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LỜI NÓI ĐẦU 

Đây là Tuyển tập thứ hai (Tuyển tập đầu: “Hãy tự mình thắp đuốc lên 

mà đi”)của chúng tôi nhan đề: “CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC”, muốn 

nói đến Pháp lạc đã thấm nhuần sâu đậm mọi ngƣời đƣợc tiếp cận với giáo 

pháp của dúc Bổn Sƣ. Các bài này trải qua một thời gian khá dài, từ khi 

chúng tôi làm Viện trƣởng Viện Đại học Vạn Hạnh cho đên khi làm Viện chủ 

Thiền Viện Vạn Hạnh, Viện trƣởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 

Trong thời gian ấy, khi nào có dịp tổ chức các lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành 

Dạo, hay có các cuộc hội thảo về đạo đức về giáo dục đó là những dịp 

chúng tôi nói chuyện với Phật tử, và chính nhờ các cuộc nói chuyện này, 

Tuyển tập đƣợc sƣu tầm và ra mắt các Phật tử. Các tƣ liệu sử dụng trong 

Tuyển tập này phần nhiều lấy từ Nikàỵa, và đặc biệt tập Trung Bộ Kinh, một 

bộ kinh rất súc tích, rất phong phú, rất trung thành với những lời dạy căn 

bản của đức Phật. 

Tuy rằng có sự cố gắng trình bày những lời dạy của đức Phật dƣới 

nhiều khía cạnh khác nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót, thiếu thốn 

nhiều. Hiển nhiên, đối với mỗi ngƣời, chỉ có tự mình tìm đọc, tự mình suy tƣ, 

tự mình nghiên cứu, tự mình đánh giá mới có thể nhận ra giá trị phi thƣờng 

của những lời Phật dạy.  

Phật lịch 2539 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 1995. 



THÍCH MINH CHÂU  
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01. ĐỨC PHẬT CỦA CHÖNG TA 

I. Đức Phật với mục đích duy nhât cứu khổ, độ sinh. 

Đức Phật, dầu ở trong cung điện, thụ hƣởng nhiều dục lạc, nhƣng Ngài 

thấy đƣợc sự đau khổ sanh, lão, bệnh, tử đè nặng trên kiếp sống con ngƣời. 

Nên Ngài đã từ bỏ ngai vàng, xuất gia, tìm cho dƣợc phƣơng pháp cứu khổ 

cho loài Ngƣời, cho chúng sinh. Kinh Thánh Cầu (số 26, Trung Bộ I, 163) 

nêu rõ: “Chƣa thành Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ tát, Ta tự mình bị 

sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, hãy tìm cầu cái không 

sanh, vô thƣợng an ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn... tự mình bị già... tự mình 

bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị uế nhiễm... Sau khi 

biết rõ sự nguy hại của cái bị già... bị bệnh... bị chết... bị sầu. Sau khi biết rõ 

sự nguy hại của cái bị uế nhiễm, hãy tìm cầu cái không uế nhiễm, vô thƣợng 

an ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn”. Khi Ngài thành Đạo, dƣới cây bồ đề, tức 

là Ngài đã tìm ra đƣợc pháp môn, giúp Ngài đoạn trừ đƣợc sự đau khổ về 

sanh, già, bệnh, chết. Trong đó năm thuyết pháp độ sanh, tức là Ngài thuyết 

pháp môn cứu khổ, mà Ngài đã chứng ngộ, chỉ vì mục đích trừ khổ, đem lại 

an lạc cho chúng sinh. Trọn đời Ngài, từ khi xuất gia, cho đến khi nhập Niết 

Bàn, Ngài không bao giờ quên mục đích cứu khổ, độ sanh của Ngài. Lời dạy 

sau này làm nổi bật tâm trạng của một bậc Đạo sƣ canh cánh bên lòng trách 

nhiệm cứu khổ độ sanh của Ngài: “Này các Tỳ kheo, xƣa cũng nhƣ nay, Ta 

chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ (Trung bộ I, 140)”. Lời dạy này đức Phật nhắc 

đi nhắc lại nhiều lần, trong kinh điển của Ngài. 

Ngài đƣợc diễn tả nhƣ một bậc Đạo sƣ, luôn luôn đem lại hạnh phúc, an 

lạc cho chúng sinh: “Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời, 

vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thƣơng tƣởng cho đời, vì lợi ích, vì 

hạnh phúc, vì an lạc cho chƣ Thiên và loài Ngƣời (Trung Bộ I, 83)”. Tôn giả 

Udàyi trong khi Thiền tịnh độc cƣ, nói lên lời tán thán đức Phật: “Thế Tôn 

thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị 

đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ 

nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đem lại nhiều 

thiện pháp cho chúng ta (Trung Bộ II, 448A)”. Lời khích lệ của đức Phật 

cho 60 vị A-la-hán đầu tiên, khuyên du hành để thuyết pháp độ sanh, nói lên 

tâm nguyện từ bi cứu khổ, độ sanh của Ngài: “Này các Tỳ kheo, hãy du 



hành, vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng 

thƣơng tƣởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chƣ Thiên và 

loài Ngƣời (Tƣơng ƣng I, 128)”. Một lời tuyên bố nữa, rất đặc biệt của Ngài, 

nói lên thái độ không tranh chấp hơn thua của Ngài đối với bất cứ một ai. 

Ngài thuyết pháp chỉ với mục đích duy nhất là làm vơi nhẹ sự đau khổ của 

mọi loài chúng sinh: “Này các Tỳ kheo, Ta không tranh chấp với đời, chỉ có 

đời tranh chấp với Ta. Này các Tỳ kheo, ngƣời nói pháp không tranh chấp 

với một ai ở đời (Tƣơng ƣng III, 165)”. Do vậy, hình ảnh bậc Đạo sƣ của 

chúng ta là hình ảnh của một vị luôn luôn ung dung tự tại, không âu lo, 

không sợ hãi, không phiền não, ngày đêm chỉ nuôi dƣỡng lòng từ, thƣơng 

xót chúng sinh, nhƣ đã đƣợc diễn tả trong bài kệ sau đây: 

“Khi thức không âu lo, 

Khi ngủ chẳng sợ hãi, 

Ngày đêm không khởi lên, 

Phiền não bận lòng Ta. 

Ta không thấy tai hại 

Một chỗ nào trên đời. 

Do vậy Ta nằm ngủ, 

Tâm từ thƣơng chúng sinh.” (TƢ. I, 136) 

Nhƣ vậy Từ bi cứu khổ chúng sinh là động lực chính khiến Ngài xuất 

gia, tầm đạo, chứng đạo và thuyết pháp là sợi chỉ đỏ thông suốt qua đời Ngài 

từ khi Đản sanh đến nhập Niết Bàn, là cốt lõi của 45 năm hoằng hóa độ 

sanh. Và cũng vì vậy, đức Phật của chúng ta đƣợc tôn xƣng là đức Từ Phụ, 

vị cha lành muôn thuở; và đạo Ngài đƣợc đề cao là đạo Từ bi cứu khổ. 

 ---o0o--- 

II. Ngang qua kinh nghiệm bản thân, Ngài tìm ra con đường giải 

thoát cho mình và cho mọi người. 

Đức Phật là vị Đạo sƣ đã tự mình tìm ra đƣợc pháp môn giải thoát 

ngang qua kinh nghiệm bản thân, không có ai truyền dạy cho Ngài, không có 

ai ban phép cho Ngài, không phải do thần khởi, cũng không phải là hiện thân 

hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một ngƣời nhƣ chúng ta, 

nhƣng chính nhờ tự lực cá nhân, tìm ra đƣợc con đƣờng giải thoát. 

Sau đây, là những kinh nghiệm đƣợc ghi lại về đời sống đầy dục lạc, 

khi đức Phật còn là Thái tử, thái độ đức Phật đối với vấn đề sanh, lão, bệnh, 

tử và đối với ba sự kiêu mạn của tuổi trẻ, không bệnh và của sự sống: “Này 



các Tỳ kheo, Ta đƣợc nuôi dƣỡng tế nhị, tối thắng nuôi dƣỡng tế nhị, cứu 

cánh nuôi dƣỡng tế nhị. Này các Tỳ kheo, trong nhà Vƣơng phụ Ta, các hồ 

nƣớc đƣợc xây lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen 

đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng. Tất cả phục vụ cho Ta. Không một chiên 

đàn nào Ta dùng, này các Tỳ kheo, là không từ Kàsi đến. Bằng vải Kàsi là 

áo cánh, bằng vải Kàsi là nội y, bằng vải Kàsi là thƣợng y. Đêm và ngày một 

lọng trắng đƣợc che chở cho Ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ, hay 

sƣơng. Này các Tỳ kheo, ba lâu đài đƣợc xây dựng cho Ta, một cho mùa 

đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mƣa. Và Ta, này các Tỳ kheo, tại lâu 

đài mùa mƣa, trong 4 tháng, đƣợc những nữ nhạc công đoanh vây, Ta không 

có xuống lầu. Với Ta, này các Tỳ kheo, đƣợc đầy đủ về sự giàu sang nhƣ 

vậy, đƣợc cứu cánh nuôi dƣỡng tế nhị nhƣ vậy, Ta suy nghĩ rằng: “Kẻ phàm 

phu ít nghe, tự mình bị già, không vƣợt qua khỏi già, khi thấy ngƣời khác bị 

già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng nhƣ vậy Ta cũng 

bị già, không vƣợt qua khỏi già, khi thấy ngƣời khác già, Ta có thể bực 

phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Nhƣ vậy thật không xứng đáng cho Ta. Sau khi 

quán sát về Ta nhƣ vậy, này các Tỳ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ đƣợc 

đoạn trừ hoàn toàn”. Kẻ phàm phu ít nghe, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, 

không vƣợt khỏi chết, thấy ngƣời khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê 

tởm, quên rằng mình cũng nhƣ vậy: “Ta cũng bị chết, không vƣợt qua khỏi 

chết, khi thấy ngƣời khác bị chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? 

Nhƣ vậy thật không xứng đáng cho ta”. Sau khi quán sát về ta nhƣ vậy này 

các Tỳ kheo, sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống đƣợc đoạn trừ hoàn 

toàn (Tăng Chi I, 162-163)”. 

Ở đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ đức Phật của chúng ta khi còn làm 

Thái tử, đƣợc hƣởng thụ dục lạc ở đời không để các dục lạc ấy làm cho say 

đắm si mê, vẫn ý thức đƣợc rằng sanh, già, bệnh, chết vẫn đang đè nặng trên 

kiếp sống của con ngƣời, và nhờ vậy đoạn trừ đƣợc ba sự kiêu mạn, kiêu 

mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh, kiêu mạn của 

sự sống trong sự sống. 

Chính nhờ ở kinh nghiệm bản thân, về những dục lạc ở đời, chính nhờ 

quan sát sáng suốt về thực trạng của già, bệnh, chết của chính mình và tất cả 

mọi ngƣời, nên đức Phật của chúng ta vƣợt qua sự kiêu mạn của tuổi trẻ, của 

không bệnh, của sự sống, để sau này từ bỏ tất cả, xuất gia tu đạo. 

Khi Ngài quyết định từ bỏ ngai vàng, châu báu, vợ đẹp, con thơ, tầm 

đạo giải thoát, chúng ta đƣợc nghe đức Phật kể qua sự học đạo của Ngài với 

Alàra Kàlama và Udaka Ràmaputta, hai vị ngoại đạo sƣ nổi tiếng thời bấy 



giờ, và sau này, là kinh nghiệm bản thân của đức Phật, khi học đạo với Alàra 

Kàlama nhƣ kinh Thánh Cầu (Trung Bộ, I, 164B) đã khéo chép: “Này các 

Tỳ kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alàra Kàlama ở, sau khi đến, Ta nói với Alàra 

Kàlama: “Hiền giả Kàlama, cho đến mức độ nào, ngài tự tu, tự chứng, tự đạt 

và tuyên bố pháp này?” Này các Tỳ kheo, đƣợc nói nhƣ vậy, Alàra Kàlama 

tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các Tỳ kheo, Ta suy nghĩ: “Không phải 

chỉ Alàra Kàlama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin; không phải chỉ Alàra 

Kàlama tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn; không phải chỉ Alàra Kàlama có niệm, 

Ta cũng có niệm; không phải chỉ Alàra Kàlama có định, Ta cũng có định; 

không phải chỉ Alàra Kàlama có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố gắng 

chứng cho đƣợc pháp mà Alàra Kàlama, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, đã 

tuyên bố”. Rồi này các Tỳ kheo, không bao lâu, Ta tự tri, tự chứng, tự đạt 

pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Này các Tỳ kheo, rồi Ta tự suy 

nghĩ: “Pháp này không hƣớng đến nhàm chán, đoạn diệt, an tịnh, thƣợng trí, 

giác ngộ, Niết Bàn, mà chỉ đƣa đến chứng đạt vô sở hữu xứ”. Nhƣ vậy, này 

các Tỳ kheo, Ta không tôn kính pháp ấy và nhàm chán pháp ấy, Ta bỏ đi.” 

Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh, đức Phật tự mình hành trì luôn trong 6 

năm, dựa trên kinh nghiệm bản thân của Ngài. Đoạn văn sau đây diễn tả 

hạnh ăn ít của Ngài, chính hạnh này khiến Thế Tôn gầy mòn, chỉ còn da bọc 

lấy xƣơng nhƣ đã đƣợc diễn tả trong các bức tƣợng Tuyết sơn, khắc ghi lại 

sự khổ hạnh đặc biệt của đức Thế Tôn. (Kinh Sử Tử Hống. Trung Bộ I, 80). 

“Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành nhƣ những cọng cỏ, hay những 

đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành nhƣ móng 

chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, xƣơng sống phô bày của Ta giống nhƣ một 

chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít, xƣơng sƣờn gầy mòn của Ta giống nhƣ rui cột 

một nhà sàn hƣ nát. Vì Ta ăn quá ít, nên con ngƣơi long lanh của Ta nằm sâu 

thẳm trong lỗ con mắt; giống nhƣ ánh nƣớc long lanh nằm sâu thẳm trong 

một giếng nƣớc thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo, 

khô cằn nhƣ trái bí đắng màu trắng cắt trƣớc khi chín, bị cơn gió nóng làm 

cho nhăn nheo khô cằn”. 

“Này Sàriputta, nếu Ta nghĩ: “Ta hãy rờ da bụng”, chính xƣơng sống bị 

Ta nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: “Ta hãy rờ xƣơng sống”, chính da bụng bị Ta nắm 

lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Sàriputta, da bụng của Ta đến bám chặt lấy 

xƣơng sống. Này Sàriputta, nếu Ta nghĩ: “Ta đi đại tiện”, hay “đi tiểu tiện”, 

thì Ta ngã gục, úp mặt xuống đất. Vì Ta ăn quá ít, này Sàriputta, nếu Ta 

muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hƣ mục, rụng 

khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít”. 



Đức Phật của chúng ta đã tự mình hành trì khổ hạnh, và sáu năm hành 

trì không có kết quả, Ngài cƣơng quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu hƣớng đến 

hành Thiền, nhƣ đoạn kinh sau nêu rõ: “Này Aggivesana, rồi Ta suy nghĩ 

nhƣ sau: Ta biết trong khi phụ thân Ta thuộc dòng dõi Sakka đang cày, và 

Ta đang ngồi dƣới bóng mát, dƣới cây Diêm Phù Đề, Ta ly dục, ly bất thiện 

pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 

tầm có tứ...”  Khi an trú nhƣ vậy, Ta nghĩ: “Đạo lộ này, có thể đƣa đến giác 

ngộ chăng?” Và này Aggivesana, tiếp theo niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi 

Ta: “Đây là đạo lộ đƣa đến giác ngộ”.” (Trung Bộ I, 240B). 

Từ kinh nghiệm bản thân này, đức Phật từ bỏ khổ hạnh, hành trì Thiền 

định, chứng đƣợc Thiền thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tƣ, 

chứng đƣợc Túc mạng minh, Thiên nhãn minh. 

Đức Phật dạy tiếp: “Và với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không 

cấu nhiễm, không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình tỉnh 

nhƣ vậy, Ta hƣớng tâm đến lậu tận trí, Ta biết nhƣ thật: “Đây là Khổ”; Ta 

biết nhƣ thật: “Đây là Khổ tập”; Ta biết nhƣ thật: “Đây là Khổ diệt”; Ta biết 

nhƣ thật: “Đây là các lậu hoặc”; Ta biết nhƣ thật: “Đây là các lậu hoặc”; Ta 

biết nhƣ thật: “Đây là lậu hoặc tập khởi”; Ta biết nhƣ thật: “Đây là con 

đƣờng đƣa đến lậu hoặc diệt”. Nhờ hiểu biết nhƣ vậy, nhận thức nhƣ vậy, 

tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 

Đối với tự thân đã giải thoát nhƣ vậy, khởi lên trí hiểu biết: “Ta đã giải 

thoát”. Ta biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 

làm. Không còn trở lui trạng thái này nữa.”” (Trung Bộ I, 248). 

Nhƣ vậy, cũng với kinh nghiệm bản thân, từ bỏ khổ hạnh, tu tập Thiền 

định, phát triển trí tuệ, bậc Đạo Sƣ của chúng ta thành tựu Chánh Đẳng Giác 

và trở thành đức Phật. Ở đây, chúng ta thấy rõ, bậc Đạo Sƣ không nhờ một 

đấng thần linh nào mách bảo, hộ trì, hƣớng dẫn. Hoàn toàn do kinh nghiệm 

bản thân, do tự lực cá nhân, Ngài đã tự mình tìm đƣợc con đƣờng giải thoát, 

tự mình thực hành con đƣờng ấy để đƣợc giải thoát và giảng dạy lại cho 

chúng ta con đƣờng tự lực tự cƣờng, đƣa đến giải thoát giác ngộ. Chúng ta 

có thể nói, đối với các tƣ tƣờng ngoại đạo đƣơng thời, Ngài tự thân tầm học 

và chứng đắc. Nói đến khổ hạnh và hành Thiền, Ngài tự thân hành trì khổ 

hạnh và Thiền định. Nói đến giác ngộ, giải thoát, Ngài tự thân phát triển Ba 

minh để cuối cùng tự mình giác ngộ giải thoát. Nói một cách khác, Ngài chỉ 

dạy những gì Ngài đã thân kinh nghiệm và pháp môn Giới, Định, Tuệ là kết 

tinh của những năm tháng, tự tu, tự chứng và tự giác ngộ. Do vậy chúng ta 

không lạ gì khi Thế Tôn hoan nghinh lời chỉ trích phê bình của Sunakkhatta 



(Trung Bộ I, 69), mà Ngài xem nhƣ là phản ảnh trung thực nhất, đối với 

pháp Ngài giảng dạy: “Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, 

do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết cho một mục tiêu đặc 

biệt, có khả năng hƣớng thƣợng có thể dẫn ngƣời thực hành diệt tận khổ 

đau”. 

---o0o--- 

III. Vị trí có một không hai của đức Phật 

Đề cập đến bậc Đạo Sƣ của chúng ta, chúng ta cần nhấn mạnh đến vị trí 

có một không hai của đức Phật, vị trí này cho chúng ta thấy không thể có 

một đức Phật thứ hai trong suốt hiện kiếp đức Phật tại thế. 

Tăng Chi Bộ Kinh Tập I, trang 37 ghi chép: “Sự kiện này không xảy ra, 

này các Tỳ kheo, không có đƣợc, trong một thế giới có hai vị A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác, không trƣớc không sau, xuất hiện một lần; sự kiện này 

không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ kheo, trong một thế giới 

chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, xuất hiện; sự kiện này có xảy ra”. 

Nhƣ vậy chúng ta có thể nói, trong hiện kiếp hiện tại, tại thế giới này 

chỉ có một đức Phật, không có hai đức Phật. Có thể có sáu đức Phật quá khứ 

nhƣ đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thi-khí v.v. . . Nhƣng thuộc vào kiếp quá 

khứ không thuộc kiếp hiện tại, và có đức Phật Di-Lặc nhƣng thuộc vào kiếp 

tƣơng lai, không thuộc kiếp hiện tại. Nhƣ vậy vị trí của đức Phật Thích-ca 

Mâu-ni thật là độc nhất vô nhị, ngay trong hiện kiếp của thời đại chúng ta, 

và trong thế giới mà chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí độc nhất vô nhị này, 

Tăng Chi Bộ kinh tập I trang 29 nói rõ thêm: 

“Một ngƣời, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một 

ngƣời không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tƣơng tự, 

không có đối phần, không có ngƣời ngang bằng, bậc Tối thƣợng giữa các 

loài hai chân. Một ngƣời ấy là ai? Chính là Nhƣ Lai, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác, một ngƣời này, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một ngƣời 

không hai, không đồng bạn, không có so sánh, không có tƣơng tự, không có 

ngƣời ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối 

thƣợng giữa các loài hai chân”. 

Nhƣ vậy đức Phật không có một ai có thể sánh bằng, không có tƣơng tự 

đƣa đến một vấn đế mới, đức Phật đứng trên vị trí gì để trở thành một bậc 



Tối thƣợng ở đời không ai có thể sánh bằng. Trung Bộ kinh III trang 110 nói 

lên địa vị tối thƣợng này của đức Phật. 

“Không có một vị Tỳ kheo, này Bà-la-môn , thành tựu một cách trọn 

vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác đã thành tựu Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy con 

đƣờng trƣớc đây chƣa đƣợc hiện khởi, làm cho biết con đƣờng trƣớc đây 

chƣa từng đƣợc biết, nói lên con đƣờng trƣớc đây chƣa từng nói, là bậc hiểu 

đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo”. 

Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc nhất vô nhị của đức Phật mà 

Ngài là vị đã làm khởi dậy, đã làm cho biết, đã nói lên con dƣờng trƣớc đây 

chƣa từng đƣợc ai khám phá. Con đƣờng ấy là gì? 

Chính là tiến trình giác ngộ giải thoát mà chính tự Ngài đầu tiên khám 

phá ra, tự mình tu tập con đƣờng ấy và tự mình giác ngộ nhờ đã đi trên con 

đƣờng ấy. Tiến trình ấy là một tiến trình gồm có 5 giai đoạn, bắt đầu từ Giới 

rồi đến Định, Tuệ, Giải thoát, và Giải thoát tri kiến. Con đƣờng ấy đã đƣợc 

cô đọng một cách tuyệt diệu thành con đƣờng Thánh mƣời ngành bắt đầu từ 

Chánh tri kiến và kết thúc bằng Chánh định. Chánh trí và Chánh giải thoát. 

Từ nơi đây chúng ta không có lấy làm lạ khi thỉnh thoảng đức Phật rống 

lên tiếng rống con sƣ tử, tiếng rống nói lên thế ƣu việt của Chánh pháp, nhƣ 

đƣợc diễn tả trong Trung Bộ kinh, tập I, trang 63: “Này các Tỳ kheo, chỉ ở 

đây (tức chỉ trong Pháp và Luật do đức Phật thiết lập) chỉ ở đây là đệ nhất 

Sa-môn, ở đây là đệ nhị Sa-môn, ở đây là đệ tam Sa-môn, ở đây là đệ tứ Sa-

môn. Các ngoại đạo khác không có Sa-môn”. 

Tiếng rống con sƣ tử này xác nhận rằng chỉ có tiến trình Giới, Định, 

Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, đƣợc cô đọng trong con đƣờng Thánh 

mƣời ngành do đức Phật thiết lập mới đào tạo ra đƣợc đệ nhất Sa-môn, tức 

là các vị Dự lƣu, các đệ nhị Sa-môn tức là các vị Nhất lai, các đệ tam Sa-

môn tức là các vị Bất lai, các đệ tứ Sa-môn tức là các vị A-la-hán. 

Từ nơi lời xác chứng có tính cách quyết định dứt khoát này, chúng ta 

mới hiểu câu trả lời của đức Phật nói với Upaka, một du sĩ ngoại đạo đã hỏi 

đức Phật là ai, khi đức Phật đi từ Bồ đề đạo tràng đến vƣờn Lộc Uyển, để 

thuyết pháp cho Kiều Trần Nhƣ với bốn ngƣời bạn. Khi Upaka gặp đức Phật 

với các căn trong sáng, vị du sĩ ngoại đạo liền hỏi: “Các căn của Hiền giả 

thật sáng suốt, màu da của Hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này 



Hiền giả, vì mục đích gì Hiền giả xuất gia? Ai là bậc Đạo Sƣ của Hiền giả?”. 

Đức Phật liền trả lời vời bài kệ: 

“Ta không có Đạo Sƣ! 

Bậc nhƣ Ta không có. 

Giữa thếgiới nhân thiên, 

Không có ai bằng Ta!” 

                                                (Trung Bộ Kinh tập I, trang 171) 

Câu trả lời này khiến cho nhớ đến câu “Thiên thƣợng thiên hạ, duy ngã 

độc tôn”, đƣợc xem là đức Phật tuyên bố khi Ngài đản sanh và đi bảy bƣớc. 

Và câu này cũng đƣợc diễn theo truyền thống Pàli với lời tuyên bố, nhƣ đã 

đƣợc ghi trong Trƣờng Bộ Kinh I, trang 151: “Ta là bậc Tối tôn ở đời. Ta là 

bậc Trƣởng thƣợng ở đời. Ta là bậc Tối thƣợng ở đời. Nay là đời sống cuối 

cùng của Ta. Nay Ta không còn tái sanh nữa”. Nhƣ vậy hai lời tuyên bố tuy 

từ hai truyền thống khác nhau, nhƣng cùng nói lên địa vị độc tôn đức Phật. 

Đây không phải là lời tuyên bố ngạo mạn nhƣng có thể bị hiểu lầm. Thực sự 

chỉ là một lời tuyên bố nói lên vị trí có một không hai của đức Phật, là một 

vị đã tự mình khám phá và giảng dạy đạo lý giải thoát và giác ngộ. Lời tuyên 

bố này cũng nói lên vị trí có một không hai của Chánh pháp, tức là tiến trình 

giải thoát giác ngộ Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến... Chính 

tiến trình này đã đƣợc đức Phật thân chứng và dạy lại cho các đệ tử Tỳ kheo, 

Tỳ kheo ni của Ngài tu học để đƣợc chứng quả A-la-hán nhƣ Ngài. 

Với đức Phật, tự mình đã giác ngộ, khi Ngài mới thành Chánh giác, 

Ngài khởi lên một tƣ tƣởng rất khiêm tốn. “Thật là khó khăn, sống không 

cung kính, không vâng lời. Vậy Ta hãy đảnh lễ, cung kính và sống y chỉ vào 

Sa-môn hay Bà-la-môn... Với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chƣa đầy 

đủ, làm cho đầy đủ định uẩn chƣa đầy đủ... làm cho đầy đủ tuệ uẩn chƣa đầy 

đủ... làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chƣa đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ 

và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn. Nhƣng Ta không thấy một 

chỗ nào trong thế giới chƣ Thiên, ác ma và Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-

môn và Bà-la-môn, chƣ Thiên và loài Ngƣời, không có một Sa-môn hay Bà-

la-môn nào khác với Giới, với Định, với Tuệ và với Giải thoát đầy đủ hơn 

Ta mà Ta có thể cung kính đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các Tỳ kheo, Ta 

suy nghĩ nhƣ sau: “Với Pháp này mà Ta đã chân chính giác ngộ. Ta hãy 

cung kính đảnh lễ và sống y chỉ Pháp ấy””. 



Nhƣ vậy đức Phật với tâm tƣ khiêm tốn muốn tìm một Sa-môn hay Bà-

la-môn để nƣơng tựa y chỉ, nhƣng cuối cùng phải nƣơng tựa và y chỉ vào 

Chánh pháp. Thái độ này của đức Phật giải thích vì sao đức Phật khuyên 

Tôn giả Ananda chớ có sầu muộn khi đức Phật nhập diệt, vì các đệ tử Phật 

luôn luôn có Chánh pháp lãnh đạo có Chánh pháp làm chỗ y chỉ, có Chánh 

pháp làm chỗ nƣơng tựa. Đức Phật có thể xem là vị Giáo chủ khuyên chúng 

ta không nên nƣơng tựa ỷ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên chúng ta nên y chỉ 

vào Chánh pháp, nên tƣơng tựa Chánh pháp. 

 ---o0o--- 

IV. Đức Phật với thần thông. 

Một vấn đề đƣợc đặt ra cho chúng ta là đức Phật có thần thông hay 

không? Chính đức Phật giúp chúng ta trả lời thẳng câu này, khi Ngài bị 

Sunakkahatta chỉ trích là không có pháp thƣợng nhân, không có tri kiến thù 

thắng xứng đáng bậc Thánh, đức Phật xác nhận trong Đại Kinh Sƣ Tử Hống 

(Trung Bộ I, trang 69) rằng: Ngài đầy đủ 4 pháp truyền thống, tức là 10 danh 

hiệu, Thần túc thông, Thiên nhĩ thông, và Tha tâm thông. Ngài lại đủ 10 

Nhƣ Lai lực, đƣợc diễn tả nhƣ sau: “Nhƣ Lai nhƣ thật biết sự kiện có xảy ra 

là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy ra. Nhƣ Lai nhƣ thật biết quả 

báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, 

hiện tại. Nhƣ Lai nhƣ thật biết con đƣờng đƣa đến tất cả cảnh giới. Nhƣ Lai 

nhƣ thật biết thế giới với nhiều chủng loại sai biệt. Nhƣ Lai nhƣ thật biết chí 

hƣớng sai biệt của mọi loài hữu tình. Nhƣ Lai nhƣ thật biết các căn thƣợng 

hạ của loài Ngƣời, của các loài hữu tình. Nhƣ Lai nhƣ thật biết sự tạp nhiễm, 

sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng về Thiền, về Giải thoát, về 

Định. Nhƣ Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 

nhân thấy sự sống và sự chết của các chúng sinh. Nhƣ Lai nhờ đoạn trừ các 

lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát. Nhƣ vậy Nhƣ Lai xác chứng Ngài chứng đƣợc sáu thần thông: 

Thần Túc thông, Thiên nhĩ thông và Lậu tận thông. Hơn nữa, Ngài còn 

chứng đƣợc bốn vô sở úy, tức là bốn điều không sợ hãi. Ngài đã chứng đƣợc 

Chánh đẳng Chánh giác. Ngài không có sợ hãi, có Sa-môn, Bà-la-môn, chƣ 

Thiên, ác ma, Phạm thiên, chƣ Thiên và loài Ngƣời có thể đến chất vấn chỉ 

trích Ngài là chƣa chứng đƣợc Chánh đẳng Chánh giác. Ngài đã đoạn trừ 

bốn lậu hoặc. Ngài không có sợ hãi, có một ai có thể chất vấn, chỉ trích Ngài 

là những phải đƣợc Ngài tuyên bố là chƣớng ngại pháp, thật sự khi thực 

hành là không có gì trở ngại cả. Ngài không có sợ hãi có một ai có thể chỉ 

trích chất vấn Ngài đúng pháp rằng Ngài thuyết giảng không đƣa đến một 



mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hƣớng thƣợng, không có thể dẫn ngƣời 

thực hành diệt tận khổ đau”. 

Nhƣ vậy đức Phật xác chứng Ngài có đƣợc bốn pháp truyền thống, 

chứng đƣợc mƣời Nhƣ Lai lực và bốn pháp vô sở úy. Ngài có đầy đủ sáu 

Thần thông và hơn thế nữa. Tuy vậy, theo dõi 45 năm thuyết pháp độ sanh 

của Ngài, đƣợc ghi chép trong kinh tạng Pàli, chúng ta nhận thấy Ngài sử 

dụng Thần thông rất dè dặt, rất hạn chế. Ví dụ trong Tăng Chi I, trang 78, 

đức Phật có mặt ở Thắng Lâm (Jetavana), theo lời yêu cầu của chƣ Thiên, 

hiện ra ở Đông Viên (Pubbàràma). Một lần Thế Tôn trên con đƣờng đến 

Kusinara, đi đến sông Hằng. Lúc bấy giờ sông Hằng tràn ngập nƣớc đến bờ 

bên kia đến nỗi con quạ đứng trên bờ có thể uống nƣớc đƣợc. Có ngƣời đang 

đi tìm thuyền, có ngƣời đang đi tìm phao, có ngƣời cột bè để đi qua bờ bên 

kia. Thế Tôn mau lẹ nhƣ ngƣời lực sĩ duỗi cánh tay đƣợc co lại, hay co lại 

cánh tay đƣợc duỗi ra biến mất từ bờ bên này và hiện ra bờ bên kia với 

chúng Tỳ kheo (Trƣờng Bộ III, 89). 

Trong suốt năm tập Nikàya, kể cả hàng chục bài kinh, kinh nào cũng 

diễn tả đức Phật đi bộ từ làng này qua làng khác, từ thị trấn này qua thị trấn 

khác, trƣớc khi vào nhà, vào tịnh xá thời lấy nƣớc rửa chân. Có một lần đức 

Phật đi đến vƣờn Gosinga (Trung Bộ I, trang 205) để thăm Tôn giả 

Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, nhƣng ngƣời giữ vƣờn 

không biết Ngài là đức Phật nên ngăn không cho vào. Một lần nữa, ngồi nói 

chuyện với Tôn giả Pukkusati suốt nửa đêm trong ngôi nhà một ngƣời thợ 

gốm, Pukkusati cũng không biết ngƣời đối diện là đức Phật. Trong nhiệm vụ 

hoằng hóa độ sinh của Ngài, chúng ta thấy đức Phật đã lựa chọn một phƣơng 

pháp rất đặc biệt, nhƣ đƣợc ghi chép trong kinh Kevaddha (Trƣờng Bộ Kinh 

II, trang 211). Kenvaddha yêu cầu đức dạy cho Tỳ kheo hiện pháp thần 

thông để nhiếp phục dân chúng ở Nalanda. Thế Tôn từ chối không chấp 

nhận và dạy rằng trong ba pháp thần thông: Thần túc thông, Tha tâm thông, 

Ngài chỉ lựa chọn Giáo hóa thần thông. Thần túc thông có thể do một loại 

bùa chú tên Gandhàn tác thành. Tha tâm thông có thể do bùa chú tên Maniko 

tác thành nên đức Phật không có chấp nhận hai loại Thần thông này... Ngài 

chỉ chấp nhận giáo hóa thần thông đƣợc diễn tả nhƣ sau: “Ở đời có vị Tỳ 

kheo giáo hóa nhƣ sau: “Hãy suy tƣ nhƣ thế này, chớ suy tƣ nhƣ thế kia. 

Hãy tác ý nhƣ thế này, chớ tác ý nhƣ thế kia. Hãy từ bỏ điều này, hãy chứng 

đạt và an trú điều kia”. “Nhƣ vậy gọi là giáo hóa thần thông” (trang 214). 

Chính đức Phật đã lựa chọn giáo hóa thần thông để hóa độ chúng sinh, trong 



suốt 45 năm dài thuyết pháp. Lý do cũng rất dễ hiểu Thần túc thông, 

Tha tâm thông do bùa chú tạo thành, vừa có hại cho ngƣời sử dụng, vừa có 

hại cho ngƣời chứng kiến. Còn Giáo hóa thần thông đòi hỏi ngƣời nghe phải 

suy gẫm, phải suy tƣ, phải cân nhắc nghĩa lý, rồi đem ra tự mình hành trì và 

cuối cùng đạt đƣợc giải thoát. 

Nói tóm lại, ngài không dùng pháp lạ để dị hoặc quần chúng, để làm 

chóa mắt ngƣời chứng kiến. Ngài đặt nặng vào khả năng suy tƣ, tìm hiểu, 

cân nhắc, chọn lựa, tự mình tự lực dùng Giới, dùng Định, dùng Tuệ, nghĩa là 

tự lực hành trì đúng quy luật giải thoát để đƣợc giải thoát, đúng quy luật giác 

ngộ để đƣợc giác ngộ. 

 ---o0o--- 

V. Thế Tôn với vị trí con người. 

Để tìm hiểu hơn nữa về bậc Đạo Sƣ, chúng ta cần phải ý thức rõ ràng 

đức Phật là ai, đức Phật đã tự diễn tả mình nhƣ thế nào, và đức Phật đã đƣợc 

các đệ tử của mình và các ngoại đạo đề cao nhƣ thế nào. Những tƣ liệu này 

sẽ giúp chúng ta hiểu đƣợc đức Phật rõ ràng chính xác hơn và đánh giá đƣợc 

những đóng góp mà bậc Đạo Sƣ đã đem lại cho loài Ngƣời. Một vấn đề có 

thể làm nhiều ngƣời thắc mắc trong quá khứ cũng nhƣ trong hiện tại là đức 

Phật là ai? Ngài là Thiên thần chăng, Thiên nhân chăng, là ngƣời nhƣ chúng 

ta chăng? Kinh Tăng Chi tập II, A, trang 51 ghi chép nhƣ sau: “Bà-la-môn 

Dona thấy dấu chân đức Phật có dấu bánh xe (Pháp luân) với đầy đủ tất cả 

chi tiết khi đức Phật đi trên con đƣờng giữa Ukkattha và Setabbya, liền suy 

nghĩ đây không phải là dấu chân của loài Ngƣời, nên đến gần đức Phật và 

hỏi: “Có phải Ngài là vị Tiên, Ngài sẽ là Càn-thát-bà, Ngài sẽ là Dạ-xoa, 

Ngài sẽ là loài Ngƣời?” Với bốn câu hỏi này, đức Phật tuần tự trả lời: “Ta sẽ 

không phải là Tiên, Ta sẽ không phải là Càn-thát-bà, Ta sẽ không phải là 

Dạ-xoa, Ta không phải là Ngƣời”. 

Câu trả lời làm cho Bà-la-môn Dona ngạc nhiên, và chúng ta cũng dễ 

hiểu, vì nếu đức Phật trả lời: “Ta sẽ là chƣ Thiên, hay Ta sẽ là loài Ngƣời, 

tức đức Phật còn phải tái sinh, còn phải sinh tử luân hồi nên đức Phật mới 

trả lời nhƣ thế”. Câu trả lời ấy làm cho Bà-la-môn Dona ngạc nhiên khiến 

phải hỏi tiếp: “Vậy sở hành của Ngài là gì, và Tôn giả sẽ là gì?” Đức Phật 

trả lời rất là đặc biệt: 

“Này Bà-la-môn, đối với những ai chƣa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có 

thể là chƣ Thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, đƣợc chặt đứt từ gốc rễ, đƣợc 



làm thành nhƣ cây tala, đƣợc làm cho không thể hiện hữu, đƣợc là cho 

không thể sanh khởi trong tƣơng lai. Này Bà-la-môn, đối với những ai chƣa 

đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có thể là Dạ-xoa, Ta có 

thể là loài Ngƣời, với các lậu hoặc đã đoạn tận, đƣợc chặt đứt từ gốc rễ, 

đƣợc làm thành nhƣ cây tala, đƣợc làm cho không thể hiện hữu, dƣợc làm 

cho không thể sanh khởi trong tƣơng lai”. 

Nhƣ vậy tùy thuộc chúng sinh đƣợc đề cập đến, đối với những chúng 

sinh là chƣ Thiên chƣa đoạn tận các lậu hoặc đức Phật có thể là chƣ Thiên 

nhƣng với các lậu hoặc đã đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài 

Ngƣời chƣa đoạn tận các lậu hoặc, đức Phật có thể là Ngƣời, nhƣng là một 

con ngƣời đã đoạn tận các lậu hoặc. Nói một cách khác, dầu thuộc loại 

chúng sinh hữu tình nào đang còn có lậu hoặc, đang sanh tử luân hồi, đức 

Phật có thể là chúng sinh ấy, nhƣng với các lậu hoặc đã đoạn tận. Chúng ta 

là ngƣời, đức Phật đối với chúng ta là ngƣời. Chỉ có sự sai khác, đức Phật là 

ngƣời đã đoạn tận các lậu hoặc, còn chúng ta là ngƣời nhƣng chƣa đoạn tận 

các lậu hoặc. 

Rồi đức Phật dùng một thí dụ xác định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế 

giới loài Ngƣời: 

“Ví nhƣ, này Bà-la-môn, bông sen xanh, bông sen hồng hay bông sen 

trắng sanh ra trong nƣớc, lớn lên trong nƣớc, vƣơn lên khỏi nƣớc và đứng 

thẳng, không bị nƣớc thấm ƣớt. Cũng vậy, này Bà-la-môn, sanh ra trong đời 

lớn lên trong đời, Ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ƣớt. Này Bà-

la-môn, Ta là Phật, hãy nhƣ vậy thọ trì”. 

Tiếp đến, đức Phật tự xác chứng vị trí của mình khi Ngài nói với Tôn 

giả Sàriputta: “Những ai nói về Ta một cách chân chánh sẽ nói nhƣ sau: 

“Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh 

phúc cho chúng sinh, vì lòng thƣơng tƣờng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho 

chƣ Thiên và loài Ngƣời”. (Trung Bộ I, 83) 

Tiếp đến là lời một vị đệ tử đã chứng quả A-la-hán nói lên lời tán thán 

bậc Đạo Sƣ của mình: “Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. 

Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tịnh, 

Ngài thuyết pháp để tịch tịnh. Thế Tôn đã vƣợt qua, Ngài thuyết pháp để 

vƣợt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết 

Bàn”, (Trung Bộ I, trang 237). Nhƣ vậy, trong thế giới loài Ngƣời, đức Phật 

là con ngƣời nhƣ chúng ta, chỉ khác chúng ta còn các lậu hoặc. Đức Phật 



không còn các lậu hoặc nữa. Đức Phật đã giác ngộ, đã điều phục, đã tịch 

tịnh, đã vƣợt qua, đã chứng Niết Bàn; còn chúng ta chƣa giác ngộ, chƣa điều 

phục, chƣa tịch tịnh, chƣa vƣợt qua, chƣa chứng Niết Bàn. 

Một điểm rất đặc biệt về đức Phật của chúng ta là đức Phật đặt lòng tin 

nơi con ngƣời có khả năng tự mình giải thoát và giác ngộ, có khả năng phân 

biệt đƣợc thiện ác, chánh tà. Trong kinh Kàlàmasutta, Tăng Chi I, 212, đức 

Phật khuyên trong mƣời trƣờng hợp chớ nên tin: “Chớ có tin và nghe truyền 

thuyết (anussava); chớ có tin vì theo truyền thống (pàramparaya); chớ có tin 

vì nghe ngƣời ta nói (itikinyaya); chớ có tin vì king tạng truyền tụng 

(pitakasampadànena); chớ có tin vì nhân lý luận (siêu hình) (takkehetu); chớ 

có tin sau khi suy tƣ một vài dữ kiện (àkàraparivitakkena); chớ có tin theo 

thiên kiến định kiến (ditthinijhàna khanti); chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc 

Đạo Sƣ của mình”. Khi nghe đức Phật bác bỏ cả mƣời trƣờng hợp đáng tin 

nhƣ vậy, chúng ta tự nghĩ chúng ta còn tin ai và tin cái gì nữa. Không tin 

truyền thống, không tin truyền thuyết, không tin kinh tạng truyền tụng, 

không tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo Sƣ của mình v.v... Đến đây đức Phật 

khuyên giáo thật nhẹ nhàng. Chúng ta hãy tin ở chúng ta, tin ở nơi lý trí 

phán xét, phân biệt con ngƣời của chúng ta”. Đức Phật khuyên: “Nhƣng này 

các Kàlàma, khi nào tự mình biết rõ nhƣ sau: “Các pháp này bất thiện, các 

pháp này có tội, các pháp này bị các ngƣời có trí chỉ trích, các pháp này nếu 

thực hiện và chấp nhận đƣa đến bất hạnh khổ đau” thời này Kàlàma, các 

ngƣời hãy từ bỏ chúng”. Này các Kàlàma, khi nào tự mình biết rõ nhƣ sau: 

“Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này đƣợc 

ngƣời có trí tán thán; các pháp này nếu đƣợc thực hiện và chấp nhận đƣa đến 

an lạc và hạnh phúc”, thời này Kàlàma, hãy chứng đạt và an trú”. 

Nhƣ vậy, đức Phật luôn đứng trên vị trí con ngƣời để hóa độ chúng sinh 

và đặt lòng tin tƣởng vào khả năng con ngƣời có thể phân biệt thiện ác, 

 chánh tà, có khả năng tự giải thoát, tự giác ngộ nhƣ Ngài đã tự mình giác 

ngộ, giải thoát. Về sau, có xu hƣớng thần thông hóa đức Phật, thần thánh hóa 

đức Phật, biến đức Phật thành một bị biểu hiện thần thông để hóa độ chúng 

sinh, thành một vị thần ban phƣớc giáng họa. Sự tha hóa đức Phật khỏi vị trí 

con ngƣời đƣợc khéo thực hiện, dần dần đức Phật rời khỏi địa vị bậc Đạo 

Sƣ, với thân giáo, khẩu giáo, giáo hóa chúng sinh để trở thành một vị Thánh 

ngồi trên khám thờ đƣợc hàng triệu ngƣời lễ bái cầu khấn, ban phƣớc giáng 

họa chúng tôi ghi sau đây hai đoạn kinh trích từ kinh tạng Pali, một đoạn 

diễn tả lúc đức Phật bệnh, một đoạn diễn tả lúc đức Phật bị già, những đoạn 

này chứng tỏ đức Phật dầu đã thành Phật, giác ngộ giải thoát, nhƣng Ngài 

vẫn còn thân hữu dƣ y nên vẫn bị bệnh, vẫn bị già, nhƣ một con ngƣời 



thƣờng, chỉ có một điều khác là khi Ngài bị bệnh, khi Ngài bị già, Ngài 

không có sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, vì Ngài 

dầu còn thân bệnh, nhƣng không còn tâm bệnh nữa. 

Kinh Tƣơng ƣng, tập Vi-Đề-Hy, trang 159 chép: 

“Trong khi Thế Tôn an cƣ vào mùa mƣa, một cơn bệnh trầm trọng khởi 

lên, những cảm thọ khốc liệt, gần nhƣ chết tiếp diễn. ở đây, Thế Tôn chánh 

niệm tỉnh giác, không có than van...Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục 

trọng bệnh ấy, lƣu giữ thọ hành và sống...” 

Cũng kinh Tƣơng ƣng, tập V, trang 229 chép: 

“Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn với 

tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thƣa rằng: “Thật vi diệu thay, bạch Thế 

Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay 

không còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nhíu, thân đƣợc thấy 

còm về phía trƣớc, và các căn đang bị đổi khác”. –“Này Ananda sự thể là 

vậy. Tánh già nằm trong tuổi trẻ. Tánh chết nằm trong sự sống... Nhƣ vậy 

màu da không còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân 

đƣợc thấy còm về phía trƣớc, và các căn đang bị đổi khác...” 

Với hai đoạn kinh này, chúng ta thấy đức Phật thật sự là ngƣời nhƣ 

chúng ta, có già, có bệnh, có chết, chỉ khác Ngài là một con ngƣời đã đoạn 

trừ các lậu hoặc, đã diệt tận tham, sân, si, không còn rơi vào sanh tử luân 

hồi. 

---o0o--- 

VI. Thế Tôn với vị trí bậc Đạo Sư. 

Nay chúng ta bƣớc qua vị trí bậc Đạo Sƣ để tìm hiểu đức Phật, và chính 

đức Phật đƣợc tôn xƣng là bậc Đạo Sƣ loài Trời và loài Ngƣời (Satthà 

devamanussanam). Đức Phật sở dĩ chiếm một địa vị ƣu thế so sánh với các 

ngoại đạo đƣơng thời là vì Ngài là vị đầu tiên để lại cho chúng ta một truyền 

thống kế thừa rất đặc biệt, khác với các ngoại đạo cổ xƣa, và truyền thống ấy 

mãi cho đến ngày nay, sau hơn hai ngàn năm có mặt trên thế giới này, vẫn 

còn đƣợc tôn trọng tiếp nối và truyền thừa. Kinh Makhàdeva. Trung Bộ 

Kinh II trang 75, đề cập đến truyền thống của vua Makkhàdeva, vị vua này 

khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện ra trên đầu mình, Ngài liền giao ngôi báu cho 

hoàng tử, tự mình xuất gia tu đạo. Vua Makkhàdeva lại dặn hoàng tử lên 



ngôi trị vì cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên thời liền trao ngôi báu 

cho con trai của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Makkhàdeva dặn 

dò phải giữ gìn truyền thống này đừng cho gián đoạn. Tuy vậy truyền thống 

của vua Makkhàdeva đƣợc truyền đến vua Nemi là vị vua cuối cùng gìn giữ 

truyền thống này. Con của vua Nemi là Kalara Janaka lại không tiếp tục 

truyền thống này; không chịu xuất gia khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc trên đỉnh 

đầu mình và do vậy truyền thống của Makkhàdeva bị chấm dứt. Nhƣng 

 truyền thống của đức Phật lại khác. Chính đức Phật xác nhận nhƣ sau trong 

Trung Bộ I trang 82A: “Này Ananda, truyền thống ấy của Makhàdeva không 

đƣa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thƣợng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 

Và Ananda, thế nào là truyền thống tốt đẹp đƣợc Ta thiết lập và truyền thống 

ấy đƣa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thƣơng trí, giác ngộ, Niết 

Bàn? Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là Chánh tri kiến, Chánh tƣ 

duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. 

Này Ananda đây là truyền thống tốt đẹp đƣợc Ta thiết lập, và truyền 

thống ấy đƣa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thƣợng trí, giác ngộ, 

Niết Bàn. Này Ananda, về vấn đề này Ta nói nhƣ sau: “Truyền thống tốt đẹp 

này do Ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành ngƣời tối hậu 

sau Ta”. Này Ananda, khi hai ngƣời còn tồn tại, và có sự đứt đoạn, ngƣời ấy 

là ngƣời tối hậu vậy. Này Ananda, Ta nói với ông: “Truyền thống tốt đẹp 

này do Ta thiết lập các ông hãy tiếp tục duy trì”. (Trung Bộ Kinh II, trang 

82A). Truyền thống kế thừa mà đức Phật đã để lại cho chúng ta, chúng ta đã 

tiếp tục thừa kế trải hơn 2.000 năm lịch sử, và cho đến nay, truyền thống kế 

thừa ấy vẫn đƣợc tiếp tục. 

Trong khi các bậc Đạo Sƣ khác, giới không thanh tịnh, mạng sống 

không thanh tịnh, thuyết pháp không thanh tịnh, trả lời pháp không thanh 

tịnh, thời bậc Đạo sƣ của chúng Ta thật là tuyệt diệu về cả năm phƣơng diện 

này, nhƣ Tăng Chi II, quyển B miêu tả: “Này Moggallàna, Ta có giới thanh 

tịnh và Ta tự rõ biết: “Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng không có uế nhiễm. 

Các đệ tử không có che chở Ta về giới. Mạng sống của Ta thanh tịnh trong 

sáng, không có uế nhiễm. Các đệ tử Ta không có che chở Ta về mạng sống. 

Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về mạng sống. “Thuyết pháp của 

Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: “Thuyết pháp của Ta thanh tịnh trong sáng, 

không có uế nhiễm. Các đệ tử không có che chở Ta về thuyết pháp. Ta 

không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta về thuyết pháp”. Các câu trả lời của 

Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: “Các câu trả lời của ta thanh tịnh, trong sáng, 

không có uế nhiễm. Các đệ tử không có che chở Ta về các câu trả lời”. Tri 



kiến của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: “Tri kiến của Ta thanh tịnh, trong sáng, 

không có uế nhiễm. Các dệ tử không có che chở Ta về tri kiến, Ta không có 

chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri kiến””. 

Một sự đóng góp rất đặc biệt của đức Phật trong vị trí bậc Đạo Sƣ của 

mình là thành lập hai hội chúng: Hội chúng xuất gia là hội chúng Tỳ kheo và 

Tỳ kheo ni, và hội chúng tại gia là hội chúng nam Cƣ sĩ và nữ Cƣ sĩ. Về hội 

chúng xuất gia, Ngài chế đặt một số giới luật căn bản để bảo đảm một đời 

sống thật sự hòa hợp nhất trí, giới thiệu pháp môn Giới, Định, Tuệ, hƣớng 

dẫn các đệ tử xuất gia tu học, thoát ly gia đình, thoát ly sự ràng buộc của dục 

vọng, trọn đời hành trì Phạm hạnh, cuối cùng chứng đạt tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát, vƣợt khỏi sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật là vị Giáo 

chủ đầu tiên thiết lập Giáo hội Tăng già cho phép phái nữ xuất gia và xác 

chứng các Tỳ kheo ni có khả năng chứng đƣợc quả A-la-hán tối thƣợng, 

không khác gì nam giới. Trải hơn 2500 năm Giáo hội vẫn còn tồn tại, tuy có 

một vài sự thay đổi không đồng bộ. 

Đối với hội chúng tại gia, nam Cƣ sĩ, nữ Cƣ sĩ đức Phật dạy thọ ba quy 

y, năm giới, từ bỏ mƣời ác hạnh, thành tựu mƣời thiện hạnh, có quyền thọ 

hƣởng các dục nhƣng không đi đến say đắm đam mê, làm các công đức. Lời 

giáo huấn của Ngài rất rõ ràng. Muốn sống hạnh phúc, phải sống theo giới 

luật của ngƣời tại gia, thâu hoạch tài sản đúng pháp do tự cánh tay, tự mình 

đổ mồ hôi làm ra, đặc biệt là phải làm các hạnh lành. Những lời dạy này của 

đức Phật mãi cho đến nay vẫn đƣợc các Phật tử hành trì và đƣợc xem là mẫu 

mực tốt đẹp cho một đời sống văn minh đạo đức. 

Một đặc điểm nữa của bậc Đạo Sƣ chúng ta là Ngài có một lòng ƣu ái 

rất đặc biệt đối với các đệ tử của Ngài, luôn luôn sách tấn họ tận lực tu hành: 

Nhƣ đƣợc thấy trong các đoạn kinh sau đây (Trung Bộ III, 96): “Này 

Ananda, những gì bậc Đạo Sƣ cần phải làm, vì lòng từ mẫn, mƣu tìm hạnh 

phúc cho các dệ tử, những điều ấy đã đƣợc Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta 

đối với ngƣời. Này Ananda đây là những gốc cây. Đây là khoảng nhà trống. 

Hãy tu Thiền, này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là 

lời dạy của Ta cho các ông”. 

Một ƣu điểm trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của đức Phật là Ngài 

luôn luôn giữ đúng vị trí của một bậc Đạo Sƣ đối với các đệ tử. Trong kinh 

Ganaka Moggallàna, Bà-la-môn Ganaka hỏi đức Phật: “Có phải khi Sa-môn 

Gotama giảng dạy nhƣ vậy, tất cả đệ tử của Ngài đều chứng đƣợc cứu cánh 

Niết Bàn?” Đức Phật đã trả lời là một số chứng đƣợc cứu cánh Niết Bàn, 



một số chứng không đƣợc. Ganaka bèn hỏi: “Do nhân gì, duyên gì, trong khi 

có Niết Bàn, trong khi có một con đƣờng đƣa đến Niết Bàn, trong khi có một 

Tôn giả Gotama đƣợc Tôn giả là bậc chỉ đƣờng, tuy vậy các đệ tử Tôn giả 

Gotama đƣợc Tôn giả khuyến giáo, bảo vệ giảng dạy nhƣ vậy, mà một số 

chứng đƣợc cứu cánh Niết Bàn và một số không chứng đƣợc?” 

Đức Phật trả lời một cách rất nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhƣng cũng rất 

thiết thực và tuyệt diệu. Ngài giữ đúng vị trí của bậc Đạo Sƣ đối với các đệ 

tử: “Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có một Niết Bàn, có một con 

đƣờng đƣa đến Niết Bàn, và trong khi có mặt Ta là ngƣời chỉ đƣờng. Nhƣng 

các đệ tử của Ta đƣợc Ta khuyến giáo nhƣ vậy, giảng dạy nhƣ vậy, một số 

chứng đƣợc cứu cánh Niết Bàn một số không chứng đƣợc. Ở đây, này Bà-la-

môn, Ta làm gì đƣợc? Nhƣ Lai chỉ là ngƣời chỉ đƣờng”. (Trung Bộ III, trang 

l05). 

Câu trả lời của đức Phật vừa nói lên trách nhiệm của một bậc Đạo Sƣ là 

trình bày giảng dạy con đƣờng giải thoát giác ngộ, chứ không phải thay thế 

đệ tử tu hành giúp cho các đệ tử. Thái độ đức Phật trong tƣ cách của một bậc 

Đạo Sƣ cũng nói lên lòng tin tƣởng của mình đối với khả năng hiểu biết và 

tu chứng của mình đối với khả năng hiểu biết và tu chứng của các đệ tử của 

mình. Ngài chỉ dạy con đƣờng, các dệ tử phải tự mình dấn bƣớc trên con 

đƣờng ấy. Không những đức Phật đóng đúng vị trí bậc Đạo Sƣ đối với các 

đệ tử. Ngài còn đặt ra những tiêu chuẩn để hƣớng dẫn các đệ tử phải tìm 

thầy học đạo nhƣ thế nào để có thể đƣợc giải thoát giác ngộ, nhƣ đã trình 

bày trong kinh Khu rừng, Trung Bộ I, trang l08: 

“Vị Tỳ kheo đệ tử cần phải suy tƣ nhƣ sau: “Ta sống gần ngƣời này, các 

niệm chƣa an trú đƣợc an trú, tâm chƣa định tĩnh đƣợc định tĩnh, các lậu 

hoặc chƣa đƣợc hoàn toàn đoạn trừ, đƣợc đoạn trừ, và vô thƣợng an ổn khỏi 

các ách phƣợc chƣa đƣợc thành đạt dƣợc thành đạt, và những vật dụng này 

cần thiết cho một đời sống xuất gia phải đƣợc sắm đủ, nhƣ y phục, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, y dƣợc trị bệnh, những vật dụng này nhận đƣợc một 

cách không khó khăn”. Chƣ Tỳ kheo, vị Tỳ kheo ấy cần phải trọn đời theo 

sát ngƣời này, không đƣợc bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi””. 

Nhƣ vậy tiêu chuẩn của một bậc Đạo sƣ lý tƣởng đối với các đệ tử, một 

mặt phải đem lại những vật dụng vật chất cần thiết để nuôi đƣỡng ngƣời đệ 

tử, một mặt phải đáp ứng nhu cầu giải thoát giác ngộ của ngƣời đệ tử “Niệm 

chƣa an trú đƣợc an trú, tâm chƣa đƣợc định tĩnh đƣợc định tĩnh, các lậu 

hoặc chƣa hoàn toàn đoạn trừ đƣợc hoàn toàn đoạn trừ”. 



Nhƣ vậy đoạn này trình bày rõ ràng những tiêu chuẩn để ngƣời đệ tử 

lựa chọn bậc Đạo sƣ, và bổn phận bậc Đạo sƣ cần phải làm đối với đệ tử. 

Kinh Đại Không, Trung Bộ kinh III, trang 267 lại minh định rõ ràng 

hơn những tiêu chuẩn, một đệ tử Thanh văn nghĩ là hợp lý xứng đáng để đi 

theo một bậc Đạo sƣ dầu cho bị hắt hủi. Nếu bậc Đạo sƣ có khả năng giảng 

dạy Khế kinh và Phúng tụng v.v. . . thật chƣa xứng đáng cho một đệ tử bám 

sát theo vị Đạo sƣ dầu cho bị hắt hủi vì rằng: “Trong một thời gian dài, các 

pháp đã đƣợc các ngƣời nghe, thọ trì, đọc lớn tiếng, suy tƣ với ý, khéo thấu 

hiểu với Chánh trí. Nhƣag này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, 

khai tâm, đƣa đến nhất hƣớng ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, Niết Bàn, 

nhƣ là Thiểu dục luận, Tri túc luận, Độc cƣ luận, Bất chúng hội luận, Tinh 

cần luận, Giới luận, Định luận, Tuệ luận, Giải thoát luận, Giải thoát trí kiến 

luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại thuyết luận nhƣ vậy, thật xứng 

đáng cho một Thanh văn đệ tử bám sát vị Đạo sƣ dầu cho bị hất hủi. Nói 

một cách rõ ràng hơn, chỉ có bậc Đạo sƣ dạy cho các đệ tử đạt đƣợc Thiểu 

dục, Tri túc, Độc cƣ, Bất chúng hội, Tinh cần, Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, 

Giải thoát tri kiến mới thật xứng đáng cho ngƣời đệ tử trọn đời theo vị ấy 

dầu cho bị hất hủi. Và chúng ta có thể nói một bậc Đạo sƣ đáp ứng đƣợc 

những tiêu chuẩn nhƣ trên sẽ không bao giờ hất hủi một vị đệ tử nhiệt thành 

nhƣ vậy. Cũng trong kinh Đại Không, đức Phật yêu cầu các đệ tữ đối với 

Ngài nên đối xử với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch, vì nhƣ vậy các 

đệ tử sẽ đƣợc hạnh phúc lâu dài: “Và nhƣ thế nào, là các đệ tử đối xử vị Đạo 

sƣ với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu?...”. “Ở đây này Ananda, vị 

Đạo sƣ vì lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh phúc cho 

các đệ tử, vì lòng từ mẫn nói rằng: “Đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an 

lạc cho các ông”. Nhƣng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, không 

chịu lóng tai, chú tâm vào hƣớng khác (annan), ngƣợc lại, họ đi xa lời giảng 

dạy của vị Đạo sƣ. Này Ananda, nhƣ vậy là các đệ tử đối xử với bậc Đạo sƣ, 

với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và nhƣ thế nào này Ananda, là 

các đệ tử đối xử với bậc Đạo sƣ, với tâm thân hữu, không với tâm thù 

nghịch? Ở đây, này Ananda vị Đạo sƣ với lòng từ mẫn nói rằng: “Đây là an 

lạc cho các ông”. Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu lóng tai, không 

chú tâm vào hƣớng khác, và không ngƣợc lại đi xa lời dạy của bậc Đạo sƣ. 

Này Ananda, nhƣ vậy là các đệ tử đối xử với bậc Đạo sƣ với tâm thân hữu, 

không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, nhƣ vậy hãy đối xử với 

Ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và nhƣ vậy sẽ là hạnh phúc, là 

an lạc lâu dài cho các ông”. 



Đến đây, đức Phật tuyên bố rõ ràng là Ngài không sách tấn các đệ tử 

của Ngài nhƣ ngƣời thợ gốm đối với đồ gốm chƣa nung, chƣa dƣợc nung 

chín vì sợ các đồ gốm chƣa đƣợc nung sẽ bị bể và đức Phật tuyên bố: “Ta sẽ 

nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán 

thán khác”, nghĩa là các đệ tử nào xứng đáng bị rầy la thời Ngài rầy là thẳng 

thắn, không nhân nhƣợng. Và những đệ tử nào xứng đáng đƣợc tán thán thời 

bậc Đạo sƣ của chúng ta nói lên những lời tán thán, không có tiếc lời. Và 

Ngài giải thích vì sao Ngài có thái độ nhƣ vậy. “Vì cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ 

tồn tại lâu dài (yo sàro so thassati)”. Bậc Đạo sƣ dạy cho các đệ tử đạt cho 

đƣợc lõi cây của Phạm hạnh, không dừng lại ở giác cây, vỏ trong, vỏ ngoài 

và cành lá của Phạm hạnh, vì chỉ khi nào đạt đƣợc lõi cây Phạm hạnh, nghĩa 

là thật sự giác ngộ và giải thoát, khi ấy vị đệ tử mới đạt đƣợc cứu cánh của 

sự tu hành hoàn toàn đƣợc hạnh phúc an lạc lâu dài. Thật sự chúng ta có một 

bậc Đạo sƣ tha thiết mong cho các đệ tử của mình, xuất gia cũng nhƣ tại gia, 

đƣợc chân hạnh phúc. Và hạnh phúc lâu dài chỉ đến với những vị thật sự giải 

thoát, thật sự giác ngộ. 

Nhƣ vậy, chúng ta đã lần lƣợt trình bày về “Đức Phật của chúng ta” 

dƣới sáu đặc điểm: 

1. Đức Phật với mục đích duy nhất cứu khổ, độ sanh. 

2. Ngang qua kinh nghiệm bản thân, Ngài tìm ra con đƣờng giải thoát 

cho mình và cho mọi loài. 

3. Vị trí có một không hai của đức Phật. 

4. Đức Phật với thần thông. 

5. Đức Phật với vị trí con ngƣời. 

6. Đức Phật với vị trí là một bậc Đạo sƣ. 

Với sáu đặc điểm trên, và dựa trên những tƣ liệu kinh tạng Pali, chúng 

tôi chỉ có thể xem là tạm đủ để trình bày một vài đặc điểm về thân thế và sự 

nghiệp của bậc “Đạo sƣ của chúng ta”. Hình ảnh dầu cho chƣa đầy đủ này 

cũng giúp chúng ta thấy rõ, đức Phật luôn luôn đứng trên vị trí con ngƣời để 

tầm đạo, học đạo, tu tập Thiền quán và chứng ngộ đạo quả và hoằng pháp độ 

sanh. Không bao giờ Ngài cầu khẩn thần linh ban phƣớc, thần khởi, Ngài 

hoàn toàn dựa vào tín lực, tấn lực, niệm lực định lực và tuệ lực của con 

ngƣời ở trong Ngài đtìm ra đƣợc phƣơng pháp giải thoát giác ngộ. 



Cũng vậy, trong nhiệm vụ độ sanh, Ngài hoàn toàn dựa trên tâm lý con 

ngƣời, hƣớng dẫn con ngƣời hƣớng thƣợng, giúp con ngƣời thoát khỏi các 

cám dỗ của dục vọng hạ liệt làm hại phẩm giá con ngƣời, giúp con ngƣời 

vƣơn lên đạt đƣợc những tâm lý hƣớng thƣợng, bằng phƣơng pháp Thiền 

định, Thiền quán và cuối cùng dùng trí tuệ để đoạn tận khổ đau. Chúng ta có 

thể nói đức Phật là một con ngƣời toàn diện, sử dụng toàn diện khả năng con 

ngƣời để đƣợc giác ngộ giải thoát. 

(Bài giảng nhân mùa Phật Đản 

Phật lịch 2539 - 1995 tại Thiền Viện Vạn Hạnh) 

  

--- o0o --- 

02. VAI TRÕ CỦA NGƯỜI CÓ TRÍ, CỦA TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO 
PHẬT 

 Mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhƣng phải 

là ngƣời có trí mới biết đƣợc con đƣờng đƣa đến an lạc và hạnh phúc.  Mục 

đích của đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (Pannà) mới là 

phƣơng tiện duy nhất đƣa loài Ngƣời đến bờ giải thoát và giác ngộ. 

Do vậy vai trò của ngƣời có trí và vai trò của trí tuệ chiếm cứ vị trí then 

chốt trong mọi lời dạy của đức Bổn Sƣ chúng ta. Và chúng ta có thể nói đạo 

Phật là đạo của ngƣời có trí, là đạo của tuệ giác để tìm cho dƣợc một định 

nghĩa thỏa đáng cho đạo Phật. 

Trƣớc hết chúng ta nên phân biệt giữa ngƣời có trí thức nhƣ thông 

thƣờng đƣợc hiểu và ngƣời có trí tuệ nhƣ đạo Phật thƣờng định nghĩa. 

Ngƣời có trí thức là ngƣời có thể có một tri thức uyên bác về một vấn đề gì, 

có thể phân tích trình bày vấn đề ấy một cách khúc chiết và triệt để, nhƣng 

ngƣời ấy là ngƣời chỉ có biết chớ không có hành, và ngƣời ấy đối với vấn đế 

ấy vẫn có thể bị chi phối, không đƣợc tự tại. Ví nhƣ một ngƣời có thể hiểu 

biết rất nhiều, về vấn đề rƣợu, hiểu rƣợu gồm có những chất liệu gì, tác động 

của rƣợu đến với cơ thể nhƣ thế nào, các sự nguy hại của rƣợu nhƣ thế nào. 

Ngƣời ấy gọi là ngƣời có trí thức về rƣợu nhƣng ngƣời ấy vẫn uống rƣợu, 

vẫn bị say ruợu, vẫn bị rƣợu chi phối. Nhƣ vậy, ngƣời ấy chƣa có trí tuệ về 

rƣợu. Trái lại, một ngƣời hiểu rõ đƣợc rƣợu là gì, biết rõ đƣợc sự nguy hại 

của rƣợu, lại có khả năng không bị rƣợu chi phối, không uống rƣợu, không 

nghiện rƣợu, không say rƣợu, vƣợt ra khỏi sự chi phối của rƣợu. Nhƣ vậy 

ngƣời ấy đƣợc xem là ngƣời có trí tuệ về rƣợu. Có ngƣời hỏi, nếu có ngƣời 

không có tri thức về rƣợu, nhƣng không uống rƣợu, ngƣời ấy có đƣợc xem là 



có trí tuệ không, lẽ dĩ nhiên là không. Ngƣời ấy vẫn hƣởng đƣợc những lợi 

ích do không uống rƣợu đƣa đến, nhƣ không say rƣợu, không nghiện rƣợu 

do cử chỉ không uống rƣợu của mình. Nhƣng rất có thể, trong một trƣờng 

hợp đặc biệt nào đó, vì thiếu khả năng đối trị với sự cám dỗ của rƣợu, vị ấy 

sẽ bắt đầu uống rƣợu, đi đến say rƣợu và nghiện rƣợu. Với sự phân biệt này 

chúng ta mới hiểu đƣợc định nghĩa ngƣời có trí nhƣ đã đƣợc đức Phật định 

nghĩa rất rộng rãi trong những lời dạy của Ngài. 

Tăng I, trang 113 nêu rõ sự sai khác một trời một vực giữa ngƣời ngu và 

ngƣời trí: “Thành tựu ba pháp, ngƣời ngu đƣợc biết đến. Thế nào là ba? 

Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thành tựu ba pháp, ngƣời trí đƣợc biết 

đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện” . 

Một sự sai khác rõ rệt nữa giữa ngƣời ngu và kẻ trí là đối với các cảm 

thọ. Ngƣời ngu khi gặp khổ thọ về thân, thời sầu muộn, than van, khóc lóc, 

đập ngực, đi đến bất tỉnh. Đức Phật ví dụ nhƣ ngƣời rơi vào vực thẳm, 

không đứng trên bờ, không đạt chỗ chân đứng an toàn. Còn bậc trí, đối với 

khổ thọ về thân, thời “Không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, 

không đập ngực, không đi đến bất tỉnh”. Nhƣ vậy đức Phật dạy vị ấy đƣợc 

gọi là: “Bậc Thánh đệ tử nghe nhiều đã đứng trên bờ vực thẳm, đã đạt tới 

chỗ chân đứng an toàn”. (Tƣơng IV, 212). Bậc Đạo Sƣ lại nói thêm. Ngƣời 

ngu si nghe ít, khi cảm xúc khổ thọ, thời sầu muộn, than van...đi đến bất 

tỉnh, nhƣ vậy cảm thọ hai loại cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. 

Đức Phật ví nhƣ ngƣời bị bắn trúng hai mũi tên, vừa đau khổ về thân vừa 

đau khổ về tâm. Lại nữa, ngƣời ngu si ít nghe, khi cảm xúc khổ thọ, cảm 

thấy sân hận nên sân tùy miên tồn tại và tăng trƣởng. Vị ấy tìm sự xuất ly 

khỏi khổ thọ bằng cách hoan hỷ dục lạc, do không tìm đƣợc một xuất ly nào 

khác. Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại và tùy 

tăng. Vị ấy không nhƣ thật biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 

hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Do vậy vô minh tùy miên đối với bất 

khổ bất lạc thọ tồn tại và tùy tăng. Nhƣ vậy, nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, cảm 

giác lạc thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm giác nhƣ ngƣời bị trói 

buộc. Ở đây, đức Phật dạy: “Ngƣời ngu si nghe ít, bị trói buộc bởi sanh, già, 

bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não. Ta nói rằng ngƣời ấy bị trói buộc bởi đau 

khổ”. (Trang 213-214). 

Còn đối với bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, khi cảm xúc khổ thọ, không có 

sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm giác 

một cảm thọ, tức cảm thọ về thân, không cảm thọ về tâm. Đức Phật ví nhƣ 

ngƣời bị bắn bởi một mũi tên, chỉ đau khổ về thân, không đau khổ về tâm. 



Lại nữa, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, khi cảm xúc khổ thọ, không cảm thấy 

sân hận nên sân tùy miên không tồn tại tăng trƣởng. Vị ấy tìm đƣợc sự xuất 

ly ra khỏi khổ thọ, ngoài dục lạc. Vị ấy không hoan hỷ dục lạc, nên tham tùy 

miên đối với dục lạc không có tồn tại, không có tùy tăng. Vị ấy nhƣ thật tuệ 

tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của những 

cảm thọ ấy. Do vậy vô minh tuy miên  đối với bất khổ bất lạc thọ không tồn 

tại, không có tùy tăn. Nhƣ vậy, vị Thánh đệ tử nghe nhiều ấy cảm giác khổ 

thọ, cảm giác lạc thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, không có nhƣ ngƣời bị 

trói buộc. ở đây, đức Phật dạy: “Vị Thánh đệ tử nghe nhiều, không bị trói 

buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não. Ta nói ngƣời ấy không bị trói 

buộc bởi đau khổ”. (Trang 214-215). 

Đƣợc hỏi sự sai khác giữa ngƣời ngu và bậc Hiền trí, đối với các thân do 

vô minh che đậy, do ái phƣợc ràng buộc khởi lên quan điểm có thân này, có 

danh sắc ở ngoài. Do duyên thân này, có sáu xúc xứ và có cảm thọ lạc khổ. 

Vậy có sự sai khác gì giữa bậc Hiền trí và kẻ ngu? Đức Phật dạy: “Này các 

Tỳ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, thân này của ngƣời ngu 

đƣợc sanh khởi. Vô minh ấy, ngƣời ngu không đoạn tận. Tham ái ấy ngƣời 

ngu không tận trừ. Vì cớ sao? Này các Tỳ kheo, ngƣời ngu sống Phạm hạnh 

không phải vì chân chánh đoạn tận khổ đau. Do vậy, ngƣời ngu, khi thân 

hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Do đi đến một thân khác, vị ấy 

không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ƣu, não. Ta nói rằng vị ấy 

không thoát khổ đau”. (Tƣơng ƣng II, 28-29). 

“Và này các Tỳ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, thân 

ngƣời Hiền trí đƣợc sanh khởi. Vô minh ấy ngƣời Hiền trí đoạn tân. Tham ái 

ấy, ngƣời Hiền trí tận trừ. Vì cớ sao? Này các Tỳ kheo, ngƣời Hiền trí sống 

Phạm hạnh, vì chân chính tận trừ khổ đau. Do vậy ngƣời Hiền trí khi thân 

hoại mạng chung không đi đến một thân khác. Do không đi đến một thân 

khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não. Ta nói rằng 

vị ấy thoát khỏi đau khổ”. (Tƣơng II, 28-29). 

Một phân biệt tế nhị nữa là ngƣời có trí ƣa thích im lặng nhƣ biển lớn, 

nhƣ cái gì đầy tràn, nhƣ ao đầy nƣớc, còn kẻ ngu thì ồn ào nhƣ khe núi, nhƣ 

cái gì trống rỗng, nhƣ ghè vơi nƣớc: 

“Hãy học các dòng nƣớc 

Từ khe núi vực sâu; 

Nƣớc khe núi chảy ồn, 

Biển lớn đầy im lặng. 



Cái gì trống kêu to, 

Cái gì đầy yên lặng, 

Ngu nhƣ ghè vơi nƣớc, 

Bậc trí nhƣ ao đầy” (Tiểu Bộ I, 106) 

Có ngƣời hỏi vì sao bậc có Trí sống Phạm hạnh rừng sâu, ăn một ngày 

một bữa, lại có dung sắc thù diệu, còn kẻ ngu lại héo mòn, nhƣ lau xanh rời 

cành. Đức Phật trả lời với bài kệ: 

“Thƣờng sống trong rừng núi, 

Bậc Thánh sống Phạm hạnh 

Một ngày ăn một bữa, 

Sao sắc chúng thù diệu? 

Không than việc đã qua, 

Không mong việc sắp đên, 

Sống ngay với hiện tại, 

Do vậy sắc thù diệu. 

Do mong việc sắp tới, 

Do tham việc đã qua, 

Nên kẻ ngu héo mòn, 

Nhƣ lau xanh rời cành”." (Tƣơng Ƣng I, 6) 

Một số sự sai biệt nữa giữa ngƣời ngu kẻ trí đƣợc khéo diễn tả trong một 

số bài kệ sau đây: 

“Ngƣời ngu si thiếu trí, 

Chuyên sống đời phóng dật, 

Ngƣời trí không phóng dật, 

Nhƣ giữ tài sản quý”. (Pháp Cú 26) 

“Ngƣời trí dẹp buông lung 

Với hạnh không phóng dật, 

Leo lầu cao trí tuệ, 

Bậc trí không âu lo, 

Nhìn chúng sinh sầu muộn, 

Chẳng khác đứng núi cao, 

Nhìn kẻ ngu đất bằng!” (Pháp Cú 28) 

Đối với đời, ngƣời ngu kẻ trí có thái độ thật sai khác: 

“Hãy đến nhìn đời này 

Nhƣ xe vua lộng lẫy, 



Ngƣời ngu mới tham đắm, 

Bậc trí nào đắm say”. (Pháp Cú 7) 

Nhiều khi sự sai biệt giữa ngƣời trí kẻ ngu, sai biệt chỉ bằng gang tấc, 

tiến tới thành ngƣời ngu, dừng lại là bậc trí: 

“Ngƣời ngu nghĩ mình ngu, 

Nhƣ vậy thành có trí, 

Ngƣời ngu tƣởng có trí, 

Thật xứng gọi chí ngu”. (Pháp Cú 64) 

Một sự sai khác, khá rõ rệt là thái độ ngƣời ngu kẻ trí đối với Chánh 

pháp: 

“Ngƣời ngu dù trọn đời, 

Thân cận ngƣời có trí, 

Không biêt đƣợc Chánh pháp 

Nhƣ muỗng với vị canh. 

  

Ngƣời trí dù một khắc, 

Thân cận ngƣời có trí, 

Biết ngay chân diệu pháp, 

Nhƣ lƣỡi với vị canh”. (Pháp Cú 64-65) 

Ở nơi đây chúng ta cũng đã thấy vì sao, ngƣời ngu hay xuyên tạc lời dạy 

của đức Phật, còn ngƣời Hiền trí bao giờ cũng giữ một thái độ đứng đắn, 

trung thành với lời dạy của Ngài: “Này các Tỳ kheo, có hai hạng ngƣời này 

hay xuyên tạc Nhƣ Lai. Thế nào là hai? Ngƣời nêu rõ Nhƣ Lai có nói, có 

thuyết là Nhƣ Lai không nói không thuyết. Và ngƣời nêu rõ Nhƣ Lai không 

nói không thuyết là Nhƣ Lai có nói có thuyết”. 

“Này các Tỳ kheo, có hai hạng ngƣời này không xuyên tạc Nhƣ Lai. Thế 

nào là hai? Ngƣời nêu rõ Nhƣ Lai có nói có thuyết là Nhƣ Lai có nói có 

thuyết. Và ngƣời nêu rõ Nhƣ Lai không nói không thuyết là Nhƣ Lai không 

nói không thuyết”. 

                                                         (Tăng I, 72-73) 

Khi chúng ta đã hiểu đƣợc định nghĩa ngƣời có trí ngang qua một số lời 

dạy của đức Phật, chúng ta nay có khả năng trình bày các định nghĩa căn bản 



của trí tuệ (Pannà, prajnà) trong đạo Phật và khả năng của trí tuệ đƣa đến 

giác ngộ và giải thoát. 

Trƣớc hết là một số định nghĩa căn bản của trí tuệ: “Nhƣ thế nào đƣợc 

gọi là tri tuệ? Vì có tuệ tri, vì có tuệ tri nên đƣợc gọi là tri tuệ. Tuệ tri gì? 

Tuệ tri (Pajànàti) đây là Khổ. Tuệ tri đây là Khổ tập. Tuệ tri đây là Khổ diệt. 

Tuệ tri đây là con đƣờng đƣa đến Khổ diệt. Vì tuệ tri, vì tuệ tri nên đƣợc gọi 

là tri tuệ. (Trung I, 293)”. Nhƣ vậy tri tuệ là biết với tri tuệ, biết sự kiện, biết 

sự kiện tập khởi, biết sự kiện đoạn diệt, biết con đƣờng đƣa đến sự kiện đoạn 

diệt. Mở rộng thêm định nghĩa này là tuệ tri vị ngọt (Assàda), tuệ tri sự nguy 

hiểm (àdinavà), và tuệ tri sự xuất ly (nissarana) của các pháp và do vậy nói 

chung có tất cả bảy lãnh vực cần phải tuệ tri, đối với một pháp, hay đối với 

bất cứ sự kiện nào, dù tốt hay xấu cũng vậy. Nhƣ lấy dục làm đối tƣợng, thời 

phải tuệ tri dục, dục tập khởi, dục đoạn diệt, con đƣờng đƣa đến dục đoạn 

diệt, vị ngọt của dục, sự nguy hiểm của dục và sự xuất ly ra khỏi dục. Biết 

nhƣ vậy mới gọi là tuệ tri. 

Một định nghĩa nữa của tri tuệ đƣợc đề cập đến. “Thế nào là tuệ lực? Ở 

đây, vị Thánh đệ tử có tri tuệ, thành tựu sự tri tuệ về sanh diệt, với sự thể 

nhập bậc Thánh vào con đƣờng đoạn tận khổ đau (Tăng II, B trang 28)”. Tri 

tuệ về sanh diệt tức là tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt các pháp, nhƣ trƣớc 

chúng ta đã thấy. Nay có thêm định nghĩa mới là sự thể nhập bậc Thánh vào 

con đƣờng đoạn tận khổ đau. Danh từ Pàli chuyên môn là Ariyàya 

nibbedhikàya sammàdukkha-kkhaya-gàminiyà (D. III, 237). Ở đây chữ 

Nibbedhikàya có hai cách dịch, một là sự thể nhập, đi sâu vào con đƣờng có 

khả năng đoạn tận khổ đau, tức là có khả năng giải thoát khỏi đau khổ. Cách 

dịch thứ hai là có khả năng đâm thủng dục lậu hữu lậu, vô minh lậu, hay 

tham, sân, si để cuối cùng đoạn tận khổ đau. Nhƣ vậy tri tuệ, ngoài khả năng 

tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt, còn có khả năng đâm thủng đƣợc vô minh 

để cuối cùng đƣợc giải thoát. Một định nghĩa nữa lại càng làm rõ rệt hơn 

càng nâng diệu dụng của tri tuệ (Pannà). “Tri tuệ có nghĩa là thắng tri 

(abhinnàttha), có nghĩa là liễu tri (parinnattha), có nghĩa là đoạn tận 

(pahànattha)”. 

Nhƣ vậy tri tuệ có khả năng thắng tri, tức là biết với Thiền định, và 

Thiền định đây là Thiền định bất động thứ tƣ. Lại có khả năng liễu tri với sự 

hiểu biết rốt ráo trọn vẹn; và cuối cùng có khả năng đoạn tận các lậu hoặc, 

dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đoạn diệt đƣợc tham, sân, si, chấm dứt khổ 

đau. Cho đƣợc rõ ràng hơn, chúng ta cần phân biệt tƣởng tri (sanjànàti) nhờ 

tƣởng (sannà) đƣa đến, thức tri (vijànàti) do thức (vinnàna) đƣa đến, và ý tri 



(Jànàti) do ý (manas) đƣa đến. Tƣởng tri, thức tri và ý tri là ba sự hiểu biết 

thông thƣờng của thế gian, đƣa đến sự hiểu biết về khoa học, kỹ thuật, triết 

học, bác học v.v... Đạo Phật đóng góp thêm thắng tri và tuệ tri sự hiểu biết 

ngang qua Thiền định, tạo thêm sức mạnh cần thiết để con ngƣời làm chủ 

đƣợc bản thân, làm chủ đƣợc hoàn cảnh. Tuệ tri đƣa đến một hiểu biết toàn 

diện, hoàn mãn, có khả năng đâm thủng vô minh, đoạn tận tham, sân, si, đƣa 

đến chấm dứt khổ đau. Nhƣng tri tuệ chƣa phải là cứu cánh mà chỉ là 

phƣơng tiện đƣa đến giải thoát. Với tri tuệ nhƣ vậy, vị ấy sanh nhàm chán, ly 

tham, đoạn diệt, từ bỏ và cuối cùng đƣa đến giải thoát, theo tiến trình nhƣ 

sau: “Do nhàm chán nên ly tham; do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải 

thoát, trí khởi lên biết rằng: “Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, 

Phạm hạnh đã thành những việc nên làm đã làm. Nay không còn trở lui trạng 

thái này nữa (Tƣơng ƣng IV, 29)””. 

Nhƣ vậy vai trò của trí tuệ là lựa chọn các đối tƣợng để quán tri, để tuệ 

tri, và nhờ tuệ tri mới đƣa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ và cuối 

cùng là giải thoát. Các đối tƣợng rất nhiều, tùy theo pháp môn lựa chọn, tùy 

theo căn cơ của vị hành giả nhƣng nếu đối tƣợng có khác, pháp môn tu tập 

có khác, tiến trình giải thoát có thể xem là giống nhau hay gần giống nhau. 

Sau đây là một số tiến trình giải thoát, trích thuật từ kinh tạng Pàli, nói 

lên vai trò của trí tuệ đƣa đến giải thoát và giải thoát tri kiến. Trong kinh Xà 

Dụ, đối tƣợng cần phải tuệ quán là năm thủ uẩn: Sắc, thọ, tƣờng, hành, thức, 

bất cứ năm thủ uẩn nào, quá khứ, vị lai, hiện tại; nội hay ngoại, thô hay tế, 

liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả năm thủ uẩn cần phải đƣợc tuệ quán: “Cái 

này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 

của tôi. Nhờ tuệ quán nhƣ vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yểm ly sắc, thọ, 

tƣớng, hành, thức. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên đƣợc giải thoát. 

Trong sự giải thoát khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã đƣợc giải thoát”. Vị ấy biết: 

“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 

trạng thái này nữa”. (Trung I, 138b). 

Trong Đại Kinh Mã ấp, đối tƣợng cần phải tuệ quán là khổ và các lậu 

hoặc. Vị hành giả cần phải tuệ tri: “Đây là Khổ”; “Đây là Khổ tập”; “Đây là 

Khổ diệt”, “Đây là con đƣờng đƣa đến Khổ diệt”. “Đây là những lậu hoặc”; 

“Đây là lậu hoặc tập khởi”; “Đây là những lậu hoặc đoạn diệt”; “Đây là con 

đƣờng đƣa đến lậu hoặc diệt”. Nhờ tuệ tri nhƣ vậy, hiểu biết nhƣ vậy, tâm 

của vị ấy thoát khỏi Dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 

với tự thân đã giải thoát nhƣ vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. 



Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm. 

Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa”. (Trung I, trang 279). 

Trong kinh Đoạn giảm, đối tƣợng cần phải tuệ quán là các sở kiến. “Này 

Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận 

hoặc liên hệ đến thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ 

nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách nhƣ thật quán sát chúng với trí 

tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải là tự ngã của tôi. Có vậy thời có sự đoạn trừ các sở kiến ấy có sự 

xả ly những sở kiến ấy”. (Trung I, 40-40a). 

Trong kinh Mật Hoàn, đối tƣợng đƣợc lựa chọn là các vọng tƣởng hý 

luận (papancasan-nasankhà): “Này các Tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, 

một số hý luận vọng tƣởng ám ảnh một ngƣời. Nếu ở đây không có gì đáng 

tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời nhƣ vậy là sự đoạn tận tham tùy 

miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận hữu 

ái tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trƣợng, chấp 

kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. 

Chính ở nơi đây, những ác bất thiện pháp này đều đƣợc tiêu diệt, không có 

dƣ tàn” . (Trung I, 110). 

Trong kinh Song Tầm, đức Phật kể lại kinh nghiệm của Ngài khi Ngài 

chƣa giác ngộ, Ngài đã sử dụng bất thiện tầm và thiện tầm nhƣ thế nào để 

hành trì Giới, Định, Tuệ, cuối cùng đƣa đến giải thoát, giác ngộ. Ngài chia 

các loại tầm ra hai loại: Bất thiện tầm và dục tầm, sân tầm, hại tầm, và thiện 

tầm là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm. Khi dục tầm, sân tầm, hại tầm 

khởi lên, vị Bồ Tát tuệ tri: “Các bất thiện tầm này khởi nơi Ta, và các bất 

thiện tầm này đƣa đến tự hại đƣa đến hại ngƣời, đƣa đến hại cả hai, diệt trí 

tuệ, dự phần vào phiền não, không đƣa đến Niết Bàn”. Khi Bồ Tát khởi lên 

suy tƣ nhƣ vậy thời các bất thiện tầm biến mất, và vị Bồ Tát tiếp tục từ bỏ, 

tẩy trừ, chấm dứt các bất thiện tầm khởi lên. 

Khi ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm khởi lên, vị Bồ Tát tuệ tri: “Các 

thiện tầm này khởi nơi Ta; và các thiện tầm này khởi lên nơi Ta; và các thiện 

tầm này không đƣa đến tự hại, không đƣa đến hại ngƣời, không đƣa đến tự 

hại, không đƣa đến hại ngƣời, không đƣa đến hại cả hai, tăng trƣởng trí tuệ, 

không dự phần vào phiền não, dƣa đến Niết Bàn. Nếu ban đêm, Ta suy tƣ về 

ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy, Ta thấy sợ 

hãi. Nếu ban ngày, Ta suy tầm suy tƣ về ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, 

không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Và nếu Ta suy tầm suy tƣ quá 



lâu thân thể Ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi, thì tâm bị dao động. Khi 

tâm bị dao động, thì tâm xa lìa định tĩnh. Rồi tự nội thân, Ta trấn an tâm, 

trấn định tĩnh. (Trung I, 116-116A)”. Với tâm định tĩnh nhƣ vậy, vị Bồ Tát 

đoạn trừ năm triền cái, chứng sơ Thiền, nhị Thiền, tam Thiền, tứ Thiền; 

chứng Túc mạng trí, Thiên nhãn trí, Lậu tận trí và cuối cùng đƣợc giải thoát 

giác ngộ”. 

Nay chúng tôi đề cập đến lý duyên khởi để giải thích vai trò của trí tuệ, 

lấy con ngƣời làm đối tƣợng để tuệ quán, và từ nơi đây, vừa tìm đƣợc công 

thức đƣa đến sự có mặt của con ngƣời và sự tập khởi của toàn bộ năm thủ 

uẩn, vừa tìm đƣợc công thức duyên diệt, đƣa đến sự chấm dứt sanh tử và 

toàn bộ năm thủ uẩn này, nhƣ đã đƣợc diễn tả trong ái Tận Đại Kinh (Trung 

I trang 261b). 

Trƣớc hết, đức Phật đặt vấn đề sự có mặt của con ngƣời (Bhùta), sự có 

mặt này lấy bốn thức ăn làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh chủng, làm 

hiện hữu, và một khi bốn món ăn này đoạn diệt thì cũng chấm dứt sự có mặt 

của sinh vật này. Sinh vật đã do bốn món ăn làm tập khởi ái do thọ làm tập 

khởi, thọ do xúc làm tập khởi, xúc do sáu xứ làm tập khởi, sáu xứ do danh 

sắc làm tập khởi danh sắc do thức làm tập khởi, thức do hành làm tập khởi 

hành do vô minh làm tập khởi. Nhƣ vậy duyên vô minh có hành, duyên hành 

có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có 

xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, 

duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não. Nhƣ vậy là 

sự tập khởi của toàn bộ năm thủ uẩn. 

Nhƣ vậy, do duyên sanh nên có già chết, do duyên hữu nên có sanh, do 

duyên thủ nên có hữu, do duyên ái nên có thủ, do duyên thọ nên có ái, do 

duyên xúc nên có thọ, do duyên sáu xứ nên có xúc, do duyên danh sắc nên 

có sáu xứ do duyên thức nên có danh sắc, do duyên hành nên có thức, do 

duyên vô minh nên có hành. Nhƣ vậy đức Phật xác chứng duyên sanh của 

toàn bộ khổ uẩn tức là con ngƣời với công thức: “Cái này có mặt, cái đây có 

mặt. Cái này sanh, cái đây sanh”. (Imasmin sati, idam hoti, Imass uppadà, 

idam uppajjati). 

Từ lý duyên sanh, đức Phật đi đến lý duyên diệt. Do vô minh đoạn diệt 

xả ly một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do thức 

diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên 

xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nêu ái diệt, do ái diệt nên thủ 



diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt, nên 

già, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não diệt. Nhƣ vậy là toàn bộ năm thủ uẩn diệt. 

Nhƣ vậy do sanh diệt nên già chết diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt, do thủ 

diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt 

nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do 

sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do thức diệt nên 

danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Nhƣ 

vậy đức Phật xác chứng lý duyên diệt với công thức: “Cái này không có mặt, 

cái đây không có mặt. Cái này diệt, cái đây diệt”. (Imasmin asati, idam na 

hoti. Imassa nirodhà, idam nirajjati). Vị hành giả, với trí tuệ biết đƣợc hai 

công thức duyên sanh và duyên diệt, nên sau khi giữ giới, sau khi chứng bốn 

Thiền định, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, vị ấy không tham ái đối với sáu 

trần khả ái, không ghét bỏ đối với sáu trần không khả ái, vị ấy sống an trú 

niệm trên thân, với một tâm vô lƣợng. Vị ấy nhƣ thật tuệ tri tâm giải thoát 

tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng, các bất thiện pháp đƣợc trừ diệt một cách 

hoàn toàn. Nhƣ vậy, vị ấy từ bỏ thuận ứng nghịch ứng, có cảm thọ nào khởi 

lên, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không đắm trƣớc thọ ấy. Vì vị 

ấy không có tùy hỉ, không có hoan nghênh, không có đắm trƣớc, nếu có dục 

hỷ khởi lên, đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy đƣợc trừ diệt không có dƣ tàn. 

Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt 

nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não diệt. Nhƣ vậy 

là sự đoạn diệt của toàn bộ năm thủ uẩn này. 

Nhƣ vậy, với những đối tƣợng sai khác nhƣ năm thủ uẩn, khổ và các lậu 

hoặc, các sở kiến, các vọng tƣởng hý luận, các bất thiện tầm và các thiện 

tầm, lý duyên khởi, trí tuệ đóng một vai trò then chốt trong trách nhiệm tuệ 

tri các đối tƣợng, liễu tri các đối tƣợng, cuối cùng đoạn tận đƣợc các lậu 

hoặc để chứng quả A-la-hán. 

Để nêu rõ định nghĩa và vai trò của trí tuệ hơn nữa, chúng tôi ghi chép 

sau đây một vài câu Phật dạy trích dẫn từ kinh tạng Pàli để chứng minh các 

sự giải thích trên: 

“Tất cả hành vô thƣờng 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ đƣợc nhàm chán, 

Chíhh con đƣờng thanh tịnh. 

Tất cả hành khổ đau, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 



Đau khổ đƣợc nhàm chán, 

Chính con đƣờng thanh tịnh. 

Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ đƣợc nhàm chán, 

Chính con đƣờng thanh tịnh”. 

                                      (Pháp Cú 277, 278, 279) 

  

“Thấy Khổ và Khổ tập 

Thấy sự khổ vƣợt qua, 

Thấy Đƣờng Thánh tám nghành, 

Đƣa đến khổ não tận”. (Pháp Cú 191) 

  

“Mắt thịt, mắt chƣ Thiên, 

Vô thƣợng, mắt trí tuệ, 

Cả ba loại mắt ấy 

Đƣợc bậc Vô thƣợng nhân, 

Đã tuyên bố trình bày ... 

Từ đây trí khởi lên. 

Tuệ nhãn là tối thƣợng 

Ai chứng đƣợc mắt ấy 

Giải thoát mọi khổ đau”. 

(Phật Thuyết Nhƣ vậy, Trang 457-458) 

 

  

--- o0o --- 

03. GIỚI, ĐỊNH, TUỆ CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC . CHẤM DỨT ĐAU 
KHỔ SANH TỬ LUÂN HỒI 

 Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một hệ thống giáo dục, đã đƣợc xây dựng 

cách đây hơn 2000 năm, vẫn đƣợc truyền tụng và hành trì cho đến ngày nay. 

Đối tƣợng của hệ thống giáo dục này là các Tăng Ni đã thọ đại giới, sống 

không gia đình, với tâm nguyện thoát ly sanh tử luân hồi. 

Theo đạo Phật, có sanh là có già, chết, sầu, bi, khổ, ƣu, não. Nên muốn 

diệt trừ đau khổ, cần phải đoạn tận sanh y (upadhi) tức là đoạn tận những gì 

có khả năng đƣa đến một đời sống khác. Do vậy ngƣời tu hành sẽ phải sống 

nhƣ thế nào để đoạn tận năm hạ phần kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ, nghi, 



tham dục, sân hận; cùng với năm thƣợng phần kiết sử: sắc ái, vô sắc ái, mạn, 

trạo hối và vô minh. 

Nhƣ vậy pháp môn “Ba vô lậu học” là một chƣơng trình giáo dục, một 

hệ thống tu học cho hàng xuất gia, đã đƣợc đức Phật truyền dạy trong nhiều 

kinh điễn. 

Thứ nhất là Giới học: Tức là sống biết hổ thẹn, biết sợ hãi những điều 

ác mình làm, sống nhƣ thế nào không để cho sắc đẹp, tiếng hay, hƣơng 

thơm, vị ngon, xúc êm dịu chi phối tâm của mình, sống nhƣ thế nào cho thân 

hành, khẩu hành, ý hành, mạng sống đƣợc thanh tịnh để trợ duyên cho hành 

giả sống đời sống thanh tịnh trong sáng. Tiếp đến, vị Tỳ kheo tiết độ trong 

ăn uống, “nhƣ ly giác sát thọ thực, không phải để vui dùa, không phải để 

đam mê, không phải để trang sức, mà chỉ cốt để duy trì Phạm hạnh, diệt trừ 

các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới và chúng ta sẽ không 

có lỗi lầm, sống đƣợc an ổn”. 

Bƣớc thêm bƣớc nữa, vị Tỳ kheo chú tâm tỉnh giác. Ban ngày, ban đêm 

trừ canh giữa dành để nghỉ, vị hành giả đi hành Thiền hay ngồi Thiền, gột 

sạch tâm khỏi các chƣớng ngại pháp. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, phàm có 

hành động gì, vị hành giả chánh niệm tỉnh giác, biết rõ mọi việc mình đang 

làm. Nhƣ vậy, chính hành động này tác thành giới học, giúp hành giả chế 

ngự các căn, con ngƣời đƣợc tự tại, để bƣớc qua giai đoạn thứ hai tức là 

Định học. 

Mục đích của Định học trƣớc hết là loại trừ năm triền cái, làm ô uế tâm, 

làm chƣớng ngại trí tuệ, tức là tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo 

hối và nghi. Loại trừ năm triền cái đƣợc ví nhƣ món nợ trả đƣợc nợ cũ; bị 

đau ốm đƣợc lành bệnh, bị tù tội đƣợc thoát ly; bị nô lệ đƣợc giải thoát, đi 

qua sa mạc nguy hiểm đến đƣợc đầu làng an ổn. Ngƣời hành giả dùng năm 

Thiền chi, dùng tầm đối trị vởi hôn trầm thụy miên, dùng tứ đối trị với nghi, 

dùng hỷ đối trị với sân, dùng lạc đối trị với trạo hối, dùng nhất tâm đối trị 

với tham dục. 

Không những vị hành giả hƣởng đƣợc an lạc hạnh phúc trong khi loại 

trừ năm triền cái, vị hành giả còn hƣởng đƣợc hỷ lạc do ly dục sanh của sơ 

Thiền, hƣởng đƣợc hỷ lạc do định sanh của Thiền thứ hai, hƣởng đƣợc xả 

niệm lạc trí của Thiền thứ ba, và hƣởng đƣợc xả niệm thanh tịnh của Thiền 

thứ tƣ. Các loại hỷ lạc của bốn Thiền này thấm nhuần tẩm ƣớt thân này 

không một chỗ nào trên toàn thân không do hỷ lạc ấy thấm nhuần. Đức Phật 



dùng bốn ví dụ để diễn tả hỷ lạc do Thiền sanh đã thấm nhuần toàn thân nhƣ 

thế nào. Nhƣ một cục bột tắm đƣợc thấm nhuần tẩm ƣớt với nƣớc, trào trộn 

với nƣớc nhƣng không chảy thành giọt. Nhƣ một hồ nƣớc không có lỗ nƣớc 

chảy ra, nƣớc từ trong phun ra, trời lại đổ mƣa tầm tã, nhƣ vậy toàn bộ đƣợc 

nƣớc của hồ nƣớc ấy thấm nhuần. Hay ví dụ có hoa sen xanh, sen đỏ, sen 

trắng, sanh từ đáy hồ, lớn lên trong nƣớc, không vƣợt khỏi nƣớc. Các hoa 

sen ấy không có một chỗ nào trên toàn thân không bị nƣớc hồ ầy thấm 

nhuần. Ví nhƣ một ngƣời ngồi, lấy tấm vải trắng rộng trùm đầu và tay chân, 

không để cho một chỗ nào trên toàn thân không bị tấm vải trắng ấy bao 

trùm. Chúng ta nhận thấy nói đến Thiền định là nói đến thần thông phép lạ, 

trong khi Thiền đƣợc Thế Tôn giải thích nhƣ một trạng thái hỷ lạc thấm 

nhuần toàn thân, khiến con ngƣời đƣợc hiện tại lạc trú, rồi từ nơi hiện tại lạc 

trú mới đi đến nhất tâm Thiền định. 

“Với tâm định tĩnh thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, không 

phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh nhƣ vậy, vị hành giả 

hƣớng đến Túc mạng minh, trí tuệ về quá khứ; Thiên nhãn minh, trí tuệ về 

tƣơng lai; và lậu tận minh, trí tuệ về hiện tại. Vị ấy nhớ đến một đời, nhiều 

đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, 

nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ, tại chỗ kia, “ta có tên nhƣ thế này, dòng 

họ nhƣ thế này, giai cấp nhƣ thế này, thọ khổ lạc nhƣ thế này, tuổi thọ đến 

mức nhƣ thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta đƣợc sanh ra tại đây”. 

Nhƣ vậy, vị hành giả nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 

đại cƣơng và các chi tiết. 

“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không phiền não, nhu 

nhuyến dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh nhƣ vậy, vị hành giả dẫn tâm, 

hƣớng tâm đến trí tuệ về sanh tử các chúng sinh. Vị ấy với thiên nhãn thuần 

tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sinh. Vị ấy biết rõ rằng 

chúng sinh ngƣời hạ liệt kẻ cao sang, ngƣời đẹp đẽ kẻ thô xấu, ngƣời may 

mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

“Những chúng sinh làm những ác hạnh về thân, lời, ý, phỉ báng các bậc 

Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến những ngƣời 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 ngƣời này sau khi thân hoại mạng chung, đƣợc sanh vào thiện thú, 

cõi trời, trên đời này. 



“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không 

phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh nhƣ vậy, vị hành 

giả dẫn tâm, hƣớng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết nhƣ thật “đây là Khổ”, biết 

nhƣ thật “đây là Nguyên nhân của Khổ”, biết nhƣ thật “đây là Khổ diệt”, 

biết nhƣ thật “đây là con đƣờng đƣa đến Khổ diệt”, biết nhƣ thật “đây là 

những lậu hoặc”, biết nhƣ thật “đây là nguyên nhân các lậu hoặc”, biết nhƣ 

thật “đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc”, biết nhƣ thật “đây là con đƣờng đƣa 

đến sự diệt trừ các lậu hoặc”. 

“Nhờ hiểu biết nhƣ vậy, nhận thức nhƣ vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 

dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 

thoát nhƣ vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”, vị ấy tuệ tri: 

“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm. Sau đời hiện 

tại không có đời sống nào khác nữa”. 

Nhƣ vậy, nhờ chín pháp thuộc “Giới học”, vị hành giả xây dựng một 

nền tảng đạo đức vững chắc trong sáng, nhờ loại trừ năm triền cái, thực hiện 

năm Thiền chi, vị ấy chứng đắc bốn Thiền thuộc “Định học”, nhờ phát triển 

Túc mạng trí, Thiên nhãn trí, Lậu tận trí thuộc “Tuệ học”. Vị hành giả cuối 

cùng loại bỏ sanh y, diệt tận các lậu hoặc, đạt đƣợc giải thoát Niết Bàn. 

Khi các vị ấy đạt đƣợc mục tiêu giải thoát các vị ấy đƣợc xem là đƣợc 

tự tại, đƣợc cứu cánh trong Thánh giới; đƣợc xem là đƣợc tự tại, đƣợc cứu 

cánh trong Thánh định; đƣợc xem là đƣợc tự tại, đƣợc cứu cánh trong Thánh 

tuệ; đƣợc xem là đƣợc tự tại, đƣợc cứu cánh trong Thánh giải thoát. 

Để kết luận, chúng tôi xin đƣa ra một số nhận xét nhƣ sau: 

1. Tu hành có thể xem là đồng nghĩa với giáo dục. Vì tu hành có mục đích 

loại trừ các ác bất thiện pháp và thay thế với các thiện pháp, nhƣ tu Thiền là 

loại trừ năm triền cái: tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi, và thay 

thế bằng năm Thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. 

2. Nhƣ vậy kho tàng kinh điển đạo Phật là cả một kho tàng quý báu, giáo 

dục con ngƣời loại trừ đau khổ, sống dƣợc an vui. 

3. Mục đích của đạo Phật không những loại trừ đau khổ hiện tại mà còn loại 

trừ sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh y (upadhi) không còn trở lui một đời 

sống khác nữa. 



4. Đối tƣợng của pháp môn Giới, Định, Tuệ là các hàng đệ tử xuất gia của 

đức Phật, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, các vị Sa-di, Sa-di ni và gần chúng ta 

hơn là các Tăng, Ni sinh Trƣờng Cao cấp Phật học Việt Nam, Trƣờng Cơ 

bản Phật học. Những vị ấy hiện đang đƣợc tu tập, đƣợc huấn luyện theo 

pháp môn Giới, Định, Tuệ. 

5. Đánh giá đúng mức sự áp dụng pháp môn Giới, Định, Tuệ trong nếp sống 

hiện tại của Tăng, Ni sinh là đánh giá đƣợc giá trị giáo dục của đạo Phật. 

--- o0o --- 

04. CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÖC 

 Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, Phật giáo Việt Nam là một bộ phận quan 

trọng của di sản đạo đức và văn hóa quý báu của dân tộc. 

Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, từ khi du nhập vào nƣớc ta đến nay, 

trải qua bao bƣớc thăng trầm lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn luôn sát cánh 

với dân tộc, hòa nhập vào dân tộc ta nhƣ nƣớc với sữa, đúng theo mấy câu 

thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh: 

“Trang sử Phật 

Đồng thời là trang sử Việt 

Trải bao độ hƣng suy 

Có nguy mà chẳng mất”. 

Trong mấy ngàn năm đạo Phật tồn tại ở Việt Nam, mặc dù chịu ảnh 

hƣởng nhiều của Phật giáo Trung Hoa, nhƣng Phật giáo Việt Nam vẫn giữ 

đƣợc bản sắc của mình, chính là nhờ khéo thích ứng với hoàn cảnh lịch sử 

địa lý và văn hóa của dân tộc, biến thành một cái gì gần gũi nhất, thân 

thƣơng nhất của dân tộc Việt Nam, của con ngƣời Việt Nam, của đất nƣớc 

chúng ta, mà một nhà thơ đã ca ngợi. 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nêp sống muôn đời của tổ tông”. 

Rất đẹp hình ảnh hồn dân tộc, nếp sống truyền thống của tổ tiên ta đƣợc 

che chở bởi ngôi chùa, bởi đạo Phật ở nông thôn. Nếp sống và nhịp sống của 

bà con nông dân từ một thời rất xa xƣa đã quyện chặt với nếp sống của nhà 

chùa, của Phật giáo. Và chất siêu tục, toát lên từ nếp sống đó, hẳn đã giúp 

cho ngƣời dân Việt Nam, khi cần, có thể vƣợt lên trên những cái tầm thƣờng 



của đời sống thế tục, nhƣ cái danh, cái lợi v.v. . . hƣớng tới những giá trị tâm 

linh cao cả, mà nếu không có chúng thì đời sống con ngƣời sẽ trở thành vô 

nghĩa. 

Có thể nói, một trong những đặc sắc rất tốt đẹp của đạo Phật là khả 

năng thích ứng... của một tôn giáo cởi mở, không hẹp hòi, không giáo điều 

cứng nhắc, tôn giáo của trí tuệ và của tình thƣơng, một tôn giáo thực sự nhân 

bản, thực sự của con ngƣời. 

Khi đức Phật tuyên bố: “Này các Tỳ kheo, xƣa cũng nhƣ nay, Ta chỉ 

nói lên sự khổ và sự dứt khổ” (Trung Bộ I, 190). Lời tuyên bố xác nhận tất 

cả lời dạy của Ngài đều hƣớng đến mục đích duy nhất của Ngài là cứu khổ 

độ sanh. Đức Phật lại khuyên các đệ tử xuất gia của Ngài: “Hãy du hành vì 

hạnh phúc của quần sanh, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng thƣơng tƣởng cho 

đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chƣ Thiên và loài Ngƣời” (Tƣơng ƣng I, 128). 

Nhƣ vậy, đại nguyện của đức Phật là làm vơi nổi thống khổ của chúng 

sinh, đem lại hạnh phúc cho mọi loài mọi ngƣời. Với trí tuệ, siêu nhiên, với 

thiên nhãn, thấu suốt sự việc quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài quán triệt bất 

hạnh và hạnh phúc của con ngƣời tùy thuộc vào hành động thiện ác của con 

ngƣời. Ngài tuyên bố: “Ta đã thấy các chúng sinh thành tựu thân làm ác, 

thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, 

chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, 

chúng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục (Kinh Thuyết Nhƣ Vậy, 

số 71)”. Ngài lại tuyên bố thêm: “Ta đã thấy, này các Tỳ kheo, các chúng 

sinh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, 

không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp đƣợc 

chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, đƣợc sanh vào thiện thú, 

thiên giới, cõi đời này (Kinh Phật Thuyết Nhƣ Vậy số 72)”. Một lời dạy tiếp 

liên hệ giữa đạo đức và hạnh phúc cho ngƣời và cho chính mình: “Thành tựu 

năm pháp Tỳ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, và hạnh phúc cho ngƣời. 

Thế nào là năm? Vị Tỳ kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích 

ngƣời khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ Thiền định và khuyến khích 

ngƣời khác đầy đủ Thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích ngƣời 

khác đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích ngƣời khác 

đầy đủ giải thoát, tự mình đầy dủ giải thoát tri kiến và khuyến khích ngƣời 

khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này, này các Tỳ kheo, Tỳ 

kheo đem lại hạnh phúc cho mình và cho ngƣời (Tăng Chi II, 20)”. Đối với 

đức Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh phúc, một đời 

sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo đức. 



Nếp sống mà đức Phật giới thiệu cho chúng ta không phải là cuộc sống 

phóng dật, buông thả, chạy theo dục lạc thấp hèn, cũng không phải là cuộc 

sống ép xác, khổ hạnh một cách vô ý thức. Đức Phật dạy chúng ta theo một 

nếp sống trung đạo, không ham mê dục lạc, không ép xác khổ hạnh. Đối với 

Phật tử tại gia, đức Phật giới thiệu một nếp sống theo năm giới và mƣời điều 

thiện. Sống theo năm giới, mƣời điều thiện là sống an lạc và hạnh phúc. 

Sống theo năm giới, mƣời điều thiện là sống có ích, có cống hiến thật 

sự về nhiều mặt cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Theo đạo Phật, sống theo năm giới, mƣời thiện còn là điều kiện cơ bản 

để đƣợc sống xứng đáng nhƣ con ngƣời, và sau khi chết sẽ đƣợc tái sinh làm 

Ngƣời hoặc làm loài Trời. 

Đức Phật khuyên các Phật tử tại gia nên sống giữ năm giới, làm mƣời 

điều thiện để: “Ngay trong hiện tại không khởi tâm khổ, tâm ƣu, trong khi 

lâm chung tâm không rối loạn, và sau khi mạng chung, đƣợc sanh thiện thú, 

thiên giới”. Kinh Hiền Ngu (Trung Bộ III, số 129) nêu rõ: “Một ngƣời dùng 

ác tƣ duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, ngay trong hiện tại, cảm thọ ba loại 

khổ ƣu; thấy ngƣời ta hội họp bàn tán, sợ rằng họ đang bàn tán phê bình ác 

nghiệp của mình. Thấy có kẻ bị gia hình vì tội phạm, hoảng hốt lo sợ sắp 

đến phiên mình bị gia hình vì những tội lỗi của chính mình. Ngƣời làm điều 

ác luôn luôn bị tội ác của mình ám ảnh theo dõi đè nặng trên lƣơng tâm của 

mình, nhƣ khi vào buổi chiều, bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè 

trên đất”. 

Kinh Đại Niết Bàn số 16 Trƣờng Bộ nói lên năm điều nguy hiểm của 

ngƣời gia chủ nếu phạm giới, sống trái giới luật. Một là sẽ bị tiêu hao tiền 

bạc, rất nhiều vì phóng dật. Hai là bị tiếng dữ đồn xa. Ba là đi vào hội chúng 

nào, đi vào với tâm thần bối rối. Bốn là khi mạng chung sẽ bị chết với tâm 

hồn rối loạn. Năm là sau khi mạng chung sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. 

Trái lại, ngƣời giữ giới có đƣợc năm sự lợi ích. Một là sự có tiền của 

dồi dào vì sống không phóng dật. Hai là tiếng tốt đồn xa. Ba là đi vào hội 

chúng nào, tâm thần không có sợ hãi, không có bối rối, bốn là khi mạng 

chung, chết với tâm không rối loạn. Năm là sau khi mạng chƣng sẽ sanh vào 

thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Đức Phật răn dạy chúng ta nhƣ sau: “Này các Tỳ kheo, trong cõi Diêm 

Phù Đề này, số ít là các khu vƣờn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất 



khả ái các hồ ao khả ái. Nhƣng nhiều hơn là các chỗ đất cao đất thấp, các 

con sông khó lội qua, các khu vực rậm rạp gai góc, các núi non lởm chởm. 

Cũng vậy này các Tỳ kheo, số ít là các chúng sinh sau khi chết từ loài Ngƣời 

đƣợc tái sinh lại trong loài Ngƣời, còn nhiều hơn là các chúng sinh sau khi 

chết từ loài Ngƣời bị tái sinh ở địa ngục, ở các loài bàng sinh, ở cõi ngạ 

quỷ”.  (Tăng Chi I, 47 - Tƣơng ƣng V - 406). 

Tại sao vậy? Chúng ta tự hỏi. Chúng ta chỉ cần nhìn hiện trạng của thế 

giới một cách vô tƣ, chân thực và khiêm tốn sẽ rõ, số ít là ngƣời sống theo 

năm giới, mƣời điều thiện. Số nhiều là những ngƣời không sống theo năm 

giới, mƣời điều thiện. Số nhiều là những ngƣời làm các điều ác và bất thiện. 

Số nhiều là những ngƣời sát sanh và khuyến khích sát sanh, thích thú sát 

sanh. Ở khắp các nƣớc, chiến tranh đẫm máu kéo dài, dù là cục bộ. Số nhiều 

là những ngƣời làm giàu bất chính, giàu lên nhờ buôn bán gian lận, buôn 

lậu, buôn hàng giả, nhờ tham ô, tham nhũng v.v. . . Số nhiều là những ngƣời 

sống tà hạnh, tà dục. Chỉ vì cuộc sống tình dục không hạn chế, và theo quy 

luật bù trừ của thiên nhiên, gần đây xảy ra tai họa bệnh sida mà chƣa có 

phƣơng thuốc nào của y học hiện đại chữa trị đƣợc. Số nhiều là ngƣời nói 

dối, nói lời chia rẽ, độc ác, nói lời phù phiếm. Chỉ bằng lời nói ngƣời ta có 

thể giết không phải là một mạng ngƣời mà là hàng vạn mạng ngƣời một lúc. 

ấy thế mà có ngƣời vẫn cho rằng: lời nói bay đi, khẩu thuyết vô bằng? Cuối 

cùng, số nhiều là ngƣời uống rƣợu, nghiện thuốc, thích chất say. Không chỉ 

say rƣợu say thuốc mà còn say cả danh lợi, say nữ sắc, say quyền lực... 

Con ngƣời sống ở đời, làm đủ mọi điều ác mà lòng vẫn dững dƣng nhƣ 

không có chuyện gì xảy ra, là bởi vì họ không đƣợc nghe lời Phật dạy. Đấy 

thật là điều bất hạnh. Sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vào những cõi khổ, sẽ 

phải chịu đựng nhũng nỗi khổ mà ở cƣơng vị làm ngƣời họ không thể nào ý 

thức đƣợc, tƣởng tƣợng đƣợc. 

Kinh Phật cho biết, có ba cõi sống khổ mà những ngƣời không sống 

theo năm giới, làm điều ác và bất thiện, sau khi chết sẽ bị đọa và chịu đựng 

những nỗi khổ triền miên. Đây là cõi địa ngục, cõi quỹ đói và cõi súc sanh. 

Trong ba cõi sống khổ đó, chỉ có cõi súc sanh, là ở trong tầm mắt thấy 

của chúng ta mà thôi. 

Ca dao Việt Nam có câu : 

“Làm thân trâu ngựa, xin đền kiếp sau” 



Thấy con trâu kéo cày, con ngựa kéo xe, chúng ta đã thấy khổ. Nhƣng 

con gà, con lợn khổ hơn, vì số phận của chúng là sẽ bị ngƣời ta giết ăn thịt. 

Con dòi, con bọ chui rúc ở các ổ rác, ổ phân chắc chắn còn sống khổ hơn 

nhiều. Nhƣng ở hai cõi địa ngục và quỹ đói, những nỗi khổ còn lớn hơn gấp 

ngàn vạn lần. Chúng ta, ngƣời trần mắt thịt không thấy đƣợc cảnh địa ngục, 

nhƣng đức Phật với con mắt Phật thấy rất rõ thế nào là cảnh giới địa ngục và 

đức Phật đã từng kể về nỗi khổ ở địa ngục trong kinh Hiền Ngu : 

“Đức Phật dạy : 

“– Cũng nhƣ muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục, phải nói rằng 

địa ngục không hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không 

thích ý.Về vấn đề này, này các Tỳ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ 

gì, vì rất nhiều là sự đau khổ ở địa ngục. 

“– Khi nghe nói nhƣ vậy, một Tỳ kheo bạch Thế Tôn: 

“–Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ đƣợc không? 

“Thế Tôn đáp: 

“–Có thể đƣợc, này Tỳ kheo. Ví nhƣ Tỳ kheo, có ngƣời bắt đƣợc một 

tên trộm cắp, và dẫn nó đến trƣớc mặt vua và thƣa: “Tâu Đại vƣơng, đây là 

một tên cƣớp phạm tội. Hãy hình phạt nó nhƣ Đại vƣơng muốn”. Vua nói: 

“Này các Ngƣời hãy đi, và vào buổi sáng, hãy đâm ngƣời này với 100 ngọn 

giáo”, và vào buổi sáng, họ đâm ngƣời này với 100 ngọn giáo. Đến trƣa, vua 

hỏi nhƣ sau: “Này các Ngƣời, ngƣời ấy ra sao?”–“Tâu Đại vƣơng, nó vẫn 

còn sống”. Vua nói: “Này các Ngƣời hãy đi, và vào buổi trƣa, hãy đâm 

ngƣời này với 100 ngọn giáo”. Đến chiều, vua lại hỏi: “Này các Ngƣời, 

ngƣời ấy ra sao?”–“Tâu Đại vƣơng, nó vẫn còn sống”. Vua lại nói: “Này các 

Ngƣời, vào buổi chiều, hãy đâm nó với 100 ngọn giáo nữa”. 

“Này các Tỳ kheo, các Ngƣời nghĩ thế nào? Ngƣời ấy bị đâm 300 ngọn 

giáo, do nhân duyên ấy, có cảm thọ ƣu khổ không? 

“–Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, ngƣời kia do nhân 

duyên ấy đã cảm thấy khổ ƣu, còn nói gì đến 300 ngọn giáo. 

“Rồi Thế Tôn lƣợm một hòn đá, lớn bằng bàn tay và nói với các Tỳ 

kheo: 



“–Này các Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn, hòn đá này to 

bằng bàn tay do Ta lƣợm lên, hay  là núi Tuyết Sơn vua các loại núi?” 

“–Thực là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này bằng bàn tay do Thế Tôn 

lƣợm lên, so sánh với núi Tuyết Sơn, vua các loại núi, thực không đáng kể 

gì, không bằng một ngàn vạn lần, không thể so sánh đƣợc”. 

“–Cũng vậy, này các Tỳ kheo, ngƣời ấy bị đâm 300 ngọn giáo, do đó 

cảm thấy khổ ƣu. Nhƣng khổ ƣu ấy so với khổ ƣu ở địa ngục, không đáng kể 

gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh đƣợc”. 

Đức Phật, vị Bổn Sƣ của chúng ta bao giờ cũng nói lên lời chân thực, 

lời có ích. Ngài là bậc Đại trí tuệ, là bậc Đại từ bi. Chính vì lòng thƣơng 

tƣờng đối với, đối với chúng ta mà Ngài mô tả cảnh địa ngục, là nơi có 

những cảnh khổ cực vô cùng đang chờ đợi những kẻ không sống theo năm 

giới, làm nhiều điều ác và bất thiện ở đời này. 

Chúng ta là đệ tử Phật, là con Phật, chúng ta hãy tin tƣởng ở lời răn dạy 

của Ngài, chúng ta hãy nguyện sống thiện, sống lành, sống theo năm giới, 

mƣời điều thiện, thì hạnh phúc đến với chúng ta hiện tiền, ngay trong đời 

này, và hạnh phúc hằng trăm ngàn lần tốt đẹp hơn sẽ chờ đợi chúng ta ở các 

cõi sống về sau. 

Lợi ích thiết thực và hiện tại của nếp sống Phật giáo là đảm bảo cho 

chúng ta một tâm hồn trong sáng và thanh thản, là điều kiện tiên quyết của 

mọi sự hƣởng thụ đích thực, kể cả hƣởng thụ những niềm vui thế tục. 

Trong nhân gian có câu: “ăn thịt bò lo ngay ngáy, ăn cua cáy ngáy kho 

kho”. Ăn thịt bò mà tâm có lo âu vì những điều bất thiện, điều ác mình đã 

làm, thì làm sao hƣởng đƣợc hƣơng vị thơm ngon của thịt bò, thậm chí ăn 

chả buồn ăn, ngủ không buồn ngủ, vì ngƣời không giữ giới, luôn ở trong tâm 

trạng lo âu. 

Đối với đạo Phật, sống đạo đức, giữ tâm hồn trong sáng và thanh thản, 

đó là bí quyết của hạnh phúc và an lạc. 

Đạo Phật thực ra không phải chống sự làm giàu, khi thuyết pháp cho 

ông Cấp Cô Độc là vị nam thí chủ lớn nhất đối với Tăng chúng trong thời 

đức Phật tại thế, đức Phật có nói tới cái vui của ngƣời có tiền của, giàu có 

nhờ lao động chính đáng, lƣơng thiện, cái vui của ngƣời có tiền của và biết 

dùng tiền của đó để làm điều thiện, cái vui của ngƣời không có nợ nần và 



cuối cùng là cái vui của ngƣời sống thiện, không bị lƣơng tâm khiển trách. 

Và trong bốn cái vui nói trên, đức Phật khẳng định cái vui của ngƣời sống 

thiện, không bị lƣơng tâm khiển trách là cái vui lớn hơn cả. Vì sao? Vì rằng 

chỉ có ngƣời sống thiện, không bị lƣơng tâm khiển trách mới có đƣợc cái 

tâm thanh thản để hƣởng thụ mọi niềm vui khác, vật chất cũng nhƣ tinh thần. 

Chính vì lẽ đó, mà vua Trần Nhân Tông trong bài “Cƣ Trần Lạc Đạo 

Phú, đã nói rằng: Đối với ngƣời sống đạo đức thì dù sống trong nửa gian lều 

cũng không khác gì sống trên lâu đài ở cõi Trời v.v... 

“Nhƣợc chỉ vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nhƣ Thiên cung, 

Dù hay mến thửa nhân nghì, ba thiên ngói yêu hơn lâu các” 

(Cƣ Trần Lạc Đạo Phú) 

Có ngƣời hỏi: “Có kinh nào trong đó đức Phật răn dạy cụ thể về quả 

báo chờ đợi những ngƣời không sống theo năm giới?” Xin trả lời: “Có”. Đó 

là đoạn kinh trong Tăng Chi III, trang 95: 

“Này các Tỳ kheo, sát sanh đƣợc thực hiện, tạo thành thói quen làm cho 

đầy đủ sẽ đƣa tới địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, dƣa đến cõi ngạ quỷ. 

Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là đƣợc làm ngƣời với tuổi thọ ngắn” . 

“Này các Tỳ kheo, lấy của không cho đƣợc thực hiện, tạo thành thói 

quen, làm cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa đến 

cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhỏ của lấy của không cho là đƣợc làm 

ngƣời với tài sản bị tổn hại”. 

“Này các Tỳ kheo, tà hạnh trong các dục đƣợc thực hiện tạo thành thói 

quen, làm cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến các loài bàng sanh, đƣa 

đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhỏ của tà hạnh là đƣợc làm ngƣời 

với sự oán thù của kẻ địch”. 

“Này các Tỳ kheo, nói dối đƣợc thực hiện tạo thành thói quen, làm cho 

đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa đến cõi ngạ quỷ. 

Quả dị thục hết sức nhẹ của nói dối là đƣợc làm ngƣời nhƣng thƣờng bị vu 

cáo không đúng sự thực”. 

“Này các Tỳ kheo, nói hai lƣỡi đƣợc thực hiện, tạo thành thói quen, làm 

cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa đến cõi ngạ 



quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lƣỡi là đƣợc làm ngƣời nhƣng mất 

hết bạn bè”. 

“Này các Tỳ kheo, nói lời ác đƣợc thực hiện, tạo thành thói quen, làm 

cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa đến cõi ngạ 

quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ nhàng của lời nói ác là đƣợc làm ngƣời, nhƣng 

phải nghe những lời ác độc, không thích ý”. 

“Này các Tỳ kheo, nói lời phù phiếm đƣợc thực hiện, tạo thành thói 

quen, làm cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa đến 

cõi ngạ quỷ . Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là đƣợc làm 

ngƣời nhƣng phải nghe những lời khó chấp nhận”. 

“Này các Tỳ kheo, uống rƣợu men, rƣợu nấu đƣợc thực hiện, tạo thành 

thói quen, làm cho đầy đủ sẽ đƣa đến địa ngục, đƣa đến loài bàng sanh, đƣa 

đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rƣợu men, rƣợu 

nấu là đƣợc làm ngƣời với tâm điên loạn”. (Tăng Chi III, Kinh “Rất Là 

Nhẹ”) 

Sống theo năm giới, nếu tội nặng, thí dụ phá giới liên tục ngày này qua 

ngày khác, tâm không chút ân hận, thì sau khi chết phải đọa xuống các cõi 

ác nhƣ địa ngục, bàng sanh và ngạ quỷ. Nhƣng nếu tội nhẹ, cũng đƣợc sanh 

lại làm ngƣời, nhƣng vẫn phải sống rất khổ. Với con mắt trí tuệ, con mắt 

Phật, đức Phật thấy rõ nhƣ vậy, cho nên giảng bài kinh trên để răn dạy chúng 

ta. Chúng ta, những ngƣời con Phật, chúng ta hãy tin ở lời Phật dạy và sống 

theo đúng năm giới, mƣời điều thiện. 

Để kết thúc, tôi xin phép nhắc lại một lần nửa nội dung của năm giới, 

kèm theo một vài giải thích giản đơn, để mọi ngƣời, mọi lứa tuổi, bất cứ làm 

nghề nghiệp gì cũng có thể hiểu và thực hành đƣợc: 

Thứ nhất: Chớ có giết và chớ có chấp nhận giết hại. Làm hết sức mình 

để bảo vệ sự sống, chớ có làm những nghề nghiệp có hại cho ngƣời khác và 

thiên nhiên. Hãy gắng hết sức mình để nâng cao chất lƣợng sống của mình 

và mọi ngƣời. Hãy đừng tiếc sức mình để bảo vệ nền Hòa bình thế giới và 

Hòa bình khu vực. 

Thứ hai: Đừng có lấy của không cho, đừng có trộm cắp. Hãy biết tôn 

trọng tài sản của ngƣời khác. Chớ có làm giàu bằng sự đau khổ của ngƣời 



khác; bằng sự đau khổ, sự tiêu diệt những chúng sinh khác. Hãy bố thí với 

lòng từ. 

Thứ ba: Chớ có tà dâm, tà hạnh. Chớ có làm tan nát gia đình của ngƣời 

khác cũng nhƣ của gia đình mình. Hãy tôn trọng ngƣời phụ nữ và luôn luôn 

ứng xử tử tế, tế nhị đối với họ . 

Thứ tư: Không đƣợc nói dối, chỉ nói những lời chân thực. Nếu là một 

sự thực không nên nói, thì thà giữ im lặng còn hơn. Dù là sự thực, cũng phải 

nói với lời lẽ hiền hòa và nói đúng lúc, đúng chỗ. Không đƣợc nói chia rẽ, 

gây mất đoàn kết. Luôn luôn nói lời hòa hợp. Không đƣợc nói lời ác độc, 

khó nghe và làm khổ tâm ngƣời khác Luôn luôn nói lời dịu hiền, dù là trong 

khi phê bình. Nói đúng thời, đúng nơi, nói vì sự thực, vì lợi ích của đạo và 

của chúng sinh, chứ không phải nói vì lợi ích của cá nhân mình. 

Thứ năm: Chớ có dùng rƣợu hay bất cứ chất say nào khác. Rƣợu cũng 

nhƣ mọi chất say, chất ma túy, đều rất có hại, có hại về lâu về dài đối với cơ 

thể chúng ta, hệ thần kinh chúng ta. Cơ thể ngƣời là một tổ chức huyền diệu, 

là sản phẩm của nhiều thế hệ để lại cho chúng ta, hủy hoại cơ thể đó bằng 

rƣợu và chất ma túy khác, tức là phản bội lại các thế hệ tiền bối của chúng 

ta, phản lại cha mẹ, ông bà chúng ta. 

Với nếp sống theo năm giới, mƣời điều thiện, chúng ta sống hạnh phúc 

và an lạc trong đời này, chúng ta sống có ích lợi tối đa cho bản thân, gia đình 

và xả hội. Chúng ta sống thực sự xứng đáng là con ngƣời, và rồi đây, sau khi 

chết đi, chúng ta nhất định sẽ tái sanh làm Ngƣời, hay là làm loài Trời. 

Đó là thông điệp Chánh Pháp và Hạnh Phúc mà chúng tôi muốn giới 

thiệu. 

  

--- o0o --- 

05. HỘI CHÖNG TỲ KHEO TRONG THỜI ĐỨC PHẬT CÕN TẠI 
THẾ 

 Trong kinh “Niệm Hơi thở vô Hơi thở ra” số 118, Kinh Trung Bộ, đức Phật 

dạy cho chúng ta rõ sự sinh hoạt giữa Thế Tôn và các đệ tử của Ngài, và nhờ 

đó chúng ta hình dung đƣợc nếp sống của chƣ Tăng Tỳ kheo và những bài 

thuyết pháp do Thế Tôn giảng dạy. 



Kinh “Niệm Hơi thở vô Hơi thở ra” kể rằng: 

“Thời ấy đức Phật sống ở Xá-vệ tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đƣờng 

cùng với một số Thƣợng tọa thời danh nhƣ ngài Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục 

Kiền Liên, Ma-ha Ca-chiên-diên, Đại Câu-hy-la, Đại Kiếp-tân-na, Tôn giả 

Thuần-đà, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-bà-đa, Tôn giả A-nan-đà; cùng 

nhiều bậc Thƣợng tọa có thời danh khác. Lúc bấy giờ một số Thƣợng tọa Tỳ 

kheo giảng dạy 10 tân Tỳ kheo. Một số Thƣợng tọa Tỳ kheo khuyến giáo 

giảng dạy cho 20 tân Tỳ kheo, cho 30, 40... và các tân Tỳ kheo đƣợc các 

Thƣợng tọa Tỳ kheo khuyến giáo, giảng dạy, ý thức rõ ràng những quả vị 

cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt đƣợc. 

“Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau 

ngày tự tứ đang ngồi ngoài trời với chúng Tỳ kheo đoanh vây. 

“Thế Tôn nhìn trong chúng Tỳ kheo đang yên lặng, đang hết sức yên 

lặng rồi bảo các Tỳ kheo: “Ta đƣợc thỏa mãn, này các Tỳ kheo với đạo lộ 

này tâm ta đƣợc thỏa mãn, này các Tỳ kheo với đạo lộ này. Do vậy, này các 

Tỳ kheo hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chƣa chứng đạt, để 

chứng đắc những gì chƣa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chƣa chứng 

ngộ. Ta sẽ ở đây tại Xá vệ cho đến tháng tƣ lễ Komudi”. Những Tỳ kheo địa 

phƣơng đƣợc nghe Thế Tôn sẽ ở đây, tại Xá-vệ cho dến tháng tƣ Komudi. 

Các Tỳ kheo tụ họp tại Savatthi, để yết kiến Thế Tôn. Và các Thƣợng tọa Tỳ 

kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy tân học Tỳ kheo nhiều hơn nữa. 

“Lúc bấy giờ vào ngày Bố-tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn, ngày lễ 

Komudi vào tháng tƣ. Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, xung quanh có chúng 

Tỳ kheo đoanh vây. 

“Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỳ kheo đang yên lặng, 

đang hết sức yên lặng liền bảo chúng Tỳ kheo: “Hội chúng này, này các Tỳ 

kheo, không có lời dƣ thừa, đã đƣợc an trú trong lõi cây an tịnh. Chúng Tỳ 

kheo nhƣ thế này, này các Tỳ kheo, hội chúng nhƣ thế này, này các Tỳ kheo, 

là một hội chúng đáng đƣợc cung kính, đáng đƣợc tôn trọng, đáng đƣợc 

cúng dƣờng, đáng đƣợc chắp tay, là phƣớc điền vô thƣợng ở đời. Chúng Tỳ 

kheo nhƣ thế này, hội chúng nhƣ thế này là một hội chúng, bố thí ít đƣợc 

phƣớc báu nhiều, bố thí nhiều càng đƣợc phƣớc báu nhiều hơn nữa. Chúng 

Tỳ kheo nhƣ thế này, này các Tỳ kheo là một hội chúng khó thấy ở đời. 

Chúng Tỳ kheo nhƣ thế này, hội chúng nhƣ thế này, này các Tỳ kheo là một 

hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần với một bao lƣơng thực trên vai để 



đến yết kiến. Chúng Tỳ kheo này là nhƣ vậy. Hội chúng này là nhƣ vậy, này 

các Tỳ kheo. Này các Tỳ kheo, trong chúng Tỳ kheo này có những vị Tỳ 

kheo là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 

làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích Đã thành đạt, hữu kiết sử đã 

đoạn tận, đƣợc giải thoát nhờ chánh trí. Này các Tỳ kheo, những bậc Tỳ 

kheo nhƣ vậy có mặt trong hội chúng này. Này các Tỳ kheo trong chúng Tỳ 

kheo này có bậc đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử đƣợc hóa sanh từ nơi đây 

đƣợc nhập Niết Bàn, không còn trở lui đời này nữa. Các bậc Tỳ kheo nhƣ 

vậy, này các Tỳ kheo có mặt trong hội chúng Tỳ kheo này. Này các Tỳ kheo, 

trong chúng Tỳ kheo này có những Tỳ kheo đã đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, 

đã làm cho muội lƣợc tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, sau khi sanh vào đời 

này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc Tỳ kheo nhƣ vậy có mặt 

trong hội chúng Tỳ kheo này. Này các Tỳ kheo, trong chúng Tỳ kheo này có 

những vị đã đoạn tận ba kiết sử là bậc Dự lƣu, không còn đọa vào ác đạo, 

chắc chắn sẽ đƣợc giác ngộ, các bậc Tỳ kheo nhƣ vậy có mặt trong hội 

chúng Tỳ kheo này. 

“Này các Tỳ kheo, trong chúng Tỳ kheo này có nhƣng Tỳ kheo là những 

vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn niệm xứ, tu tập bốn chánh cần, tu tập 

bốn nhƣ ý túc, tu tập năm căn, năm lực, tu tập bảy giác chi, tu tập 

Thánh đạo tám nghành... Này các Tỳ kheo, trong hội chúng Tỳ kheo này 

có những Tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu 

tập hỷ tâm, tu tập xả tâm, tu tập quán bất tịnh, tu tập vô thƣờng tƣởng. Các 

bậc Tỳ kheo nhƣ vậy có mặt trong hội chúng Tỳ kheo này. 

“Này các Tỳ kheo, trong hội chúng Tỳ kheo này, có những Tỳ kheo 

chuyên tâm, chú tâm tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra. Pháp môn này đƣợc 

tu tập đƣợc làm cho sung mãn đƣa đến quả lớn, đƣa đến công đức lớn. Niệm 

hơi thở vô hơi thở ra này đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn đƣa đến bốn 

niệm xứ đƣợc viên mãn. Bốn niệm xứ đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn 

khiến cho bảy giác chi đƣợc viên mãn. Bảy giác chi đƣợc tu tập, đƣợc làm 

cho sung mãn khiến cho mình giải thoát đƣợc viên mãn”. 

Kinh này cho chúng ta thấy đức Phật thƣờng hay lựa đêm rằm có trăng 

tròn, quy tụ lại xung quanh Ngài ở ngoài trời, một số Tỳ kheo thời danh, đó 

là những bậc đã hành trì có kết quả các pháp môn Ngài dạy. Trong buổi họp 

đầu tiên, sau ngày tự tứ trăng rằm, Ngài chứng kiến sự im lặng kỳ diệu của 

các đại đệ tử của Ngài vậy, Thế Tôn mới tuyên bố: “Ta đƣợc thỏa mãn, này 

các Tỳ kheo, với đạo lộ này, tâm ta đƣợc thỏa mãn, này các Tỳ kheo, với 



đạo lộ này, tâm ta dƣợc thỏa mãn, này các Tỳ kheo với đạo lộ này. Do vậy 

này các Tỳ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để đƣợc chứng đạt những gì chƣa 

chứng đạt, để chứng đắc những gì chƣa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 

chƣa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Xá-vệ cho đến tháng tƣ Komudi. Chứng 

kiến các vị Tỳ kheo đang vây quanh, Ngài cảm thấy thỏa mãn về đạo lộ Ngài 

dạy cho các Thánh đệ tử và khởi lên lời sách tấn khuyến các đệ tử hãy tinh 

tấn hơn nữa. Trong đêm tháng Komudi, đức Phật trực tiếp tán thán công 

hạnh tu tập của chúng Tỳ kheo, khen chúng Tỳ kheo nhƣ vậy xứng đáng 

đƣợc cúng dƣờng, một hội chúng hy hữu ở đời, xứng đáng để đƣợc yết kiến. 

Trong hội chúng ấy có các vị đã chứng A-la-hán, đã chứng quả Bất lai, đã 

chứng quả Nhất lai, đã chứng quả Dự lƣu. Trong hội chúng này lại có những 

vị chuyên tâm, chú tâm tu tập ba mƣơi bảy pháp trợ đạo, chuyên tâm chú 

tâm tu tập bốn Vô lƣợng tâm, quán bất tịnh, quán vô thƣờng. 

Cũng trong hội chúng này, có các Tỳ kheo tu tập “Niệm hơi thở vô hơi 

thở ra”. Niệm hơi thở vô hơi thở ra đƣợc tu tập đƣợc làm cho sung mãn, đƣa 

đến quả lớn, công đức lớn. Niệm hơi thở vô hơi thở ra đƣợc tu tập đƣợc làm 

cho sung mãn khiến bốn Niệm xứ đƣợc viên mãn. Bốn niệm xứ đƣợc tu tập 

đƣợc làm cho viên mãn khiến cho bảy giác chi đƣợc viên mãn. Bảy giác chi 

đƣợc tu tập đƣợc làm cho viên mãn khiến cho mình giải thoát đƣợc viên 

mãn. 

Nhƣ vậy, chúng ta chứng kiến hai buổi họp chúng giữa Thế Tôn với các 

đại đệ tử nhân ngày Bố-tát, ngày trai giới. Chúng ta hình dung đƣợc cảnh trí 

thiêng liêng, lắng đọng tâm tƣ giữa Đạo Sƣ với đệ tử, bậc Đạo Sƣ bằng lòng 

vì thấy phƣơng pháp hành trì của mình đƣợc các đệ tử tu tập thành quả. Còn 

các đệ tử thì hân hoan vui sƣớng tu tập vì thấy sự cố gắng của mình đều đem 

lại thành quả vi diệu. 

  

--- o0o --- 

 

06. KINH “NIỆM HƠI THỞ VÔ HƠI THỞ RA” 

 Kinh này đƣợc đề cập trong kinh Trung Bộ III số 118, với chữ Pàli là 

“Anàpànasati”, với chữ Hán là “Nhập tức Xuất tức niệm”, với chữ Việt là 

“Niệm Hơi thở vô Hơi thở ra”. Chúng Tỳ kheo sống trong thời đức Phật tại 

thế đã hành trì pháp môn này và chứng đƣợc Thánh quả. 



Đặc biệt kinh này diễn tả rất tỉ ƣủ và khúc chiết tiến trình giải thoát qua 

bốn giai đoạn tuần tự sau đây: 

1. Niệm hơi thở vô hơi thở ra đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn đƣa 

đến quả lớn, công đức lớn. 

2. Niệm hơi thở vô hơi thở ra đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn khiến 

cho Bốn niệm xứ đƣợc viên mãn. 

3. Bốn niệm xứ đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn khiến cho Bảy giác 

chi đƣợc sung mãn. 

4. Bảy giác chi đƣợc tu tập, đƣợc làm cho sung mãn khiến cho Minh giải 

thoát đƣợc sung mãn.  

Rồi đức Phật giải thích rõ ràng bốn giai đoạn này: 

1. Nhƣ thế nào là Niệm Hơi thở vô Hơi thở ra? Vị Tỳ kheo đi đến khu 

rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lƣng thẳng 

trú niệm trƣớc mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở 

vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”. Thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô 

ngắn”. Thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. Cảm giác toàn thân, tôi 

sẽ thở vô, vị ấy tập “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập “An tịnh 

thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 

tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, 

tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm 

giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị 

ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ 

thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân 

hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm giải 

thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô thƣờng, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

“Quán vô thƣờng, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị 

ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 

vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ 

thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Niệm hơi thở vô, 

hơi thở ra, tu tập nhƣ vậy, làm cho sung mãn nhƣ vậy, đƣợc quả lớn, đƣợc 

công đức lớn.  



2. Và nhƣ thế nào, niệm hơi thở vô hơi thở ra đƣợc tu tập? Nhƣ thế nào 

làm cho sung mãn khiến Bốn niệm xứ đƣợc viên mãn? Khi nào này các Tỳ 

kheo, vị Tỳ kheo thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”. Thở ra dài, vị ấy 

tuệ tri: “Tôi thở ra dài”. Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”. 

Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 

thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân 

hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân, này các Tỳ 

kheo, Tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời. 

Này các Tỳ kheo, đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là hơi thở vô hơi 

thở ra. Do vậy này các Tỳ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị Tỳ 

kheo trú, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời. Khi nào, 

này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo nghĩ: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 

tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 

vô”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm 

hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, này các Tỳ kheo, vị 

Tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời. 

Này các Tỳ kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở vô 

thở ra. Do vậy, này các Tỳ kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, 

này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 

tham ƣu ở đời. Khi nào, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo nghĩ: “Cảm giác về 

tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định 

tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 

“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi tùy quán tâm trên 

tâm, này các Tỳ kheo, vị ta an trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế 

ngự tham ƣu ở đời. Này các Tỳ kheo, sự tu tập niệm hơi thở vô hơi thờ ra 

không thể đối với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy này các Tỳ kheo, 

trong khi tùy quán tâm trên tâm, Tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm 

để chế ngự tham ƣu ở đời. Khi nào, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo trú nhiệt 

tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời? Khi mà Tỳ kheo nghĩ: 

“Quán vô thƣờng, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán vô thƣờng, tôi sẽ thở ra”, 

vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi 

sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi 

sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi tùy quán pháp trên các pháp, vị Tỳ kheo trú 

nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời. Vị ấy do đoạn trừ 



tham ƣu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự vật với niệm xả ly). Do vậy 

này các Tỳ kheo, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, vị Tỳ kheo trú nhiệt 

tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ƣu ở đời. Niệm hơi thở vô, hơi 

thở ra nhƣ vậy, đƣợc tu tập nhƣ vậy, đƣợc làm cho sung mãn, nhƣ vậy, khiến 

cho Bốn niệm xứ đƣợc viên mãn.  

3. Và Bốn niệm xứ này, các Tỳ kheo tu tập nhƣ thế nào, làm cho sung 

mãn nhƣ thế nào, khiến cho Bảy giác chi đƣợc viên mãn? Này các Tỳ kheo, 

trong khi tùy quánthân trên thân, Tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 

niệm để chế ngự tham ƣu ở đời, trong khi ấy niệm không hôn mê của vị ấy 

đƣợc an trú. Trong khi niệm không hôn mê của ấy cũng đƣợc an trú, này các 

Tỳ kheo, trong khi ấy niệm giác chi đƣợc bắt đầu khởi lên với Tỳ kheo, 

trong khi ấy, Tỳ kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác chi đƣợc 

vị Tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn.  Này các Tỳ kheo, trong khi trú với chánh 

niệm nhƣ vậy, Tỳ kheo với trí tuệ suy tƣ, tƣ duy, thẩm sát pháp ấy. Này các 

Tỳ kheo, trong khi trú với chánh niệm nhƣ vậy, Tỳ kheo với trí tuệ suy tƣ, tƣ 

duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chi đƣợc bắt đầu khởi 

lên, với Tỳ kheo. Trong khi ấy, Tỳ kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi 

ấy trạch pháp giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các Tỳ 

kheo, trong khi Tỳ kheo với trí tuệ suy tƣ, tƣ duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh 

tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỳ kheo. Này các Tỳ kheo, trong 

khi vị Tỳ kheo với trí tuệ, suy tƣ, tƣ duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy sự 

tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỳ kheo ấy. Trong khi ấy 

tinh tấn giác chi đƣợc bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy Tỳ kheo tu 

tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy tinh tấn giác chi đƣợc vị Tỳ kheo tu tập đi 

đến viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất đƣợc khởi lên nơi vị Tỳ kheo 

tinh tấn, tinh cần. Này các Tỳ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất 

khởi lên nơi Tỳ kheo tinh tấn, tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi 

lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy hỷ giác chi đƣợc vị Tỳ kheo tu tập. Trong khi 

ấy hỷ giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy đƣợc 

tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng đƣợc khinh an. Này các Tỳ kheo, 

trong khi Tỳ kheo với ý hoan hỷ đƣợc thân khinh an, đƣợc tâm cũng khinh 

an, trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong khi 

ấy khinh an giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi 

đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm 

của vị ấy đƣợc định tĩnh. Này các Tỳ kheo, trong khi Tỳ kheo có thân khinh 

an, an lạc, tâm vị ấy đƣợc định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi 

lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy định giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập. Trong khi 

ấy định giác chi đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định 

tĩnh nhƣ vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỳ kheo, trong 



khi Tỳ kheo với tâm định tĩnh nhƣ vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, 

trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy xả giác 

chi đƣợc vị Tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi đƣợc Tỳ kheo làm cho 

đi đến sung mãn. 

Này các Tỳ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ ... (nhƣ trên) ... 

quán tâm trên tâm... (nhƣ trên)... quán pháp trên các pháp. Tỳ kheo an trú, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ƣu ở đời, 

trong khi ấy niệm của vị ấy đƣợc an trú, không có hôn mê. Này các Tỳ kheo, 

trong khi niệm của Tỳ kheo đƣợc an trú không có hôn mê, niệm giác chi 

trong khi ấy đƣợc bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo, niệm giác chi trong khi ấy 

đƣợc Tỳ kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, đƣợc vị Tỳ kheo làm cho đi 

đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm nhƣ vậy, suy tƣ, tƣ duy, thẩm sát 

pháp ấy với trí tuệ Này các Tỳ kheo, trong khi an trú với chánh niệm nhƣ 

vậy, vị ấy suy tƣ, tƣ duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ Trạch pháp giác chi 

trong khi ấy đƣợc bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo tu tập. Trạch pháp giác chi 

trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi 

vị ấy. Này các Tỳ kheo, trong khi vị Tỳ kheo với trí tuệ suy tƣ, tƣ duy, thẩm 

sát pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy, 

tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ kheo. Tinh tấn giác 

chi đƣợc vị Tỳ kheo tu tập. Tinh tấn giác chi đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến 

sung mãn. Đối với vị ấy tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất 

khởi lên. Này các Tỳ kheo, trong khi Tỳ kheo tinh cần, tinh tấn và hỷ không 

liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu đƣợc khởi lên 

nơi Tỳ kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến sung 

mãn. Thân của vị ấy đƣợc tâm hoan hỷ trở thành khinh an, đƣợc tâm cũng 

khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong 

khi ấy khinh an giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi 

đƣợc vị Tỳ kheo làm cho đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm 

vị ấy đƣợc định tĩnh. Này các Tỳ kheo, trong khi vị có thân khinh an, an lạc, 

tâm vị ấy đƣợc định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ 

kheo. Trong khi ấy định giác chi đƣợc Tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy định 

giác chi đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh 

nhƣ vậy khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu 

khởi lên nơi Tỳ kheo. Trong khi ấy xả giác chi đƣợc vị Tỳ kheo tu tập. 

Trong khi ấy xả giác chi đƣợc Tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các 

Tỳ kheo, Bốn niệm xứ đƣợc tu tập nhƣ vậy, khiến cho Bảy giác chi đƣợc 

sung mãn.   



4. Và này các Tỳ kheo, Bảy giác chi tu tập nhƣ thế nào, làm cho sung 

mãn nhƣ thế nào, khiến cho mình giải thoát đƣợc viên mãn? Ở đây, này các 

Tỳ kheo, Tỳ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đễn viễn ly, liên hệ đến ly 

tham, liên hệ đến đoạn diệt, hƣớng đến xả ly. Tu tập trạch pháp giác 

chi... (nhƣ trên)... tu tập tinh tấn giác chi ... (nhƣ trên) ... tu tập khinh an giác 

chi ...(nhƣ trên) tu tập định giác chi ... (nhƣ trên) ... tu tập xả giác chi, liên hệ 

đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến xả ly. Này 

các Tỳ kheo, Bảy giác chi đƣợc tu tập nhƣ vậy, làm cho sung mãn nhƣ vậy, 

khiến cho minh giải thoát đƣợc viên mãn. 

  

--- o0o --- 

07. KINH VÍ DỤ CON RẮN 

Ví dụ Con Rắn là một bài kinh hay, và rất đặc biệt. Nội dung nói lên 

những nhận thức sâu sắc đối với những lời dạy của đức Phật, đối với các dục 

(kàma), đối với mục tiêu thuyết pháp của đức Bổn Sƣ về những tai hại do 

những chấp thủ nói trên đƣa đến. Tiếp đến đức Phật trình bày sáu kiến xứ, 

chấp thủ năm thủ uẩn là của ta, là ta, là tự ngã của ta; chấp thủ tự ngã và thế 

giới là thƣờng còn, thƣờng hằng sau khi chết. Chính sự chấp thủ sáu kiến xứ 

này đem lại tái sinh đời này sang đời khác, kể cả những sầu bi lo âu phiền 

não trong đời sống hiện tại. Tiếp tục, kinh này đề cập đến thuyết Vô ngã 

giúp đoạn trừ sáu kiến xứ, chứng đạt quả A-la-hán, Niết Bàn. Tiếp nữa, đức 

Phật đề cập đến vấn đề ngoại đạo xuyên tạc lời dạy Vô ngã của đức Phật là 

dạy hƣ vô chủ nghĩa. Đức Phật nói lên thái độ của Ngài đối với vấn đề khen 

chê. Cuối cùngđức Phật khuyên các đệ tử hãy từ bỏ những gì không phải là 

của mình. Tử bỏ nhƣ vậy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho chính 

mình. Hãy hành trì theo lời thuyết pháp của đức Phật. Vì chính nhờ nghe 

theo lời thuyết pháp mà các đệ tử có khả năng chứng đƣợc Thánh quả tùy 

pháp hành, tùy tín hành, đƣợc sanh Thiên. 

I. Anttha chấp thủ các dục không phải là chướng ngại và đức Thế 

Tôn giải thích các dục là chướng ngại pháp với mười ví dụ nêu rõ các 

dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều, và các nguy hiểm nơi đây lại nhiều 

hơn. 

Tỳ kheo Arittha khởi lên ác tà kiến chủ trƣơng rằng thọ dụng các 

pháp đƣợc Thế Tôn gọi là chƣớng ngại pháp thực sự không chƣớng ngại gì. 

Sau khi khuyên bảo không có hiệu quả, các Tỳ kheo trình lên Thế Tôn và 

Thế Tôn cho gọi Arittha đến quở trách ác tà kiến của Arittha và chính thức 



xác nhận các dục là chƣớng ngại pháp cho ngƣời tu hành. Ngài dùng mƣời 

ví dụ xác nhận các dục là chƣớng ngại pháp, vui ít khổ nhiều, não nhiều, các 

nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Thế Tôn dùng mƣời ví dụ để chứng minh 

các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm nơi đây lại nhiều hơn. 

Đức Thế Tôn dạy các dục ví nhƣ khúc xƣơng, nhƣ miếng thịt, nhƣ bó đuốc 

cỏ khô, nhƣ hố than hừng, nhƣ cơn mộng, nhƣ vật dụng cho mƣợn, nhƣ trái 

cây, nhƣ lò thịt, nhƣ gậy nhọn. Thế Tôn dạy các dục đƣợc ví nhƣ đầu rắn, 

vui ít khổ nhiều não, nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỳ kheo Arittha 

không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc còn tự phá hoại mình và 

tạo nên nhiều tổn đức. Nhƣ vậy sẽ đƣa đến bất hạnh vàđau khổ lâu dài cho 

kẻ ấy. 

---o0o--- 

II. Tai hại nắm giữ sai lạc các pháp. 

Thế Tôn đề cập đến sự tai hại do nắm giữ sai lạc các pháp đƣợc Thế 

Tôn dạy. Có hạng ngƣời ngu si không học kinh Phúng tụng, Giải thích, Kệ 

tụng, Cảm hứng ngữ, Nhƣ thị ngữ, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phƣơng 

quảng. Sau khi học pháp, họ không hiểu rõ ràng ý nghĩa pháp ấy. Họ học 

pháp chỉ vì muốn chỉ trích ngƣời khác, chỉ vì muốn khoái khẩu biện luận. 

Họ khôngđạt đƣợc mục tiêu mà sự học pháp hƣớng đến. Vì nắm giữ sai lạc 

những pháp ấy nên họ bịđƣa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Nhƣ một ngƣời 

muốn bắt con rắn độc lại nắm bắt ở lƣng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay 

đầu cắn ngƣời ấy nơi tay hay nơi một thân phần khác, và ngƣời ấy có thể bị 

chết hay bị đau khổ gần nhƣ chết. Vì sao vậy? Vì bắt rắn một cách sai lạc. 

Ở đây cũng vậy, học pháp, nắm pháp sai lạc cũng đƣa đến khổ đau và bất 

hạnh. 

Trái lại, có một số thiện nam tín nữ học pháp xong, quán sát ý nghĩa 

những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì đƣợc trí tuệ quán sát nên đƣợc 

rõ ràng. Họ học pháp không phải vì muốn chỉ trích ngƣời khác, không phải 

vì khoái khẩu biện luận, và chứng đạt đƣợc mục tiêu mà học pháp 

hƣớng đến. Những pháp ấy, vì Tỳ kheo nắm giữ, đƣa đến hạnh phúc an lạc 

lâu dài. Vì sao vậy? Vì không nắm giữ sai lạc các pháp. Cũng vậy, một 

ngƣời muốn bắt con rắn nƣớc, ngƣời ấy có thể đè con rắn nƣớc với cây gậy 

có nạng. Sau khi đè con rắn với cây gậy có nạng, ngƣời ấy có thể nắm giữ cổ 

con rắn. Dù con rắn có thể uốn thân của nó xung quanh tay hay cánh tay hay 

một thân phần khác, ngƣời ấy không thể bị rắn cắn chết hay đau khổ gần nhƣ 

chết. Vì sao vậy? Vì khéo nắm giữ con rắn độc. ở đây cũng vậy, những thiện 



nam tử ấy, vì Tỳ kheo nắm giữ pháp, Tỳ kheo quán sát ý nghĩa pháp ấy với 

trí tuệ Do vậy Thế Tôn khuyên các Tỳ kheo hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Thế Tôn 

dạy mà thọ trì. Nếu có kẻ không hiểu rõ ý nghĩa lời Thế Tôn dạy thì ngƣời 

ấy nên đến hỏi Thế Tôn hay hỏi những bậc Tỳ kheo có trí để đƣợc hƣớng 

dẫn. 

---o0o---  

III. Thế Tôn giảng pháp cho các Tỳ kheo như chiếc bè để vượt qua 

sông, không phải để nắm lấy. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là 

phi pháp. 

Đức Thế Tôn xác định Thế Tôn thuyết pháp, nhƣ chiếc bè để vƣợt qua, 

không phải để nắm giữ lấy. Ví nhƣ một ngƣời đi đến một vùng nƣớc rộng, 

bờ bên này, nguy hiểm hãi hùng, bờ bên kia thì an ổn, không có gì sợ hãi. 

Nhƣng không có thuyền để vƣợt qua, ngƣời ấy bèn thâu góp cành lá cỏ cây 

cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này để vƣợt qua bờ bên kia một 

cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, lại suy nghĩ chiếc bè đƣợc xây dựng 

lên một cách công phu, bỏ lại thì luyến tiếc, nên ngƣời ấy đội chiếc bè trên 

vai và tiếp tục đi. Hành động ấy khiến mọi ngƣời đàm tiếu, vì sử dụng 

không đúng với sở dụng của chiếc bè. Ngƣời ấy, khi qua bờ bên kia rồi, có 

thể kéo chiếc bè lên bờ, hoặc nhận chìm xuống nƣớc rồi tiếp tục đi theo công 

việc của mình. Và đến đây thì Thế Tôn nói lên một lời dạy bất hủ, mãi 

mãi đƣợc truyền tụng cho đến ngày nay: "Này các Tỳ kheo, Ta thuyết pháp 

nhƣ chiếc bè để vƣợt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chƣ Tỳ kheo, các ông 

cần hiểu ví dụ chiếc bè, Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp". 

---o0o---  

IV. Chấp thủ sáu kiến xứ là tự ngã. Thái độ của kẻ vô văn phàm 

phu và bậc Thánh đệ tử. 

Kẻ vô văn phàm phu, không yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 

pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không yết kiến các 

bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 

pháp các bậc Chân nhân. Xem sắc pháp, xem các cảm thọ, xem các tƣởng, 

xem các hành, xem cái gì đƣợc thấy, đƣợc nghe, đƣợc cảm xúc, đƣợc ý thức, 

đƣợc đạt tới, đƣợc tầm cầu, đƣợc ý suy tƣ: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 

cái này là tự ngã của tôi", và bất cứ kiến xứ nào, nói rằng: "Đây là thế 

giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thƣờng còn, thƣờng hằng, sẽ trú nhƣ 

thế này cho đến mãi mãi, xem nhƣ vậy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 



này là tự ngã của tôi". Thái độ của vị Thánh đệ tử nghe nhiều thời khác hẳn, 

không những các vị này yết kiến, thuần thục, tu tập pháp các bậc Thánh, các 

bậc Chân nhân, các vị này đối với năm thủ uẩn là cái không phải của tôi, 

không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và bất cứ kiến xứ nào nói 

rằng: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thƣờng hằng, thƣờng 

trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú nhƣ thế này cho đến mãi mãi, xem nhƣ vậy 

là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 

tự ngã của tôi". Vị này do quan sát nhƣ vậy, đối với sự vật không thật có, 

nên không có lo âu phiền não. 

---o0o---  

V. Lo âu phiền não đến và không đến với những ai. 

1. Có thể có cái không thật có ở ngoài có thể gây lo âu phiền muộn. 

Có ngƣời nghĩ nhƣ sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi nay chắc chắn 

không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi 

không đƣợc cái ấy”. 

Ngƣời ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc đi đến bất tĩnh. 

2. Có thể có cái gì không thật có ở ngoài không có thể gây lo âu phiền 

muộn. 

Có ngƣời không nghĩ nhƣ sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc 

chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi 

không đƣợc cái ấy”. Ngƣời ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc đi đến 

bất tỉnh. 

3. Có cái gì không thật có ở trong có thể gây ra lo âu phiền muộn. 

Ở đây có ngƣời không khởi lên tà kiến nhƣ sau: "Đây là thế giới, đây là 

tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thƣờng còn, thƣờng hằng, thƣờng trú. Tôi sẽ trú 

nhƣ vậy cho đến mãi mãi". Ngƣời này nghe Nhƣ Lai hay đệ tử của Nhƣ Lai 

thuyết pháp để bài trừ tất cả các kiến xứ, cố chấp, luận chấp, thiên kiến, tùy 

miên, sự đình chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ mọi khát 

ái, đƣa đến ly tham, đoạn diệt Niết Bàn? Vị ấy không có nghĩ nhƣ sau: 

"Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ 

không tồn tại”. Vị ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực đi đến 

bất tỉnh. 



4. Thế Tôn đặt một số câu hỏi. 

Các ngƣời có thể nắm giữ một vật sở hữu gì mà vật sở hữu đƣợc nắm 

giữ ấy sẽ thƣờng hằng, thƣờng còn, thƣờng trú, không chuyển biến? - Thƣa 

không! 

5. Các ngƣời có thể thấy một vật sở hữu gì đƣợc nắm giữ và vật sở hữu 

nắm giữ ấy sẽ thƣờng còn, thƣờng hằng, thƣờng trú mãi mãi? - Thƣa không ! 

6. Thế Tôn xác nhận Thế Tôn cũng không thấy vật sở hữu nắm giữ nào, 

mà vật sở hữuđƣợc nắm giữ sẽ thƣờng còn, thƣờng hằng, thƣờng trú, không 

biến chuyển, có thể trú nhƣ thế này mãi mãi. 

7. Các ngƣời có thể chấp thủ một ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ 

ấy đƣợc chấp thủ nhƣ vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ƣu não? - Thƣa 

không! 

8. Các ngƣời có thấy một ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy đƣợc 

chấp thủ nhƣ vậy lại không khởi lên sầu bi, khổ, ƣu, não? - Thƣa không? 

9. Thế Tôn cũng không thấy ngã luận thủ nào, mà ngã luận thủ ấy đƣợc 

chấp thủ nhƣ vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ƣu, não. 

10. Các ngƣời có ý chỉ kiến y nào mà kiến y ấy đƣợc y chỉ nhƣ vậy lại 

không khởi lên sầu, bi, khổ, ƣu, não không? - Thƣa không ! 

11. Các ngƣời có thấy kiến y nào mà kiến y ấy đƣợc y chỉ nhƣ vậy lại 

không khởi lên sầu, bi, khổ, ƣu, não? - Thƣa không ! 

12. Thế Tôn cũng không thấy kiến y nào mà kiến y đƣợc y chỉ nhƣ vậy 

lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ƣu, não. 

13. Nếu có ngã thời có ngã sở thuộc, nếu có ngã sở thuộc thời có ngã 

của tôi. Nếu ngã và ngã sở thuộc không thể đƣợc chấp nhận là thƣờng còn, 

thời kiến xứ này – "Đây là thế giới đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thƣờng 

còn, thƣờng hằng", kiến xứ ấy có hoàn toàn ngu si không? Kiến xứ ấy thực 

sự là triệt để ngu si. 

---o0o---  

VI. Quan điểm vô ngã của đức Phật: 



Sắc, thọ, tƣởng, hành, thức là vô thƣờng, khổ, chịu sự biến hoại, thời 

thật không hợp lý khi chánh quán năm thủ uẩn: “Cái này là tôi, là của tôi, là 

tự ngã của tôi". 

Bất cứ sắc pháp nào, thọ pháp nào, tƣởng pháp nào, hành pháp nào, 

thức pháp nào, quá khứ tƣơng lai hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 

thắng, xa hay gần, tất cả các pháp ấy là "cái này không phải của tôi, không 

phải là tôi, không phải tự ngã của tôi". Cần phải nhƣ thật quán với trí tuệ. 

---o0o---  

VII. Nhờ quán vô ngã đưa đến giải thoát. 

Nhờ quán nhƣ vậy, thấy nhƣ vậy, vị Thanh văn nhàm chán đối với sắc, 

nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tƣởng, nhàm chán đối với hành, 

nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên đƣợc 

giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên biết đƣợc “ta đã giải thoát". Vị 

ấy biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không 

còn trở lại đời này nữa". 

---o0o---  

VIII. Những đặc tánh của một vị đã giải thoát. 

1. Tỳ kheo ấy đƣợc gọi là vị đã vất bỏ các chƣớng ngại, nghĩa 

là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho nhƣ cây tala bị chặt đầu, 

không thể tái sanh trong tƣơng lai. 

2. Tỳ kheo ấy đƣợc gọi là đã lấp đầy các thông hào tức là đã đoạn trừ 

tái sanh và sự luân chuyển sanh tử. 

3. Tỳ kheo ấy đã nhổ lên cột trụ, tức là đã đoạn trừ khát ái, đã cắt tận 

gốc rễ. 

4. Tỳ kheo ấy đã mở tung các ổ khóa, đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử... 

5. Là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có 

gì hệ lụy, tức làđã đoạn trừ ngã mạn. 

IX. Thế Tôn bị xuyên tạc là chủ trương chủ nghĩa hư vô. 



Vì Thế Tôn thuyết một vị Tỳ kheo đƣợc giải thoát nhƣ vậy sẽ không 

một ai tìm đƣợc dấu vết. Ngài nói thêm: "Ta nói ngay ở hiện tại, một Nhƣ 

Lai không thể tìm thấy dấu vết". Vì lúc thuyết giảng nhƣ vậy, một số 

ngoại đạo xuyên tạc Thế Tôn là chủ trƣơng chủ nghĩa hƣ vô, đề cao đoạn 

diệt, hủy diệt và sự tiêu diệt các hữu tình. Thế Tôn phủ nhận lời xuyên tạc 

nhƣ vậy. Xƣa cũng nhƣ nay, Thế Tôn nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Nếu có 

ai phỉ báng Nhƣ Lai, nhiếc mắng Nhƣ Lai, Thế Tôn không có sân hận. Nếu 

có ai tôn trọng cúng dƣờng Nhƣ Lai, Thế Tôn không có hoan hỷ, không có 

thích thú. Thế Tôn chỉ suy nghĩ: "Đây là điều xƣa kia đã từng biết rõ. Ở đây 

là những trách nhiệm Ta phải làm". Do vậy, Thế Tôn khuyên các Tỳ kheo 

chớ có tức tối, sân hận nếu bị ngƣời chỉ trích. Chớ có hoan hỷ thích thú 

nếu đƣợc ngƣời ta lễ bái cúng dƣờng, các Tỳ kheo hãy suy nghĩ: "Đây 

là điều xƣa kia đã từng biết rõ. Ở đây là những trách nhiệm ta phải làm". 

---o0o---  

X. Lời Thế Tôn khuyên dạy: 

"Này các Tỳ kheo, cái gì không phải các ngƣời, các ngƣời hãy từ bỏ. 

Các ngƣời từ bỏ sẽđem lại hạnh phúc an lạc lâu dài. Sắc không phải của các 

ngƣời, hãy từ bỏ sắc. Thọ không phải của các ngƣời, hãy từ bỏ thọ. Tƣởng 

không phải của các ngƣời, hãy từ bỏ tƣởng. Các hành không phải của các 

ngƣời, hãy từ bỏ hành. Thức không phải của các ngƣời, hãy từ bỏ thức. Các 

ngƣời từ bỏ sắc, thọ, tƣởng, hành, thức sẽ đƣợc hạnh phúc an lạc lâu dài cho 

các ngƣời". 

Nhƣ trong rừng Jetavana này, nếu ngƣời thâu lƣợm cỏ, cây, nhành, 

lá, đốt lên hay làm theo ý họ muốn. Các Tỳ kheo không nghĩ rằng ngƣời ấy 

thâu lƣợm chúng ta, đốt chúng ta và làm với chúng ta tùy theo ý muốn. Vì 

sao vậy? Vì cỏ, cây, nhành, lá không phải tự ngã, không phải sở thuộc của tự 

ngã. Cũng vậy, cái gì không phải của các ngƣời, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ 

chúng sẽ đem lại hạnh phúc cho các ngƣời. Và cái gì không phải của các 

ngƣời? Chính là sắc, thọ, tƣởng, hành, thức. 

---o0o---  

XI. Những lợi ích thiết thực của pháp đức Phật thuyết giảng. 

Vì pháp đƣợc Thế Tôn khéo thuyết giảng khéo khai thông, khéo khai 

thị, nên giúp các vị hành trì có thể chứng đƣợc bốn Thánh quả, là quả A-la-

hán, quả Bất lai, quả Nhất lai, quả Dự lƣu. 



1. Các vị A-la-hán là những vị đã đoạn tận các lậu hoặc tu hành thành 

mãn, việc nên làmđã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Lý tƣởng đã thành đạt, 

hữu kiết sử đã đoạn trừ, đƣợc giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển của 

những vị này không thể chỉ bày. 

2. Các vị Bất lai là những vị đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đƣợc hóa 

sanh, nhập diệt tại đây, không phải trở lui tại đời này nữa. 

3. Các vị Nhất lai là những vị đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội 

lƣợc tham, sân, si, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 

4. Các vị Dự lƣu là những vị đã đoạn trừ ba kiết sử, không còn bị đọa 

lạc trong đƣờng ác thú, quyết định hƣớng đến chánh quả. 

5. Những Tỳ kheo nào là những vị Tùy pháp hành, Tùy tín hành, tất cả 

những vị ấy đều hƣớng đến Chánh giác. 

6. Vì pháp đƣợc Thế Tôn khéo giảng, nên những vị nào chỉ đủ niềm tin 

nơi Thế Tôn, chỉ đủ lòng thƣơng mến đối với Thế Tôn, tất cả những vị ấy 

đƣợc hƣớng về chƣ Thiên. 

  

--- o0o --- 

08. VẤN ĐỀ TÁI SANH 

Con ngƣời từ đâu đến và chết rồi sẽ đi về đâu? 

Đó là những vấn đề làm cho nhân loại băn khoăn tìm hiểu và khai sanh 

rất nhiều triết thuyết tự cổ chí kim, nhiều khi mâu thuẫn phản ngƣợc nhau và 

càng làm cho rối ren thêm vấnđề này. 

Ở đây chúng tôi không muốn làm cho rối ren thêm một vấn đề tự nó đã 

là một ổ tơ vò không lối thoát. Chúng tôi chỉ muốn đặt trƣớc các độc giả một 

số dữ kiện, một vài định lý và hiện tựợng dựa trên thực tế, để giúp các bạn 

hiểu một cách dễ dàng hơn sự giải thích của đạo Phật về vấn đề này. Chúng 

tôi cũng không có cao vọng xác chứng vấn đề tái sanh và xây dựng lòng tin 

cho quý vị, vì vấn đề tái sanh đòi hỏi mỗi cá nhân tự mình nhận xét suy tƣ, 

tự mình xác nhận kinh nghiệm, không những trên tự bản thân mà trên cả 

những hiện tƣợng xung quanh mình nữa. 



Chúng tôi dựa trên kinh tạng và luận tạng để giải thích, đặc biệt là luận 

A-tỳ-đàm Thƣợng tọa bộ để sự dẫn chứng nghiên cứu dễ dàng hơn. 

Từ trƣớc, chúng ta thƣờng dùng danh từ "Luân hồi" để giải thích hiện 

tƣợng sanh tử, tử sanh, một danh từ dễ sinh ra hiểu lầm: một vòng tròn xoay 

quanh một trục lăn nhất định và đều đặn trở lại chu kỳ xuất phát. Ở đây 

chúng tôi dùng danh từ "Tái sanh" nghĩa là sanh một lần nữa, thế cho danh 

từ "Luân hồi", với dụng ý xóa bỏ hình ảnh chu kỳ nhất định không di dịch, 

phản lại định lý căn bản Vô thƣờng của đạo Phật. 

I. Những định lý chi phối con người và sự vật. 

1. Định lý Vô thường: Anicca. 

Con ngƣời và sự vật ở trong đời này luôn luôn thay đổi biến dịch, từng 

giờ, từng phút, từng sát na. Nhƣng sự thay đổi này không phải loạn xạ 

bất định mà tuân theo những định lý, định luật chi phối và điều hành sự biến 

dịch của sự vật và con ngƣời. Khi dùng chữ định lý hay định luật, chúng 

ta đừng có hiểu lầm là những luật này do một Tạo hóa làm ra hay do một 

pháp viện nào ban hành. Những định lý này là những định lý thiên nhiên, tự 

nhiên, nêu rõ một sự vận hành có kỷ cƣơng trật tự, chi phối mọi sự vật kể cả 

con ngƣời. Những định lý này không phải do đức Phật chế ra, mà chỉ do 

Ngài khám phá và tuyên bố cho thế giới biết. 

Định lý đầu tiên là định lý Vô thƣờng (Anicca) nêu rõ không một sự vật 

gì ở trên đời màđƣợc thƣờng hằng, bất biến. Nói một cách khác, mọi sự vật 

kể cả con ngƣời đều bị luật Vô thƣờng chi phối. Núi non, nhà cửa, cây cối, 

ngƣời vật đều đƣợc thay đổi và bị thay đổi trong từng sát na, từng phút, từng 

giây. Có khi sự thay đổi rất mau lẹ chúng ta có thể thấy đƣợc nhƣ nhà cửa 

bị đổ nát trong thời kỳ chiến tranh; có khi sự thay đổi tế nhị lâu dài hơn 

từ đời này quađời khác nhƣ sông núi, mặt trăng, mặt trời. Định lý Vô thƣờng 

này đƣợc nhận xét dƣới nhiều trạng thái hình thức khác nhau nhƣ sanh tử, 

khởi diệt, tăng giảm, co dãn, thành hoại, hữu vô, tiến thối v.v... Dù dƣới hình 

thức nào, định lý Vô thƣờng này hàm chứa ý nghĩa một sự thay đổi từ trạng 

thái này qua trạng thái khác. Nhƣ vậy vô thƣờng ngự trị và chi phối toàn thể 

thế giới, không có một sự vật cá nhân gì có thể thƣờng còn bất biến. Thời 

gian di động tất cả, di động cả chúng ta, dù chúng ta muốn hay không. chúng 

ta sống trong một thế giới vô thƣờng biến dịch, và chính danh mạng căn của 

chúng ta và sắc mạng căn của chúng ta đƣợc thay đổi biến dịch từng sát-na, 

từng giây phút. Sabbe sankhàrà aniccà: Tất cả pháp hữu vi là vô thƣờng. 



Nếu mọi pháp là vô thƣờng, nhƣng không có vật gì là hoại diệt. Chỉ có hình 

thái thay đổi, không có gì tiêu tan mất hẳn. Trạng thái chất cứng biến thành 

chất lỏng, trạng thái chất lỏng biến thành trạng thái chất hơi, nhƣng không 

có sự vật gì hoàn toàn bị tiêu diệt. Vật chất là một biểu hiện của năng lƣợng, 

và nhƣ vậy không bao giờ tiêu mất hay bị hủy hoại. Đây cũng là định lý 

khoa học: Conservation of energy. Chúng ta cũng biết là thân ta luôn luôn bị 

thay đổi, và cứ bảy năm một lần thân thể hoàn toàn đổi mới. Cho đến khi 

chết, cũng không có gì hoại diệt. Một phần thân thể của chúng ta sẽ biến 

thành chất lỏng hay chất hơi, kim khí hay muốl, tùy theo từng thân phần. 

Nếu sinh vật học dạy rằng thân thể chúng ta hoàn toàn đổi mới sau bảy năm, 

thì đức Phật dạy rằng thân thể chúng ta biến đổi trong từng sát na một, và sự 

diễn tiến của sự biến dịch nàyđƣợc mang tên là Khanika marana nghĩa là sự 

chết trong từng sát na. 

Một đặc tính của định lý Vô thƣờng này là không có biên giới rõ rệt 

giữa một trạng thái này với một trạng thái nối tiếp, những trạng thái này 

hoàn toàn cách biệt với nhau. Hãy nhìn những làn sóng khởi lên rồi diệt 

xuống, mỗi làn sóng khởi lên rồi xuống khiến cho một làn sóng kế tiếp đƣợc 

khởi lên. Rồi làn sóng này lại rơi xuống dể làm khởi lên một làn sóng kế 

tiếp. Chúng ta khó mà chỉ đích thực đâu là ranh giới giữa hai làn sóng, chỗ 

nào là chỗ diệt xuống của một làn sóng trƣớc và chỗ nào là khởi điểm cho 

làn sóng sau. Mỗi một làn sóng nhƣ chìm sâu vào làn sóng kết tiếp và làn 

sóng kế tiếp nữa. Nhƣ vậy định lý Vô thƣờng giúp chúng ta ý thức đƣợc con 

ngƣời và sự vật luôn luôn thay đổi, biến dịch; tuy thay đổi nhƣng chỉ thay 

đổi trạng thái, không mất hẳn hay diệt hẳn. Và giữa hai trạng thái liên tục, 

không có một ranh giới rõ rệt. 

2. Định lý Hiện hữu (Bhava) và định lý Liên tục (Santati) 

Từ định lý Vô thƣờng, chúng ta bƣớc sang định lý Hiện hữu trong một 

trạng thái khác. Danh từ Pàli gọi là Bhava. Hán dịch là Hữu: Ái duyên Thủ, 

Thủ duyên Hữu. 

Hột lúa luôn luôn ở trong trạng thái hình thành cây mạ, nụ hoa luôn 

luôn ở trong trạng thái hình thành bông hoa, con nít luôn luôn ở trong trạng 

thái hình thành ngƣời lớn, ngƣời lớn luôn luôn ở trong trạng thái hình thành 

ngƣời già. 

Có ngƣời hỏi, nếu hột lúa đƣợc tƣới nƣớc sôi vào và cây mạ bị nhổ lên 

thời hột lúa có thành cây mạ không, và cây mạ có thể trở thành cây lúa 



không? Lẽ dĩ nhiên là không, nhữngđịnh lý hình thành hay hiện hữu này 

không chấm dứt. Nó tiếp tục nhƣng hƣớng về tiêu mòn, hao diệt, mà không 

mất hẳn. Cả hột giống và cây mạ đều thay đổi, tiêu mòn và có thể trở thành 

bốn đại chủng nhƣng không mất hẳn. Định lý Hiện hữu này đƣa đến một 

định lý khác, gọi làđịnh lý Liên tục hay Tƣơng tục (Santati). 

Chúng ta thấy sự vật là vô thƣờng, biến dịch, thay đổi từ trạng thái này 

qua trạng thái khác. Chất cứng có thể trở thành chất lỏng, chất lỏng có thể 

trở thành chất hơi nhƣng không một chất nào tiêu diệt hẳn. Các năng lực mà 

những chất này là những hình thức hiện hữu, vẫn tiếp tục dù hình thức của 

những chất này có thay đổi. 

Nhƣ vậy chúng ta thấy có sự liên tục của năng lực, và sự liên tục này là 

một đặc tính của mọi sự vật. Chính vì có sự liên tục, nên khó mà nêu rõ ranh 

giới giữa một trạng thái này qua một trạng thái khác. Không những không có 

ranh giới không gian mà cũng không có ranh giới thời gian, vì thời gian 

cũng liên tục thay đổi. Khó mà chỉ đích thực lúc nào là quá khứ, lúc nào là 

hiện tại, lúc nào là vị lai. Hiện tại từng sát na cũng đi vào hiện tại. Khi có 

ngƣời bạn nói ta mấy giờ, ta xem đồng hồ đáp 10 giờ vài giây rồi. Thời gian 

không có đứng một chỗ, luôn luôn xê dịch vào quá khứ. Và nhƣ vậy thời 

gian cũng do định lý Liên tục chi phối. Sự vật đã nhƣ vậy, không gian thời 

gian đã nhƣ vậy, thời con ngƣời với hai phần danh và sắc lẽ nào có thể thoát 

khỏi sự chi phối của định lý Vô thƣờng. Hiện hữu và Liên tục đƣợc. Và nhƣ 

vậy, khi con ngƣờỉ mới sanh ra, định lý Liên tục, cho ta thấy có sự liên kết 

với những đời sống quá khứ; và khi con ngƣời chết đi, sự chết không có 

nghĩa là mất hẳn mà chỉ là mở đầu cho một đời sống mới. Đó là những 

vấn đề khiến chúng ta cần phải suy nghĩ. 

3. Định lý Nghiệp báo hay định lý Nhân quả. 

Định lý này nêu rõ, mỗi hành động tạo tác ra phải có kết quả của 

hành động ấy nhƣ câu sau này nêu rõ: "Yàdisam vatate bijam tàdisam harate 

phalam" (Gieo hạt giống nào thì gặt kết quả ấy). Định lý này áp dụng cho 

thế giới vật chất và thế giới tâm linh, và khi áp dụng cho hànhđộng con 

ngƣời, định lý Nhân quả này đƣợc gọi là định lý Nghiệp báo. 

Theo đạo Phật, mọi hành động cố ý về thân, khẩu, ý đều gọi là Kamma 

hay Nghiệp, và kết quả của những hành động ấy là Kammavipàka hay 

Nghiệp báo. Hành động thiện (Kusalakamma) đƣa đến nghiệp báo thiện 

(kusalavipàka), và hành động bất thiện (akusalakamma) đƣa đến nghiệp báo 



bất thiện (akusalavipàka). Nhƣng ở đời, chúng ta thấy nhiều ngƣời làm ác 

mà vẫn phây phây sung sƣớng giàu sang; có ngƣời làm thiện lại phải trải qua 

nhiều thời gian truân đau khổ. Sự phân chia không đồng đều về khổ lạc, về 

giàu nghèo, và yểu thọ giữa loài Ngƣời hình nhƣ nói lên sự bất công 

của định lý Nhân quả, Nghiệp báo này. Sự hành động của chúng ta có nhiều 

loại khác nhau, và thời gian giữa nhân và quả, giữa nghiệp và nghiệp báo 

không phải nhất luật, theo một thời gian nhất định. Thêm nữa, giữa nhân 

quả, giữa nghiệp và nghiệp báo thƣờng hay xen lẫn nhiều yếu tố khác nữa và 

chính những yếu tố này đã chi phối sự hình thành của những kết quả . 

Theo tập Abhidhammattthasangaha (Thắng Pháp Tập Yếu Luận), sự 

phân chia các nghiệp (Kamma) đƣợc trình bày nhƣ sau: 

- Về phƣơng diện công tác, có bốn loại nghiệp: sanh nghiệp, trì nghiệp, 

chƣớng nghiệp và đoạn nghiệp. 

- Về phƣơng diện sức mạnh thứ tự đƣa đến hình thành của quả báo, có 

bốn loại nghiệp: cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy 

nghiệp. 

- Về phƣơng diện thời gian đƣa đến sự thọ lãnh kết quả của nghiệp, có 

bốn loại nghiệp: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô 

hiệu nghiệp. 

- Về phƣơng diện vị trí quả báo, có bốn loại nghiệp: bất thiện nghiệp, 

dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp. 

Janakakamma (sanh nghiệp) là nghiệp chi phối sự sinh trƣởng trong 

một đời sau. Sự chết của con ngƣời chỉ là sự kết liễu tạm thời của một hiện 

tƣợng tạm thời. 

Chính tâm sát na cuối cùng định đoạt đời sống tƣơng lai của con ngƣời. 

Uppatthambhakakamma (trì nghiệp) là nghiệp tiếp theo Janakakamma, 

duy trì và nâng đỡ nghiệp này cho đến khi mệnh chung. Một thiện trì nghiệp 

có thể làm con ngƣời khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc. Trái lại, một bất thiện 

nghiệp có thể làm con ngƣời bệnh hoạn đau khổ Upapilakakamma là chƣớng 

nghiệp. Nghiệp này, trái với nghiệp trƣớc, làm cho yếu ớt, dừng lại và chậm 

trễ sự kết thành của sanh nghiệp. Nhƣ một ngƣời sanh ra với một thiện sanh 

nghiệp có thể đau đớn bệnh hoạn, do vậy không có kết quả tốt lành của 

nghiệp thiện. 



Upaghatakamma, đoạn nghiệp đoạn trừ, tiêu diệt năng lực của sanh 

nghiệp, nhƣ một mũi tên đang bay có thể bị một sức mạnh nào khác cản lại 

khiến cho mũi tên rơi xuống. Sức mạnh ấy là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp này 

có thể thiện hay ác. 

Garukakamma (cực trọng nghiệp) có thể thiện hay bất thiện. Nghiệp 

này nhất định tạo quả đời này hay đời sau. Nếu là thiện thời thuộc ý nghiệp 

nhƣ các thiện tâm. 

Nếu không phải thiện, có thể khẩu nghiệp hay thân nghiệp là giết cha, 

giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu. Cực 

trọng này cũng gọi là Anantariyakamma (vô gián nghiệp) vì nhất định 

nghiệp này đem đến kết quả trong đời sau. Nếu một ngƣời tu Thiền và sau 

làm một cực trọng nghiệp, thiện nghiệp của ngƣời này sẽ bị cực trọng nghiệp 

tiêu trừ. 

Đời sống sau này của vị này sẽ bị chi phối bởi cực trọng nghiệp, nhƣ 

Devadata mất thần thông và phải sinh và ác thú vì đã làm đức Phật bị thƣơng 

và phá hòa hợp Tăng. 

Nhƣ vua Ajatasattu không thể chứng Sơ quả vì đã giết phụ vƣơng. 

Asannakamma (cận tử nghiệp) là nghiệp làm ra hay nhớ nghĩ khi lâm 

chung. Nghiệp này rất quan trọng vì chi phối đến đời sống sau này. Cho nên 

nhiều lễ nghi tổ chức khiến ngƣời sắp chết nhớ lại việc thiện để ngƣời ấy 

đƣợc sinh vào những cõi tốt đẹp hơn. Một ngƣời ác có thể sinh lên thiện thú 

nếu khi chết ngƣời ấy nhớ hay làm một thiện sự. Trái lại một ngƣời khi chết 

ngƣời ấy làm hay nhớ đến một việc ác. Nhƣ hoàng hậu Mallika, vợ của vua 

Kosala sống mộtđời ngay thẳng tốt lành, nhƣng chỉ vì khi lâm chung, 

nhớ đến một lời nói láo của mình, nên phải sống 7 ngày đau khổ trong ác 

thú. 

Acinnakamma (tập quán nghiệp) là nghiệp thƣờng làm và thƣờng 

nhớ đến. Chính những hành động trở thành tập quán tác thành cá tánh con 

ngƣời. Cunda, ngƣời đồ tể, chết la hét nhƣ con heo, vì sống bằng nghề đồ tể, 

dù sống bên cạnh chùa của đức Phật. Vua Dutthgami ở Tích Lan thƣờng 

cúng dƣờng cơm nƣớc cho chƣ Tăng trƣớc khi ăn cơm. Chính tập quán 

nghiệp này khiến vua hoan hỷ lúc chết và đƣợc sanh lên cõi trời Tusita 

(Đâu-suất). 



Katattakamma (tích lũy nghiệp) nghĩa là làm những nghiệp không thuộc 

vào ba loại nghiệp kể trên và những nghiệp làm mà quên liền, thuộc về loại 

nghiệp này. Nghiệp này nhƣ là chỗ chứa đựng các nghiệp cho một chúng 

sinh. 

Ditthidhammavedaniyakamma: Hiện báo nghiệp là nghiệp đƣa dến kết 

quả hiện tại. Theo Abhidhamma, chúng ta làm thiện hay ác trong giai đoạn 

Javana (tốc hành tâm), tâm này tồn tạiđến bảy sát na. Quả báo của tâm sát na 

thứ nhất, tâm yết ớt nhất, có thể đƣợc lãnh thọ ngay ởđời này. Nhƣ vậy gọi 

là hiện báo nghiệp. 

Nếu không thọ lãnh ngay trong đời này, nghiệp ấy gọi là vô hiệu. Tâm 

sát na yếu ớt thứ hai là tâm sát na thứ bảy. 

Quả báo của tâm này có thể thọ lãnh đời sau thì gọi là 

Upapajjavedanìya (sanh báo nghiệp). Nghiệp này nếu không đƣa đến quả 

báo đời sau thì đƣợc gọi là vô hiệu. 

Quả báo của các sát na tâm ở giữa có thể đƣợc thọ lãnh bất kỳ lúc nào 

cho đến khi chứng đƣợc Niết Bàn. Loại nghiệp này gọi là 

Aparaparapariyavedanìya hậu báo nghiệp. Chínhđức Phật và các vị A-la-hán 

cũng không thoát khỏi nghiệp này. Không có một loại nghiệp đặc biệt gọi là 

Ahosikamma (vô hiệu nghiệp), nhƣng khi một nghiệp nào phải có quả báo 

ở đời này hay đời sau, mà không thành tựu đƣợc, nghiệp ấy gọi là 

Ahosikamma. 

Sự trình bày này giúp chúng ta hiểu tại sao ở trên đời này, có những sự 

kiện hình nhƣ là bất công mâu thuẫn về định lý nghiệp báo, nhân quả; nhƣng 

sự thật định lý này cũng vô tƣ, trung thực nhƣ các định lý khác. 

--- o0o --- 

09. Ý NGHĨA PHẬT THÀNH ĐẠO 

Theo truyền thuyết Nam tông, đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập 

Niết Bàn cùng trong một ngày, tức là ngày Rằm trăng tròn tháng Tƣ âm lịch. 

Theo truyền thuyết Bắc tông,đức Phật đản sinh vào ngày Rằm tháng Tƣ 

(trƣớc ngày mồng 8 tháng Tƣ), thành đạo ngày mồng 8 tháng Chạp, và nhập 

Niết Bàn vào ngày Rằm tháng Hai âm lịch. Nhƣng Bắc tông hay Nam tông, 

quan hệ và ý nghĩa Lễ Thành Đạo chỉ là một. Chí nguyện xuất gia, quá trình 

tầm đạo học đạo, hành khổ hạnh, hành Thiền, tu tập Thiền quán, chứng 



Chánh Đẳng Giác cùng là một. Quá trình ấy đều đƣợc các học phái chấp 

nhận, dù có những sai khác về chi tiết. 

Theo truyền thống, Thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành, thấy một ngƣời 

già, một ngƣời bệnh, một ngƣời chết và một ngƣời tu sĩ xuất gia. Bốn hình 

ảnh đƣợc chứng kiến này làm Ngài xúc động rất mạnh. Ba hình ảnh đầu mở 

mắt cho Ngài thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử đè nặng trên kiếp sống con ngƣời. 

Hình ảnh thứ tƣ giới thiệu con đƣờng giải thoát ra khỏi khổ đau: sanh, già, 

bệnh, chết. Do vậy chí nguyện xuất gia của Ngài đã đƣợc minh định rõ ràng 

nhƣ đãđƣợc diễn tả trong kinh Thánh Cầu sau đây: 

"Này các Tỳ kheo, Ta cũng vậy, trƣớc khi giác ngộ, khi chƣa chứng 

Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, 

tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già , tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự 

mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm...Vậy Ta tự mình 

bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, hãy tìm cầu cái không 

sanh, vô thƣợng an ổn, khỏi các khổ ách, Niết Bàn; tự mình bị già... cái 

không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị sầu... cái không 

sầu... tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, hãy 

cầu tìm cái không ô nhiễm, vô thƣợng an ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn" 

(Trung Bộ Kinh I, 163). 

Ở nơi đây, chúng ta sẽ nhận thấy vai trò của cảm thọ (Vedanà) rất là đặc 

biệt trong quá trình xuất gia, tu đạo và thành quả của Ngài, chính vì thấy 

sự đau khổ của chúng sinh, và đau khổ (Dukkha) là một cảm thọ, đau khổ vì 

bị sanh, đau khổ vì bị già, đau khổ vì bị bệnh, đau khổ vì bị chết nên Ngài 

mới xuất gia tìm đạo. Cho nên đạo Phật có thể nói là một đạo bắt đầu với 

một cảm thọ tức là khổ thọ và chấm dứt cùng vớì một cảm thọ, tức là lạc 

thọ, giải thoát lạc, chánh gìác lạc. Ở đây chúng ta hiểu một cách toàn diện 

câu nói rất đặc biệt của đức Phật: “Trọn đời Ta thuyết pháp, Ta chỉ nói có 

hai điều: sự khổ và sự diệt khổ" (Trung Bộ I, 140). 

Với tâm nguyện giải quyết vấn đề sanh, lão, bệnh, tử nên Thái tử xuất 

gia tu đạo, nhƣ đƣợc chính Ngài diễn tả trong đoạn kinh sau đây: 

"Rồi này các Tỳ kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, 

tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son 

cuộc đời, mặc dù cha mẹ không bằng lòng, nƣớc mắt đầy mặt, than khóc. Ta 

cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 



Ta xuất gia nhƣ vậy, để đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thƣợng, tối thắng 

an tịnh, đạo lộ, hƣớng đến tịch tịnh..." (Trung Bộ Kinh I, trang 163). 

Sau khi xuất gia, Thái tử đi đến học đạo với Alàra Kàlàma và Udaka 

Ràmaputta, và sau khi học và tu chứng quả Vô sở hữu xứ và Phi tƣởng phi 

phi tƣởng xứ, quả vị cao nhất mà hai vị này đạt đƣợc, Ngài suy nghĩ: "Pháp 

này không hƣớng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thƣợng trí, giác 

ngộ, Niết Bàn mà chỉ đƣa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ... Phi tƣởng phi 

phi tƣởng xứ. Nhƣ vậy, này các Tỳ kheo, Ta không tôn kính các pháp này, 

và từ khƣớc pháp ấy, Ta bỏ đi” (Trung Bộ Kinh I, trang 166). 

Tiếp đến là những năm khổ hạnh của Ngài vì trong thời bấy giờ, có 

nhiều vị giáo chủ tin tƣởng rằng khổ hạnh là con đƣờng đƣa đến giải thoát; 

có hành hạ thân xác, có cảm thọ khổđau mới hy vọng giải thoát giác ngộ. 

Trong Đại kinh Saccaka, vị Bồ-tát tu tập nghiến răng, dấu chặt lƣỡi lên 

nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Rồi Ngài tu 

tập Chỉ tức Thiền (tức là Thiền nín thở), chịu những khổ đau kinh khủng, khi 

thì bị tiếng gió động kinh khủng thổi ngang qua lỗ tai nhƣ tiếng ống bệ, khi 

thì bị ngọn gió kinh khủng thổi ngang qua đầu, khi thì bị đau đầu một cách 

kinh khủng, khi thì bị một sức nóng kinh khủng, thiêu đốt. Đức Phật tƣờng 

thuật lại đời sống tu khổ hạnh: 

"Và này Aggivessana, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn 

từng giọt một, nhƣ súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột hay súp đậu 

nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân Ta trở 

thành nhƣ những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, 

bàn trôn của Ta trở thành nhƣ móng chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, xƣơng 

sống phơi bày của Ta giống nhƣ một chuỗi trái bóng; vì Ta ăn quá ít, các 

xƣơng sƣờn gầy mòn của Ta giống nhƣ rui cột của một sàn nhà hƣ nát; vì 

Ta ăn quá ít, con ngƣơi long lanh của Ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt 

giống nhƣ ánh nƣớc long lanh nằm sâu trong một giếng nƣớc thâm sâu; vì 

Ta ăn quá ít, da đầu của Ta trở thành nhăn nheo khô cằn nhƣ trái bí trắng 

đắng, cắt trƣớc khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này 

Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng" thì chính xƣơng sống bị Ta 

nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xƣơng sống" thì chính da bụng bị Ta nắm 

lấy. Vì Ta ăn quá ít, này Aggivessana, da bụng của Tađến bám chặt xƣơng 

sống”. (Kinh Saccaka, Trung Bộ Kinh I, trang 245). 



Hiện nay ở các chùa Việt Nam có thờ tƣợng Phật gọi là tƣợng Tuyết 

Sơn hay tƣợng Phật tu khổ hạnh, chỉ còn da bọc lấy xƣơng, nhƣ chúng 

ta đƣợc thấy ở chùa Bút Tháp. 

Điều quan hệ ở nơi đây là những bài học, những kinh nghiệm, vị Bồ-

tát đã rút tỉa ra đƣợc, khi tự mình tu khổ hạnh nhƣ vậy: "Này Aggivessana, 

dù Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm đƣợc an trú không 

dao động, nhƣng thân của Ta vẫn bị khích động không đƣợc khinh an, vì Ta 

bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy". Rồi vị Bồ-tát 

nghĩ đến lúc còn nhỏ khi vua cha đang dự lễ cày cấy, và Thái tử đƣợc đặt 

ngồi dƣới một gốc cây, Thái tử nhập sơ Thiền: “Ta ly dục, ly bất thiện pháp, 

chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 

tứ". Khi an trú nhƣ vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thểđƣa đến giác ngộ 

chăng?”. Và này Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi 

Ta: "Đây là đạo lộ đƣa đến giác ngộ”. Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: 

"Ta có sợ chăng, lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp?". Này 

Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, 

ly bất thiện pháp" (Đại kinh Saccaka, Trung Bộ Kinh I, trang 246). 

Vị Bồ-tát nói lên kinh nghiệm riêng của Ngài về vấn đề Thiền nhƣ sau: 

"Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực, và đƣợc sức lực trở lại, Ta ly 

dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 

ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Aggivessana, nhƣ vậy lạc thọ khởi lên nơi 

Ta, đƣợc tồn tại nhƣng không chi phối tâm ta. Diệt tầm và tứ, chứng và trú 

Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 

tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, nhƣ vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, đƣợc tồn 

tại nhƣng không chi phối tâm Ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 

cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 

thứ ba. Này Aggivessana, nhƣ vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, đƣợc tồn tại 

nhƣng không chi phối tâm Ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ƣu đã cảm thọ trƣớc, 

chứng và trú Thiền thứ tƣ, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 

Aggivessana, nhƣ vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, đƣợc tồn tại, nhƣng Ta không 

chi phối tâm Ta”. (Trung Bộ Kinh I, trang 247). 

Ở đây, thế giới hành Thiền là một thế giới cảm thọ, cảm thọ sơ 

Thiền đƣa đến hỷ lạc là một cảm thọ này do sống viễn ly đƣa đến. Thiền thứ 

hai cũng là một cảm thọ, cảm thọ hỷ lạc, nhƣng hỷ lạc này do định sanh. 

Thiền thứ ba cũng là một cảm thọ. Xả niệm lạc trú, không còn hỷ, chỉ có 



thuần túy lạc thọ. Và Thiền thứ tƣ cũng là một cảm thọ, xả niệm thanh tịnh, 

lạc cũng không còn, và đƣợc xả thay thế và xả cũng là một cảm thọ. 

Khi đã nhận thức đƣợc con đƣờng phải đi, vị Bồ-tát đi tới Uruvelà (Ƣu-

lâu-tần-loa), thấy một địa điểm khả ái một khóm rừng thoải mái, có con sông 

trong sáng chảy gần, có một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và chung quanh có 

làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một 

thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. “Và này các Tỳ kheo, Ta ngồi 

xuống tại chỗ ấy và nghĩ: "Thật là vừa đủ để tinh tấn””. Chỗ ngồi mà vị Bồ-

tát lựa chọn là dƣới gốc cây Bồ đề ở Bồ đề Đạo tràng, và con sông kế cận là 

con sông Neranjara (Ni-liên-thiền). Theo truyền thống Nam tông, đêm ấy 

Ngài thành đạo chứng quả Bồ đề, và sau khi thành đạo, Ngài ở lại chung 

quanh cây Bồ đề đến 49 ngày. Theo truyền thống Bắc tông, sau khi Ngài đến 

cây Bồ đề, ở lại 49 ngày rồi mới chứng quả. Đó là những sai khác về học 

phái chƣa đƣợc giải thích tƣờng tận. Điều quan hệ là Ngài đã thành đạo dƣới 

gốc cây Bồ đề, sau khi thực hiện quá trình thành đạo: xuất gia, học đạo, tu 

khổ hạnh, hành Thiền, tuệ quán và chứng quả Chánh Đẳng Giác. 

Con đƣờng đức Phật tự mình tu hành chứng quả và giảng dạy lại cho 

các đệ tử là conđƣờng Giới, Định, Tuệ. Giới là một nếp sống lành mạnh, xa 

rời các dục, các bất thiện pháp, nhƣ đã đƣợc diễn tả trong nhiều kinh điển. 

Thứ hai là Định, tức là Thiền định, phƣơng pháp tập trung nội tâm trên 

những đối tƣợng lựa chọn để đoạn trừ năm triền cái: tham, sân, hôn trầm 

thụy miên, trạo hối, nghi và thay thế bằng năm Thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, 

nhất tâm. Các Thiền chi này đƣợc giảm dần cho đến Thiền thứ tƣ, chỉ có xả 

và nhất tâm. Tới đây chấm dứt giai đoạn Thiền định thứ hai và mở đầu giai 

đoạn thứ ba tức là giai đoạn trí tuệ. 

Chính xả và nhất tâm, tức là Thiền thứ tƣ đóng một vai trò rất quan 

trọng trong quá trình giác ngộ của vị tu sĩ. Một mặt, Thiền thứ tƣ là vị trí 

ngƣời hành giả, có đủ nội lực, nghị lực để đối trị ác ma, đối trị sức mạnh của 

dục. Thiền thứ tƣ với xả và nhất tâm đạt đƣợc địa vị cao nhất của Thiền sắc 

giới, Thiền này chấm dứt giai đoạn Giới (Sìla) và Định (Samàdhi) và 

mởđƣờng cho giai đoạn thứ ba tức là Tuệ (panna). Thiền này chấm dứt 

Samatha (Chỉ) và mở đầu cho Vipassanà (Quán). Nói một cách khác, phải 

với định lực của Thiền thứ tƣ là xả và nhất tâm, ngƣời hành giả mới có sức 

mạnh để Thiền quán có hiệu quả và tiến dần đến đích giác ngộ, giải thoát. 

Tiến trình giải thoát, giác ngộ của đức Phật dƣợc diễn tả nhƣ sau: 



"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 

nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh nhƣ vậy. Ta dẫn tâm đến Túc 

mạng minh... 

Nhƣ vậy, Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 

cƣơng và các chi tiết. Này Aggivessana, đó là đệ nhất minh Ta đã 

chứng đƣợc trong đêm canh một. Vô minh diệt thì minh sanh, ám diệt thì 

ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Nhƣ vậy, 

Này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, đƣợc tồn tại nhƣng không chi phối 

tâm Ta. 

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 

nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tỉnh nhƣ vậy, Ta dẫn tâm hƣớng 

tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh, Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 

nhãn, thấy sự sống và chết của chúng sinh ... Này Aggivessana,đó là đệ nhị 

minh Ta đã chứng đƣợc trong đêm canh hai, vô minh diệt, minh sanh; ám 

diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần Nhƣ 

vậy này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, đƣợc tồn tại nhƣng không chi 

phối tâm Ta. 

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 

nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh nhƣ vậy, Ta dẫn tâm, hƣớng 

tâm đến Lậu tận trí Ta biết nhƣ thật: “Đây là Khổ", biết nhƣ thật: "Đây là 

nguyên nhân của Khổ", biết nhƣ thật "Đây là Khổ diệt", biết nhƣ thật "Đây 

là con đƣờng đƣa đến Khổ diệt”, biết nhƣ thật: "Đây là các Lậu hoặc", biết 

nhƣ thật: "Đây là nguyên nhân của các Lậu hoặc", biết nhƣ thật: "Đây là các 

Lậu hoặc diệt", biết nhƣ thật: "Đây là con đƣờng đƣa đến sự diệt trừ các lậu 

hoặc”. Nhờ hiểu biết nhƣ vậy, nhận thức nhƣ vậy, tâm của Ta thoát khỏi 

Dục lậu, thoát khỏi Hữu lậu, thoát khỏi Vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 

thoát nhƣ vậy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Ta đã biết: "Sanh đã 

tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 

sống nào khác nữa". Này Aggivessana, đó là đệ tam minh Ta đã chứng trong 

canh ba, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Nhƣ vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi 

Ta, đƣợc tồn tại nhƣng không chi phối tâm Ta”. 

Có một con đƣờng làm nổi bật vai trò các cảm thọ trong quá trình giải 

thoát và giác ngộ, vì trong phƣơng pháp này, chúng ta thấy rõ sự đóng góp 

vô cùng quan trọng của cảm thọ. 



Vị hành giả, cùng với xả và nhất tâm của Thiền thứ tƣ, thanh tịnh trong 

sáng nhƣ vậy, không tập trung vào bốn Không định vì là những pháp hữu vi, 

còn bị sanh diệt; cũng không suy tƣởng đến Hữu hay Phi hữu, nên không có 

chấp thủ mọi sự vật gì ở đời. Không chấp thủ nên không sợ hãi tháo động. 

Do không sợ hãi tháo động, vị hành giả chứng Niết Bàn, tự biết mìnhđã 

chứng quả A-la-hán: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những điều gì nên 

làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Khi vị ấy cảm thọ lạc thọ, 

khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết cảm thọ ấy là vô thƣờng, không 

nên đắm trƣớc, không phải là đối tƣợng để hoan hỷ. Vị ấy biết không có hệ 

phƣợc, vị ấy cảm giác các thọ ấy. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ lấy thân 

làm tối hậu hay lấy sinh mạng làm tối hậu, vị ấy biết vị ấy cảm giác một cảm 

thọ, lấy thân làm tối hậu hay lấy sanh mạng làm tối hậu. Vị ấy biết sau khi 

thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh 

lƣơng. Do vậy vị hành giả thành tựu đƣợc bốn Thắng xứ tối thắng (Ariya 

adhitthàni): Vị ấy thành tựu Tối thắng tuệ thắng xứ (Pannà) nghĩa là trí biết 

sự đoạn tận mọi đau khổ. Sự giải thoát của vị này an trú vào Chân đế (Sacca) 

không bị dao động, không thể đƣa đến hƣ vọng, thuộc về Chân đế, Niết Bàn. 

Vị hành giả thành tựu Tối thắng đế thắng xứ (Saccadhitthànà), tức là Niết 

Bàn không có thể dựa trên hƣ vọng. Mọi sanh y vô trí thức của vị ấy đƣợc 

đoạn tận gốc rễ, không có thể tái sanh. Vị ấy thành tựu Tối thắng tuệ 

(Càgàditthànà), tức là sự xả ly tất cả sanh y. Các tham ái, thuộc tham dục; 

phẫn nộ thuộc sân hận; vô minh thuộc si mê, không có thể hiện hữu trong 

tƣơng lai, không có khả năng sanh khởi. Vị ấy thành tựu đƣợc tối thắng, tịch 

tịnh thắng xứ (Upasamàditthànà). Những vọng tƣởng: "Tôi là, tôi là cái này, 

tôi không là cái này, tôi sẽ không là cái này. Tôi sẽ có sắc, có tƣởng". Những 

vọng tƣởng ấy là bệnh, là cục bƣớu, là mũi tên, vị hành giả vƣợt khỏi các 

vọng tƣởng vàđƣợc gọi là vị ẩn sĩ tịch tịnh tức là vị ẩn sĩ không sanh, không 

già, không có dao động, không có hy cầu. Không sanh làm sao già đƣợc, 

không già làm sao chết đƣợc, không chết làm sao dao động đƣợc. Không dao 

động làm sao hy cầu. Cho nên vị ấy đạt đƣợc tịch tịnh. Ở đây chúng ta nhận 

thấy vị hành giả khi giác ngộ giải thoát không phải thụ động, không phải 

đoạn diệt, không phải trở thành vô tri giác nhƣ thƣờng bị hiểu lầm, nhƣng là 

một trạng thái rất sinhđộng, rất phấn khởi với cả bốn tối thắng Thánh thắng 

xứ (Ariyàdhitthànàni): trí tuệ, chân đế, tuệ xả, tịch tịnh, tác động rất mạnh 

mẽ. Đến đây sự đau khổ đƣợc chấm dứt hoàn toàn, mọi cảm thọ trở thành 

thanh lƣơng, tịch tịnh, không có sanh, lão, bệnh, tử, không còn khổ vì sanh, 

khổ vì bệnh, khổ vì già, khổ vì chết. Vị ấy thật sự giác ngộ giải thoát. Vị 

ấy đã thành đạo. 



Quá trình giác ngộ giải thoát của đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng nhƣ 

sự giác ngộ, giải thoát của các vị A-la-hán, đã đƣợc thể hiện trọn vẹn trong 

ngày thành đạo của Ngài. Từ nơi sự thành đạo của Ngài, chúng ta rút 

tỉa đƣợc một số kinh nghiệm và hiểu biết nhƣ sau: 

1. Quá trình giác ngộ, giải thoát của đức Phật là một quá trình tu tập về 

tâm lý, dựa trên những tâm lý của con ngƣời hiện tại, không có thần linh, 

không có bùa pháp, không có cứu rỗi. 

Trong quá trình này các cảm thọ đóng một vai trò chủ yếu vô cùng quan 

trọng. Chính khổ thọ khiến Ngài xuất gia; chính khổ thọ khiến Ngài từ bỏ 

khổ hạnh; chính lạc thọ khiến Ngài hành Thiền; chính xả thọ là chân đứng 

để Ngài giác ngộ giải thoát, thành đạo. 

2. Pháp môn đƣa đến giác ngộ, giải thoát là Giới, Định, Tuệ, nghĩa là 

phải sống một nếp sống tốt lành trong sạch, dựa trên nếp sống ấy, tập trung 

tâm tƣ vào những đối tƣợng có lựa chọn để phát triển nội lực định tâm, và 

với xả và nhất tâm trong sáng của Thiền thứ tƣ, bƣớc vào Thiền quán, nhìn 

cái nhìn nhƣ thật với trí tuệ, và lấy trí nhƣ thật ấy đoạn tận các lậu hoặc để 

đƣợc giác ngộ giải thoát. 

3. Đức Phật là một ngƣời nhƣ chúng ta, sanh ra là một ngƣời, sống nhƣ 

một ngƣời và từ giã cõi đời nhƣ một ngƣời, nhƣng là một ngƣời vì sự đau 

khổ của chúng sinh mà xuất gia tuđạo, một con ngƣời có đủ nghị lực kiên trì 

can đảm, để chiến thắng mọi trở ngại cuối cùng tìm ra đƣợc con đƣờng diệt 

khổ cứu độ chúng sinh. 

Ngày Thành Đạo của Ngài nói lên sự thành công cao cả của con 

ngƣời đã biết nâng cao phẩm giá tuyệt vời của con ngƣời, có khả năng giác 

ngộ và đã thành tựu sự giác ngộ một cách trọn vẹn dƣới gốc cây Bồ đề. 

--- o0o --- 

10. NGƯỜI VIỆT NAM THƯƠNG MẸ KÍNH CHA QUA CA DAO 
TỤC NGỮ VIỆT NAM 

Mùa Vu-lan đối với ngƣời Việt Nam, nhất là ngƣời Phật tử, là một mùa báo 

Hiếu, một mùa mà các ngƣời con nhớ đến công ơn sanh thành của mẹ cha và 

muốn làm một cái gì tết đẹp để đền đáp công ơn dƣỡng dục của mẹ cha. 



Nhớ ơn cha mẹ và báo hiếu là những cảm giác, những suy tƣ, những việc 

làm đã in sâu đậm trong lòng ngƣời Việt Nam, đã đƣợc thể hiện linh động và 

triền miên, ngang qua các câu ca dao tục ngữ mà chúng ta tìm thấy tràn ngập 

trong các thôn quê vƣờn xóm. 

Đâu đâu cũng đề cao công cha nhƣ núi cao, nghĩa mẹ nhƣ biển cả . 

"Công cha nhƣ núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ nhƣ nƣớc trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con". 

Hay: 

"Công cha nghĩa mẹ cao vời, 

Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. 

Nên ngƣời con phải xót xa, 

Đáp đền nghĩa nặng nhƣ là trời cao. 

Đội ơn chín chữ cù lao, 

Sanh thành kể mấy non cao cho vừa". 

Hay là: 

"Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ mới chân tu". 

"Công cha đức mẹ cao dày, 

Cƣu mang trứng nƣớc những ngày ngây thơ. 

Nuôi con khó nhọc đến giờ, 

Trƣởng thành con phải biết thờ song thân". 

"Mẹ già ở tấm lều tranh, 

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con" . 

Lòng thƣơng cha mến mẹ của ngƣời Việt Nam thƣờng hay gắn liền với hiện 

tƣợng thiên nhiên, nên chúng ta không thấy làm lạ nhiều câu ca dao đã dùng 

mặt trời để nói lên lòng thƣơng mến cha mẹ: 

"Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, 

Cảm thƣơng cha mẹ dãi dầu ruột đau". 

Hay là: 



"Biển Đông còn lúc đầy vơi, 

Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng". 

Cũng vì thƣơng cha mẹ, nên ngƣời con không bao giờ quên cầu khẩn Phật 

Trời cho cha mẹ luôn đƣợc sống gần mình: 

"Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời, 

Cầu cho cha mẹ sống đời với con". 

"Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, 

Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua. 

Đi về lập miếu thờ vua, 

Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha". 

Cha mẹ săn sóc con cho từng miếng cơm manh áo, thời những ngƣời con khi 

cha mẹ về già cũng phải sáng viếng tối thăm, tìm của ngon vật lạ phụng 

dƣỡng cha mẹ: 

"Muốn cho gần mẹ gần cha, 

Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền". 

"Ai về tôi gởi buồng cau, 

Buồng trƣớc kính mẹ, buồng sau kính thầy. 

Ai về tôi gởi đôi giày, 

Phòng khi mƣa gió để thầy mẹ đi". 

Thỉnh thoảng, chúng ta chứng kiến cảnh những ngƣời con gái không chịu đi 

lấy chồng, vì không muốn xa cha mẹ: 

"Ơn hoài thai, to nhƣ bể! 

Công dƣỡng dục, lớn tựa sông! 

Em nguyện ở vậy không chồng, 

Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con". 

Ngƣời con gái đi lấy chồng xa cũng bị quở trách: 

"Chim đa đa đậu nhánh đa đa, 

Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa. 

Mai sau cha yếu mẹ già, 

Bát cơm đôi đũa, chén trà ai dâng?". 



Mình có hiếu với mẹ cha, thời con cháu mình sẽ có hiếu với mình. Đây là 

luật đáp ứng thƣờng tình và không vì vậy làm giảm bớt lòng thƣơng mẹ kính 

cha của ngƣời Việt Nam: 

"Nếu mình hiếu với mẹ cha, 

Chắc con cũng hiếu với ta khác gì? 

Nếu mình ăn ở vô nghì, 

Đừng mong con hiếu làm gì uổng công?". 

Hay là: 

"Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận, 

Ngỗ nghịch nào con có khác chi! 

Xem thử trƣớc thềm mƣa xối nƣớc, 

Giọt sau, giọt trƣớc chẳng sai gì". 

"Ở đời ai cũng có lần, 

Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành. 

Ngƣời xƣa khó nhọc nuôi mình, 

Khác gì mình đã hết tình nuôi con". 

Ngƣời con cũng biết cha mẹ thƣơng con không phải giống nhau, cha có lòng 

thƣơng của cha, mẹ có lòng thƣơng của ngƣời mẹ, nên ngƣời con cũng có 

thể phân biệt: 

"Mẹ dạy thì con khéo, 

Bố dạy thì con khôn". 

"Mồ côi cha, ăn cơm với cá 

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm". 

Trong cao dao này, chúng ta đã nhận thấy sự phân biệt của ngƣời con về 

cảm tình đối với cha khác, đối với mẹ khác. Nếu nhƣ cha mất thì đã có mẹ 

săn sóc cho con, cho ăn cơm ăn cá đầy đủ, nhƣng chẳng may mẹ mất đi 

ngƣời con mới thật khốn khổ, phảị đi lót lá mà nằm. Và vì vậy nên chúng ta 

không có lạ gì, khi ngƣời con gần mẹ hơn cha, thƣơng mẹ hơn thƣơng cha. 

Chúng ta cũng đọc rất nhiều câu ca dao và bài thơ tán dƣơng lòng mẹ 

thƣơng con, lòng con nhớ mẹ : 

"Lên non mới biết non cao 

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ". 



"Ai rằng công mẹ nhƣ non, 

Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn". 

"Lòng mẹ nhƣ bát nƣớc đầy, 

Mai này khôn lớn, ơn này tính sao ". 

"Nhớ ơn chín chữ cù lao, 

Ba năm bú mớm biết bao thân tình". 

"Con ho lòng mẹ tan tành, 

Con sốt lòng mẹ nhƣ bình nƣớc sôi". 

"Nuôi con chẳng quản chi thân, 

Chỗ ƣớt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn". 

"Mẹ ngoảnh đi, con dại, 

Mẹ ngoảnh lại, con khôn". 

"Mẹ giàu con có, mẹ khó con không". 

"Mẹ già nhƣ chuối ba hƣơng, 

Nhƣ xôi nếp một, nhƣ đƣờng mía lau" . 

"Bồng cho con bú một hồi, 

Mẹ đã hết sữa, con vòi con la". 

"Nuôi con buôn tảo bán tần, 

Chỉ mong con lớn nên thân với đời. 

Những khi trái nắng trở trời, 

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. 

Trọn đời vất vả triền miên, 

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con". 

Vì lòng thƣơng mẹ dạt dào, vì nhớ đến công ơn bú mớm sinh thành, nuôi 

nấng, nên ngƣời con luôn luôn tƣởng nhớ đến mẹ : 

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 

Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều". 

"Giữa đêm ra đứng giữa trời, 

Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn". 



"Trải bao gian khổ không sờn, 

Muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền". 

Đối với công ơn trời biển của cha mẹ, các ngƣời con luôn tìm cách báo đáp 

ơn nghĩa nặng và làm tất cả những gì có thể làm đƣợc để đền ơn mẹ: 

"Mẹ già ở túp lều tranh, 

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con". 

"Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, 

Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già". 

"Đói lòng ăn đọt chà là, 

Nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng". 

"Đói lòng ăn trái ổi non, 

Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xƣa". 

"Dấn mình gánh nƣớc làm thuê, 

Miễn nuôi đƣợc mẹ quản gì là thân". 

"Vô Chùa thấy Phật muốn tu, 

Về nhà thấy mẹ, công phu chƣa đành". 

"Nuôi con chẳng quản chi thân, 

Bên ƣớt mẹ nằm, bên ráo con lăn, 

Lấý gì đền nghĩa khó khăn, 

Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ". 

"Đây bát cơm đầy nặng ƣớc mong, 

Mẹ ôi, đây ngọc với dây lòng. 

Đây tình con nặng trong tha thiết, 

Ơn nghĩa sanh thành, chƣa trả xong". 

Ai không làm tròn bổn phận ngƣời con đối với mẹ, thời bị nghe lời trách 

móc: 

"Đi đâu bỏ mẹ ở nhà, 

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng". 



Ngƣời con hiểu đƣợc tình thƣơng của mẹ đối với con, nhƣng công lao mẹ đã 

trải qua để nuôi con khôn lớn nhất là những hy sinh lo lắng của mẹ chiều 

chuộng con, săn sóc con, chịu cực chịu khổ vì con, chẳng may ngƣời mẹ đã 

qua đời thì ngƣời con đau khổ xót thƣơng là chừng nào. 

Dù ngƣời con thƣơng cha không bằng mẹ, nhƣng không phải vậy mà ngƣời 

con quên công ơn của ngƣời cha, vì vai trò của ngƣời cha rất đặc biệt trong 

gia đình: 

"Con có cha nhƣ nhà có nóc, 

Con không cha nhƣ nòng nọc đứt đuôi". 

"Khôn ngoan nhờ ấm ông cha, 

Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ". 

"Đạo làm con chớ hững hờ, 

Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm". 

"Còn cha gót đỏ nhƣ son, 

Một mai cha chết gót con đen sì". 

Hình ảnh ngƣời cha đã già nhƣng vẫn làm lụng nuôi con, cũng để lại trong 

tâm trí ngƣời con một nỗi biết ơn vô hạn: 

"Cha tôi tuy đã già rồi, 

Nhƣng còn làm lụng để nuôi cả nhà. 

Sớm hôm vừa dấy tiếng gà, 

Cha tôi đã dậy để ra đi làm". 

Đó là hình ảnh cảm động, khi mẹ mất rồi, ngƣời cha đóng vai gà trống nuôi 

con lo cho con uống sữa: 

"Nghiêng bình mở hộp nút ra, 

Con ơi con bú cho cha yên lòng". 

Tuy vậy, vai trò giáo dục trong gia đình, ngƣời cha đặt nặng hơn, và giáo 

dục thƣờng hay nghiêm khắc hơn nhƣ vậy ảnh hƣởng tốt đẹp cho ngƣời con, 

khi đƣợc một ngƣời cha nghiêm minh dạy bảo, có tác dụng hơn ngƣời mẹ 

nhiều : 

"Mẹ đánh một trăm, không bằng cha ngăm một tiếng” . 



Ngang các câu ca dao, các câu cách ngôn, các mẩu chuyện, chúng ta đã thấy 

lòng ngƣời Việt Nam đối với cha mẹ nhƣ thế nào. Lòng thƣơng cha mến mẹ 

của ngƣời Việt Nam đã đƣợc truyền thống dân tộc Việt Nam hun đúc, tác 

thành, ăn sâu vào tâm khảm của ngƣời Việt Nam. Ngoài ra, ngƣời Phật tử 

Việt Nam lại đƣợc đạo Phật dạy thêm nhiều về chữ Hiếu, soi sáng thêm 

nghĩa vụ làm cho mẹ, nghĩa vụ làm con, và nhờ vậy chữ Hiếu lại càng ảnh 

hƣởng sâu đậm vào ngƣời Phật tử Việt Nam, vào tâm tƣ hành động của 

ngƣời Việt Nam. 

"Tâm Hiếu là tâm Phật, 

Hạnh Hiếu là hạnh Phật". 

Chúng ta đƣợc biết đức Phật là một vị đã đạt đƣợc Pháp nhãn, đã chứng ngộ 

trí tuệ, nên cái nhìn của Ngài rất khác lạ đối với hành động con ngƣời và sự 

liên hệ giữa ngƣời và ngƣời. Khi thấy Singàla (thi-ca-la-việt) mỗi buổi sáng, 

dậy sớm đảnh lễ sáu phƣơng (Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt), (Trƣờng Bộ 

IV, 188 B), đúng theo lời dặn của ngƣời cha để lại, đức Phật thấy rõ sự vô 

ích của lễ nghi và Ngài đã giải thích theo hƣớng chuyển thành hành động 

đúng bổn phận của mình. Phƣơng Đông chỉ cho cha mẹ và con cái, phƣơng 

Nam chỉ cho sƣ đệ; phƣơng Tây chỉ cho vợ chồng; phƣơng Bắc chỉ cho bạn 

bè; phƣơng Dƣới chỉ cho kẻ phục vụ và phƣơng Trên chỉ cho Sa-môn, Bà-la-

môn. Và hành động ở đây có nghĩa là bổn phận của ngƣời con đối với cha 

mẹ, cha mẹ đối với con, chỉ cho phƣơng Đông; bổn phận thầy đối với trò, 

trò đối với thầy, chỉ phƣơng Nam v.v... Nhƣ vậy, ngƣời con có năm bổn 

phận đối với cha mẹ: “Nuôi dƣỡng cha mẹ (khi cha mẹ già yếu); giữ gìn 

gia đình với truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự; và làm tang lễ khi cha mẹ 

qua đời”. Cha mẹ cũng có năm trách nhiệm đối với con cái: “Ngăn chận con 

làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp; cƣới vợ 

xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con”. Đây rõ ràng là một 

thông điệp trách nhiệm, một trách nhiệm hỗ tƣơng không phải một chiều. 

Con có năm bổn phận đối với cha mẹ. Cha mẹ cũng có năm bổn phận đối 

với con cái. Khi cha mẹ và con cái làm trọn bổn phận mình, thời 

phƣơngĐông đƣợc an lành hạnh phúc. Nói cho rõ hơn, vận may chỉ đến với 

gia đình nào, khi trong giađình ấy cha mẹ trọn tình đối với con cái và con cái 

trọn đạo với mẹ cha. Trong kinh Mangalasutta (Hạnh Phúc Kinh), khi đƣợc 

một Thiên nhân hỏi làm sao đƣợc vận may (Mangala), với hy vọng đức Phật 

sẽ dạy cho một hình thức lễ nghi lễ cầu may cầu phƣớc, đức Phật lại dạy cho 

ba mƣơi tám hành động phải làm để đƣợc may mắn và một trong những 

hànhđộng ấy là phụng dƣỡng mẹ cha: 



"Màtàpitu upatthànan ... 

Etam mangalamuttamam " 

"Phụng dƣỡng cha và mẹ ... 

Là vận may tối thƣợng" 

Hiếu không phải là những gì nói suông bằng miệng, bằng những nghi lễ cầu 

may cầu phƣớc. Hiếu phải đƣợc cô đọng bằng những việc làm cụ thể và 

ở đây là phải hầu hạ và phụng dƣỡng mẹ cha. 

Trong kinh Tăng Chi tập I, trang 74, cha mẹ đƣợc ví nhƣ ngọn lửa đáng 

cung kính, vì chính ngƣời cha ngƣời mẹ đã đem lại sự sống cho các ngƣời 

con, nhƣ ngọn lửa đem lại nguồn nóng, sức sống cho loài Ngƣời. 

"Thế nào là lửa đáng cung kính? Ở đây, này Bà-la-môn, những ngƣời mẹ 

những ngƣời cha của ngƣời ấy. Này Bà-la-môn, đây gọi là lửa đáng cung 

kính. Vì cớ sao?". 

"Từ đấy, này Bà-la-môn, khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra (Ato yam 

àhùto sambhùto). Do vậy, lửa đáng cung kính, đƣợc tôn trọng, đƣợc cúng 

dƣờng, phải đem lại chánh lạc”. 

"Và này Mahànamà, với một thiện nam tử đƣợc cha mẹ thƣơng tƣởng, chờ 

đợi là sự tăng trƣởng không phải là sự giảm thiểu. Và này thật sự là vậy, 

ngƣời con hiếu dƣỡng cha mẹ đƣợc hƣởng rất nhiều hạnh phúc”. 

Trong kinh Tƣơng ƣng tập I, trang 225, Bà-la-môn Màtaposaka đến hỏi đức 

Phật: 

"Thƣa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thƣờng pháp. Sau khi 

tìm món ăn thiết thực theo thƣờng pháp, tôi nuôi dƣỡng mẹ cha. Thƣa Tôn 

giả Gotama, tôi làm nhƣ vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không?” 

"- Này Bà-la-môn, ngƣời nhƣ vậy là có làm đúng trách nhiệm. Này Bà-la-

môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thƣờng pháp, lại nuôi dƣỡng mẹ cha, ngƣời 

ấy đƣợc nhiều công đức”. 

"Ngƣời nào theo thƣờng pháp, 

Nuôi dƣỡng mẹ và cha, 

Chính do công hạnh này, 

Đối với cha và mẹ, 



Nhờ vậy bậc Hiền Thánh, 

Trọn đời này tán thán, 

Sau khi chết, đƣợc sanh 

Hƣởng an lạc chƣ Thiên". 

Khi Bà-la-môn Manatthaddba hỏi đức Phật nên cung kính cúng dƣờng ai là 

tốt lành, đức Phật khuyên (Tƣơng ƣng tập I, trang 221): 

"Với mẹ và với cha, 

Với anh tuổi nhiều hơn, 

Với thầy là thứ tƣ 

Không nên sanh kiêu mạn, 

Nên kính trọng vị ấy, 

Nên tôn kính vị ấy, 

Cúng duớng chúng tốt lành". 

Phụng dƣỡng cha mẹ đúng pháp, đƣợc hƣởng quả tốt lành nhƣ kệ số 404 

sau đây trong kinh Suttanipàta (Kinh Tập) đã nêu rõ: 

"Dhammena màtàpitaro Bhareyya, 

Payojage dhammikam so vàmjìam 

Etam gihì vattayam appamatto 

Sayam pabhe nàma upetit dive". 

"Thờ mẹ cha đúng pháp, 

Buôn bán đúng, thật thà, 

Gia chủ không phóng dật, 

Đƣợc sanh Tự Quang thiên". 

Bƣớc thêm một bƣớc nữa, đức Phật trong kinh Tăng Chi tập I, trang 147, 

dùng một hình ảnh táo bạo hơn, nhƣng rất linh động và chính xác để tán 

dƣơng các gia đình có những ngƣời con có hiếu. Những gia đình ấy đƣợc 

xem ngang bằng với Phạm thiên, ngang bằng với các bậc Đạo sƣ thời xƣa, 

gia đình ấy đáng đƣợc cúng dƣờng, tôn trọng. Nói một cách rõ rệt hơn, là 

gia đình nào có con cháu biết hiếu dƣỡng cha mẹ, những gia dình ấy là 

những gia đình đáng đƣợc cung kính, đáng đƣợc tôn trọng, đáng đƣợc chắp 

tay, ngang bằng với Phạm thiên, là những vị Thiên cao nhất ở Dục giới và 

Sắc giới, ngang bằng với các bậc Đạo sƣ thời xƣa, là những vị đáng đƣợc 

tôn trọng nhất từ xƣa đến nay. 



"Những gia đình nào, này các Tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ (Pùjittà) 

mẹ cha ở nhà, những gia đình ấy đƣợc chấp nhận ngang bằng với Phạm 

thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha 

mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy đƣợc chấp nhận nhƣ các Đạo sƣ thời xƣa. 

Những gia đình nào, này các Tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở 

trong nhà, những gia đình ấy đƣợc chấp nhận là đáng đƣợc cúng dƣờng 

(Sàhuneyykàni)". 

"Phạm thiên, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các Đạo sƣ ngày 

xƣa, này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng đƣợc cúng dƣờng, 

này các Tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, 

này các Tỳ kheo, là mẹ cha đối vớì con cái, nuôi chúng lớn, dƣỡng dục 

chúng, giới thiệu cho chúng vào đời”. 

"Cha mẹ là Phạm thiên, 

Bậc Đạo sƣ thời trƣớc, 

Xứng đáng đƣợc cúng dƣờng, 

Vì thƣơng đến con cháu. 

Do vậy bậc Hiền trí, 

Đảnh lễ và tôn trọng, 

Dâng đồ ăn và uống, 

Vải mặc và giƣờng nằm, 

Thoa bóp (cả thân mình), 

Tắm rửa cả chân tay, 

Với sở hành nhƣ vậy, 

Đối với mẹ và cha, 

Đời này ngƣời hiền khen, 

Đời sau hƣởng Thiên lạc". (Tăng Chi II A, trang 94) 

Trong mùa Vu-lan báo hiếu chúng ta đã đƣợc nghe những câu ca dao tục 

ngữ nói lên công lao trời biển của mẹ cha và tấm lòng hiếu thảo thƣơng mẹ 

kính cha của ngƣời Phật tử Việt Nam; chúng ta cũng đƣợc nghe những lời 

Phật dạy về trách nhiệm báo hiếu đối với các ngƣời con Phật. Nhƣ vậy có 

thể nói Phật tử Việt Nam luôn đƣợc các câu ca dao tục ngữ ăn sâu vào tâm 

trí của ngƣời dân Việt từ nhiều thế hệ nối tiếp. Do chịu ảnh hƣởng của các 

truyền thống một cách tự nhiên và tất nhiên ấy, nên ngƣời Phật tử Việt Nam 

không những tham dự các buổi lễ Báo Hiếu đông đủ và tích cực mà còn áp 



dụng hạnh hiếu thảo của mình đối với cha mẹ hiện tiền cũng nhƣ quá khứ 

trong bảy đời một cách trọn vẹn nữa. 

(Bài giảng Đại lễ Vu-Lan PL. 2539 – 1995 tại Thiền Viện Vạn Hạnh) 

  

--- o0o --- 

11. SỐNG THEO LÝ TƯỞNG BỒ TÁT 

Trong đạo Phật có hai tƣ trào, hai xu thế tựa hồ nhƣ mâu thuẫn nhau, 

nhƣng thật ra thì bổ sung hỗ trợ cho nhau; cả hai tƣ trào đó đều có ý nghĩa 

đối với cuộc sống của con ngƣời hiện đại. 

Thứ nhất là tƣ trào hƣớng nội, quay trở về cái mà đạo Phật thƣờng gọi 

là bộ mặt thật xƣa nay của chính mình, con ngƣời thật của mình. 

Thứ hai là tƣ trào hƣớng ngoại, mà sách Phật thƣờng gọi là lợi hạnh độ 

sanh. Lợi hạnh là làm tất cả mọi điều lợi ích cho tất cả mọi loài hữu tình. Độ 

sanh là giải thoát mọi loài hữu tình khỏi mọi nỗi bất hạnh, đặc biệt là nỗi bất 

hạnh lớn lao nhất là sống chết luân hồi. Thực chất của tự trào hƣớng ngoại 

này là đồng nhất cá nhân mình với toàn thể mọi ngƣời, mọi chúng sinh trong 

thế giới vũ trụ. 

Cả hai xu hƣớng nói trên tiêu biểu cho hai hạnh lớn của đạo Phật là trí 

tuệ và từ bi, vàđức Phật là bậc Thánh đƣợc Phật tử toàn thế giới ca ngợi, tôn 

sùng nhƣ là thể hiện một cách hoàn hảo nhất hai đức hạnh trí tuệ và từ bi đó. 

Tôi xin lần lƣợt phân tích cặn kẻ hơn hai xu thế của đạo Phật, mà tôi tin 

rằng có một giá trị hiện sinh lớn (great exitstential dimension) đối với thời 

đại hiện nay của chúng ta. 

---o0o---  

1. Xu thế hướng nội: Quay về con người thật của chính mình. 

Chúng ta có thể suy nghĩ gì về cuộc sống thác loạn, chạy theo lạc thú 

vật chất đang là đặc trƣng nổi bật của những xã hội có trình độ văn minh vật 

chất cao, và cả của những xã hội đang phát triển, nhƣng bị nền văn minh đó 

làm cho mê hoặc và chói lòa? Có sức mạnh sâu kín gì nằm ở đằng sau những 

tệ nạn xã hội nhƣ ma túy, tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, mãi dâm, 



loạn dâm và bạo dâm, đồng tính luyến ái, bệnh tâm thần, nạn tự sát cá nhân 

hay tập thể v.v ... ? ở đằng sau tất cả nếp sống thác loạn đó là xu thế của con 

ngƣời bất hạnh muốn thoát khỏi cái ta hạn hẹp và vị kỷ, muốn thoát khỏi 

một tâm trạng bất an và ƣu tƣ dai dẳng, thƣờng trực mà tiếng Anh gọi bằng 

danh từ chung là anxiety. Nhƣng vì sao lại có tâm trạng bất an và ƣu tƣ 

thƣờng trực đó mà con ngƣời hiện đại muốn tìm sự lãng quên trong nếp sống 

thác loạn, đôi khi mất cả tính ngƣời. 

Phải chăng là con ngƣời tƣởng rằng, vì nội tâm đầy ƣu tƣ và buồn chán, 

cho nên phải hƣớng ra bên ngoài để tìm lạc thú vật chất? Phải chăng con 

ngƣời tƣởng rằng càng chiếm hữu nhiều của cải và tiện nghi vật chất, con 

ngƣời sẽ càng đƣợc thêm hạnh phúc, mọi nỗi ƣu tƣ trong nội tâm sẽ đƣợc 

xóa bỏ. 

Ảo tƣởng này đâu có mới mẻ mà có tính muôn thuở ở ấn Độ cổ đại, đã 

từng có triết phái Duy vật (Carvaka) chủ trƣơng nhƣ thế. Và ở thành phố 

Athène thời Socrates, có những triết gia thuộc phái ngụy biện (Sophistes) 

cũng đã từng bênh vực cho một lối sống khoái lạc vật chất tối đa nhƣ là một 

lối sống lý tƣởng, xứng đáng đƣợc con ngƣời mơ ƣớc. 

Đạo Phật nói đó là ảo tƣởng của những ngƣời khát nƣớc mà còn ăn 

mặn, và càng ăn mặn càng bị khát. Đạo Phật vạch ra rằng, nỗi bất an và ƣu 

tƣ nội tâm chỉ có thể giải quyết ở trong nội tâm, chứ không thể giải quyết ở 

bên ngoài. Phƣơng pháp tu Thiền của đạo Phật – mà ngƣời phƣơng Tây quen 

gọi là đạo Phật Thiền (Zen Buddhism) chính là phƣơng pháp giúp cho con 

ngƣời trở về với nội tâm mình để giải quyết một cách căn bản mọi nỗi ƣu tƣ 

và bất an của nội tâm. Nội tâm chúng ta không khác gì mặt nƣớc hồ, bị 

những đợt gió dục vọng chạy theo ngoại cảnh làm cho nổi sóng và vẩn đục. 

Chúng ta ƣu tƣ chúng ta bất an chính vì chúng ta hằng ngày sống với cái nội 

tâm nổi sóng đó, trong khi cả lớp nƣớc hồ sâu thẳm, trong lặng thì chúng ta 

bỏ quên nhƣ là xa lạ, không phải của mình. 

Mục đích của Thiền không ở ngoài việc chỉ bày cho chúng ta những 

phƣơng pháp thích hợp để làm cho bề mặt của nội tâm ta không còn nổi 

sóng, không còn dao động, để có thể nhìn sâu vào những lớp nội tâm rộng 

lớn, trong lặng vốn là cái tâm thật của chúng ta, chân tâm của chúng ta. 

Nội tâm con ngƣời, từ bề mặt cho đến những bề sâu, một khi đƣợc làm 

cho vắng lặng, thì sẽ trong sáng nhƣ gƣơng, sẽ là nguồn an lạc và hạnh phúc, 

sẽ là chân lý là ánh sáng, là Niết Bàn. Phƣơng pháp tu Thiền rất nhiều vì bản 



tính con ngƣời muôn vàn sai biệt, ngƣời thì độn căn, ngƣời lợi căn, có ngƣời 

nặng về tham, có ngƣời lại sân và si nhiều; hay là ngƣợc lại. Thế nhƣng 

mục đích cuối cùng phải đạt tới của mọi phƣơng pháp tu Thiền là an tịnh nội 

tâm, làm vắng lặng và trong sáng nội tâm, biến nội tâm từ dao động trở 

thành yên tịnh, từ mê mở trở thành sáng suốt. Tâm sáng suốt, đó chính là trí 

tuệ Bát-nhã, chính là cái mà sách Anh ngữ thƣờng gọi là trí tuệ siêu việt 

Transcendental wisdom. Có đƣợc trí tuệ Bát-nhã, thì tức là thành Phật, bậc 

Thánh nhìn thấy tất cả biết hết tất cả (Omnicient). 

Một ông vua mà giới sử học quốc tế thƣờng biết đến nhƣ là một anh 

hùng đã lãnh đạo quân dân Việt Nam hai lần chiến thắng đội quân xâm lƣợc 

Nguyên Mông vào thế kỷ XIII, đội quân đã từng làm mƣa làm gió trên các 

chiến trƣờng châu âu, và Châu Á thời bấy giờ. Ông vuađó Trần Nhân Tông. 

Ông vua đó, sau khi đánh bại quân Nguyên Mông đã không chịu ở lại ngôi 

vua để tận hƣởng vinh quang của chiến thắng, mà đã nhƣờng ngôi cho con, 

xuất gia theođạo Phật, trở thành vị Thiền sƣ lỗi lạc, lập ra phái Thiền Trúc 

Lâm Yên Tử. Những tác phẩm Phật học của ông, toát lên nhiều tƣ tƣởng 

kỳ đặc. Một trong những tƣ tƣởng đó là theo nguyên văn lời ông. 

"Bụt ở trong nhà, 

Chẳng phải tìm xa, 

Nhân khuẩy bổn nên ta tìm Bụt, 

Cốc mới hay chính Phật là ta". 

(Cƣ Trần Lạc Đạo Phú - hội 5) 

Nghĩa là theo Trần Nhân Tông, con ngƣời thật của chúng ta chính là 

Phật, và chính vì chúng ta quên mất cái bổn, cái gốc đó cho nên chúng ta 

mới là chúng sinh, có trí óc mê muội và thân tâm đau khổ bất hạnh. Niềm ƣu 

tƣ, bất an có thƣờng trực trong nội tâm của chúng ta chính là bắt nguồn từ ở 

chỗ chúng ta quên mất con ngƣời thật của chúng ta là Phật, sống với con 

ngƣời giả của chúng ta là chúng sinh. Đạo Phật của Trần Nhân Tông cũng 

nhƣ của đời Trần nói chung là một đạo Phật hƣớng nội rất rõ nét, rất 

sinh động. Trên từ vua cho đến các quan lại, tƣớng lãnh, binh sĩ, dân thƣờng 

nếu mọi ngƣời đều tin rằng mình là những vị Phật sẽ thành, do đó ngay 

trong hiện tại phải sống xứng đáng với vị Phật ở trong mình, sống với 

nhữngđức hạnh của Phật nhƣ là từ bi, trí tuệ, dũng khí, vô úy... thì hãy hỏi 

có giặc ngoại xâm nào, kể cả quân đội Nguyên Mông thiện chiến, có thể 

xâm phạm bờ cõi Việt Nam mà không bị đánh bại. 

Cổ đức có câu: 



"Khổ hải vô biên, 

Hồi đầu thị ngạn". 

Nghĩa là: 

"Biển khổ mênh mông, 

Nhƣng quay đầu lại thì sẽ thấy bờ ngay". 

Quay đầu lại hƣớng về nội tâm, quay đầu lại sống với con ngƣời thật 

của mình, và con ngƣời thật đó chính là Phật với đầy đủ hai đức hạnh trí tuệ 

và từ bi. Đó chính là phƣơng thuốc mà đạo Phật có thể cống hiến cho con 

ngƣời hiện đại, con ngƣời hiện nay đang lãng đãng nhƣ khách phong trần 

trên khắp các nẻo đƣờng, tìm kiếm sự thật và hạnh phúc, tuy biết rằng sự tìm 

kiếm đó là vô vọng. Đạo Phật nói: Thôi hãy đừng tìm kiếm đâu xa nữa? Hãy 

trở về với chính mình, với con ngƣời thật của mình. 

Trần Nhân Tông, nhà vua–Thiền sƣ mà tôi đã giới thiệu trên đây có hai 

câu thơ chữ Hán: 

"Gia trung hửu bán hƣu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền". 

Nghĩa là: 

"Trong nhà sẵn ngọc thôi tìm kiếm 

Lặng lòng đối cảnh hỏi chi Thiền". 

Trong nhà có sẵn ngọc, không cần tìm kiếm đâu xa nữa, cũng nhƣ nói 

chính mình là Phật rồi, thôi đừng cầu Phật, tìm Phật ở đâu xa nữa. Và vì đã 

là Phật, cho nên ngoại cảnh dù có biếnđổi, hấp dẫn nhƣ thế nào cũng không 

thể ảnh hƣởng chi phối. Nội tâm con ngƣời vẫn bình lặng.Đã bình lặng thì 

sáng suốt, không gì không thấy, không biết. Và đó chính là Thiền rồi, cũng 

không cần học hỏi Thiền làm gì. 

---o0o---  

2. Xu thế hướng ngoại: Một cuộc sống hoàn toàn vô ngã, vị tha, tích 

cực, năng động, phong phú. 

Con ngƣời, sau một quá trình tìm kiếm lâu dài không có kết quả, cuối 

cùng biết trở về với chính mình, thì bỗng thấy cái gọi mình là ta thực ra 



không tồn tại. Cả thân và tâm chỉ là một dòng, một chuỗi hiện tƣợng tâm và 

sinh lý biến chuyển liên tục trong từng sát na một và ở bên trong hay là 

ở đằng sau dòng chảy liên tục đó, không có một cái gì gọi là linh hồn hay là 

cái ta vĩnh cửu. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Suragama) một bộ kinh Đại thừa quan trọng 

đã minh họa thuyết Vô ngã của đạo Phật bằng một ảnh dụ rất sinh động và 

cụ thể: "Cũng nhƣ trăm ngàn biển cả trong lặng mênh mông, mà bỏ đi tất cả 

rồi chấp nhặt một bọt nƣớc làm mình...". Chấp thân tâm này là ta, cũng nhƣ 

biển cả quên mình là biển cả rồi chấp nhặt một bọt sóng là biển cả. 

Con ngƣời giác ngộ lý vô ngã của nhà Phật, phát hiện thấy mình không 

phải là cái bọt nƣớc, mà là cả đại dƣơng rộng lớn, mình là đồng một thể với 

tất cả mọi ngƣời, mọi chúng sinh, mọi loài hữu tình, và từ nhận thức đầy trí 

tuệ này, con ngƣời phát ra một lòng từ rộng lớn, lòng bi rộng lớn, nguyện 

làm tất cả những gì có thể làm đƣợc vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, của tất 

cả mọi loài. Sống nhƣ vậy, đạo Phật gọi là sống theo lý tƣởng Bồ-tát 

(Bodhisattva ideal). Đó là lý tƣởng sống hòa nhập vào mọi ngƣời, mọi chúng 

sinh, đúng theo nguyên lý mọi ngƣời, mọi chúng sinh đều bình đẳng, cùng 

một thể. 

Tôi tin rằng lý tƣởng Bồ-tát, nhƣ đƣợc trình bày trên đây, là một lý 

tƣởng có giá trị hiện thực lớn đối với thế giới hiện đại, vì các tôn giáo lớn 

trên thế giới đều có thể chấp nhận và thực hiện lý tƣởng Bồ-tát của đạo Phật 

trên những mức độ khác nhau, và với những tên gọi khác nhau. 

Đạo Gia-tô nói: “Hãy thƣơng ngƣời nhƣ thể thƣơng mình". Đạo Hồi 

nói: “Ngƣời Hồi giáo trong bốn biển đều là anh em". Đạo Phật nói: “Hãy 

yêu thƣơng tất cả chúng sinh nhƣ ngƣời mẹ yêu thƣơng đứa con một của 

mình". 

Tất cả những lời lẽ khác nhau đó đều nói lên một nội dung thống nhất là 

tình thƣơng rộng lớn, bao trùm lên mọi ngƣời không phân biệt chủng tộc và 

dân tộc, màu da và giới tính v.v...Tình thƣơng rộng lớn đó phải là nét đặc 

trƣng nổi bật nhất của một trật tự đạo đức mới, rất cần thiết cho xã hội và thế 

giới hiện đại, ở phƣơng Tây cũng nhƣ phƣơng Đông. 

Đạo Phật khuyến cáo mọi ngƣời hãy quay về với ngƣời thật của mình, 

thế nhƣng con ngƣời thật của chúng ta lại là vô ngã. Nó không hạn chế trong 

cái thân và tâm vô thƣờng hạn hẹp này, nó là cũng một thể với tất cả mọi 



ngƣời, mọi chúng sinh và mọi loài hữu tình khác. Và sống hòa nhập với mọi 

ngƣời, mọi chúng sinh chính là lối sống vô ngã vị tha theo lý tƣởng Bồ-tát. 

Nói tóm lại, hƣớng nội để tìm con ngƣời thật của chính mình. Nhƣng 

sau khi phát hiện con ngƣời thật của mình lại không có mình không có ta, lại 

là vô ngã, đồng nhất thể với tất cả mọi ngƣời, mọi chúng sinh khác, cho 

nên đạo Phật lại chủ trƣơng một cuộc sống năng động tích cực, hƣớng ngoại 

không phải là để tìm và hƣởng thụ những lạc thú vật chất tầm thƣờng và 

phiđạo đức, mà là để mƣu lợi ích và đem lại an lạc cho mọi ngƣời, mọi loài 

Trong cả hai xu thế hƣớng nội và hƣớng ngoại này, nổi bật lên chủ thuyết 

Vô ngã của đạo Phật, nó không khác gì sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ giáo 

lý, đạo đức và thực tiễn tu hành của đạo Phật. 

Khi đức Phật còn tại thế và cả sau khi Ngài đã nhập diệt, tại bất cứ nơi 

nào đạo Phật có mặt thì lý tƣởng vô ngã vị tha bao giờ cũng là chuẩn mức 

bất di dịch của nếp sống đạo đức Phật giáo, đối với ngƣời xuất gia cũng nhƣ 

ngƣời tại gia. Lý tƣởng đó chói sáng Phật giáo Nguyên thủy cũng nhƣ Phật 

giáo phát triển, Phật giáo Nam tông cũng nhƣ Phật giáo Bắc tông, hồi Phật 

còn tại thế cũng nhƣ mãi mãi về sau này. Bất cứ mọi ngƣời nào mà chối bỏ 

lý tƣờngđó, sống ngƣợc lại với lý tƣởng đó, thời không thể đƣợc xem nhƣ là 

ngƣời Phật tử chân chính, chứ đừng nói gì đến bậc A-la-hán. Ấy thế mà vẫn 

có ngƣời viết sách phê phán, lý tƣởng của A-la-hán là vị kỷ hẹp hòi. Họ 

không hiểu rằng muốn thành A-la-hán, điều kiện tiên quyết là phải diệt trừ 

mọi tƣ tƣởng về cái ta, phải giác ngộ về lý vô ngã vị tha. 

Chúng ta hãy nghe lại lời đức Phật khuyến dụ lớp học trò đầu tiên của 

Ngài: 

"Này các Tỳ kheo, các ngƣời cần phải tu hành, vì an lạc cho số đông, vì 

hạnh phúc cho số đông, vì lòng thƣơng tƣởng cho đời, vì hạnh phúc của chƣ 

Thiên và loài Ngƣời..." (Mahavagga, 19) 

Cần nhắc lại rằng, sớm từ năm 300 trƣớc Công nguyên, vào một thời 

mà đạo Phật Đại thừa chƣa hƣng khởi thì Hoàng đế Asoka ở Ấn Độ đã phái 

nhiều đoàn truyền giáo mang thôngđiệp của đức Phật Thích-ca đến tận các 

xứ Xiri, Hy Lạp, Ai Cập và Bắc Phi và nhiều vùng xa xôi khác trên thế giới. 

Theo truyền thuyết, một phái đoàn truyền giáo của Asoka đã đến tận nƣớc 

Việt Nam, và có xây một bảo tháp ở đây. Truyền giáo ở đất nƣớc xa xôi, bất 

chấp những trở ngại về ngôn ngữ, phong tục tập quán v.v... là một 

hành động không những vị tha mà còn dũng cảm nữa. Và đã có biết bao 



nhiêu ngƣời đi mà không trở về trong sự nghiệp truyền giáo của các tôn giáo 

lớn trên thế giới. 

Thiếu sót cơ bản của con ngƣời hiện đại là đã đánh mất con ngƣời thật 

của chính mình, mà chạy theo cái Ta giả với những khao khát thèm muốn 

không bao giờ có thể thỏa mãn. Con ngƣời hiện đại ở xã hội văn minh 

phƣơng Tây, có thể sống một đời sống tiện nghi vật chất thậtđầy đủ, nhƣng 

chỉ thiếu một cái là hạnh phúc, là sự an ổn nội tâm để thật sự thụ hƣởng tất 

cả mọi của cải và tiện nghi vật chất đó. 

Đúng nhƣ vậy, của cải và tiện nghi vật chất, lạc thú vật chất không thể 

là mục đích tự nó, và cứu cánh đƣợc Bởi vì, tối thiểu, con ngƣời phải có sự 

bình tĩnh và thanh thản của tâm hồn mới có thể tận hƣởng những lạc thú vật 

chất hay tinh thần. Thế nhƣng từ lâu, do cuộc sống thác loạn và hƣớng 

ngoại, mất hài hòa với bản thân, với thiên nhiên và xã hội, con ngƣời của xã 

hội văn minh phƣơng Tây đã đánh mất sự bình tĩnh và thanh thản đó của tâm 

hồn, là điều kiện tiên quyết và cơ bản của một hạnh phúc chân chính và thật 

sự. 

Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, Socrates đã vạch ra tất cả sự vô nghĩa lý 

của một lối sống tôn thờ khoái lạc vật chất nhƣ là độc nhất và tối thƣợng. 

Chúng ta có thể đọc lời phê phán sắc sảo đó của Socrates trong bài đối ngoại 

Phillebus của Plato. Trong cuộc đàm thoại, Socratesđã dẫn đối phƣơng của 

mình là Protarchus đến kết luận vô lý này là con ngƣời chỉ cần hƣởng lạc thú 

tối đa, ngoài ra thì không cần gì hết, kể cả lý trí, sự thông minh, trí nhớ, kiến 

thức và quan niệm đúng đắn. Nghĩa là theo Protarchus, con ngƣời miễn 

là đƣợc hƣởng lạc thú tối đa, còn thì không cần gì nữa hết, kể cả sự thông 

minh, lý trí, trí nhớ v.v... 

Socrates nói: "Nhƣ vậy thì không có trí nhớ làm sao ông nhớ đƣợc ông 

đã đƣợc hƣởng lạc thú: bởi lẽ ngay sau khi hƣởng lạc thú, ông không còn 

còn nhớ gì đƣợc hết, và hơn nữa, vì ông cũng không có quan niệm đúng đắn, 

ông cũng không nghĩ đƣợc rằng ông đã đƣợc hƣởng lạc thú, và bởi vì ông 

cũng thiếu khả năng lý trí, ông cũng mất khả năng nhận thức đƣợc rằng ông 

sẽ còn đƣợc hƣởng lạc thú trong tƣơng lai. Ông phải sống cuộc sống của con 

sò hay là của những con vật sống nào khác mà trú xứ là đáy biển mà linh 

hồn bị dấu kín ở trong vỏ cứng. Có phải tất cả là nhƣ thế chăng, hay là 

chúng ta có thể nghĩ một cái gì khác?" 

Protarchus: "Chúng ta không thể nghĩ khác đƣợc”. 



Socrates: "Nếu vậy thì phải chăng chúng ta có thể nghĩ rằng một lối 

sống nhƣ thế là đáng mong ƣớc?” 

Protarchus: "Này Socrates, lập luận của ông làm tôi điếc cả tai ..." 

Tôi dẫn chứng cuộc đàm thoại của Socrates để nói rằng con ngƣời hiện 

đại, sống một cuộc sống văn minh vật chất cao ở cuối thế kỷ XX này vẫn có 

thể tiếp tục suy nghĩ ấu trĩ nhƣ Protarchus ở Athenes cách đây hai mƣơi lăm 

thế kỷ. 

Tất nhiên, đạo Phật một mặt lên án cuộc sống chạy theo những dục 

vọng vật chất thấp hèn, mặc khác cũng không phải đề cao cuộc sống 

nghèo đói, kham khổ, đạo Phật lại càng phê phán lối tu hành hạ xác thân, ép 

xác khổ hạnh, chỉ làm cho thân ngƣời bệnh hoạn và đầu óc con ngƣời u 

mê. Đức Phật khuyến chúng ta tránh cả hai cực đoan chạy theo dục lạc vật 

chất và sống ép xác khổ hạnh. Đức Phật khuyến cáo học trò mình cũng nhƣ 

tất cả mọi ngƣời sống nếp sống lành mạnh, giản dị, hƣớng thƣợng, chói 

sáng đạo đức, giới hạnh và trí tuệ, một nếp sống mà tất cả mọi ngƣời giàu 

hay nghèo, xuất gia hay tại gia, ở phƣơng Đông hay phƣơng Tây đều có thể 

sống hay hƣớng đến. Một nếp sống nhƣ vậy sẽ đem lại sự bình tĩnh nội tâm 

sự sáng suốt của trí tuệ, giúp cho con ngƣời có thể thấy đƣợc sự vật nhƣ thật. 

Chính nhờ đó mà con ngƣời có thể sống hài hòa với bản thân và làm chủ bản 

thân, sống hài hòa với xã hội, với thiên nhiên. Và trong nhịp sống hài 

hòa đó, với bản thân, với xã hội và thiên nhiên, con ngƣời mới tìm thấy hạnh 

phúc thật sự. 

Nếu tất cả mọi ngƣời đều chấp nhận và sống nếp sống nhƣ vậy, thì cả 

thế giới chiến tranh và bất ổn này sẽ sớm trở thành một thế giới hòa bình và 

hạnh phúc, kỷ nguyên XXI sắp tới đây sẽ trở thành kỷ nguyên của con 

ngƣời, kỷ nguyên trong đó các giá trị nhân bản là thƣớc đo, là chuẩn mức 

của mọi giá trị, đƣờng ranh giới phân biệt thật hay giả, thành công hay thất 

bại, chánh kiến hay tà kiến. Một kỷ nguyên trong đó con ngƣời trở thành vị 

quan tòa tối thƣợng,đánh giá mọi hệ thống chính trị xã hội, xem hệ thống 

nào ƣu việt, đầy sức sống, hệ thống nào lỗi thời, phải cƣơng quyết tự cải tổ 

lại hay là rút lui khỏi vũ đài lịch sử. 

Xu thế hƣớng nội, quay về với con ngƣời thật của chính mình không thể 

bị hiểu nhầm, là tiêu cực, tự thu mình trong tháp ngà. Trên đây, tôi có nói 

đến một xu thế khác của đạo Phật, xu thế hƣớng ngoại dẫn tới một cuộc sống 

vị tha tích cực, vì lợi lạc của tất cả mọi ngƣời, mọi chúng sinh. Trong 



kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy, có ghi những lời dạy của đức Phật, 

khuyến cáo các đệ tử của mình hãy tích cực hoằng hóa độ sanh, và nhất là 

thực hành Bốn nhiếp pháp để gần gũi chúng sinh, mƣu lợi lạc cho chúng 

sinh, gần gũi mọi ngƣời, đem lợi lạc cho mọi ngƣời. 

Bốn nhiếp pháp đó là ái ngữ tức là lời nói dịu hiền, dễ nghe; bố thí tức 

là giúp đỡ chúng sinh trên các mặt cung cấp của cải vật chất, giảng giải đạo 

lý, giáo pháp của đức Phật, che chở, bảo vệ chúng sinh nếu cần thiết, và tùy 

hỷ với tất cả mọi điều lợi lạc cho chúng sinh; lợi hành và cuối cùng là đồng 

sự tức là cùng làm việc với chúng sinh v.v... Bốn nhiếp pháp, ái ngữ, bố thí, 

lợi hành, đồng sự là nhƣ vậy, chúng thể hiện nếp sống vị tha tích cực 

của đạo Phật. (Xem Tăng Chi I, 387). Cùng với Bốn nhiếp pháp, ngƣời Phật 

tử giác ngộ về thuyết vô ngã còn ra sức tu tập, thực hành Bốn vô lƣợng tâm, 

tức là mở rộng lòng từ lòng bi, lòng hỉ, lòng xả, bao trùm tất cả chúng sinh 

khắp mƣời phƣơng. Đồng thời cũng tu tập thực hành sáu hạnh ba la mật, tức 

là bố thí, giới hạnh, nhẫn nhục, tinh tấn, Thiền định, trí tuệ. Sáu hạnh 

này đƣợc tu tập và thực hànhđến chỗ hoàn hảo, triệt để sẽ giúp cho những 

ngƣời sống theo lý tƣởng Bồ-tát, có thể vứt bỏ hoàn toàn cái Ta nhỏ hẹp, vị 

kỷ, sống hòa nhập vào tất cả chúng sinh, tất cả mọi ngƣời. 

Đó là nếp sống của những ngƣời Phật tử giác ngộ về lý Vô ngã của đạo 

Phật. Nếp sống đó không có gì là tiêu cực thụ động. Trái lại, nó rất tích cực, 

năng động và phong phú, đa dạng. Mong rằng nó tỏ ra hấp dẫn đối với con 

ngƣời hiện đại, đối với xã hội hiện đại. 

   

--- o0o --- 

12. ĐẠO PHẬT VỚI NẾP SỐNG THIÊN NHIÊN 

Sau thế chiến thứ hai, loài Ngƣời sống lo sợ một cuộc chiến tranh thế 

giới nguyên tử, biến quả đất thành một mùa đông giá rét vĩnh cửu, trong ấy 

mọi sinh vật kể cả loài Ngƣời, động vật, thực vật đều bị tiêu diệt, không một 

ai sống sót. Trong mấy năm gần đây, sự lo sợ một cuộc chiến tranh nguyên 

tử tiêu diệt nhân loại đƣợc cộng thêm với một lo sợ mới là tai họa hủy diệt 

môi sinh, tai họa này có thể đƣa nhân loại vào cảnh diệt vong còn mau hơn 

tai họa chiến tranh. Nhƣ một nhà bảo vệ môi sinh học đã nói, nếu trong 50 

năm nữa, thế giới không đồng loạt đứng lên bảo vệ môi sinh trên quả đất 

này, thời ngôi nhà chung của nhân loại có thể bị tiêu diệt, môi trƣờng sống 

của chúng ta sẽ bị hủy hoại, không gì có thể cứu vãn đƣợc. Qua các tài liệu 



mới nhất của Tổ chức Liên Hiệp Quốc bảo vệ môi sinh và của một số Tổ 

chức quốc tế khác có liên quan, chúng ta có thể biết. 

Hằng năm trên thế giới, hàng trăm triệu tấn đất mùn có giá trị nông 

nghiệp bị hủy hoại do tệ phá rừng và xử lý đất đai không hợp lý. Hàng năm 

trên dƣới 3000 cây số vuông đất nông nghiệp màu mỡ bị mất do xây dựng 

nhà cửa và đƣờng sá, chỉ tính riêng tại các nƣớc phát triển. Ở các nƣớc 

nghèo thuộc thế giới thứ ba, môi trƣờng tự nhiên bị hủy hoại theo một kiểu 

khác. Nông dân đốt rừng để làm rẫy, chặt cây để có củi đun nấu; ở một số 

nƣớc xuất khẩu gỗ, nạn phá rừng đạt quy mô tệ hại, vì tiến hành với phƣơng 

tiện kỹ thuật hiện đại. Một thí dụ, ở Thái Lan cách đây không đầy 50 năm, 

diện tích rừng chiếm 80% diện tích cả nƣớc, hiện nay, tỷ lệ đó chỉ còn lại 

20%. Nhiều loại cây quý, cùng với một số chim muông, dã thú bị mất tích. 

Nhân dân nhiều làng lâm vào cảnh thiếu nƣớc ăn, nƣớc uống, chỉ còn một 

cách là bỏ làng ra đi. Lụt hạn thƣờng xuyên xảy ra. Lớp màu mỡ của nhiều 

vùng nông nghiệp bị hủy hoại, mùa màng thất bát, khiến nông dân bị cơ cực, 

nghèo đói. Nói tóm lại, kể cả Bắc cũng nhƣ Nam bán cầu ở các nƣớc 

phƣơng Tây có trình độ phát triển cao, cũng nhƣ ở các nƣớc thuộc thế giới 

thứ ba nghèo nàn, lạc hậu, vấn đề hủy hoại môi trƣờng sống đều đặt ra bức 

xúc và cấp bách, nhất là trong những năm gần đây. 

Dù cho trong thời đức Phật còn tại thế, bảo vệ môi sinh chƣa đặt thành 

vấn đề, nhƣng đức Phật với trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi cứu khổ của Ngài, 

với trách nhiệm của bậc Đạo sƣ cần tạo ra một môi trƣờng tu học thích hợp 

cho những đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài, đức Phật đã chủ động tìm cách 

xây dựng cho mình và cho Hội chúng Tăng già một nếp sống hài hòa với 

thiên nhiên, một đạo tràng tu tập thích hợp hƣớng tới giác ngộ và Niết Bàn. 

Đức Phật là một bậc Giáo chủ độc nhất sinh ra dƣới cây Vô ƣu tại vƣờn 

Lâm-tỳ-ni, hành trì Thiền định cho đến giác ngộ dƣới gốc cây Bồ đề, thuyết 

pháp lần đầu tiên tại vƣờn Nai ở Ba-la-nại, và cuối cùng nhập Niết Bàn dƣới 

hai cây Sa-la tại Kusinara. 

Trong 45 thuyết pháp độ sanh, Ngài để lại cho chúng ta hình ảnh một 

bậc Đạo sƣ đi bộ từ làng này qua làng khác, từ đô thị này qua đô thị khác, 

sau khi khất thực trở về, thƣờng ngồi trong một khu rừng gần đấy để an nghỉ 

hoặc thuyết pháp, hoặc ngồi Thiền cho đến chiều. Hình ảnh đó của đức Phật 

đƣợc ghi lại trong các câu thơ sau đây: 



Một bát ăn ngàn nhà, 

Một thân đi vạn dặm 

Vì vấn đề sanh tử, 

Giáo hóa độ ngày qua. 

(Nhât bát thiên gia phạn, 

Cô thân vạn lý du, 

Kỳ vị sanh tử sự, 

Giáo hóa độ xuân thu). 

Trong những bài thuyết pháp, Ngài thƣờng dùng các ẩn dụ tìm thấy 

trong thiên nhiên, trong các động vật và thực vật và nhờ vậy các hình ảnh 

gợi lên rất sinh động tƣơi mát nhƣ chính mình sống giữa mây trời rộng rãi. 

Nói đến sự cách biệt giữa pháp thiện và pháp ác, Ngài dạy: "Rằng xa thật là 

xa khoảng cách giữa mặt đất và vòm trời. Rằng xa thật là xa khoảng cách 

giữa bờ bên này đến bờ bên kia. Rằng xa thật là xa, khoảng cách giữa mặt 

trời mọc và với chỗ mặt trời lặn, nhƣng còn cách xa, cách xa hơn nữa là 

khoảng cách giữa pháp bậc thiện và pháp kẻ ác" (Tăng Chi tr. 410). Nói đến 

hƣơng ngƣời đức hạnh là ví với hƣơng của hoa thơm, nhƣng giữa hai loại có 

sự sai khác: 

"Không một hƣơng hoa nào 

Bay ngƣợc chiều gió thổi 

Chỉ hƣơng ngƣời đức hạnh 

Ngƣợc gió khắp tung bay" (Pháp Cú 52) 

Đức Phật thƣờng dùng hình ảnh biển cả để so sánh với Chánh pháp: 

“Này Paharada, biển lớn chỉ có một vị, đó là vị mặn. Cũng vậy, này 

Paharada pháp này của Ta cũng chỉ có một vị, là vị giải thoát". (Tăng III, tr 

57). 

Ồn ào của ngƣời ngu, sự yên lặng của ngƣời trí đƣợc đem ra so sánh với 

bể cả. Biển gần bờ thời ào ào, biển ngoài khơi thời lặng yên: 

"Nhƣ chính giữa trung tâm 

Của biển cả đại dƣơng 

Sóng biển không có sanh 

Biển hoàn toàn đứng lặng. 

Cũng vậy này Tỳ kheo, 

Hãy đứng lặng không động, 



Không xôn xao bồng bột 

Đối sự gì ở đời". (Kinh Tập, số 920) 

Đức Phật luôn luôn tán thán núi rừng, và xem núi rừng là nơi trú ẩn lý 

tƣởng cho những vị xuất gia hành đạo. 

"Làng mạc hay rừng núi, 

Thung lũng hay đồi cao 

La-hán trú chỗ nào 

Đất ấy thật khả ái". 

"Khả ái thay núi rừng 

Chỗ ngƣời phàm không ƣa 

Vị ly tham ƣa thích 

Vì không tìm dục lạc" (Pháp Cú 98-99) 

Khi Ngài thấy vị Tỳ kheo sống ở trong rừng, Ngài rất hoan hỷ: 

"Ở đây này Nagita, Ta thấy một Tỳ kheo sống ở trong rừng, ngồi chƣa 

đạt đƣợc Thiền định ở trong rừng. Này Nagita, đối với vị ấy, ta suy nghĩ: 

“Tôn giả này chƣa đạt đƣợc Thiền định, nhƣng sẽ thành tựu đƣợc Thiền 

định, và sẽ bảo vệ đƣợc tâm đã đƣợc Thiền định”. Do vậy này Nagita, Ta 

hoan hỷ về trú xứ tại rừng của Tỳ kheo ấy". (Tăng Chi II, tr. 336). 

Ở đây chúng ta chỉ cần nghe một số bài kệ, bài thơ của các vị Đại đệ tử 

đức Phật, khi đã chứng quả, nói lên lời ca tụng núi rừng để nhận thức rằng 

đời sống giữa rừng núi với thiên nhiên là những trú xứ, là những môi trƣòng 

thích hợp nhất để thành tựu chánh trí. Ngài Sabbaka tuyên bố: 

"Khi ta thấy con cò, 

Trƣơng đôi cánh trắng tinh 

Sợ hãi đám mây đen 

Tìm chỗ kín ẩn nấp, 

Khi ấy chính con sông 

A-ja-ta-ra-ni 

Đem hoan hỷ cho ta. 

 

Ai lại không thích thú, 

Khi thấy ở tại đây 

Trên cả hai dãy bờ 

Có hàng cây Jam-bu 



Làm chói sáng bờ sông, 

Sau lƣng cái hang lớn. 

 

Hãy nghe những con nhái 

Khéo thoát những đàn rắn 

Kêu lên niềm hoan hỷ 

Với tiếng kêu nhẹ nhàng. 

 

Nay không phải là thời 

Buông thả với núi rừng 

Thật an ổn con sông 

A-ja-ta-ra-ni 

Thoải mái và an lành 

Thật an vui thích thú". 

(Trƣởng Lão Tăng kệ tr. 134) 

Ngài Kassapa, sống trọn đời ở rừng núi nói lên vì sao ngài ƣa thích núi 

rừng: 

"Khu đất thật khả ái 

Với những vòng tràng hoa 

Hoa tên Ka-ra-ri 

Trải rộng ra cùng khắp, 

Với voi rú khả ý 

Đồí núi ấy ta thích. 

Những hồ nƣớc trong mát 

Tuyệt đẹp màu mây xanh 

Che tán bởi loại bọ 

Tên kẻ chăn In-da 

Những ngọn núi đá ấy 

Làm tâm ta thích thú. 

Giống đồi mấy xanh biếc 

Ví tháp đẹp lâu đài  

Với vƣợn hú khả ý 

Đồi núi ấy ta thích. 

Đƣợc mƣa ƣớt thấm nhuần 

Đất bằng thật khả ý 



Đồi núi đƣợc ẩn sĩ 

Làm thành nơi trú xứ 

Vẳng lên tiếng chim công 

Đồi núi ấy ta thích. 

Tràn đầy hoa cây gai, 

Nhƣ trời phủ làn mây 

Đầy mọi loài chim chóc 

Đồi núi ấy ta thích. 

Dƣới tảng đá hang đá 

Có nƣớc suối trong chảy 

Có khỉ và có nai 

Lai vảng sống gần bên 

Cỏ cây bao trùm nƣớc 

Đồi núi ấy ta thích". (Trƣởng Lão Tăng Kệ, 252 -253) 

Ngƣời Phật tử không những xem thiên nhiên nhƣ ngƣời mẹ hiền nuôi 

dƣỡng mình bằng thức ăn, áo mặc, nhà ở v.v... mà còn xem thiên nhiên nhƣ 

là một nguồn bất tận những cảm hứng hƣớng thƣợng, giác ngộ giải thoát. 

Hoa rụng, lá rơi mùa Đông qua, mùa Xuân lại. Đó phải chăng là những bài 

học sinh động của thiên nhiên dạy chúng ta về cuộc đời là vô thƣờng, mọi 

pháp là vô ngã, không xứng đáng cho con ngƣời phải tham đắm. 

Các Thiền sƣ ngộ đạo đời Lý, đời Trần đã để lại cho chúng ta những bài 

thơ tả cảnh thiên nhiên, lời lẽ hay, hình ảnh đẹp, ý tứ sâu xa tuyệt vời. 

Chúng ta hãy cùng nhau thƣởng thức lại bài thơ của Thiền sƣ Mãn Giác 

đời Lý: 

"Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thƣợng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai". 

(Xuân đi trăm hoa rụng, 

Xuân tới trăm hoa cƣời 

Trƣớc mắt việc đi mãi 

Trên đầu già đến rồi 



Đừng tƣởng xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua sân trƣớc một cành mai). 

Cảnh xuân đến xuân đi, hoa nở, hoa tàn, mọi sự việc ở đời trôi qua 

trƣớc mắt, và tóc của ngƣời trên đầu bạc dần. Trong bức tranh toàn cảnh vô 

thƣờng đó, Thiền sƣ vẫn cảm nhận sự sống là bất diệt trong cảnh hoa mai nở 

sau đêm xuân tàn. 

Trần Nhân Tôn là ông vua kiêm Thiền sƣ đời Trần. Cảnh vật trong 

nhiều bài thơ của vua có màu sắc hƣ hƣ thực thực, phản ảnh chân lý vô 

thƣờng, vô ngã của đạo Phật. Nhƣ bài Thiên Trƣờng Văn Vọng sau đây; 

"Thôn tiền thôn hậu đạm tự yên 

Bán vô bán hữu tịch dƣơng biên . 

Mục đồng địch lý ngƣu quy tận 

Bạch lộ song song phi hạ điền". 

Dịch: 

Trƣớc xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều dƣờng có lại dƣờng không 

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng. 

Cảnh sau hay trƣớc thôn mờ ảo nhƣ trong khói, dƣờng nhƣ có dƣờng 

nhƣ không trong bóng chiều tà, theo tiếng sáo của mục đồng đã đón trâu về 

hết nhƣng đồng ruộng lại rộn lên với đàn cò từng đôi từng đôi bay xuống 

đậu trên cánh đồng. 

Đạo Phật vừa đề cao một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, vừa đề cao 

một nếp sống hài hòa với con ngƣời. Khi đƣợc Dandapani hỏi Ngài thuyết 

giảng những gì, đức Phật liền tuyên bố: "Theo lời dạy của Ta, trong thế giới 

với chƣ Thiên, ác ma và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chƣ 

Thiên và loài Ngƣời, không tranh luận với một ai ở đời”. (Trung Bộ III 109-

l09s). Một câu tuyên bố nữa nói lên thái độ không tranh chấp của đức Phật: 

“Này các Tỳ kheo Ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với 

Ta. Ngƣời nói pháp không có tranh chấp với một ai ở đời”. (Tƣơng ƣng III, 

165) . 

Từ nếp sống hài hòa với thiên nhiên, với con ngƣời, đạo Phật tiến tới 

bƣớc nữa, đề cao lòng từ bi đối với loài vật và cây cỏ, một thái độ tạo nên sự 



thông cảm giữa loài Ngƣời, loài vật và thiên nhiên. Trong kinh Thừa Tự, 

Trung Bộ I số 3, đức Phật dạy không nên đổ đồ ăn dƣ thừa trên cỏ xanh và 

trong nƣớc có côn trùng, sợ làm hại cỏ và côn trùng. Ngài dạy các đệ tử xuất 

gia phải dùng vải lọc nƣớc để ngăn chặn giết hại các sinh vật. Trong thời kỳ 

mùa mƣa an cƣ kiết hạ, đức Phật khuyên các Tỳ kheo không nên đi ra ngoài 

vì sợ dẫm dạp trên cỏ cây hoặc các loại côn trùng nẩy nở rất nhiều trên đất 

và trong không khi ẩm ƣớt. Ngài xác nhận không sát sanh là bố thí không sợ 

hãi, bố thí không hận thù, bố thí không làm hại: "Vị thánh đệ tử từ bỏ sát 

sanh, đem không sợ hãi cho vô lƣợng chúng sinh, đem không hận thù cho vô 

lƣợng chúng sinh, đem không làm hại cho vô lƣợng chúng sinh". (Tăng Chi 

III, 229) Ngài tuyên bố rất rõ, Ngài không chấp nhận vì Ngài hay vì đệ tử 

của Ngài mà giết hại các chúng sinh để cúng dƣờng đồ ăn. 

Ngài khuyên các đệ tử tại gia của Ngài không nên làm nghề buôn bán 

ngƣời hay buôn bán thịt. Trong đạo Phật có những tập tục nói lên truyền 

thống thƣơng ngƣời, thƣơng vật, thƣơng cây cỏ của ngƣời Phật tử: Truyền 

thống thả chim, thả cá, phóng đăng, ăn chay, thọ bát quan trai là những hình 

ảnh tuyệt đẹp của lòng từ bi thƣơng ngƣời, thƣơng vật của đạo Phật. Để nuôi 

dƣỡng lòng từ bi ấy, đức Phật dạy các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài phải 

hành trì Bốn vô lƣợng tâm: Tu tập lòng từ để đối trị lòng sân, tu tập lòng bi 

để không hại ngƣời hại vật, tu tập lòng hỷ để trừ diệt lòng ganh ghét và tu 

tập hạnh xả để đoạn diệt hận thù. 

Chính từ, bi, hỷ, xả là bốn sức mạnh xây dựng sự thông cảm giữa ngƣời 

và ngƣời, giữa ngƣời và thiên nhiên, giữa ngƣời với loài vật. Và xây dựng 

đƣợc một môi trƣờng nhƣ vậy thật là tốt đẹp cho hành tinh của chúng ta 

trong quá khứ cũng nhƣ trong hiện tại, thay vì phát động những cuộc chiến 

tranh, hủy diệt con ngƣời, hủy diệt động vật và hủy diệt thiên nhiên. Những 

lời dạy về lòng từ lòng bi thật là rộng rãi bao la, bao trùm mọi loại mọi sinh 

vật, nhƣ kinh Từ Bi trong Tiểu Bộ Kinh số 196 -152 trình bày: 

"Mong tất cả những ai, 

Hữu tình có mạng sống 

Kẻ yếu hay kẻ mạnh 

Không bỏ sót một ai, 

Thân dài hay thân ngắn, 

Trung thấp loại lớn nhỏ, 

Loài đƣợc thấy, không thấv, 

Loài sống xa, không xa, 

Các loài hiện đang sống, 



Các loài sẽ đƣợc sanh, 

Mong mọi loài chúng sinh 

Sống hạnh phúc an lạc. 

Mong rằng không có ai, 

Lƣờng gạt lừa dốí ai, 

Không có ai khinh mạn 

Tại bât cứ chỗ nào, 

Không vì giận hờn nhau 

Không vì tƣởng chống đối 

Lại có ngƣời mong muốn 

Làm đau khổ cho nhau. 

Nhƣ tấm lòng ngƣời mẹ 

Đối với con của mình 

Trọn đời lo che chở 

Con độc nhất mình sanh. 

Cũng vậy đối tất cả 

Các hữu tình chúng sinh 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lƣợng rộng lớn; 

Hãy tu tập từ tâm 

Trong tất cả thế giới. 

Hãy tu tập tâm ý 

Không hạn lƣợng rộng lớn 

Phía trên và phía dƣới 

Cũng vậy cả bề ngang 

Không hạn chế trói buộc 

Không hận, không thù địch. 

Khi đứng hay khi đi 

Khi ngồi hay khi nằm 

Lâu cho đến khi nào 

Khi đang còn tỉnh thức 

Hãy an trú niệm này 

Nếp sống này nhƣ vậy 

Đƣợc đời đề cập đến 

Là nếp sống tối thƣợng..." 



Đức Phật dạy ngƣời tu tập lòng từ có đƣợc những lợi ích nhƣ sau: “Ngủ 

đƣợc an lạc, thức đƣợc an lạc, không có ác mộng, đƣợc ngƣời khác ái mộ. 

Đƣợc loài phi nhân yêu kính, đƣợc loài Trời gia hộ". (Tăng Chi III, tr 11) 

Một ngƣời có từ tâm với thiên nhiên, với các loài động vật, thì làm sao 

còn có ác tâm đƣợc với ngƣời khác, với đồng loại. Ngƣời Phật tử đối với 

thiên nhiên nhƣ đối với mẹ mình, dựa vào thiên nhiên để nuôi dƣỡng thân 

mình, để cầu giải thoát và giác ngộ, chớ không phải khai thác thiên nhiên để 

thỏa mãn lòng tham của mình... 

Phật tử đến với thiên nhiên nhƣ ong với hoa, hút nhụy của hoa nhƣng 

không làm hại đến sắc và hƣơng (Kinh Pháp Cú kệ số 49). 

"Nhƣ ong chỉ lấy nhụy 

Không hại hƣơng sắc hoa, 

Cũng vậy vị Sa-môn 

Ra vào giữa thôn làng". 

Đối với ngƣời xuất gia, đức Phật đặc biệt chú trọng sự im lặng để có thể 

tập trung hành Thiền, tu tập quán hạnh. Hội chúng Tỳ kheo của đức Phật là 

một hội chúng thanh tịnh, ƣa thích im lặng, tránh xa ồn ào. Đức Phật khuyên 

các vị Tỳ kheo nên lựa một trụ xứ "Không quá xa, không quá gần, thuận tiện 

cho đi và đến. Ban ngày không đông đúc, ban đêm không ồn ào. ít xúc chạm 

với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loài rắn rít..." (Tăng Chi III, tr. 

314). Vua Ajatasattu với lời giới thiệu của Jivaka đi đến yết kiến đức Phật. 

Khi đi gần đến hội chúng Tỳ kheo 1250 ngƣời mà không có tiếng động, 

tiếng đằng hắng, vua liền lo sợ không biết Jivaka có bội phản mình không. 

Khi đƣợc Jivaka giải thích Hội chúng của đức Phật tôn trọng sự im lặng nhƣ 

vậy đó, vua mới yên tâm đi đến yết kiến đức Phật. Một thời gia chủ 

Sandhana (Trƣờng Bộ số IV, tr. 38), đến viếng thăm hội chúng của tu sĩ 

ngoại đạo. Sandhana ghi nhận sự sai khác của hai hội chúng: “Thật sai khác 

thay, khi các tôn giả ngoại đạo hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn 

tiếng, họ sống bàn cãi những vấn đề phù phiếm... 

Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, 

xa vắng ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt ngƣời đời, thích hợp cho 

sự tĩnh tu”. Vua Pasenadi nƣớc Kosala chứng kiến các buổi thuyết pháp của 

Thế Tôn có hàng trăm ngƣời dự. Nếu có ngƣời ho lên một vị ngồi bên trên 

khẽ đập vào đầu gối và nói: "Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn, 

Thế Tôn bậc Đạo sƣ của chúng ta đang thuyết pháp”. Cả một hội chúng 



đông ngƣời, trân trọng im lặng lắng nghe lời giảng pháp của Thế Tôn, hình 

thành một bầu không khí học tập tuyệt diệu cho các Phật tử. Đức Phật 

khuyến khích các đệ tử xuất gia của Ngài sống đời sống ít dục, biết đủ. Ngài 

dạy các Tỳ kheo, nhƣ lý quán sát thọ dụng y phục, "chỉ để ngăn ngừa lạnh, 

ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 

các loài bò sát; thọ dụng các món ăn khất thực, chỉ để thân này đƣợc sống 

lâu và để bảo dƣỡng, để thân này khỏi bị thƣơng hại, để hỗ trợ cho Phạm 

hạnh; thọ dụng sàng tọa chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa 

sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời... chỉ với mục đích sống 

độc cƣ an tịnh.... thọ dụng các dƣợc phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm 

giác thống khổ đã sanh, để đƣợc ly khổ hoàn toàn..." (Trung Bộ I, tr. 98). 

Chỉ với một nếp sống thiểu dục tri túc nhƣ vậy ngƣời hành giả mới sống một 

đời sống lành mạnh hƣớng thƣợng, đạt đến giác ngộ giải thoát. 

Nhƣ vậy, đạo Phật tán dƣơng một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, hài 

hòa với loài Ngƣời, tán thán lòng từ bi, khích lệ thƣơng ngƣời thƣơng vật, đề 

cao hạnh thiểu dục tri túc, sống đời sống lành mạnh và giản dị, với mục đích 

xây dựng một môi trƣờng tu học lý tƣởng cho ngƣời đời cũng nhƣ cho ngƣời 

xuất gia. 

Phật tử chúng ta ngày nay hãy học theo nếp sống của đức Bổn Sƣ, hãy 

sống gần thiên nhiên, yêu thiên nhiên, gần cỏ cây hoa lá, thở hít khí trời 

trong sạch và nếu có thể thì sống xa lánh những nơi ồn ào, bụi bặm. Dù có 

phải sống giữa thành phố, nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh này, nếu có chút đất 

gần nhà thì hãy trồng cây, tạo bóng mát. Hãy đƣa thiên nhiên vào tận trong 

nhà, lên lầu với những giàn hoa, những cây cảnh. Đặc biệt là các chùa, Thiền 

viện, quý vị Hòa thƣợng, Thƣợng tọa hay Đại đức trụ trì, quý Sƣ bà, Ni cô 

hãy tạo mỗi cảnh chùa thành nhƣ một ốc đảo yên tịnh sạch sẽ, đầy hoa lá và 

gió mát trong cái thành phố ồn ào và đông dân này, làm nhƣ vậy, tức là 

truyền đạo và hành đạo, vì yên tĩnh ở ngoại cảnh dẫn tới yên tĩnh trong tâm 

hồn. Yên tĩnh trong tâm hồn là giải thoát, là tự do tự tại. 

Tất cả vấn đề là chƣ Tăng Ni có ý thức đầy đủ, tạo ra cho mọi Phật tử 

một môi trƣờng tốt nhất, có đạo vị nhất giúp cho sự tiến bộ trí tuệ và cuộc 

sống an lạc của mọi ngƣời đến chùa. Đó là sự hòa hợp tốt đẹp giữa môi 

trƣờng thiên nhiên và môi trƣờng nhân văn. Tất nhiên, cảnh chùa tọa lạc ở 

một nơi phong cảnh đẹp đẽ, thoáng mát, nhiều hoa lá đã là một ốc đảo thanh 

tịnh đối với những ngƣời thế tục rồi. Nhƣng cảnh chùa đó lại thêm tiếng mõ 

nhịp đều, tiếng chuông ngân nga trầm bổng, tiếng tụng kinh, niệm Phật và 

nhất là sự hiện diện của chƣ Tăng Ni, nghiêm trang và giải thoát, đầy đủ uy 



nghi và đức hạnh, nói ra những lời lẽ đầy lòng từ bi và chói sáng trí tuệ. 

Chúng tôi tin rằng quý vị Tu sĩ trụ trì sinh hoạt ở các chùa và Thiền viện 

chúng ta có khả năng và ý thức tạo ra, sắp xếp đƣợc một môi trƣờng có đầy 

giá trị trí tuệ nhƣ vậy. 

Tiện đây, tôi xin phát biểu vài ý kiến về một vấn đề có quan hệ tới môi 

trƣờng và cảnh trí của chùa chiền Phật giáo. Đó là vấn đề hái lộc vào dịp Tết 

Nguyên đán. Chữ Hán Ital là điều phúc, điều tốt lành, theo đạo Phật làm 

điều thiện, điều phải; ngày hôm nay thì sẽ hái lộc mai sau, tức là đƣợc quả 

báo tốt lành sau này. Hái Lộc không phải là, từng đoàn ngƣời, đoàn ngƣời 

đến chùa, hái trụi lá trong vƣờn chùa! Chúng tôi không rõ từ đâu, dựa vào 

kinh điển Phật giáo nào, mà ngƣời ta bày vẽ ra một nhận thức và tập quán 

sai lầm về hái lộc nhƣ vậy. Tôi đề nghị thay tập quán phá cây, phá vƣờn 

chùa trong dịp Tết bằng phong trào đem cây mới đến trồng ở vƣờn chùa gọi 

là trồng lộc. Có những cây có tên rất đạo vị nhƣ cây Phật thủ, Thất Phật, cây 

La-hán v.v... Các chùa nên ƣơm sẵn những loại cây có tên nhƣ thế, để vào 

dịp Tết, Phật tử có thể bỏ công đến trồng ở vƣờn chùa. Nếu Phật tử có vƣờn 

nhà, thì nên ƣơm sẵn những loại cây nhƣ vậy, rồi vào dịp thuận tiện đem đến 

trồng ở chùa. Chúng tôi không quên nhắc tới cây mít, thƣờng đƣợc trồng 

nhiều ở các chùa Việt Nam và Trung Hoa. Cây mít, ngƣời Trung Quốc gọi là 

ba la mật, nguyên chữ Phạn là Paramita. Còn ngƣời Việt Nam chúng ta thì 

gọi là cây mít. Ở các chùa ngoài Bắc từ lâu có tập tục dùng gỗ mít làm mõ 

và các đồ dùng để thờ, xem gỗ mít nhƣ là gỗ thiêng vậy. 

Quý vị Phật tử, không phải chỉ riêng trong những ngày Tết, suốt năm, 

vào những dịp thuận tiện hãy trồng lộc thay vì hái lộc, không phải chỉ trồng 

ở chùa mà trồng cả ở vƣờn nhà, không phải chỉ cây mít, cây Thất Phật, cây 

La-hán mà tất cả mọi thứ cây có thể trồng đƣợc. Bởi lẽ, ở đâu có cây thì ở 

đấy có bóng mát, có gió, có hoa, có chim muông, có sự sống. 

Hôm nay là ngày lẽ Vu-lan, ngày lễ báo đáp Bốn trọng ân của ngƣời 

Phật tử, ngày Lễ báo hiếu đặc biệt của những con ngƣời có tâm hiếu đạo. 

hôm nay cũng là Tự tứ của chúng Tăng sau ba tháng an cƣ nhập hạ, đƣợc gọi 

là ngày Hoan hỷ của chƣ Thiên và loài Ngƣời, vì đƣợc chứng kiến ba tháng 

nhiệt tâm tinh cần tu học của chƣ Tăng, Ni. Đức Phật dạy báo ân và báo hiếu 

không có gì tốt đẹp hơn là giúp đỡ mọi ngƣời mọi loài đƣợc nghe lời Phật 

dạy, đƣợc thực hành điều lành điều thiện về thân về lời và về ý. Và muốn 

vậy, trƣớc hết chúng ta hãy cùng nhau cố gắng xây dựng Thiền Viện Vạn 

Hạnh này thành một môi trƣờng tốt đẹp cho chƣ Tăng và các Phật tử tu học. 

Một môi trƣờng trong ấy các Phật tử có thể đến lễ Phật, tụng kinh, ngồi 



Thiền, nghe pháp, thọ Bát quan trai, dự các buổi thuyết giảng, xem các cuộc 

triển lãm, tham dự các buổi trình diễn văn nghệ, làm một số công tác cứu tế 

xã hội v.v ... một môi trƣờng tu học thích hợp và đem lại lợi ích cho mọi 

ngƣời đến Thiền viện, không những vậy, những Phật tử tại gia về tại gia 

đình của mình cũng cố gắng xây dựng gia đình của mình thành một môi 

trƣờng thích hợp, đúng với tinh thần đạo, xây dựng những môi trƣờng riêng 

biệt nhƣ thế nào, chúng ta đem đạo Phật vào đời vào với gia đình chúng ta 

và giúp cho mọi ngƣời trong gia đình hƣởng thọ những ảnh hƣởng tốt đẹp 

của đạo Phật. Làm đƣợc nhƣ vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng ta dã đóng góp 

một phần vào trách nhiệm bảo vệ môi sinh. Đây cũng là một cử chỉ tốt đẹp, 

có nhiều ý nghĩa nhất để báo đáp bốn trọng ân, báo hiếu cha mẹ và bà con 

trong bảy đời, nhân dịp Vu lan về và ngày Tự tứ hoan hỷ. 

(Bài giảng Đại lễ Vu-lan 2535-1991 tại Thiền Viện Vạn Hạnh) 

--- o0o --- 

13. NĂM GIỚI, MỘT NẾP SỐNG LÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH 
PHÚC 

Mấy năm nay, chúng tôi tranh thủ thuyết giảng nhiều về chủ đề Đạo 

đức Phật giáo. Tháng ba vừa rồi vào hai ngày mƣời và mƣời một, cũng tại 

nơi đây, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo quốc 

tế với chủ đề: Đạo đức Phật giáo Trong Thời Hiện Đại. 

Cuộc hội thảo, ngoài phái đoàn các giáo sƣ từ nƣớc Cộng hòa Liên 

bang Đức đến, còn quy tụ đông đảo quý vị Hòa thƣợng, Thƣợng tọa, Đại 

đức, Phật tử, quý vị giáo sƣ, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà 

hoạt động chính trị và xã hội có tên tuổi. Bế mạc cuộc hội thảo, chúng tôi đã 

khẳng định một chân lý, tuy đƣợc đức Phật chúng ta tuyên bố cách đây hơn 

hai nghìn rƣỡi năm, nhƣng đến nay vẫn mang đầy đủ tất cả giá trị hiện thực 

của nó. 

* Sống đạo đức là sống an lạc và hạnh phúc. 

Đức Phật còn nói cụ thể hơn nữa: "Các ngƣời phải siêng năng tu tập 

các điều thiện, nhờ tu tập điều thiện mà đƣợc mạng sống lâu dài, nhan sắc 

thắm tƣơi, sống yên ổn, vui vẻ, của cải dồi dào, uy tín đầy đủ”. (Trƣờng A-

hàm, kinh Chuyển Luân Vƣơng Tu Hành) 



Đối với chúng ta, những ngƣời Phật tử, xuất gia hay tại gia, tu tập điều 

thiện, chính là giữ giới. Đối với ngƣời tại gia, là giữ năm giới và đối với 

ngƣời xuất gia, là giữ mƣời giới, 250 giới, hay hơn nữa. Nhƣng đối với toàn 

thể những ngƣời Phật tử tại gia hay xuất gia, năm giới là căn bản, là mức đạo 

đức tối thiểu cho một con ngƣời, dù là Phật tử hay không, sống xứng đáng là 

con ngƣời, có nhân cách, có nhân phẩm. 

Năm giới Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài Ngƣời nói chung, 

giá trị phổ biến của chúng, giá trị toàn cầu của chúng đƣợc các nhà đạo đức 

học, triết học, xã hội học trên thế giới công nhận. 

Đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Albert Schweitzer, nhà Ấn Độ học 

ngƣời Đức. Ông viết: “Đức Phật đã sáng tạo ra một nền đạo đức nội tâm 

hoàn thiện nhất, và trong lĩnh vực này,đức Phật đã nói lên những chân lý đạo 

đức có giá trị bất hủ, nền đạo đức không phải của riêngđất nƣớc Ấn Độ mà 

của cả loài Ngƣời nói chung. Đức Phật là một trong những nhà đạo đức học 

vĩ đại nhất, kỳ tài (Indian Thought anh Its Development, tr.117–Tƣ tƣởng 

Ấn Độ và sự phát triển của nó) 

Trƣớc khi giảng thuyết cụ thể về năm giới chúng tôi muốn điểm sơ qua 

về một vài lợi ích thiết thực của cuộc sống theo đúng năm giới trong thời 

hiện nay. 

* Lợi ích của năm giới trong cuộc sống hiện tại: 

Ngƣời sống thiện, giữ năm giới không bao giờ cảm thấy gánh nặng của 

sợ hãi và hổ thẹn. Trái lại gánh nặng này đè lên tâm của ngƣời ác, ngƣời phá 

năm giới suốt ngày đêm, khiến anh taăn không ngon, ngủ không yên... 

Ngƣời sống thiện, giữ năm giới thƣờng có vị trí xứng đáng trong xã hội, có 

uy tín và tiếng tăm, đến tham dự cuộc hội họp nào cũng với thái độ tự tin 

vàđƣờng hoàng. Trái lại, ngƣời sống ác, phá năm giới vì mất lòng tin cậy 

của mọi ngƣời cho nên không thể đƣợc xã hội giao những vị trí xứng đáng, 

tiếng xấu đồn xa, đến dự cuộc hội họp nào cũng với thái độ sợ hãi và thiếu 

tự tin. 

Ngƣời sống thiện giữ năm giới, sống và làm việc một cách sáng tạo và 

vui vẻ, hòa hợp với mọi ngƣời gần hay xa. Trái lại, ngƣời sống ác, phá năm 

giới vì bị lƣơng tâm thƣờng xuyên cắn rứt, bao giờ cũng thấy lo lắng sợ hãi, 

do đó không thể sống vui vẻ sáng tạo. 



Ngƣời sống thiện, giữ đúng năm giới có cái chết bình thản và tỉnh táo, 

vì khi gần chết thƣờng hồi tƣởng lại những việc thiện mình thƣờng xuyên 

làm trong đời sống, hồi tƣởng lại những ngƣời mình đã từng giúp đỡ, nghĩ 

tới Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo, ba của báu luôn luôn hƣớng dẫn mình 

trong cuộc sống thiện và hƣớng thƣợng. Những ngƣời sống thiện và giữ năm 

giới nhƣ vậy, chắc chắn là sau khi chết sẽ đƣợc tái sinh vào các cõi lành. 

Trái lại ngƣời sống ác, phá năm giới không những sống lo âu mà cũng 

chết trong tâm trạng sợ hãi và mê muội. Anh ta, một cách không có ý thức, 

hồi tƣởng lại những việc ác làm trongđời, hình ảnh những ngƣời mà anh đã 

giết hoặc đối xử tàn nhẫn, và cũng với tâm trạng sợ hãi và lo âu đó, anh ta 

qua đời tái sanh vào các cõi ác nhƣ súc sanh, quỷ đói và địa ngục. (Xem 

Tăng Chi II, tr 211). 

Sống theo đúng năm giới thì sống thọ: Đó là lời đức Phật dạy, mà cũng 

là một chân lýđƣợc các bậc minh triết phƣơng Đông khẳng định. Chúng ta 

những hậu thế, không nên vội chê bai là mê tín. Hiện nay, khoa học y tế 

hiện đại phát hiện rằng, tế bào con ngƣời rất nhạy cảm với nếp sống đạo đức 

hay là phi đạo đức. Chính cuộc sống phi đạo đức làm yếu các tế bào bạch 

huyết cầu, khiến cho những tế bào đó bị yếu đi, không đủ sức bảo vệ cơ thể, 

vì vậy cơ thể dễ lâm bệnh. Hệ thần kinh bị những hành động và tƣ tƣởng ác, 

bất thiện làm cho mất thăng bằng, không đủ sức điều khiển sự phát triển lành 

mạnh của các tế bào. Từ đó sinh ra các tế bào ung thƣ, mà sự phát triển vô tổ 

chức, tạo ra những khối u ác tính. Đồng thời, những tình cảm ác, bất thiện 

kèm theo sự ồn ào sợ hãi, lƣơng tâm cắn rứt v.v ... kích thích các tuyến nội 

tiết bài tiết vào trong máu đủ các thứ chất độc. Trong khi những tình cảm 

thiện, tƣ tƣởng thiện lại kích thích các tuyến nội tiết bài tiết vào trong máu 

nhiều chất bổ làm cho toàn cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. 

Đó là những phát hiện và khẳng định của khoa Y học hiện đại, cho 

chúng ta thấy mối liên quan trực tiếp giữa cuộc sống đạo đức và sức khỏe 

của cơ thể con ngƣời. Một sự liên quan mà các nhà minh triết phƣơng Đông 

đã nói tới, cách đây hàng mấy nghìn năm. 

Có thể khẳng định, theo cuốn Dhammapala Jataka, là cuộc sống thiện, 

giữ đúng năm giới của đạo Phật, có thể giúp cho con ngƣời sống thọ, khỏe 

mạnh cả về vật chất cũng nhƣ tinh thần. 



Đức Phật khẳng định nếu không giữ năm giới, thì ngƣời nam cƣ sĩ sẽ 

sống cuộc đời luôn lo âu và sợ hãi. Trái lại, nếu giữ đúng năm giới thì ngƣời 

nam cƣ sĩ không còn lo âu sợ hãi. 

"Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ kheo, nam cƣ sĩ không còn sợ 

hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 

trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏđắm say rƣợu men, rƣợu nấu”. 

Đức Phật còn nói lại ý kiến vừa rồi, dƣới hình thức một bài kệ để chúng 

ta dễ đọc dễ nhớ: 

Ai sát hại sinh linh, 

Và nói láo ở đời, 

Lấy của cải không cho, 

Đi đến vợ ngƣời khác, 

Và ngƣời mãi đắm say 

Uống rƣợu men, rƣợu nấu, 

... Đƣợc gọi năm ác giới 

Mạng chung, sanh ác tuệ. 

Bị rơi vào địa ngục. 

Nhƣ chúng ta thấy, sống phá năm giới, đức Phật gọi là sống theo năm 

ác giới, và ngƣời đó khi sống trong sợ hãi, khi chết thì phải đọa xuống địa 

ngục. 

Ngƣợc lại, nếu ngƣời đó sống theo đúng năm giới, thì khi sống đã 

không lo âu sợ hãi, mà sau khi chết, sẽ đƣợc sanh lên các cõi lành: 

"Ai không hại sanh linh, 

Không nói láo ở đời, 

Không lấy của không cho, 

Không đi đến vợ ngƣời”. 

"Ngƣời nào không đắm say 

Rƣợu men và rƣợu nấu, 

...Đƣợc gọi là có giới, 

Mạng chung, sanh trí tuệ, 

Đƣợc sanh lên cõi lành". (Tăng Chi II, 210, 211 ) 

Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã dành nhiều thời giờ để trực tiếp 

nói chuyện với những gia chủ sống tại gia, có vợ, có con, với nhiều tài 



sản. Đối với những ngƣời nhƣ vậy, đức Phật luôn luôn khuyến cáo họ sống 

đạo đức, sống thiện, giữ năm giới. 

Thí dụ, gia chủ Dighajanu, thuộc bộ tộc Kolya thƣa với đức Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con là những ngƣời gia chủ, hƣởng thọ các dục vọng, 

sống ràng buộc với vợ con, dùng các hƣơng chiên đàn ở Kasi, đeo và dùng 

các vòng hoa, hƣơng liệu, phấn sáp, vàng bạc. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những ngƣời nhƣ chúng 

con, thuyết nhƣ thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh 

phúc an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc cả trong tƣơng lai". 

(Tăng Chi III, tr. 1 19) 

Đức Phật bèn giảng cho gia chủ Dighajanu về bốn pháp là : 

1. Sống đầy đủ tháo vát, tức là làm thật giỏi, thật thiện xảo nghề nghiệp 

của mình. 

2. Biết giữ gìn tài sản do nghề nghiệp lƣơng thiện làm ra, không để mất 

mát, lãng phí. 

3. Đƣợc nuôi dƣỡng và sống có đạo đức. Đức Phật gọi đó là làm bạn 

với thiện. Đức Phật nói: “Với những ngƣời đầy đủ giới đức, thì học tập đầy 

đủ giới đức. Với những ngƣời đầy đủ bố thí, thì học tập đầy đủ bố thí. Với 

những ngƣời đầy đủ trí tuệ thì học tập đầy đủ trí tuệ”.(Tăng Chi III, tr. 121 ). 

4. Cuối cùng, đức Phật khuyên gia chủ hãy biết sống một nếp sống 

thăng bằng, điều hòa, không đam mê đàn bà, không đam mê rƣợu chè, 

"không đam mê cờ bạc, không giao du với bọn ác". Đức Phật ví bốn điều 

cấm kỵ trên đây nhƣ bốn cái cửa, nếu mở ra thì tài sản bị thất tán hết, nhƣng 

biết đóng lại, tức là: 

"Không đắm say đàn bà, không đắm say rƣợu chè, không đắm say cờ 

bạc, lại biết giao du với ngƣời thiện lành, thì tài sản trong nhà sẽ ngày càng 

dồi dào, phong phú". (Tăng Chi III, tr. 118) 

Đƣợc đức Phật giải thích về lợi ích sống theo năm giới nhƣ vậy, chúng 

ta hãy tìm hiểu nội dung của năm giới nhƣ thế nào, và những con ngƣời sống 

trong thời đại hiện nay nên nhận thức năm giới nhƣ thế nào? 

* Nhận thức nội dung năm giới trong hoàn cảnh hiện nay: 



I. Giới sát sinh: 

Đứng đầu năm giới là giới sát sinh, yêu cầu mọi ngƣời chớ có tự tay 

mình giết hay bảo ngƣời khác giết. 

Ngƣợc lại, yêu cầu phải trân trọng giá trị thiêng liêng của sự sống, đối 

với loài Ngƣời cũng nhƣ mọi loài. Bảo vệ tôn trọng, nâng cao giá trị của sự 

sống, đó là một khái niệm trung tâm củađạo đức Phật giáo. Cống hiến lớn 

lao của đạo Phật là coi trọng mọi dạng sống, chứ không phải chỉ riêng dạng 

sống loài Ngƣời. Đức Phật lên án mọi hình thức hủy hoại sự sống, khi còn 

tại thếđức Phật lên án tập tục tế đàn của đạo Bà-la-môn, vì giết để cúng thần 

hàng chục, hàng trăm dê, cừu, bò một lần. 

Đức Phật cũng phê bình thú vui săn bắn của vua chúa. Và lẽ tất 

nhiên, đức Phật phản đối chiến tranh dƣới mọi hình thức, trừ trƣờng hợp khi 

cả một dân tộc, một quốc gia bị xâm lăng và phải tự vệ. Ở Việt Nam, những 

ông vua Phật tử nhƣ Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Trần Thái 

Tông và Trần Nhân Tông đã lãnh đạo cuộc kháng chiến của toàn dân chống 

lại các cuộc xâm lăng của quân đội nhà Tống và nhà Nguyên. Tuy nhiên, do 

luật nhà Phật quyđịnh, đã là tu sĩ, đã xuất gia thì không đƣợc cầm vũ khí. 

Muốn cầm vũ khí ra trận, ngƣời tu sĩ phải hoàn tục, làm cái việc mà trong 

sách thƣờng nói: 

"Cởi áo cà sa, khoác áo chiến bào". 

Giới luật nhà Phật đối với tu sĩ xuất gia bao giờ cũng nghiêm ngặt hơn 

là đối với ngƣời tại gia. Trong thời đức Phật còn tại thế ở ấn Độ, Tăng sĩ 

khất thực hằng ngày để sống, do đó, trong luật có quy định, Tu sĩ không 

đƣợc đốn cây, phá cây, đào đất, vì làm nhƣ vậy có thể giết hại các loài sinh 

vật nhỏ. Kinh tạng Pali nói tới những dạng sống thô sơ (Ekindriya Jiva, hay 

Sappanaka uda) sống trong các loài cây, cỏ và cả ở trong nƣớc và đất. 

(Trong các bộ luật - Vinaya Pitaka cuốn III tr.126 và Vinaya cuốn 14 

tr.125, đều có những quy định cụ thể và chi tiết nhƣ vậy). 

Đó là sự thể hiện của lòng từ bi của đức Phật, một lòng từ lòng bi bao 

quát tất cả mọi dạng sống trên trái đất này, dù là lớn hay nhỏ, mắt thấy đƣợc 

hay không thấy đƣợc, nhƣ đã nói trong kinh Từ Bi thuộc kinh tạng Pali. 

"Loài đƣợc thấy, không thấy, 

Loài sống xa, không xa 

Các loài hiện đang sống, 



Các loài sẽ đƣợc sanh 

Mong mọi loài chúng sinh 

Sống hạnh phúc an lạc. 

Hãy tu tập từ tâm, 

Trong tất cả thế giới, 

Hãy tu tập tâm ý, 

Không hạn lƣợng rộng lớn. 

Phía trên và phía dƣới, 

Cũng vậy cả bề ngang, 

Không hạn chế, trói buộc, 

Không hận, không thù địch, 

Nhƣ tấm lòng ngƣời mẹ, 

Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất của mình, 

Cũng vậy đối tất cả, 

Các hữu tình Chúng sinh, 

Hãy tu tập tâm ý 

Không hạn lƣợng rộng lớn". (Tập Kinh, kinh Từ Bi, tr. 25) 

Đức Phật cho rằng từ bi là trạng thái tâm thức tốt đẹp nhất ở thế gian 

này, và khuyến cáo học trò mình, tất cả mọi Phật tử dù là đi, đứng, hay nằm, 

ngồi, đều an trú niệm của mình ở lòng từ, lòng bi không hạn lƣợng đó. 

Trong kinh tạng Pali, đức Phật thƣờng hay khuyến cáo các Tỳ kheo đệ 

tử hãy chăm tập bốn Vô lƣợng tâm, tức là các tâm từ, bi, hỷ, xả, mở rộng 

không hạn chế cho tất cả các loài hữu tình ở khắp bốn phƣơng, dù nhỏ hay 

lớn, thấy đƣợc hay không thấy đƣợc, đều bao quát trong bốn tâm từ, bi, hỷ, 

xả rộng lớn vô biên đó. 

Mãi gần đây, phƣơng Tây mới lập ra môn học mới gọi là "Đạo đức học 

Môi trƣờng” (Environmental Ethics), đặt vấn đề bảo vệ cây cỏ, nƣớc, không 

khí và các loài vật Đó là một bƣớc đáng khen của khoa học Tây phƣơng tiếp 

cận thuyết từ bi rộng lớn của đạo Phật. Nhà Phật học Nhật Bản Hajime 

Nakamura viết: 

"Theo đạo Phật, ngƣời chỉ là một loài hữu tình, không có quyền khai 

thác bừa bãi không có hạn chế các loài động vật thực vật, cũng là một bộ 



phận của thiên nhiên" (Hajime Nakamura - Encyclopedia of Bioethics-Tập I. 

Free Press. New York. Tr.371). 

Nhà Phật học Nakamura viết tiếp: "Một trong những đặc sắc nổi bật của 

tƣ tƣởng Phật giáo là một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, một nếp sống an 

lạc trong một cảnh trí thiên nhiên tƣơi đẹp, thanh tịnh, đầy thẩm mỹ và đạo 

vị”. (Sách đã dẫn, tr. 371). 

Chắc quý vị có thể thắc mắc là làm sao kết hợp đƣợc thuyết từ bi của 

đạo Phật với yêu cầu của khoa học nông nghiệp hiện đại, dùng hàng loạt 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân hóa học để bảo vệ mùa màng, tăng sản 

lƣợng nông nghiệp v.v... Đúng là khoa học nông nghiệp hiệnđại có những 

thành tựu nhất định trong việc bảo vệ mùa màng, diệt trừ sâu cắn lúa và cỏ 

dại, và tăng năng suất và sản lƣợng ngũ cốc một cách đáng kể. 

Nhƣng, chúng ta cũng không đƣợc quên hậu quả tai hại lâu dài của việc 

lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Đất, nƣớc, bị ô 

nhiễm trên một diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ trƣớc kia ngày càng bị 

cằn cỗi, thành phần hóa học và sinh vật trong đất bị mất cân đối. Nƣớc sông 

nƣớc biển cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, thậm chí tại một số vùng, nhiều 

sông, hồ ao không còn có thể nuôi sống cá, tôm, cua và bất cứ một loài thủy 

sản nào khác? Mãi gầnđây, các nhà khoa học nông nghiệp mới bắt đầu tỉnh 

ngộ và gióng tiếng chuông báo động, yêu cầu trở lại dùng phân sinh vật, cấm 

không dùng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trên quy mô lớn. Nói chung khoa 

học nông nghiệp phƣơng Tây đang có xu hƣớng rõ rệt, bảo vệ duy trì cân 

bằng sinh thái trong đất và nƣớc, cây cỏ, nhằm tạo ra một năng suất ổn định, 

cung cấp một số lƣợng nông phẩm có thể ít hơn, nhƣng chất lƣợng dinh 

dƣỡng cao hơn. 

Một thắc mắc thứ hai quý vị có thể nêu lên về giới sát sinh là ăn thịt cá, 

có mâu thuẫn với thuyết từ bi của đạo Phật hay không? 

Quý vị đều biết rõ là trong thời đức Phật tại thế, đức Phật không có yêu 

cầu tu sĩ khôngđƣợc ăn thịt, cá. Thí chủ cúng dƣờng gì thì ăn nấy, dù là thịt, 

cá, trứng đều có thể dùng không phân biệt. Hiện nay, ở các nƣớc theo Phật 

giáo Nam tông, nhƣ Campuchia, Lào, Thái Lan, Sri Lanka Tăng sĩ vẫn theo 

truyền thống đó của đạo Phật, nhƣng họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa, nếu quá 

ngọ thì họ không ăn nữa. Trái lại, ở các nƣớc theo Phật giáo Bắc tông nhƣ 

Việt Nam, Trung Quốc có một số lớn Tăng sĩ ăn trƣờng trai, nhƣng ăn nhiều 

bữa. Ở các xứ nhƣ Tây Tạng, Mông Cổ, tuy là theo Phật giáo Bắc tông, 



nhƣng Tăng sĩ ở đấy vẫn ăn mặn. Một bộ phận lớn của Tăng sĩ Nhật Bản và 

Triều Tiên cũng ăn mặn. 

Tại sao nhƣ vậy? Đức Phật là một giáo chủ rất thực tế Ngài biết rằng, 

trên thế giới có những vùng, trong năm có nhiều tháng tuyết bao phủ khắp 

nơi, cây cỏ không mọc đƣợc, thì Tăng sĩ ăn chay thế nào đƣợc? 

Vì vậy đạo Phật đề ra thuyết thịt trong sạch. Thịt có thể ăn đƣợc, nếu 

mình không chứng kiến, không nghe biết con vật bị giết thịt, cũng biết rõ, 

con vật đã không bị giết thịt để cho mìnhăn. Thịt nhƣ vậy gọi là thịt trong 

sạch và có thể ăn đƣợc. 

Tất nhiên, ở những nơi nào, với ngƣời nào có điều kiện ăn chay và cảm 

thấy ăn chay ngon, có lợi thật sự cho sức khỏe, thì nên ăn chay. Vấn đề này 

không nên áp đặt mà nên tùy theo hoàn cảnh và sở thích từng ngƣời mà giải 

quyết hợp lý. Theo đạo Phật, không phải ăn chay là sẽ đƣợc giải thoát, cũng 

không phải ăn mặn thì sẽ phải luân hồi sanh tử. Vấn đề là ở lòng tham hay 

không tham. Có ngƣời ăn thịt mà không tham, lại có ngƣời ăn chay mà 

tham. Tham ăn, cũng nhƣ tham sắc, danh, tiền, ngủ nghỉ đều dẫn tới luân hồi 

sanh tử. Không tham thì đƣợc giải thoát, trƣớc mắt là giải thoát khỏi ràng 

buộc với những điều mình ham thích. Thân tâm nhờ đó mà đƣợc nhẹ nhàng, 

thoải mái. 

Mặc dù quý vị không ăn chay trƣờng, chỉ ăn chay trong những ngày 

nhất định, nhƣng quý vị hãy bồi dƣỡng cho mình và con cháu mình lòng 

thƣơng yêu đối với loài vật, nhất là nhữngđộng vật đáng thƣơng, đáng quý, 

lại có ích nhƣ con chó, con mèo, con bò, con ngựa v.v... 

Quý vị và con cháu, bạn bè quý vị hãy học cho đƣợc, tu tập cho đƣợc 

tâm trạng từ bi, mà trong kinh Từ Bi, đức Phật đề cao nhƣ là tâm trạng tốt 

nhất trong cõi thế này. 

Nếu tâm trạng ấy, đƣợc duy trì và bồi dƣỡng trong mỗi giây phút 

của đời sống quý vị thì có thể đảm bảo chắc chắn hạnh phúc đời này và đời 

sau sẽ đến với quý vị không tách rời quý vị, không khác gì bóng đi theo 

hình, âm vang không rời tiếng, bánh xe lăn theo bƣớc chân con bò kéo xe: 

"Ý dẫn đầu các pháp 

Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 



Khổ não bƣớc theo sau 

Nhƣ xe, chân vật kéo". (Pháp Cú 1) 

"Ý dẫn đầu các pháp 

Ý làm chủ, ý tạo 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bƣớc theo sau, 

Nhƣ bóng không rời hình". (Pháp Cú 2) 

Tâm ý thanh tịnh, trong kinh Pháp Cú, chính là tâm từ, tâm bi mà đức 

Phật ca ngợi nhƣ là cái tâm trạng tốt đẹp nhất trên thế gian này. 

Có lần, đức Phật thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc (Anathapinika) về 

công đức của bố thí. Đức Phật nói: 

"Bố thí, cúng dƣờng đức Phật và Tăng chúng thì có công đức rất lớn. 

Nhƣng có công đức lớn hơn là xây một tu viện cho Tăng chúng. Có công đức 

lớn hơn xây dựng tu viện là thọ Tam quy: quy y Phật, Pháp, Tăng. Có công 

đức hơn thọ Tam quy là giữ năm giới. Có công đức hơn giữ năm giới là giữ 

tâm niệm từ bi, dù chỉ là giây phút. Nhƣng có công đức hơn tất cả là quan 

sát sâu sắc đạo lý vô thƣờng của sự vật”. (Tăng Chi IV, tr. 264-265) 

Trong đoạn văn trên, chúng ta thấy rất rõ là đức Phật hết sức coi trọng 

việc tu tập lòng từ, lòng bi và giữ năm giới. Nếu làm nhƣ trong kinh Từ Bi, 

nếu cả đời chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều giữ một niệm từ 

bi, thật sự thƣơng xót mọi ngƣời, mọi loài, thì côngđức của chúng ta sẽ là vô 

lƣợng vô biên. Mà lòng từ, ở mức thấp nhất chính là không sát sanh, không 

giết hại, và không khuyến khích giết hại. 

Còn mặt tích cực của giới không sát sinh là gì? Xƣa nay, chúng ta 

thƣờng hiểu một cách hạn hẹp mặt tích cực của giới không sát sinh là phóng 

sanh, là vào những ngày lễ hội lớn, tổ chức mua cá đem thả lại xuống sông, 

mua chim nuôi ở lồng rồi thả cho bay đi tự do... 

Chúng tôi không phản đối gì những cử chỉ tốt đẹp, có giá trị biểu trƣng 

nhƣ vậy. Nhƣng chúng tôi muốn đề nghị một nhận thức rộng rãi hơn về thế 

nào là mặt tích cực của giới sát sinh.Đó là quý trọng, bảo vệ, làm phong phú 

thêm, nâng cao chất lƣợng của sự sống ở mọi cấp, trong tất cả mọi hình 

thức. Nếu hiểu nhƣ thế thì tham gia các phong trào chống chiến tranh, bảo 

vệ hòa bình, chống bạo loạn và bạo hành, khuyến khích hòa hợp với đối 



thoại trong phạm vi quốc tế, khu vực, quốc gia, địa phƣơng đều là thể hiện 

mặt tích cực của giới không sát sinh; cũng nhƣ tham gia cuộc vận động bảo 

vệ môi sinh trong phạm vi quốc tế, khu vực, quốc giạ, địa phƣơng, cho tới 

quận, phƣờng, khu phố... Bởi lẽ bảo vệ môi trƣờng sống, cũng tức là bảo vệ 

sự sống nâng cao chất lƣợng sống. Chúng tôi hiểu môi trƣờng sống không 

chỉ hạn chế ở không khí, đất và nƣớc, mà còn bao gồm cả lối sống, tập quán 

sống, vệ sinh hay phản vệ sinh,đầu độc xã hội hay là làm lành mạnh hóa xã 

hội của cá nhân chúng ta từng gia đình chúng ta. Chúng tôi rất mong cho 

mỗi chùa, Thiền viện Phật giáo, thậm chí cho tới mỗi gia đình Phật tửđều sẽ 

là những trung tâm lớn hay nhỏ của đạo đức Phật giáo, đƣợc thể hiện trong 

nếp sống hằng ngày, là những trung tâm của lòng từ, bi, hỷ, xả, những trung 

tâm đoàn kết và hòa hợp, những trung tâm của một lối sống giản dị, lành 

mạnh và đức hạnh. Đó chính là bảo vệ sự sống và nâng cao chất lƣợng 

sống. Đó chính là mặt tích cực của giới sát sinh. 

Văn minh Phật giáo phải tạo ra những mẫu ngƣời biết sống hài hòa với 

mọi ngƣời, quan tâm tớimọi ngƣời, thông cảm sâu sắc và chân tình với niềm 

vui cũng nhƣ nỗi khổ của mọi ngƣời. 

II. Giới không lấy của không cho. 

Thuộc phạm vi giới này, không phải chỉ là những hành vi trộm cắp lộ 

liễu, mà còn gồm cả những hành vi nhƣ buôn lậu, tham nhũng, lừa đảo, lật 

lọng trong buôn bán để kiếm những món lời bất chính, lạm dụng hay chiếm 

dụng của công v.v... 

Ở các nƣớc công nghiệp phát triển và một số các nƣớc khác, việc khai 

thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là loại tài nguyên không thể 

phục hồi đƣợc, nhƣ quặng kim loại, dầu mỏ hay là khó phục hồi nhƣ rừng 

gỗ, loài động vật hiếm phải đƣợc kết tội nhƣ là những hành vi chiếm đoạt tài 

sản của hậu thế. 

Thánh Gandhi nói: "Ăn một miếng không cần ăn tức là chiếm đoạt phần 

ăn đó của ngƣời khác". Trên tinh thần đó, ngƣời Phật tử nên tránh và phê 

phán những cuộc ăn nhậu, tiệc tùng lãng phí, những bữa ăn đáng lẽ để cho 

20 ngƣời ăn, nhƣng chỉ có ba, bốn ngƣời ăn mà thôi. Đó là khoe khoang, đó 

là lãng phí, đó là thiếu lòng trắc ẩn đối với những ngƣời nghèo, ngƣời đói, ở 

trong nƣớc cũng nhƣ trên thế giới. Chúng ta nên nhớ rằng, ăn một miếng 

không cần ăn, thì miếng ăn đó sẽ trở thành thuốc độc, đầu độc cơ thể, sinh ra 

lắm chứng bệnh. Đó là loại bệnh của ngƣời ăn no: bệnh đƣờng ruột, bệnh dạ 



dày, các loại bệnh tiêu hóa, bệnh huyết áp, bệnh béo bệu và bao nhiêu thứ 

bệnh khác nữa. 

Mặt tích cực của giới không lấy của không cho là: 

a) Sống trung thực, lƣơng thiện, tuyệt đối không xâm phạm tới tài sản, 

của cải của ngƣời khác, dù là cây kim, sợi chỉ. 

b) Sống biết đủ, bằng lòng với số tài sản của mình, có đƣợc nhờ lao 

động của bản thân, không nghĩ cách làm giàu thêm bằng những lối làm ăn 

lừa lọc, không chính đáng, phi đạo đức. Cần chú ý là, đạo Phật không phản 

đối làm giàu, nếu đấy là làm giàu chính đáng. Đức Phật từng nói với ông 

Cấp Cô Độc rằng, ngƣời giàu có những niềm vui nhƣ là có đƣợc của cải, do 

lao động của mình tạo ra, có đƣợc của cải để làm việc thiện, có của cải cho 

nên không phải nợ nần. Nhƣng đức Phật kết luận là những niềm vui đó, tuy 

chính đáng, nhƣng vẫn thua xa niềm vui của một ngƣời sống thiện, không hề 

bị lƣơng tâm khiển trách. (Tăng Chi IV, tr. 264 - 265) 

c) Sống mà biết bố thí luôn luôn và sẵn sàng giúp đỡ ngƣời khác trên 

mọi mặt. Bố thí có nhiều loại: Tài thí là giúp đỡ ngƣời thiếu thốn bằng của 

cải vật chất. Đó là hình thức bố thí phổ thông nhất. Pháp thí là giảng pháp 

cho những ngƣời chƣa đƣợc biết Phật pháp. Đó là loại bố thí đƣợc đức Phật 

ca ngợi là bậc nhất. Pháp thí là đem điều thiện, điều phải, điều hay, đẹp mình 

học đƣợc từ Phật pháp chia xẻ với ngƣời khác cùng biết và đƣợc lợi nhƣ 

mình. Có ngƣời hiểu một cách hạn hẹp rằng chỉ có Tăng sĩ mới làm việc 

pháp thí. Không phải vây, Tăng sĩ thuyết pháp là một hình thức của pháp thí. 

Nếu có một vị nào đó trong giảng tòa này, đem nội dung bài giảng của 

chúng tôi ngày hôm nay phổ biến lại cho gia đình, con cái bạn bè, thân hữu, 

nhƣ vậy thƣa quý vị, cũng là pháp thí. Dùng mọi hình thức để phổ biến Phật 

pháp, đó là pháp thí. Thuyết pháp hằng giờ nhƣ chúng tôi ngày hôm nay là 

pháp thí đã đành, giảng giải lại cho một ngƣời khác nghe chỉ một lời Phật 

dạy mà thôi cũng là pháp thí. 

Ở đoạn trên, tôi có nhắc lại một lời đức Phật nói một niệm quán vô 

thƣờng, công đức còn lớn hơn là cúng dƣờng Phật và Tăng chúng, lớn hơn 

cả xây chùa và tu viện, hơn cả thọ Tam quy, ngũ giới v.v... 

Vì vậy chúng tôi khuyến cáo các vị ít nhất cũng tìm hiểu đạo lý vô 

thƣờng, là một trong Ba pháp ấn của đạo Phật, và giảng giải cho mọi ngƣời 

biết về đạo lý vô thƣờng đó. Công đức của các vị thực là lớn lao vô cùng. 



Vì sao? Vì chỉ khi nào hiểu đƣợc đạo lý vô thƣờng, thì mới dứt bỏ đƣợc 

lòng tham, lòng sân, lòng si, mở đƣợc cửa vào cảnh giới Niết Bàn an lạc. 

Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới không tham, không sân, không si. Mà muốn 

không tham, sân và si thì phải hiểu sâu sắc đạo lý vô thƣờng. 

Hình thức bố thí thứ ba là vô úy thí. Bảo vệ, che chở, an ủi những ngƣời 

bất hạnh, gặp nạn, thân cô, thế cô đó là vô úy thí, tức là bố thí sự không sợ 

hãi. 

Tùy hỉ thí là chia xẻ niềm vui của ngƣời khác. Mặt trái của tùy hỷ thí là 

lòng ganh ghét, đố kỵ, không có lòng hoan hỷ đối với sự thành đạt của ngƣời 

khác. Trong Bốn vô lƣợng tâm đƣợc nói tới trong kinh tạng Pali, có tâm hỷ. 

Đó chính là hạnh tùy hỷ, sẵn sàng chia xả niềm vui của tất cả mọi ngƣời, 

mọi chúng sinh. Lòng hỷ (tùy hỷ) bao giờ cũng đi kèm với lòng từ. Bởi vì 

lòng từ chính là lòng sẵn sàng đem lại niềm vui cho ngƣời khác. Mà chia xẻ 

niềm vui cũng tức là cung cấp niềm vui, đem lại niềm vui. 

Trong sách Phật còn nói tới một hình thức bố thí nữa, gọi là cung kính 

thí, tức là thái độ khiêm tốn, bảy tỏ lòng kính trọng đối với mọi ngƣời, dù là 

ngƣời kém tuổi mình, không có địa vị xã hội bằng mình. Thái độ kiêu căng 

ngạo mạn là một thái độ không thể chấp nhận đƣợc trong đạo Phật. Vì dƣới 

con mắt đức Phật, mọi Chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng thành 

Phật, cho nên đều bình đẳng. Hơn nữa, mình có kính trọng ngƣời ta, thì 

ngƣời ta mới kính trọng mình. Đó là thái độ có đi có lại trong cuộc sống, là 

quy luật tự nhiên. 

III. Giới không tà dâm 

Con ngƣời hay từ cực đoan này nhảy sang một cực đoan khác. Có ngƣời 

cƣời nhạo đồ đệ của Khổng Tử là "nam nữ thọ thọ bất thân" nhƣng con 

ngƣời hiện đại lại lún sâu vào một cực đoan khác tức là cuộc sống tình dục 

không hạn chế, mà những ảnh hƣởng tiêu cực đã bộc lộ phổ biến: gia đình 

tan nát, tỉ lệ ly dị cao, dẫn tới tình cảnh trẻ con sống bơ vơ, thiếu tình cảm, 

không đƣợc giáo dục, cho nên tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng 

nhiều; số thanh niên nghiệp ngập, hút sách, mua bán dâm bừa bãi ngày 

càng đông. Một trong hậu quả tai hại nhất của lối sống tình dục bừa bãi là 

bệnh Sida, mà sự xuất hiện và lan tràn mau chóng là mối lo chung cho cả 

nhân loại, bởi vì đó là một chứng bệnh hiện nay xem nhƣ là không chữa 

trị đƣợc. 



Trong một bối cảnh xã hội và thế giới nhƣ vậy, tầm quan trọng của giới 

thứ ba, giới không tà dâm của đạo Phật càng nổi bật lên, nhƣ một nhu cầu 

bức xúc hàng đầu. 

Chúng ta cần nhớ rằng, nhân loại từ tình trạng dã man chuyển sang tình 

trạng văn minh là nhờ có thiết chế gia đình. Tình thƣơng của ngƣời mẹ đối 

với con cái đóng vai trò lớn trong sự ổn định thiết chế gia đình. Con ngƣời 

cảm thấy đƣợc an ủi, bớt cô độc, đƣợc bƣớc đầu giáo dục về tình 

thƣơng đồng loại, trong cánh tay ôm ấp của ngƣời mẹ, trong tiếng ru con của 

ngƣời mẹ. Thế nhƣng nếp sống tình dục bừa bãi của con ngƣời hiện đại đã 

phá hoại thiết chế gia đìnhđó của con ngƣời, khiến cho con ngƣời tuy không 

phải quay lại cuộc sống man dã, thì cũng sống phi đạo đức, mất hết tính 

ngƣời. Đó là điều đáng sợ, nhƣng phải nói ra, không nói không đƣợc. Chỉ có 

loài vật mới quan hệ tình dục bừa bãi. Nhƣng con ngƣời cũng bắt đầu quan 

hệ tình dục bừa bãi nhƣ vậy, lại còn phô trƣơng trên màn ảnh một cách công 

khai, không chút xấu hổ e thẹn. 

Đó chính là cái vòng lẩn quẩn của con ngƣời gọi là văn minh, gọi là 

hiện đại. Cảm thấy sống làm ngƣời là khổ, thì lại đâm đầu xuống 

sống không ra con ngƣời nữa để rồi cảm thấy đau khổ hơn. Nhƣng đạo Phật 

đã vạch cho con ngƣời chúng ta một lối thoát ra khỏi cuộc sống đau khổ hiện 

tại, là lối sống đạo đức, hƣớng thƣợng theo năm giới, mƣời thiện, lối sống 

tránh cả hai cực đoan: đam mê dục vọng tầm thƣờng, cũng nhƣ sống ép xác 

khổ hạnh. 

Đối với ngƣời xuất gia, đạo Phật yêu cầu một cuộc sống Phạm hạnh, từ 

bỏ mọi hình thức dâm dục. Đây không phải là khổ hạnh. Đây là yêu cầu tối 

thiểu của một cuộc sống thật sự giải thoát, hƣớng tới sự giác ngộ hoàn thiện. 

Nhƣng đối với ngƣời Phật tử tại gia, đạo Phật không đặt yêu cầu cao nhƣ 

vậy. Đạo Phật chỉ yêu cầu họ có quan hệ tình dục chính đáng, với ngƣời 

chồng, ngƣời vợ chính thức của mình. Quan hệ vợ chồng là quan hệ vừa có 

tình, vừa có nghĩa, là trụ cột của mọi quan hệ khác trong gia đình, nhƣ quan 

hệ cha mẹ và con cái, quan hệ anh, chị em, và rộng hơn nữa là quan hệ họ 

hàng thân thuộc. Trụ cột mà vững vàng, lành mạnh thì mọi quan hệ khác 

trong gia đình cũng sẽ vững vàng và lành mạnh theo. Mà quan hệ gia đình 

ổnđịnh, lành mạnh, lại là cơ sở của một xã hội ổn định và lành mạnh. 

Giữ đúng giới “không tà dâm", ngƣời chồng, ngƣời vợ, ngƣời cha, 

ngƣời mẹ đóng vai trò rất lớn, có thể nói là quyết định trong sự nghiệp làm 



lành mạnh, và ổn định xã hội, cũng nhƣ giáo dục và bồi dƣỡng thế hệ tƣơng 

lai. 

IV. Giới không nói dối 

Tức là giới cấm vọng ngữ. Đối với đạo Phật, nói dối tai hại trên nhiều 

mặt. Thứ nhất, nói dối ảnh hƣởng tiêu cực đến sự ổn định xã hội. Nói dối 

phá hoại sự ổn định đó. Con ngƣời chỉ có thể sống chung với nhau trong một 

bầu không khí tin cậy lẫn nhau, tin cậy rằng trong giao tiếp, mọi ngƣời đều 

nói thật. Nếu mọi ngƣời đều nói dối, thì đó là dấu hiệu của xã hội giải thể và 

tan rã. 

Thứ hai, trên bình diện cá nhân, nói dối có tác dụng tai hại là phản ứng 

dây chuyền. Nghĩa là, lời nói dối này kéo theo lời nói dối khác rồi một lời 

nói dối khác nữa, còn nghiêm trọng hơn, cho tới khi bản thân mình cũng bị 

bao bọc bởi tấm màn dối trá do mình tạo ra. Một con ngƣời nhƣ thế ngày 

càng tách rời ra đích giải thoát và giác ngộ, ngày càng sa đọa vào vòng tội 

lỗi, khó gỡ ra đƣợc. Một ngƣời đã sống không thật với ngƣời khác, và với 

bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ 

sự thật. 

Trong kinh "Giáo giới La-hầu-la tại rừng Am-bà-la" (Trung Bộ kinh II, 

tr. 122), đức Phật để lại trong chậu một ít nƣớc và bảo La-hầu-la rằng: 

"Này La-hầu-la, ông có thấy một ít nƣớc còn lại trong chậu không?" 

"Thƣa có, bạch Thế Tôn" . 

"Cũng ít vậy, này La-hầu-la, là đức hạnh Sa-môn của những ngƣời nào 

biết mà vẫn nói dối, nói dối mà không có xấu hổ". 

Rồi đức Phật hắt chút ít nƣớc trong chậu đi, lại úp chậu lại rồi lật ngữa 

chậu ra và nói: 

"Này La-hầu-la, ông có thấy chậu nƣớc này trống không hay không?" 

"Thƣa có, bạch Thế Tôn". 

"Cũng trống không nhƣ vậy, này La-hầu-la là hạnh Sa-môn của ngƣời 

biết mà nói dối, không xấu hổ". 



Rồi ở một đoạn sau của kinh, đức Phật lại khẳng định: 

"Này La-hầu-la, đối với ai biết mà nói dối, không có xấu hổ, thời Ta nói 

rằng, ngƣời ấy không có việc gì ác mà không làm. Do vậy, này La-hầu-la, 

Ta quyết không nói dối, dù là nói để mà chơi. Nhƣ vậy, này La-hầu-la, ông 

phải học tập". 

Rất mong quý vị, về gia đình, cũng dạy dỗ con cháu mình nhƣ vậy, 

nghĩa là tuyệt đối không nói dối, dù là nói để mà chơi. Hiện nay, ngƣời ta 

nói dối với nhau một cách quá dễ dàng. Trong nhà, ngƣời mẹ muốn dỗ con 

nín, không khóc, cũng nói dối. Cha mẹ, muốn đi chơi với nhau một mình, 

không cho con đi theo cũng nói dối. 

Chủ nhà mời khách ăn cơm, cũng là mời để mời, chứ không muốn mời. 

Khách tuy chƣa ăn cơm ở nhà, nhƣng để từ chối một lời mời không thật của 

chủ nhà cũng nói dối: "Xin lỗi, tôiđã vô phép rồi". 

Ngƣời ta gọi đó là nói dối theo phép lịch sự. Thế nhƣng, thƣa quý vị, 

phép lịch sự, theođúng nghĩa của nó chính là không nói dối. Nhất là cha 

mẹ đối với con cái còn nhỏ, lại càng không nên nói dối. Bởi vì, không nên 

coi thƣờng trẻ con. Chúng nó biết hết. Một ngày, chính chúng nó sẽ nói dối 

lại với cha mẹ, với bạn bè, nhƣ chúng ta đã nói dối với chúng. 

Cho nên, thà để cho chúng khóc cũng không sao, khóc một chút cũng 

nhƣ tập thể thao càng khỏe phổi. Tất nhiên, có những trƣờng hợp, chúng ta 

không thể nói sự thật đƣợc. Nhƣng không nói sự thật đƣợc thì hãy im lặng, 

chứ đừng có nói dối. Nói dối cũng nhƣ ăn vặt, sẽ quen mồm và gây tác hại 

không nhỏ. 

Ngƣời Phật tử không những không đƣợc nói dối, mà còn không đƣợc 

nói lời chia rẽ, gây hiện tƣợng mất đoàn kết. Trái lại, ngƣời Phật tử bao giờ 

cũng nói lời hòa hợp, để đoàn kết lại những ngƣời vốn bị chia rẽ, và tăng 

cƣờng đoàn kết hơn nữa, đối với những ngƣời vốn đã hòa hợp. 

Động cơ xấu nói chia rẽ có thể là lòng hận thù, ganh tị đối với sự thành 

công của ngƣời khác, là tâm ác muốn gây đau khổ cho ngƣời mà mình 

không ƣa, muốn cho những ngƣời khác xung đột nhau, mâu thuẫn nhau, hiểu 

lầm nhau. 



Khi lời nói xấu, nói chia rẽ đồng thời cũng là lời nói dối, thì hai tội nói 

dối và nói chia rẽ cộng lại tạo ra nghiệp ác nghiêm trọng, có thể quyết định 

ngƣời phạm giới tái sinh vào cõi ác, cõi khổ. 

Mặt tích cực của giới không nói chia rẽ là nói lời hòa hợp, xuất phát 

từ động cơ lòng từ, lòng bi. Theo sách Phật, ngƣời nói lời hòa hợp thƣờng có 

nhiều bạn trung thành với mình, ở đời này cũng nhƣ ở đời sau. 

Ngƣời Phật tử, không những không nói dối, nói chia rẽ, mà cũng 

không đƣợc nói lời ác độc, khó nghe, làm đau lòng ngƣời khác. Kích bác 

ngƣời khác với lời chua cay, chửi rủa, mắng nhiếc ngƣời hay là chế nhạo 

ngƣời với lời thâm độc đều là những điều ác về lời nói mà ngƣời Phật tử 

nhất định không phạm, dù là mình có bị trái ý, không bằng lòng. Trong mọi 

trƣờng hợp, ngƣời Phật tử phải biết kiên nhẫn, lại biết thông cảm với những 

yếu kém của ngƣời khác. Ngƣời Phật tử biết nói đúng thời, đúng lúc, nói lời 

có ích, tránh nói nhảm nhí, nói lời vô nghĩa. Đối với ngƣời xuất gia, đức 

Phật thƣờng dặn là chỉ nên nói những lời đúng sự thật, có lợi lạc đối với 

ngƣời nghe, những lời có liên hệ đến Pháp và Luật của đạo Phật, những lời 

hƣớng tới giác ngộ và giải thoát. Lời nói của vị tu sĩ phải có giá trị nhƣ là 

vàng bạc, châu báu đem tặng ngƣời nghe, mà lại tặng đúng lúc, đúng thời. 

Ngƣời Phật tử tại gia có học Phật cũng nên tranh thủ nói với mọi ngƣời 

những lời nói có ích, có đạo lý, những lời nói khiêm tốn, lịch sự, dễ nghe, dễ 

thấm vào lòng ngƣời. Ngƣời Phật tử có học Phật cũng phải tranh thủ nói 

pháp, dù là với một ngƣời, hai ngƣời cho đến số đông ngƣời. 

V. Giới không uống rượu và các chất say khác 

Tác hại của rƣợu thì ai cũng biết, nhƣng ai cũng uống. Ngay ở nƣớc ta 

cũng vậy. Uống rƣợu uống bia trở thành một cái mốt, một thứ thời thƣợng, 

không thể thiếu trong tất cả bữa tiệc nhỏ hay lớn, dù là tiệc gia đình. 

Trên báo chí, tỷ lệ tai nạn giao thông, các vụ tội phạm do say rƣợu cũng 

tăng lên tới mức báo động. Thanh thiếu niên ở nƣớc ta uống rƣợu và hút 

thuốc lá rất nhiều, xem đó nhƣ là một dấu hiệu của tuổi lớn và lõi đời. 

Các cuộc thí nghiệm khoa học cho thấy rƣợu làm nóng cơ thể, chứ 

không cung cấp đƣợc chất dinh dƣỡng nào cho cơ thể. Phần lớn rƣợu hay bia 

uống vào đều bốc thành hơi. Chúng tađứng gần ngƣời uống rƣợu nhƣ bị hơi 

rƣợu phà vào mặt. Điều này chứng tỏ rƣợu hay bia uống vào bị đốt cháy 

trong cơ thể rồi bốc thành hơi tỏa ra ngoài, không có lợi ích gì cho việc nuôi 

dƣỡng và tái sinh các tế bào. 



Mặc dù rƣợu uống với liều lƣợng ít có khả năng kích thích thần kinh, và 

có thể dùng làm thuốc, thế nhƣng nếu uống nhiều, uống hằng ngày thì lợi bất 

cập hại, tuy rằng không uống đến mức độ say. Một tờ tạp chí Y học của Anh 

cho biết, ngƣời uống bia hằng ngày có nguy cơ bị ung thƣ đƣờng ruột gấp 12 

lần ngƣời không uống bia. Phụ nữ có thai mà uống rƣợu, thì dễ bịđẻ non 

và đau màng óc. Uống rƣợu cũng gây tác hại dến tế bào óc, dù là đối với 

ngƣời lớn. 

Vì tất cả những lý do trên, cho nên đạo Phật xem giới cấm rƣợu là một 

trong năm giới cơ bản. 

Trong kinh Sigalovadasutta, Phật tuyên bố nghiện rƣợu là một trong sáu 

nguyên nhân làm cho tan cửa nát nhà. 

Đức Phật nói: "Này Gia chủ, đam mê các loại rƣợu có sáu nguy hiểm. 

Tài sản bị tổn thất, hay gây tranh cãi, mắc nhiều bệnh tật, danh dự thƣơng 

tổn, quần áo hở hang để lộ âm tàng, trí lực bị tổn hại. Này Gia chủ, nghiện 

các loại rƣợu có sáu nguy hiểm nhƣ vậy". (Trƣờng Bộ, Kinh Giáo Thọ Thi 

Ca La Việt) 

Trong kinh Phật, có chuyện thanh niên nhà giàu Mahadhanasettin 

phung phí một số tài sản rất lớn trong việc rƣợu chè, đến nỗi khi về già 

phải ăn mày để kiếm sống qua bữa. Tệ nghiện rƣợu, say rƣợu là đầu mối của 

bao nhiêu thảm họa gia đình: Vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, con cái hƣ 

hỏng. Ngƣời say rƣợu không còn biết phải trái, có thể phạm đủ mọi tội ác, 

kể cả giết ngƣời. 

Ngƣời Phật tử, ngay từ tuổi nhỏ, phải đƣợc giáo dục về sự cần thiết tự 

chăm sóc lo sức khỏe của bản thân mình, và giữ gìn tâm hồn trong sạch và 

lành mạnh, để kịp thời ứng phó với mọi biến thiên và cảnh ngộ bất trắc của 

cuộc sống. Ngƣời Phật tử cần nhận thức rõ phung phí sức khỏe, làm mê 

muội tinh thần bằng lối sống buông thả và trác táng là một tội lỗi nhiều khi 

phải trả giá đắt bằng cả cuộc đời của mình. 

Nhƣ vậy, trong bài thuyết pháp nhân ngày lễ Phật đản hôm nay, chúng 

tôi đã trình bày khá chi tiết nội dung của năm giới nhà Phật, nên đƣợc nhận 

thức dƣới con mắt của con ngƣời hiện đại nhƣ thế nào. 

Nƣớc Việt Nam chúng ta chuyển mình trong thời đại đổi mới và mở cửa 

này, cuộc sốngđạo đức có xuống cấp thật, trong mấy chục năm lại đây, 

nhƣng không đến nỗi tồi tệ. Văn minh vật chất phƣơng Tây tuy có xâm nhập 



vào nƣớc ta và có ảnh hƣởng tiêu cực đến một bộ phận của nhân dân ta, nhất 

là đối với từng lớp thanh thiếu niên, nhƣng vẫn gặp phải sự đối kháng mạnh 

mẽ của giáo dục gia đình, tôn giáo, trƣờng học, đƣợc chính quyền hỗ trợ. 

Cho nên tình hình của đạo đức xã hội ta không đến nỗi quá bi quan, nhƣ một 

vài ngƣời lo lắng. 

Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ trách nhiệm của chúng ta, những 

ngƣời cha, ngƣời mẹ, các bậc đàn anh, trƣớc tình hình đang biến chuyển 

mau lẹ. Hƣớng biến chuyển có thể tốt hay xấu là tùy ở nỗ lực của chúng ta. 

Phƣơng hƣớng hoạt động của chúng ta có thể là: 

– Mỗi ngƣời tự thực hiện nếp sống hiền thiện, tuân giữ năm giới của 

ngƣời Phật. 

– Ra sức xây dựng kinh tế gia đình bằng các sinh hoạt chính đáng, tham 

gia xây dựng kinh tế của đất nƣớc, phúc lợi của nhân dân. 

– Tham gia các phong trào văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, từ 

thiện, chống bất công, tiêu cực có thể dẫn đến bất ổn xã hội, suy thoái đạo 

đức. 

– Tuyên truyền đề cao mọi giá trị đạo đức truyền thống, trong đó có đạo 

đức Phật giáo, nhƣ việc chúng tôi làm hôm nay trên giảng tòa này, nhƣ việc 

quý vị sẽ làm ở gia đình, với bài giảng này của chúng tôi. 

Qua thời gian khoảng một giờ, chúng tôi đã cố gắng trình bày cho toàn 

thể quý vị định nghĩa năm giới theo lời đức Phật dạy, nêu rõ những lợi ích 

cho giữ năm giới này đem lại cho những ai thành tâm thực hành. 

Chúng tôi cũng cố gắng phân tích cả hai mặt tích cực và tiêu cực của 

mỗi giới và sự áp dụng của từng giới trong đời sống cá nhân của từng ngƣời, 

của từng gia đình, quốc gia và xã hội. 

Điều quan hệ là chúng ta cố gắng đem áp dụng năm giới này của đức 

Phật vào đời sống cá nhân của mình, của gia đình. Có áp dụng nhƣ vậy, 

chúng ta mới xây dựng một xã hội văn mình và lành mạnh, thực sự hạnh 

phúc và an lạc. 

(Bài giảng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2537-1993 tại Thiền viện Vạn Hạnh) 

  



--- o0o --- 

14. Ý ĐẸP VỚI MÙA XUÂN 

Mùa xuân đến nhƣ báo hiệu với chúng ta một tƣơng lai tốt đẹp đang đến 

gần, giống nhƣ vừng rạng đông báo hiệu một ngày mới, tƣơi sáng đang đến 

gần vậy. Dù chƣa đủ xua tan mànđêm còn sót lại, ánh rạng đông là tín 

hiệu đáng vui mừng và tin tƣởng, vì nó báo hiệu bóng tốiđang lùi dần, 

nhƣờng chỗ cho ánh sáng mặt trời tỏa ấm và soi sáng muôn vật. Chúng 

ta đang đón tiếp một mùa Xuân dân tộc với một niềm tin tƣởng nhƣ vậy về 

quê hƣơng đất nƣớc chúng ta. Mặc dù còn nhiều khó khăn cần khắc phục và 

vƣợt qua, xã hội Việt Nam đã có những bƣớc chuyển biến tích cực nhằm 

phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức dân tộc và nhằm hòa nhập vào trào 

lƣu tiến bộ chung của thế giới; và chúng ta tin tƣởng một tƣơng lai tốt đẹp 

đang đến gần với con ngƣời và đất nƣớc Việt Nam. Đó là tín hiệu mùa 

Xuân đối với mọi ngƣời Việt Nam chúng ta. 

Đối với ngƣời Phật tử thì mùa Xuân còn là tín hiệu của điềm lành, của 

phƣớc nghiệp đang đến gần, đang chào đón chúng ta, những ngƣời làm lành, 

giống nhƣ bà con và bạn hữu đang vui mừng chào đón sự trở về của ngƣời 

khách viễn xứ vậy: 

"Khách lâu ngày ly huơng, 

An toàn từ xa về, 

Bà con cùng thân hữu, 

Hân hoan đón chào mừng. 

Cũng vậy các phƣớc nghiệp, 

Đón chào ngƣời làm lành, 

Đời này và đời sau, 

Nhƣ thân nhân đón chào". (Pháp Cú, 219-220) 

Ngƣời khách ly hƣơng quay về xứ sở, góp sức mình cùng xây dựng quê 

hƣơng tốt đẹp. Cũng vậy, các phƣớc nghiệp quay về với ngƣời làm lành, 

gióng tiếng nói cho cuộc sống thêmđẹp, cho đời thêm tƣơi. 

Hòa chung niềm vui của đất nƣớc đang có những chuyển biến tốt đẹp, 

ngƣời Phật tử Việt Nam chúng ta càng tin tƣởng và nỗ lực nhiều hơn nữa 

trong nếp sống thiện, nếp sống đạo đức và nêu cao nét đẹp đạo đức của 

mình, vì chúng ta hiểu rằng, chỉ có nếp sống thiện, nếp sốngđạo đức mới xây 

dựng đƣợc một xã hội tốt đẹp, một đất nƣớc thật sự phát triển và ổn định. 



Nhân dịp này, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị bài kinh "Giáo Giới 

Rahula", nhƣ là phƣơng pháp sống đạo đức của ngƣời Phật tử, mở đƣờng 

cho hạnh phúc và an lạc của tự thân, gia đình và xã hội, một bài 

kinh đã đƣợc vua A-dục cho khắc vào bia ký và yêu cầu cả giới xuất gia và 

tại gia cần phải tụng đọc và hành trì hằng ngày. 

Bài kinh này (Kinh số 61, Trung Bộ) do đức Phật giảng dạy cho Tôn 

giả Rahula khi Tôn giả còn là Sa-di, đang tập sự làm ngƣời xuất gia hành Sa-

môn hạnh. Sa-môn hạnh là nếp sống chuyên đào luyện thân tâm dựa trên 

pháp môn Giới, Định, Tuệ của đức Phật. Bài kinh đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Hôm ấy, đức Phật đến thăm Tôn giả Rahula đang sống tu tập tại ngôi 

rừng Ambalatthika.Tôn giả Rahula đón tiếp bậc Đạo sƣ của mình với một 

tâm tƣ hoan hỷ và một vài nghi thức cần thiết nhƣ sửa soạn chỗ ngồi, múc 

nƣớc rửa chân, kính lễ bậc Đạo sƣ... Rồi đức Phật, trong khi đang rửa chân, 

đã dùng ảnh dụ "chậu nƣớc rửa chân", để dạy cho Tôn giả Rahula về hạnh 

không nói láo, bởi biết mà nói láo là hành vi đƣợc xem là phi Sa-môn hạnh, 

khiến Sa-môn hạnh trở nên bị kém cỏi, bị đổ bỏ, bị lật úp, trở thành trống 

rỗng, giống nhƣ ảnh dụ cái chậu nƣớc rửa chân vậy. 

Tiếp theo, đức Phật dùng ví dụ hai con voi lâm trận để minh họa hai nếp 

sống khác nhau. Thứ nhất là nếp sống biết phòng hộ lời nói (không nói 

láo), đƣợc ví cho con voi thứ nhất, biết giữ gìn và bảo vệ cái vòi khi lâm 

trận, nên không quăng bỏ mạng sống của nó nơi chiến địa, là nếp sống đáng 

thực hành, đáng học tập. Thứ hai là nếp sống không phòng hộ lời nói (nói 

láo),đƣợc ví nhƣ con voi thứ hai, không biết giữ gìn và bảo vệ cái vòi khi 

lâm trận, nên cuối cùng con voi ấy đành quăng bỏ mạng sống của mình nơi 

trận mạc, là nếp sống không nên thực hành; bởi vì, khi ngƣời ta không chú 

ý đến việc phòng hộ lời nói, khi ngƣời ta nói láo mà không biết tàm quý xấu 

hổ thì điều đó sẽ có nghĩa là con ngƣời ta có thể làm nhiều việc tệ hại hơn, 

giống nhƣ con voi lâm trận nhƣng không khéo gìn giữ, bảo vệ cái vòi của 

nó, con voi ấy sẽ không từ bỏ bất cứ một hành động độc ác nào. 

Sau cùng, đức Phật lại dùng ví dụ "chiếc gƣơng soi" để huấn luyện cho 

Tôn giả Rahula phƣơng pháp thanh tịnh hóa ba nghiệp–thân, khẩu, ý– bằng 

cách xem xét và phản tỉnh nhiều lầnđối với mỗi hành vi của ba nghiệp, trƣớc 

khi làm, trong khi làm và sau khi làm, khiến cho ba nghiệp đƣợc thanh tịnh, 

không rơi vào các hành động phi pháp, phi đạo đức. Đức Phật khuyên Tôn 

giả Rahula nên thực hành pháp môn này, bởi vì đó là phƣơng pháp tịnh hóa 

ba nghiệp mà bất kỳ Sa-môn hay Bà-la-môn nào, dù ở quá khứ, hiện tại hay 



vị lai, muốn trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp của mình đều thực hành theo 

phƣơng pháp này. 

Nhƣ vậy, nếp sống đạo đức của ngƣời Phật tử, nhƣ đƣợc mô tả trong bài 

kinh Giáo Giới Rahula, là nếp sống chuyên phòng hộ và tu tập ba nghiệp, 

không để cho ba nghiệp rơi vào hành vi ác, bất thiện. Ngƣời Phật tử là ngƣời 

phát nguyện đi theo con đƣờng giác ngộ của đức Phật, do đó, bất cứ hành vi 

nào chống lại sự giác ngộ, chống lại khả năng tự hoàn thiện nhân cách giác 

ngộ ấy đều đƣợc ngƣời Phật tử nhận chân và ngay lập tức tìm cách loại bỏ 

nó. Nếp sốngđạo đức của ngƣời Phật tử là nếp sống biết làm điều gì và 

không làm điều gì. 

Không làm mọi điều ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

Giữ tâm ý trong sạch, 

Chính lời chƣ Phật dạy. (Pháp Cú, 183) 

Bài kệ trên đã khái quát rõ một nếp sống mà ngƣời Phật tử cần phải 

chọn lựa. Để tìm thấy hạnh phúc, Phật tử không những từ bỏ các điều ác, mà 

còn phải làm các điều lành, bởi chỉ có thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ 

lành mới có thể xây dựng một đời sống đạo đức, hạnh phúc lành mạnh. Nếp 

sống đạo đức của ngƣời Phật tử bắt đầu từ việc bỏ ác làm lành. 

Có mƣời hành vi thƣờng đƣợc nói đến trong giáo lý đạo Phật liên 

quan đến ba nghiệp thân, khẩu, ý gồm: 

– Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, thuộc thân nghiệp. 

– Nói láo, nói hai lƣỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; thuộc khẩu nghiệp. 

– Tham dục, sân hận, tà kiến; thuộc ý nghiệp. 

Mƣời hành vi này, nếu làm thì gọi là ác hay bất thiện, không làm hay từ 

bỏ thì gọi là thiện, và phƣơng pháp tịnh hóa ba nghiệp nhƣ đƣợc nói trong 

bài kinh Giáo Giới Rahula chính là nếp sống tử bỏ mƣời điều ác và làm 

mƣời điều thiện này. Dĩ nhiên, ngƣời Phật tử sẽ không bao giờ nhầm lẫn 

giữa hai nếp sống thiện và bất thiện bởi giáo lý của đức Phật luôn luôn phân 

định rõ ràng biên giới giữa thiện và bất thiện. Một vài định nghĩa sau đây sẽ 

giúp soi sáng thái độ chọn lựa của ngƣời Phật tử. 

"Chƣ Hiền, thế nào là bất thiện? Chƣ Hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của 

không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, 



nói hai lƣới là bất thiện, nói lời độc ác là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất 

thiện; tham dục là bất thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến là bất thiện. 

Chƣ Hiền, thế nào là thiện? Chƣ Hiền, từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy 

của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là 

thiện, từ bỏ nói hai lƣỡi là thiện, từ bỏ nói lời độc ác là thiện, từ bỏ nói lời 

phù phiếm là thiện; từ bỏ tham dục là thiện, từ bỏ sân hận là thiện, từ bỏ tà 

kiến là thiện" (Trung Bộ I, Kinh Chánh Tri Kiến, số 9). 

---o0o---  

GIẢI PHÁP HAY NẾP SỐNG ĐẠO ĐỨC ĐƯỢC ĐỀ BẠT 

TRONG BÀI KINH 

I. Nếp sống từ bỏ mọi điều ác bằng cách xem xét và phản tỉnh về ba 

nghiệp thân, khẩu ý. 

"Này, Rahula, khi ông muốn làm một thân, khẩu, ý nghiệp gì, hãy phản 

tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta muốn làm; thân, khẩu, ý nghiệp 

này của ta có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, khẩu ý 

nghiệp này là bất thiện, đƣa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau". Này 

Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nghiệp ông 

muốn làm ấy có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, khẩu, ý 

nghiệp ấy là bất thiện, đƣa dến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau, thời này 

Rahula, một thân, khẩu, ý nghiệp nhƣ vậy ông nhất định chớ có làm. 

"Này Rahula, khi ông đang làm một thân, khẩu, ý nghíệp gì, ông cần 

phải phản tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta đang làm; thân, khẩu, 

ý nghiệp này của ta có thểđƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, 

khẩu, ý nghiệp này là bất thiện, đƣa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau”. 

Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nghiệp 

ông đang làm ấy có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, 

khẩu ý nghiệp ấy là bất thiện, đƣa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau, 

thời này Rahula, ở đây ông hãy từ bỏ thân, khẩu, ý nghiệp nhƣ vậy. 

"Này Rahula, sau khi làm xong một thân, khẩu, ý nghiệp gì, ông cần 

phải phản tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta đã làm; thân, khẩu, ý 

nghiệp này của ta có thểđƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, 

khẩu, ý nghiệp này là bất thiện, đƣa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau”. 

Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nghiệp 

ông đã làm ấy có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, khẩu ý 



nghiệp ấy là bất thiện, đƣa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau, thời này 

"Rahula, một thân, khẩu, ý nghiệp nhƣ vậy ông cần phải lo âu, tàm quý, 

nhàm chán, ông cần phải thƣa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trƣớc 

vị Đạo sƣ hay trƣớc các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi lo âu, tàm quý, 

nhàm chán, thƣa lên, tỏ lộ trình bày, ông cần phải phòng hộ trong tƣơng 

lai" (Trung Bô Kinh I, số 61, kinh giáo giới La-hầu-La ở rừngAmbala). 

---o0o---  

II. Nếp sống làm các điều lành qua việc xem xét và phản tỉnh về ba 

nghiệp. 

"Này Rahula, khi ông muốn làm một thân, khẩu, ý nghiệp gì, hãy phản 

tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta muốn làm; thân, khẩu, ý nghiệp 

này của ta không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời thân, 

khẩu ý nghiệp này là thiện, đƣa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. Này 

Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nghiệp ông 

muốn làm ấy không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai; thân, khẩu, 

ý nghiệp ấy là thiện, đƣa đến an lạc, đem lại quả báo an lạc, thời này 

Rahula, một thân, khẩu, ý nghiệp nhƣ vậy ông nên làm. 

"Này Rahula, khi ông đang làm một thân, khẩu, ý nghiệp gì, ông cần 

phải phản tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta đang làm; thân, khẩu, 

ý nghiệp này của ta không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời 

thân, khẩu? Ý nghiệp này là thiện, đƣa đến an lạc, đem lại quả báo an 

lạc”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý 

nghiệp ông đang làm ấy không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai; 

thân, khẩu, ý nghiệp ấy là thiện, đƣa đến an lạc, đem lại quả báo an lạc, thời 

này Rahula, một thân khẩu, ý nghiệp nhƣ vậy ông cần phải tiếp tục làm. 

"Này Rahula, sau khi làm xong một thân, khẩu, ý nghiệp gì, ông cần 

phải phản tỉnh nhƣ sau: "Thân, khẩu, ý nghiệp này ta đã làm; thân, khẩu, ý 

nghiệp này của ta không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai, thời 

thân, khẩu, ý nghiệp này là thiện, đƣa đến an lạc, đem lại quả báo an 

lạc”. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý 

nghiệp ông đã làm ấy không có thể đƣa đến tự hại, hại ngƣời, hại cả hai; 

thân, khẩu, ý nghiệp ấy là thiện, đƣa đến an lạc, đem lại quả báo an lạc, thời 

này Rahula, ông cần phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học 

ngày đêm trong các thiện pháp" (Trung Bô Kinh I, số 61, kinh giáo giới La-

hầu-La ở rừngAmbala). 



Giải pháp hay nếp sống đạo đức nhƣ đƣợc gợi ý ở các đoạn kinh trên là 

hết sức căn bản và rõ ràng. Đạo đức ở đây là đồng nghĩa với việc bỏ ác làm 

lành, là một nếp sống thiết thực có cân nhắc chọn lựa vừa thiện và bất thiện, 

chớ không có mơ hồ, tƣởng tƣợng. Bởi các nghiệp sẽđƣa đến ác báo, khổ 

đau và thiện nghiệp đƣa đến thiện báo, an lạc; do đó, sống đạo đức, bỏ ác 

làm lành, cũng có nghĩa là sống hạnh phúc. Có rất nhiều ý kiến khác nhau 

xoay quanh khái niệm hạnh phúc, nhƣng đạo Phật nhấn mạnh hạnh phúc của 

nếp sống bỏ ác làm lành. Quả vậy, với tiêu chuẩn thiện ác rõ ràng, không lẫn 

lộn, ngƣời Phật tử có thể quyết định số phận khổ đau hay hạnh phúc của 

chính mình qua nếp sống thiện hay bất thiện, nhƣ đức Phật đã chỉ rõ: 

"Nếu với ý ô nhiểm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bƣớc theo sau, 

Nhƣ xe, chân vật kéo". (Pháp Cú 1) 

Hay là : 

"Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bƣớc theo sau, 

Nhƣ bóng không rời hình". (Pháp Cú, 2) 

Một vài nhận xét về bài kinh: 

Tiếp theo, chúng tôi xin trình bày với quý vị một vài nhận xét về bài 

kinh vừa nêu. 

Trƣớc hết, Giáo Giới Rahula là bài kinh căn bản giúp xây dựng nếp 

sống thiện, nếp sống đạo đức, hạnh phúc cho ngƣời Phật tử. Nếp sống đạo 

đức của ngƣời Phật tử là nếp sống bỏ ác làm lành. Bài kinh cần đƣợc các 

Phật tử lƣu tâm học thuộc lòng nhiều đoạn, nhất là cácđoạn nói về cách từ 

bỏ ba nghiệp ác, thực hành ba nghiệp thiện qua việc xem xét và phản tỉnh 

nhiều lần, trƣớc khi làm, trong khi làm và sau khi làm ba nghiệp. 

Bài kinh chỉ nêu lên cách thức quán sát và phản tỉnh về ba nghiệp thân, 

khẩu, ý, mà khôngđề cập cụ thể các hành vi thƣờng đi liền với ba nghiệp. Do 

đó, một sự liên kết mƣời thiện nghiệp hay mƣời ác nghiệp gắn liền với thân, 

khẩu, ý là hết sức cần thiết trong khi thực hành phƣơng pháp thanh tịnh hóa 

ba nghiệp này. 



– Sự xem xét và phản tỉnh về ba nghiệp là rất quan trọng trong pháp 

môn thanh tịnh hóa ba nghiệp, bởi vì, có xem xét và phản tỉnh nhiều lần thì 

mới đoan chắc điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Có thể nói, cốt lõi 

của bài kinh là nằm ở chỗ này, tức là sự xem xét và phản tỉnh về những gì 

muốn làm, đang làm hay đã làm bởi thân, khẩu, ý; vì nếu không có sự xem 

xét hay phản tỉnh về ba nghiệp thì không thể có sự phòng hộ hay tu tập ba 

nghiệp. Tƣơng tự, tháiđộ xem xét thành thật về ba nghiệp, thiện hay ác, là 

hết sức cần thiết nhằm chặn đứng điều ác, nếu có, và nhằm khích lệ các điều 

thiện đã làm. 

– Thiện hay ác không dễ dàng đến với mình nếu không do sự tích lũy 

dần dần trong cuộc sống. Một cuộc đời chứa đầy ác, ấy là do thái độ xem 

thƣờng của con ngƣời đối với các điều ác nhỏ nhặt đƣợc tích lũy lâu ngày 

trong cuộc sống. Tƣơng tự, ngƣời Phật tử chứa đầy thiện, ấy là do thái độ 

biết trân trọng các điều thiện, dù rất nhỏ, đƣợc nuôi dƣỡng lâu năm dần 

trong nếp sống làm lành: 

"Chớ chê khinh điều ác, 

Cho rằng chƣa đến mình, 

Nhƣ nƣớc nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầy tràn. 

Ngƣời ngu chứa đầy ác, 

Do chất chứa dần dần". (Pháp Cú, 121) 

và: 

"Chớ chê khinh điều thiện, 

Cho rằng chƣa đến mình, 

Nhƣ nƣớc nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầy tràn, 

Ngƣời trí chứa đầy thiện, 

Do chất chứa dần dần". (Pháp Cú, 122) 

– Tính cách thực tiễn của bài kinh khiến chúng ta tin tƣởng rằng lời dạy 

của đức Phật không phải để dành riêng cho ai, mà dành cho tất cả mọi 

ngƣời, cho những ai biết trân trọng và tìm thấy lợi ích, hạnh phúc trong nếp 

sống thiện, nếp sống có đạo đức. Giải pháp đạo đức đƣợc đề bạt trong bài 

kinh là thiết thực và dễ dàng, liên quan đến đời sống hàng ngày của con 

ngƣời (lời nói, suy tƣ và hành động), do đó mọi ngƣời đều có thể ứng dụng. 

– Sau cùng và cũng là điều quan trọng hơn cả là việc ứng dụng bài kinh vào 



cuộc sống hàng ngày của ngƣời Phật tử. Bài kinh nói về nếp sống thiện, nếp 

sống đạo đức; nhƣng đạo đức không có ở trong bài kinh, đạo đức chỉ có nơi 

những ngƣời chuyên tâm thực hành những lời kinh dạy. Do đó, giảng nói về 

đạo đức là cần thiết, nhƣng quan trọng hơn vẫn là sống một nếp sống đạo 

đức thực sự với sự xem xét và phản tỉnh thƣờng xuyên về ba nghiệp, thân, 

khẩu, ý của mình. 

Chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị bài kinh Giáo Giới Rahula với giải 

pháp đạo đức thực tiễn có thể giúp ứng dụng dễ dàng vào đời sống hàng 

ngày của mỗi ngƣời Phật tử chúng ta. Chúng tôi cũng đã có vài nhận xét gợi 

ý nhằm giúp cho quý vị thấy rõ tầm quan trọng của pháp môn thanh tịnh hóa 

ba nghiệp đối với cuộc sống là nhƣ thế nào. Vấn đề còn lại chỉ là mỗi cá 

nhân chúng ta có cƣơng quyết thực hiện hay không mà thôi. Tất nhiên, 

chúng tôi rất tin tƣởng mỗi ngƣời Phật tử chúng ta đều đang nỗ lực thực 

hành lời Phật dạy, nhất là vấn đề tu dƣớng đạo đức là hết sức cần thiết cho 

cuộc sống con ngƣời và xã hội ngày nay. Quả thật, chúng ta cần bình tâm mà 

nhận ra rằng, dù đã có những bƣớc chuyển mình khá tốt đẹp, xã hội Việt 

Nam đang tồn đọng nhiều vấn đề đòi hỏi mỗi ngƣời Việt Nam chúng ta cần 

phải quan tâm nhiều hơn mới mong giải quyết đƣợc. Nhƣng điều chúng ta lo 

ngại nhất là nếp sống văn hóa vàđạo đức truyền thống đang có nguy cơ 

bị đẩy lùi khiến ảnh hƣởng đến các thế hệ con em của chúng ta, vì nó làm 

cho con ngƣời Việt Nam vốn mất dần đi tính chất của con ngƣời Việt Nam 

vốn có cội nguồn văn hoá và đạo đức rất đặc biệt. Nguyên nhân của vấn nạn 

trên là gì nếu không nói là sự thờ ơ và xem thƣờng của con ngƣời Việt Nam 

trƣớc vấn đề đạo đức của cá nhân dẫn đến sự thờ ơ đối với đạo đức gia đình 

và xã hội? Tại sao trẻ em Việt Nam chƣa ngoan? Tại sao trẻ em Việt Nam 

thiếu hoặc không tôn trọng bố mẹ, thầy cô giáo? Tại sao trẻ em Việt Nam trở 

thành kẻ phạm pháp? Câu trả lời thì đã có nhiều, nhƣng chắc chắn con em 

của chúng ta sẽ không có những sai phạm nói trên nếu nhƣ những ngƣời lớn 

chúng ta đã không tỏ ra quá buông thả trong đời sống cá nhân khiến ảnh 

hƣờng đến tâm lý hay học đòi, bắt chƣớc của chúng? Vấn đề đang đòi hỏi sự 

quan tâm nhiều hơn nữa về nếp sống đạo đức và nêu caođạo đức của mỗi 

ngƣời Việt Nam chúng ta. 

Chúng ta đã từng có, trong lịch sử dân tộc, những mùa Xuân thật sự 

hạnh phúc và thái bình mà tấm thảm dệt nên mùa Xuân đó không gì khác là 

nếp sống thiện, nếp sống đạo đức của một dân tộc đƣợc phát huy cao độ. 

Một thoáng nhìn về quá khứ để thấy rằng dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng 

tu dƣỡng đạo đức qua nếp sống từ bỏ mƣời điều ác, thực hành mƣờiđiều 

thiện của thân, miệng, ý và đã từng hƣởng trọn những mùa Xuân an lành, 



thịnh vƣợng nhờ nếp sống ấy. Đó là những mùa Xuân thời Lý, Trần. Chúng 

ta từng có những ông vua bỏ ngai vàng xuất gia, kiên quyết sống đời sống 

đạo đức và khuyên dạy ngƣời dân tu dƣỡng đạo đức qua nếp sống làm 

mƣời điều thiện khiến ảnh hƣởng đến đời sống đạo đức của toàn dân và thái 

bình của xứ sở. 

Lịch sử đã sang trang. Thời Lý, Trần đã lùi về quá khứ. Nhƣng phải 

chăng tấm gƣơng của thời Lý, Trần đã cần thiết cho cuộc sống hiện tại của 

chúng ta để suy gẫm lại nếp sống của chính mình, giống nhƣ "chiếc gƣơng 

soi" của đức Phật trong bài kinh Giáo Giới Rahula là hết sức cần thiết để soi 

lại ba nghiệp thân, khẩu, ý của mỗi ngƣời chúng ta? Chúng tôi hy vọng mỗi 

ngƣời Phật tử chúng ta sẽ mang sắc bên mình "chiếc gƣơng soi" mà hơn 25 

thế kỷ trƣớc đức Phật đã ƣu ái trao cho Tôn giả Rahula. Và đó là tín hiệu đầu 

Xuân mà chúng tôi thân ái muốn gởi đến. 

(Bài giảng đầu Xuân Giáp Tuất năm 1994 tại Thiền viện Vạn Hạnh) 

  

--- o0o --- 

15. MỘT NỀN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 

Năm 1967, tôi viếng thăm Đại học Yale và đƣợc một giáo sƣ Mỹ đang 

nghiên cứu Tây Tạng học đón tiếp tôi với bộ mặt thật hớn. hở, sung sƣớng, 

và một câu đón chào mà tôi không bao giờ quên: "Tôi sung sƣớng đón chào 

Thầy, vì tôi chắc rằng Thầy đến đây không phải để cải hóa tôi theo Đạo của 

Thầy”. Tôi chỉ mĩm cƣời, không đáp lại nhƣng chính khi ấy, tôi cảm giác 

đƣợc “tất cả sự sung sƣớng” của tôi khi “đƣợc một bậc Thầy nhƣ đức Phật”. 

Cái cảm giác sảng khoái, “nhẹ nhõm", hay dùng cho đúng danh từ Phật học 

hơn là Passaddhi (khinh an) ấy của ông bạn giáo sƣ Mỹ, khi cảm thấy mình 

không bị đe dọa, bị giáo hoá, cũng là cảm giác chung cho tất cả những 

ai đƣợc đối thoại với đức Phật khi Ngài còn sống hay khi trực tiếp hoặc gián 

tiếp đƣợc tiếp nhận giáo lý của Ngài. Đƣợc gặp đức Phật, đối thoại với 

Ngài, đƣợc đọc những lời Ngài dạy hay chiêm ngƣỡng hình bóng giải thoát 

của Ngài, chúng ta đều linh cảm khả năng giáo hóa thần diệu của 

Ngài. Điểm đặc biệt là chúng ta không bị đóng vai trò thụđộng, chúng ta 

không cảm thấy bị giáo hóa, bị chinh phục, vì đức Nhƣ Lai chỉ là ngƣờì 

chỉđƣờng (Tathàgato ak-khataro), chúng ta là ngƣời đi trên con đƣờng ấy. 

Đức Nhƣ Lai chỉ là vị giới thiệu phƣơng pháp suy tƣ chín chắn (yo-niso 

mana-sikaro), chính chúng ta là ngƣời suy tƣ và quyết định. 



Câu chuyện sau đây chứng tỏ không bao giờ đức Phật gợi cho chúng ta 

những tình cảm dao động làm chi phối sự suy tƣ chín chắn của chúng ta. 

Ngài khuyên chúng ta hãy bình tĩnh sáng suốt, nhƣ thật (yathàbhùtam) xác 

nhận sự việc rồi có những thái độ thích nghi. 

Khi đƣợc các vị Tỳ-kheo hỏi, vì sao ngoại đạo Suppiyo lại dùng vô số 

phƣơng tiện hủy báng Phật, pháp, Tăng, còn Thanh niên Brahmadatta trái lại 

dùng vô số phƣơng tiện tán thán Phật, Pháp và Tăng, đức Phật trả lời nhẹ 

nhàng nhƣng thật sự vô tƣ và sáng suốt, Ngài kính trọng "con ngƣời" trong 

các vị Tỷ kheo, khuyên các vị này nhận xét bình tĩnh, vô tƣ, dựa trên những 

sự kiện xác đáng để bỏ bác hay tán thành: 

"Này các Tỳ-kheo, nếu có ngƣời hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy 

báng Tăng, các Thầy chớ có vì vậy sanh lòng căm phẫn, tức tối, tâm sanh 

phiền muộn. Nếu có ngƣời hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, 

và nếu các Thầy công phẫn và phiền muộn, thời các Thầy có thể biết đƣợc 

lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng?" 

"– Bạch Thế Tôn, không thể đƣợc!” 

" Này các Tỷ-kheo, khi có ngƣời hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy 

báng Tăng các Thầy phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là 

không đúng sự thật: "Nhƣ thế này, những điểm này không đúng sự thật; nhƣ 

thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc 

này không xảy ra giữa chúng tôi ". 

"Này các Tỷ-kheo, nếu có ngƣời tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán 

thán Tăng, thời các Thầy không nên hoan hỷ, tâm không nên thích thú. Này 

các Tỳ-kheo, nếu có ngƣời tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, 

nếu các Thầy hoan hỷ, thích thú, thời sẽ có hại cho các Thầy. Này các Tỷ-

kheo, nếu có ngƣời tán thán Ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng thời các 

Thầy hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật: “Nhƣ thế 

này, điểm này đúng sự thật, nhƣ thế này điểm này chính xác việc này có giữa 

chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi" (Trƣờng Bộ Kinh, Đại Tạng, 

trang 13). 

Khi sắp nhập Niết-bàn, một lần nữa đức Phật dặn dò các vị Tỳ -kheo 

cần phải thận trọng, chớ có vội tin những lời, dầu đƣợc xem là tự đức Phật 

nói hay từ các vị Thƣợng tọa đa văn đa trí nói: 



"Này các Tỳ-kheo, có thể có vị Tỳ-kheo nói: "Này Hiền giả, tôi tự thân 

nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, nhƣ vậy là Pháp, nhƣ vậy là Luật, 

nhƣ vậy là lời dạy của bậc Đạo Sƣ”. Này các Tỳ-kheo, các Thầy không nên 

tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không tán thán, 

không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lƣỡng 

và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp 

với kinh, không tƣơng ứng với luật thì các thầy có thể kết luận: "Chắc chắn 

những lời này không phải là lời Thế Tôn, và vị Tỷ-kheo đã thọ giáo sai 

lầm".Và này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với 

kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tƣơng ứng với 

luật, thời các thầy có thể kết luận: "Chắc chắn những lời này phải là lời dạy 

của Thế Tôn. Và vị Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chân chánh". 

Chúng ta phải thận trọng, không hủy báng, không tán thán, học hỏi từng 

chữ, từng câu, rồiđem đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật; có phù hợp mới 

chấp nhận, không phù hợp thời không chấp nhận. Thái độ suy tƣ chín chắn, 

phối hợp thích nghi, thật là một phƣơng pháp hữu hiệu và thực tiễn, khi 

phải đối trị với những phức tạp tuyên truyền xuyên tạc. 

Dân chúng Kalama phân vân đến hỏi đức Phật: 

"Bạch Thế Tôn, có nhiều ẩn sĩ và Bà-la-môn đến viếng Kesaputta. Họ 

chỉ giảng giải và sáng tỏ những lý thuyết của riêng họ, khinh miệt, lên án và 

phỉ báng những lý thuyết của những ngƣời khác. Nhƣng bạch Thế Tôn, về 

phần chúng con, chúng con luôn luôn hoài nghi và hoang mang không biết 

vị nào trong số những nhà ẩn sĩ và Bà-la-môn khả kính ấy đã nói sự thật và 

vị nào nói sai quấy" 

Đức Phật trả lời, với thái độ suy tƣ, trầm lặng trong sáng nhƣ hồ nƣớc 

trong của những tâm hồn sáng suốt: 

"Phải đấy, hỡi những ngƣời Kalama, các ngƣời hoài nghi, hoang mang 

là phải; các ngƣời nghi ngờ những điều đáng nghi ngờ. Này các Kalama, 

chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin 

vì nghe ngƣời ta nói; chớ có tin vìđƣợc kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì 

nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trƣờng; chớ có tin 

vì đánh giá hời hợt các dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp vớiđịnh kiến; chớ có 

tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo Sƣ 

của mình. Này các ngƣời Kalama, khi nào các ngƣời biết rằng: "Những việc 

này là xấu, những việc này là bất thiện, những việc này bị ngƣời có trí chỉ 



trích, những việc này nếu tuân theo và thực hiện sẽ mang lại tai hại và xấu 

xa", thì các ngƣời hãy từ bỏ chúng... Này các ngƣời Kalama, khi nào các 

ngƣời biết rằng: "Những việc này là tốt, những việc này là thiện, những việc 

này đƣợc ngƣời có trí tán thán, những việc này nếu tuân theo và thực hành 

sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp”, thì các ngƣời hãy chấp nhận chúng"(Tăng Chi 

I, Đại Tạng, Kinh Các vị ở Kesaputta, trang 336). 

Chúng ta thấy rõ, đức Phật bao giờ cũng kính trọng sự suy tƣ, nhận xét 

và quyết định của chúng ta, Ngài không muốn chúng ta nhắm mắt tuân theo 

Ngài, vâng theo sự phán xét của Ngài. Ngài không muốn chúng ta đóng vai 

trò thụ động, nhắm mắt tin theo truyền thống, tin đồn hoặc dựa vào uy tín cá 

nhân hay của Thầy mình để khỏi phải suy tƣ, quyết đoán. Ngài đòi hỏi ở 

những Phật tử một sự suy tƣ chín chắn, một ý thức kinh nghiệm bản thân, rồi 

mới đánh giá sự việc là thiện hay ác, tiếp đến mới có thái độ tuân theo hay từ 

bỏ. Chúng ta sung sƣớng vì đức Phật trọng chúng ta, vì đức Phật tin ở khả 

năng suy tƣ chín chắn của chúng ta, vì chính thái độ rất “ngƣời” trong chúng 

ta có những tiềm năng nhận xét khá chính xác, khỏi đóng vai trò thụđộng, nô 

lệ cho ai cả. 

Khi nói đến giáo dục, chúng ta thƣờng liên tƣởng đến đào tạo kiến thức, 

huấn luyện khả năng chuyên môn cho học viên. Nếu có đề cập đến tác 

phong đạo đức, thời xem vấn đề này nhƣ một vấn đề luân lý đạo hạnh, ấn 

định bởi truyền thống hay tập tục xã hội. Quan niệm này không đi ra ngoài 

mục đích và đƣờng hƣớng giáo dục đƣơng thời, nhƣng đã bỏ rơi hay 

khôngđánh giá đúng mức quan trọng hai khía cạnh “thái độ” và "phƣơng 

pháp" của giáo dục mà theo chúng tôi nghĩ phải đóng một vai trò quan 

trọng để xây dựng một nền giáo dục gọi là toàn diện hay trọn vẹn. 

Vấn đề sở dĩ đặt ra ở đây là vì con ngƣời của chúng ta khi đối mặt với 

các sự vật bên ngoài hay những khái niệm bên trong đều có những phản ứng, 

những thái độ, những cử chỉ của thân thể, của miệng nói hay của ý thức, 

những danh từ mà đạo Phật gọi bằng danh từ chuyên môn là Kàyakamma 

(thân nghiệp), Vacikamma (khẩu nghiệp) và Manokamma (ý nghiệp). Một 

ngƣời thích uống rƣợu bia, cảm thấy sung sƣớng khi có chai rƣợu trƣớc mặt 

mình và có cử chỉđem chai rƣợu về cho mình để uống. Trái lại một ngƣời 

ghét rƣợu thời cảm thất khó chịu khi có chai rƣợu trƣớc mặt và muốn 

xua đuổi chai rƣợu nhƣ xua đuổi ruồi, muỗi. Còn nếu không ghét cũng 

không thích rƣợu, thời đối với rƣợu có cử chỉ thản nhiên, tự tại. 



Tóm lại, con ngƣời của chúng ta đứng trƣớc các đối tƣợng bao giờ cũng 

có một trong ba phản ứng: Một là ƣa thích, đem về cho mình đối tƣợng mình 

ƣa thích; hai là ghét bỏ, đẩy xa mình đối tƣợng ấy; thứ ba là thản nhiên, 

không ƣa thích cũng không ghét bỏ. Đạo Phật gọi cử chỉ đem về cho mình là 

tham (lobha), cử chỉ đẩy xa mình ra là sân (dosa), và cử chỉ thản nhiên là xả 

(upekkhà). Định nghĩa này không bao hàm một ý nghĩa luân lý, đạo đức gì 

mà chỉ là một phản ứng của con ngƣời trƣớc những đối tƣợng sai khác. Đức 

Phật với cái nhìn tâm lý của Ngài, thấy con ngƣời luôn luôn bị chi phối, bị 

ảnh hƣởng bởi sự vật bên ngoài, không tự tại, không tự chủ. Và phƣơng 

pháp giáo dục ở nơi đây là nhằm huấn luyện con ngƣời đƣợc tự chủ, tự tại 

đối với các đối tƣợng. Nói một cách khác, con ngƣời phải đƣợc giáo dục nhƣ 

thế nào để con ngƣời trở thành một ngƣời chủ đối với đối tƣợng, chứ không 

phải là một ngƣời nô lệ củađối tƣợng. 

Đức Phật đi xa hơn, Ngàỉ tìm nguyên nhân của tham và của sân. Ngài 

tìm hiểu tại sao con ngƣời lại có hai phản ứng trái ngƣợc đối với đối tƣợng, 

và Ngài tìm thấy rằng sở dĩ có tham vì hiểu lầm có một tự ngã, nên đem về 

cho mình cái gì tự ngã ƣa thích; sở dĩ có sân, vì hiểu lầm có một tự ngã, nên 

hất xa mình ra cái gì tự ngã ghét bỏ. Sự hiểu lầm ở nơi đây, đạo Phật gọi là 

si hay moha.Chúng ta có tham vì có si, chúng ta có sân vì có si, tham luôn 

luôn đi đôi với si và sân luôn luôn đi đôi với si chớ tham không khởi lên một 

lần với sân. Và giáo dục ở nơi đây nhằm trừ diệt si hay thay đổi một quan 

điểm sai lầm bằng một quan điểm đúng đắn, thay hiểu lầm (vô minh) bằng 

trí tuệ. Nói một cách khác, giáo dục theo đạo Phật chú trọng lấy trí tuệ (Duy 

tuệ thị nghiệp) diệt trừ si mê, si mê trừ, thời tham và sân cũng đƣợc diệt trừ 

luôn. Chỉ cần có một kiến thức, một quan điểm, một cái nhìn đúng đắn (giác 

ngộ), thời mọi hành vi thiện ác, tham sân đều đƣợc diệt trừ (giải thoát). 

Vấn đề giáo dục không còn là vấn đề đạo đức, luân lý nữa, mà là vấn đề kiến 

thức, vấn đề tri kiến, vấn đề trí tuệ, vấn đề thái độ, vấn đề phản ứng. 

Lời khuyên sau đây của vua A-dục, trong Bia ký số XII có thể khiến 

nhiều ngƣời không bằng lòng: "Ngƣời ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo 

của riêng mình và bài bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng 

tôn giáo kẻ khác vì lý do này hay lý do khác. Nhƣ thế ta có thể làm cho tôn 

giáo mình phát triển và giúp đỡ các tôn giáo nữa. Nếu không, tức là ta đãđào 

huyệt cho chính tôn giáo của mình và còn làm hại các tôn giáo khác. Kẻ nào 

chỉ kính trọng tín ngƣỡng của mình và bài xích những tín ngƣỡng khác, thực 

ra họ đã làm thế vì sùng tín ngƣỡng của riêng mình, nghĩ rằng: "Tôi sẽ làm 

rạng danh tôn giáo của tôi". Nhƣng trái lại, khi làm thế họ đã tổn thƣơng tôn 

giáo mình một cách trầm trọng hơn nữa. Bởi thế sự hòa hài là tốtđẹp: Mọi 



ngƣời nên lắng nghe và có thiện chí lắng nghe những lý thuyết mà ngƣời 

khác đề xƣớng”. (Con Đƣờng Thóat Khổ W. Rahula – Thích Nữ Trí Hải 

dịch, trang 20). 

Chúng ta hiểu rằng: Là Phật tử, không phải nghĩa là theo một tôn giáo 

tên Phật giáo mớiđƣợc gọi Phật tử, mà chính cần có cử chỉ tôn trọng các tôn 

giáo khác, các tƣ tƣởng khác mới là Phật tử. Cử chỉ trầm lặng bình thản 

trƣớc sự vô thƣờng của đức Thế Tôn cùng cử chỉ tôn trọng các tôn giáo 

khác, các tƣ tƣởng khác với mình là hai thái độ, hai cử chỉ, biểu hiện chất 

liệu giải thoát và khoan dung của đạo Phật. Giáo hóa, giáo dục ở nơi đây 

chính giúp chúng ta có một thái độ, có một cử chỉ thích nghi, hợp lẽ khi 

chúng ta phải đối diện với những tình trạngđa diện của xã hội ngày nay. 

Có ngƣời sẽ bảo, giáo dục nhƣ vậy khiến con ngƣời trở thành cây đá, 

không tình cảm, không ham muốn, thời đời còn gì là thú vị nữa. Thật sự 

vấn đề ở đây không phải đời thú vị hay không thú vị. Vấn đề chính là nơi 

phản ứng con ngƣời trƣớc muôn vàn đối tƣợng, và con ngƣời cƣ xử, 

hành động, phản ứng nhƣ một ngƣời chủ hay nhƣ ngƣời nô lệ, chỉ có thế 

thôi. 

Đạo Phật còn đi xa hơn, đức Phật xem con ngƣời là tổng hợp của hai 

năng lực mà danh từ chuyên môn gọi là Sắc mạng căn (Rùpajìvitind riya) và 

Danh mạng căn (Nàmajìvitindriya). Những động lực làm con ngƣời sống, 

con ngƣời lớn và già, những sức mạnh khiến máu chạy, tim đập, mạch nhảy, 

phổi thở, những năng lực khiến tóc dài, xƣơng cứng dần và dài thêm, những 

sức mạnh khiến tay chân cử động, khiến con ngƣời có cử chỉ này, có lời nói 

nọ... ; đạo Phật gọi là Sắc mạng căn. Những sức mạnh khiến con ngƣời cảm 

thấy vui buồn, sung sƣớng hay đau khổ, tham muốn vật này, chán ghét vật 

khác, khi suy tƣ nhƣ thế này, khi lo nghĩ nhƣ thế kia, tất cả động lực làm thế 

giới tình cảm, thế giới trí thức, thế giới tâm linh họat động, tất cả động lực 

sức mạnh ấy gọi là Danh mạng căn. Và con ngƣời là sự tổng hợp của hai sức 

mạnh, khả năng, năng lực ấy. Hai năng lực này liên quan mật thiết với nhau, 

tƣơng quan và tƣơng trợ lẫn nhau. Những món ăn của chúng ta không những 

ảnh hƣởng đến thể chất chúng ta mà còn ảnh hƣởng đến thế giới tình cảm, 

thế giới trí thức của chúng ta. Trái lại, những điều chúng ta lo nghĩ, những tƣ 

tƣởng chúng ta suy tƣ, những sách vở chúng ta đọc, lòng tham, lòng sân của 

tađều có những phản ứng tƣơng xứng đến thân thể của chúng ta. Vì con 

ngƣời của chúng ta là sự tổng hợp của hai năng lực nhƣ vậy, nên trong con 

ngƣời của chúng ta phát ra những quang tuyến, những sức mạnh vô hình ảnh 

hƣởng đến cảnh vật xung quanh. Có ngƣời mới gặp lần đầu đã trìu mến cảm 



phục chúng ta. Có ngƣời mới thấy, đã thù ghét chúng ta ngay, không cần 

phải suy nghĩ đắn đo. Lời nói của chúng ta, bộ điệu của chúng ta, dáng mặt 

của chúng ta, tƣ tƣởng của chúng ta đều phát tiết những sức mạnh, những 

ảnh hƣởng chi phối ngƣời và vật mà ta tiếp xúc; đạo Phật dùng một danh từ 

mahesakkà, ngƣời có thế lực và appesakkà, ngƣời ít thế lực (Đức Phật và 

Phật pháp trang 306); để chỉ cho khả năng chi phối của con ngƣời. Nhƣ vậy 

chúng ta thấy sự tu hành hay nói cho đúng hơn là sự giáo dục ở nơi đây là 

làm thế nào để huấn luyện cho mỗi cá nhân hàm chứa và phát triển những 

khả năng, nhƣng sức mạnh chi phối tốt đẹp đối với ngƣời hay cảnh vật mà 

mình tiếp xúc. Ở nơi đây, vấn đề kiến thức không còn đƣợc đặt ra mà chính 

vấn đề khả năng, vấn đề vận dụng sức mạnh tâm linh, sức mạnh đạo đức 

đƣợc đặc biệt chú trọng. Nhƣng để tránh những hiểu lầm, chúng ta cần xác 

định những sức mạnh này không có hàm nghĩa luân lý, dù rằng chúng có thể 

có những tác dụng gọi là đạo đức. 

Nhƣ vậy con ngƣời biến thành một trung tâm có những năng lực hấp 

dẫn và xua đẩy đối với sự vật và sự vật cũng có khả năng hấp dẫn và xua đẩy 

con ngƣời, mà danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là tham (lobha), và sân 

(dosa), dù rằng đó không có một tác dụng luân lý. Chúng ta để hai kim địa 

bàn gần nhau, đầu kim chỉ Bắc của địa bàn này tìm đến và dính liền vớiđầu 

kim chỉ Nam của địa bàn kia, trái lại xua đẩy đầu kim chỉ Bắc. Sự hấp dẫn 

và xua đuổi này chỉ là một định lý thuận ứng và nghịch ứng, không có tính 

cách luân lý. Với định lý này, chúng ta thử tìm hiểu những hiện tƣợng đã 

xảy ra mà chúng ta thƣờng cho là định mệnh hay may rủi do một sự thƣờng 

phạt của một đấng thiên liêng nào. 

Chúng ta thấy có ngƣời chỉ chậm bƣớc có một phút mà thoát chết nạn 

phi cơ, hay nhờ thình lình cúi xuống mà tránh đƣợc viên đạn bắn phải. 

Nhiều khi chết sống, trở thành vấn đề đƣờng tơ kẻ tóc. Viên đạn mà chúng 

gọi là vô tình hình nhƣ lựa chọn ngƣời này tránh né ngƣời kia. Quả bom mà 

chúng ta gọi là vô tình, hình nhƣ lựa chọn chỗ mà rơi, tìm chỗ mà trúng. 

Chúng tôi nói hình nhƣ, thực sự không có gì là hình nhƣ cả mà chỉ bị sự chi 

phối của định lý thuận ứng và nghịch ứng, định lý hấp dẫn và phản hấp dẫn. 

Và hiểu nhƣ vậy, chúng ta sẽ thấy vấn đề giáo hóa hay giáo dục ở nơi đây 

hoàn toàn hƣớng về đào tạo cho cá nhân những sức mạnh Sắc mạng căn và 

Danh mạng căn nhƣ thế nào, để con ngƣời trở thành một chủ lực tácđộng chi 

phối hơn là một tha lực thụ động, bị chi phối. 

Hào quang của đức Phật chỉ là sự tinh tụ lại những phản xạ giác ngộ và 

thanh tịnh của Sắc mạng căn và Danh mạng căn của Ngài, không có gì gọi là 



bí mật hay luân lý cả. Trở lui về thế giới con ngƣời và bƣớc vào địa hạt thực 

tế hơn, chúng ta thấy rõ con ngƣời hiện tại bị dao động mãnh liệt trƣớc sự 

chi phối của chính trị, kinh tế, xã hội trƣớc sự hấp dẫn của vật dục. Con 

ngƣời hiện tại sống dao động, hoang mang, lo âu, sợ hãi, nghi ngờ, bối rối, 

thiếu hẳn sự bình tĩnh của những con ngƣời không bị dao động, mất hẳn thái 

độ tự tại của những tâm hồn tự chủ, vắng bóng hẳn nét thản nhiên của những 

tƣ thái quân bình. Cho nên một nền giáo dục gọi là toàn diện, ngoài sự đào 

tạo cho tuổi trẻ những kiến thức tổng quát, những khả năng chuyên môn, còn 

phải luyện cho tuổi trẻ một tâm hồn quân bình, một thái độ tự tại và một tƣ 

thái thanh thản. 

Lời đức Phật dạy thật là giản dị, vì chỉ có ngƣời sáng suốt mới thốt ra 

những lời giản dị. Nhƣng những lời giản dị ấy lại đƣợc ví nhƣ tiếng rống con 

sƣ tử, làm tà ma ngoại đao khiếp đảm, làm hung thần ác quỷ run sợ. Nhƣ 

vậy lời dạy của Ngài hàm chứa cả một sức mạnh phi thƣờng, một khả năng 

chi phối mãnh liệt. Chúng ta hãy tìm hiểu hiệu năng của lời Phật dạy đối với 

vấn đề lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo, nhất là vấn đề lãnh đạo Giáo hội. 

Vì đây là một vấnđề hết sức quan trọng đã chi phối bao nhiêu hoạt động của 

tu sĩ cũng nhƣ cƣ sĩ và làm một số ngƣời phải thắc mắc phân vân. 

Thấy đức Phật già yếu, Đề-bà-đạt-đa từ lâu muốn chiếm ngôi vị Giáo 

chủ, đến thƣa với đức Phật: “Bạch Thế Tôn, hãy yên tâm tu Thiền nhập định 

và giao trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Tăng già cho tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn 

trách nhiệm". Lời đức Phật trả lời thật dứt khoát rõ ràng. "Ta còn không giao 

trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, huống 

nữa là cho Thầy, vừa vô trí, mà nhỏ nhen tâm địa. (Vinaya, II trang 188)”. 

Chúng ta dễ hiểu vì sao đức Phật không giao cho Đề Bà Đạt Đa đứng ra 

lãnh đạo Giáo hội. Nhƣng điều làm chúng ta phân vân thắc mắc là vì sao đức 

Phật từ chối cả với hai Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệđệ nhất và ngài Mục Kiền 

Liên thần thông đệ nhất. Đoạn kinh sau này, trích trong kinh Mahà-

Parinibbàna (Những Ngày và Những Lời Dạy Cuối Cùng của Đức Phật 

trang 47, 48), giúp trả lời sự phân vân của chúng ta. Ngài A Nan lo sợ đức 

Phật nhập diệt mà không có lời trối trăn cho Giáo hội, đức Phật trả lời: “Này 

Ananda, chúng Tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi Ta? Này Ananda, Ta đã 

giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài, vì này Ananda, đối với 

các pháp, đức Nhƣ Lai không bao giờ là vị Đạo sƣ còn nắm tay (mitthi-

àcarya). Này Ananda, những ai nghĩ rằng: "Ta sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ 

kheo hay chúng Tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Ta”, thời này Ananda, Nhƣ 

Lai không có nghĩ rằng: "Ta sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ kheo, hay chúng Tỳ 



kheo chịu sự giáo huấn của Ta”, thời này Ananda, làm sao Nhƣ Lai lại có lời 

di giáo cho chúng Tỳ kheo?" (trang 100). 

Trong đoạn kinh này, đức Phật đã khiêm tốn từ chối vai trò lãnh đạo 

của mình, và không chịu xem chúng Tỳ kheo chịu sự giáo huấn của mình. 

Chúng ta chắc chắn đức Phật không bao giờ có những cử chỉ khiêm tốn hão, 

những lời nói đƣa đẩy, những lời nói để mà nói. Ngài từ chối sự lãnh đạo, vì 

vai trò của Ngài chỉ là một vị chỉ đƣờng: “Tumhchi Kiccam àtappam". 

"Tathàgoto akkhàtaro" Dhammapada, số 276, "Các ngƣời hãy nỗ lực cố 

gắng, đức Nhƣ Lai chỉ là vị chỉ đƣờng”. 

Lời khuyên tiếp của đức Phật cho ngài Ananda nêu rõ đƣờng hƣớng 

giáo hóa Tăng, Ni của đức Phật, nếu chúng ta muốn xem đức Phật là một 

nhà giáo hóa: 

"Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình; hãy tự 

mình y tựa chính mình, chớ y tựa gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, 

dùng Chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa, chớ nƣơng tựa một gì khác". 

"Này Ananda, những ai, sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho 

chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác, dùng Chánh 

pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa, không nƣơng tựa 

vào một pháp gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thƣợng 

trong hàng Tỳ kheo của Ta" (trang l01). Và để làm an lòng ngài Ananda, và 

một lần nữa, cá nhân của mình để đạo pháp lên trên, đức Phật nhắc nhủ các 

đệ tử của Ngài những lời dạy, an ủi cuối cùng: "Này Ananda, nếu trong các 

ngƣời, có ngƣời nghĩ rằng: "Lời nói của bậc Đạo sƣ không còn nữa. Chúng 

ta không có bậc Đạo sƣ. Này Ananda, chớ có những tƣ tƣởng nhƣ vậy". Này 

Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệtđộ, 

chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo sƣ của các ngƣời”. 

Nhƣ vậy, đức Phật có hai thái độ giáo dục hay giáo hóa rất rõ rệt. Đối 

với các đệ tử, Ngài không đóng vai trò lãnh đạo, mà chỉ đóng vai trò ngƣời 

chỉ đƣờng. Các đệ tử phải tự mình nỗ lực, phải nƣơng tựa nơi chính mình. 

Cá nhân lãnh đạo tuy không phải không quan trọng, nhƣng cá nhân lãnh đạo 

phải nhƣờng bƣớc cho nguyên tắc lãnh đạo, đƣờng hƣớng lãnhđạo, và đối 

với Giáo hội, đƣờng hƣớng nguyên tắc lãnh đạo là Chánh pháp. 

Hai quan niệm lãnh đạo này hết sức giản dị nhƣng hàm chứa những sức 

mạnh phi thƣờng, vô cùng mãnh liệt vì làm đảo lộn những quan niệm 



lãnh đạo đƣơng thời và mở đƣờng cho những đƣờng hƣớng tƣ tƣởng thật là 

triệt để. Lãnh đạo, giáo hóa hay giáo dục ở nơi đây, không phải từ trên 

áp đặt xuống, không phải từ ngoài vào, mà phải là từ bên trong phát ra, trách 

nhiệm nhà lãnh đạo, nhà giáo dục là khơi dậy, kích thích làm cho sống động 

và phát triển những tiềm năng sẵn có trong lòng mỗi ngƣời, và hƣớng dẫn, 

hƣớng thƣợng những tiềm năng ấy phát triển và nảy nở hƣớng đến những 

mục tiêu tốt đẹp hơn. 

(Bài thuyết giảng cho sinh viên Trƣờng Cao cấp Phật học Việt Nam khóa III 

1993 -1996). 

  

--- o0o --- 

16. DỊCH KINH VÀ ĐẠI HỌC 

Khi chúng tôi bắt đầu dịch kinh Pàli ra tiếng Việt, có ngƣời bảo là một 

phận sự thuần chất tôn giáo, không dính gì Đại học. Có ngƣời khắt khe hơn 

lại chỉ trích: “Đang làm Viện trƣởng một Viện Đại học mà dịch kinh là sẽ có 

hại cho trách nhiệm điều khiển một Đại học”. 

Chúng tôi muốn chứng minh rằng dịch kinh nhƣ chúng tôi đang làm 

cũng là một dịch vụĐại học, không những không có xung khắc mâu thuẫn, 

mà chính tiêu biểu tốt đẹp cho thâu hóa kiến thức và văn hóa nhân loại, và 

phát huy tinh thần cầu tiến, nghiên cứu, sáng tạo của Đại học. 

Trƣớc hết, dịch kinh nhƣ là một phận sự chính của những vị tu hành đi 

qua Ấn Độ tu học. Nhƣ ngài Pháp Hiển ngƣời Trung Hoa, đi qua Ấn Độ và 

Tích Lan vào thế kỷ thứ tƣ để lại một số dịch phẩm quan trọng có thể dịch từ 

chữ Sanskrit, Prakrit, Pàli qua chữ Hán. Ngài Huyền Trang, một nhà chiêm 

bái Trung Hoa thế kỷ thứ 7, đã du học trên 17 năm, và khi về nƣớc đã dịch 

tất cả là 77 bộ kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán. Rồi đến ngài Nghĩa Tịnh ngƣời 

Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám cũng đi qua du học tại Ấn Độ với một nhà sƣ 

Việt Nam, ngài Đại Thặng Đăng và khi về dịch từ tiếng Phạn qua chữ Hán. 

Còn các vị sƣ Ấn Độ qua Việt Nam và qua Trung Hoa cũng dịch kinh từ 

tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa, và những bậc dịch Sƣ có danh tiếng nhƣ 

Ngài Sanghadeva (Tăng-già-đề-bà), đã dịch tập Trung A-hàm, ngài Cƣu-ma-

la-thậpđã dịch tập Ma-ha Bát-nhã, Diệu Pháp Liên Hoa v.v. 

Chính công trình của các quý vị dịch Sƣ này đã xây dựng nên Tam tạng 

Trung Hoa, một dịch Tạng phong phú nhất trong các dịch Tạng. Thật sự, 



vấn đề dịch kinh điển là một công trình văn hóa hơn là một công trình tôn 

giáo, và ba Tạng giáo điển Phật giáo không những phong phú nhất về lƣợng 

và cũng dồi dào nhất về những uyên thâm triết lý và tinh vi nhất về những 

phƣơng pháp tu hành. Những danh từ "Dhammacakkam pavatteti" (Chuyển 

pháp luân), "Dhammam deseti" (Thuyết pháp) mang nặng tính cách trao 

truyền chân lý, truyền thừa pháp môn và vì vậy phiên dịch kinh điển là một 

dịch vụ thuần túy văn hóa và rất phù hợp với công tác Đại học. 

Khi chúng tôi dịch từ tiếng Pàli ra tiếng Việt là chúng tôi muốn giới 

thiệu ba Tạng Pàli cho các Phật tử và học giả Việt Nam, một tam Tạng 

kinh điển rất phong phú, rất gần với lời dạy nguyên thủy của đức Phật, lại 

đƣợc phổ biến rất rộng rãi khắp năm châu, qua công trình dịch thuật của Hội 

Pàli Text Society, London. 

Chúng tôi lại đặc biệt dịch kinh Tạng, là một trong ba Tạng đƣợc xem 

là ghi chép trung thành và thuần túy nhất những lời dạy nguyên thủy của đức 

Phật. Từ trƣớc cho đến nay, tuy có một số kinh điển đƣợc dịch từ chữ Pàli ra 

tiếng Việt, nhƣng phần lớn là trích dịch, và các kinhđƣợc dịch phần lớn 

dùng để tụng đọc trong các nghi lễ nên có tính cách tôn giáo nhiều hơn. Ở 

nơi đây, chúng tôi cố gắng dịch trọn vẹn, không bỏ qua một kinh nào, và 

dịch có in nguyên bản Pàli đối chiếu với dụng ý để ngƣời đọc có thể tự mình 

tìm hiểu nguyên nghĩa của từng chữ từng câu, khỏi rơi vào những giải thích 

hay lệch lạc của ngƣời dịch. Kinh Pàli đƣợc bắt đầu giới thiệu cho ngƣời 

Việt Nam và ngƣời Việt Nam lần đầu tiên đƣợc đọc thẳng kinh Tạng Pàli 

bằng tiếng Việt có nguyên bản Pàli đối chiếu. Không những chúng tôi giới 

thiệu kinh Tạng Pàli cho các Phật tử và Học giả Việt Nam tụng đọc chúng 

tôi còn cống hiến cho các Học giả Việt Nam những tài liệu nghiên cứu và 

tham khảo để viết những tham luận về Phật giáo. Từ trƣớc các Học giả có 

viết về Phật giáo chỉ có thể trích dẫn các sách, do các ngƣời ngoại quốc viết 

về Phật giáo, khó có thể tham chiếu từ tạng Pàli hay tạng Hán, và nhƣ vậy có 

thể hiểu lầm và sai lạc. Nay các Học giả có thể trích dẫn nơi bản dịch từ văn 

Pàli ra tiếng Việt của chúng tôi, lại có thêm nguyên văn Pàli đối chiếu. Nhƣ 

vậy sự trích dẫn đƣợc chính xác và khỏi lệch lạc. 

Khi chúng tôi giới thiệu kinh tạng Pàli với các bản dịch năm bộ Nikàya 

(Trƣờng Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tƣơng ƣng Bộ Kinh, Tăng Nhất Bộ 

Kinh, Tiểu Bộ Kinh), chúng tôi gián tiếp giới thiệu bốn bộ A-hàm là Trƣờng 

A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm, Tăng Nhất A-hàm và vô số kinh 

tƣơng đƣơng khác thuộc nhiều học phái khác mà từ trƣớc đến nay, rất ít 

ngƣời tham khảo. Trƣờng A-hàm đƣợc Hòa thƣợng Thích Thiện Siêu dịch ra 



Việt văn nhƣng không đƣợc đầy đủ. Trung A-hàm đƣợc Hòa thƣợng Thích 

Thanh Từ và Đại Đức Tuệ sĩ dịch ra Việt văn nhƣng chỉ dịch một số kinh và 

cũng chƣa in thành sách. Bản chữ Hán tuy có học tại các Phật học Viện, 

nhƣng cũng chỉ trích học. Bản chữ Hán đƣợc dịch vào thế kỷ thứ 2 sau Kỷ 

nguyên nên rất xƣa và khó hiểu và ít đƣợc có ngƣời tham khảo. Chúng tôi 

xin kể sơ một ít danh từ đƣợc Ngài Sanghade (ra dịch từ tập 

Màdhyàmàgama (Trung A-hàm) ra chữ Hán. Nhƣ chữ Vedanà dịch là giác, 

sau dịch là thọ; Savitakka, Savicàra, ngài dịch là hữu giác, hữu quán, về sau 

dịch là hữu tầm, hữu tứ; Phassa, ngài dịch là cánh lạc, về sau dịch là xúc. 

Chúng tôi hy vọng khi bản Pàli đƣợc trích dịch, thời nhiều đoạn A-hàm, 

tƣơng đƣơng đƣợc sáng nghĩa hơn, và sẽ có nhiều vị tiếp tục dịch các bộ A-

hàm một cách trọn vẹn và đầy đủ. Bốn bộ A-hàm và một số rất nhiều bài 

kinh chƣa đƣợc phân loại là những tài liệu rất quý giá đề cập đến các học 

phái, mà nay hình nhƣ chỉ có ông André Bareau ngƣời Pháp nghiên cứu. 

Chúng tôi hy vọng trong một thời gian gần đây, sẽ có một số Học giả nghiên 

cứu đến những tài liệu này và sẽ khám phá rất nhiều tài liệu Phật giáo mới lạ 

và hy hữu. Cho nên khi dịch các tài liệu Pàli, chúng tôi hy vọng mở đƣờng 

cho nhiều nghiên cứu khác đặt nặng vào bốn bộ A-hàm và các kinh điển 

khác rải rác trong Tam Tạng. Nhƣ vậy trong khi chúng tôi trực tiếp giới 

thiệu kinh tạng Pàli, chúng tôi gián tiếp giới thiệu kinh tạng A-hàm và 

tƣơng đƣơng, và sự đóng góp này mang nặng tính chất vừa văn hóa, vừa Đại 

học. 

Cho dịch và cho in các bản kinh Pàli, chúng tôi không mong muốn gì 

hơn là để các Phật tử, các Học giả, các Sinh viên đƣợc đọc thẳng vào những 

kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìm 

hiểu những lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua những lập trƣờng của 

các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những Học giả và 

những Phật tử muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình. 

Muốn chạy theo dục vọng, thì giải thích kinh điển một cách dễ hiễu rằng đạo 

Phật chấp nhận và tha thứ dục vọng. Muốn giết ngƣời và muốn bênh vực kẻ 

giết ngƣời, đạo Phật đƣợc giải thích nhƣ là có thể tha thứ và chấp nhận sự 

giết ngƣời. Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, lại giải thích đạo Phật viên 

dung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà thuyết 

nào cũng là Phật giáo đƣợc hết. Muốn tránh những tai nạn trên, cần nhất là 

phổ biến những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để 

Phật tử đƣợc đọc thẳng ngay kinh Phật, khỏi qua một ống kính màu 

nào. Đạo Phật cần những cá nhân Phật tử biết suy tƣ, biết phân tích, biết tự 

tìm hiểu, rồi xác nhận sự hiểu biết của mình, ngang qua sự hành trì, kinh 

nghiệm cá nhân. 



Đạo Phật không cần đến những đoàn ngƣời theo đạo Phật, theo một 

cách ồ ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp 

méo xuyên tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại 

Bát-niết-bàn, trang 124 - 126, tập III có ghi rằng: Dù chúng ta có nghe vị Tỳ 

kheo nào nói tự thân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thƣợng tọa, Thủ 

chúng v.v... Nói nhƣ vậy là Pháp, nhƣ vậy là Luật, đức Phật khuyên cũng 

không đƣợc tán thán, đả kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh 

với Kinh, đối chiếu với Luật, có phù hợp mớiđƣợc chấp nhận, không phù 

hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu, suy tƣ cá nhân 

rất nhiều. Nhƣng chúng ta chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tƣ khi chúng ta 

chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tƣ khi chúng ta đƣợc đọc những lời dạy 

nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của đức Phật. 

Chúng tôi dịch kinh Pàli, không vì mục đích muốn ủng hộ hay không 

muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trƣờng nào. Mục đích của chúng tôi 

chỉ muốn giới thiệu những kinh điển có thể đƣợc xem là nguyên thủy hay 

gần nguyên thủy nhất, để ngƣời đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính 

của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dù Ấn Độ, Trung 

Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc 

giả rõ, đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có 

ngƣời đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tƣ, tự mình 

quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình hiểu và 

thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm 

cá nhân là trách nhiệm của ngƣời đọc, không phải của ngƣời dịch, vì đạo 

Phật là Đạo đến để mà thấy chứ không phải Đạo đến để nhờ ngƣời thấy hộ, 

Đạo của ngƣời có mắt (Cakkhumato), không phải Đạo của ngƣời nhắm mắt, 

Đạo của ngƣời thấy, của ngƣời biết (Passato Jànato), không phải làĐạo của 

ngƣời không thấy, không biết (Apassato Ajànato). Nên chỉ có ngƣời đọc mới 

có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. 

Thật sự chúng tôi chỉ mong rằng quý vị hãy đọc thật kỹ và suy tƣ thật 

chín chắn, nhữngđoạn mà chúng tôi phiên dịch rồi quý vị hãy tự hỏi, 

những đoạn ấy có phải là những đoạn “Tiểu thừa” dành riêng cho những vị 

có tiểu tâm, chỉ biết tƣ lợi không biết vị tha, chỉ biết tự giác không biết giác 

tha. Nhƣ chúng tôi đã phân tích trong lời giới thiệu bản dịch tập "Đại thừa 

Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa", chúng ta đừng có mắc bẫy các vị Bà-la-môn 

Ấn Độ giáo đã tìm cách gán cho chữ "Tiểu thừa", để loại ra ngoài những lời 

Phật dạy căn bản, nhƣ một số Phật tử Đại thừa đã bị mê hoặc, không 

dám đọc những lời Phật dạy, vì bị gán nhãn hiệu Tiểu thừa. Bên phái Nam 

tông, tuy tôn thờ Tam tạng Pàli, nhƣng một số Phật tử cũng rơi vào một nạn 



tƣơng tự, là chỉ học Luật tạng và A-tỳ-đàm tạng, bỏ rơi Kinh tạng Pàli, vì 

xem A-tỳ đàm tạng mới đề cập đến Đệ Nhất Nghĩa đế, còn kinh tạng chỉ 

bàn đến Tục đế mà thôi. Đây cũng là một lầm lạc hết sức ngây thơ và nguy 

hiểm. Vì A-tỳ-đàm phát xuất từ Kinh tạng, và bỏ gốc để tìm ngọn thì không 

khác gì kẻ đi tìm lõi cây, mà chỉ mang về cành lá. Thật sự, đạo Phật đâu có 

phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa, đâu có chia đôi Chân đế, Tục đế. Những sự 

phân chia này chỉ là hậu tác phẩm, hoặc của giáo sĩ Bà~la-môn mang danh 

Phật tử muốn loại bỏ những gì tinh túy nhất của đạo Phật không cho Phật tử 

học và tu, hay của một số đệ tử Phật muốn làm Tổ sƣ một giáo phái, nên đề 

xƣớng các chủ thuyết lấn át những lời dạy nguyên thủy của đức Phật. 

Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những lời 

dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật, và vì trách nhiệm ấy mà chúng 

tôi đang cố gắng phiên dịch kinh Tạng Pàli ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ 

cần đọc, cần suy tƣ chín chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những 

lời dạy trung thực của đức Bổn Sƣ chúng ta. 

Đây là sự đóng góp của Viện Đại học Vạn Hạnh vào nền văn hóa Phật 

giáo bằng cách giới thiệu một cách đầy đủ và trung thực những tàỉ liệu tiếng 

Việt quý báu nhất về kinh tạng Pàli, vừa cho các Phật tử tìm hiểu, thực hành 

và thực chứng, vừa giúp các Học giả Phật giáo có những tài liệu tham khảo 

khá đầy đủ và trung thực. Viện Đại học Vạn Hạnh là môi trƣờng đầu tiên 

nếu không phải là độc nhất, đã cố gắng giới thiệu kinh Tạng Pàli cho Phật tử 

Việt Nam, Học giả Vìệt Nam, dân chúng Việt Nam. Viện Đại học Vạn Hạnh 

cũng đi tiên phong mởđƣờng cho một cao trào nghiên cứu đi thẳng vào lời 

dạy nguyên thủy của đức Phật, khỏi bị những lệch lạc của học phái hay của 

Bà-la-môn giáo. Điều quan hệ hơn nữa, Viện Đại học Vạn Hạnh muốn 

khuyến khích các Học giả và các Phật tử, tự mình mở mắt tìm hiểu, suy 

tƣ, đối chiếu, không có nhắm mắt tin theo, không có thụ động chấp nhận, trái 

lại phải biết thâu hóa, so sánh, phân tích, để làm sáng tỏ những lời dạy 

nguyên thủy của đức Phật. 

  

--- o0o --- 

 



17. CHÙA VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI NỀN VĂN HÓA DÂN 
TỘC 

Thiền đƣờng Trúc Lâm, chùa Trúc Lâm, nơi tôi có vinh dự và hân hạnh, 

qua lời mời của Thƣợng tọa Viện chủ Thích Thiện Châu, tiếp xúc và nói 

chuyện cùng quý vị là một ngôi chùa mới, một ngôi chùa Việt Nam nhƣng 

xây dựng ở nƣớc ngoài, ở nƣớc Pháp, gần kinh đô Paris hoa lệ. Phải chăng 

đúng theo lời dự báo của Pháp sƣ Thái Hƣ khi qua thăm Việt Nam cách đây 

hơn nửa thế kỷ, trong câu đối Pháp sƣ tặng chùa Quán Sứ: 

Pháp luân tợ địa Đông Tây chuyển, 

Phật đạo phùng nguyên tả hữu thông. 

Tạm dịch: 

Bánh xe pháp giống nhƣ trái đất chuyển từ Đông sang Tây, 

Đạo Phật trở về nguồn sẽ thông suốt cả bên trái cũng nhƣ bên 

phải. 

Gần đây, đọc báo tôi đƣợc biết ở các nƣớc phƣơng Tây, đặc biệt là ở 

Mỹ, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ở Anh, ở Ý, Tây Ban Nha và một phần nào 

ở Pháp, có phong trào xây dựng nhiều chùa Phật, Thiền viện. Thiền đƣờng 

Trúc Lâm của chúng ta là một trong những chùa và Thiền viện đó. Phong 

trào hƣớng về đạo Phật ở các nƣớc phƣơng Tây chứng tỏ tính thiết thực hiện 

tại, tính nhân bản mãi mãi sống động của đạo Phật. Ngày nào mà loài Ngƣời 

còn đau khổ, chƣa đƣợc an lạc, thì loài Ngƣời còn cần tới đạo Phật, là đạo 

diệt khổ và đem lại an lạc cho loài Ngƣời, không kể đó là ngƣời 

phƣơng Đông hay là phƣơng Tây. 

Trong câu đối của ngài Thái Hƣ có hai ý, Một ý là giáo pháp của Phật 

luôn luôn chuyển, trong thời gian cũng nhƣ không gian. Đó là sự phát triển 

của đạo Phật. Đó là đạo Phật phát triển, và trong sự phát triển đó, nó không 

thể không thích nghi với thời gian và không gian. Yêu cầu của Chúng sinh 

nói chung, của Phật tử nói riêng, chung quy là thoát khổ, đƣợc vui nhƣng 

không thể mang nhiều màu nhiều vẻ tùy theo thời gian và không gian. 

Do đó, đạo Phật phải phát triển để thích nghi với những yêu cầu mới của 

thời gian và không gian. Đó là lý do hình thành các bộ phái sau khi Phật Niết 

Bàn 100 năm và cũng là lý do xuất hiện tƣ trào Đại thừa giáo sau này. Thế 

nhƣng, dù cây cổ thụ có lớn lên và phát triển cành lá sum xuê nhƣ thế nào, 

thì nó cũng không thể tách rời cái gốc rễ uyên nguyên của nó đƣợc. Đạo 

Phật cũng thế, càng phát triển lại càng phải trở về nguồn thì mới có thể đảm 



bảo một sự phát triển lành mạnh đúng hƣớng, nhờ đó mà mãi mãi xanh tƣơi. 

Ngài Thái Hƣ nói Phật đạo phùng nguyên, trở về nguồn là theo ý tứ đó. 

Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại có hai cội nguồn, một cội nguồn là ở 

Ấn Độ, nơi đức Bổn Sƣ Thích Ca xuất thế. Ở đây, nhƣ quý vị đều biết, vua 

Bimbisara, xứ Magadha sau khi đƣợc nghe Phật thuyết pháp tại thành 

Vƣơng Xá, đã cúng dƣờng Phật vƣờn Trúc Lâm, làm tinh xáđể Phật và Tăng 

chúng ở. Đƣợc vua hỏi về yêu cầu một tinh xá, Phật trả lời là tinh xá phải ở 

vào nơi vắng vẻ không xa lắm, nhƣng cũng không quá gần thành phố, để cho 

dân chúng ai muốn, đều có thể đến đƣợc, nhƣng ban ngày không có 

quá đông ngƣời, và ban đêm thì không quá ồn ào, một nơi thoáng mát ... Và 

vua Bimbisara thấy vƣờn Trúc Lâm rất thích hợp với tất cả những yêu cầu 

của Phật đề ra cho một tinh xá. Và thế là tinh xá Trúc Lâm đƣợc hình thành, 

là nơi Phật và Tăng chúng đã trải qua sáu kỳ an cƣ kiết hạ, và là nơi Phật 

giảng nhiều bài thuyết pháp quan trọng. 

Thiền đƣờng Trúc Lâm của Thƣợng tọa Thích Thiện Châu và quý vị 

cũng không quá xa, cũng không gần lắm kinh đô Paris, mong rằng đạt đƣợc 

những yêu cầu của Phật Thích Ca đề ra cho một tinh xá, hay một Thiền 

đƣờng. Và tôi chân thành và hoan hỷ cầu chúc cho Thiềnđƣờng Trúc Lâm 

của quý vị làm tròn đƣợc sứ mệnh thiêng liêng. Một mặt phát triển đạo Phật, 

khế hợp với căn cơ của thời hiện đại, mặt khác đảm bảo bản chất trong sáng 

của đạo, khế hợp với những lời dạy cơ bản của đức Bổn Sƣ Thích Ca Mâu 

Ni. Theo tôi, đó là cội nguồn thứ nhất của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. 

Còn cội nguồn thứ hai là Phật giáo Việt Nam tại nƣớc nhà. Một nền Phật 

giáo Việt Nam rất tự hào về chiều dài lịch sử của nó hơn 18 thế kỷ, về truyền 

thống dân tộc anh hùng của nó, về những thành tích võ công văn trị của hai 

triều đại Phật giáo Lý và Trần, là thời kỳ vẻ vang nhất, rực rỡ nhất của toàn 

bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam mới đƣợc thành lập, mà tôi có 

vinh dự đƣợc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử làm Viện trƣởng đang tập 

trung mọi nỗ lực nghiên cứu để làm sáng tỏ những đóng góp thiết thực của 

đạo Phật Việt Nam vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thời lịch sử 

vẻ vang của hai triều đại Lý, Trần. 

Tôi không rõ lắm ý tứ của Thƣợng tọa Thích Thiện Châu yêu cầu tôi 

nói chuyện về các chùa cổ Việt Nam. Phải chăng đó cũng là yêu cầu của tất 

cả Phật tử Việt kiều ở Pháp, trong dịp lễ Khánh thành ngôi Thiền viện Trúc 

Lâm mới mẻ, xinh đẹp này, luôn luôn hƣớng về nền Phật giáo cổ kính của 



Việt Nam, những ngôi chùa cổ ở Việt Nam mà do tính chất lịch sử và dân 

tộc lâu đời không có một kiến trúc sƣ hiện đại, tài ba nào ở Pháp có thể xây 

dựng lạiđƣợc. Tất nhiên, chùa Trúc Lâm của quý vị có vẻ đẹp thanh xuân 

của nó, nhƣng chùa Trúc Lâm ở Huế là vƣờn tre vƣờn trúc. ở gần Paris làm 

sao có tre, có trúc, mà chỉ có cây maronniers. Nhƣng chùa Trúc Lâm ở Huế 

nơi trụ trì hiện nay của Hòa thƣợng Phó Pháp chủ Mật Hiển, có thể nói là 

núp bóng trong vƣờn trúc dày đặc. Chùa Trúc Lâm ở đây mặc dù khá cách 

xa kinh đô Paris ồn ào và hoa lệ, nhƣng vẫn không có đƣợc bầu không khi 

yên tĩnh, trầm lặng của vùng đồi Nam Giao gần cố đô Huế. Chùa Trúc Lâm 

ở Huế hiện còn giữ đƣợc bảo vật từ thời Tây sơn, kinh Kim Cang Bát nhã 

dệt trên gấm, theo truyền thuyết là do chính công chúa Ngọc Hân, vợ 

Nguyễn Huệ thêu. 

Ở Huế, ngoài chùa cổ Trúc Lâm ra, còn có nhiều chùa cổ khác, đặc biệt 

là chùa Thiên Mụ, nơi trụ trì hiện nay của Hòa thƣợng Thích Đôn Hậu, Phó 

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Gió đƣa cành trúc la đà, 

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xƣơng. 

Chuông Thiên Mụ nổi tiếng cả nƣớc với tiếng ngân vang xa rộng của 

nó. Quả chuông này do chúa Hiến Tông (Nguyễn Phúc Chu) cấp tiền đúc 

vào năm Canh dần (1750). Tiếng chuông chùa Thiên Mụ biểu trƣng cho sự 

hiện diện của Phật giáo hằng ngày, sớm và chiều tại cố đô Huế, trong lòng 

mỗi ngƣời dân tại cố đô Huế. Thiên Mụ là bà lão nhà Trời. Theo truyền 

thuyết, Cao Biền khi làm An Nam đô hộ phủ ở nƣớc ta, dƣới đời nhà Đƣờng, 

theo lệnh vua Đƣờng làĐƣờng ý Tôn (860-873), đã đi khắp nơi ở nƣớc ta, 

tìm những nơi đất tốt có vƣợng khí, đều lập phép trấn yểm. Cao Biền đã đến 

Thuận Hóa, xã Hà Khê, huyện Hƣơng Trà, thấy giữađồng bằng đột khởi một 

cái đồi hình đầu rồng, biết là nơi linh địa, bèn cho đào hào cắt ngang dƣới 

chân đồi. Đêm đến, Biền mộng thấy một bà lão tóc bạc phơ, ngồi dƣới 

chân đồi than vãn và nói to: "Đời sau, nếu có bậc minh chủ, muốn bồi đắp 

mạch núi lại, đem lại linh khí cho đồi núi này, thì hãy lập chùa thờ Phật 

ở đây..." 

Nguyễn Hoàng khi vào Thuận Hóa, tìm cách gây dựng thế lực, để biệt 

lập và chống đối với họ Trịnh, đã đến nơi này, nghe các bô lão kể lại câu 

chuyện bà lão Trời và Cao Biền, thì rất mừng, lập tức cho xây chùa trên núi, 

và tự tay viết biển chùa là "Thiên Mụ tự" (chùa Thiên Mụ - chùa bà lão nhà 

Trời). 



Ngƣời Việt Nam bình thƣờng tin ở thuật phong thủy, nhƣng đồng thời 

cũng tin ở Phật, Bồ-tát, và đạo Phật. Cao Biền có tài trấn yểm, nhƣng dân 

Việt Nam có xây chùa thờ Phật là mọi phép yểm của Cao Biền đều bị phá 

hết. Ảnh hƣởng của chùa Phật là ảnh hƣởng của Tam Bảo, của đức Phật 

thƣờng trú, của Chánh pháp mà bánh xe luôn luôn chuyển động, của Tăng là 

những ngƣời có trách nhiệm duy trì và hoằng dƣơng Chánh pháp tại thế gian 

này. 

Ở cố đô Huế, ngoài hai chùa Trúc Lâm và Thiên Mụ, còn có một số 

chùa cổ khác nhƣ chùa Diệu Đế, chùa Quốc Ân, chùa Từ Đàm, chùa Báo 

Quốc, chùa Tƣờng Vân, chùa Thuyền Tôn v.v... phần lớn tọa lạc ở bờ phải 

sông Hƣơng. 

Thế nhƣng trong cả nƣớc, thì số chùa cổ tập trung nhiều hơn cả là ở 

miền Bắc, nơi có trung tâm Phật giáo và Phật học Luy Lâu nổi tiếng, với 

những cao Tăng xuất phát từ đây sang giáo hóa ở miền Nam Trung Hoa, nơi 

đã tổ chức dịch bộ kinh xƣa nhất trong văn hệ Bát-nhã, tức bộ Bát Thiên 

Tụng Bát-nhã và nhiều bộ kinh Đại thừa khác. 

Trong đó thì bộ kinh thuộc văn hệ Bát-nhã, đƣợc Lokasema, ngƣời 

đồng đại với An Thế Cao dịch vào năm 172 T.L. lại là cuốn 

Astadasasahasrika (18.000 tụng), không phải là bộ xƣa nhất. Một sự kiện 

nữa đáng chú ý là cuốn kinh Kim Cƣơng Bát-nhã đƣợc Thiền sƣ Việt Nam 

Thanh Biện, thuộc thế hệ thứ tƣ dòng Thiền Tỳ-ni-đa-lƣu-chi, trì tụng hằng 

ngày phải xuất hiện sớm hơn non hai thế kỷ so với cuốn kinh Kim Cƣơng 

Bát-nhã đƣợc ấn tống lần đầu tiên ở Trung Hoa vào năm 868, tháng 5 ngày 

11. Lịch sử ngành in thế giới ghi nhớ ngày này, nhƣ là ngày cuốn sách 

in đầu tiên ra đời, mà đó lại là một cuốn kinh Phật. Thế nhƣng, theo cuốn 

"Thiền Uyển Tập Anh" cuốn lịch sử Phật giáo xƣa nhất, viết vào đời Trần, 

thì Thanh Biện tịch vào năm 686, do đó điều chắc chắn là Thanh Biện đã sử 

dụng một bản kinh Kim Cƣơng khác, có thể là đã đƣợc chuyển thẳng từ 

Nam Ấn Độ sang, và đƣợc dịch ở Việt Nam, bởi những cao Tăng Việt Nam 

thông cả chữ Phạn và chữ Hán. 

Chi tiết trên tuy nhỏ, nhƣng đủ nói lên tính xa xƣa của đạo Phật Việt 

Nam, của Trung tâm Phật học Luy Lâu, và của những chùa tháp Việt 

Nam đƣợc xây dựng vào thời bấy giờ mà kiến trúc và điều khắc chắc là 

mang dấu ấn ảnh hƣởng của Ấn Độ, nhiều hơn là của Trung Hoa. Những 

chùa tháp Việt Nam đó hiện nay không còn nữa, thế nhƣng bóng dáng của 



chúng, ảnh hƣởng của chúng tiếp tục lƣu lại phảng phất trong các chùa 

tháp đời Lý và đời Trần. 

Chùa tháp đời Lý Trần hẳn là đã đƣợc xây dựng khá phổ biến, và có 

quy mô khá to lớn, cho nên Lê Văn Hƣu, sƣ gia đời Trần nói về chùa 

tháp đời Lý, đã có những câu nhƣ: 

"Xây chùa cao ngất trời, trồng cột chùa đá chạm, chùa Phật lộng lẫy 

hơn cả cung vua, dân quá nửa là Sƣ sãi, khắp nƣớc chỗ nào cũng chùa 

chiền..." (Thơ Văn Lý Trần tập II - 368). 

Rất có thể là Lê Văn Hƣu muốn nói tới hai ngọn tháp mà Lý Thánh 

Tông cho xây, một ở Thăng Long (Hà Nội), tức la tháp Báo Thiên, và hai là 

tháp Lạn Kha ở chùa Phật Tích và một số tháp khác nay đều không còn 

nhƣng đƣợc nhắc tới trong sách sử với những thông số chiều cao làm chúng 

ta ngạc nhiên, và không thể không đặt câu hỏi: Tháp chùa Phật Tích cao 

ngàn trƣợng? Tháp chùa Báo Thiên cao vài mƣơi trƣợng, cột đá ở chùa Một 

Cột Hà Nội cao 10 trƣợng, tháp Chƣơng Sơn còn để lại cạnh chân dài 19 

mét. Nếu tính đại khái 3 trƣợng bằng 1 mét Tây, thì độ cao của các tháp đời 

Lý quả là đáng kể vậy. Tƣơng truyền, khi tháp Phật Tích đang còn, thì từ ở 

Thăng Long (Hà Nội), ngƣời ta có thể nhìn thấy đỉnh tháp Phật Tích. 

Tháp Báo Thiên dựng ở chùa Sùng Khánh Thăng Long do sắc chỉ vua 

Lý Thánh Tông, năm Long Thụy Thái Bình thứ năm (l056) là một ngọn tháp 

12 tầng, cao hơn 80 mét, vốn dƣợc vua đặt tên là Đại Thắng Thiên Bảo 

Tháp, gọi tắt là tháp Báo Thiên. Ngày xƣa, nói tới bốn công trình kiến trúc 

và điêu khắc lớn của Việt Nam, thì tháp Báo Thiên là một. Khi tƣớng nhà 

Minh, Vƣơng Thông bị quân của Lê Lợi - Nguyễn Trãi vây hãm trong kinh 

thành, Vƣơng Thông đã cho dỡ phá tháp Báo Thiên, lấy vật liệu để xây công 

sự (1414). Nền tháp to rộng không khác gì ngọn đồi. Đến thế kỷ 18 (1791), 

ngƣời ta đào đƣợc ở đây, tám pho tƣợng Thần Kim Cƣơng, chia đứng trấn 4 

cửa, những tƣợng ngƣời, tiên, chim muông, giƣờng ghế đều bằng đá nhiều 

không kể xiết” (theo sách Tang Thƣơng Ngẫu Lục). 

Chóp tháp bằng đồng, tƣơng truyền là do sƣ Không Lộ đời Lý vẽ kiểu 

và đúc, với số đồng do Sƣ dùng phép thần thông lấy đƣợc trong kho của vua 

nhà Tống ở tận Nam Kinh. Sốđồng lấy về nhiều đến nỗi sƣ Không Lộ còn 

dùng để tạc tƣợng Phật ở chùa Quỳnh Lâm, đúc chuông Quy Điền cho chùa 

Diên Hựu, và vạc ở chùa Phổ Minh. Đó là bốn công trình điêu khắc lớn 

nhất, đẹp nhất, nổi tiếng nhất thời bấy giờ, gọi là "Việt Nam Tứ Đại Khí”, và 



do một tay sƣ Không Lộ làm ra cả. Một Thiền sƣ đồng thời là một kiến trúc 

sƣ, một thợ đúc đồng có kỹ thuật, sau này đƣợc ngành đúc đồng Việt Nam 

suy tôn là Tổ đúc đồng của Việt Nam, và cóđền thờ tại phƣờng Lò Đúc Hà 

Nội. Vâng, chỉ là huyền thoại, nhƣng nó cho thấy các Tăng sĩ Việt Nam thời 

Lý có nhiều tài, nhiều nghề, và giúp ích nhiều và thiết thực cho cuộc sống 

của ngƣời dân. 

Bài thơ vịnh tháp Báo Thiên của Nho sĩ Phạm Sƣ Mạnh cũng cho chúng 

ta một ý niệm vềđộ cao của tháp, cũng nhƣ kiến trúc tráng lệ của nó: 

"Trấn áp Đông Tây giữ đế đô, 

Hiên ngang một tháp đứng trơ vơ, 

Non sông vững chãi tay trời chống, 

Kim cổ không mòn đỉnh tháp nhô, 

Thỉnh thoảng gió lay chuông ứng đáp, 

Đến đây những muốn đầu ngòi bút, 

Chiếm lấy sông xuân làm mực đề thơ..." 

Những câu nhƣ 

"Non sông vững chãi tay trời chống, 

Kim cổ không mòn đỉnh tháp nhô". 

Hay là câu: 

"Trấn áp Đông Tây giữ đế đô". 

Không những gợi cho chúng ta một ý niệm về quy mô của tháp, mà cả 

về vị trí, vai trò củađạo Phật nhƣ là một Quốc giáo, bảo vệ quốc gia và dân 

tộc. 

Chừng nào mà những tƣ tƣởng cơ bản của giáo lý đạo Phật nhƣ lòng từ, 

lòng bi, hạnh trí tuệ, hạnh hiếu sinh và hiếu hòa, hạnh vô ngã vị tha vẫn còn 

là những yếu tố cấu thành khắng khít của truyền thống văn hóa của dân tộc 

Việt Nam, chừng nào mà đạo Phật Việt Nam còn hòa quyện với dân tộc Việt 

Nam, đất nƣớc Việt Nam nhƣ là nƣớc với sữa, thì đạo Phật cũng sẽ tồn tại 

vĩnh cửu nhƣ là dân tộc Việt Nam vậy. 

Câu thơ của Phạm Sƣ Mạnh: 

"Thỉnh thoảng gió lay chuông ứng đáp". 



Cho thấy tháp Báo Thiên có mắc nhiều chuông nhỏ, mỗi lần có gió 

thoảng qua là có tiếng chuông reo, nhƣ là tiếng nhạc Trời. Kiểu trang trí 

chuông nhỏ nhƣ thế này không còn thấy ở các chùa Việt Nam hiện nay nữa, 

nhƣng chắc là có phổ biến ở các chùa đời Lý, và có thể là một kiểu trang trí 

du nhập từ Ấn Độ. Khi qua Ulan Ude, thủ đô nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa tự trị Bouriate (Thuộc Liên Xô cũ) tôi thấy các chùa lớn ở đây đều có 

trang trí chuông nhỏ nhƣ vậy trên các tháp chùa màu vàng óng ánh rất đẹp, 

và mỗi lần có làn gió thổi qua, dù là nhẹ, chúng ta lại nghe tiếng chuông reo 

không khác gì nhạc Trời. 

Dân gian có câu: 

Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt. 

Phong cảnh Bụt là phong cảnh đẹp, nhƣng không chỉ đẹp mà còn có 

chùa, có Tăng Ni, có tiếng chuông mõ tụng kinh, thập phƣơng tín đồ dập dìu 

cho nên gọi là phong cảnh Bụt chăng? Hay là phong cảnh Bụt chỉ cho một 

phong cảnh đẹp một cách siêu thoát, xa trần tục. 

Nhƣng có điều chắc là ở nƣớc ta, đặc biệt là ở miền Bắc việt Nam, 

những nơi nào là cảnhđẹp đều có chùa. Chùa hòa mình vào thiên nhiên, làm 

cho thiên nhiên thêm đẹp một vẻ đẹp sinh động nhƣng vẫn siêu thoát. Hợp 

từ danh lam thắng cảnh, rất thông dụng ở Việt Nam hiện nay thấy nơi nào đã 

là thắng cảnh là có danh lam, tức là chùa danh tiếng. Tất nhiên, lập chùa 

trƣớc hết là do nhu cầu tín ngƣỡng của dân chúng, cho nên ở Việt Nam có 

nhiều chùa làng, chùa chợ, chùa ở đô thị v.v... Chùa Việt Nam không những 

hòa mình vào thiên nhiên, mà còn hòa mình vào dân chúng dân tộc. Vì chùa 

dựng lên là để đáp ứng nhu cầu tín ngƣỡng của dân chúng, cho nên, chỉ trừ 

một vài ngoại lệ hiếm có, còn thì các chùa đều do dân chúng góp công góp 

của mà lập thành. Vị Tăng sĩ trụ trì thƣờng chỉ đóng vai trò hóa quyên 

và điều khiển việc tôn tạo. Bởi lẽ, ngƣời dân Việt Nam tin rằng xây chùa, ấn 

tống kinh sách Phật là một công đức lớn, đồng thời chùa đối với họ là trung 

tâm của cuộc sống tâm linh, mà họ rất xem trọng hơn cả cuộc sống vật chất 

của họ nữa. Đó là lý do chùa trở thành một cảnh quan kiến trúc phổ biến ở 

nƣớc ta, rất tiêu biểu cho đất nƣớc và dân tộc ta. Hai câu thơ dân dã: 

Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông. 

đủ nói lên vì sao ngƣời dân Việt Nam yêu quý và coi trọng chùa chiền. 

Thái độ của ngƣời dân Việt Nam, ngay những Nho sĩ kích bác đạo Phật nặng 



nề nhất cũng bắt buộc phải thừa nhận. Nho gia Lê Quát viết trên văn bia 

chùa Thiên Phúc ở Bắc Giang nhƣ sau: 

"Học Phật lấy điều họa phƣớc làm động lòng ngƣời, sao mà sâu xa bền 

chắc đến thế. Trên từ vƣơng công, dƣới đến thứ dân, hễ làm cái gì thuộc về 

việc Phật, tuy đem hết gia tài cũng không tiếc. Nếu hôm nay đem tiền của để 

làm chùa, xây tháp thì hớn hở vui vẻ nhƣ trong tay đã cầm đƣợc cái biên 

lai để ngày sau đi nhận đƣợc số tiền trả báo lại. Cho nên trong từ kinh thành, 

ngoài đến châu phủ, đƣờng cùng ngõ hẻm, chẳng khiến mà theo, chẳng thể 

mà tin, hễ chỗ nào có nhà ngƣời ở thì có chùa Phật. Bỏ đi thì làm lại, hƣ đi 

thì sửa lại. Lâu đài chuông trống cũng bằng phân nửa nhà thiên hạ ở..." 

Tôi cho rằng, cho đến nay, chƣa có một bài văn bia nào nói lên đƣợc 

một cách sinh động hơn tính phổ cập của tín ngƣỡng Phật giáo trong nhân 

dân Việt Nam bằng bài văn bia của Lê Quát, một Nho sĩ không tán thành 

Phật giáo và kích bác Phật giáo. Tất nhiên, ngày nay Phật giáo không còn có 

vị trí quốc giáo nhƣ dƣới hai đời Lý và Trần nữa. Nhƣng cái hạt giống tin 

Phật, thờ Phật, trân trọng Tam Bảo từ lâu đã nảy mầm, có gốc rễ sâu bên 

trong lòng ngƣời dân Việt Nam. 

Nhƣ quý vị đều biết, một số chùa cổ ở miền Bắc nhƣ chùa Một Cột, 

chùa Vĩnh Nghiêmđã đƣợc xây lại mới, ở trong Nam, nhƣ chùa Nhất Trụ 

(Một Cột) ở Thủ Đức, chùa Vĩnh Nghiêm ở giữa trung tâm Thành phố Hồ 

Chí Minh hiện nay. Chùa Vĩnh Nghiêm ở Hà Bắc vốn xây dựng từ thời nhà 

Lý, về sau trở thành một Tổ đình lớn của phái Trúc Lâm Yên Tử dƣới đời 

nhà Trần. 

Khách hành hƣơng từ Hà Nội lên Yên Tử thƣờng dừng chân ở chùa 

Vĩnh Nghiêm. Từ khi Pháp Loa, vị Tổ thứ hai của phái Thiền Trúc Lâm đến 

trụ trì chùa, thì chùa Vĩnh Nghiêm trở thành một trung tâm Phật giáo danh 

tiếng của Giáo hội Trúc Lâm. Từ đây và ở đây, Tôn giả Pháp Loa đã có 

những quyết định quan trọng chấn chỉnh Tăng đoàn, nhƣ ba năm một lần tổ 

chức sát hạch Tăng sĩ, ngƣời tuy đã thụ giới nhƣng tỏ ra không đủ tƣ cách và 

học vấn đều không đƣợc cấp lại độ điệp, tức một loại chứng minh thƣ của 

Tăng sĩ thời bấy giờ. Chính Huyền Quang, sau này trở thành vị Tổ thứ ba 

của Thiền phái Trúc Lâm, khi còn là Trạng nguyên và làm quan, đã từng 

theo vua Trần Nhân Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm nghe Pháp Loa thuyết 

pháp, đƣợc giác ngộ và xin phép vua cho từ quan xuất gia. Trong dân gian 

có câu: 



"Ai qua Yên Tử Quỳnh Lâm, 

Vĩnh Nghiêm chƣa tới, Thiền tâm chƣa đành". 

Bản thân tôi đã từng đƣợc đến viếng ngôi chùa cổ này, đƣợc chiêm 

ngƣỡng tƣợng ba vị Tổ của phái Thiền Trúc Lâm, đƣợc nhìn nhiều bức chạm 

gỗ rất có giá trị nghệ thuật, cũng nhƣ nhiều bản khắc các bộ kinh Đại thừa 

quan trọng, nhƣ kinh Hoa Nghiêm v.v... đều là những bảo vật của chùa. 

Chính Trúc Lâm đệ tam Tổ Huyền Quang cũng đã có thơ vịnh chùa 

Diên Hựu tức chùa Nhất Trụ hay chùa Một Cột, một kiến trúc độc đáo của 

Phật giáo đất Thăng Long. Thiền sƣ thi sĩ đã tả cảnh chùa dƣới trăng thu, 

trên hồ lạnh, giữa tiếng chuông ngân. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng nhƣ chùa 

Nhất Trụ tại Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng vì kiến trúc đặc biệt của nó, 

và cũng nổi tiếng vì kế thừa nét kiến trúc, Thiền vị và tên gọi của hai danh 

lam cổ tự tại Thăng Long. 

Nói đến các chùa cổ ở miền Bắc, không thể nào không nhắc tới cụm 

chùa trên núi Yên Tử. 

Tôi có đọc bài giới thiệu cụm chùa núi Yên Tử của cụ Hoàng Xuân 

Hãn, đăng trong Tập San Khoa Học Xã Hội số 5 năm 1978, do Hội Khoa 

Học Xã Hội Việt Nam tại Pháp xuất bản. Sau khi giới thiệu khá chi tiết các 

chùa, am, tháp trên núi Yên Tử, cụ Hoàng Xuân Hãn đặt vấn đề nên có kế 

hoạch "bảo tồn, tu chỉnh và tái tạo hệ thống kiến trúc và sử học Yên Tử nhƣ 

một cao điểm của văn hóa Việt Nam, cùng các vị trí gần nhƣ Côn Sơn, 

Kiệt Đặc v.v...” Cụ gợi ý là "cùng với vịnh Hạ Long ở kề phía Đông, Yên 

Tử có thể tạo thành mội hệ thống du quan quốc tế và quốc nội". 

Cụm chùa Yên Tử là biểu trƣng sinh động của phái Thiền Trúc Lâm 

Yên Tử do vua Trần Nhân Tông thành lập và làm sơ Tổ. Còn các phái Thiền 

trƣớc đó đều do những ngƣời ngoại quốc hoặc Ấn Độ hay Trung Hoa thành 

lập và làm sơ Tổ. Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, với vua Trần Nhân Tông 

không những đã kế thừa, và tiếp thu có chọn lọc sáng tạo tất cả những gì tinh 

hoa nhất, tích cực nhất của các phái Thiền trƣớc đó, mà còn khéo kết hợp 

một cách thật sự nhuần nhuyễn nhu cầu tín ngƣỡng của nhân dân với nhu 

cầu chính trị bảo vệ nền độc lập quốc gia và dân tộc. Tôi nghĩ rằng, nếu Trần 

Nhân Tông và Giáo hội Trúc Lâm không làm tốtđƣợc sự kết hợp đó, thì dân 

tộc chúng ta ắt khó chiến thắng đƣợc quân xâm lƣợc Nguyên Mông, đặc biệt 

là trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, mà Trần 

Nhân Tông phải đích thân chỉ đạo. Tƣ tƣởng chủ đạo của Thiền đời Trần 



sớm đã do Quốc sƣ Trúc Lâm nói với vua Trần Nhân Tông, khi vua Thái 

Tông lên núi Yên Tử, muốn xuất gia cầu Phật. 

"Sơn bổn vô Phật, duy tồn hồ tâm. Tâm tịch nhi tri, thị danh chân Phật". 

Nghĩa là "Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có ở trong tâm. Tâm lặng 

mà biết, đó là Phật thật". Nói cách khác, hãy tu tập tâm, rèn luyện tâm để 

tâm trở thành vắng lặng, sáng suốt thì sẽ thành Phật, chứ không nhọc cầu 

ở đâu bên ngoài, dù là ở trên núi, trong chùa hay là trong kinh sách. Chùa 

hay kinh sách chỉ là phƣơng tiện dẫn tới Phật, chứ không phải là Phật thật. 

Phật thật chính là lòng mình, đƣợc làm cho vắng lặng và sáng suốt. Muốn 

cho lòng đƣợc vắng lặng và sáng suốt, thì phải sống nếp sống đạo đức Phật 

giáo, giữ năm giới, mƣời thiện, thấy vị ngọt nhƣng cũng thấy mối nguy của 

các dục vọng, sống luôn chánh niệm tỉnh giác, sống giữa đời mà không lụy 

vớiđời, giữa thanh sắc mà không vƣớng mắc thanh sắc, đúng nhƣ trong kinh 

Kim Cang nói: 

"Ƣng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" 

Nghĩa là tâm của ngƣời ngộ đạo không trụ, không chấp trƣớc, không 

vƣớng mắc vào thanh sắc, vào ngoại trần, nhờ đó mà đƣợc hoàn toàn tự do, 

tự tại, thật sự giải thoát, đạt tới sự vắng lặng sáng suốt của bậc Thánh. Tâm 

vắng lặng sáng suốt, đó là bí yếu nên sức mạnh của Phật giáo đời Trần, sức 

mạnh của dân tộc ta dƣới đời Trần. 

Phật giáo đời Trần tạo cho ngƣời hiểu đạo sức mạnh của nội tâm, là sức 

mạnh thật sự. Đó là sức mạnh của Trần Thái Tông, khi ông tuyên bố có thể 

rời bỏ ngai vàng lúc nào cũng đƣợc, nhƣ bỏ chiếc giày rách. Đó là sức mạnh 

của Trần Bình Trọng, khi ông thét vào mặt quân Nguyên, muốn dụ dỗ mua 

chuộc ông: "Thà làm ma phƣơng Nam, không thèm làm vƣơng phƣơng 

Bắc", là sức mạnh của Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đƣờng, quân lính 

của Trần Hƣng Đạo thọc dáo vào đùi, vẫn ngồi yên không đứng dậy 

v.v... Sức mạnh Phật giáo đời Trần còn ở chỗ đó là Phật giáo không phải 

riêng của Tăng lữ, mà là của mọi ngƣời. Trong cuốn Khóa Hƣ Lục, Trần 

Thái Tông viết: 

"Mạc vấn đại ẩn, tiểu ẩn, hƣu biệt tại gia xuất gia, bất câu Tăng 

tục, chỉ yếu biện tâm ..." 

Ý tứ là: Không thể là ẩn dật lớn hay ẩn dật nhỏ, không kể là xuất gia 

hay tại gia, không kể là Tăng hay tục, chỉ cần biện tâm... 



Biện tâm, theo Trần Thái Tông là tu tập tâm, tìm hiểu tâm, rèn luyện 

tâm, từ tâm mê mờ biến thành tâm sáng suốt, từ tâm hƣớng tà biến thành tâm 

hƣớng thiện, từ tâm tán loạn biến thành tâm định tĩnh. Ngƣời nào biết biện 

tâm nhƣ vậy, tức là ngƣời đó sẽ là bậc Thánh trongđạo Phật, dù có tu ở trong 

chùa (ẩn dật nhỏ), hay là sống ngoài đời (ẩn dật lớn). Một đạo Phật hƣớng 

nội, biện tâm, một đạo Phật của mọi ngƣời ... đó chính là sức mạnh của đạo 

Phật đời Trần, của phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, là những giá trị tinh thần 

bất hủ, là vũ khí giúp dân tộc ta ba lần chiến thắng quân xâm lƣợc Nguyên 

Mông, đã từng làm mƣa làm gió trên một nửa phần Châu Á và Châu Âu, 

thời bấy giờ. 

Trong bài thơ vịnh Yên Tử, nhà Nho Phạm Sƣ Mạnh, tuy không có cảm 

tình với Phật giáo, vẫn thốt lên những câu xác nhận mối quan hệ giữa Yên 

Tử và cuộc chiến thắng quân Nguyên Mông dƣới đời Trần: 

"Nhớ xƣa Trần Trung Hƣng, 

Khéo xoay vần trời đất, 

Ngàn chiến thuyền mặt nƣớc, 

Ngàn cờ tinh đầu non, 

Trở tay vựng xã tắc, 

Hôi tanh sạch giang sơn, 

Đến này dân bốn bể 

Lâu dài ghi thắng Nguyên ..." 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Ban Phật giáo Việt Nam) vừa rồi 

có nhận đƣợc từ ngoài Bắc hai tài liệu đáng quý về Trần Nhân Tông: 

Một là một số bức ảnh về chùa Minh Khánh, nơi Trần Nhân Tông lui 

tới nhiều lần, và cóđể lại một huyết thƣ và chín viên ngọc Xá-lợi. Theo sử 

liệu, thì sau khi Pháp Loa tổ chức hỏa táng, Xá-lợi của Trần Nhân 

Tông đƣợc chia làm ba phần: một phần để ở tháp Huệ Quang trên Yên Tử, 

một phần để ở tháp Phổ Minh, tại làng Tức Mặc, quê hƣơng nhà Trần, và 

một phần thứ ba để tại Đức Lăng, hiện không rõ ở đâu. Phải chăng Đức 

Lăng chính là xã Thanh Bình, huyện Nam Thanh (Hải Hƣng), nơi có chùa 

Minh Khánh, nơi nhân dân đã phát hiện ra Xá-lợi của Trần Nhân Tông, 

bốn đạo sắc của nhà Hậu Lê, nói về bức huyết thƣ của Trần Nhân Tôngđể lại 

chùa. Do đó, chùa đã đƣợc Bộ Văn hóa phát bằng công nhận là Di tích Lịch 

sử có ý nghĩa quốc gia. Tôi có đem theo đây ba bức ảnh về cảnh chùa, do 

Ban Trùng tu chùa gởi cho thầy Mạn Đà La, tôi cũng xin phép giới thiệu cho 



quý vị xem. Cửa chùa gọi là Trúc Lâm môn (cửa Trúc Lâm). Câu đối hai 

bên cửa chùa. 

"Minh Khánh thiên thu Nhân miếu phụng, 

Thanh Bình vạn cổ huyết thƣ hƣơng". 

Có nhắc tới Trần Nhân Tông và bức huyết thƣ của ngài. Thanh Bình là 

tên xã và Minh Khánh là tên chùa. Hiện nay Ban trùng tu chùa Minh 

Khánh đang tổ chức tu bổ lại chùa, dựng lại tam quan và soạn một cuốn sách 

nhỏ "Vua Trần Nhân Tông và chùa Minh Khánh" nhằm giới thiệu chùa, kêu 

gọi sự đóng góp của đồng bào Phật tử trong nƣớc và hải ngoại để cho công 

việc trùng tu chùa đƣợc hoàn thành nhanh chóng. 

Tài liệu thứ hai mà Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhận đƣợc là 

Viện Hán Nôm, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Một bản thảo sƣu 

tập mang đầu đề “Chùa cổ Việt Nam" với gần 500 mục từ, sắp xếp theo vần 

ABC, dựa vào xử lý, tổng hợp 150 thƣ tịch thuộc loại tài liệu cơ bản. Hiện 

chúng tôi đã giao cho Ban Phật giáo Việt Nam, thuộc Viện chúng tôiđọc và 

nhận xét về giá trị khoa học của bản thảo. 

Tôi hy vọng Thiền viện Trúc Lâm, dƣới sự hƣớng dẫn của Thƣợng tọa 

Thích Thiện Châu và sự cộng tác của quý vị, của đông đảo các nhà Phật học 

Việt kiều tại Pháp, sẽ trở thành một trung tâm Phật học có tầm cỡ quốc tế sẽ 

nghiên cứu theo chiều sâu và giải quyết nhiều vấn đề mà giới Phật học quốc 

tế đang quan tâm. 

Và, với tƣ cách Viện trƣởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tôi 

xin chính thức đặt vấn đề phối hợp công tác nghiên cứu giữa Thiền viện 

Trúc Lâm của quý vị và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhằm nghiên 

cứu và làm sáng tỏ một loạt vấn đề Phật học Việt Nam và quốc tế. Hình thức 

hợp tác có thể là trao đổi các công trình, tài liệu nghiên cứu, tổ chức nghiên 

cứu chung một số vấn đề Phật học Việt Nam và quốc tế. Thí dụ một số 

vấn đề mà hiện nay Phật giáo Việt Nam và Ban Phật giáo chuyên môn, trực 

thuộc Viện chúng tôi đang nghiên cứu và đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo 

khoa học, nhƣ "Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam” (khác với Phật 

giáo Trung Hoa), “Thiền học của Trần Thái Tông”, “Phái Thiền Trúc Lâm 

Yên Tử", "Phân kỳ và phân phái trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ”, “Đạo đức 

Phật giáo”, “Giáo dục Phật giáo”, “Thiền Việt Nam” v.v... 

Vì Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc gần thành phố Paris có đƣợc nguồn 

thông tin cập nhật và phong phú. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam rất 



mong đƣợc Thiền viện Trúc Lâm cung cấp kịp thời và đầy đủ những tƣ liệu 

thông tin đó. 

Để kết thúc bài nói chuyện của tôi, tôi xin thành tâm cầu chúc cho 

Thiền viện Trúc Lâm của Thƣợng tọa Thích Thiện Châu và quý vị sẽ đóng 

vai trò xứng đáng nhƣ là biểu trƣng sinhđộng cho nền Phật giáo của dân tộc 

tại hải ngoại, tại nƣớc Pháp, ở đây có đông đảo Phật tử Việt kiều, thƣờng 

xuyên hƣớng về Tổ quốc thân yêu, và Phật giáo nƣớc nhà. 

  

--- o0o --- 

  

18. XUÂN VỀ VỚI NHỮNG LỜI PHẬT DẠY 

Hôm nay là ngày mồng một Tết năm Tân Mùi 1991, chƣ vị Thƣợng 

tọa, Đại đức, Tăng, Ni, quý vị Phật tử và thân hữu, quy tụ tại Thiền viện Vạn 

Hạnh này lễ Phật, nghe Pháp đầu năm, nói lên lòng tôn kính chân thành của 

hàng Phật tử xuất gia và tại gia đối với bậc Đạo sƣ chí tôn chí kính. Trong 

không khí trang nghiêm trân trọng của buổi lễ đầu năm, chúng ta hãy lắng 

nghe một số lời dạy căn bản của đức Thế Tôn, trên con đƣờng hoằng hóa độ 

sanh của Ngài. 

Tại Vƣơng Xá, Ambalatthika, Nalanda v.v... Thế Tôn nhấn mạnh và 

nhắc đi nhắc lại nhiều lần ba pháp Vô lậu học Giới, Định, Tuệ mà mọi đệ tử 

xuất gia cần phải hành trì: "Đây là Giới,đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng 

tu với Giới sẽ đƣa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đƣa 

đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đƣa đến giải thoát hoàn 

toàn các lậu hoặc, tức là Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu" (Kinh Đại Bát-

niết-bàn, tr. 84). 

Tại Pataligàma, Thế Tôn giảng cho các cƣ sĩ ở đây năm sự nguy hiểm 

cho những ai phạm giới sống trái với luật: 

"Ở đây này các Gia chủ, ngƣời phạm giới sống trái với luật sẽ bị tiêu 

hao tiền của rất nhiều, vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 

cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng 

dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái 

giới luật. 



"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời phạm giới, sống trái giới luật khi 

vào đồ chúng nào, hoặc Sát-đế-lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc Gia chủ, hoặc Sa-

môn, ngƣời ấy đi vào với tâm thân sợ hãi bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ 

ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời phạm giới, sống trái với luật sẽ chết 

với tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tƣ cho những ai phạm giới, 

sống trái giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời phạm giới, sống trái giới luật sau khi 

thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 

"Này các Gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, 

sống trái giới luật. 

"Này các Gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo 

giới luật. Thế nào là năm? 

"Ở đây này các Gia chủ, ngƣời giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền 

của dồi dào, vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những 

ai giữ giới, sống theo giới luật". 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời giữ giới sống theo giới luật đƣợc 

tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo 

giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời giữ giới, sống theo giới luật khi đi 

vào đồ chúng nào, hoặc Sát-đế-lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc Gia chủ, hoặc Sa-

môn, ngƣời ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là lợi ích 

thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời giữ giới sống theo giới luật, sau khi 

thân hoại mệnh chung với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tƣ 

cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

"Lại nữa, này các Gia chủ, ngƣời giữ giới sống theo giới luật, sau khi 

thân hoại mạng chung sẽ đƣợc sanh vào thiện thú, thiên giới, c õi đời 

này. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Này 

các Gia chủ, đó là năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới 

luật”. 



Tại Kotigàma, Thế Tôn dạy cho các Tỳ kheo bốn Thánh đế Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo, nguyên nhân và con đƣờng khởi lên và đoạn diệt sanh tử luân hồi. 

"Này các Tỳ kheo, chính không giác ngộ, không thông hiểu Khổ 

Thánh đế mà chúng ta phải lƣu chuyển luân hồi lâu năm. Ta và các ông. Này 

các Tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu Khổ tập thánh đế, 

Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo Thánh đế mà chúng ta phải lƣu chuyển 

luân hồi lâu năm, Ta và các ông. Này các Tỳ kheo khi Khổ Thánh đế 

nàyđƣợc giác ngộ, đƣợc thông hiểu, khi Khổ tập Thánh đế này đƣợc giác 

ngộ, đƣợc thông hiểu, khi Khổ diệt Thánh đế này đƣợc giác ngộ, đƣợc thông 

hiểu, khi Khổ diệt đạo Thánh đế nàyđƣợc giác ngộ, đƣợc thông hiểu, thời 

hữu ái đƣợc diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời sống đƣợc đoạn tuyệt, nay 

không còn hậu hữu nữa". 

Thế Tôn thuyết nhƣ vậy. Thiện Thệ lại nói thêm: 

"Chỉ vì không thấy nhƣ thật Bốn Thánh đến nên có sự luân chuyển lâu 

ngày trong nhiềuđời”. 

"Khi những sự thực này đƣợc nhận thức, nguyên nhân của một đời sống 

khác đƣợc trừ diệt”. 

"Khi khổ căn đƣợc đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa”. 

Tại Vadikà, Thế Tôn giảng về Gƣơng pháp (Pháp kính), chính nhờ soi 

vào gƣơng này, phàm là đệ tử xuất gia hay tại gia, chứng đạt pháp này sẽ tự 

tuyên bố về mình nhƣ sau: 

"Đối với Ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng 

sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta sẽ chứng quả Dự lƣu, nhất định không đọa 

ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”. 

"Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, sau khi chứng đạt 

pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình nhƣ sau: "Đối với ta, sẽ 

không còn địa ngục, sẽ không tái sinh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, ác xứ, ác thú. 

Ta đã chứng quả Dự lƣu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh 

giác”? Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối với Phật: “Thế Tôn là 

bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thƣợng Sĩ, Điều Ngự Trƣợng Phu, Thiên Nhân Sƣ, Phật, Thế Tôn". Vị 

ấy có chánh tín đối với Chánh pháp: “Chánh pháp đƣợc Thế Tôn khéo giảng 

dạy, thiết thực, vƣợt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy, đƣa đến giải 



thoát, đƣợc kẻ trí tự mình thâm hiểu". Vị ấy có chánh tín đối với chúng 

Tăng: “Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế 

Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là 

bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng đƣợc nghênh đón, đáng 

đƣợc cúng dƣờng, đáng đƣợc chiêm ngƣỡng, đáng đƣợc chắp tay, là 

phƣớc điền vô thƣợng ở trên đời”. Vị ấy đầy đủ giới hạnh, đƣợc bậc Thánh 

mến chuộng, đƣợc viên mãn không manh múng, đƣợc vẹn toàn không sứt 

mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, những giới hạnh đƣa đến giải thoát, đƣợc 

ngƣời trí tán thán, hƣớng dẫn đến Thiền định. 

"Này Ananda, chính Pháp kính này mà Thánh đệ tử sau khi chứng đạt 

pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình nhƣ sau: "Đối với ta, sẽ 

không còn địa ngục, sẽ không tái sanh cõi bàng sanh, ngã quỷ, ác xứ, ác thú 

Ta đã chứng quả Dự lƣu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”. 

Chính tại Beluvà, Thế Tôn khích lệ Tôn giả Ananda và các vị Tỳ kheo: 

"Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 

mình y tựa chính mình, chớ y tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm 

ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa, chớ nƣơng tựa một gì khác. 

Này Ananda, thế nào là vị Tỳ kheo tự mình là ngọnđèn cho chính mình, tự 

mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 

ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa, không nƣơng tựa một gì 

khác". 

"Này Ananda, ở đời vị Tỳ kheo, đối với than, quán thân, tinh tấn, giác 

tỉnh, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham, ái, ƣu, bi trên đời; đối với các cảm 

thọ ... đối với tâm ... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, giác tỉnh, chánh 

niệm, nhiếp phục mọi tham, ái, ƣu, bi trên đời. 

Này Ananda, nhƣ vậy Tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự 

mình y tựa chính mình, không y tựa một gì khác dùng Chánh pháp làm 

ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ tựa, không nƣơng tựa một gì khác". 

Tại Kùtàgàra, Thế Tôn cho mời tất cả vị Tỳ kheo và tổng kết lại những 

pháp môn mà Ngài đã giảng dạy. 

"Này các Tỳ kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho 

các ông, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 

Phạm hạnh đƣợc trƣờng tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho Chúng sinh, vì an 

lạc cho Chúng sinh, vì lòng thƣơng tƣởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 



vì an lạc cho loài Trời và loài Ngƣời. Này các Tỳ kheo, thế nào là các pháp 

do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu 

tập và truyền rộng để cho Phạm hạnh đƣợc trƣờng tồn, vĩnh cửu, vì hạnh 

phúc cho Chúng sinh, vì an lạc cho Chúng sinh, vì lòng thƣơng tƣởng 

cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Ngƣời? 

Chính là bốn Niệm xứ, bốn Chánh cần, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 

bảy Bồ đề phần, tám Thánh đạo phần. Này các Tỳ kheo, chính những pháp 

này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, mà các ông phải khéo học hỏi, thực 

chứng, tu tập và truyền rộng để Phạm hạnh đƣợc trƣờng tồn, vĩnh cửu, vì 

hạnh phúc cho Chúng sinh, vì lòng thƣơng tƣởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 

phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Ngƣời". 

Trên đây là một số lời dạy của đức Phật trong những năm truyền giáo 

của Ngài, những lời dạy mà các hàng Phật tử chúng ta cần phải khắc cốt ghi 

tâm những lời dạy nếu thực hành sẽđƣa chúng ta đến con đƣờng giải thoát và 

giác ngộ, sẽ giúp chúng ta ngay trong đời sống hiện tại và trong tƣơng lai, 

sống đƣợc an lạc và hạnh phúc. 

Chúng tôi nghĩ rằng với những lời dạy thiết thực của một bậc Đạo sƣ đã 

nhiệt tình thƣơng tƣờng chúng ta, muốn chúng ta đƣợc sống an lạc và hạnh 

phúc, thời trách nhiệm chung của chúng ta là xây dựng cuộc sống hiện hữu 

này, trở thành một môi trƣờng Phật giáo lý tƣởng để tất cả chúng ta, xuất gia 

và tại gia đều có thể sống và hành trì theo những lời dạy của bậc Đạo sƣ. 

Chúng ta sẽ cố gắng liễu tri lời Phật dạy thông qua các lớp dạy 

kinh điển, trở thành nhƣđạo tràng thuyết pháp đem lại cho chúng ta vô lƣợng 

pháp lạc và giúp ta tìm hiểu giáo lý củađức Thế Tôn càng ngày càng sâu 

rộng. Chúng ta sẽ thể hiện nếp sống đạo Phật thông qua các hình thức tu tập 

Bát quan trai giới và các lớp Thiền học, là thế nào cho các việc tu tập Bát 

quan trai và Thiền hành trở thành những suối nguồn Thiền lạc cho mọi 

ngƣời hành trì. Chúng ta hãy cố gắng làm thế nào cho mọi Phật tử là những 

ngƣời có lòng tin sáng suốt, giữ giới đã phát nguyện, học tập giáo lý, làm 

các hạnh lành về thân về lời, về ý, sống một nếp sống lành mạnh, hoan hỷ, 

tích cực, theo đúng tinh thần đạo đức Phật giáo. 

Chúng ta, trong khả năng của mình sống theo tinh thần lục hòa, thông 

cảm nhau, tìm hiểu nhau, tha thứ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau đem lại niềm 

hạnh phúc và an lạc cho mọi ngƣời. 

(Bài giảng đầu Xuân Tân Mùi 1991 tại Thiền viện Vạn Hạnh) 
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