. Nếu không có những điều kiện ấy thì 
tha lực của chư Phật, Bồ Tát dù luôn sẵn có cũng không thể phát sinh tác 
dụng. 

---o0o--- 

Tha lực và vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 

Cầu an, cầu siêu và lễ sám là những nghi thức đặc thù trong Phật 
giáo, và do đó rất cần phải hiểu đúng ý nghĩa của những nghi thức này 
theo lời Phật dạy. Nếu thực hành đúng, đây cũng có thể xem như những 
pháp môn tu tập thích hợp với một số người. Nhưng nếu nhận hiểu sai 
lệch, chắc chắn sẽ dẫn đến những thực hành sai lệch, và do đó chẳng 
những không thể đạt được lợi ích chân thật mà còn có nguy cơ làm biến 
dạng các nghi thức này thành những tà pháp mê tín, khiến cho người 
thực hành phải nhận lãnh nhiều hệ quả không tốt. 



Một số người cho rằng đức Phật luôn nhấn mạnh ở sự nỗ lực tự thân, 
nên vào thời Phật tại thế không hề có những nghi thức cầu an, cầu siêu 
hay lễ sám. Điều này không sai. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, vào 
thời Phật tại thế, dưới sự dẫn dắt của Ngài và các vị Thánh chúng giác 
ngộ, việc tu tập của người Phật tử chắc chắn luôn có được những lời chỉ 
dạy sáng suốt và thích hợp với từng căn cơ, trường hợp. Đó chính là 
những thuận duyên quý báu mà ngày nay chúng ta không thể có được. 
Chính vì thế, về sau này mới phát sinh các phương tiện hỗ trợ trong sự 
tu tập như các pháp khí, hương đèn, chuông mõ, hình tượng thờ kính, 
chùa chiền tháp miếu... Tất cả đều là những phương tiện giúp người tăng 
thêm sự kính tín. Những phương tiện ấy không có vào thời đức Phật, 
nhưng việc người đời sau sử dụng các phương tiện hình thức như thế để 
tăng thêm lòng cung kính đối với Tam bảo cũng không phải là sai trái. 
Với căn cơ thấp kém của đa số người bình dân ít học, chúng ta không thể 
đòi hỏi tất cả đều thông hiểu tức thời giáo pháp sâu xa trong Kinh điển, 
mà cần phải có những phương tiện gần gũi, dễ thực hành hơn trong 
bước đầu dẫn dắt họ vào con đường tu tập. 

Vì thế, trong kinh có dạy rằng: “Tất cả các pháp đều là pháp Phật.” Vấn 
đề quan trọng là chúng ta phải vận dụng các phương tiện tu tập như thế 
nào cho đúng tinh thần Chánh pháp thì mới được lợi lạc, còn nếu nhận 
hiểu sai và thực hành sai thì chắc chắn sẽ rơi vào tà kiến. Tự thân các 
phương tiện hỗ trợ tu tập tuy là do người đời sau đặt ra, nhưng vẫn 
không ngoài mục đích giúp ích cho việc tu tập. Nếu có người vận dụng 
sai trái thì nên biết đó là lỗi của họ, không phải do nơi phương tiện hình 
thức. 

1. Cầu an 

Đa số Phật tử khi gặp phải những việc bất ổn, rối rắm đều nghĩ ngay đến 
việc cầu an. Cứ theo lý mà nói thì sự bất an vốn ở trong tâm mình. Tâm 
đã không an, việc cầu cúng lễ lạy làm sao có thể giúp ích? 

Tuy nhiên, dù theo lý là như vậy, nhưng vận dụng vào sự việc, tùy theo 
đối tượng cũng có chỗ bất đồng. Người am hiểu giáo lý đạo Phật, tất 
nhiên đều biết rằng muốn được an ổn cần phải quán chiếu sâu vào 
nguyên nhân sự việc, dứt trừ những tâm niệm không tốt nơi chính mình, 
đó mới là giải pháp đúng đắn nhất để đạt được sự bình an từ chính nội 
tâm mình. Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng có được sự hiểu biết 
sâu xa và bản lĩnh tu tập vững vàng như thế. Phần lớn những Phật tử sơ 
cơ thường phải chịu ảnh hưởng tất yếu từ ngoại duyên. Thuận duyên thì 
hồ hởi mừng vui, nghịch duyên thì buồn lo bấn loạn. Bởi tâm thường 



tình của số đông là như vậy, nên việc vận dụng đến nghi thức cầu an 
theo đúng pháp vẫn có thể là cần thiết và mang lại lợi ích. 

Sở dĩ việc thực hiện nghi thức cầu an có thể mang lại lợi ích là vì những 
lý do sau đây: 

Thứ nhất, người muốn cầu an do sự phát tâm hướng về Tam bảo để cầu 
nguyện cho mình hoặc người thân được bình an, nên song song theo đó 
cũng tự nhiên phát khởi và củng cố được niềm tin vào Tam bảo. Do có 
niềm tin vào Tam bảo nên xóa tan được những hoài nghi về nhân quả, có 
thể nhận hiểu đúng được bản chất của những sự việc đang xảy đến cho 
mình, nhờ đó mà tự thân không còn lo lắng, cũng không còn oán trách kẻ 
khác. 

Thứ hai, người cầu an nhờ vào các phương tiện nghi lễ trang nghiêm 
thanh tịnh và sự chí thành cung kính, nên tạo được một ngoại duyên tốt 
để giúp tự tâm dừng lắng, giảm bớt những lo âu, bấn loạn; thay vào đó là 
sự kính ngưỡng, sùng tín. Các tâm thức thay thế này đều là hiền thiện, 
không gây tổn hại đến người khác và thúc đẩy việc thực hành các thiện 
hạnh. Do đó, khi nuôi dưỡng những tâm thức này thì các vọng niệm, ác 
tâm không thể sinh khởi. 

Thứ ba, nhờ vào sự chí tâm lễ bái, xưng niệm danh hiệu chư Phật, Bồ 
Tát, có thể giúp sinh khởi các tâm niệm hiền thiện, vị tha nơi hành giả. Ở 
mức độ đơn giản, điều này được phát sinh theo một khuynh hướng tự 
nhiên mà người thế gian vẫn thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng.” Quy kính chư Phật, Bồ Tát là những bậc hiền thiện thì tự nhiên 
chúng ta cũng khởi sinh các tâm niệm hiền thiện hướng theo các ngài. Ở 
mức độ sâu xa hơn, từ sự kính ngưỡng đối với chư Phật, Bồ Tát, chúng ta 
phát khởi tâm nguyện học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện của các 
ngài, nuôi dưỡng những phẩm tính giác ngộ và từ bi giống như các ngài. 
Một khi đã phát khởi và nuôi dưỡng được những tâm hiền thiện như 
thế, thì những tâm niệm xấu ác tự nhiên sẽ dần dần dừng lắng, tiêu tan. 

Khi người cầu an nhận hiểu được những điều trên thì nghi thức cầu an 
chắc chắn có thể mang lại kết quả tích cực, thể hiện ở sự chuyển hóa tâm 
thức theo hướng tốt đẹp hơn sau khi thực hành nghi thức. Cầu an như 
thế là hàm chứa đủ cả hai phương diện tự lực và tha lực, bởi vừa có sự 
gia trì của chư Phật và Bồ Tát, vừa có cả tâm nguyện và nỗ lực hướng 
thiện của chính bản thân người cầu an. 

Nghi thức cầu an phổ biến nhất hiện nay được nhiều Phật tử áp dụng là 
trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, trích từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về mặt 



nội dung, toàn bộ phẩm kinh này xưng tán tâm nguyện đại từ đại bi 
không thể nghĩ lường của đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tính chất lớn lao vô 
hạn này thể hiện ở chỗ không có giới hạn về mặt không gian và thời gian. 
Điều đó có nghĩa là, một khi chúng sinh bị khổ não và khởi tâm mong 
cầu được cứu khổ, thì cho dù chúng sinh đó đang ở bất cứ nơi đâu, vào 
bất kỳ thời điểm nào, cũng đều có thể nhận được sự gia hộ từ nguyện lực 
cứu khổ của Bồ Tát. Tất nhiên, như đã nói trên, vấn đề cần nhấn mạnh ở 
đây là chúng sinh ấy phải có được sự thành tâm cũng như phát khởi 
được những phẩm chất hiền thiện tương ưng với tâm nguyện của Bồ 
Tát. 

Như đã nói trên, người Phật tử khi thực hành nghi thức cầu an bằng 
cách lễ bái xưng niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc trì tụng 
phẩm kinh Phổ Môn, nếu có tâm thành thì chắc chắn sẽ được an ổn theo 
nhiều mức độ. 

Xét từ mức độ thiết thực và gần gũi, dễ cảm nhận nhất, sự cầu nguyện 
chí thành sẽ giúp cho người cầu an có được tâm thanh tịnh, dừng lắng 
nhiều vọng niệm và cũng không khởi lên những tâm niệm oán thù, ganh 
tỵ hay tham lam, ích kỷ... Đây chính là điều kiện trước tiên để tâm thức 
đạt được trạng thái an ổn, cho dù trước đó đã phải chịu những sự bấn 
loạn, lo âu do tác động từ ngoại cảnh. Tất nhiên, mức độ an ổn này phụ 
thuộc vào sự dụng tâm của người cầu an có đạt đến sự chí thành cần 
thiết hay không, cũng như sự bất an mà người ấy phải chịu đựng trước 
đó là ở mức độ nào. Nếu sự bất an này là rất nghiêm trọng, thì điều tất 
nhiên là pháp đối trị với nó cũng phải mạnh mẽ hơn, nghĩa là sự cầu 
nguyện hay xưng niệm danh hiệu Bồ Tát càng phải chí thành, tha thiết 
hơn. 

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, với sự bất an gây ra bởi những lo âu 
thông thường trong cuộc sống bận rộn hoặc va chạm hằng ngày, thì hầu 
như việc trì tụng một thời kinh Phổ Môn với sự thành kính là sẽ cảm 
nhận ngay được sự an ổn, tĩnh lặng hơn trong tâm thức. Thời điểm tốt 
nhất để trì tụng thường là vào buổi tối nhưng không quá khuya để tránh 
tâm trạng mệt mỏi, buồn ngủ trong lúc tụng niệm. Sau thời tụng kinh, 
với một tâm thức lắng dịu và đi vào giấc ngủ, khi thức giấc ta sẽ thấy thư 
giãn hơn và dễ dàng hồi phục tinh thần, không còn quá căng thẳng mệt 
mỏi như trước đó. 

Ở mức độ sâu xa hơn, đối với người thường xuyên thực hành trì niệm 
danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc trì tụng Kinh điển như một phần trong công 
phu tu tập hằng ngày, những khuynh hướng hiền thiện sẽ được nuôi 



dưỡng và phát triển vững chắc một cách tự nhiên trong tâm thức, trở 
thành lớp áo giáp kiên cố bảo vệ người ấy khỏi những sự xâm hại, tác 
động từ ngoại cảnh. Đó là vì những người này luôn có thể giữ được sự 
điềm tĩnh sáng suốt cần thiết trước những điều kiện bất lợi đến từ bên 
ngoài, và do đó luôn có khả năng hành xử thích hợp thay vì bị thúc đẩy 
bởi những tâm niệm tham lam, sân hận hoặc si mê, ganh ghét... Trong 
điều kiện như thế, rõ ràng cho dù chúng ta không khởi tâm mong cầu thì 
sự bình an cũng sẽ tự đến với ta. 

Một câu hỏi có thể được nêu lên ở đây là, như vậy phải chăng hiệu quả 
của việc cầu an chẳng qua chỉ là một kiểu tác động tâm lý, do người cầu 
an có thể làm an định tâm thức thông qua việc thực hành nghi thức? 

Câu trả lời là điều đó chỉ đúng một phần mà thôi. Như đã giải thích trên 
thì ảnh hưởng có được đó có thể xem là một “hiệu quả tâm lý”, nhưng 
cũng chỉ là một phần chứ chưa phải toàn bộ vấn đề. Khi người cầu an 
sinh khởi tâm chí thành hướng về chư Phật, Bồ Tát, và ở chiều ngược lại 
thì bi nguyện lớn lao của chư Phật, Bồ Tát vẫn luôn hướng về mọi chúng 
sinh đang chịu khổ nạn, sự cảm ứng giao hòa có thể phát sinh và mang 
lại những kết quả tốt đẹp mà người cầu nguyện đang mong đợi. Như 
trường hợp vị Hòa thượng sư phụ của thầy Nhật Từ được khỏi bệnh tật, 
chính là nhờ có được sự cảm ứng giao hòa như thế giữa người cầu 
nguyện và Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Kinh điển đạo Phật dạy rằng: “Nhất thiết duy tâm tạo.” Vì thế, trong một 
ý nghĩa nào đó thì người thực sự kiểm soát được tâm cũng có nghĩa là 
kiểm soát được môi trường ngoại cảnh chung quanh mình. Những 
chuyển biến, thậm chí là đột biến, hoàn toàn có thể xảy ra khi tâm thức 
chúng ta được chuyển hóa, vì điều đó tạo ra những ảnh hưởng nhất định 
đến môi trường quanh ta. Lấy ví dụ, một nhóm người cùng làm việc 
chung vẫn thường xảy ra xung đột, mâu thuẫn, nhưng nếu có một người 
trong số đó thực sự tu tập chuyển hóa được tự tâm mình, người ấy cũng 
sẽ có khả năng làm thay đổi được môi trường làm việc đầy bất ổn này, có 
thể giúp những người khác trở nên hòa hợp với nhau hơn. Chỉ cần quan 
sát trong thực tế đời sống, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra không ít ví dụ về 
những lời nói ôn hòa, những hành xử khôn khéo của một người hiền 
thiện có thể làm thay đổi được khuynh hướng của cả một đám đông 
đang bực tức, sân hận... Tâm thức chúng sinh phàm phu khi có tu tập còn 
được như vậy, huống chi là tâm thức giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát? 

Đối với những sự nhiệm mầu khi phát sinh tha lực, sự thật là ta không 
thể nào giải thích được theo những quy luật vật lý thông thường. Những 



căn bệnh trầm kha bỗng dưng giảm nhẹ hoặc khỏi hẳn mà không giải 
thích được nguyên nhân, hoặc những chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra 
tưởng chừng như hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng tất cả lại kết hợp một 
cách hoàn hảo để tạo ra một kết quả thay đổi, chuyển biến nào đó mà 
không ai có thể ngờ trước... Những mô-tip tương tự như thế hầu như đã 
được lặp lại rất nhiều lần trong những câu chuyện kể truyền lại từ xa 
xưa cũng như vừa xảy ra ngay trong thời đại chúng ta. Sự lặp lại nhiều 
lần đó chứng tỏ rằng sự việc tuy xảy ra theo cách vượt ngoài khả năng lý 
giải của chúng ta, nhưng lại thực sự được vận hành theo cùng một 
nguyên lý, phát sinh từ sự kết hợp giữa tha lực và tự lực như vừa nói 
trên. 

Sự tương quan tâm thức là điều có thật và được đề cập trong rất nhiều 
Kinh điển. Nếu phủ nhận mối tương quan này thì sự tồn tại của mỗi 
chúng ta cũng không khác gì hơn cỏ cây sỏi đá. Nhưng vì là một sinh thể, 
chúng ta luôn sống và cảm nhận được sự sống từ các sinh thể khác, cho 
dù mức độ cảm nhận này luôn khác biệt nhau ở mỗi người. Với những 
người có sự tu tập tâm linh, trực giác thường luôn bén nhạy hơn và có 
thể cảm nhận sâu xa những trạng thái tinh thần của người khác. Ngược 
lại, những kẻ nhiều tham lam, sân hận thường có tâm thức nặng nề đến 
mức hầu như không thể cảm nhận được gì ngoài những yếu tố vật chất 
có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Khi hiểu được nguyên lý tự nhiên này, 
chúng ta sẽ thấy rằng sự tương giao giữa người cầu nguyện với chư 
Phật, Bồ Tát là một khả năng luôn có thể xảy ra nhưng chỉ tùy thuộc vào 
trạng thái tâm thức của chúng ta đã có sự chuẩn bị thích hợp hay không 
mà thôi. 

Khi có thể làm thanh tịnh tâm ý qua những nghi thức lễ bái trang nghiêm 
và có sự chí thành cầu nguyện, chúng ta sẽ mở ra được cánh cửa tương 
giao với tâm nguyện đại từ đại bi của chư Phật, Bồ Tát, vốn luôn hướng 
về những chúng sinh đau khổ. 

Chúng ta cũng có thể dựa vào những nhận thức như trên để thấy được 
việc cầu an như thế nào là không đúng Chánh pháp, và do đó người Phật 
tử hoàn toàn không nên tin theo. Một vài hủ tục sai lầm vẫn tồn tại từ lâu 
cần phải loại bỏ, bởi chúng hoàn toàn không phù hợp với lời Phật dạy. 

Hủ tục sai lầm trước hết cần nêu lên ở đây là việc “cúng sao giải hạn” ở 
một số chùa. Hủ tục này đã kéo dài rất lâu đến nỗi không ai biết chính 
xác nó được bắt đầu từ lúc nào, nhưng lại diễn ra ngay trong những ngôi 
chùa thờ Phật, cho dù không ít các vị thầy chân chánh trong Phật giáo đã 
nhiều lần lên tiếng chỉ rõ sự sai trái của việc làm này. 



Những người tham gia “cúng sao giải hạn” tin rằng mỗi người đều có 
một ngôi sao “chiếu mệnh” và thay đổi theo từng năm. Khi các sao chiếu 
mệnh này là “sao dữ” (hung tinh), thì người bị chiếu mệnh cần phải 
“cúng sao” hay “dâng sao giải hạn” vào dịp đầu năm để được bình an 
trong năm đó. 

Không một Kinh điển nào trong Phật giáo đề cập đến việc vận mạng con 
người chịu sự chi phối của các vì sao, càng không một Kinh điển nào đề 
cập đến việc “cúng sao giải hạn” để cầu sự bình an. Ngược lại, trong 
nhiều Kinh điển như Kinh Di giáo, kinh Đại Bát Niết-bàn, đức Phật đều 
có khuyến cáo các vị tỳ-kheo không được làm những việc như xem sao, 
bói toán... 

Kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 7, có đoạn như sau: 

“Vị tỳ-kheo cũng không nên làm những việc mà người đời cần đến để 
mưu sinh như làm nhà cửa, làm ruộng, làm vườn, buôn bán, đổi chác, tự 
làm thức ăn, xay gạo, giã gạo, luyện chú thuật giữ mình, tập luyện chim 
ưng dùng để đi săn, xem sao đoán mệnh, suy tính việc nên hư, xem 
tướng kẻ nam người nữ, theo chiêm bao mà đoán những việc lành dữ, 
hoặc đoán thai nhi là nam, là nữ, hay chẳng phải nam chẳng phải nữ...” 

Trong việc cúng sao giải hạn, những người muốn cầu an theo cách này 
tất nhiên đã là sai trái, nhưng nghiêm trọng hơn và đáng trách hơn chính 
là những người đã lìa bỏ thế tục đi theo con đường xuất thế nhưng lại 
đứng ra tổ chức, thực hiện những việc sai trái này. Dựa vào niềm tin lầm 
lạc của những người mê muội, không ít nơi đã lợi dụng việc tổ chức 
“dâng sao giải hạn” như một phương thức để thu lợi nhuận trong dịp 
đầu năm. Mục đích kiếm tiền này hẳn nhiên là đạt được, nhưng còn 
những người sai lầm tin vào việc dâng sao giải hạn, liệu họ có được bình 
an chăng? 

Câu trả lời tất nhiên là không. Về mặt tự lực, những người dâng sao giải 
hạn không thể có sự an tịnh tâm ý khi hầu hết những lễ dâng sao giải 
hạn đều là các nghi thức cúng bái tà mị, không hề có sự trang nghiêm 
thanh tịnh. Đối tượng dâng cúng, cầu cạnh của họ cũng hết sức mơ hồ, 
không ai biết được đó là những loại thần thánh nào, quyền hạn ra sao, 
nhưng lại cứ mơ hồ tin vào việc những vị ấy có thể ban phước giáng họa 
cho mình. Kiểu niềm tin này rõ ràng hoàn toàn xa lạ với chánh kiến 
trong Phật giáo, và một khi nó vẫn còn phổ biến thì chắc chắn đó là dấu 
hiệu cho thấy Chánh pháp vẫn chưa được truyền dạy một cách đúng thật 
đến với những người này. 



Về mặt tha lực, chúng ta không thể hình dung được bằng cách nào mà 
những “vị sao” với tên tuổi do người đời tưởng tượng đặt ra như Thái 
Bạch, La Hầu, Kế Đô, Văn Hán v.v... hoàn toàn không có thật, lại có thể 
gây ra tai họa hay ảnh hưởng tốt đẹp đến con người, và bằng cách nào 
mà việc dâng cúng những vị sao ấy lại có thể giúp “tiêu tai giải hạn”? 

Việc cầu an theo cách này là sai lệch với Chánh pháp và hoàn toàn khác 
biệt với nghi thức cầu an như chúng ta vừa bàn đến ở trên. Thực hiện 
cầu an theo cách này, người cầu an không có cơ hội và điều kiện để làm 
an tịnh tâm ý, cũng không hướng về tâm nguyện đại từ đại bi của chư 
Phật, Bồ Tát. Vì thế, chúng ta thấy rõ là không thể có sự phát sinh tha lực 
trong trường hợp này. 

Những người tìm kiếm sự bình an cho bản thân và gia đình qua việc bói 
toán, cầu khẩn nơi đền, miếu... cũng đều là sai lầm. Khi tin và làm theo 
những phương thức mê tín này, chúng ta đang gieo nhân tà kiến và 
không làm được điều gì lợi mình, lợi người, nên theo luật nhân quả thì ta 
không thể mong đợi bất cứ kết quả tốt đẹp nào. 

Ngược lại, khi cầu an với nghi thức chân chánh, chúng ta đang từng bước 
làm thay đổi ngay từ chính tâm thức mình, nuôi dưỡng những tâm niệm 
từ bi, vị tha và do đó sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ mọi người quanh ta. Như 
vậy chính là đang gieo nhân lành để gặt quả tốt. 

Nguồn gốc của sự bất an phần lớn xuất phát từ chính trong tâm thức 
chúng ta, do việc không nhận hiểu đúng về bản chất của thực tại, thường 
mong cầu những điều sai trái và né tránh những hiện thực không hài 
lòng. Vì thế, ý nghĩa chính của sự cầu an là phải làm an tịnh tâm ý, phát 
triển trí tuệ chân chánh để nhận thức về thực tại đúng với bản chất của 
sự việc. 

Mặt khác, những nguyên nhân gây bất an có thể do chính ta tạo ra, cũng 
có thể do người khác tạo ra. Nếu bản thân ta có thể tu tập để luôn mang 
lại sự an vui và không gây bất an cho người khác, thì chính ta đã góp 
phần làm cho cuộc sống này được an ổn hơn. Nếu có nhiều người cũng 
như ta, đều tu tập mang lại niềm vui và tránh không gây ra sự bất an cho 
người khác, thì cho dù chúng ta không thực hiện các nghi thức cầu an, sự 
bình an cũng sẽ tự nó hiện hữu. 

Vì thế, chúng ta cần hiểu đúng về việc thực hành nghi thức cầu an chỉ 
như một phương tiện tạm thời, và chỉ có việc tu tập theo đúng Chánh 
pháp như lời Phật dạy mới là giải pháp đích thực mang lại sự an vui và 
hạnh phúc dài lâu cho bản thân ta cũng như mọi người quanh ta. 



2. Cầu siêu 

Cầu siêu là một nghi thức phổ biến trong Phật giáo. Hầu hết Phật tử khi 
có người thân qua đời đều nghĩ ngay đến việc cầu siêu. Trong nghi thức 
tụng niệm hằng ngày của chư tăng ni ở một số chùa cũng có phần nghi 
thức cầu siêu, thường được tụng niệm vào buổi tối. Điều này cho thấy sự 
quan tâm của người Phật tử đến đời sống tâm linh, cũng như đối với 
kiếp sống tương lai sau khi rời bỏ xác thân hiện tại. Bởi cầu siêu trong ý 
nghĩa căn bản nhất là cầu nguyện để có được một kiếp sống tương lai tốt 
đẹp hơn cho người thân của mình sau khi chết. 

Vì thế, trước khi bàn đến ý nghĩa của việc thực hiện nghi thức cầu siêu, 
câu hỏi trước tiên cần phải đặt ra là, liệu có hay không một đời sống tiếp 
theo sau khi con người chết đi? 

Đối với người Phật tử thì đây là một niềm tin tất yếu, bởi nếu phủ nhận 
điều này thì con người không cần thiết phải quan tâm đến vấn đề nhân 
quả, vì quãng thời gian của một đời người là quá ngắn để tất cả những 
việc làm thiện ác có thể mang lại kết quả tương ứng cho người tạo tác. 
Chính vì vậy, trong kinh Pháp cú, kệ số 176, đức Phật dạy: 

Ai bác bỏ đời sau, 

Không ác nào không làm. 

Người bác bỏ đời sau cũng đồng nghĩa với không tin nhân quả, vì nếu 
không có những kiếp sống tiếp theo sau nữa thì luật nhân quả có thể 
không còn đúng thật đối với những gì chúng ta nhìn thấy trong kiếp 
sống này. Chúng ta sẽ thấy có nhiều người hiền thiện, tử tế nhưng có 
một đời sống nghèo túng, khó nhọc cho đến cuối đời; lại có những kẻ 
xấu ác, hung hăng, tham nhũng... nhưng có một đời sống giàu sang, 
quyền thế. Nếu cái chết là dấu chấm hết cho tất cả, thì những trường hợp 
này sẽ là bằng chứng bác bỏ luật nhân quả, vì chúng nói lên rằng luật 
nhân quả không hề đúng thật! 

Nhưng vào thế kỷ 21 này, với nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học mới 
và đặc biệt là phương tiện truyền thông cực kỳ nhanh chóng rộng khắp, 
những trường hợp tái sinh đặc biệt đã được nhiều người biết đến và 
thừa nhận. Khoa học có vẻ như đang ngày càng tiến đến gần hơn với 
những gì mà đức Phật đã chỉ rõ từ cách đây hơn 25 thế kỷ: Đó là sự thừa 
nhận một dòng tâm thức tương tục, không gián đoạn của mọi chúng 
sinh, tiếp nối liên tục từ đời sống này sang đời sống khác, thay vì chỉ 



chấp nhận hoạt động của não bộ như là bộ phận điều khiển duy nhất của 
con người và sẽ tan rã hoàn toàn sau cái chết. 

Như vậy, để có thể tiếp tục bàn sâu hơn vào ý nghĩa của việc thực hiện 
nghi thức cầu siêu cho người chết, chúng ta cần phủ nhận thuyết đoạn 
diệt, cho rằng sau khi chết hoàn toàn không có việc tái sinh vào một đời 
sống mới. Đối với những ai tin chắc vào thuyết đoạn diệt thì không cần 
bàn luận thêm nữa, vì tất nhiên những người ấy sẽ thấy rằng việc cầu 
siêu là hoàn toàn vô nghĩa. Và đối với những ai có thể đặt niềm tin vào 
một kiếp sống tương lai sau khi chết, thì dưới đây chúng ta sẽ tiếp tục 
bàn đến ý nghĩa của việc thực hiện nghi thức cầu siêu trong Phật giáo. 

Nói chung, việc cầu siêu được đặt nền tảng trên ba yếu tố: 

- Thứ nhất, con người sau khi chết không phải là đoạn diệt, mất hẳn đi, 
mà vẫn tiếp tục thọ nhận đời sống tiếp theo ở một hình thức nào đó. 

- Thứ hai, cảnh giới tái sinh hay đời sống tiếp theo như thế nào là tùy 
thuộc vào nghiệp lực đã tạo của mỗi người. 

- Thứ ba, những tác động đúng đắn đối với tâm thức người chết vào thời 
điểm lâm chung (hoặc ngay sau khi chết) có thể giúp thay đổi cảnh giới 
tái sinh của người chết theo hướng tốt hơn. 

Về hai điểm thứ nhất và thứ hai, có thể nói đã trở thành giáo lý phổ biến, 
được nhắc đến trong quá nhiều Kinh điển, nên người Phật tử nào cũng 
có thể dễ dàng đồng thuận, chúng ta không cần thiết phải có thêm những 
bàn giải hay trích dẫn ở đây. Người Phật tử tin vào một đời sống tiếp 
theo sau khi chết như đã nói trên, và người Phật tử cũng tin chắc vào sự 
chi phối của luật nhân quả, hay nói khác đi là nghiệp lực mà mỗi người 
đã tạo ra bằng ý nghĩ, hành vi và lời nói. Do đó, việc tái sinh vào một đời 
sống mới tốt hay xấu sẽ do chính nghiệp lực quyết định. 

Riêng về điểm thứ ba, tức là sự tác động vào tâm thức của người lâm 
chung có ảnh hưởng tích cực như thế nào, chúng ta cần trích dẫn ở đây 
một vài bản kinh luận để làm rõ hơn. 

Trong Thắng pháp Tập yếu luận (Tập 1, chương 5) thuộc Vi Diệu Pháp 
trong Kinh tạng Nam truyền, chúng ta đọc thấy đoạn sau đây: 

“Khi một người sắp chết, một nghiệp thiện hay bất thiện hiện khởi ra 
trước người ấy. Nghiệp ấy có thể là một cực trọng nghiệp (garuka) như 
các thiền (jhàna) hay giết cha v.v... Những nghiệp này quá mạnh đến nỗi 
lấn áp tất cả nghiệp khác và hiện khởi rõ rệt. Nếu không có cực trọng 
nghiệp, thời người ấy có thể lấy một cận tử nghiệp (àsanna kamma). 



Nếu là một quá khứ, thời chính là thiện hay bất thiện niệm khởi lên 
trước khi chết, niệm này, người ấy đã được kinh nghiệm trong khi làm 
nghiệp ấy. 

Kammanimitta (nghiệp tướng) là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gì mà 
người ấy nhận lãnh được, khi làm nghiệp ấy, như con dao đối với người 
đồ tể, các bệnh nhân đối với thầy thuốc, bông hoa đối với người tín nữ 
v.v... Gatinimitta (thú tướng) là một hình tướng gì của cảnh giới mà 
người ấy sắp được tái sanh, một sự kiện luôn luôn xảy ra với người sắp 
chết. Nếu là một hình tướng không tốt đẹp, thời có thể thay đổi chúng 
bằng cách ảnh hưởng đến tư tưởng của người sắp chết, và như vậy thiện 
niệm của người ấy biến thành cận tử và thay thế cho sanh nghiệp của 
người ấy.” 

Trong đoạn trên, chúng ta chú ý đến câu văn cuối cùng. Theo đó, ngay cả 
trong trường hợp nghiệp của người chết là xấu ác và sắp tái sinh vào 
một cảnh giới xấu, thì chúng ta vẫn “có thể thay đổi chúng bằng cách ảnh 
hưởng đến tư tưởng của người sắp chết, và như vậy thiện niệm của 
người ấy biến thành cận tử và thay thế cho sanh nghiệp của người ấy”. 

Người Phật tử hoàn toàn có thể làm được điều này bằng cách nhắc nhở 
người sắp chết về Tam quy, Ngũ giới, hướng người ấy đến những tư 
tưởng hiền thiện bằng cách niệm Phật, nghe kinh. Và đây chính là điều 
mà rất nhiều Phật tử chân chánh đã và đang làm. 

Kinh điển Đại thừa thuộc hệ kinh văn Bắc truyền cũng có nói đến điều 
này. Trong kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 10, có đoạn sau đây: 

“Thiện nam tử! Ví như có người đàn bà mang thai gần sanh, gặp khi 
trong nước loạn lạc, liền trốn sang nước khác, ở trong một cái miếu thờ 
thần rồi sanh con tại đó. Khi nghe nước cũ của mình đã được yên ổn 
sung túc, liền dắt con định trở về. Giữa đường gặp một con sông nước 
ngập tràn chảy xiết. Cô vì bế con nên không đủ sức lội qua sông, nhưng 
tự nghĩ rằng: ‘Ta thà cùng chết với con chứ quyết không bỏ con để lội 
qua sông một mình.’ Trong lúc suy nghĩ như vậy thì [đuối sức nên] cả hai 
mẹ con đều phải chết chìm. Sau khi chết, cô được sanh lên cõi trời. Đó là 
nhờ lòng thương con [nên khởi lòng lành] quyết đưa con qua sông, chứ 
cô ấy vốn tánh xấu ác. Nhờ thương con mà [khởi lòng lành nên] được 
sanh lên cõi trời. Kẻ phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, nếu sanh 
lòng hộ pháp thì cũng được như vậy.” 



Giáo lý về “cận tử nghiệp” được nói ở đây hết sức rõ ràng, và chúng ta 
thấy đoạn luận giải trích từ kinh tạng Nam truyền ở trên là hoàn toàn 
tương hợp với kinh văn thuộc kinh tạng Bắc truyền. 

Như vậy, cả ba điểm căn cứ để thực hiện nghi lễ cầu siêu như trình bày 
trên đều hoàn toàn đúng theo Chánh pháp. 

Nhưng vấn đề nảy sinh bất đồng chính là ở đoạn mà trong phần trên tôi 
đã cố ý đặt trong ngoặc đơn: “Những tác động vào lúc sắp chết (hoặc 
ngay sau khi chết)”. 

Nói cách khác, việc tạo điều kiện giúp đỡ người lâm chung có một tái 
sinh tốt đẹp hơn, rõ ràng là điều khả thi, bằng cách giúp người ấy khởi 
sinh thiện niệm vào lúc lâm chung, để cận tử nghiệp ấy có khả năng thay 
thế cho những ác nghiệp khởi sinh vào lúc đó. Nhưng ngay sau khi người 
ấy đã chết, liệu chúng ta còn có thể tiếp tục tác động được nữa hay 
không? 

Điều này phụ thuộc vào vấn đề có hay không có thân trung ấm, một giáo 
lý ngày nay đã khá quen thuộc với mọi người Phật tử, nhờ vào sự phát 
triển nhanh và lan rộng của Phật giáo Tây Tạng, vốn rất nhấn mạnh vào 
phần giáo lý này. 

Sự thật là hiện nay vẫn tồn tại hai quan điểm khác nhau về sự tái sinh 
của một người sau khi chết. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, khi một chúng sinh chết đi, việc tái sinh 
xảy ra tức thời, nghĩa là đời sống mới sẽ xuất hiện ngay vào thời điểm 
chấm dứt đời sống cũ, tùy theo nghiệp lực đã tạo của chúng sinh ấy. 

Quan điểm thứ hai có khác biệt khi cho rằng, có một giai đoạn trung gian 
chuyển tiếp giữa hai kiếp sống, và tâm thức chúng sinh tồn tại trong giai 
đoạn này ở một trạng thái được gọi là trung ấm. 

Quan điểm thứ nhất không thấy đề cập đến trong các Kinh điển Nam 
truyền cũng như Bắc truyền, nhưng dường như được dựa trên một vài 
bản văn thuộc phần Luận tạng của kinh hệ Pali. Bản văn thứ nhất nằm 
trong chương V của Thắng pháp tập yếu luận, được xếp vào phần Vi 
Diệu Pháp, trong tiểu mục nói về Lộ trình tâm của người sắp chết. Dưới 
đây là phần Việt dịch đoạn văn này của Hòa thượng Thích Minh Châu: 

“Đối với người sắp chết, hoặc đến cuối lộ trình tâm của người ấy, hoặc 
khi hữu phần bị diệt, tử tâm, giai đoạn cuối cùng của đời sống hiện tại, 
khởi lên rồi diệt. Khi tâm ấy được diệt trừ, tiếp ngay sau tâm ấy, y cứ 
trên đối tượng được thâu nhận như vậy, hoặc có tâm (hadaya) làm căn 



cứ địa hay không có, kiết sanh tâm khởi lên và được thiết lập trong đời 
sau, kiết sanh tâm này bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên, căn cứ vào ái 
tùy miên, sanh ra bởi nghiệp, câu hữu với những tâm sở tương ưng, 
hành động như tâm xung phong cho những tâm sở câu hữu, và tiếp nối 
những đời sống với nhau.” 

Trong phần này, chúng ta thấy có cụm từ “tiếp ngay sau tâm ấy” đã được 
diễn giải để hiểu như là nói đến một sự tái sinh tức thời. Tuy nhiên, nếu 
đọc kỹ nội dung tiếp theo sau, ta có thể thấy đoạn văn này không hề 
khẳng định việc tâm thức nhất định chỉ có thể tái sinh tức thời và không 
có thân trung ấm, bởi trong câu “kiết sanh tâm khởi lên và được thiết lập 
trong đời sau” vẫn có thể hàm ý một giai đoạn trung gian, chuyển tiếp từ 
đời sống cũ vừa chấm dứt sang một đời sống mới còn chưa khởi sinh, 
hay nói khác đi, đó là tiến trình “thiết lập” một đời sống mới. 

Trong một văn bản khác cũng được đưa vào phần luận (Vi Diệu Pháp - 
Abhidhamma) của tạng Nam truyền, chúng tôi tìm thấy bản dịch Anh 
ngữ có tựa đề “Points of Controversy”, dịch giả là bà Rhys Davis, dịch từ 
bản Pali “Kathāvatthu”. Bản Anh ngữ này đã được hai dịch giả Tâm An 
và Minh Tuệ dịch sang tiếng Việt với tên sách là “Những điểm dị biệt”. 
Trong Chương 8, Mục 2 với tiêu đề “Vấn đề trung hữu (Thân trung ấm)” 
có đoạn như sau: 

“Theo chú giải: Các tông phái như Pubbaseliyas và Sammitiyas khi nhận 
thức danh từ “Trung bang bất hoàn” nên cho rằng có một tầng trung 
gian nơi mà chúng sinh chờ đợi (để đi thọ sanh trong kiếp kế tiếp) trong 
một tuần hay lâu hơn. Lập luận minh bạch của phái Theravadins căn cứ 
trên lời dạy của đức Phật, chỉ có ba cõi để đi tái sanh là Dục Giới, Sắc giới 
và Vô sắc giới.” 

Trong đoạn văn này nói rằng “chỉ có ba cõi để đi tái sanh”, với hàm ý bác 
bỏ việc “có một tầng trung gian nơi mà chúng sinh chờ đợi (để đi thọ 
sanh trong kiếp kế tiếp) trong một tuần hay lâu hơn”. Căn cứ vào câu 
này, một số người cho rằng như vậy là không có thân trung ấm. 

Tuy nhiên, về xuất xứ của văn bản này, Hòa thượng Thích Minh Châu khi 
viết lời giới thiệu có đoạn như sau: 

“Đây là một tập, vừa ghi chép các quan điểm của các bộ phái không 
thuộc phái Thượng tọa bộ (Theravada) vừa trình bày quan điểm của 
phái Thượng tọa bộ về những điểm ấy. Như vậy, tập này là những tư liệu 
để những ai muốn tìm hiểu sự hình thành các bộ phái, các quan điểm dị 



đồng và những tranh cãi không thể nào tránh khỏi giữa các bộ phái ấy, 
có thể có những tư liệu quí giá về sự sai biệt giữa các bộ phái Phật giáo.” 

Căn cứ vào Lời giới thiệu của Hòa thượng Thích Minh Châu thì nội dung 
này chỉ là ý kiến tranh biện giữa các bộ phái, nên không thể dựa vào đó 
để đi đến kết luận rằng đây là lời dạy của đức Phật, càng không thể xem 
là quan điểm chính thức của Phật giáo. 

Như vậy, quan điểm bác bỏ sự hiện hữu của thân trung ấm hoàn toàn 
không có căn cứ vững chắc từ Kinh điển. Ngược lại, Kinh điển Bắc truyền 
thực sự cho chúng ta những chỉ dạy rõ nét hơn về sự hiện hữu của thân 
trung ấm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8, xác nhận về sự hiện hữu của 
thân trung ấm: 

“Như thân trung ấm tự tìm cha mẹ.” 

Như vậy, sự hiện hữu của thân trung ấm trong một khoảng thời gian 
nhất định sau khi chấm dứt đời sống này và đi tìm một đời sống mới là 
điều có đề cập trong Kinh điển. Tuy chúng ta không tìm thấy những mô 
tả chi tiết, cụ thể về thời gian tồn tại hay các đặc điểm của thân trung ấm, 
nhưng trong các kinh văn Hán tạng hiện còn, chúng tôi đã tìm được ít 
nhất là 340 tên kinh, luận khác nhau có đề cập đến thân trung ấm. Điều 
này cho thấy rõ tầm quan trọng của quan niệm về thân trung ấm đối với 
người Phật tử qua các thời đại là như thế nào. 

Vì sao đức Phật không trực tiếp giảng nói nhiều về thân trung ấm mà chỉ 
nhắc đến sự hiện hữu của nó trong Kinh điển? Điều này cũng dễ hiểu. 
Quan điểm của đức Phật trong việc thuyết pháp đã được nêu rõ trong cả 
kinh văn Bắc truyền lẫn Nam truyền là không nói đến những điều không 
cần thiết cho sự tu tập giải thoát. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, thiên Đại 
phẩm, chương 12 - Tương ưng sự thật, có đoạn sau đây: 

“Cũng vậy, này các tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri 
mà không nói cho các ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã nói ra! 
Nhưng tại sao, này các tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì 
rằng, này các tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không 
phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên 
những điều ấy.” 

Trong Kinh điển Bắc truyền thì rất nhiều lần đức Phật im lặng, từ chối 
những câu hỏi về nguồn gốc vũ trụ hoặc sự hiện hữu hay không hiện 
hữu sau khi chết... Đó cũng là cùng một lý do, ngài chỉ muốn dành nhiều 



thời gian thuyết giảng về những điều thiết thực, dẫn dắt sự tu tập của đệ 
tử, thay vì cung cấp cho họ những hiểu biết không thực sự hữu ích cho 
sự tu tập trong hiện tại. 

Trở lại vấn đề đang bàn đến, chúng ta đã xác định được rằng theo Kinh 
điển thì thân trung ấm là thật có. Nhưng vấn đề tiếp theo là nếu có, thì 
thân trung ấm đó tồn tại trong bao lâu? 

Khi chuyển dịch quyển Tử thư Tây Tạng (Bardo Thodol) từ bản dịch 
tiếng Anh của W. Y. Evens Wentz sang tiếng Việt, chúng tôi đã hết sức 
kinh ngạc khi thấy sách này mô tả thời gian tồn tại tối đa của thân trung 
ấm là 49 ngày, hoàn toàn tương hợp với nghi thức cầu siêu cổ truyền 
vẫn được sử dụng ở Việt Nam từ lâu đời là 7 tuần. Chúng ta đều biết, 
trước khi sách này được chuyển dịch sang tiếng Việt cũng như trước khi 
nhiều người Tây Tạng rơi vào cảnh lưu vong, thì Phật giáo Tây Tạng vốn 
là một địa hạt khép kín đối với toàn thế giới. Khoảng thế kỷ 18 trở về 
trước, người Việt Nam học Phật chủ yếu qua Kinh điển Hán tạng, không 
có nguồn tiếp xúc nào với Phật giáo Tây Tạng trước đây. Thế nhưng vẫn 
có sự tương đồng về khoảng thời gian tồn tại tối đa của thân trung ấm, 
cho thấy khả năng nhận thức này được xuất phát từ cùng một cội nguồn 
là rất có thể. 

Theo sự tương đồng trong khá nhiều luận giải mà cá nhân tôi đã đọc 
qua, thì thời gian tồn tại của thân trung ấm tối đa không quá 7 ngày sau 
khi một người chết đi. Tôi dùng chữ tối đa, là vì trong thực tế người chết 
có thể không ở trong trạng thái trung ấm lâu đến thế, mà tái sinh trong 
một thời gian ngắn hơn. Đối với những người tu thiện nghiệp nhiều, họ 
có thể tái sinh tức thời đến cảnh giới lành. Ngược lại, người làm nhiều 
nghiệp ác quá nặng nề cũng phải tái sinh tức thời vào cảnh giới xấu ác. 
Phật giáo Tây Tạng nêu ra thêm trường hợp tái sinh theo nguyện lực, 
như các vị cao tăng có thể phát nguyện tái sinh trong hoàn cảnh nhất 
định nào đó để tiếp tục tu tập, cứu độ chúng sinh. Khi sự tu tập và 
nguyện lực của họ đủ mạnh, họ sẽ có thể tùy ý tái sinh mà không bị dẫn 
dắt hoàn toàn bởi nghiệp lực. 

Trong phần lớn các trường hợp khác, tâm thức người chết sẽ lưu lại 
trong trạng thái trung ấm tùy theo nghiệp lực và nhân duyên tái sinh. Có 
nghĩa là, họ có thể tái sinh vào một thời điểm bất kỳ trong quãng thời 
gian từ sau khi chết cho đến 7 ngày sau đó. 



Khi đã hết thời gian này, tuổi thọ của thân trung ấm chấm dứt và cái chết 
trong trạng thái này xảy ra để thần thức người chết lại đi vào một thân 
trung ấm tiếp theo, cũng với thời gian tối đa là 7 ngày nữa. 

Sự lặp lại này tối đa cũng không quá 7 lần, và do đó người chết chỉ có thể 
ở trong trạng thái trung ấm tối đa là 49 ngày, hay 7 tuần. 

Việc cúng tuần vào ngày thứ 7 sau khi chết chính là đúng vào ngày thân 
trung ấm phải chết đi lần đầu tiên nếu chưa tái sinh. Tương tự, những 
tuần tiếp theo cũng chính là những ngày thân trung ấm phải chết nếu 
chưa tái sinh, và tối đa cũng chỉ kéo dài đến tuần thứ 7, tức là ngày cúng 
tuần 49 ngày. 

Trở lại với điểm căn cứ thứ ba mà chúng ta đã đề cập trên, tức là “có thể 
tác động tích cực đến sự tái sanh của người chết”. Như vậy, phân tích cụ 
thể ra thì khi một người thân qua đời, chúng ta có 2 cơ hội để tác động 
tích cực đến sự tái sinh của người ấy. Thiết tưởng cũng nên nhấn mạnh 
ở đây một điều, “tác động tích cực” chỉ có nghĩa là giúp cho kết quả hiện 
có được chuyển biến theo hướng tốt hơn, chứ không có nghĩa là thay đổi 
hoàn toàn kết quả ấy, vốn đã quy định bởi những nghiệp thiện ác mà 
người ấy đã làm. 

Cơ hội thứ nhất là vào thời điểm lâm chung, hay cận tử. Đây là cơ hội tốt 
nhất và tất cả Phật tử, dù tu tập theo truyền thống nào, Nam tông hay 
Bắc tông, cũng đều dễ dàng đồng thuận về kết quả tích cực có thể có khi 
tận dụng được cơ hội này. Khi có người thân sắp qua đời vì già yếu, bệnh 
tật v.v... chúng ta phải biết tận dụng cơ hội quý báu này bằng cách nhắc 
nhở cho người ấy về tất cả những việc hiền thiện, tốt đẹp mà người ấy 
đã từng làm; nhắc nhở người ấy về Tam quy, Ngũ giới và những tâm 
nguyện tốt lành mà người ấy đã từng khởi sinh. Nếu là người chưa quy y 
Tam bảo, chưa thọ trì Ngũ giới, chúng ta nên khuyên họ phát tâm quy y 
và thọ giới vào thời điểm cuối đời này, chắc chắn sẽ là hành trang tốt 
nhất mà họ có thể mang theo vào kiếp sống tương lai. 

Rất nhiều Phật tử tuy tin vào ý nghĩa và kết quả của việc cầu siêu, hộ 
niệm cho người chết, nhưng chưa tận dụng được cơ hội vô cùng quý báu 
này vì hai lý do. 

Thứ nhất, không phải cái chết nào cũng có một quãng thời gian lâm 
chung được nhận biết rõ ràng, nghĩa là vào lúc ta biết chắc người thân 
của mình sắp chết. Đối với những trường hợp chết vì tuổi già hay bệnh 
nặng thì người chết có thể suy yếu dần một cách rõ rệt trước khi qua 



đời. Nhưng trong nhiều trường hợp khác thì chúng ta thường không có 
thời gian chuẩn bị khi cái chết đến một cách bất ngờ. 

Thứ hai, rất nhiều người rơi vào tâm trạng bấn loạn, rối rắm khi người 
thân của mình có biểu hiện sắp qua đời, và do đó không còn đủ sáng suốt 
để nghĩ đến việc phải làm những gì tốt nhất vào lúc đó. 

Như đã trình bày trên, khi một người sắp qua đời thì việc tác động tích 
cực vào tâm thức người ấy là điều vô cùng quý báu. Chúng ta có thể tạo 
nên một cận tử nghiệp tốt đẹp nếu giúp người ấy hướng tâm về Tam 
bảo, phát nguyện thọ trì giới luật, hoặc nhớ lại những thiện nghiệp họ đã 
làm trước đây trong đời. Vì điều này được khẳng định rõ ràng trong 
Kinh điển, nên đối với người Phật tử thì không còn gì phải nghi ngại nữa. 

Nhiều Phật tử tu tập theo pháp môn Tịnh độ gần đây đã hình thành các 
ban hộ niệm và tổ chức việc trợ niệm ở các gia đình khi có người lâm 
chung. Điều này rất tốt, nhưng điểm cần lưu ý là người được trợ niệm 
phải là người đã tin nhận và tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Nếu bình 
sinh họ tu tập theo một pháp môn khác và không hướng tâm về pháp 
môn Tịnh độ, thì việc những người thân trong gia đình gượng ép tổ chức 
hộ niệm có thể không mang lại kết quả tốt, bởi nếu điều đó là trái với ý 
muốn của người lâm chung thì sẽ không thể giúp họ khởi sinh thiện 
niệm. 

Trong trường hợp đó, điều tốt hơn là nhắc nhở người lâm chung về 
những pháp tu mà họ đã từng tu tập hoặc quen thuộc, những việc thiện 
họ đã làm, hoặc nhắc về vị thầy mà trước đây họ đã quy y. Điều này sẽ 
giúp củng cố niềm tin vào Tam bảo cũng như giúp làm sinh khởi thiện 
niệm hướng về Tam bảo trong đời sống tiếp theo. Như vậy sẽ có nhiều 
khả năng mang lại kết quả tốt đẹp hơn. 

Nói chung, thời điểm lâm chung nếu có thể được tận dụng để khơi dậy 
hoặc gieo cấy những tâm niệm hiền thiện cho người sắp chết thì sẽ là 
điều hết sức quý giá, và hiệu quả của những việc làm này có thể tin chắc 
là sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với những gì chúng ta có thể làm sau khi họ 
đã chết. 

Tuy nhiên, như đã nói trên, không phải ai cũng có thể tận dụng được cơ 
hội thứ nhất quý báu và ngắn ngủi này. Vì nhiều lý do khác nhau, có thể 
chúng ta hoặc bỏ lỡ, hoặc không thể biết chắc là đã tạo được cận tử 
nghiệp quyết định cho sự tái sinh tốt đẹp của người chết hay chưa. Và vì 
thế, việc tận dụng cơ hội thứ hai vẫn là cần thiết trong mọi trường hợp. 



Cơ hội thứ hai chính là thời gian 49 ngày sau khi một người qua đời, là 
quãng thời gian mà chúng ta tin rằng người chết do những nhân duyên 
nào đó vẫn có thể còn lưu lại trong trạng thái trung ấm mà chưa tái sinh 
vào một cảnh giới khác. 

Dựa vào niềm tin đó cũng như mong muốn làm được những điều tốt đẹp 
cuối cùng cho người thân của mình khi đã qua đời, có lẽ trong chúng ta 
sẽ không ai lại không cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội này. 

Theo mô tả về thân trung ấm trong các bản luận giải thì lúc ở trong trạng 
thái này, tâm thức người chết vẫn có khả năng nhận biết cuộc sống đang 
diễn ra. Họ vẫn nghe, thấy và nhận thức về mọi sự việc. Vì thế, trong giai 
đoạn này tâm thức có thể khởi sinh các tâm niệm hiền thiện cũng như 
sân hận, bực tức, ái luyến v.v... Và sự giúp đỡ tốt nhất từ người sống 
chính là tạo mọi thuận duyên để tâm thức người chết hướng về điều 
thiện cũng như sinh khởi càng nhiều tâm niệm hiền thiện càng tốt. Đó 
chính là những nhân tố tốt nhất để giúp họ có được một tái sinh tốt đẹp. 

Ngay sau khi một người vừa qua đời, tốt nhất là nên mời thỉnh một vị 
thầy chân chánh đến thực hiện lễ thuyết linh. Đây là một hình thức 
thuyết pháp cho người vừa mới chết. Với những nghi thức nghiêm trang, 
thanh tịnh, vị thầy sẽ thuyết giảng những ý nghĩa cần thiết để tâm thức 
người chết có thể lắng nghe và nhận được lợi lạc từ Phật pháp. Nội dung 
chính thường là khuyên bảo người chết nên buông xả mọi sự luyến ái, 
hờn giận, tham muốn... đối với đời sống đã qua, hướng tâm về Tam bảo 
và khởi sinh thiện niệm để chuẩn bị cho một tái sinh tốt đẹp hơn, đồng 
thời khởi tâm tha thứ mọi lỗi lầm sai trái mà trước đây người khác đã 
làm đối với mình. 

Trong trường hợp không thể tìm được một vị thầy đến thuyết giảng, 
những người thân trong gia đình cũng có thể tự đứng ra làm việc này, 
với những nội dung khấn nguyện cùng người chết như vừa nói trên. 

Những nghi lễ tiếp theo cũng nên được hướng dẫn bởi một vị thầy chân 
chánh, có hiểu biết đúng đắn về Chánh pháp. Như đã nói, thời gian cầu 
nguyện cho người chết có thể kéo dài tối đa là 49 ngày, và thường được 
chia thành 7 tuần. Trong suốt thời gian này, ngoài việc tụng kinh, niệm 
Phật, những người thân trong gia đình nên phát tâm làm nhiều việc hiền 
thiện như bố thí, phóng sanh... và hồi hướng mọi công đức cho người 
chết. Đặc biệt cần lưu ý tuyệt đối tránh nhắc đến những việc không tốt 
trước đây đối với người chết, vì điều này có thể khiến họ khởi sinh 
những tâm niệm sân hận. 



Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc xác lập niềm tin trong nghi thức cầu siêu là 
vô cùng quan trọng. Khác với trong nghi thức cầu an, chúng ta có thể 
quan sát một phần các hệ quả tâm lý thực sự mang lại cho người cầu 
nguyện, đối tượng hướng đến của việc cầu siêu lại là tâm thức người đã 
chết và do đó chúng ta không thể biết được hiệu quả của việc cầu siêu có 
đạt được hay không, hoặc đạt được đến mức nào. Chính vì vậy, sự hoài 
nghi rất dễ nảy sinh, hay nói cách khác là không xác lập được niềm tin 
vững chắc khi thực hành nghi thức cầu siêu. Và cũng giống như hầu hết 
các hoạt động tâm linh khác, bởi niềm tin đóng vai trò quyết định nên sự 
hoài nghi có thể khiến cho việc cầu siêu không thể đạt được kết quả như 
mong muốn. 

Sự hoài nghi của người Phật tử đối với việc cầu siêu có thể xuất phát từ 
chính những diễn giải không chính xác khi đọc Kinh điển. Chẳng hạn, 
đoạn kinh văn sau đây trích từ Tương Ưng Bộ Kinh, chương Tương ưng 
thôn trưởng, phần thứ VI với tiêu đề “Người đất phương tây” (hay 
Người đã chết), từng được một số người dẫn chứng để bác bỏ ý nghĩa 
của việc cầu siêu. Nguyên bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu như sau: 

“Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba. 

“Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

“Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandha-kaputta bạch Thế Tôn: 

“- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương tây, mang theo bình 
nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những 
người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhấc bổng và 
mang vị ấy ra ngoài (uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào thiên 
giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thế 
Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

“- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi ông. Nếu ông kham nhẫn hãy 
trả lời. 

“Này Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sát sanh, lấy của 
không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần 
chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng 
khắp và nói rằng: ‘Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 



sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này!’ Ông nghĩ thế nào, này Thôn 
trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân 
tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

“- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

“- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống 
một hồ nước sâu. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu 
khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: ‘Hãy đứng lên, tảng 
đá lớn! Hãy nổi lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!’ Ông 
nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại 
quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng 
khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không? 

“- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

“- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lấy của không cho, 
sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói 
lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng 
đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp 
và nói rằng: ‘Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!’ Nhưng người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ...” 

Trong bản kinh trên, đức Phật dạy về tính xác thật của nhân quả; về 
hành vi, nghiệp lực đã tạo ra sẽ quyết định sự tái sanh của một người. 
Căn cứ vào lời dạy này, khi một người tạo nghiệp xấu ác, ta không thể 
kêu gọi, cầu khẩn để giúp người ấy được tái sanh về cảnh giới hiền thiện, 
tốt đẹp. 

Một số người căn cứ vào những lời dạy này để bác bỏ hoàn toàn ý nghĩa 
và kết quả của việc cầu siêu, cho rằng làm như thế là không đúng lời 
Phật dạy. 

Tuy nhiên, trong đoạn kinh văn trên đây, chúng ta cần chú ý đến hai ý 
nghĩa khác biệt quan trọng so với các trường hợp thực hành nghi thức 
cầu siêu mà chúng ta đang bàn đến. 

Thứ nhất, trong kinh văn đức Phật đang dẫn ra trường hợp có thể nói là 
cực kỳ xấu ác, khi một người phạm vào đủ tất cả những điều như “sát 
sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến”. 
Với một người có nếp sống như thế, điều tất nhiên là mọi người Phật tử 



đã tin nhận lời Phật dạy đều sẽ đồng ý rằng, không thể cầu nguyện để 
thay đổi kết quả tái sinh mà người ấy phải nhận lãnh. Điều này hoàn 
toàn chắc chắn, cũng như khi ném một tảng đá xuống hồ nước sâu thì nó 
nhất định phải chìm, không thể cầu khẩn, tán dương, mong mỏi... bằng 
bất cứ cách nào để tảng đá ấy nổi lên được! 

Hầu hết các trường hợp mà chúng ta muốn thực hành nghi thức cầu siêu 
đều không phải vậy, hay ít ra thì chúng ta cũng tin là không phải vậy. 
Những người thân đã mất mà chúng ta mong muốn cầu siêu, tuy không 
có được một đời sống thánh thiện, toàn hảo, nhưng chí ít cũng là những 
người đã quy y Tam bảo, phần nào đó có thọ trì Ngũ giới, và thi thoảng 
hẳn cũng biết làm những việc phước thiện như bố thí, phóng sanh, cứu 
giúp người nghèo khó... Nếu không được vậy, thì ít ra họ cũng không đến 
nỗi phạm vào đủ cả 10 bất thiện nghiệp như nêu ra trong đoạn kinh văn 
trên. Tuy họ có thể vẫn còn nhiều tham, sân, si... trong đời sống, nhưng 
hẳn cũng có những lúc biết thức tỉnh, có đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, trì 
chú... hoặc tu tập một số pháp lành. 

Nói cách khác, những đối tượng của việc cầu siêu hẳn chưa đến mức là 
“tảng đá ném xuống hồ sâu”, và vì thế mà khả năng “chìm hay nổi” chưa 
phải là điều ta có thể xác định chắc chắn. Dân gian có câu “còn nước còn 
tát”, dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng khi người thân của 
mình đã mất đi, nhưng nếu có thể làm được gì tốt hơn cho người ấy, có 
lẽ không ai trong chúng ta lại từ chối không cố gắng. 

Điểm khác biệt thứ hai là, sự cầu khẩn nêu ra để bác bỏ trong đoạn kinh 
văn trên rõ ràng theo phương cách của những người tà kiến, không phải 
của người Phật tử, bởi đó chỉ là “một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ 
họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: Mong 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này!” Như thế thì tất nhiên không thể có kết quả gì, vì chúng 
ta không thấy có mối tương quan nhân quả nào giữa việc họ làm với việc 
người chết sẽ được tái sanh về cảnh giới hiền thiện, tốt đẹp. 

Nhưng việc thực hành nghi thức cầu siêu trang nghiêm thanh tịnh và 
đúng pháp là hoàn toàn khác. Chúng ta căn cứ vào những lời Phật dạy để 
mong muốn làm điều tốt đẹp cho người thân của mình một cách chân 
chánh. Chúng ta hoàn toàn không muốn thay đổi nhân quả một cách vô 
lý, nhưng chúng ta tạo nhân thích hợp để có được quả tốt hơn. Vì trong 
Kinh điển dạy rằng người lâm chung cũng như sau khi chết nếu được 
nghe niệm Phật, tụng kinh, được nghe Pháp sư chân chánh thuyết pháp 
(trong lễ Thuyết linh), thì có thể khởi sinh tâm niệm hiền thiện. Với cận 



tử nghiệp tốt đẹp này, cảnh giới tái sanh của người ấy sẽ có thể tốt đẹp 
hơn. Những phương thức tác động này so với sự cầu khẩn nói trên là 
hoàn toàn khác nhau. 

Hơn nữa, khi tất cả người thân cùng hướng tâm cầu nguyện chân thành, 
cùng làm mọi thiện nghiệp để đem năng lực hiền thiện ấy hồi hướng cho 
người chết, thì đó là chúng ta đang tạo nhân lành để cầu quả tốt, cũng 
hoàn toàn khác biệt với những “quần chúng đông đảo, tụ tập” như mô tả 
trên. 

Nói tóm lại, dựa vào những lời dạy trong Kinh điển về cận tử nghiệp và 
về thân trung ấm, chúng ta có thể đặt niềm tin vào việc thực hiện nghi 
thức cầu siêu cho người thân đã chết một cách đúng Chánh pháp và có 
quyền hy vọng vào những kết quả tốt đẹp ở một mức độ nào đó của việc 
làm này. 

Vì thế, việc nhận hiểu đoạn kinh văn trên theo cách bác bỏ hoàn toàn ý 
nghĩa của nghi thức cầu siêu là không hợp lý. Ngược lại, những lời Phật 
dạy trong đó cần được hiểu theo đúng với bối cảnh sự việc cũng như 
hàm ý thuyết giảng của ngài, trong khi việc thực hành nghi thức cầu siêu 
là thuộc về một bối cảnh khác, một phạm trù khác. 

Điều tất nhiên là, người Phật tử tin vào lời Phật dạy hẳn phải đồng ý 
rằng mỗi người đều phải lãnh chịu những nghiệp quả do chính mình đã 
tạo ra, không thể xem việc cầu siêu như một phương thức dựa vào để 
làm thay đổi ngược lại. Vì thế, điều tốt nhất vẫn là phải cố gắng thực hiện 
một nếp sống hiền thiện, tạo nhiều thiện nghiệp để chuẩn bị cho sự ra đi 
cuối đời của mình. Tuy nhiên, khi còn trôi lăn trong cuộc sống thế tục 
bon chen, quả thật không mấy ai có thể luôn giữ tâm hiền thiện mà 
không thỉnh thoảng khởi sinh những tâm niệm tham lam, sân hận, si 
mê... Do đó, nếu xem nghi thức cầu siêu như một nỗ lực trợ giúp cuối 
cùng cho người thân của mình ngay sau khi họ qua đời, thì chúng ta sẽ 
thấy rằng việc làm này thật vô cùng ý nghĩa và chính đáng, cho dù kết 
quả đạt được đến mức nào vẫn còn phải tùy thuộc vào nghiệp quả mà 
người ấy đã tạo ra. 

Hơn thế nữa, khi thực hành các việc lành như bố thí, phóng sinh... hoặc 
tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng cầu siêu cho người chết, thật ra là 
chúng ta cũng đang làm lợi lạc rất nhiều cho người sống cũng như cho 
chính bản thân mình. Những hạt giống hiền thiện mà chúng ta gieo cấy 
đó luôn góp phần làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn, cả trong ý nghĩa 
tinh thần cũng như vật chất. 



Ngoài ra, việc tin vào nghi thức cầu siêu còn có một lợi ích lớn lao khác 
nữa. Đó là, niềm tin chân chính vào việc thực hiện những điều tốt đẹp 
cho người chết sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi đau mất mát người thân 
dễ dàng hơn. Từ khi còn nhỏ, tôi đã từng chứng kiến nhiều đám tang mà 
thân nhân người chết vật vã khóc than trong suốt nhiều ngày liền. Một 
số người khác thì bỏ ăn uống, đau khổ đến mức bơ phờ tưởng như sắp 
chết theo người thân của họ. Đối với người Phật tử tin sâu Phật pháp thì 
điều này sẽ không xảy ra, vì chúng ta biết rằng sự than khóc đau buồn 
của ta sẽ có hại rất nhiều cho người chết, khiến họ bám víu nhiều hơn 
vào đời sống cũ mà không thể hoan hỷ tái sinh về một cảnh giới tốt lành. 
Khi thực sự thương yêu, nhớ nghĩ đến người chết và làm theo đúng 
những gì Phật dạy, chúng ta vừa làm lợi ích cho người đã khuất nhưng 
cũng đồng thời tự làm lợi ích cho chính mình và mọi người quanh mình. 
Tất cả những điều này, mỗi chúng ta đều có thể suy xét và thể nghiệm 
ngay trong cuộc sống của chính mình. 

Mặt khác, niềm tin quan trọng nhất trong nghi thức cầu siêu chính là 
niềm tin vào đức Phật A-di-đà. Vì thế, nói đến thực hành nghi thức cầu 
siêu thì không thể không xác lập niềm tin vào đức Phật A-di-đà, bao gồm 
cả sự hiện hữu cũng như nguyện lực vô biên của ngài trong việc tiếp dẫn 
mọi chúng sinh hữu duyên về thế giới Cực Lạc. Nếu không thể xác lập 
niềm tin vào đức Phật A-di-đà và nguyện lực của ngài, thì việc thực hành 
nghi thức cầu siêu sẽ trở nên mơ hồ, không định hướng, và do đó khó có 
thể có được kết quả. 

Đức Phật A-di-đà có thực sự hiện hữu hay không? Đây là câu hỏi quan 
trọng đối với rất nhiều Phật tử, nhất là những người đã và đang tu theo 
pháp môn Tịnh độ nhưng thực sự chưa củng cố được niềm tin, chưa 
nhận hiểu đầy đủ về pháp môn tu tập của mình. 

Đức Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc của ngài được đề cập đến rõ nét 
nhất trong kinh A-di-đà, là bản kinh quan trọng được đông đảo Phật tử 
tin nhận và trì tụng. Vì thế, những người hoài nghi về sự hiện hữu của 
đức Phật A-di-đà thường không phải là phủ nhận hoàn toàn mà có 
khuynh hướng nhận hiểu, diễn giải về đức Phật A-di-đà như một biểu 
tượng, thay vì là một đức Phật thực sự hiện hữu như kinh văn mô tả, cho 
dù trong kinh A-di-đà đức Phật Thích-ca Mâu-ni không chỉ thuyết giảng 
về đức Phật A-di-đà và thế giới của ngài, mà còn có cả sự chứng minh 
của vô số chư Phật mười phương: 

“Xá-lợi-phất! Cũng như ta nay xưng tán lợi ích công đức không thể nghĩ 
bàn của Phật A-di-đà, phương đông lại có chư Phật như: Phật A-súc-bệ, 



Phật Tu-di Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu-di Quang, Phật Diệu Âm..., vô 
số chư Phật như vậy, mỗi vị đều từ cõi nước của mình, hiện tướng lưỡi 
rộng dài bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới, nói ra lời chân thật này: 
Hết thảy chúng sinh nên tin vào lời xưng tán công đức chẳng thể nghĩ 
bàn của kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm.” 

Việc nhận hiểu theo cách diễn giải cho rằng đức Phật A-di-đà chỉ là một 
biểu tượng có lẽ được xuất phát từ một số tư tưởng trong Thiền tông, 
mà tiêu biểu nhất có thể dẫn ra bài kệ của Thượng sĩ Tuệ Trung, một 
thiền sư cư sĩ nổi tiếng vào đời Trần, trong đó có hai câu sau: 

Di-đà vốn thật pháp thân ta, 

Nam bắc đông tây khắp chói lòa. 

Hình ảnh đức Phật A-di-đà ở đây được xem như một biểu tượng pháp 
thân thanh tịnh của chính mỗi người, vốn tự tỏa sáng khắp nơi không 
ngăn ngại. Theo ý nghĩa được nêu ở đây, một khi hành giả có thể tu tập 
thanh tịnh tâm ý, làm hiển lộ tự tánh thanh tịnh hay pháp thân của chính 
mình, thì đó chính là hình tượng đức A-di-đà đang hiển hiện. 

Tương đồng với ý nghĩa này, vua Trần Nhân Tông cũng viết trong Cư 
trần lạc đạo phú: 

Tịnh độ là lòng trong sạch, 

Chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương. 

Di-đà là tánh sáng soi, 

Mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. 

Ý nghĩa biểu trưng ở đây rất rõ ràng. Cõi Tịnh độ hay Cực Lạc ở Tây 
phương chính là biểu trưng của “lòng trong sạch”, tức tâm ý thanh tịnh. 
Và Phật A-di-đà là biểu tượng của trí tuệ, của tự tánh thanh tịnh tỏa sáng 
hay “tính sáng soi”. Qua đó, tác giả nhấn mạnh việc không cần phải hoài 
nghi về cảnh giới Tây phương, cũng không cần phải nhọc công tìm về 
Cực Lạc, bởi vì khi tự mình tu tập thanh tịnh tâm ý, hiển lộ tự tánh thanh 
tịnh sáng suốt thì ngay đó chính là cảnh giới Cực Lạc, ngay đó chính là 
hiển hiện đức Phật A-di-đà. 

Không riêng gì Thiền tông Việt Nam đời Lý-Trần, Thiền tông Trung Hoa 
từ thời Lục tổ Huệ Năng cũng đã có tư tưởng này. Trong kinh Pháp Bảo 
Đàn, phẩm Nghi vấn, Lục tổ giảng giải về Tịnh độ như sau: 

“Đức Thế Tôn nơi thành Xá-vệ thuyết việc sanh về Tây phương, kinh nói 
rõ ràng đến đó không xa. Nếu theo cách nói về hình tướng, thì số dặm là 



qua mười muôn ức cõi, chính là nói mười điều ác ngăn trở trong thân 
người, nên nói là xa. Nói xa, là với những kẻ căn cơ thấp kém. Nói gần, là 
với những bậc thượng trí.... 

“Nay khuyên các vị thiện tri thức: Trước trừ mười điều ác, tức là qua 
được mười muôn cõi nước, trừ được mười sự ác chướng ngăn che. Mỗi 
niệm thường thấy tánh, thường làm chuyện công bằng, chánh trực, thì 
đến nơi như búng móng tay, liền thấy Phật Di-đà...” 

Trong phần giảng giải này của Lục tổ, chúng ta thấy rõ ý nghĩa biểu 
trưng qua cách giải thích “mười muôn ức cõi” là mười điều ác, và tu tập 
dứt hết mọi điều xấu ác, thường thấy được tự tánh sáng suốt của mình, 
thường làm chuyện công bằng, chánh trực... liền lập tức thấy Phật Di-đà, 
nhanh “như búng móng tay”... 

Những ý nghĩa biểu trưng như trên đều hoàn toàn đúng đắn, có thể chỉ 
ra con đường tu tập chân chánh cho mọi người Phật tử. Vấn đề ở đây là, 
liệu cách hiểu này có phủ nhận hình ảnh đức Phật A-di-đà như một vị 
Phật thực sự hiện hữu trong không gian và thời gian, nghĩa là đúng như 
những mô tả cụ thể trong Kinh điển hay không? 

Trong rất nhiều Kinh điển, đức Phật luôn nhấn mạnh điểm chính yếu 
trong sự tu tập là hoàn thiện tâm ý. Hai bài kệ đầu tiên trong kinh Pháp 
cú dạy rằng: 

1. Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kéo. 

 

2. Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng, không rời hình. 



Như vậy, việc tu tập tự tâm thanh tịnh để phát triển trí tuệ, hiển lộ tự 
tánh sáng suốt, tất nhiên là phương thức chân chánh để đạt đến cảnh 
giới của chư Phật, không riêng gì đức Phật A-di-đà, mà có thể nói rằng 
hành giả đạt đạo theo cách ấy có thể tiếp cận với tất cả chư Phật trong 
mười phương. Với “ý thanh tịnh” thì cảnh giới quanh ta chính là Cực Lạc, 
tự tánh chính là Phật A-đi-đà. Điều đó không có gì phải nghi ngại. 

Thế nhưng, chư Phật ra đời vì giáo hóa chúng sinh mê muội, không phải 
vì hàng thánh giả đạt đạo. Mà đối với đa số chúng sinh đang còn mê 
muội thì từ chỗ tham lam, sân hận, si mê trong đời sống, muốn vượt lên 
đến chỗ “Di-đà vốn thật pháp thân ta” như Thượng sĩ Tuệ Trung nói đó, 
quả thật không phải chuyện dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khả thi. 
Chính vì vậy, đức Phật Thích-ca Mâu-ni mới từ bi thuyết dạy pháp môn 
phương tiện, dẫn dắt chúng sinh mê lầm đi từ chỗ hình tướng đến nơi 
không hình tướng, đi từ chỗ bám chấp vào đối tượng bên ngoài đến chỗ 
thấy được tự tánh bản lai thanh tịnh. 

Như vậy, hành giả nếu có thể đạt đến chỗ “tức tâm tức Phật”, hẳn nhiên 
không cần thiết phải niệm Phật cầu vãng sanh, bởi ngay nơi chỗ đạt ngộ 
đó thì đã thấy được “Di-đà là tánh sáng soi”, nên “mựa phải nhọc tìm về 
Cực Lạc”. Tuy nhiên, dù có người đạt được như thế thì cũng không thể 
bác bỏ, phủ nhận sự hiện hữu thực sự của đức Phật A-di-đà như trong 
kinh mô tả, bởi Phật trong tâm không hề ngăn ngại Phật thị hiện trong 
từng cảnh giới. Đối với người mê tối thì nếu không có vị Phật bên ngoài 
dẫn dắt giáo hóa, ắt cũng không thể tự thấy được Phật trong tâm. 

Tương tự, đức Phật Thích-ca trong rất nhiều kinh luận Đại thừa đều xác 
nhận “Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”, nhưng chúng ta không thể 
dựa vào điều đó để bác bỏ sự hiện hữu thật sự của đức Phật Thích-ca, 
người đã từng đản sanh và giáo hóa nơi thế giới này. Mỗi chúng ta đều 
có Phật trong tâm, nhưng tin vào điều đó không có nghĩa là không tin có 
chư Phật đang giáo hóa trong mười phương quốc độ. Chính Lục tổ Huệ 
Năng cũng từng xác nhận: “Khi mê nhờ thầy độ, khi ngộ rồi tự độ.” 
Chúng sinh đang còn mê tối, nếu không nhờ có nguyện lực đại từ bi của 
đức Phật A-di-đà và sự dẫn dắt, giáo hóa của đức Phật Thích-ca thì làm 
sao có thể tự mình thấy được “tự tánh Di-đà”? 

Như đã nói trên, pháp tu của hàng thượng căn thượng trí hẳn phải khác 
với người căn cơ thấp kém, như Lục tổ cũng chỉ rõ trong đoạn văn trên: 
“Nói xa, là với những kẻ căn cơ thấp kém. Nói gần, là với những bậc 
thượng trí....” 



Rõ ràng, Tổ sư cũng phân biệt kẻ “căn cơ thấp kém” với “bậc thượng trí”, 
cho nên khi dạy người “thấy tánh thành Phật” thì không phải ai cũng là 
người làm được. Ngược lại, với đa số chúng sinh “căn cơ thấp kém” thì 
việc vượt qua “mười muôn ức cõi nước” không thể không nhờ đến con 
thuyền Tịnh độ. 

Như người bơi lội giỏi, muốn vượt sông chỉ cần nhảy xuống nước bơi 
thẳng sang bờ bên kia. Người ấy quả thật không cần đến con đò, nhưng 
cũng không thể vì thế mà phủ nhận sự hiện hữu của ông lão chèo đò tốt 
bụng, vẫn thường xuyên đưa những người yếu đuối, không biết bơi lội 
sang sông. 

Như vậy, theo lời Phật dạy thì việc nhận biết tự tánh của người đạt đạo 
không hề phủ nhận pháp tu phương tiện của kẻ sơ cơ, bởi tất cả đều viên 
dung trong mục đích giáo hóa của chư Phật. Không thể vì tin vào “tự 
tánh Di-đà” mà phủ nhận đức Phật A-di-đà thật có nơi thế giới Tây 
phương Cực Lạc. Hơn nữa, nếu người đã thực sự thấy được “tự tánh Di-
đà”, ắt cũng sẽ không còn khởi lên những tranh biện thuộc loại này. 

Còn như xét về sự tướng, theo lý luận tri thức thế gian, thì cũng không 
thể phủ nhận sự hiện hữu của đức Phật A-di-đà, cho đến vô số chư Phật 
trong mười phương. Vì sao vậy? Trong dòng thời gian vô thủy vô chung, 
chỉ theo lý mà suy cũng thấy ngay là không thể chỉ có đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni là duy nhất. Nếu như ngài đã có thể tu tập thành Chánh giác, thì 
vô số chúng sinh từ vô thủy đến nay hẳn cũng phải có những người khác 
đã tu tập và đã thành Chánh giác. Trong Kinh điển, đức Phật đã xác nhận 
điều đó và theo suy luận thì như thế cũng hoàn toàn hợp lý. Trong vô số 
những vị Phật khác đó, việc thật có một vị Phật mang danh hiệu A-di-đà 
với tâm nguyện độ sinh bằng 48 lời đại nguyện cũng là điều tự nhiên. 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã vì thương xót chúng sinh nên thuyết dạy 
kinh A-di-đà, chỉ bày pháp môn Tịnh độ, nói rõ với chúng ta về vị Phật 
đó, về cõi Phật đó. Người Phật tử tin nhận lời Phật dạy ắt không thể nghi 
ngờ. Và theo đó mà xét thì việc đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhọc lòng 
thuyết giảng về đức Phật A-di-đà cho chúng sinh cõi Ta-bà này được biết 
và hướng tâm cầu nguyện vãng sanh, rõ ràng là một nhân duyên tốt, có 
thể giúp mở ra con đường tu tập thích hợp cho rất nhiều chúng sinh. 

Một khi có thể tin nhận cả “tự tánh Di-đà” cũng như một đức Phật A-di-
đà thực sự hiện hữu ở cảnh giới Tây phương, thì mỗi chúng ta đều có 
quyền chọn lựa cho mình một pháp tu thích hợp mà không hề có sự 
ngăn ngại, bác bỏ lẫn nhau. Với những ai có tâm lực vững vàng, trí tuệ 
sáng suốt thuộc hàng thượng căn thượng trí, hẳn có thể chọn theo cách 



tu dưỡng tự tâm để sớm đạt đến chỗ “thấy tánh thành Phật”, tự chuyển 
hóa cõi uế trược này hóa thành Tịnh độ. Nhưng đối với những kẻ mê 
chấp còn dày, tham sân còn nặng, dù đã tin nhận lời Phật dạy nhưng 
nghiệp chướng si mê nhiều đời chưa dễ dứt trừ, thì việc nhận ra “tự tánh 
Di-đà” e không thể là chuyện trong sớm tối. Với những người này, việc 
đặt niềm tin vào đức Phật A-di-đà và nguyện lực của ngài cũng là hoàn 
toàn đúng theo Chánh pháp. Trong kinh A-di-đà, đức Phật dạy: 

“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người nữ có lòng lành, nghe giảng nói 
về Phật A-di-đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu ngài, hoặc một ngày, 
hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu 
ngày, hoặc bảy ngày... nhất tâm không tán loạn. Người ấy khi lâm chung 
liền thấy đức Phật A-di-đà cùng các vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. 
Khi mạng chung tâm không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực Lạc của 
đức Phật A-di-đà.” 

Về mặt tu tập, trong đoạn kinh văn này chúng ta thấy đức Phật chỉ bày cả 
hai yếu tố tự lực và tha lực. 

Về tự lực, người niệm Phật phải chuyên tâm, nghĩa là phải buông xả mọi 
ngoại duyên, chỉ còn chú tâm duy nhất vào một việc niệm Phật mà thôi. 
Chuyên tâm như vậy cho đến khi nào đạt được sự “nhất tâm bất loạn”. 
Kinh văn nói một ngày cho đến bảy ngày chỉ là tượng trưng, không phải 
tính đếm cụ thể, mà hàm ý việc tu tập như vậy phải kiên trì, liên tục 
không gián đoạn, cho đến khi nào đạt được kết quả “nhất tâm bất loạn” 
mới thôi, bất kể là bao lâu. 

Thật ra, người đã đạt được mức độ định tâm này rồi thì công phu tu tập 
từ đó về sau cũng sẽ thường được an trú trong Chánh định, không còn 
gián đoạn, thối thất. Cho nên, ý nghĩa nỗ lực tự thân ở đây là rất quan 
trọng. 

Về tha lực, đoạn kinh văn này nhắc lại và xác quyết về đại nguyện của 
đức Phật A-di-đà, theo đó thì tất cả những chúng sinh nào chuyên tâm 
niệm danh hiệu ngài, cầu được vãng sanh về cõi nước của ngài, đều sẽ 
được ngài và Thánh chúng hiện đến tiếp dẫn về cảnh giới Cực Lạc. 

Khi đã hội đủ hai điều kiện tự lực và tha lực như trên thì kết quả hiện 
tiền là người ấy sẽ “mạng chung tâm không điên đảo, liền được sanh về 
cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà”. 

Khi hiểu đúng được đoạn kinh văn này, ta sẽ thấy rằng hồng danh đức 
Phật A-di-đà không phải một câu thần chú để bất cứ ai đọc lên cũng đều 



sẽ được vãng sinh, mà điều kiện trước hết là người ấy phải từng được 
nghe giảng giải về Phật A-di-đà và tin nhận, phải có được một sự phát 
tâm chân thành, chí thiết. Thứ hai là phải “chuyên tâm niệm danh hiệu 
ngài” như một pháp môn tu tập kiên trì, nghĩa là chỉ hướng tâm duy nhất 
vào việc niệm danh hiệu Phật, không nghĩ nhớ đến bất kỳ điều gì khác, 
phải buông xả hết muôn duyên vướng bận. Có được hai yếu tố này rồi, 
mới tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng từ một ngày, hai ngày... tu tập không 
gián đoạn cho đến lúc đạt được sự “nhất tâm bất loạn”. 

Vì đại nguyện tiếp dẫn của đức Phật A-di-đà là luôn sẵn có và không giới 
hạn, tâm thức người niệm Phật lại có sự chân thành hướng về và sẵn 
sàng tiếp nhận tha lực của đức Phật, nên sự “cảm ứng đạo giao” hoàn 
toàn có đủ điều kiện để xảy ra, và người niệm Phật sẽ đạt được kết quả 
vãng sanh về Cực Lạc. 

Chúng ta cũng cần chú ý một điều, cốt lõi của kinh A-di-đà là niềm tin. 
Trong toàn bản kinh, đức Phật lặp lại ba lần khuyên dạy, nhưng cuối 
cùng ngài vẫn còn băn khoăn lo lắng rằng chúng sinh không chịu tin 
nhận, bởi biết rằng những gì ngài thuyết dạy trong kinh này là hết sức 
khó tin nhận đối với chúng sinh. 

Lần thứ nhất, sau khi giảng nói chi tiết về đức Phật A-di-đà và cõi Cực 
Lạc ở phương tây, đức Phật dạy: “Xá-lợi-phất! Chúng sanh nghe biết rồi, 
nên phát nguyện sanh về cõi ấy.” 

Lần thứ hai, sau khi giảng nói những lợi ích của sự vãng sinh và phương 
thức để được vãng sinh là tin nhận và trì niệm danh hiệu đức Phật A-di-
đà, đức Phật ân cần lặp lại lời khuyên dạy: 

“Xá-lợi-phất! Ta thấy sự lợi ích đó, nên mới giảng nói như vậy. Nếu có 
chúng sinh nào được nghe, nên phát nguyện sanh về cõi ấy.” 

Sau hai lần khuyên dạy và giảng rõ như thế, vô số chư Phật ở khắp mười 
phương trong hư không liền hiển lộ tướng chân thật để chứng minh cho 
lời dạy của đức Phật Thích-ca, tất cả đều khuyên chúng sinh nên tin 
nhận những lời dạy đó, vì tất cả chư Phật đều hộ niệm cho kinh này. 

Và sau khi đã có sự chứng minh của tất cả chư Phật, đức Phật Thích-ca 
lại ân cần khuyên dạy thêm lần thứ ba, nhấn mạnh ở việc chư Phật cũng 
đều đồng lòng như vậy: 

“Xá-lợi-phất! Vì vậy mọi người đều nên tin theo lời ta và chư Phật đã 
nói.” 



Ba lần khuyên dạy, thật hết sức ân cần thiết tha, lại có sự viện dẫn đến 
hết thảy chư Phật chứng minh đó là những lời chân thật, nhưng đức 
Phật Thích-ca vẫn còn lo lắng rằng đối với chúng sinh mê muội trong 
vòng vô minh tăm tối, có thể họ vẫn chưa chịu tin nhận. Vì thế, ngài lại 
tiếp tục thuyết phục thêm bằng cách chỉ ra sự khó tin nhận của pháp 
môn này: 

“Xá-lợi-phất! Nên biết rằng, ta ở trong cõi đời xấu ác có năm thứ uế 
trược, làm nên việc khó khăn, đạt được quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, vì tất cả thế gian thuyết dạy pháp môn khó tin nhận này, thật 
là một điều rất khó lắm thay!” 

Quả thật rất khó tin nhận, nên sự thật là đã có không ít người không chịu 
tin nhận, hoặc tin nhận một cách sai lầm về bản kinh này. Một khi đã 
không tin nhận thì đương nhiên sẽ dẫn đến việc phủ nhận sự hiện hữu 
của đức Phật A-di-đà. Và như thế thì tự thân mình không thể tu tập pháp 
môn Tịnh độ, mà cũng không thể thực hành có kết quả nghi thức cầu 
siêu cho người thân đã mất của mình. 

Về mặt tu tập tự thân, chúng ta đã tìm hiểu về sự phát sinh tha lực từ 
chư Phật đối với những chúng sinh có tâm thành, có sự tu tập chân 
chánh. Một khi nguyện lực vô biên của chư Phật luôn hướng đến tất cả 
chúng sinh với lòng đại từ đại bi sẵn lòng cứu độ, thì vấn đề còn lại chỉ là 
ở nơi chúng ta, phải có sự tu tập chân chánh, có tâm chí thành thanh 
tịnh, để có thể làm khởi sinh sự “cảm ứng đạo giao nan tư nghị”. 

Nếu chúng ta không tu tập, trong tâm ta đầy phiền não cấu nhiễm, không 
thanh tịnh, không chân thành, thì chắc chắn không thể có sự cảm ứng. 
Trong trường hợp đó, ta không thể nói là không có Phật A-di-đà, bởi sự 
khuyết thiếu là ở nơi chúng ta. Cũng giống như sóng vô tuyến truyền 
hình phủ khắp trong vùng và mỗi nhà chúng ta đều sẵn có ti-vi, nếu 
riêng ta không xem được hình ảnh thì đó là do ti-vi của ta bị hỏng, không 
phải do không có sóng truyền hình. 

Về mặt ý nghĩa cầu siêu cho người đã chết, chúng ta cũng đặt niềm tin 
nương theo tha lực của đức Phật A-di-đà. Và như đã nói, người chết cũng 
phải là người đã từng tin nhận và phát tâm hướng về Tịnh độ. Có như 
vậy thì sự nhắc nhở, hỗ trợ của chúng ta trong giai đoạn này mới có kết 
quả tốt. Nhưng cho dù không được như thế, ta vẫn có thể hy vọng gieo 
được một hạt giống lành vào tâm thức người chết trong giai đoạn chuẩn 
bị tái sinh, giúp họ có thêm được một điều kiện tốt hơn cho đời sống tiếp 
theo. 



Ý nghĩa của nghi thức cầu siêu đúng Chánh pháp là như thế, nhưng hiện 
nay do thiếu hiểu biết nên vẫn có không ít người vô tình gây ra nhiều 
phiền não, rối rắm và tai hại cho người thân của mình khi họ còn ở trong 
giai đoạn trung ấm này. 

Sai lầm thứ nhất là không kiềm chế được sự đau buồn, than khóc kể lể. 
Nhìn từ góc độ của người thế gian thì đây là chuyện bình thường và 
không có gì sai trái. Khi một người qua đời, vợ hoặc chồng, cha mẹ hoặc 
con cái, anh chị em... với sự thương tiếc và đau đớn vì vĩnh viễn mất đi 
một người thân, ắt không tránh khỏi sự đau buồn than khóc, và cũng 
nhất thời nhớ lại bao kỷ niệm buồn vui sướng khổ đã từng gắn bó với 
người thân ấy. Vì thế, việc khóc than kể lể vẫn được xem là chuyện hết 
sức bình thường. 

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của người Phật tử tin nhận lời Phật dạy thì 
những điều này là hết sức tai hại cho những giây phút cuối cùng của 
người chết, trước khi họ tái sanh vào một đời sống mới. Như đã nói trên, 
trong giai đoạn trung ấm, tâm thức người chết vẫn còn tỉnh táo nhận 
biết về đời sống cũ và có thể dễ dàng khởi lên những tâm niệm ái luyến, 
sân hận hay buồn đau, khổ não... Chính những tâm niệm này sẽ tạo nên 
một cận tử nghiệp không tốt cho người chết và lôi kéo họ vào một đời 
sống mới tương ứng với những tâm niệm phiền não đó, thay vì là một 
cảnh giới tốt đẹp, an vui. 

Trong cuộc sống thường ngày, khi yêu thương một người thân ta luôn cố 
gắng để làm được những gì tốt nhất cho người ấy. Nếu người thân của ta 
có bệnh, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ cũng như tạo mọi điều kiện để người 
ấy tuân theo những chỉ dẫn của bác sĩ, cho dù là những điều khó thực 
hiện, như phải kiêng cữ các món ăn, phải hạn chế một số hoạt động v.v... 
Ta làm như thế vì tin vào chỉ dẫn của bác sĩ và mong muốn những điều 
tốt nhất cho người thân của ta. 

Khi người thân của ta qua đời, những chỉ dẫn cần tuân theo để làm được 
những điều tốt nhất cho người ấy chính là những chỉ dẫn từ đức Phật, từ 
Kinh điển. Cảnh giới của người đã chết là một nơi ta hoàn toàn không 
biết đến, vì thế ta cần đặt niềm tin vào bậc giác ngộ đã thân chứng và 
biết được về cảnh giới ấy, chính là đức Phật. Hơn thế nữa, những chỉ dẫn 
này còn có thể suy nghiệm để thấy được tính hợp lý và lợi ích tức thời. 
Chẳng hạn, ta có thể suy xét để thấy rằng mọi sự than khóc đều vô ích 
đối với người đã chết, trong khi lại có thể làm gia tăng hơn nữa những 
khổ đau cho người còn sống. Ngược lại, nếu thực hành theo lời Phật dạy, 
ta có thể thấy được sự giảm nhẹ của nỗi khổ đau vì mất mát, đồng thời 



cũng mang lại những lợi ích tốt đẹp cho cuộc đời khi ta phát tâm làm 
những việc hiền thiện vì người chết. 

Khi suy xét như thế, ta có thể tin rằng việc than khóc kể lể không mang 
lại điều gì lợi ích cho cả người chết lẫn người sống, mà ngược lại chỉ làm 
khởi sinh thêm những tâm niệm đau buồn, khổ não trong tâm thức 
người chết, sẽ vô cùng tai hại cho sự tái sinh của họ. 

Sai lầm thứ hai là thực hiện những nghi thức tống táng một cách không 
thích hợp. Những tập tục lâu đời mà rất nhiều người vẫn còn làm theo 
thực sự là dựa trên sự thiếu hiểu biết hơn là sáng suốt, chẳng hạn như 
đốt vàng mã, rước nhạc lễ, giết mổ gà vịt cúng tế v.v... Những điều này 
chẳng những hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho tâm thức người 
chết, mà ngược lại còn hết sức tai hại. Những âm thanh kèn trống inh ỏi, 
ồn náo trong suốt thời gian tổ chức tang lễ có thể khuấy động tâm thức 
người chết mà không thực sự có ý nghĩa gì cả. Thay vì vậy, chúng ta nên 
giữ một bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh với lời kinh tiếng kệ, 
thích hợp hơn với việc khơi dậy niềm tin vào Tam bảo cũng như các 
thiện niệm cho người đã chết. 

Việc cúng tế người chết bằng cách giết mổ gà vịt hay các con vật khác lại 
càng nguy hại hơn rất nhiều, bởi thay vì hồi hướng cho người chết 
những thiện nghiệp, ta lại nhân danh người chết để làm những việc sát 
sinh hại vật. Chỉ cần soi rọi vấn đề dưới cái nhìn nhân quả, hẳn không ai 
có thể phủ nhận được sự nguy hại của những việc làm như thế. 

Sai lầm thứ ba cũng liên quan đến việc sát sinh hại vật. Đó là quan điểm 
phải đãi đằng những người đến viếng tang cho “phải phép”. Và chính vì 
sự đãi đằng này mà trong nhiều đám tang, gà vịt hay các con vật khác bị 
giết mổ hàng loạt; có đám tang còn giết mổ cả heo, dê... để việc đãi đằng 
được đầy đủ, thịnh soạn. Và đôi khi ở mức tệ hại hơn, thay vì tạo điều 
kiện để những người viếng tang có thể giữ một tâm trạng thành kính 
phân ưu cùng gia quyến, thì ở nhiều tang lễ người ta còn bày đủ rượu 
thịt để đãi đằng... Và do đó mà những người đến dự tang lễ, bị kích thích 
bởi hơi men, nhiều khi không còn giữ được thái độ nghiêm trang thích 
hợp. 

Người chết không nhận được lợi ích từ việc làm này, nhưng ngược lại 
phải gánh chịu sự oán hận từ những sinh linh bị giết hại. Đây không phải 
là điều tốt đẹp chúng ta nên làm cho người thân của mình. Đó là chưa 
nói chính bản thân những người sống đã phải nhận nghiệp quả xấu ác 



trước tiên vì những hành vi giết hại, cướp đoạt mạng sống của chúng 
sinh. 

Đối với những người không tin nhân quả, họ có thể xem đây như việc 
bình thường. Nhưng nếu là người Phật tử đã tin nhân quả thì hẳn nhiên 
không còn gì vô lý bằng việc chúng ta mong cầu điều tốt đẹp cho người 
thân của mình mà lại ra tay giết hại, thực hiện những điều xấu ác. 

Vì thế, nếu chưa thể làm được điều tốt đẹp cho người thân của mình khi 
qua đời, thì ít nhất chúng ta cũng nên tránh đừng gây hại cho họ qua 
những việc sai lầm như trên. Chỉ khi biết né tránh những sai lầm này thì 
việc thực hành nghi thức cầu siêu của chúng ta mới có thể mang lại kết 
quả như mong muốn. 

---o0o--- 

Sám hối 

Việc bái sám, lễ lạy có thể diệt trừ được tội lỗi, sai lầm đã mắc phải 
hay không? Để trả lời câu hỏi này, cần có một cái nhìn toàn diện theo lời 
Phật dạy, thay vì chỉ suy đoán chủ quan theo ý riêng của mỗi người. 

Đối với quan điểm thông thường thì khi đã mắc phải một lỗi lầm, thực 
hiện một hành vi tội lỗi, chúng ta có hai trách nhiệm. Thứ nhất, phải 
nhận chịu sự trừng phạt tương ứng với mức độ sai lầm và thứ hai là phải 
bồi thường, khắc phục những tổn thất, tai hại đã gây ra do hành vi sai 
trái đó. 

Nếu chúng ta giả định việc trả lời câu hỏi này là cho những người Phật 
tử, thì việc bái sám, lễ lạy được đề cập ở đây có nghĩa là thực hiện đúng 
theo Chánh pháp, theo lời Phật dạy, chẳng hạn như tụng đọc các bộ sám 
pháp, lễ lạy chư Phật, với tâm chí thành sám hối sửa cũ làm mới. Trên 
tinh thần đó thì câu trả lời chắc chắn là có thể. 

Nhưng nếu đối với những người lễ lạy với tâm tà kiến, mê tín, mong 
muốn cầu xin một thế lực siêu nhiên nào đó xóa tội cho mình, thì câu trả 
lời chắc chắn là không thể. Những hành vi sai lầm đã làm nhất định sẽ 
tạo thành kết quả xấu ác, và lễ lạy với tâm tà kiến si mê có nghĩa là càng 
chồng chất thêm sai lầm khác nữa, không thể dựa vào đâu để có thể dứt 
trừ tội lỗi. 

Trong pháp môn tu tập của Đạo Phật, đặc biệt có các pháp nhấn mạnh về 
sám hối, được gọi là sám pháp. Tu tập sám pháp là một sự kết hợp giữa 
tự lực và tha lực, vì thế người tu tập cần phải chọn một đối tượng cho sự 
tu tập của mình. Tùy theo đối tượng mà có các pháp tu khác nhau như 



Phổ Hiền Sám pháp, Di-đà Sám pháp, Hồng danh Sám pháp... Tuy nhiên, 
tất cả các sám pháp đều dựa trên một giáo lý cơ bản là làm thanh tịnh 
tâm ý, và sự thanh tịnh đó có được là do nỗ lực của tự thân hành giả 
cùng sự cảm ứng đối với tha lực mà hành giả hướng đến. 

Trong Thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta đọc thấy: 
“Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu 
cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng...” Bái sám, lễ lạy là sự tu tập 
phù hợp với cả bốn nguyện này. Lễ lạy là tôn kính, cũng là một hình thức 
xưng tán, cũng là cúng dường, cúng dường bằng tâm thành, bằng sự lễ 
kính, và khi lễ lạy như thế thì phát tâm ăn năn lỗi trước, răn ngừa lỗi sau. 
Phát tâm lễ lạy, sám hối như thế là đúng Chánh pháp. 

Trong kinh Pháp cú, đức Phật dạy: “Ý dẫn đầu các pháp.” Vì thế, tu tập 
thanh tịnh tâm ý là sự tu tập khởi đầu, quyết định nhất. Tâm ý được 
thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, lời nói việc làm sẽ được 
thanh tịnh, do đó mọi ý nghĩ, hành vi, lời nói đều có thể tạo thành thiện 
nghiệp. 

Lễ sám giúp thanh tịnh tâm ý, thiền tập cũng giúp thanh tịnh tâm ý. Hai 
phương tiện khác nhau nhưng cùng một mục đích. Lễ sám thì kết hợp 
nội tâm dũng mãnh thiết tha, khởi tâm tránh ác làm thiện, với sự hướng 
về tha lực tôn kính chư Phật, Bồ Tát để nuôi dưỡng thiện tâm vừa sinh 
khởi, từ đó làm thanh tịnh tâm ý. Thiền tập thì tự mình quay về quán 
chiếu nội tâm, dứt bặt vọng tưởng, bao nhiêu vọng tưởng dần trừ hết, để 
tâm ý lắng trong thanh tịnh, nên nhấn mạnh về tự lực nhiều hơn. 

Nói nhấn mạnh nhiều hơn, có nghĩa là cũng không phải hoàn toàn không 
có tha lực. Người tu tập thiền quán do đâu mà phát tâm tu thiền? Vì tin 
hiểu lời Phật dạy. Nếu không có lòng tin vào đức Phật, hành giả cũng 
không thể tự mình tu tập. Đó là lý do vì sao việc thiền tập nơi thiền 
đường có tượng Phật trang nghiêm sẽ dễ mang lại hiệu quả hơn. Hơn 
nữa, mỗi một giai đoạn thiền tập nếu có những trạng thái chuyển biến 
khác lạ, đều cần có vị thầy dẫn dắt, đó cũng là tha lực. Nếu không có 
niềm tin ở thầy thì thiền sinh cũng khó lòng thành tựu. 

Sự tu tập không phải giống như việc lắp ráp sửa chữa một thiết bị, chỉ 
cần mở bản hướng dẫn ra và làm theo từng bước là được. Hoàn toàn 
không phải vậy! Sự tương thông tâm thức giữa thầy và trò, giữa hành giả 
và chư Phật, Bồ Tát là thật có và đóng vai trò quan trọng trong sự thành 
tựu, chứ không phải chỉ hoàn toàn do nỗ lực tự thân mà có thể đạt được. 
Điều này chúng ta đã có bàn đến ở một phần trên. 



Cùng là tu tập tâm ý thanh tịnh, nên tất yếu phải có phát sinh công đức. 
Tâm ý thanh tịnh, hiền thiện thì chính điều đó đã là thiện nghiệp, bởi 
Phật dạy rằng thân, khẩu, ý đều tạo nghiệp chứ không chỉ hành vi, lời nói 
mới tạo thành nghiệp. Hơn thế nữa, nghiệp tạo ra từ tâm ý còn có ý 
nghĩa quan trọng, quyết định hơn, bởi vì “ý dẫn đầu các pháp”. Tâm ý đã 
thanh tịnh thì bao nhiêu tạp niệm xấu ác đều không còn, lời nói xấu ác 
cũng không còn, hành vi xấu ác cũng không còn, do đó tội lỗi không thể 
tiếp tục phát sinh. Không thể tiếp tục phát sinh, đó chính là ý nghĩa diệt 
tội. 

Còn những tội đã tạo trước đây thì sao? Tội chướng sinh phiền não, nên 
người tạo ác nghiệp thì trong tâm bất an. Đem tâm tu tập sám hối tội cũ, 
làm cho tâm ý được thanh tịnh thì phiền não không còn, phiền não diệt 
rồi thì đó là bước đầu diệt tội. Nghiệp đến thì nhận, tất cả đều tùy duyên, 
do đó không còn tiếp tục tạo thêm nghiệp khác, đó cũng là ý nghĩa diệt 
tội. 

Nếu sự tu tập thực sự không thể dứt trừ tội nghiệp đã tạo, thì điều đó 
cũng có nghĩa là không một chúng sinh nào có thể tu tập chứng quả, bởi 
trong kinh đức Phật dạy rằng, tội lỗi của chúng sinh từ vô thủy đến nay 
nếu có hình tướng thì hư không cũng không đủ dung chứa. Điều này là 
sự thật, chúng ta tự suy xét cũng có thể biết được. Đại sư Tỉnh Am trong 
“Văn khuyên phát tâm Bồ-đề” nói rằng: 

“Chúng ta ngày nay trong sinh hoạt thường ngày, mỗi hành vi, động tác 
thường phạm giới hạnh; mỗi miếng cơm, ngụm nước luôn trái luật nghi. 
Mỗi một ngày qua đã phạm vô số tội, huống chi trong suốt một đời, trải 
qua nhiều kiếp, tội lỗi sinh khởi chắc chắn là không thể nói hết.” 

Nếu thực sự tin vào nhân quả, thì phải biết rằng mỗi một sự tổn hại ta 
gây ra cho chúng sinh đều là tội lỗi. Chúng ta sống trong đời, miếng ăn 
thức uống mỗi ngày đều có được từ việc gây tổn hại cho chúng sinh, 
thậm chí là diệt thân đoạt mạng, lẽ nào đó không phải là tội? Đừng nói 
chi những người ăn mặn vốn đã trực tiếp nhai nuốt xương thịt chúng 
sinh, đến như kẻ ăn chay thì cọng rau hạt gạo có được cũng là từ việc gây 
tổn hại chúng sinh mà có. Cuốc đất trồng rau là tổn hại trùn dế, bắt sâu 
nhổ cỏ không tổn hại sinh vật đó sao? Huống chi ngày nay không dùng 
đến thuốc trừ sâu thì không có nông sản thu hoạch, nên nông dân đều 
phải định kỳ phun thuốc, các sinh vật nhỏ nhoi bị tổn hại không thể tính 
đếm. Từ những việc ấy mà có miếng cơm ta ăn, ta không phải chịu một 
phần tội lỗi hay sao? 



Bởi vậy không phải vô cớ mà đức Phật dạy rằng thế giới này là “ngũ 
trược ác thế”, và hối thúc chúng ta phải sớm tu hành thoát ra vì “ba cõi 
như căn nhà đang cháy”. (Kinh Pháp Hoa) Cho nên phải biết rằng, tội lỗi 
do tâm tạo ra, cũng do tâm biết tu tập mà diệt mất. Điều đó trong Kinh 
điển có dạy, không thể không tin. 

Chúng ta nhìn nhận như thế không phải là bi quan hay cường điệu, mà là 
sự thấy biết đúng thật. Thấy biết đúng thật như vậy rồi mới có thể khởi 
tâm dũng mãnh tu hành, không dám buông thả, lười nhác. Các vị thánh 
chúng theo Phật tu hành bao nhiêu năm, kẻ ít người nhiều đều đã chứng 
ngộ, nhưng trước khi nhập Niết-bàn ngài vẫn còn tha thiết thúc giục các 
vị “không được trì trệ lười nhác, buông thả phóng túng”. Huống chi 
chúng ta ngày nay, liệu đã học Phật được bao nhiêu, tu tập hành trì được 
bao nhiêu? Cho nên, Đại sư Tỉnh Am trong “Văn khuyên phát tâm Bồ-đề” 
mới có lời tha thiết rằng: 

“Nếu không sớm khởi tâm thương mình thương người, đau xót cho 
người, đau xót cho mình, thân khẩu cùng thống thiết, miệng niệm lệ rơi 
đều chân thành, khắp vì tất cả chúng sinh, bi ai cầu xin sám hối, thì chắc 
chắn trong ngàn đời muôn kiếp, khó tránh được quả báo xấu ác.” 

Sám hối được như thế, lễ lạy được như thế, thì chắc chắn phải được tội 
diệt phước sinh. Không thể nghi ngờ điều đó. Kinh Tứ thập nhị chương 
dạy rằng, bố thí cho một người xấu ác phước đức không bằng bố thí cho 
người hiền thiện; bố thí cho người hiền thiện không bằng cho người giữ 
giới; bố thí cho người giữ giới không bằng cúng dường bậc Tu-đà-hoàn, 
cho đến cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật phước đức rất lớn. 
Như trên đã nói, đem tâm thành kính lễ lạy cũng là cúng dường, không 
nhất thiết phải là cúng dường bằng phẩm vật. Như trong đoạn kinh văn 
sau đây: 

“Trong lúc đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Ràjagaha, Ngài nhập định Đại bi 
mà chư Phật thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy 
ngay trong thành phố ấy tại khu vực của dân chúng Chiên-đà-la, có một 
bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện 
cho bà. 

Với tâm Đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, 
Ngài suy nghĩ: ‘Ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới’, Ngài liền cùng đại 
chúng Tỷ-kheo vào Ràjagaha khất thực. 



Vào lúc ấy, bà lão Chiên-đà-la chống gậy ra khỏi thành, thấy đức Thế Tôn 
đến gần, và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại 
và đứng ngay trước mặt bà như thể cản bà tiến lên. 

Sau đó, Tôn giả Mahà-Moggallàna, biết tâm bậc Đạo Sư và cũng biết thọ 
mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ đức Thế Tôn... 

Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tín 
hướng về bậc Đạo Sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất, và 
do hân hoan trước đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. 
Đức Thế Tôn bảo: 

- Thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. 

Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. Ngay lập tức sau đó, một 
con bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng húc 
bà chết tại chỗ... 

Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời Ba mươi ba. Bà có một đoàn tùy 
tùng hộ tống gồm cả một trăm ngàn tiên nữ.” 

(Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka Nikāya, Tập II, Phẩm II - Cittalatā) 

Bà lão nghèo khó không có bất cứ phẩm vật gì để dâng lên bậc Đạo sư. 
Trước đó bà cũng chưa từng biết đến Tam bảo, không sẵn có tín tâm. Chỉ 
sau khi nghe lời thúc giục của Tôn giả Mục-kiền-liên, bà mới khởi tâm 
kính lễ đức Phật. Đức Thế Tôn nói “Thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới”, 
cho thấy ngài đã biết việc này rõ ràng như một kết quả tất nhiên. Và quả 
đúng là bà lão sau khi chết được sinh lên cõi trời Ba mươi ba, tức cõi trời 
Đao-lợi. Nếu việc lễ lạy không giúp tội diệt phước sinh, thì làm sao từ 
một bà lão sắp rơi vào địa ngục lại có thể chuyển sinh thành một thiên 
nữ cõi trời Đao-lợi? 

Sự việc này cũng hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Phật trong nhiều 
Kinh điển khác. Nên biết, tất cả tội lỗi, ác nghiệp căn bản đều do nơi tâm 
mà tạo thành, và bao nhiêu thiện nghiệp, căn lành cũng đều từ nơi tâm 
mà sinh khởi. Tu tập để làm cho tâm ý thanh tịnh là pháp tu căn bản đối 
với tất cả thiện nghiệp, nên không thể xem thường việc chí thành lễ sám. 

Luật nhân quả vận hành với những nhân duyên phức tạp chi phối lẫn 
nhau, không chỉ đơn thuần như một bài toán cộng trừ giữa các giá trị 
thiện ác. Đức Phật đã dạy rằng, chỉ có Phật mới thấu suốt được hết 
nghiệp quả của mọi chúng sinh. Đó là vì có vô số những yếu tố chi phối 
chứ không chỉ đơn thuần như những gì chúng ta nhìn thấy được. Cũng 
trong Tiểu Bộ Kinh, một cô gái ăn mày xin được ít thức ăn thừa trong đó 



có một miếng cơm cháy. Nàng cúng dường miếng cơm cháy này lên ngài 
Đại Ca-diếp, và ngay trong đêm đó nàng qua đời, được sinh về cõi trời 
Hóa Lạc. Nếu chúng ta làm một phép toán trừ đơn giản thì miếng cơm 
cháy kia hẳn không thể trừ đi được bao nhiêu nghiệp xấu ác, đừng nói là 
có thể tạo phước sinh về cõi trời. 

Do đó chúng ta có thể biết rằng, tội ác nặng hay nhẹ, phước báu lớn hay 
nhỏ, không chỉ do hình tướng bên ngoài ta nhìn thấy, mà còn được quyết 
định do tâm hiền thiện hay xấu ác, do tâm chân thành hay bất kính. Nếu 
tin hiểu được như vậy, thì việc lễ sám sẽ có lợi ích rất lớn lao, không thể 
nghi ngờ. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta lễ lạy chư Phật với tâm hoang mang, ngờ vực, 
không tin chắc được vào kết quả sự lễ lạy của mình, thì cho dù có lạy đến 
trăm ngàn lạy cũng không ích lợi gì cho tâm thức. Bởi vì lạy như thế là 
trong tâm không có sự chí thành cung kính, làm sao có thể giúp tâm 
thanh tịnh, làm sao có sự cảm ứng với tha lực của chư Phật Bồ Tát? 

---o0o--- 

Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 

Vật lý học cổ điển nhìn toàn bộ thế giới này như một sự lắp ghép 
của những yếu tố vật chất rời rạc và tồn tại tự thân. Mỗi yếu tố vật chất 
đó đều mang một tính chất riêng biệt và do đó quyết định tính chất 
chung của vật thể mà chúng cấu thành. Cái bàn được tạo thành từ những 
mảnh gỗ làm chân bàn, mặt bàn, đinh ghép, lớp sơn bóng v.v... Phẩm 
chất của cái bàn được quyết định bởi phẩm chất của các yếu tố tạo thành 
nó, như gỗ tốt, gỗ xấu, sơn xanh, sơn vàng v.v... để cuối cùng hiện ra và 
được chúng ta nhận biết như một vật thể độc lập. 

Hơn thế nữa, các vật thể độc lập này được tin là phải luôn tuân theo 
những định luật vật lý bất biến và chính xác mà trải qua dòng thời gian 
đã được các nhà vật lý khám phá và ghi nhận. Đối với các nhà khoa học 
nói chung, các nhà vật lý nói riêng, tất cả vật thể trong vũ trụ đều hình 
thành, thay đổi, chuyển động hay tan rã theo những quy luật nhất định, 
và một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của khoa học chính là 
khám phá những quy luật ấy, đồng thời vận dụng chúng để giải thích về 
tất cả các hiện tượng tự nhiên diễn ra trong thực tại. 

Chẳng hạn, một quả táo rơi là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, nhưng 
phải đến thời Newton thì các nhà vật lý mới nêu rõ được quy luật liên 
quan đến sự rơi của quả táo. Từ những kết quả khám phá tương tự như 



thế, giới khoa học đã ngầm mặc định rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ 
đều phải chịu sự chi phối của những quy luật, và chính sự tuân theo các 
quy luật như vậy sẽ tạo thành tính logic của mọi hiện tượng. Nắm vững 
các quy luật, một nhà khoa học sẽ có khả năng giải thích và tính toán 
chính xác về mọi hiện tượng. Chẳng hạn, việc một quả táo sẽ rơi như thế 
nào sau khi rời cành, với tốc độ nào, sẽ rơi xuống điểm nào... đều có thể 
được tính toán chính xác nếu nhà khoa học có được trong tay những dữ 
liệu liên quan như trọng lượng quả táo, hướng gió, sức gió vào thời điểm 
rơi v.v... Trong thực tế, ngày nay khoa học đã vận dụng chính những kiến 
thức như thế để phóng được phi thuyền đưa con người lên mặt trăng, 
một điều mà trước đây chỉ có trong huyền thoại. Nhiều hành tinh khác 
trong vũ trụ cũng có thể là điểm đến của con người trong tương lai. 

Thế nhưng, sự lạc quan cũng như những quan điểm trên của các nhà 
khoa học đã bắt đầu lung lay và thay đổi kể từ khi Albert Einstein đưa ra 
thuyết tương đối, cho thấy rằng một số định luật vật lý từ thời Newton là 
chưa hoàn toàn chính xác và cần xem xét bổ sung. Einstein đã chứng 
minh rằng thời gian và không gian vốn không phải là những đại lượng 
bất biến và riêng biệt như từ lâu chúng ta vẫn tưởng. Ngược lại, chúng 
có tính chất tương đối và tương quan lẫn nhau, đồng thời cũng có sự 
biến đổi, ít nhất là tùy thuộc vào vận tốc chuyển động. Từ những khám 
phá của Einstein, các nhà khoa học mới biết rằng trong thực tế thì vận 
tốc chuyển động có ảnh hưởng trực tiếp đến cả không gian và thời gian, 
nhưng ảnh hưởng này quá nhỏ ở các chuyển động thông thường nên 
chúng ta không thể nhận biết. Khi vận tốc được tăng nhanh, ảnh hưởng 
này sẽ lớn lên và do đó có thể tạo thành những biến đổi lớn. Chẳng hạn, 
ở vận tốc chuyển động bằng 87% vận tốc ánh sáng thì thời gian chậm lại 
chỉ bằng một nửa so với bình thường. Nếu một người đi trên con tàu vũ 
trụ có vận tốc đó, anh ta già đi chậm hơn so với một người cùng tuổi với 
anh ta ở địa cầu. 

Thuyết tương đối chứng minh rằng vận tốc càng tăng thì thời gian trôi 
qua càng chậm. Khi vận tốc tăng đến 99% vận tốc ánh sáng, thời gian 
chậm lại 7 lần so với bình thường, và khi tăng đến 99,9% vận tốc ánh 
sáng thì thời gian chậm lại đến 22,4 lần. 

Mặt khác, khi thời gian chậm lại như trên thì không gian cũng bị “co lại” 
theo tỷ lệ tương ứng. Nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận mô tả hiện tượng 
này như sau: “Những biến dạng liên quan đến không gian và thời gian có 
thể được xem như là sự chuyển hóa của không gian thành thời gian, và 
ngược lại. Không gian bị co lại biến thành một thời gian kéo dài ra.” 



Cách nhìn mới về thời gian và không gian như những đại lượng biến đổi, 
co giãn được đã đưa khoa học hiện đại đến gần hơn với vũ trụ quan của 
Phật giáo, vì điều này đã được đề cập đến trong rất nhiều Kinh điển Bắc 
truyền. Kinh Duy-ma-cật có đoạn như sau: 

“Vị Bồ Tát trụ ở pháp môn giải thoát Không thể nghĩ bàn, nắm lấy cõi thế 
giới tam thiên đại thiên như người thợ lò gốm cầm cái bàn xoay, đặt cõi 
ấy trong lòng bàn tay phải, rồi ném ra khỏi các cõi thế giới nhiều như số 
cát sông Hằng. Nhưng chúng sinh trong cõi ấy chẳng cảm giác, chẳng hay 
biết rằng họ đi tới đâu. Rồi Bồ Tát đem cõi thế giới ấy mà đặt lại chỗ cũ, 
tất cả chúng sinh trong cõi ấy cũng chẳng có cái ý tưởng rằng đã đi và 
trở lại, và tướng trạng của thế giới ấy vẫn y nguyên như cũ. 

“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Hoặc có những chúng sinh muốn sống lâu ở thế 
gian mới độ thoát được, Bồ Tát liền kéo bảy ngày ra làm một kiếp, khiến 
những chúng sinh ấy bảo rằng đó là một kiếp. Hoặc có những chúng sinh 
chẳng muốn sống lâu mới độ thoát được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp 
làm bảy ngày, khiến những chúng sinh ấy bảo rằng đó là bảy ngày.” 

Với những hiểu biết theo vật lý học cổ điển, hẳn nhiên là đoạn kinh văn 
như trên không thể nào chấp nhận vì được xem là phi lý. Tuy nhiên, khi 
nhìn nhận việc thời gian và không gian là những đại lượng mang giá trị 
tương đối và có thể co giãn được thì những mô tả như trên là hoàn toàn 
khả thi, và do đó chúng ta không thể không kinh ngạc trước sự tương 
đồng giữa những điều được nói trong Kinh điển với những tri thức hiện 
đại của khoa học. 

Với thuyết tương đối, Einstein đã mang đến một làn gió mới cho khoa 
học hiện đại, mở ra khả năng phát triển vô cùng lớn lao trong việc nhận 
hiểu đúng thật hơn về thực tại vũ trũ. Tuy nhiên, trên con đường khám 
phá khoa học, cũng chính Einstein đã nhầm lẫn khi không vượt qua 
được những định kiến lâu đời của vật lý học cổ điển vốn nhìn nhận vũ 
trụ như được cấu thành từ những thực thể riêng biệt, rời rạc và tồn tại 
tự thân, chỉ được kết nối với nhau qua các quy luật vật lý tự nhiên bất 
biến. 

Năm 1935, Einstein cùng với hai đồng nghiệp ở Princeton là Boris 
Podolsky và Nathan Rosen thực hiện một thí nghiệm khoa học, được gọi 
theo tên viết tắt của cả 3 người là thí nghiệm EPR. 

Các tác giả đã dựa vào lý thuyết của cơ học lượng tử để mô tả việc thực 
hiện thí nghiệm này như sau: 



Hãy xét một hạt tách ra thành 2 hạt ánh sáng (photon) A và B. Vì lý do 
đối xứng, hai hạt A và B này luôn chuyển động theo 2 hướng ngược 
chiều nhau. Hãy lắp đặt các thiết bị đo và tiến hành kiểm tra. Nếu A 
chuyển động về hướng bắc, chúng ta sẽ phát hiện thấy B về hướng nam. 
Theo lý thuyết cơ học lượng tử, trước khi bị máy dò thu được thì A 
không có dạng hạt mà có dạng sóng. Vì sóng này không định xứ nên tồn 
tại một xác suất để A có thể di chuyển về bất cứ hướng nào. Chỉ khi bị 
quan sát thì A mới đổi dạng thành hạt và “biết” rằng nó chuyển động về 
hướng bắc. Nhưng nếu trước khi bị quan sát, A không “biết” trước nó sẽ 
chuyển động theo hướng nào thì làm sao B có thể “đoán” được hướng 
chuyển động của A để điều chỉnh hướng chuyển động của mình sao cho 
nó bị bắt ở cùng thời điểm theo hướng ngược lại? 

Điều này là vô nghĩa, trừ phi chấp nhận rằng A có thể thông báo tức thời 
cho B hướng chuyển động của mình. Nhưng, thuyết tương đối khẳng 
định rằng không có bất kỳ tín hiệu nào có thể chuyển động nhanh hơn 
ánh sáng. Vì vậy, Einstein kết luận rằng cơ học lượng tử không mô tả 
được hiện thực một cách hoàn chỉnh. Theo ông, trong thực tế thì A phải 
biết trước nó sẽ đi theo hướng nào và truyền thông tin này cho B trước 
khi bị tách ra khỏi B. Như vậy thì những tính chất của A phải có một hiện 
thực khách quan độc lập với hành động quan sát. Như vậy, cách giải 
thích mang tính xác suất của cơ học lượng tử, theo đó, A có thể nằm ở 
bất cứ hướng nào, là sai lầm. Bên dưới tấm màn che bất định lượng tử 
phải có một hiện thực nội tại và tất định. Theo Einstein, vận tốc và vị trí 
xác định quỹ đạo của một hạt được xác định trên chính hạt đó, độc lập 
với hành động quan sát. Cơ học lượng tử không giải thích được quỹ đạo 
xác định của hạt, vì nó không xét tới các tham số phụ gọi là các “biến ẩn”. 

Điều cần lưu ý ở đây là các tác giả EPR chưa thực sự tiến hành thí 
nghiệm này trong thực tế mà chỉ nêu lên trên bình diện lý thuyết. Phải 
đến năm 1982 thì nhà vật lý học người Pháp Alain Aspect cùng các cộng 
sự tại trường Đại học Orsay (Pháp) mới hiện thực hóa thí nghiệm này và 
xác nhận những mô tả của nhóm Einstein là đúng thật. Trong thí nghiệm 
của Aspect, các photon A và B bị tách rời nhau đến 12 mét. Tuy nhiên, 
photon B vẫn luôn “biết” một cách tức thời những chuyển động của 
photon A để tự nó chuyển động theo một cách phù hợp. 

Như vậy, nhóm các tác giả Einstein và đồng nghiệp đã vận dụng chính 
xác lý thuyết để hình dung ra thí nghiệm EPR. Tuy nhiên, với kết quả có 
được từ thí nghiệm, thay vì đặt ra nghi vấn để tiếp tục đi tìm lời giải đáp 
thì Einstein đã vội vàng kết luận dựa trên suy diễn là nếu photon B đã 



không thể nhận được thông tin từ photon A do khoảng thời gian quá 
ngắn không đủ để bất kỳ tín hiệu nào có thể truyền đi, ngay cả với vận 
tốc ánh sáng, thì chắc chắn nó phải chứa sẵn những thông tin đó ngay từ 
trước khi bị chia tách. 

Và trong thực tế thì Einstein đã sai lầm. Trong thí nghiệm được Aspect 
và các cộng sự thực hiện, hai photon đã không gửi tín hiệu cho nhau, vì 
điều đó hoàn toàn không thể. Khoảng thời gian đáp ứng giữa 2 photon 
được xác định là ít hơn 10 phần tỷ giây và khoảng cách phải truyền tín 
hiệu là 12 mét. Với tốc độ của ánh sáng thì trong khoảng thời gian này 
cũng chỉ vượt qua được chưa quá 3 mét! Vậy bằng cách nào mà hai 
photon có thể luôn luôn có chuyển động tương ứng với nhau? 

Một thí nghiệm tương tự nhưng được mở rộng do nhà vật lý người Thụy 
Sĩ Nicolas Caisin và các cộng sự của ông ở Genève thực hiện vào năm 
1998 đã bác bỏ giả định của Einstein rằng các photon đã “có sẵn” thông 
tin về nhau từ trước khi bị tách rời. 

Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học lặp lại rất nhiều lần việc tạo ra 
các cặp photon, và thay vì chỉ cách nhau 12 mét, họ đã dùng các sợi 
quang học để truyền chúng đến hai nơi cách xa nhau đến 10 km, một hạt 
về phía bắc Genève và hạt còn lại về phía nam Genève. Hơn thế nữa, các 
photon không chỉ đơn thuần chuyển động theo các hướng khác nhau, 
mà chúng phải chọn ngẫu nhiên nhiều lần giữa hai hành trình di chuyển, 
một ngắn một dài. Kết quả quan sát được cho thấy, tuy chọn lựa một 
cách ngẫu nhiên nhưng có vẻ như các photon đã có số lần chọn đường 
ngắn và đường dài gần như tương đương nhau. Nhưng điều quan trọng 
hơn là trong tất cả mọi trường hợp, cả hai photon đều có sự lựa chọn 
giống nhau! 

Sự liên tục lặp lại thí nghiệm nhiều lần khác nhau đã loại trừ khả năng 
các photon “có sẵn” thông tin về nhau, và việc chúng có thể thông tin cho 
nhau tức thời trong thời gian ít hơn 3/10 tỷ giây qua khoảng cách 10 km 
là điều hoàn toàn không thể được, vì chúng ta chưa biết đến bất kỳ hình 
thức truyền tín hiệu nào có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, đừng nói chi 
đến việc trong trường hợp này thì tín hiệu đó phải đi nhanh hơn ánh 
sáng đến hàng trăm ngàn lần! 

Kết quả thí nghiệm này dẫn đến việc cần xem lại cách nhìn vũ trụ như 
những thực thể rời rạc, tự tồn. Thay vì vậy, giữa các thực thể trong vũ 
trụ luôn tồn tại một mối tương quan như những bộ phận không thể tách 
rời của một tổng thể. Hai photon A và B trong thí nghiệm này đã không 



cần đến bất kỳ hình thức truyền tín hiệu nào nhưng chúng vẫn duy trì 
được một mối liên kết tức thời với nhau, bất kể sự thay đổi khoảng cách 
giữa chúng. 

Như vậy, mặc dù khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích hoặc mô tả 
một cách chi tiết về mối liên kết tương quan giữa các thực thể trong vũ 
trụ như một tổng thể không chia tách, nhưng cũng hoàn toàn không thể 
phủ nhận được sự hiện hữu của mối liên kết đó, một mối liên kết hoàn 
toàn vượt qua những giới hạn của cả không gian và thời gian, không còn 
tuân theo các quy luật vật lý cổ điển. 

Từ nhận thức mới này, giáo pháp nhân duyên của đạo Phật càng chứng 
tỏ thêm một tầng bậc sâu sắc hơn nữa. Khi đức Phật dạy rằng: “Cái này 
sinh vì cái kia sinh” thì không chỉ đơn giản là vì giữa chúng có một mối 
quan hệ nhân quả tất yếu nào đó, mà còn bởi vì tất cả đều là những thực 
thể cùng hiện hữu trong một tổng thể tương quan không chia tách, luôn 
có mối liên kết tức thời và chặt chẽ với nhau. 

Và với nhận thức tương quan này thì mối liên kết giữa tâm thức chúng 
sinh với chư Phật, Bồ Tát cũng như giữa các chúng sinh với nhau sẽ 
không còn là điều bí ẩn hay khó hiểu nữa. Một khi có sự thiết lập tương 
thông qua nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát và sự hướng tâm chân thành 
của chúng sinh thì việc phát sinh tác dụng là điều hoàn toàn có thể hiểu 
được. 

Như vậy, việc Bồ Tát Quán Thế Âm hiển linh cứu khổ cứu nạn hay đức 
Phật A-di-đà và Thánh chúng tiếp dẫn người niệm Phật, đều là những sự 
kiện có thể nhận hiểu được qua lăng kính khoa học hiện đại, cho dù việc 
giải thích một cách tường tận hiện tượng này có thể vẫn còn phải chờ 
đợi thêm nhiều sự phát triển và khám phá khác nữa. Và cũng từ đó suy 
ra, việc phát sinh tha lực từ chư Phật, Bồ Tát nói chung cũng có thể hiểu 
theo cách tương tự như thế. 

---o0o--- 

Thay lời kết 

Như chúng tôi đã nói ở phần dẫn nhập, tự lực và tha lực liên quan 
đến toàn bộ tiến trình tu tập của một người Phật tử, cho dù người ấy có 
nhận biết hay không. Cho dù một người có thể tự nhận mình chỉ tin vào 
sự nỗ lực của tự thân, thì tiến trình tu tập của người ấy vẫn nhất thiết 
phải chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn tha lực. Điều đó là tất nhiên, theo 
đúng lý nhân duyên mà Phật đã thuyết dạy. Không một pháp nào có thể 



tự nó hiện hữu mà không phụ thuộc vào nhân duyên. Việc tu tập của mỗi 
người cũng không ngoại lệ, cần phải xét đến tất cả các nhân duyên tương 
quan thì mới có thể tu tập một cách đúng hướng và hiệu quả. 

Nếu như người có khuynh hướng nhấn mạnh vào tự lực vẫn phải chịu 
ảnh hưởng từ tha lực, thì người có khuynh hướng nhấn mạnh vào tha 
lực cũng không thể không tự mình nỗ lực hết sức. Đó là lý do vì sao 
những người tu tập Tịnh độ vẫn luôn nuôi dưỡng lòng vị tha, xả thân 
giúp người, làm đủ mọi công đức chứ không hề xao lãng đối với các việc 
thiện. 

Thật ra, cho dù tự lực hay tha lực, nếu người tu tập chân chánh theo lời 
Phật dạy thì đều sẽ đi đến một kết quả như nhau, một hướng tu tập như 
nhau, đó là tự lợi và lợi tha, là tự giác, giác tha, để cuối cùng đi đến giác 
hạnh viên mãn. Bởi chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau nên đức Phật 
mới phương tiện chỉ bày nhiều pháp môn khác nhau để thích hợp với 
tâm lượng và năng lực khởi đầu của mỗi người. 

Người nào chỉ biết tin và dựa dẫm hoàn toàn vào tha lực thì đó là mê tín, 
là tà kiến, không thể làm đúng theo lời Phật dạy. Nhưng nếu người nào 
phủ nhận tha lực từ chư Phật, Bồ Tát, đó là không biết đến sự tương 
thông bất nhị giữa tâm thức chư Phật và tâm thức chúng sinh, và đó 
chính là biểu hiện của chấp ngã, cho rằng có một tâm thức “của ta” để tu 
tập và do đó tâm thức “của chư Phật” không thể tác động gì đến ta. Tu 
tập như vậy là rơi vào sai lệch ngay từ căn bản, không thể có kết quả tốt 
đẹp. 

Cần phải hiểu sâu mối tương quan giữa tâm thức chúng sinh và chư 
Phật, Bồ Tát, giữa chúng sinh với chúng sinh, thì mới có thể phát tâm tu 
tập một cách đúng hướng và hiệu quả. Xin mượn lời Đại sư Tỉnh Am nói 
về việc phát tâm như thế nào là đúng đắn để kết thúc tập sách này: 

“Có những kẻ tu hành không cứu xét tự tâm, chỉ biết hướng theo ngoại 
cảnh, như mong cầu lợi dưỡng hoặc tham muốn danh tiếng, chạy theo 
khoái lạc nhục dục hiện tại hoặc mong cầu quả báo tương lai. Phát tâm 
như thế gọi là tà vạy. 

Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không tham dục lạc, quả báo, chỉ 
vì muốn thoát ly sinh tử, thành tựu Bồ-đề. Phát tâm như thế gọi là chính 
đáng. 

Mỗi một niệm đều ngưỡng cầu Phật đạo, mỗi một ý tưởng trong tâm đều 
thương xót giáo hóa chúng sinh. Dù nghe rằng Phật đạo thăm thẳm dài 



lâu, cũng không thối tâm khiếp sợ; nhìn thấy chúng sinh khó hóa độ, 
cũng không sinh lòng chán nản mỏi mệt. Như trèo núi cao chót vót, 
quyết lên tận đỉnh; như leo tháp lớn sừng sững, quyết đến tột cùng. Phát 
tâm như thế gọi là chân thật. 

Tạo tội rồi không sám hối, mắc lỗi không chịu dứt trừ, bên ngoài ra dáng 
trong sạch, trong lòng đầy dẫy nhớp nhơ. Trước khởi tâm chuyên cần, 
sau hóa ra lười nhác. Tuy có chút lòng tốt, phần nhiều lại bị danh lợi xen 
vào. Dù có tu pháp lành, lại bị tội lỗi nghiệp xấu làm ô nhiễm. Phát tâm 
như thế gọi là dối trá. 

Pháp giới chúng sinh chưa cùng tận thì nguyện vẫn còn, đạo Bồ-đề chưa 
thành tựu thì nguyện chưa trọn. Phát tâm như thế gọi là lớn lao. 

Quán xét ba cõi như tù ngục, vòng sinh tử như kẻ oán thù, chỉ muốn mau 
mau tự độ, không dám nghĩ đến việc cứu độ muôn người. Phát tâm như 
thế gọi là nhỏ hẹp. 

Nếu ngoài tâm này thấy có chúng sinh phải nguyện cứu độ, thấy có Phật 
đạo phải nguyện tựu thành, công khó tu tập không quên, tri kiến tích tụ 
chẳng bỏ. Phát tâm như thế gọi là thiên lệch. 

Nếu biết tự tánh này là chúng sinh nên nguyện độ thoát; tự tánh này là 
Phật đạo nên nguyện tựu thành. Không thấy có bất kỳ pháp nào lìa khỏi 
tâm này mà tự hiện hữu. Dùng tâm rỗng rang như hư không để phát 
nguyện lớn như hư không, tu tập công hạnh như hư không, chứng đắc 
quả vị như hư không, nhưng rốt cùng cũng không có tướng trạng hư 
không có thể nắm bắt. Phát tâm như thế gọi là viên mãn.” 

Nếu ai đã phát tâm đúng đắn được như lời dạy của Đại sư, thì trên con 
đường tu tập của người ấy chắc chắn sẽ không còn có thể khởi sinh nghi 
vấn về sự tồn tại cũng như tác dụng của tha lực từ chư Phật, Bồ Tát; và 
người như thế cũng không thể nào lười nhác, buông thả, phóng túng, chỉ 
biết dựa dẫm vào sự cứu vớt của chư Phật, Bồ Tát mà không tự nỗ lực 
hết sức mình. 

Và trên con đường tu tập chân chánh như thế thì tự lực và tha lực đều là 
những yếu tố tương quan tất yếu, cùng góp phần đưa hành giả sớm vượt 
qua những trạng thái khổ đau phiền não để nhanh chóng hướng đến một 
trạng thái an vui giải thoát bền lâu 

---o0o--- 

Hết 


	Dẫn Nhập
	Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập
	Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào?
	Tha lực và vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám
	Sám hối
	Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại
	Thay lời kết



