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NGHĨ ĐẾN NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Kinh Bồ Đề Vương Tử là bài kinh 85, thuộc kinh Trung 
bộ, giới thiệu các quan điểm và cách thức mưu cầu hạnh phúc. 
Thông qua bài kinh này, có hai quan điểm nổi bật về bản chất 
hạnh phúc. Một bên đại diện cho Bà la môn giáo, bên kia đại 
diện tông chỉ và ý tưởng tâm linh của đạo Phật. 

Theo Bà la môn giáo, con người phải trải qua quá trình khổ 
hạnh ép xác mới đến được đỉnh cuối cùng của hạnh phúc thật 
sự. Trong khi đó, đức Phật hướng dẫn cần chuyển hóa tâm thức 
làm cho nỗi đau, phiền não, nghiệp chướng không còn sức sống, 
lúc đó chúng ta mới đạt được hạnh phúc thật sự.

Bài kinh bắt đầu bằng sự kiện liên hệ đến vị vương tử 
Bodhi, nghĩa gốc là Giác Ngộ. Vương tử Bodhi là thái tử của 
một tiểu bang phát triển lúc bấy giờ, đồng thời cũng là một 
Phật tử thuần thành. Mặc dù là Phật tử thuần thành, nhưng 
các yếu tố thuộc phong tục tập quán tín ngưỡng của Bà la 
môn giáo, trước khi đến với đạo Phật, vẫn còn in đậm trong 
tâm thức của ông. Khi vừa xây xong tòa lâu đài nguy nga 
tráng lệ, ông đặt tên cho nó là Kokanada, sau đó chuẩn bị 
buổi lễ khánh thành. Ông thỉnh mời đức Thế Tôn và tăng 
chúng đến động thổ khai đất, vì nghĩ rằng phước báu, hạnh 
phúc, bình an, thịnh vượng sẽ có mặt một cách lâu dài trong 
tòa lâu đài này. 

Ông truyền lệnh cho gia nhân đến ngỏ lời thỉnh mời đức 
Phật và tăng chúng đến để chứng minh trong lễ cúng dường trai 
tăng khánh thành lâu đài. Đức Phật đã im lặng nhận lời. Ba lần 
thỉnh mời được hồi đáp bằng ba lần nhận lời không lên tiếng. 

Trước ngày cúng dường trai tăng, vương tử Bodhi chuẩn 
bị mọi thứ trang nghiêm hoành tráng. Ông ra lệnh mua các 
loại vải vóc màu trắng sang trọng nhất trải dài từ thềm thang 
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đến ngưỡng cửa bước vào tòa lâu đài. Trang trí nội thất cũng 
lấy màu trắng làm nền tảng. 

Sáng hôm đó, sau khi mọi thức ăn thượng vị được chuẩn 
bị xong, ông chu đáo sai gia nhân đến thỉnh đức Phật. Đức 
Thế Tôn đắp y, cầm bát cùng tăng chúng từng bước thảnh 
thơi đi vào thành và dừng lại ở tòa lâu đài của vương tử Bo-
dhi. Để thể hiện lòng tôn kính của mình, vương tử Bodhi đã 
đứng chờ ngoài cửa từ sáng sớm. Mặc dù biết đức Phật chỉ có 
thể đến vào giờ thọ trai, nhưng vì lòng tôn kính, cho nên ông 
và gia quyến đứng đợi từ sáng mà không hề cảm thấy bất kỳ 
sự mỏi mệt hay khó nhọc nào. 

Khi đức Thế Tôn vừa đến, ông cùng gia quyến đảnh lễ, 
vấn an sức khỏe ngài rồi đích thân dẫn đường mời đức Thế 
Tôn và tăng chúng đi tham quan. Sau khi đi hết phần sân 
vườn, lên đến thềm cầu thang, đức Thế Tôn đã dừng chân tại 
chỗ khá lâu, ngài không đi nữa. 

Bấy giờ vương tử Bodhi mới trình thưa đức Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, gia đình chúng con biết ngài bận nhiều Phật 
sự, nhưng vì thương chúng con cho nên ngài đã quá bước qua 
đây, xin ngài hãy đi lên trên tấm vải lụa trắng này để gia đình 
chúng con được phước báu, hạnh phúc, bình an lâu dài”. Thỉnh 
mời ba lần, đức Thế Tôn vẫn lặng thinh không trả lời. 

Sự im lặng trong tình huống này khác hẳn với sự im lặng 
khi được thỉnh mời đến lâu đài. Thông thường, trong ngữ 
cảnh văn hóa Phật giáo, im lặng là đồng ý. Khi được trình 
thưa một vấn đề gì đó, nếu chúng ta không có ý tưởng nào 
khác thì biểu tỏ sự đồng tình bằng im lặng. Tất cả các ngữ 
quyết trong sinh hoạt tăng đoàn, trước khi đưa ra một quyết 
định hay một thông bạch Phật sự nào đó, cũng được biểu 
quyết ba lần bằng sự đồng thuận im lặng. 
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Nhưng trong tình huống này, sự im lặng của đức Phật lại 
có ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngài hướng ánh mắt từ ái sang 
thị giả Anan. Anan là người gần gũi đức Phật gần hai mươi 
lăm năm, nên hiểu rất rõ những gì đức Phật muốn thể hiện. 

Anan nói với vương tử Bodhi: “Hãy cuộn tấm vải này 
lại, đừng hoang phí nó vì đức Thế Tôn đang nghĩ đến vô số 
người nghèo khó không có cơm ăn áo mặc”.

Nghe lời Anan dạy, vương tử Bodhi cho gia nhân cuộn 
những tấm vải lại và hạ hết tất cả những món trang hoàng 
lộng lẫy mà theo đức Thế Tôn là không cần thiết cho buổi 
lễ cúng dường trai tăng. Sau đó đức Thế Tôn mới từng bước 
trên các thềm thang, đi vào phía ngôi nhà và ngồi vào chỗ đã 
được sắp đặt sẵn. 

LÀM PHƯỚC BÁU VỚI TÂM RỘNG LƯỢNG 

Tình tiết của câu chuyện mở ra một quan điểm về 
phước báu. Không riêng những người theo đạo Phật, mà 
tất cả những người theo tôn giáo Bà la môn và các tôn 
giáo khác của Ấn Độ lúc bấy giờ, đều có cái nhìn và cách 
ứng xử tương tự rằng muốn được hạnh phúc bình an thì 
phải thỉnh mời các nhà tâm linh tôn giáo đến. Để bày tỏ 
lòng tôn kính nhất của mình, vương tử Bodhi và gia quyến 
đứng từ sáng đến trưa chờ đón đức Phật. Đứng rất lâu dưới 
cái nắng nóng của thời tiết vào thời điểm sau mùa an cư 
kiết hạ, mồ hôi nhễ nhại, nếu không vì lòng tôn kính thì 
không thể nào thực hiện được. Ông chuẩn bị khá chu đáo, 
vì nghĩ rằng việc cúng dường như vậy sẽ mang lại phước 
báu cho gia đình. 

Một lưu ý nhỏ trong phong tục tập quán của Ấn Độ, đó 
là khi cầu phúc, đặc biệt là cầu tự, muốn sinh con trai để 
kế ngôi hoặc tiếp nối gia tài sự nghiệp ông bà tổ tiên để lại, 
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người ta phải trang trí toàn màu trắng thì nguyện ước đó sẽ 
thành tựu. Trong tình huống này, vương tử Bodhi đã làm 
đúng theo phong tục tập quán. 

Câu phát biểu của ngài Anan rất ấn tượng: “Vì Như Lai 
Thế Tôn nghĩ đến những người nghèo khó”. Thông qua tình 
tiết nhỏ này, chúng ta có thể hiểu để có được phước báu thì 
điều quan trọng là dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội và tha 
nhân theo tông chỉ của đức Phật “phụng sự chúng sinh tức 
là cúng dường chư Phật”. Nếu muốn hưởng những sự sang 
trọng thì đức Thế Tôn đã không trở thành một hành giả tâm 
linh mà trở thành một quốc vương giàu có, đầy quyền lực. 
Những người tu cũng vậy, xả tất cả gia tài sự nghiệp, danh 
phận của mình trong xã hội để trở thành một người giản đơn, 
nhận lại những phẩm vật cúng dường của đàn na tín thí. 

Đức Phật nói ngài nghĩ đến những người nghèo khó với 
mong muốn vương tử Bodhi trong những dịp khánh thành 
này hãy gieo trồng phước báu cho những mảnh đời bất hạnh 
đang cần đến bàn tay chăm sóc và sự chia sẻ. Còn người tu sĩ 
thì không cần những loại xa phẩm ấy. 

Cúng dường: Đức Thế tôn muốn chia sẻ rằng không cần 
phải tốn kém những thứ xa xỉ phẩm để tạo ra phước báu. 
Người Phật tử và tín đồ nói chung, vì muốn có phước báu, 
đã làm rất nhiều thứ để cúng dường trai tăng mà bản kinh 
nêu ra là các loại thực phẩm thượng hạng nhất trong vương 
thành lúc bấy giờ. Trên thực tế, tu sĩ ăn uống rất giản đơn, 
cúng càng thịnh soạn chừng nào, càng làm hư tu sĩ chừng đó. 
Thông thường khi cúng dường trai tăng, chúng ta muốn tăng 
ni tham dự lễ trai tăng hài lòng để mình được phước. Bày 
biện thịnh soạn, dâng cúng phẩm vật không đúng cách là làm 
sai hạnh tu tập, hành trì của người xuất gia. 
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Đức Phật dạy người xuất gia khi ăn không đặt nặng khẩu 
vị, hưởng thụ, thưởng thức như người tại gia, vì sự đắm nhiễm 
thông qua lưỡi sẽ làm cho chánh niệm tỉnh thức không còn 
có mặt trong tâm thức của người hành trì. Ăn uống giản đơn 
để duy trì sức khỏe tu tập có kết quả, đền đáp tấm lòng và sự 
cúng kính của bá tánh đàn na. Bày biện thịnh soạn mâm cao 
cỗ đầy, nhưng phần tiêu thụ chỉ khoảng ba mươi phần trăm, 
bảy mươi phần trăm còn lại sẽ là một sự dư thừa.

Ngày xưa tại Ấn Độ, cách thức ăn uống liên hệ đến phong 
tục tập quán và được nâng lên thành nền văn hóa ẩm thực. 
Đức Phật và chư tăng ăn uống giống như bao người bình 
thường, tay phải được mật ước dùng để bốc thức ăn, còn tay 
trái dùng vệ sinh cá nhân. Cái bát vừa với sức chứa của bao 
tử, đủ nuôi sức khỏe một ngày cho các hành giả, cho nên 
trong lúc ăn, hành giả không được lựa chọn món ngon ăn 
trước dẫn đến tình trạng đào, xốc, bới, trộn qua trộn lại mà 
phải ăn theo thứ tự, món nào cúng sau thì ăn trước, vì nó nằm 
bên trên. Không được chê ngon dở, vì như thế là đắm nhiễm 
vào vật thực. 

Người Phật tử dâng cúng phẩm vật cho các vị xuất 
gia cũng nên nhớ tinh thần của đức Phật. Đừng làm thịnh 
soạn, bởi vì bảy mươi phần trăm còn lại sẽ bị vứt đi một cách 
hoang phí. Hãy cúng giản đơn như rau, quả, đậu hũ hay nấm 
kho, vừa đảm bảo sức khỏe mà tiền tốn chẳng bao nhiêu.

Quan niệm muốn có phước báu và hạnh phúc thì phải 
phát tâm cúng dường. Như vậy mối liên hệ giữa phát tâm 
cúng dường và phước báu thuộc về tiến trình nhân quả. Phát 
tâm hay tôn kính là nhân, và quả đạt được là phước báu. Dĩ 
nhiên, đó là một tiến trình rất tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề đặt 
ra là làm cái gì để có ý nghĩa, có giá trị. Nếu không để ý, để 
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tâm, thì dù chúng ta đầu tư khối lượng lớn các phẩm vật cúng 
dường, nhưng kết quả đạt được chẳng là bao.

Phật tử khi phát tâm cúng cũng phải thiết thực. Nhiều 
người cúng dường trai tăng bằng những phẩm vật như bàn 
chải đánh răng, kem đánh răng, tập, viết,… trong ba tháng an 
cư nếu ai cũng cúng như vậy thì có lẽ dùng mười năm chưa 
hết. Chúng ta nên cúng những thứ cần cúng, không nên cúng 
thừa, cũng như cúng trùng lặp, để giá trị cúng của chúng ta 
mới có chỗ phục vụ.

Nếu học theo tinh thần của bài kinh này thì mỗi lần cúng 
dường trai tăng, chúng ta sẽ tiết kiệm khá nhiều tiền. Mua 
thực phẩm thượng vị có thể tốn năm mười triệu, nhưng làm 
thực phẩm giản đơn chỉ tốn vài chục ngàn. Chùa Giác Ngộ 
gồm gần ba mươi thành viên, một ngày đi chợ sáng, trưa 
và chiều chỉ có 150 ngàn không tính gạo thóc và các gia vị. 
Quân bình, mỗi khẩu phần ăn chỉ có 5.000 đồng cho sáng, 
trưa và chiều. Nhiều chùa khác còn tệ hơn như thế. Nhưng 
tăng ni Phật tử vẫn thấy rõ rằng người tu với chế độ ăn uống 
khiêm tốn mà vẫn khỏe mạnh bình thường. 

Ăn quá nhiều thực phẩm được bào chế thông qua các công 
nghệ hóa chất thì chắc chắn bệnh tật sẽ gia tăng. Cúng dường 
như thế chưa chắc được phước. Do đó, chúng ta phải biết chút 
ít về y học, nhất là những dược chất trong các thực phẩm mà 
chúng ta cúng. Muốn vậy thì phải gặp bác sĩ để được tư vấn nấu 
món dễ tiêu thụ, hỗ trợ việc hành trì có kết quả. 

Như vậy việc cúng dường cầu phước báu chính là một 
trong những cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc, và đó là điều không 
thể phủ định, nhưng phải biết cách thì kết quả đạt được mới cao. 

Nhiều Phật tử tôn trọng tăng ni đã dâng hết những món 
ngon vật lạ cho nhà chùa, trong khi cha mẹ ruột của mình 
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ở nhà không được cúng kính gì cả. Làm như thế là sai lầm. 
Đức Phật nhắn nhủ qua lời nói của Anan: “Như Lai Thế Tôn 
nghĩ đến những người nghèo khó” có nghĩa rằng muốn có 
phước báu và hạnh phúc lớn thì trong những dịp khai trương 
thế này, hãy làm những việc có ý nghĩa và giá trị thiết thực. 

Phóng sinh: Nhiều Phật tử có khuynh hướng mua chim 
cá để thả và mong cầu phước báu, tuổi thọ, bình an, phú quý 
về cho gia đình. Việc làm đó cũng có giá trị nhưng không 
thiết thực, việc phóng sinh không nên đặt mà hãy làm một 
cách tự nhiên. Chẳng hạn khi chúng ta đi và phát hiện đâu đó 
có sự giam cầm chim lồng cá chậu, cảm nhận nỗi đau mất tự 
do của các chủng loại này, chúng ta phát lòng từ bi và gieo 
hạt giống, mở cửa cho chúng trở về trời xanh, trở về biển cả, 
sông ngòi, đó là việc làm ý nghĩa. Còn đặt hàng chim cá để 
phóng sinh với mưu cầu hạnh phúc cho bản thân lại không 
có giá trị. Việc đặt hàng khiến người ta phải đi giăng bẫy 
bắt, như vậy chúng ta vô tình khuyến khích người khác làm 
những việc không hay. Cho nên, việc phóng sinh phải tùy 
duyên, gặp là làm liền chứ không cần chờ đợi. 

Lại có nhiều Phật tử khác vào buổi sáng, mang lồng chim 
nhỏ xíu chứa đựng cả trăm con đè đầu cưỡi cổ nhau. Vì niềm 
tin tín ngưỡng rằng phải có một bài kinh tụng niệm thì phước 
báu mới gia tăng, nên họ đợi đến trưa, sau thời kinh cúng 
ngọ, mới mở lồng ra, số chim trong lồng khi đó đã chết vài 
chục con. Vì vậy, hiểu tinh thần của việc phóng sinh, chúng 
ta phải làm ngay tức khắc. 

Không cần thỉnh mời quý thầy tụng kinh bái sám trong lễ 
phóng sinh, chỉ cần mở tâm và lòng từ bi thật lớn, tâm niệm rằng 
“chúng tôi ý thức rất rõ tình trạng chim lồng cá chậu rất khổ 
đau và tự do là hạnh phúc lớn nhất. Mong quý vị sau động tác 
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mở cửa của tôi hãy bay về trời xanh, trở về sông ngòi sống hạnh 
phúc và không còn bị tật ách rơi vào tình trạng thế này lần thứ 
hai. Mong sao hết kiếp này quý vị trở lại làm người có phước 
báu để làm những việc đáng làm với tấm lòng chí thành và tha 
thiết”. Tâm niệm trong lúc phóng sinh như thế, phước báu thật 
sự gia tăng, mặc dù chúng ta không màng đến. Còn tình huống 
trong kinh, đức Phật không dạy phóng sinh mà ngài dạy hãy 
nghĩ đến những người nghèo khó. 

Năm 1994, khi có mặt tại Ấn Độ, chúng tôi đã đi tham quan 
bốn Phật tích được vài lần. Đến năm 1998, trở lại thì thấy phong 
tục phóng sinh bắt đầu có mặt, bởi đó là nhu cầu của nhiều du 
khách Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan với niềm hy vọng rằng 
phóng sinh tại đây thì ân đức của đức Phật với bốn thánh tích 
lịch sử sẽ tạo ra phước báu lớn hơn. Cho nên, người Ấn Độ 
nghèo khó vốn rất thương yêu các loài động vật và gia súc, 
không muốn giam nhốt chúng, nhưng vì chén cơm manh áo 
mà tạo ra phong tục mới chẳng tốt đẹp gì. Đó là bắt giam, 
giăng bẫy, lưới cá để đáp ứng du khách Phật tử ở những nước 
Châu Á. Phong tục đó hoàn toàn trái với tinh thần nhà Phật. 

Bố thí: Nếu trong thời đại của đức Phật, địa điểm bốn 
Phật tích là nơi trù phú, là trung tâm văn hóa và phát triển 
kinh tế thì trong thời hiện đại nó là nơi nghèo mạt nhất của 
đất nước Ấn Độ. Các phái đoàn hành hương đến đây đều 
được hướng dẫn phải đổi tiền lẻ trước. Tuy nhiên, dù có đổi 
mấy trăm triệu ra tiền bạc cắc, chúng ta vẫn không thể phát 
hết, và đoàn sẽ không thể cất bước đi được khi người dân nghèo 
khó báo tin cho nhau lũ lượt kéo đến rất đông. Chính vì thế, 
những người hướng dẫn du lịch tâm linh có kinh nghiệm sẽ 
khuyên không nên đổi tiền lẻ. 

Để thể hiện sự giúp đỡ một cách có hiệu quả và thiết 
thực, thay vì ban phát một cách rời rạc và thiếu tổ chức, 
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dẫn tới tình trạng nhốn nháo, giành giựt, thậm chí giẫm 
đạp lẫn nhau thì chúng ta chỉ cần liên hệ với những bô 
lão hoặc trưởng làng, tập hợp và giao họ phần ủng hộ này. 
Như vậy sẽ đảm bảo trật tự và ai cũng nhận một cách đồng 
đều và công bằng nhất. 

Vào những ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm 
tháng bảy, rằm tháng mười các ngôi chùa cũng thường xảy ra 
tình trạng ồn ào náo nhiệt. Bá tánh đàn na giành giựt nhau đồ 
cúng, vì nghĩ rằng những phẩm vật đó mang lại phước báu. 
Điều đó làm mất đi ý nghĩa xã hội đạo đức, cho nên chúng 
ta chỉ cúng tượng trưng và tìm những gia đình nghèo khó 
để giúp đỡ một cách tập thể, có tổ chức thì kết quả đạt được 
sẽ cao. Trong phần giúp đỡ này, chúng ta nên chia sẻ pháp 
thoại, truyền đạt điều đức Phật đã dạy trong kinh để giảm bớt 
nỗi đau và sức ép căng thẳng mà cái nghèo mang lại cho họ. 
Được như thế mới đúng với lời đức Phật ám chỉ trong bài 
kinh này, khi được vương tử Bodhi thỉnh mời cúng dường 
trai tăng, với những phẩm vật vô cùng sang trọng. 

Từ thiện: Chẳng hạn, việc cứu tế các nạn nhân gặp thiên 
tai lũ lụt tại miền Trung hàng năm. Gia súc bị chết, lúa nảy 
mầm, gạo không có để ăn, bệnh dịch tả, thổ tả lan truyền 
khắp nơi như một hệ quả kéo theo của lũ lụt. Mọi công ăn 
việc làm bị đình chỉ hoàn toàn. Nhiều đoàn từ thiện mua rất 
nhiều loại phẩm vật có không gian to như mì gói, chi phí 
xe vận chuyển khá nhiều. Nếu chúng ta mang bao thư tiền, 
vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển, để có thể 
cứu giúp thêm một số gia đình. Trước khi phát tâm gửi đến 
những tặng phẩm, chúng ta cũng cần phải diễn đạt ý nghĩa 
và giá trị xã hội một cách súc tích, cô đọng để cùng chia sẻ 
nỗi khổ niềm đau, giúp họ vượt qua khó khăn của chính bản 
thân mình.
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Mấy năm trước khi thiên tai xuất hiện tại Ấn Độ, cơn 
động đất đã làm cho mấy chục ngàn người tử vong và hàng 
ngàn ngôi nhà bị sụp lở. Một phái đoàn Phật giáo Úc châu đã 
đến nhờ chúng tôi hướng dẫn đoàn. Điều đầu tiên chúng tôi 
đề nghị là chỉ nên mua nhà, dù cho các nạn nhân ở tạm trong 
giai đoạn chưa có sự trợ cấp chính thức từ chính phủ. Sau đó 
là các thùng nước thật to, vì trong động đất nước bị ô nhiễm, 
người ta đã được di dời đến khu đất trống an toàn; kế đến 
là nồi niêu xoong chảo và những thực phẩm khô, kèm theo 
phong bì. Phải hiểu rõ dạng thiên tai nào cần những loại sơ 
cấp cứu nào để đáp ứng nhu cầu bức thiết, như vậy chúng ta 
mới xoa dịu được nỗi đau cho quần chúng. Nếu là phái đoàn 
đến sau, thì việc mua những thứ này trở nên dư thừa. Cho 
nên, phải dựa vào thời điểm và bản chất của từng sự việc mà 
quyết định phương thức gì để giá trị đóng góp của chúng ta 
sẽ không trở nên vô ích.

Ban từ thiện và ấn tống Đạo Phật Ngày Nay do chúng 
tôi chủ xướng trong mấy năm qua, cũng có chính sách rõ 
ràng cho việc ấn tống và giúp đỡ. Không phải chùa nào có 
nhu cầu gởi thư đến là được đáp ứng. Chúng tôi chỉ gửi 
chùa nào có nhu cầu tụng niệm, còn chùa có nhu cầu nhận 
để làm tặng phẩm cho bá tánh Phật tử vào những dịp lễ lớn 
thì không. Bởi vì làm như thế bá tánh sẽ mang quyển kinh 
đó về đặt bàn thờ cầu phước lộc, thay vì phải đọc tụng và 
hành trì. 

HẠNH PHÚC VÀ TRUNG ĐẠO

Sau khi nhận phẩm vật cúng dường, vương tử Bodhi đã 
đặt câu hỏi liên hệ đến bản chất của hạnh phúc: “Bạch đức 
Thế Tôn, theo con hạnh phúc không có mặt do chính nó, 
hạnh phúc có mặt là do có khổ đau”. 
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Triết lý này bao gồm hai vế. Vế đầu phản ánh học thức 
duyên khởi rằng mọi sự vật hiện tượng tồn tại tương duyên, 
tương thuộc, ảnh hưởng tác động chi phối lẫn nhau. “Hạnh 
phúc không có mặt trong chính nó”, nó phải được hỗ trợ, tác 
động với duyên, môi trường, điều kiện thì mới mang lại niềm 
vui thật sự. 

Vế thứ hai, vương tử khẳng định “hạnh phúc có mặt là do có 
khổ đau”. Như Lai Thế Tôn đã trả lời: “Ta đã từng suy nghĩ như 
thế và sau thời gian tu tập trung đạo, ta đã nhanh chóng thừa 
nhận và thấy rõ rằng đó là một quan điểm sai lầm”. 

Vế thứ hai tương tự câu “sau cơn mưa trời lại sáng” 
mang tính chất khích lệ rằng khổ đau phải trải qua là điều 
cần thiết và hạnh phúc nào cũng cần phải trả giá cho nên hãy 
nỗ lực đi tới phía trước, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ lời 
khích lệ mà người ta vượt qua được khó khăn, nhưng sẽ là sai 
lầm khi cho rằng phải trải qua như thế thì mới thực sự được 
hạnh phúc. 

Điều đức Phật muốn dạy, đó là có những cách thức nếu 
thực hiện đúng phương pháp thì không cần phải trải qua bất 
cứ khổ đau nào cũng dẫn đến thành công. Vấn đề ở chỗ nhận 
định và thể hiện có đúng đắn hay không. Nhiều người nỗ lực 
năm lần bảy lượt, thất bại lần này, nỗ lực lần khác, ấy thế mà 
đâu cũng hoàn đó, không có bất kỳ một tiến bộ và thay đổi 
nào, vì không nắm vững phương pháp luận. 

Cách đây vài hôm, có hai nhà doanh nghiệp trẻ đến gặp 
chúng tôi tâm sự họ vừa bị phá sản vì chứng khoán. Họ đến 
yêu cầu nhà chùa cho họ một cái phép hay lá bùa để về gỡ 
gạc những gì đã thua lỗ. Chúng tôi suy nghĩ một vài phút 
rồi mở tủ lấy hai tượng Phật, một tượng Quan Âm và một 
tượng Phật Di Lặc. Chúng tôi tặng tượng Quan Âm cho anh 
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lớn, tặng tượng Di Lặc cho anh nhỏ và nói: “Đây là bùa hộ 
mạng của hai anh, hãy về tôn vinh, thờ phượng các ngài và 
phát nguyện mỗi ngày rằng sẽ làm việc chân chính, đừng 
dấn thân vào thị trường chứng khoán thì Phật mới gia hộ”. 
Dĩ nhiên hai anh hơi thất vọng khi được chúng tôi khuyên 
từ bỏ chứng khoán. Con đường hạnh phúc phải tạo dựng 
bằng phương pháp luận. Đúng phương pháp, đúng phước 
báu thì mới có công đức chứ không chỉ ngồi cầu nguyện 
Phật gia hộ, có bùa có phép mà xong. 

Câu chuyện trong kinh, đức Phật không muốn vương tử 
Bodhi thất vọng vì phong tục tập quán của dân gian, quan 
niệm rằng muốn có phước báu thì phải thỉnh mời tăng chúng 
đến ban phước. Ngài ám chỉ một cách khéo léo rằng ngoài 
những công việc cúng kính để có phước báu, cần phải thể 
hiện bằng những công việc cụ thể thì mới thành công. 

Trở lại câu nói của Bodhi “hạnh phúc có mặt là do có 
khổ”. Đức Thế Tôn đã từng bị câu nói này ám ảnh suốt sáu 
năm trời. Ngài đã từng trở thành nhà khổ hạnh nổi tiếng 
nhất lúc bấy giờ. Kinh mô tả mỗi ngày ngài ăn vỏn vẹn bảy 
hạt mè. Dĩ nhiên mô tả đó chỉ mang tính biểu tượng. Mè có 
dương tính cao, có thể tạo được sự cường tráng cho cơ thể, 
điều chỉnh lại những chức năng thoái hóa xương, bệnh đau 
nhức xương khớp có thể được trị liệu phần nào nhờ chế độ ăn 
này. Sau suốt sáu năm trời khổ hạnh, có lẽ nhờ vậy mà đức 
Phật vẫn đảm bảo được tuổi thọ đến tuổi tám mươi.

Sở dĩ đức Phật đã chọn con đường khổ hạnh ép xác là 
vì khi học đạo với các nhà tâm linh Bà la môn giáo quan 
niệm phải đì đọt các giác quan, làm cho chúng không còn 
mơ ước hưởng thụ các khoái lạc nữa, lúc đó dòng cảm thụ 
chết hoàn toàn thì hạnh phúc mới bắt đầu có mặt. Lầm 
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tưởng như thế nên rất nhiều người đã thực tập theo và cuối 
cùng kết quả là bệnh tật, khổ đau và chết yểu diễn ra. Phần 
lớn các nhà khổ hạnh của Bà la môn giáo chết ở tuổi bốn 
mươi cho đến năm mươi. 

Đức Phật là người duy nhất sống đến tám mươi tuổi nhờ 
ngài nhanh chóng thay đổi đi trên con đường trung đạo, lấy 
con đường trung đạo làm nền tảng cho việc thăng bằng cảm 
xúc, thăng bằng đời sống, thăng bằng vật thực. Đức Phật nói, 
từ khi tìm ra con đường trung đạo, ngài mới thực sự nếm 
được mùi hạnh phúc của giác ngộ. Khổ hạnh ép xác không 
đưa ngài tới đâu dù trong thời gian ngắn, ngài đã chứng được 
quả vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

“Vô sở hữu xứ” là tầm nhìn quán chiếu rằng không có gì 
trên cuộc đời là tự có. Ở phương diện này hay phương diện 
khác, khổ đau có mặt do chúng ta đẳng thức hóa nó là chính 
mình. Cách quán tưởng đó là một loại thuốc gây mê trị liệu 
trong khoảng cách thời gian nhất định chứ không thể có giá 
trị trị liệu lâu dài, vì sau khi xuất thiền định, chúng ta vẫn đối 
diện với thực tế khổ đau khác. Khổ đau vẫn hoàn khổ đau. 

Còn “phi tưởng phi phi tưởng xứ” là trạng thái thiền định 
không để cho dòng tưởng tượng và ý niệm khống chế. Khổ 
đau bám vào dòng cảm xúc bị vô hiệu hóa. Dĩ nhiên cách 
thức này cũng là một sự trị liệu nửa vời, nó có giá trị hỗ trợ 
nhất định chứ không thể là một giải pháp cuối cùng. 

Từ đó đức Phật thấy rõ sự khổ hạnh ép xác không đưa 
ngài tới đâu. Ngài tìm đến bờ sông, tắm lấy lại sức khỏe và 
ngồi thiền định với quyết tâm cao độ “nếu không chứng đắc 
được đạo quả bồ đề quyết sẽ không rời khỏi nơi này”. Kết 
quả sau bốn mươi chín ngày thực tập đúng phương pháp với 
con đường trung đạo, ngài đã đạt được sự giác ngộ lớn nhất.
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Thực tập thiền

Đức Phật đã phân tích với Bodhi rằng “không cần phải nếm 
mùi khổ đau mới có được hạnh phúc mà chỉ cần thực hiện đúng 
phương pháp”. Ngài nêu ra con đường thiền quán. Thiền khác 
yoga. Trong khi yoga đặt nặng vấn đề sức khỏe của thân thể vật 
lý, giúp cơ thể cường tráng để có một tinh thần minh mẫn thì 
thiền huấn luyện tâm thức để phóng thích và loại trừ những ức 
chế tâm lý, những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Như vậy 
trọng tâm của thiền là sự buông xả để không đồng hóa nỗi đau 
với mình, không đồng hóa nghịch cảnh với nhiều chướng duyên 
và xem mình là một nạn nhân. Nhờ thực tập thiền quán với hơi 
thở nụ cười, thong dong, tự tại, tùy duyên, mà hành giả đạt được 
trạng thái vượt lên trên thuận và nghịch. Đó chính là tiến trình 
giúp hành giả có được hạnh phúc cao.

Thứ hai, sau khi thực tập thiền quán, hành giả bắt đầu có 
được trạng thái hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và 
tứ thiền. Trạng thái hỷ lạc đó không phải là phản ứng giác 
quan. Ai đạt được trạng thái này mới có thể cảm nhận được 
bản chất thật của nó. Nó không phải là sự rung động của 
giác quan mà là sự tĩnh tại nhẹ nhàng sâu lắng mà trong kinh 
thường ví như trong mùa hè nóng nực, oi bức bỗng dưng 
được ngâm mình dưới dòng suối mát trong. Trạng thái hỷ 
lạc cũng tương tự như vậy, và còn sâu lắng hơn, vì nó không 
mang tính điều kiện mà là kết quả của việc chuyển hóa tâm 
thức khi lòng tham, lòng sân, lòng si đã được lột dỡ. Hành 
giả sẽ có được sự chứng đắc nhẹ nhàng thư thái của quả tâm, 
đây mới chính là hạnh phúc đích thực.

Thứ ba, nếu muốn có hạnh phúc sâu sắc hơn, và thách 
đố với tính thời gian vô thường hơn, thì hãy chọn con đường 
xuất gia để vượt qua các khoái lạc của giác quan, đặc biệt là 
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tính dục. Bởi vì khoái lạc giác quan là phản ứng hóa chất diễn 
ra trên não trạng mang đến cho chúng ta những đê mê với tính lệ 
thuộc. Chúng ta càng chạy theo sự thỏa mãn đó, càng biến mình 
trở thành nô lệ. Phàm cái gì khiến chúng ta trở thành nô lệ và lệ 
thuộc thì không thể gọi đó là hạnh phúc đích thực. 

Cho nên ở mức độ sâu và cao thì hạnh phúc đối với người 
xuất gia chính là việc giải phóng nỗi ám ảnh và những ức 
chế tâm lý về tính dục. Người làm chủ được mình và nâng 
năng lực tính dục trở thành năng lực của lòng từ bi phục 
vụ tha nhân thì người đó được hạnh phúc lớn hơn. Còn đối 
với người tại gia, thực tập thiền quán ở mức độ ban đầu của 
người xuất gia là đã có thể hạnh phúc sâu lắng hơn những 
hạnh phúc bình thường.
THỜI GIAN ĐẠT HẠNH PHÚC 

Sau khi nghe đức Thế Tôn trình bày, vương tử Bodhi đã hỏi: 
“Bạch đức Thế Tôn, phải cần thời gian tối thiểu bao lâu thì mới 
có thể đạt hạnh phúc như ngài vừa trình bày?”. 

Đức Phật không trả lời, ngài đưa ra một ví dụ về nghề luyện 
voi. Ngài hỏi vương tử Bodhi: “Một người học cưỡi voi, luyện 
voi, nếu thiếu niềm tin, có quá nhiều bệnh tật, gian trá, biếng 
nhác và đần độn thì có thể thành công hay không?” Vương tử 
Bodhi trả lời bằng kinh nghiệm của mình rằng “chỉ cần vấp phải 
một trong năm điều vừa nêu thì việc luyện voi và cưỡi voi đã 
không thành công, huống hồ có đủ cả năm”. 

Thời xưa, các vị vương tử thuộc giai cấp Sát Đế Lợi đều 
có cơ hội học luyện voi để sử dụng voi trong các cuộc chiến. 
Ngoài ra họ còn học đánh kiếm, bắn cung để bảo vệ ngay 
ngai vàng và sự nghiệp quân sự của chính mình, bởi vì ngày 
xưa chân lý lệ thuộc vào quân sự và sức mạnh. Kinh nghiệm 
luyện voi, cưỡi voi được các vương tử nắm rất vững. 
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Người luyện voi thiếu niềm tin sẽ không thể điều được 
con voi dữ. Voi càng dữ chừng nào thì giá trị phục vụ của nó 
cao chừng đó. Do đó phải có niềm tin. Thứ hai, người luyện 
voi cần sức khỏe để có thể chịu đựng và vượt qua những 
cú té ngã. Thứ ba, loài voi cũng rất nhạy cảm giác quan, 
biết cảm nhận thái độ ghét bỏ và hành hạ của chủ nhân, nếu 
người luyện voi có tính man trá, không thật tâm dùng kinh 
nghiệm của mình mà chỉ muốn trừng trị con voi thì nó sẽ 
kháng cự, do đó việc luyện voi khó có thể thành công. Nhiều 
người nài voi đã chết vì cá tính giận dữ và ghét bỏ các loài 
voi hơn là muốn huấn luyện nó trở thành một con voi giỏi. 
Thứ tư, biếng nhác là không thể thành công. Người biếng 
nhác chỉ làm việc theo cao hứng, nhất thời, do đó không sử 
dụng được năng lực vốn có. Sự thành công đòi hỏi quá trình 
nỗ lực bền bỉ lâu dài và đều đặn thì mới đạt kết quả. Cuối 
cùng, nếu không có trí thông minh, khôn ngoan thì dù cho có 
ý nguyện, có thao thức, có mong muốn cũng không thể nào 
có kết quả tốt.

Sau khi nghe vương tử Bodhi giải trình kiến thức về việc 
luyện voi, đức Phật mới nói: “Người học đạo muốn có được 
kết quả hạnh phúc, bất luận là người tại gia hay xuất gia, 
phải hội đủ năm yếu tố. Khi năm yếu tố này có mặt thì đừng 
bận tâm đến tính thời gian. Bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, 
hay bảy tích tắc, hoàn toàn lệ thuộc vào phương pháp luận”. 

Thiết thực hiện tại là một trong những nét đặc sắc của 
giáo pháp đức Phật. Do đó, khi hành trì, dù theo bất kỳ pháp 
môn nào, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng sau khi chết sẽ sinh 
về Tây Phương cực lạc hưởng thụ. Trông chờ như thế là sai 
lầm. Phải thấy rằng trong mọi động tác hành trì lời Phật dạy, 
chúng ta có hạnh phúc ngay tức khắc. Sáng làm, chiều có kết 
quả, thậm chí có những tình huống trong lúc làm, chúng ta đã 
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đang hưởng kết quả của sự lợi lạc. Nếu tu tập lâu mà không 
được hạnh phúc thì biết rằng chúng ta đã đi sai đường, cần 
phải điều chỉnh thông qua sự tư vấn và hướng dẫn của một 
nhà tâm linh có trình độ chuyên môn về lĩnh vực pháp môn 
mà chúng ta đang thực tập. 

HẠNH PHÚC LÀ THỰC TẬP

Thứ nhất, phải tin rằng đức Phật không phải là thượng 
đế hay thần linh. Đây là điều chúng ta không tìm thấy trong 
các kinh thánh vốn quan niệm thượng đế là đấng sáng tạo có 
ba đức tính: toàn năng, toàn bi và toàn trí. Vì toàn năng nên 
ngài tạo dựng ra vũ trụ, vì toàn bi nên ngài thương các chủng 
loại với lòng bác ái, vì toàn trí nên ngài làm được những việc 
khó làm. Đức Phật nói, đó là những tuyên bố rỗng của con 
người tín ngưỡng nắn tạo ra các thượng đế hơn là thượng đế 
nắn tạo ra con người. 

Đức Phật khuyên con người tin rằng ngài cũng là một con 
người như chúng ta. Nhưng thông qua quá trình vận động, 
phấn đấu của tự thân một cách đúng phương pháp, theo con 
đường trung đạo cho nên ngài có kết quả của an nhiên và giải 
thoát. Do đó ngài khuyên hãy tin vào chính ngài, đừng bao 
giờ mặc cảm tự ti bản thân mình. Đây là yếu tố tiên quyết. 

Thứ hai, cần có sức khỏe và ít bệnh hoạn. Kinh Pháp 
Cú có câu tuyên ngôn của đức Phật: “Ít bệnh là phước báu 
lớn nhất”. Rất nhiều người giàu sang phú quý nhưng bệnh 
tật liên miên, bao nhiêu tiền tài sự nghiệp đổ dồn vào thuốc 
thang, bệnh viện và bác sĩ, ăn không ngon, ngủ không yên và 
do đó nỗi đau hành hạ suốt cả cuộc đời. Như vậy, muốn thành 
công, muốn có được hạnh phúc thật sự thì đừng để thân thể 
này vương vào bệnh tật. Chúng ta phải thực tập thiền, đi kinh 
hành, làm Phật sự, sám hối và gieo trồng thật nhiều để sức 
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khỏe được đảm bảo. Điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, 
làm việc một cách khoa học, quân bình thì sức khỏe mới dẻo 
dai và đường trường mới có thể có mặt. 

Thứ ba, phải có tinh thần trung thực với lý tưởng Phật 
pháp và sự hành trì mình đã theo. Trong tình huống này, 
trung thực hay trung thành đều có ý nghĩa tương đương. 
Trung thực trong mối quan hệ, trung thành đối với chánh 
pháp, nghĩa là dù bị người dụ dỗ, áp đặt hay cưỡng bức 
phản bội lại chánh pháp, chúng ta vẫn kiên quyết duy trì, 
vì chánh pháp là hạnh phúc, bình an, chánh pháp mang lại 
giá trị cho cuộc đời. Phải có bản lĩnh không sợ hãi thì mới 
trung thành với chánh pháp của đức Phật được. Trung thực 
nghĩa là ngang ngay sổ thẳng, không man trá, không ứng 
xử mang tính cách xã giao mà sống bằng trái tim, bằng tấm 
lòng, làm việc gì cũng rõ ràng, minh bạch, lấy lợi ích của tha 
nhân lên làm chuẩn, nỗ lực, dấn thân và đi tiên phong; thành 
quả, hưởng thụ thì nhường lại cho người khác. Người có tính 
trung thực, liêm khiết được kinh điển nhà Phật gọi là bậc 
chân nhân. Người chân nhân là người sẽ thành công và hạnh 
phúc trong cuộc đời.

Thứ tư, siêng năng bỏ ác và thực tập điều lành. Rất 
nhiều người không muốn đến với đạo Phật, vì nghĩ mình 
chưa từng làm điều ác, như thể ai đến với đạo Phật đều 
là những người tội lỗi. Trên thực tế, không làm điều xấu 
thì không bị luật pháp trừng trị, nhưng không có phước. 
Muốn có phước báu thì phải gieo trồng những việc lành. 
Cho nên, “lánh ác làm lành” phải được thực hành một 
cách đồng bộ. Việc ngừng điều xấu giúp chúng ta không 
phải chịu những hậu quả trong tương lai. Gieo việc lành 
là để bỏ đi những điều xấu trong quá khứ, và thay đổi vận 
mệnh của cuộc đời. 
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Thứ năm, phải có trí tuệ, biết về sự sinh diệt và vận 
hành của mọi sự vật hiện tượng. Mặc dầu được đặt ở vị trí 
thứ năm, nhưng nó là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho bốn yếu 
tố vừa nêu.

Đức Phật nói, trí tuệ là sự vận hành, sinh diệt của mọi 
sự vật và hiện tượng. Khi chúng ta biết phát huy trí tuệ thì 
sẽ không còn niềm tin mê tín vào thần linh, thượng đế, định 
mệnh mà thấy rất rõ rằng mọi thứ trong cuộc đời là một tiến 
trình trôi chảy như dòng sông. Đã là một tiến trình trôi chảy, 
chúng ta có thể thay đổi nó theo ý muốn, theo nỗ lực, theo 
hành động và theo sự chuyển hóa của bản thân.

Khi đạt tuệ giác về mọi sự vật hiện tượng, chúng ta sẽ 
trở nên năng động và tích cực, không bàng quan, không tiêu 
cực, không ỷ lại mà làm thật nhiều để có kết quả cao. Trí tuệ 
về mọi sự sinh diệt trong đời sống là trí tuệ về vô thường, vô 
ngã, và duyên khởi. Đây là ba trọng tâm dẫn đến con đường 
tâm linh và tuệ giác của nhà Phật. 

Không có trí tuệ về sự sinh diệt thì không thể hạnh phúc 
một cách lâu dài. Khi đối diện tang thương, mất mát, sinh ly 
tử biệt, nhờ trí tuệ sinh diệt này mà chúng ta không bị chao 
đảo, tổn thất.

Vừa qua, một gia đình dẫn cậu thanh niên ngoài hai mươi 
tuổi rất khôi ngô đến gặp chúng tôi. Họ hoài nghi đứa con bị 
ma nhập. Cậu này rơi vào tình trạng bị nỗi ám ảnh quá lớn 
từng diễn ra trong thời gian cậu ăn chơi vô lối. Nỗi khủng 
hoảng làm cho cậu bị mất trí, không biết mình là ai. Khi 
chúng tôi hỏi cậu tên gì, cậu nói tên một người phụ nữ; hỏi 
năm nay bao nhiêu tuổi, cậu ta trả lời đã chết lâu rồi. Chúng 
tôi hỏi chết khi nào? Tại sao chết? Thì cậu lắc đầu không 
biết. Hỏi cha mẹ của cậu là ai, cậu chỉ người cha ngồi kế bên. 
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Qua những câu trả lời, chúng tôi xác định cậu không bị ma 
nhập. Nếu bị ma nhập, cậu không thể chỉ người kế bên là cha 
ruột của mình mà phải nói cha là một hương linh nào đó chết 
cách đây bao nhiêu năm, vì cậu ta đã là một hương linh. 

Sự rối loạn chức năng thần kinh làm cho người này không 
biết mình là ai. Khi vừa gặp chúng tôi, cậu tỏ ra vô cùng sợ 
hãi, cặp mắt mất thần, xanh mét ôm chầm lấy cha cậu và 
nói: “Thầy ơi, đừng tiến lại gần tôi, thầy ơi, đừng tiến lại 
gần tôi”. Chúng tôi phải dừng lại, không tới nữa. Đúng 6 
giờ chiều, đồng hồ treo tường trong phòng chúng tôi vang: 
“keng, keng, keng” thì cậu ta vùng bỏ chạy. 

Chúng tôi đã yêu cầu gia đình không nên dẫn đi thầy 
pháp, thầy cúng. Hãy đưa cậu đến bệnh viện tâm thần trị 
liệu. Tình cảm của người thân trong tình huống này là rất cần 
thiết, nếu không thể hiện kịp thời thì cậu ta từ việc khủng 
hoảng, rối loạn chức năng cái tôi, sẽ dẫn đến tình trạng trở 
thành kẻ điên loạn lâu dài. 

Chúng tôi đề nghị cậu ta một bài thực tập nhỏ, khi thở 
ra vào hãy ý thức rõ rằng: “Tôi không sợ hãi, tôi đang hạnh 
phúc, tôi được bình an, tôi sống khỏe mạnh, không ai làm 
thương tổn đến tôi”. Cậu ta phải mất nửa tiếng mới thuộc 
được câu này. Một tuần sau, gia đình cho chúng tôi biết tình 
trạng của cậu đã tương đối khá hơn. 

Do đó cần phải hiểu gốc rễ của từng vấn đề, tức là sự 
sinh và kết thúc của nó là sự diệt. Có kiến thức về nguyên 
nhân và kết quả của mọi vấn đề mà đức Phật gọi là trí tuệ 
về sự sinh diệt, thì chúng ta sẽ giải quyết nó một cách 
nhanh chóng. Bằng không, với phán đoán sai lầm, thì càng 
trị liệu càng làm cho vấn đề bế tắc nhiều hơn. 
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BA LẦN QUY Y TAM BẢO 

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vương tử Bodhi rất 
tâm đắc đảnh lễ đức Phật. Người gia nhân thanh niên ngạc 
nhiên, vì từ xưa đến giờ hễ ai tâm đắc điều gì với đức Phật, 
người đó sẽ phát nguyện trở thành đệ tử của ngài. Người gia 
nhân thưa: “Thưa vương tử, sao ngài không trở thành đệ tử 
của đức Phật? Đây là cơ hội rất quý báu, ngài đã thỉnh mời 
đức Phật đến để cúng dường trai tăng thì việc quy ngưỡng 
đâu còn gì khó khăn. Đừng đánh mất cơ hội quý báu này”.

Vương tử Bodhi lạy đức Phật thêm một lạy nữa rồi mỉm 
cười với gia nhân: “Thực ra ngày hôm nay ta chưa kịp quy 
y chứ không phải không quy y. Đây không phải là lần quy y 
đầu tiên mà là lần quy y thứ ba. Lần đầu tiên, ta quy y trong 
lúc còn nằm trong bào thai mẹ. Lần thứ hai, khi được ba bốn 
tuổi, người vú nuôi là một Phật tử thuần thành đã xin phép 
vương phụ và hoàng hậu đưa ta đến bái kiến đức Phật. Và 
đây là lần thứ ba”. Sau đó vương tử kính cẩn thưa với đức 
Phật: “Xin ngài rộng lòng từ bi nhận con làm đệ tử tại gia 
của ngài từ đây cho đến trọn đời”. Đức Phật đã nhận lời.

Thông qua tình tiết này, chúng ta thấy rằng người Phật tử 
có thể quy y lại trong những tình huống cần thiết. Nếu thầy 
tổ vẫn còn sống thì chúng ta không cần thiết phải quy y lại, 
vì như thế có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Chúng ta được quyền 
cầu đạo, học đạo với bất kỳ vị thầy tâm linh nào ngoài thầy 
mình. Đây là lời khuyến tấn theo tinh thần nhà Phật. Thiện 
Tài Đồng Tử đã từng đi tham vấn đến năm mươi hai vị thầy 
khác nhau. Chính đức Phật Thích Ca, trong kinh A Di Đà đã 
giới thiệu đệ tử của mình, tức là chúng sinh trong cõi ta bà 
với đức Phật A Di Đà và mong đức Phật A Di Đà hãy giáo 
huấn, hộ độ cho họ. Trong kinh Dược Sư, đức Phật khuyến 
tấn tất cả các hành giả hãy học theo hạnh trị liệu tâm linh của 



24 •  HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

đức Phật Dược Sư. Đức Phật Thích Ca không ôm hết tín đồ 
về phía mình mà mong rằng tất cả những vị pháp hữu của 
ngài giúp ngài giáo hóa những người hữu duyên.

Theo tinh thần của đức Phật, các bậc thầy cũng không 
nên cấm kỵ học trò của mình đến học các vị thầy giỏi bằng 
hoặc hơn mình.

Quy y khi còn trong bào thai hay khi còn quá nhỏ tuổi, 
chúng ta chỉ mới tiếp nhận được phần phước báu và sự hỗ 
trợ từ phía người thân chứ chưa trực tiếp hiểu giáo nghệ cao 
siêu huyền diệu và những đời sống đạo đức thông qua việc 
quy ngưỡng tâm linh ở đạo Phật. Lúc đó việc quy y lại là cần 
thiết, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn những lý tưởng, những 
tinh thần và sự hành trì. Trong tình huống này, mặc dù đã 
từng quy y, thầy chúng ta vẫn còn sống nhưng chúng ta vẫn 
có thể xin phép quy y lại với một vị thầy khác hữu duyên.

Số lần quy y nhiều hay ít không quan trọng mà quan 
trọng rằng đó là cơ hội hâm nóng, nhắc nhở rằng chúng ta là 
người Phật tử và do đó mọi ứng xử, lời nói việc làm phải thể 
hiện chất liệu của sự giác ngộ để có được hạnh phúc lâu dài. 

Bài kinh muốn ám chỉ, quy ngưỡng Phật Pháp Tăng 
chính là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc. Chưa chọn 
một vị thầy lý tưởng thì hãy nên quy ngưỡng Tam bảo, vì 
tinh thần của nhà Phật không phải vì chúng ta kính ngưỡng 
cá nhân một vị thầy, vị sư cô mà chúng ta đến với đạo Phật 
với lòng kính ngưỡng Phật, kính ngưỡng giáo pháp của ngài 
thông qua sự hành trì mang lại lợi lạc cho chúng ta. Chủ 
nghĩa thần tượng hoàn toàn đi ngược với tinh thần nhà Phật, 
cho nên quy ngưỡng Phật pháp là quy ngưỡng con đường 
hành trì. Đây là trọng tâm khác biệt căn bản giữa đạo Phật 
với các tôn giáo tín ngưỡng và phong tục tập quán khác. 
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Truyền thống Phật giáo Trung Hoa có vị tổ tên là Tiêu 
Lục Sư, ba mươi lần học giới luật nhà Phật về một bản văn 
mà ngài đã nắm rất nằm lòng. Học lại ba mươi lần như thế để 
cho các vấn đề về giáo luật, đạo đức và sự hành trì trở thành 
như là hơi thở, là phản ứng tự nhiên và vô điều kiện. 

Chúng ta có khuynh hướng khi đã biết rồi thì sinh nhàm 
chán. Biết là một lẽ nhưng biến nó thành một phần của sự 
sống lại là chuyện khác. Học đi học lại nhiều lần không có gì 
để thấy chán, vì chưa chắc chúng ta đã hiểu thấu đáo. Hoặc 
giả có hiểu thấu đáo thì chưa chắc đã thực tập một cách trọn 
vẹn. Cho nên mỗi lần học lại một lời kinh, chúng ta nên phát 
huy tư duy và làm mới chính nó. 

Tùy theo tình huống tâm lý, nhận thức, hoàn cảnh 
môi trường chúng ta sống mà sự tiếp nhận nó được thể 
hiện theo cách thức này hoặc cách thức nọ. Sẽ không bao 
giờ gọi là cũ và nhàm nếu chúng ta biết đọc kinh bằng 
tinh thần tư duy và khám phá như vừa nêu. Hòa thượng 
Thích Trí Tịnh, năm nay ngoài chín mươi tuổi, lãnh đạo 
Phật giáo, là một nhà phiên dịch thành công kinh điển 
Đại Thừa, xuất gia từ lúc nhỏ tuổi, đến nay ngày nào Hòa 
thượng cũng vẫn đọc kinh. 

                                                         *** 

Nói tóm lại, phương pháp hạnh phúc là làm những việc 
phước báu bằng tâm hồn rộng lượng đáp ứng các nhu cầu của 
những hoàn cảnh bất hạnh. 

Thứ hai, bản chất của hạnh phúc liên hệ đến con đường 
trung đạo chứ không phải trải qua những nỗi khổ niềm đau 
để có được nó. 

Thứ ba, thời gian để đạt hạnh phúc lệ thuộc vào phương 
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pháp và sự hành trì. Nếu đi đúng thì thời gian có thể rất ngắn, 
bằng ngược lại, có thể phải mất vài chục năm nhưng cũng 
chẳng đi tới đâu. 

Thứ tư, phương pháp hạnh phúc phải gắn liền việc thực 
hành bát chánh đạo, có lòng tin, sức khỏe, sự trung thực, 
siêng bỏ ác làm lành, và trí tuệ về sinh diệt của sự vật hiện 
tượng thì chúng ta mới có được giá trị an lạc trong đới sống 
hiện tại này. 

Cuối cùng, phương pháp thứ năm là dù có giỏi, có thông 
minh cũng không nên bỏ lỡ cơ hội quy y Tam Bảo. 

Có một số Phật tử vô danh đọc kinh rất nhiều, hành trì rất 
hay nhưng vì kén và không kính phục Tam Bảo nên không 
muốn quy y. Họ cho rằng mình giỏi hơn các quý thầy thì 
không cần quy y. Thực chất quy y không liên hệ đến giỏi hay 
dở mà quy y để tìm cái đích đến. 

Đối với đức Phật, chúng ta chỉ là hạt cát so với núi Tu Di, 
là một con đom đóm sáng lập lòe so với ánh sáng mặt trời, là 
một giọt nước so với đại dương. Cho nên quy ngưỡng ngài 
là cơ hội quý báu để học được rất nhiều điều ở ngài, và trở 
thành ngài trong tương lai. Còn quy ngưỡng giáo pháp để có 
năng lực hành trì. Lấy giáo pháp làm thầy, chúng ta không 
còn rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân dẫn đến tình huống 
có thể bị sụp đổ thần tượng. Người xuất gia cũng nên xem 
Tam Bảo là thầy chứ không chỉ riêng người tại gia. Chúng ta 
cần mạnh dạn điều chỉnh quan niệm sai lầm rằng “tôi là đệ 
tử của thầy A, tôi là học trò của sư cô B” mà phải sửa lại là 
“tôi là đệ tử của Tam bảo”.

Kinh điển từ Nam tông đến Bắc tông không câu nào mặc 
ước việc chúng ta quy y thầy A, thầy B thì phải là đệ tử của 
thầy đó. Vị thầy đó chỉ là người khai tâm mở đạo và hướng 
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dẫn chúng ta trở thành đệ tử của tất cả những người xuất gia 
chân chính. Có như thế, chúng ta sẽ không còn có những tinh 
thần mười hai sứ quân: Thầy của ta, giáo pháp của ta, pháp 
môn của ta, ngôi chùa của ta,… mà là thầy của tất cả, giáo 
pháp của tất cả,… và cùng làm việc vì lợi ích chung. Đây là 
tinh thần chủ đạo mà đức Phật đã nêu trong bài kinh này.

***





Chương 2

THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC
(KINH KANDARAKA)

Giảng Kinh Trung Bộ 51 tại chùa Xá Lợi, ngày 12-11-2006
Phiên tả: Diệu Đồng - Tuyết Hạnh
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DẪN NHẬP KINH KANDARAKA

Nghệ thuật sống hạnh phúc trong bài kinh Kandaraka thứ 
51, thuộc kinh Trung Bộ, bao gồm hai vế thực hiện. 

- Vế thứ nhất: Muốn có hạnh phúc, đừng bao giờ gieo 
trồng các hạt giống khổ lụy cho mình và tha nhân. 

- Vế thứ hai: Xây dựng hạnh phúc bằng chính những hạt 
giống của hạnh phúc một cách có nghệ thuật và phương pháp. 

Kịch tính của bản kinh này nêu ra: “Rất nhiều khát vọng, 
tìm tòi, mong đợi hạnh phúc nhưng lại vướng víu và nắm lấy 
khổ đau”. Nếu hạnh phúc bắt đầu bằng lòng đam mê, tinh 
thần trách nhiệm, sự nỗ lực kiên trì bền bỉ, thì đó mới chỉ là 
một số yếu tố cần thiết chứ chưa phải yếu tố quan trọng và 
quyết định. Phương pháp luận, hành trì và con đường chuyển 
hóa tâm linh chính là những thước đo cho đời sống hạnh 
phúc thật sự. Bài kinh là cuộc trao đổi đạo lý giữa đức Phật 
và cha con du sĩ Kandaraka về bản chất của tôn giáo và chân 
lý. Thông qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, đức Phật đã giới 
thiệu nếp sống văn hóa tâm linh, nhằm tiếp thêm sức mạnh 
giải phóng khổ đau cho con người. 

Thông thường, hạnh phúc được đánh đồng với những 
thỏa mãn khoái lạc giác quan, chẳng hạn khát được uống, 
đói được ăn, được may quần áo mới, được thỏa mãn nhu cầu 
trang sức và sức khỏe vật lý. Đánh đồng những khoái lạc với 
hạnh phúc làm cho rất nhiều người hy sinh hạnh phúc bản 
thân, để tìm kiếm những giá trị vật chất, mà trong đó các hạt 
sạn vật dục của chủ nghĩa toàn cầu hóa về kinh tế nếu không 
biết sàng lọc sẽ có thể làm cho hạnh phúc của con người mất 
đi. Như vậy, đề cập đến hạnh phúc, đạo Phật giới thiệu đến 
một góc độ của tâm thức gắn liền với đời sống đạo đức là làm 
thế nào để đời sống đó mang lại những giá trị nhân văn cũng 
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như giá trị an vui cho bản thân, không gây bất kì một phương 
hại nào đến người khác. Chất liệu của hạnh phúc được đạo 
Phật gắn liền với bản chất của cái gọi là “thiện”. Định nghĩa 
“thiện” liên hệ đến hai nội dung:

* Thứ nhất, mang lại lợi ích về đạo đức cho mình, cho người. 
Giá trị và hiệu ứng lợi ích đạo đức đó không chỉ ở hiện tại mà 
còn ở tương lai. Đây là thước đo cơ bản của cái gọi là “thiện”. 
Tương tự, đức Phật gắn liền bản chất của cái thiện đó với những 
hành vi dẫn đến cái gọi là hạnh phúc. Các khoái lạc giác quan, 
những sảng khoái nhất thời, những niềm vui về vật chất, những 
phương tiện, những điều kiện dẫn đến đời sống thoải mái không 
thuộc về bản chất của hạnh phúc, vì nó chỉ đáp ứng một phần 
rất nhỏ trong hiện tại, sau đó nó phải bị thách đố với qui luật của 
thời gian. Trong tương lai, nó chưa chắc có mặt một cách tương 
đồng, và đôi lúc có mặt một cách đối lập. 

* Thứ hai, trong mưu cầu sinh nhai tìm kiếm những 
phương tiện đánh đồng với hạnh phúc, nhiều người đã vi 
phạm luật pháp, bỏ rơi đời sống đạo đức. Đó không được gọi 
là hạnh phúc. Hạnh phúc theo quan niệm của Phật giáo phải 
gắn liền với đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm linh. 

Bài kinh được diễn ra theo ba lớp: thứ nhất là tuyên bố 
của du sĩ Kandaraka về bản chất giáo dục của Phật pháp; thứ 
hai là tuyên bố của Pessa - con trai vị du sĩ này - về đời sống 
đạo đức, bản chất khổ đau hạnh phúc của cuộc đời; và thứ ba 
là tuyên bố của đức Phật. Ba lớp tuyên bố tạo nên cái nhìn 
bao quát về hạnh phúc nói chung và con đường chuyển hóa 
tâm linh của đạo Phật.

LỜI TÁN THÁN CỦA DU SĨ KANDARAKA

Một thời gian nọ, đức Phật sống trên bờ hồ Gaggara, 
thuộc vùng Campa, một thanh niên bảnh trai tên Pessa, cùng 
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cha mình là Kandaraka, đến thăm viếng Như Lai. Nhìn cảnh 
tượng mấy ngàn vị xuất gia đang ngồi tĩnh tọa dưới các gốc 
cây trong trạng thái im lặng tuyệt đối, khiến hai cha con thần 
phục và cảm thấy không còn bất kì lời khen tặng nào có thể 
diễn đạt được lòng tôn kính của họ đối với sự huấn luyện 
giáo dục đạo đức và tâm linh của đức Phật dành cho người 
xuất gia. Du sĩ Kandaraka đã phát ngôn: “Bậc giác ngộ thật 
là vi diệu, thật là hy hữu. Tất cả các vị xuất gia dưới sự 
hướng dẫn tâm linh của Ngài đã đạt được những giá trị hoặc 
thánh quả hoặc đang trên con đường đạt thánh quả”. Bản 
kinh Pali gọi bằng hai thuật ngữ chuyên môn là “đạt trình độ 
vô học” và “đạt trình độ hữu học”. 

Khái niệm “vô học” là thuật từ chuyên môn, diễn tả người 
hoàn thiện giáo dục đạo đức, không còn bất kì nhu cầu huấn 
luyện đạo đức và tâm linh nào cần thiết nữa. Người đó không 
còn tái nghiện đời sống tại gia, không trở lại tính cách phàm 
phu lẫn lộn giữa hạnh phúc khổ đau, không còn bị thế giới 
của thăng trầm, vinh nhục khống chế và chi phối. 

Trong khi đó, khái niệm “hữu học” ở đây không phải là 
học rộng hiểu nhiều, mà là khái niệm diễn tả người đang trên 
con đường hoàn thiện giáo dục, đạo đức và tâm linh. “Đang 
trên con đường”, có nghĩa là người đó không còn bị thối 
chuyển, ngày càng thăng tiến đến lúc không còn gì để tu tập 
và chứng đắc được nữa. Một hành giả đạt quả thánh được 
diễn đạt trong văn mạch Pali là “Các phiền não khổ đau rơi 
rụng, sự tu tập đời sống cao thượng được thành tựu. Những 
việc nên làm, những điều nên tránh đã được vượt qua. Gánh 
nặng khổ đau sinh tử được đặt xuống. Thành tựu lý tưởng tu 
tập, tận trừ tất cả mọi trói buộc của tâm lý và nhận thức. Đã 
giải thoát một cách chân chính bằng tuệ giác, không còn trở 
lại trạng thái khổ đau”. 
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Đó là những mệnh đề diễn tả bản chất của một bậc hành 
giả đạt quả thánh, và đó là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập 
có phương pháp trên con đường tìm kiếm giá trị hạnh phúc, 
từ bỏ nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó, những bậc hữu học 
được bản kinh nêu ra là người “đang đi trên con đường đạo 
đức” với hệ thống giới luật như những cơ sở phòng hộ cho 
các giác quan, mà nhờ đó hành giả có thể sống một cách sáng 
suốt, khéo an trú trong bốn phương pháp quán niệm về thân, 
tâm, cảm xúc và các ý niệm (hay được gọi là pháp). 

Người Phật tử nếu thực tập các phương pháp quán niệm 
như đức Phật đã nêu, thì vẫn có khả năng chứng đắc thánh 
quả như những vị xuất gia. Cơ hội trở thành người cao thượng 
rộng mở cho tất cả mọi đối tượng. Vấn đề ở chỗ, phương 
pháp tu tập và hành trì như thế nào? Đây là tuyên ngôn về 
bản chất giáo dục của đức Phật như là con đường hoàn thiện 
tâm linh mà Ngài được ca ngợi là một nhà giáo dục đạo đức 
và giáo dục tâm linh. Đó là sự ca ngợi khéo léo, nhân sự kiện 
hai cha con du sĩ nhìn thấy mấy ngàn vị xuất gia im lặng một 
cách tuyệt đối dưới sự hướng dẫn tâm linh của đức Thế Tôn 
trong khu rừng. 

“Im lặng tuyệt đối” rất khó thực hiện. Có hai trạng thái 
im lặng. 

* Im lặng trong phát ngôn về phương diện ngôn ngữ: 
người đó có thể không nói, không giao tế, không bày tỏ thái 
độ, kiến thức, quan điểm, ý tưởng của mình về bất cứ vấn đề 
gì. Sự im lặng đó có thể là thái độ đồng tình, nhưng cũng có 
thể là thái độ phản đối. Đó không phải là “im lặng tuyệt đối”. 
Người rơi vào trạng thái im lặng đồng tình thì trong lòng họ 
sẽ khởi lên những cuộc đối thoại về sự tùy hỷ, tán thán, qui 
ngưỡng. Ngược lại, đối với những người phản đối, thì họ sẽ 
trở thành người độc thoại. Họ lý luận, tạo kịch tính; họ đóng 
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vai trò vừa là người chính diện vừa là người phản diện, vừa 
là bản thân vừa là đối thủ; họ có thể lý luận đập bẻ những 
quan điểm của người mà họ không đồng quan điểm. Sự im 
lặng đó là cách thức nói rất nhiều trong đầu, nói độc thoại. 

* “Im lặng tuyệt đối” được các hành giả Phật giáo huấn 
luyện là nghệ thuật đặt tâm vào bốn đối tượng quán niệm. 
Trước hết, ý thức về sự hiện hữu của con người ngay trong 
giờ phút sự quán niệm diễn ra. Theo dõi các động tác, sự 
vận động của toàn thân làm cho tâm người đó không còn 
ý niệm gì hướng về bất kỳ một đối tượng hay sự vật xung 
quanh. Từ đó, tâm trở nên lắng dịu. Dòng cảm xúc con 
người thường tồn tại một cách tương thuộc với thân. Nếu 
không biết cách huấn luyện, thì dòng cảm xúc đó có thể “du 
ngoạn” đây đó, hoặc bị vướng bận đến bất kì vấn đề nào liên 
hệ các giác quan. 

Người có sự tu tập quán niệm sẽ giữ dòng cảm xúc một 
cách quân bình và thăng bằng, nhận rõ được bản chất của 
nó để giữ nó về với mấu chốt của hiện tại. Cho nên ý niệm 
của người đó không còn những buồn vui lẫn lộn. Tâm của 
hành giả bắt đầu được kiểm soát, tất cả những máy động về 
tốt xấu, tham và không tham, sân hay không sân, mê mờ hay 
sáng suốt đều được hành giả thấy rõ sự vận hành nên nó trở 
thành những phương tiện để bảo hộ cho sự tu học của hành 
giả. Ý niệm xuất hiện sau khi các giác quan tiếp xúc với đối 
tượng trần cảnh của nó đã được hành giả kiểm soát tuyệt đối. 

Bốn phương pháp quán niệm này làm cho hành giả trở 
nên im lặng vì cảm nhận được chất liệu an lạc, tĩnh tại, sâu 
lắng bên trong. Hành giả không còn đam mê hứng thú với 
các khoái lạc giác quan. Cho nên trong im lặng, họ đạt được 
những giá trị an nhiên và tĩnh tại thể hiện qua ánh mắt, gương 
mặt, sắc thái, cách biểu đạt trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. 
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Trong khi người im lặng, đồng tình hoặc phản đối, chỉ có thể 
giữ và duy trì trạng thái này trong thời gian nhất định. Sự im 
lặng tuyệt đối nhờ vào tu tập thiền quán có thể kéo dài trạng 
thái an nhiên theo ý muốn. 

Các hành giả xưa có khuynh hướng khởi và tiến tới trình độ 
làm lắng dịu hoàn toàn dòng cảm xúc và ý niệm quán để có thể 
kéo dài trạng thái bất động trong vài ngày, vài tháng, vài năm. 

“Im lặng tuyệt đối” là một trong những phương tiện rất 
cần thiết để con đường tâm linh được khai mở. Các khóa 
tu thiền của Phật giáo ngày nay tại Ấn Độ và khắp nơi 
trên thế giới, thường yêu cầu hành giả, bất luận là người 
của tôn giáo nào hay không có tôn giáo, khi vào thiền thì 
trước nhất phải giảm tối đa những lý luận, trao đổi, thảo 
luận không cần thiết. Chỉ có thể thảo luận những vấn đề liên 
hệ đến bản chất của sự hành trì, con đường chuyển hóa cảm 
xúc, những vấn nạn hay những bế tắc diễn ra trong quá trình 
tu tập của bản thân. 

Hạn chế nói năng là cách thức giúp con người quay trở về 
với chính mình. Người nói nhiều là người có khuynh hướng 
ly tâm, khuynh hướng xã hội hóa, tạo niềm vui giác quan 
thông qua việc tiếp xúc và đối thoại với những người xung 
quanh. Trong khi đó, người có chất liệu an lạc, tĩnh tại lại có 
khuynh hướng dành nhiều thời gian để soi rọi tâm tư, cảm 
xúc và hành vi của bản thân mình. Hai khuynh hướng hướng 
nội và hướng ngoại khác nhau tạo ra hai hướng đi đến bản 
chất khổ đau và hạnh phúc cũng khác nhau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA PESSA

Sau khi Kandaraka tán thán bản chất giáo dục của đức 
Phật là giáo dục tâm linh và đạo đức, thì con trai của ông, 
một người có tiềm năng về đạo Phật, đã có ba lời nhận định. 
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1. Pessa khẳng định: “Phương pháp quán niệm tâm, thân, 
cảm xúc, và ý niệm có thể giúp hành giả vượt qua mọi nỗi 
khổ niềm đau trên cuộc đời này. Nó có năng lực làm hành 
giả trở nên thanh tịnh, chiến thắng mọi sầu khổ, đạt trí tuệ 
và chứng ngộ Niết Bàn”.

Nhưng khi kết thúc việc nhận xét phương pháp của Tứ 
Niệm Xứ, anh ta lại nói: “Thỉnh thoảng người tại gia như 
chúng con cũng có hành trì, nhưng vì không có nhiều thời 
gian nên kết quả đạt được chẳng là bao so với những vị xuất 
gia đang có mặt và thực tập dưới sự hướng dẫn tâm linh của 
đức Phật tại khu rừng này”. 

Nhận định bản chất phương pháp Tứ Niệm Xứ ở đây rất 
phù hợp với trọng tâm những gì đức Phật dạy. Sử dụng thiền 
để chuyển hóa bản chất của cảm xúc như một phương tiện. 
Thiền có hai vấn đề cần được nhận diện: thứ nhất là phương 
diện công cụ; thứ hai là giá trị tĩnh tại đạt được sau khi sử dụng 
đúng phương pháp các phương tiện và công cụ này. Nếu hành 
trì thiếu phương pháp và thiếu công cụ, thì lòng mong cầu hạnh 
phúc và ý niệm về hạnh phúc đó có thể không đạt như ý muốn. 
Các phương tiện và công cụ ở đây được nêu ra gồm bốn đối 
tượng: thân, cảm xúc, tâm và pháp (tức ý niệm). 

Thông thường, ý thức con người lao theo những giá trị 
thẩm mỹ của thân. Người đặt nặng ngoại hình hay chủ nghĩa 
hình thức, thường để ý về tướng chung, tướng riêng, hình 
thái, màu sắc, tướng đi, dáng vẻ, thời trang, thẩm mỹ… Gần 
như cuộc đời của người đó bị cuốn theo sự mất hút của chủ 
nghĩa ngoại hình, và do đó, tâm thức của người đó bị phóng 
đãng ra ngoài, mất đi năng lực quán chiếu bản thân. Dòng 
cảm xúc của con người như dòng thủy triều lên xuống. Ý 
niệm về hạnh phúc khổ đau thường chạy song hành với thủy 
triều lên xuống của cảm xúc. Mỗi lần dòng cảm xúc dâng 
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trào thì người đó có thể vui, thể hiện qua những nụ cười hoan 
hỷ, khoái trá. Nhưng khi dòng cảm xúc đó bị lắng dịu xuống 
thì nỗi khổ của niềm đau, sự khóc lóc, buồn rầu, lo sợ bắt 
đầu có mặt và khống chế. Mượn đối tượng của dòng cảm 
xúc như một công cụ để quán chiếu thì hành giả sẽ nhìn thấy 
được tính tương đối của bản chất cảm xúc và từ đó không để 
chúng khống chế. Tương tự, hành giả áp dụng cho tâm nhìn 
thấy các dấu chân đi, các cử động, các đổi thay, động cơ, thái 
độ, khuynh hướng và mục tiêu của nó hướng về tốt hay xấu, 
nên hay không nên, giá trị hay phi giá trị, đạo đức hay phi 
đạo đức để từ đó uốn nắn nó trở về phục vụ cho những giá trị 
hạnh phúc chân chính. 

Các ý niệm thường tạo ra vô vàn rắc rối đối với những 
người thiếu sự kiểm soát của tâm. Có những tiếp xúc bằng 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, con người không có ấn tượng sau 
khi trở về với những hồi ký hoặc những mơ tưởng, nhận định 
đánh giá về giá trị và phi giá trị của những điều mắt thấy tai 
nghe đó làm cho con người có thái độ. Các thái độ này làm 
cho họ hoặc đánh mất chính mình trong quá khứ hoặc đánh 
mất chính mình trong sự hướng vọng về tương lai, bỏ quên 
bản chất và giá trị của hiện tại. Cho nên thân, cảm xúc, tâm 
và các ý niệm là bốn đối tượng giúp hành giả thiết lập trạng 
thái tĩnh tại của tâm. Hành giả sẽ có được sự yên lặng, nói 
những điều cần nói, những điều có ích và dành hết năng lực 
để quán chiếu, thấy rõ bản chất của đời sống, từ đó thoát ra 
khỏi những ách nạn của nỗi khổ niềm đau. 

2. “Thế tôn là người hiểu được bản chất của hạnh phúc 
và bất hạnh trong thế giới loài người vốn rối ren, cặn bã và 
xảo quyệt”.

Lời nhận định này làm cho nhiều người phải rùng mình. 
Chỉ có đức Thế Tôn mới hiểu rõ được bản chất của hạnh phúc 
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và khổ đau thật sự trong thế giới mà con người bị vướng mắc 
trong sự chấp trước đối với các giác quan. Nó là thế giới của 
tất cả sự xảo quyệt, con người lừa lọc, hãm hại lẫn nhau, 
tranh chấp quyền lợi, bất chấp hạnh phúc khổ đau của người 
khác, nó là cặn bã của sự nô lệ những phong tục tập quán sai 
lầm, những lối mòn không có nội dung mang lại hạnh phúc, 
làm cho con người đóng bít cửa ngõ của sự sáng tạo và phát 
minh trên con đường tâm linh và đạo đức v.v… 

Nhận định của Pessa đã xác quyết rằng, con đường giáo 
dục của đức Thế Tôn là để mở tầm nhìn của con người, làm 
cho các hành giả tu tập ngày càng tuệ giác hơn, sáng suốt 
hơn, vượt qua những thách đố đối với bản thân. Chỉ có ai 
tin lời đức Thế Tôn mới phát huy được tiềm năng lớn nhất 
vốn có ở người đó. Tiềm năng là vô tận, bản chất bình đẳng 
tiềm năng ở mọi người là ngang nhau, nhưng niềm tự tin và 
phương pháp luận khai thác sẽ làm giá trị con người khác 
nhau trời và vực. Vấn đề ở chỗ là sử dụng tiềm năng đó nhờ 
phương pháp khai thác như thế nào, là điều cần quan tâm. 

3. So sánh bản chất của con người với loài thú, Pessa đã 
nói: “Rối ren thay là thế giới của loài người, cởi mở thay là 
thế giới của loài thú vật”. 

Sau khi tuyên bố câu nói đó, Pessa đã so sánh “với tư cách 
là người từng huấn luyện voi thành công, con có thể nhiếp phục 
những con voi dữ và cả các con voi rừng, con có thể nhận diện 
được tính gian dối, xảo trá của nó một cách rất dễ dàng để đưa 
nó trở thành một con voi thuần thục phục vụ cho xiếc múa và 
các lễ hội văn hóa. Điều đó tất cả những nhà luyện voi có kỹ 
thuật đều có thể đạt được, nhưng con không thể nào nhìn thấy 
rõ được tâm, hành vi, lời nói một cách tương thích của con 
người. Nhìn thấy được tâm và hành vi rõ của con người là điều 
khó vô cùng. Đó là thế giới của sự rối ren”. 
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Ở đây Pessa muốn nói, có thể nhìn thấy bề ngoài của con 
người chứ không ai thấy được tâm tính của người đó. Hành 
động, lời nói, tất cả những biểu đạt bên ngoài có thể tương 
đồng ở một mức độ nhất định đối với những gì được suy nghĩ 
trong tâm, nhưng nó cũng có thể trái ngược hoàn toàn. Nói 
cách khác, lời nói và việc làm của con người hiếm khi tương 
thích và đồng đẳng với nhau. Chính nó là cạm bẫy, là những 
điều làm con người rơi vào chủ nghĩa cảm tính, đánh mất 
chính mình trong các mối quan hệ. 

Pessa nêu sự kiện cụ thể, ngay cả những nô lệ trợ giúp 
anh trong việc huấn luyện voi, hằng ngày khi được yêu cầu 
làm việc nào, họ đã trả lời răm rắp và cam kết sẽ làm đúng 
theo yêu cầu. Nhưng trên thực tế, họ lại làm khác hoàn toàn. 
Người ta có thể nói rất tốt nhưng lại làm rất dở, họ nói rất 
có phương pháp nhưng lại làm rất tùy tiện. Do đó, khoảng 
cách giữa lời nói và việc làm, giữa kiến thức và hiện thực, 
giữa phương pháp và kết quả, giữa những điều mong đợi 
và những cái đạt được trở thành thách đố lớn đối với những 
người tìm kiếm giá trị của sự thành công. 

XÁC QUYẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN

Hãy nắm bắt cơ hội thăng hoa giá trị tâm linh

Sau khi nghe trình bày ba nhận định, đức Phật đã hỏi 
Pessa: “Trên cuộc đời này có bốn hạng người ông thích hạng 
người nào nhất? Thứ nhất là người tự hành khổ mình; thứ 
hai người hành khổ người khác; thứ ba người tự hành khổ 
mình và hành khổ người khác; thứ tư người không hành khổ 
mình và cũng không hành khổ người khác?”. 

Pessa trả lời: “Bạch Thế Tôn, ba hạng người đầu chúng 
con đã gặp rất nhiều trong cuộc sống, trong giao tế, con 
không thích trở thành một trong ba loại người đó. Bởi vì con 
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nhìn thấy rất rõ, ngay cả bản thân chúng con và những người 
như thế, khao khát hạnh phúc nhưng lại nắm lấy khổ đau vì đi 
thiếu phương pháp, thiếu người hướng dẫn. Điều con tâm đắc 
nhất là loại người thứ tư, loại người không tự hành khổ mình, 
không tạo cho mình nỗi khổ niềm đau, không biến mình trở 
thành gánh nặng xã hội, không làm cho cuộc đời phải bận tâm, 
lo lắng về hành vi, lời nói và việc làm của mình”. 

Trả lời xong câu hỏi của đức Phật, hai cha con xin phép 
ra về với lý do có rất nhiều việc cần phải làm. Như Lai đã tạ 
từ họ. Hai cha con đi một lúc, bấy giờ đức Thế Tôn gọi tất cả 
vị Tỳ kheo đến. Ngài nói: “Trong hai cha con, Pessa là người 
có tiềm năng của nhận thức và tuệ giác, là người có năng lực 
thực hành điều lành do hiểu những phương pháp. Nhưng rất 
tiếc, nếu hai cha con ngồi và lắng nghe Như Lai phân tích 
cặn kẽ về bốn hạng người nêu trên thì có lẽ con đường tuệ 
giác và năng lực của Pessa sẽ tiến xa hơn rất nhiều so với 
những gì mà anh đang có”. 

Ở đây điều đáng đề cập là cơ hội bị bỏ rơi vì kế sinh nhai. 
Cha con du sĩ Kandaraka đối diện trước đức Thế Tôn, đối 
thoại liên hệ đến bản chất tôn giáo và chân lý, đạo đức và phi 
đạo đức, hạnh phúc và khổ đau, ấy thế mà họ lại đánh mất cơ 
hội dành thời gian cần thiết để hấp thu những tinh hoa về con 
đường tâm linh mà đức Thế Tôn sẽ cống hiến. 

Cơ hội bị bỏ lỡ không phải vì cơ hội không đến, mà phần 
lớn không mấy ai sẵn lòng tiếp nhận. Đôi lúc chân lý đến gõ 
cửa, ta lại vẫy tay chào. Hoặc có nhiều người nhiệt tình đến 
giúp đỡ, ta lại đặt nghi vấn về sự nhiệt tình đó. Chủ nghĩa 
hoài nghi thiếu sáng suốt về nhân quả và cách thức đặt vấn 
đề sai phương pháp đã làm cho rất nhiều người đánh mất cơ 
hội. Hoặc khi được quan tâm góp ý hay thảo luận nhằm tháo 
gỡ những bế tắc ta đang vấp phải, lòng mặc cảm dâng trào 
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khi cho rằng cái dở, cái xấu, cái chưa hoàn thiện của mình bị 
người khác biết nên ta cố tình đóng bít các cửa ngõ, không 
tiếp xúc, sẵn sàng phủ định và không sẵn lòng tiếp nhận con 
đường mà người khác có thể cống hiến cho ta. Cơ hội bị đánh 
mất là do bản thân con người không sẵn sàng đón nhận. 

Ai cũng bề bộn công việc, nhưng nếu biết cách đến ngôi 
chùa có những hoạt động giảng về Phật pháp, các lớp giáo 
lý, con người vẫn có thể dành cho bản thân ít nhất một tuần 
vài giờ để trau dồi đời sống tinh thần và tâm linh. Mặc dù con 
đường đạo đức và những phương pháp hành trì, người Phật 
tử dễ dàng cập nhật do đọc kinh, nghe băng giảng, đọc sách 
vở, tham khảo trên net, nhưng việc đến giảng đường hoặc có 
mặt tại ngôi chùa, tham dự một khóa tu lại có giá trị lây lan 
tâm lý, giúp hành giả tinh tấn vượt qua trở ngại một cách dễ 
dàng và thành công. Tu một mình ở nhà đôi lúc sinh buồn 
chán kéo theo những biện hộ để bỏ lỡ cơ hội thăng hoa giá 
trị cho bản thân. 

Ở đây hai cha con Kandaraka chỉ biết ca ngợi đức Thế 
Tôn, nói đúng bản chất của chánh pháp và xác quyết con 
đường đó là con đường mang lại giá trị hạnh phúc. Nhưng 
đến thời điểm đức Thế Tôn chia sẻ và phân tích cặn kẽ hơn, 
thì hai cha con lại xin hẹn Ngài vào dịp khác. 

Phân tích bốn loại người

Người tự làm khổ mình: Phương cách sống khổ hạnh ép xác 
của nền văn hóa Ấn Độ cổ xưa bao gồm bốn loại:

a. Tu lõa thể: Đó là sự sai lầm trong phương pháp tu tập, 
vì nghĩ rằng sự sống lõa thể, khổ hạnh, đè nén cảm xúc, trù 
dập thân thể vật lý có thể giúp diệt trừ mọi khát vọng về tính 
dục và sự hưởng thụ đời sống tại gia, nhờ đó con đường giải 
thoát bắt đầu có mặt. Sự sai lầm về phương pháp luận đã làm 
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cho rất nhiều người nỗ lực tu tập mà không có kết quả. Bản 
thân đức Phật Thích Ca cũng đã trải qua phương pháp hành 
trì tu tập như vậy, nhưng cuối cùng Ngài nhận ra sự vô ích của 
nó. Tu tập lõa thể và các phương pháp khổ hạnh làm cho thân 
thể vật lý tăng trưởng bệnh tật. Tâm và thể chất tinh thần bị sa 
sút, tuệ giác sẽ kém cỏi. Người đó khó phát huy được năng lực 
chuyển hoá tốt nhất có thể đạt được. Người sống lõa thể còn có 
thể gieo những nhân trở thành người nghèo trong tương lai: có 
áo quần lại không mặc, có vật thực lại không ăn. 

b. Hành giả tu hành ép xác ăn theo chu kỳ thời gian 
tùy theo sức chịu đựng: Có người hai ngày, bảy ngày chỉ 
ăn một bữa, hoặc thậm chí có người cả tháng chỉ ăn vài hạt 
mè để chứng tỏ năng lực chịu đựng và giải quyết được tất cả 
nhu cầu ăn uống tạo ra khoái lạc giác quan. Họ cho rằng đạt 
năng lực đó là được giải thoát. Hoặc có nhiều người chỉ ăn 
cỏ, lúa, rong biển hoặc ăn phân bò. Đức Phật cho rằng tu tập 
theo phương pháp đó chẳng những không được giác ngộ mà 
có khuynh hướng khi tái sinh trở thành các loại động vật và 
gia súc. “Nhân nào quả nấy”.

c. Liên hệ đến chủ nghĩa ăn mặc: Nhiều hành giả chỉ 
mặc vải gai, vải thô, vải tẩm liệm xác chết (y phấn tảo) hoặc 
lấy vỏ cây, cỏ, tóc dài của phụ nữ bện lại làm quần áo. Cách 
sống như vậy không bao giờ mang lại giá trị hạnh phúc cho 
hành giả. Nó chỉ làm cho người đó trở nên thô kệch, chống 
chọi lại với sự khắc nghiệt của khí hậu và thời tiết. 

d. Người hành xác: Ngâm mình dưới sông Hằng vào 
mùa lạnh giá, nhổ tóc bằng các phương tiện có thể có, suốt 
ngày đêm chỉ đứng mà không ngồi, nhiều người dùng gai, 
đinh, kẽm đâm vào thân thể cho rỉ máu để không còn bất cứ 
niềm đam mê nào trong cuộc đời. 
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Nói chung, tất cả phương pháp hành trì đó đều thiếu cơ sở 
và kết quả của sự an vui không bao giờ có mặt. Giới thiệu về 
những con người tự hành khổ mình trong truyền thống văn 
hóa tâm linh đạo Phật là một trong những cửa ngõ để cứu vớt 
tín đồ của các tôn giáo này. Vì rất nhiều người do thần tượng 
các nhà khổ hạnh nên họ đã bắt chước làm theo. 

Tiến trình tu tập của Bà la môn giáo trải qua bốn giai 
đoạn. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn khổ hạnh trong rừng. Sau 
khi trải qua giai đoạn thứ ba là lập gia thất, khi con cháu an 
bề sự nghiệp thì người đó phải trở thành một tu sĩ. Như vậy 
cuộc đời của những người Bà la môn truyền thống bế tắc ở 
giai đoạn thứ tư vì họ trù dập thân thể, làm cho thân thể đau 
nhức bằng nhiều cách thức khác nhau mà lại cho rằng nó là 
bản chất của hạnh phúc. 

Trong rất nhiều bài kinh, những phê bình phân tích cho 
thấy, đức Phật lặp đi lặp lại sự vô ích của pháp môn hành trì 
này. Nhưng rất tiếc những người theo đạo Bà la môn và ngay 
cả người Ấn Độ hiện đại mỗi khi nhìn thấy, tiếp xúc được 
với những nhà khổ hạnh thì họ lại vô cùng thần tượng, vì 
trên thực tế đó là những việc rất khó làm, đòi hỏi khổ luyện 
nhưng kết quả của sự luyện tập này không phục vụ cho bất kì 
một lợi ích liên hệ đến an vui và hạnh phúc nào. 

Trong thời hiện đại, hạng người tự làm đau khổ cho bản 
thân bằng nhiều hình thái khác nhau. Chẳng hạn vì chú trọng 
thể hình nên người ta cố gắng giữ eo, kiêng ăn tuyệt đối. 
Năm 2006, một siêu mẫu thế giới đã qua đời vì cô kiêng cữ 
quá mức để trở thành siêu mẫu, siêu gầy kỷ lục thế giới. Nhu 
cầu tiêu thụ của cơ thể phải thích ứng với năng lượng làm 
việc của con người. Nếu việc cung và cầu không cân bằng 
thì bệnh tật có thể phát sinh. Vấn đề ở chỗ là cần lao động, 
thể thao, sinh hoạt thích hợp thì việc đưa vào cơ thể những 



  THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC • 45

dưỡng chất cần thiết cho sự sống và sức khỏe là điều không 
thể thiếu. Những người quá chuộng chủ nghĩa hình thức đã 
đành lòng không tạo cơ hội cho thân thể có đủ dưỡng chất 
duy trì sức khỏe một cách lâu dài. Cách thức như vậy cũng là 
tự tạo nỗi khổ niềm đau cho bản thân một cách tình nguyện. 

Trường hợp kế đến là những người tiêu thụ các độc tố. 
Chẳng hạn ăn thực phẩm có hại cho sức khỏe, uống rượu 
chè, hút sách hoặc tiêu thụ ma túy. Thỏa mãn khẩu vị nhất 
thời nhưng lại chấp nhận chịu khổ, chịu đau với rất nhiều 
bệnh tật khác nhau. 

Trường hợp khác, đó là những người hà tiện, không dám chi 
tiêu và cũng không giúp đỡ người khác. Giá trị của đồng tiền đó 
không được dùng để phục vụ cho bản chất của hạnh phúc đời 
sống. Đó cũng là một trong những cách thức tự hành xác. 

Người làm khổ người khác: Có ba loại hình căn bản.

a. Người giết hại sinh linh: Đức Phật nêu ra những 
trường hợp cụ thể như người làm nghề đồ tể, giết các loài động 
vật và gia súc để phục vụ thực phẩm cho chợ búa và người ăn. 
Hoặc những thợ săn bắt chim, lưới cá, câu cá, tiền công đạt 
được chẳng là bao so với tội và nghiệp mà người đó tạo ra cho 
các loài vô tội. Cho nên mỗi người phải đưa lên cán cân giữa lợi 
và hại để chọn nghề nghiệp thích hợp cho bản thân. 

Thế giới phương Tây ngày nay có những trường dạy câu 
cá nghệ thuật. Người học câu cá phải tốn khoản tiền vài ngàn 
đô, mỗi tháng lại đóng thêm vài lần khoản tiền cơ bản để 
được ra các sông có nhiều cá để câu. Việc câu cá này không 
phải để ăn mà để tạo ra giá trị tiêu khiển, chứng tỏ sự sành 
điệu trong cung cách câu cá. Khi bắt được cá, họ tháo gỡ móc 
câu và thả cá trở lại dòng sông. Những trò mua vui như vậy 
cũng tạo ra nghiệp rất nặng cho bản thân. 
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b. Người vi phạm các tội hình sự của hệ luật pháp trong 
một quốc gia nào đó: Chẳng hạn trộm cắp; làm nghề bất 
lương; chế tạo vũ khí, độc dược; làm thuốc giả gây ra cái 
chết, sự bất hạnh cho nhiều người vô tội. 

c. Người xử tử các tử tù, người cai ngục, người làm 
công việc an ninh sẵn sàng bắn giết trừng phạt người phạm 
tội và phạm pháp nói chung: Đức Phật nói loại người thứ ba 
này khá phức tạp, vì nếu thiếu những người đó thì luật pháp 
sẽ không được đảm bảo và sự an ninh cho quần chúng sẽ khó 
được thiết lập. Tuy nhiên, những người này nếu không được 
huấn luyện về đời sống đạo đức và nhân quả, họ thực hiện 
công việc bằng tâm sân hận, tâm trừng phạt, tự cho mình 
quyền được hành hạ, hà hiếp người khác và do đó tội và quả 
xấu mà người đó phải chịu là điều tất yếu. 

Do đó các nhà làm công việc xét xử tử tù, các thẩm 
phán hay những người mà sự phân định của họ có thể dẫn 
đến cái chết và sự sống của người khác cũng cần phải tu 
tập lòng từ bi, phát triển nhận thức và nhân quả, thấy rõ 
đúng sai để hạn chế những tình trạng giết oan, giảm thiểu 
căm phẫn, hận thù đối với những phần tử tiêu cực để hành 
động và nghề nghiệp xét xử mang lại hòa bình và hạnh phúc. 
Dĩ nhiên trong tình huống tâm tư làm việc như vậy, họ vẫn 
gieo nghiệp sát, nhưng nghiệp sát này nhẹ hơn rất nhiều lần 
so với những người thiếu sự chuẩn bị và huấn luyện một cách 
có nghệ thuật. 

Người tự làm khổ mình và làm khổ người khác: Đức Phật 
nêu ra tình huống cụ thể, đó là truyền thống tế lễ thần linh và 
thượng đế một cách mê tín dị đoan. Theo truyền thống Bà la 
môn giáo cổ xưa, các vị vua muốn tại vị lâu dài, quan to chức 
lớn muốn được bổng lộc hậu hĩnh cần phải giết rất nhiều loài 
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gia súc, động vật để hiến tế cho thượng đế và thần linh. Mục 
tiêu của họ muốn quả phúc nhưng việc làm lại đi ngược với 
quả phúc. Kết quả, họ phải gánh chịu nghiệp sát sinh giảm 
tuổi thọ. Cho nên, theo qui luật nhân quả của đức Phật, các 
vị vua tế lễ thần linh nhiều chừng nào thì thời gian tại vị lại 
ngắn chừng đó. 

Sự kiện này nêu ra, một vị vua nhờ các Bà la môn xây 
dựng tế đường nguy nga tráng lệ. Theo truyền thống tế lễ của 
Bà la môn giáo, nhà vua cạo bỏ hết râu tóc, mặc chiếc áo thô 
sơ, thân thể tô trét dầu, khi bị ngứa không được dùng tay mà 
phải dùng sừng nai để gãi. Vua và vị Bà la môn tế lễ nằm trên 
bãi cỏ bên cạnh một con bò sữa. Chỉ có bốn đối tượng được 
phép có mặt trong lễ tế đó. Các gia nhân và những người 
giai cấp thấp phải phục vụ một cách bị cưỡng bức để buổi tế 
lễ được diễn ra thành công. Có bốn cái vú bò được phục vụ 
trong lễ tế đó. Họ quan niệm mỗi giọt sữa trong lễ hiến tế này 
mang lại quả phúc lâu dài. Vua là người đầu tiên được quyền 
hưởng sữa từ vú thứ nhất, vị Bà la môn tế lễ hưởng sữa từ 
vú thứ hai, hoàng hậu hưởng vú thứ ba và những người còn 
lại chia nhau hưởng vú thứ tư. Sau đó vị tế lễ Bà la môn ra 
lệnh giết các loại bò, cừu, nai, dê. Số lượng được giết trong 
tế lễ là 500 con (kinh tạng Pali đặt số 500 tượng trưng cho số 
nhiều, tức là rất nhiều loại gia súc và động vật bị giết để hiến 
tế thần linh). Những nông dân nghèo khó, đặc biệt giai cấp 
nô lệ không thích giết động vật. Bản kinh mô tả, họ đã khóc 
lóc khi buộc làm việc đó, nhưng họ phải giấu nỗi khổ niềm 
đau, vì nếu sự khóc lóc và kháng cự bị phát hiện thì họ sẽ bị 
trừng phạt nặng nề. 

Đây là phong tục tập quán sai lầm nhưng đến nay tại Ấn 
Độ, truyền thống này vẫn tiếp tục diễn ra. Do đó, chuyển hóa 
một phong tục sai lầm có thể mất hàng thế kỷ, hàng kiếp. 
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Nhưng gieo trồng một phong tục sai có thể dễ dàng trong vài 
ba năm, nếu người gieo phong tục sai đó có vai trò vị trí xã 
hội lớn tạo ảnh hưởng cho những người khác. Người ta quan 
niệm “đông là chân lý”, cho nên đôi khi cái sai được phổ biến, 
cái đúng lại hiếm khi được ca ngợi tán thán. Đức Phật nói, nhà 
vua và các vị Bà la môn tế lễ hiểu sai phong tục tập quán, hành 
trì sai nghệ thuật tạo ra quả phúc, cho nên đã tự hành hạ bản 
thân, đồng thời tạo cộng nghiệp giết tập thể các loài gia súc và 
động vật, buộc những người phục dịch làm những việc mà họ 
không muốn với những giọt nước mắt khổ đau. Hành động đó 
là mang lại khổ đau cho mình và cho người khác. 

Nếu liên hệ đến đời sống hiện tại, thì loại người làm khổ 
mình và khổ người rất nhiều. Ở đâu cũng có, dưới nhiều hình 
thái khá tinh tế, người hiểu sai kinh thánh Koran cho rằng 
việc giết người khác đạo là cách thức mua “visa và hộ chiếu” 
nhập cảnh vào nước Chúa trời. Tự hiến thân trở thành bom 
tự sát gây khủng bố phá hoại an ninh ở những nơi công cộng 
là tự làm khổ đau bản thân trước nhất, kế đến là thân bằng 
quyến thuộc và những nạn nhân vô tội. Nạn khủng bố những 
năm cuối thế kỷ XX đã làm mất đi hạnh phúc của cuộc đời 
và thế giới này. Đâu đâu cũng có nỗi lo sợ, khổ đau rình rập. 
Nhiều người quá sợ hãi không bao giờ dám có mặt ở những 
nơi đông đúc trong những dịp hội hè lễ tiết, những nơi có cơ 
hội của tự sát khủng bố để tìm kiếm điều kiện thích hợp gây 
thách thức về chính trị và những yêu cầu buộc một quốc gia 
hay chính thể nào đó phải phục tùng. 

Có thể thấy các chính sách sai lầm của một chính thể ở 
bất kỳ giai đoạn lịch sử nào đó cũng đem lại nỗi khổ niềm 
đau cho bản thân người tạo ra chính sách và cho tất cả thần 
dân của quốc gia. Nỗi khổ niềm đau đó lớn hơn nhiều, vì nó 
mang tính cộng nghiệp giai đoạn lịch sử, cộng nghiệp của 
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một triều đại, của một dân tộc. Cho nên chính sách sai, nỗi 
khổ niềm đau gia tăng rất lớn. 

Cuối năm 2006, chúng tôi thăm viếng trung tâm từ thiện 
Phật Quang tỉnh Kiên Giang, nơi nuôi nấng gần 150 trẻ em 
xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi, bỏ nhà đi bụi. Tuổi đời các 
em từ 6-17, ấy thế mà trong số đó có nhiều em đã từng phạm 
tội hình sự vì không được giáo dục, cha mẹ không quan tâm. 
Một số trường hợp dù được cha mẹ quan tâm nhưng các em 
theo bè bạn hư nên trở thành những gánh nặng cho xã hội. 
Trung tâm đã thuyết phục chính quyền địa phương và gia 
đình đưa các em vào chùa dạy dỗ đạo đức, tạo điều kiện cho 
các em học phổ thông, ngoại ngữ, học nghề để các em định 
hướng tương lai chính mình. Do đó, tình huống những đứa 
con hư không chỉ gây đau khổ cho bản thân, đánh mất tương 
lai tuổi trẻ mà còn gây khổ đau cho cha mẹ và người thân. 

Hoặc là người có khuynh hướng ăn chơi sa đọa, thấy 
những giá trị vật dục trong hưởng thụ là hạnh phúc lớn nhất. 
Họ tự làm khổ bản thân, không màng đến trách nhiệm gia 
đình, trách nhiệm hôn nhân, làm cha, làm me,… để lại nỗi 
khổ niềm đau cho người khác. Nói chung, các hình thức hại 
mình và hại người rất đa dạng. 

Người không làm khổ mình và không làm khổ người khác: 
Đây là loại người lý tưởng nhất. Đức Phật nói số lượng người 
này chỉ chiếm khoảng 10% dân số thế giới. Họ ý thức và làm 
có phương pháp nên dễ dàng thành công. Có thể 90% còn 
lại của thế giới cũng có những khao khát tương tự, nhưng vì 
tiếp cận tôn giáo không đủ năng lực hướng dẫn con đường 
hạnh phúc, hoặc tiếp cận với “thầy tà bạn dữ”, điều kiện môi 
trường thiếu thốn, các cám dỗ đã làm cho họ đánh mất cơ hội 
trở thành người sống an vui hạnh phúc. 
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Đối tượng được đức Phật nêu trong bản kinh này bao 
gồm các hiệp tăng sĩ, các cư sĩ sống và hành trì đạo đức theo 
lời Phật dạy. Trước nhất, người tu sĩ vượt và chuyển hóa 
năng lực tham dục, trở thành năng lực của lòng từ bi, cho nên 
các ức chế tâm lý về đời sống vật dục không còn nữa. Họ tuy 
sống độc thân, nhưng lại có năng lực phục vụ và đem lại lợi 
ích cho đời sống xã hội một cách tích cực mà không hề có 
những biến chứng về bệnh tật hay tâm lý. Còn đối với người 
tại gia, họ không xem giá trị hưởng thụ tính dục là cứu cánh của 
hạnh phúc, thấy được hôn nhân gia đình như phương tiện cần 
thiết trong giai đoạn đầu, nhưng về sau nó có thể trở thành trở 
ngại rất lớn, nếu cả hai bên không thấy và hạn chế nó ở mức độ 
nhất định để tạo ra giá trị hạnh phúc thật sự lâu dài.

Đó là yêu cầu chung của đời sống vượt lên trên các năng 
lực tham dục. Bất kì người tại gia hay xuất gia, khi quán 
chiếu bốn phương pháp quán niệm (Tứ Niệm Xứ), tâm của 
người đó trở nên mát mẻ, an lạc. Người đó có khuynh hướng 
hướng về nội tâm, không chạy theo và trở thành nô lệ của 
dục vọng bản thân. Do đó họ có cơ hội tiếp cận hạnh phúc 
dễ dàng hơn. 

Sau đó, đức Phật nói: “Những người như vậy cần sống 
trong một thế giới được gọi là ‘phạm thể”. “Phạm thể” là 
khái niệm chuyên môn, có nghĩa là hòa đồng với thể tính 
của Phạm Thiên, nếu dịch theo nghĩa đen. Nghĩa đen này có 
thể làm cho nhiều người hiểu sai rằng đạo Phật bị ảnh hưởng 
bởi Bà la môn giáo, yêu cầu các tiểu ngã hay tự ngã của con 
người hợp nhất với đại ngã của Phạm Thiên, tức là Chúa trời. 
Nhưng trong triết học Phật giáo, đức Phật thường dùng cụm từ 
“an trú trong Phạm Thiên” không phải là đồng nhất với thể tính 
của Chúa trời, tiểu ngã hợp với đại ngã mà là an trú bốn năng 
lực quan trọng nhất có thể mang lại cho con người hạnh phúc: 
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đó là lòng từ ban vui cho người khác; lòng bi nhổ khổ đau của 
người khác; lòng hỷ vui với thành công của người khác; lòng xả 
buông tất cả khổ đau và vướng lụy của cuộc đời. 

Bốn năng lực này được đẳng thức hóa như giá trị của 
Chúa trời và Phạm thiên. Nếu cao nhất là Chúa hay Phạm 
Thiên, thì Chúa và Phạm Thiên đó chính là bốn năng lực: Từ, 
bi, hỷ và xả. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Các tín 
đồ tôn giáo quan niệm Chúa là tối quyền uy. Vì sợ Chúa nên 
phải làm lành. Như vậy, sự làm lành đó phát xuất từ nỗi sợ 
bị trừng phạt, hay nói cách khác, sự làm lành có mục đích cá 
nhân. Trong khi đó, đạo Phật dạy con người làm lành lánh 
dữ để thăng hoa giá trị đạo đức cần thiết nhất trong mỗi con 
người, hay nói cách khác là để phục vụ giá trị hạnh phúc cho 
người khác. Nó hoàn toàn vượt ra khỏi các yếu tính của sợ 
hãi và sự trừng phạt đối với bản thân, và nó là một nhu cầu 
để hoàn thiện nhân cách đạo đức. 

Nếu so sánh với câu “khách hàng là thượng đế” thì chủ 
nghĩa tiêu thụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng sẽ làm cho sản 
phẩm đó chiếm lĩnh thị trường. Muốn vậy thì phải tăng giá trị 
của sản phẩm bằng nghệ thuật quảng cáo thu hút khách hàng. 
Khi thu hút được, khách hàng sẽ bị vướng câu của lòng tham. 
Hiện nay, rất nhiều hình thức khuyến mãi đã làm cho khách 
hàng phải dính câu, mua và đem về nhà những thứ không cần 
thiết. Trong khi đó, nhà Phật có câu: “Nếu có Thượng đế thật 
sự thì Thượng đế đó chính là lòng từ, bi, hỷ và xả”. Đó là bốn 
đức tính cao nhất cần được tôn thờ, ai sống với sự tôn thờ 
đó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Điều này không đòi hỏi phải là 
người giàu có, mà chỉ đòi hỏi người có ý thức về hạnh phúc, 
nỗ lực trên sự tu tập và hành trì. 

Giới thiệu các đối tượng và phương pháp trở thành loại 
người thứ tư: Không làm khổ bản thân và người khác
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Sau khi giới thiệu bao quát về bản chất con đường hạnh 
phúc, không hành khổ bản thân và người khác, đức Phật nói 
có ba đối tượng đạt được giá trị này:

- Các đức Phật đạt trình độ giác ngộ bằng nỗ lực bản thân 
không nương tựa bất kì tha lực của thần linh nào, sau đó 
phát nguyện bằng lòng từ bi vô ngã truyền bá con đường cho 
người khác đạt được giá trị tương tự như mình. 

- Các bậc Thánh, A La Hán và Bồ Tát. 

- Những con người phàm phu đang hành trì con đường 
thiện, phát triển đời sống đạo đức nhân cách, đạt được những 
giá trị tương tự như Phật trong tương lai. 

Con đường và nghệ thuật sống hạnh phúc được đức Phật 
nêu ra gồm ba bước:

Bước 1. Hoàn thiện đời sống đạo đức bản thân: 
Đức Phật nêu rõ: 

- Bỏ sát sinh, thay thế bằng lòng từ bi.

- Không trộm cướp, thay thế bằng lòng bố thí, cúng 
dường, giúp đỡ.

- Không ngoại tình, hưởng thụ tính dục, thay thế bằng sự 
chung thủy.

- Không nói láo, thay thế bằng tuyên ngôn chân lý.

- Không gây chia rẽ, thay thế bằng thái độ và cách sống 
hòa hợp.

- Không nói lời độc ác, thay thế bằng lời nói cảm thông 
và đẹp lòng người.

- Không nói những lời vô ích, thay bằng thái độ và những 
phát ngôn có lợi.
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- Không trang sức lòe loẹt, thay thế bằng cách sống giản 
dị thanh cao.

- Không nuôi gia súc, nhận nô tì, làm môi giới, gian 
lận, hối lộ, gian trá, lừa đảo, thay thế bằng thái độ trải tình 
thương, xem mọi chúng sinh bình đẳng về quyền sống, thấy 
giá trị của sức lao động và quyền lợi của con người là chính 
đáng, ngang bằng với hạnh phúc của bản thân. 

- Không nắm giữ tướng chung, tướng riêng trong quan hệ 
giao tế với người khác phái, thay thế bằng giữ gìn các giác 
quan trong đi đứng nằm ngồi, nhờ đó chế ngự lòng tham, 
vượt qua sầu bi, chiến thắng cái ác và cái dữ. Tỉnh giác trong 
cử động, ăn uống, ngay cả trong trạng thái thức và ngủ.

Đây là những yếu tố và bước đi cơ bản của đời sống 
hoàn thiện đạo đức. Hoàn toàn không có điều kiện đầy đủ 
về gia tài sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền 
quý, đời sống vật chất nói chung. Nói cách khác, nhà Phật 
nhìn thấy rất rõ, tất cả những thứ đó chỉ là phương tiện 
cần cho hạnh phúc, đôi lúc có thể trở ngại nếu sử dụng sai. 
Nó không phải là yếu tính của hạnh phúc. Yếu tính của hạnh 
phúc chính là đời sống đạo đức của bản thân. Đức Phật xác 
quyết rằng “người sống đạo đức sẽ không bao giờ có nỗi sợ 
hãi về luật pháp và do đó trạng thái tĩnh tại, an lạc có mặt 
mọi lúc mọi nơi”. 

Bước 2. Hành giả phải huấn luyện tâm để có được ý thức chân 
chính diễn ra trong mọi cử chỉ: bước này phải bao gồm 2 điều: 

* Phát huy trợ duyên: Đức Phật khuyên hành giả thỉnh 
thoảng tìm những nơi thanh vắng, những nơi có giá trị tâm 
linh như: đạo tràng tu tập, ngôi chùa giúp sự lăng xăng của 
con người lắng dịu xuống và sống đời sống an nhàn, tự tại. 
Thọ trai xong nên đi kinh hành, dành giờ phút lặng lẽ ngồi 
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kiết già, an trú trong chánh niệm, bứt tâm ra khỏi sự cuốn hút 
vào đời sống vật dục, đừng để bị trôi chảy và lệ thuộc vào những 
điều kiện giác quan. Đó là những điều kiện trợ duyên cần thiết. 

Chính vì thế việc đến chùa tham dự các khóa tu là điều 
không thể thiếu, dù ở nhà các Phật tử có thể đầy đủ điều kiện 
như ở chùa. Vì môi trường tâm linh có một cộng hưởng hỗ trợ 
và tạo chất liệu lây lan tâm lý, khuyến khích sự tinh tấn, giúp 
hành giả vượt qua sự giải đãi, dễ duôi một cách rất thành công.

* Chuyển hóa năm đối tượng: Các hành giả cần nỗ lực 
chuyển hoá năm đối tượng làm trở ngại đời sống thiền định 
đó là:

- Chuyển hóa lòng dục tha bằng thái độ buông xả. 

- Chuyển hóa lòng sân hận bằng tình thương yêu.

- Chuyển hóa thái độ hôn trầm bằng phương pháp hướng 
và quán tưởng về ánh sáng. Quán vào ánh sáng thì tất cả sự 
hôn mê sẽ được tan biến, người lăng xăng thì thay thế bằng 
thái độ trầm lắng, không nói trước những dự án kế hoạch 
của mình. Có thể lấy phương châm của nhân dân Việt Nam 
là “nói trước bước không qua” để tạo chất liệu sâu sắc, tránh 
những tình huống bị cản phá, trở ngại. Người có chiều sâu 
sẽ thấy rõ giá trị con người nằm ở kết quả phục vụ cho hạnh 
phúc, chứ không phải nằm ở chỗ mình sẽ làm gì và cho người 
khác biết việc mình đang làm. 

- Chuyển hóa thái độ nuối tiếc, bứt rứt, ăn năn dẫn đến dằn 
xé lương tâm, mặc cảm tội lỗi, thay thế bằng sự hướng thiện, 
“hồi đầu thị ngạn”, thực hiện những hành vi tích cực hơn.

- Chuyển hóa thái độ nghi ngờ bằng quyết định sáng suốt. 
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, đắn đo bảy lần trước khi làm, 
là những cách thức làm con người đánh mất cơ hội khó có 
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thể đến lần thứ hai. Người có nhận thức sáng suốt về nhân 
quả và phương pháp luận sẽ thấy rõ trong phán đoán đầu 
tiên. Các bậc Thánh thường có phán đoán trực giác, bởi vì nó 
không cần có sự can thiệp của ý thức về tốt và xấu, nên và 
không nên. Mọi phán đoán và nội dung của sự phán đoán này 
đều hướng về chân thiện mỹ. Để phát huy được tuệ giác, thì 
tất cả mọi phản ứng và quyết định của con người không bao 
giờ làm người đó phải nuối tiếc. Cho nên những trạng thái 
chần chừ do dự, không dứt khoát, lừ khừ, chậm chạp, giải đãi 
sẽ được vượt qua một cách thành công. 

Sau khi vượt qua bước thứ hai, đức Phật nói “hành giả 
đã đạt trạng thái thiền định”. “Thiền” là phương tiện để đạt 
“định”. “Định” là năng lực giúp hành giả có được trạng thái 
của một bậc giác ngộ hay một người tuệ giác.

Bước 3. Thành tựu được tuệ giải thoát: 

“Trí tuệ” được hiểu đồng nghĩa với “giải thoát”. Trong 
bản kinh thứ 51 này, và các kinh tạng Pali nói chung, bước 
cuối cùng các hành giả lần lượt chứng đắc bốn cảnh giới 
thiền. Kết quả các hành giả không hướng tâm về trạng thái 
lắng dịu hoàn toàn mọi ý niệm và dòng cảm xúc, mà chuyển 
tâm về ba tuệ giác lớn đó là:

* Trí tuệ biết được quá khứ của bản thân để từ đó nhân quả 
bản thân trở thành bài học làm cho họ không bao giờ lý giải vấn 
đề dưới góc độ thần quyền, mê tín dị đoan và họ không bao giờ 
rơi vào sự sai lầm dẫn đến những hậu quả nuối tiếc về sau.

* Trí tuệ thấy được sinh tử của chúng sinh trong tương 
lai. Ai gieo hạnh nghiệp gì, việc làm nào, thái độ ra sao, 
động cơ thế nào, quả phúc hay quả khổ, bản chất của nhân 
quả trong tiến trình tái sinh đó được diễn ra rõ mồn một như 
trong lòng bàn tay.
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* Trí tuệ thấy rõ mọi phiền não, khổ đau đã không còn 
gốc rễ và tàn dư của nó. Năng lực thứ ba này làm cho hành 
giả trở thành một vị thánh. Nhiều người chứng đắc, nhưng lại 
không biết mình chứng đắc, thì sự chứng đắc đó không phải 
là sự chứng đắc đúng đạo Phật. Người có năng lực chứng đắc 
sẽ thấy rõ gánh nặng đã được đặt xuống, việc nên làm đã làm 
xong, trạng thái thành tựu đời sống đạo đức đã kết thúc, cho 
nên không còn trở lại nỗi khổ niềm đau. Thái độ nhận thức 
đó diễn ra một cách sáng suốt, người đó không bao giờ còn 
thối chuyển trong vòng luẩn quẩn của nỗi khổ niềm đau. 

Phần lớn chúng ta đôi lúc phấn chấn tinh tấn khi nghe 
một bài kinh, đọc một lời kệ hoặc nghe một bài giảng. Ta 
cảm thấy hân hoan hạnh phúc và nghĩ rằng từ đây cho đến 
trọn đời mình sẽ không làm gì để khổ đau, nhưng sau đó vài 
ngày mọi việc trở lại như trước. Lúc đó ta biết rằng mình 
chưa đạt được trình độ làm lắng dịu phiền não và nỗi khổ 
niềm đau một cách trọn vẹn và tuyệt đối .

Tóm lại, bài kinh dạy về nghệ thuật sống hạnh phúc bắt 
đầu bằng đời sống đạo đức gồm hai bước: 

Bước 1: Không gieo phiền lụy cho bản thân, không tạo 
nỗi khổ cho người khác.

Bước 2: Phát huy các năng lực sâu sắc hơn nhờ quán 
chiếu vào thiền quán.

Hành giả lần lượt làm cho các tàn dư của nỗi khổ niềm 
đau dưới sự trói buộc của tâm lý, nhận thức, thói quen và 
phong tục tập quán bị nổ tung, làm họ trở thành con người 
hoàn toàn an lạc, thảnh thơi, vững chãi. Từ đó họ phát huy 
năng lực tuệ giác lớn nhất và sau khi đạt được năng lực này 
thì mọi giá trị hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất lâu dài.
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Nghệ thuật hạnh phúc được nêu tương đối đơn giản. Nếu 
có niềm tin và thực hành thì chắc chắn kết quả sẽ đến bất kể 
người tại gia hay xuất gia. Đừng rơi vào thái độ sai lầm như 
chàng Pessa khi nói rằng: “Chúng con thỉnh thoảng vẫn tu 
tập Tứ Niệm Xứ nhưng rất tiếc không có nhiều thời gian để 
thực tập”. Đó là lời biện hộ. 

Thực tập Tứ Niệm Xứ, dù là công dân trong bất cứ nghề 
nghiệp gì, quán thân, thọ, tâm và pháp mọi nơi mọi chốn, 
tu mọi nơi và mọi chốn thì kết quả sẽ mang lại hạnh phúc 
lâu dài. Đừng nghĩ rằng đến lúc đối diện trên điện Phật có 
thời gian và không gian thích hợp thì mới tu được. Đừng bắt 
chước ca dao: 

“Đến chùa gặp Phật mới tu
Về nhà gặp mẹ công phu không đành”.

“Về nhà gặp mẹ” phải công phu nhiều hơn nữa: Công phu 
về lòng hiếu thảo, trách nhiệm bản thân, những hạnh phúc 
cần phải đạt để cùng chia sẻ.

***
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KHÔNG CÓ DỤC TƯỞNG

Chủ đề chính của bài kinh 124 là “Hạnh phúc trong đời 
thường” dưới cái nhìn của người xuất gia. Bài kinh này khác 
với rất nhiều bản kinh Trung Bộ ở chỗ tác giả của nó không 
phải là đức Phật mà là một vị tôn giả tên Bakkula, phiên âm 
trong Hán Việt là Bạc Câu La. Bài kinh được thuyết giảng 
vào lúc tôn giả tối thiểu một trăm tuổi, theo mô tả của bản 
văn có lẽ sau khi đức Phật nhập Niết bàn khá lâu. 

Trong lúc có mặt tại tịnh xá Trúc Lâm, nơi các loài sóc sống 
hòa bình với con người, một vị tu theo hạnh Kỳ Na Giáo, tức lõa 
thể, tên Kassapa (Ca Diếp) đến thăm viếng Bạc Câu La, người 
bạn thân khi còn là cư sĩ của mình. Câu hỏi đầu tiên sau phần xã 
giao về lễ nghi tôn giáo và văn hóa là: “Này tôn giả Bạc Câu La, 
trong mấy chục năm tu học của ngài, có khi nào và bao nhiêu 
lần ngài đã thực hiện sự hành dâm?”. 

Đó là một câu hỏi rất trực tiếp và cũng hết sức tế nhị. Để 
đi đến câu hỏi đó, vị tu sĩ lõa thể này đã hỏi “ngài tu được 
bao nhiêu năm rồi?”. Tôn giả Bạc Câu La trả lời, tám mươi 
năm. Tu hiểu theo nghĩa tỳ kheo là một giới hạnh, cộng với 
tuổi đời tối thiểu là hai mươi năm thì tổng cộng tối thiểu một 
trăm năm. Còn nếu tu theo dạng đồng ấu xuất gia, năm bảy 
tuổi vào chùa thì sau tám mươi năm, vị này có thể gần chín 
mươi tuổi. Như vậy, tối thiểu tuổi đời của tôn giả Bạc Câu La 
là chín mươi đến một trăm. Trong khoảng thời gian dài hành 
trì dưới sự hướng dẫn tâm linh của đức Phật, liệu có khi nào 
ông phạm vào giới hành dâm, và nếu có thì bao nhiêu lần. 
Tôn giả Bạc Câu La trả lời: “Thật không thích hợp cho một 
người tu có kết quả chuyển hóa thân tâm với câu hỏi có hành 
dâm không và hành dâm bao nhiêu lần trong tám mươi năm. 
Chỉ có thể đặt ra câu hỏi rằng trong thời gian tám mươi năm 
tu học đó có khi nào ngài khởi lên một ý niệm dục tưởng hay 
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chưa và nếu có thì bao nhiêu lần”. Đó là lời đề nghị hết sức 
tế nhị của tôn giả Bạc Câu La. 

Vị Sa môn lõa thể liền tấn công bằng một câu hỏi khác: 
“Tôi xin đặt lại câu hỏi vừa được gợi ý là trong tám mươi 
năm tu học, có bao nhiêu lần ngài khởi lên dục tưởng?”. Câu 
trả lời là “chưa từng có vì tôi đã chuyển hóa và chuyển hóa 
thành công vấn đề này”. Lõa thể Kassapa tán thán đây là 
chuyện hy hữu chưa từng có trong đời. 

Mấu chốt của câu hỏi và lời đối thoại được đặt ra đó là 
người xuất gia theo tinh thần Phật dạy có thành công trong 
việc chuyển hóa điều quan trọng nhất, tế nhị nhất và khó nói 
nhất không. Nếu câu trả lời có thì việc tu tập được xem là 
thành công. Nếu không thì việc tu tập còn nhiều vấn đề cần 
phải nỗ lực hơn nữa. 

* Tại khóa tu Một ngày an lạc ở chùa Phổ Quang vừa rồi, 
với đề tài Hạnh xuất gia, chúng tôi đã nhận khoảng năm chục 
câu hỏi về đề tài này cùng mối quan tâm của người tại gia về 
xuất gia, nội dung tu tập, cách thức hành trì, nghệ thuật vượt 
qua những khó khăn thách đố, trở duyên như thế nào. Trong 
đó có một câu rất đáng được quan tâm, đó là “Tại sao có hiện 
tượng trứng cá, bông xoài trong người xuất gia? Nếu xuất gia 
giúp bản thân trở thành viên ngọc tâm linh thì tại sao có hiện 
tượng rơi rụng giữa chừng như thế?”. Trước tiên, chúng tôi 
muốn chia sẻ ý nghĩa từ “trứng cá”, không phải là trứng 
của con cá mà là cây trứng cá cho quả rất xum xuê nhưng 
chỉ cần dùng tay lắc nhẹ, hoặc gió mạnh thổi qua, các quả 
trứng cá sẽ rơi rụng ào ào. Cây trứng cá được trồng phổ 
biến ở miền Tây Nam Bộ, vì người dân nơi đây thích tạo 
bóng mát, gần gũi với đời sống nông dân. Còn cây xoài 
đến mùa, toàn thân cây chỗ nào cũng có bông. Hễ chỗ 
nào có nhánh, có tược là có bông, nhưng trụ lại thành trái 
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nguyên vẹn để trở thành sản phẩm cung ứng ra thị trường 
thì chưa được mười phần trăm. 

Chúng ta nên hiểu rằng, tâm linh là một hiện tượng tinh 
hoa, phàm cái gì là tinh hoa thì luôn có tiến trình loại trừ. 
Hiện tượng này được sánh ví như hình ảnh kim tự tháp, đế là 
một đường kính rất to, thân teo hẹp lại, còn đỉnh là một phần 
rất nhỏ. Cho nên, để có kết quả cuối cùng qua một tiến trình 
lọc, chúng ta phải chấp nhận sự rơi rớt giữa đường. 

Thử hình dung xem cái gì dẫn đến sự rơi rớt? Thứ nhất, 
đối với trứng cá thì đó là động tác lắc cây, gió thổi, hay một 
cái gì đổ sập lên nó. Còn đối với người tu thì “lắc cây” đó 
là các động tác nghịch duyên, là sự tương tác xã hội giữa 
người xuất gia và môi trường xung quanh bao gồm những 
người tại gia. Sự tương tác đó diễn ra theo cách có lợi cho cả 
hai bên. Người tại gia có cơ hội gieo trồng phước báu, lắng 
nghe lời pháp thoại, chuyển hóa được nỗi đau trong tâm bên 
cạnh những khó khăn của đời sống vật chất. Người xuất gia 
tiếp nhận điều này và phải thấy rằng trên đôi vai mình có 
trọng trách lớn hơn để không cô phụ tấm lòng và sự thương 
kính của quần chúng dành cho mình. Do đó, sự nỗ lực phấn 
đấu trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng nếu mối quan hệ xã hội 
tương tác giữa người tại gia và xuất gia không đặt trên căn 
bản vừa nêu, thì càng tiếp xúc nhiều chừng nào, sự mất kiểm 
soát tâm sẽ diễn ra chừng đó. Và rồi, hiện tượng rơi rụng 
giữa chừng là điều khó có thể tránh khỏi. 

Thứ hai, dù có tương tác hay không tương tác với người 
tại gia, thì các giác quan có sức lốc của gió thổi qua cuộc 
đời người xuất gia về phương diện nội tâm rất nhiều. Tài sắc 
danh thực thùy, sắc thanh hương vị xúc, dù hiểu theo Nam 
tông hay Bắc tông, cá lẻ hay tập thể đều là những thách đố 
trở ngại cho người xuất gia. Những cạm bẫy cám dỗ, chướng 
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duyên, buộc chúng ta phải nhìn thấy lý tưởng cao thượng 
hơn để vượt qua một cách thành công. Bằng không, khi mắt 
thấy tai nghe, chúng ta có thể dễ dàng bị chao đảo và quên đi 
lý tưởng cao thượng nhất mà mình đang hướng tới cùng với 
sự hy sinh tất cả khoái lạc giác quan, thậm chí hạnh phúc gia 
đình, và mối quan hệ tình thâm. 

Thứ ba, môi trường tương tác bao gồm thầy hay bạn giỏi, 
hoặc thầy không hay bạn tiêu cực đều có thể góp phần tạo 
chúng ta thành một bản sao, dẫn đến khủng hoảng niềm tin, 
bế tắc về nhận thức và những hệ lụy kéo theo. 

* Một trong các câu hỏi được đặt ra là: “Một vị xuất gia trẻ 
phát tâm trở thành người tu chân chính vì cảm phục hạnh tu của 
vị thầy mà sau này trở thành bổn sư của mình. Nhưng bỗng vị 
bổn sư đó bị chao đảo bởi hiện tượng trứng cá bông xoài, thành 
người thế tục. Không tin những gì mắt thấy tai nghe, vị sư trẻ rơi 
vào tình trạng khủng hoảng niềm tin, tâm linh và phải làm gì để 
vượt qua được?” Có ba nhận thức cần lưu tâm. 

Thứ nhất, phải thấy rằng sự khai tâm điểm trí của vị thầy 
tâm linh trong giai đoạn ban đầu chỉ là một hỗ trợ duyên tích 
cực và cần thiết chứ không phải là tất cả. Rất nhiều người 
rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân, nghĩ rằng thầy mình 
là trên hết, đến khi thầy không còn nữa thì người đó ngã quỵ 
theo. Đó là sự sai lầm về nhận thức cần phải được điều chỉnh. 

Thứ hai, phải hiểu được trong tiến trình tu, giai đoạn đầu 
nương tựa vào thầy, sự giúp đỡ của những người bạn tu đồng 
lứa là hỗ trợ tích cực. Nhưng khi đã hiểu đường chánh nên đi, 
đường tà nên tránh thì chúng ta phải tự tu, tự chèo vào bờ chứ 
không nương tựa vào ai cả. Dĩ nhiên, lời khích lệ, sự hướng 
dẫn, giám sát của những người đi trước có kinh nghiệm vẫn 
là bài học có ý nghĩa nhưng không nên xem đó là tất cả, vì 
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nếu bị suy sụp thì sự tất cả này làm chúng ta đổ nát và ngã 
quỵ theo. 

Điều thứ ba, giới tướng, tức là điều khoản đạo đức mà 
chúng ta phát nguyện tiếp nhận trong giới trường vẫn còn 
nguyên vẹn, dù thầy còn sống hay đã mất, tiếp tục tu hay 
ra đời, thanh tịnh phạm hạnh chân chánh hay có sự sứt mẻ 
nào đều không ảnh hưởng. Về phương diện tâm linh, những 
rung động đầu đời trong việc tiếp nhận từng giới phẩm ở 
giới đường phải là cái luôn được duy trì trong ta, dù có thầy 
bên cạnh hướng dẫn hay không. Nhà Phật gọi là “sơ phát 
tâm”. Động cơ và lý tưởng phát tâm đó rất mạnh và cần thiết. 
Nó là dưỡng chất kéo dài đời sống một cách bền bỉ. Cho 
nên, không được nghĩ rằng giới tướng và giới tánh đó bị ảnh 
hưởng. Chúng ta phải tiếp tục đi, ai ngã phía sau cứ ngã, ai 
rơi rụng cứ rơi, nếu chúng ta không đủ sức để nâng đỡ người 
kia thì không còn cách nào khác phải mạnh dạn bước thẳng 
tiến trên con đường tâm linh của mình, đừng để sự khủng 
hoảng đó làm chao đảo. 

Kể từ lúc phát tâm xuất gia cho đến gần một trăm tuổi, 
Tôn giả Bạc Câu La nhờ sự hướng dẫn tâm linh của đức 
Phật, hầu như ý niệm về dục tưởng chưa từng có mặt. Đó là 
vì ông thấy rất rõ giới hạn của việc hành dục, mang lại niềm 
vui khoái lạc giác quan là tạm thời chóng vánh. Mộng và 
thực, bền bỉ và tạm thời, có thể dẫn đến những phản ứng chấp 
trước của lòng tham, kháng cự của lòng sân trong việc tư hữu 
hóa nó, khiến chúng ta bị trương phồng cái tôi theo hướng 
tham sân si là điều cần nhận diện để không bị đắm nhiễm 
với tư cách người xuất gia. Từ nhận thức chân chính đó, tôn 
giả Bạc Câu La đã chuyển hóa được dục tưởng, những ý 
niệm, những ám ảnh, nỗi đam mê về tính dục không còn 
ngự trị trong tâm và hành động của ngài. Cho nên, nếu hỏi 
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một người xuất gia chân chính rằng ý niệm đó có khởi lên 
hay không là việc vừa phải, còn hỏi một cách lố bịch rằng 
có thực hiện điều đó hay không thì luật và giới của nhà Phật 
nhất quyết không cho phép người đó tồn tại dưới hình thức 
một người tu khi đã vi phạm vào. 

Đức Phật nêu ra một ẩn dụ như cây Sala, loại cây giống 
cây dừa Việt Nam, khi đã bị chặt ngọn thì không bao giờ tái 
sanh ngọn lần thứ hai, sức sống của nó coi như chấm dứt. 
Người xuất gia dù bị cám dỗ, sức ép, hay không vượt qua 
được bản năng của người tại gia, lỡ vướng vào giới luật thì 
được xem là không thể phục hồi về tính mạng của người tu. 
Họ có thể tồn tại với tư cách là người tại gia, hành trì năm 
giới đạo đức, nhưng không thể là người xuất gia, vì đã làm cho 
niềm tin của quần chúng sụp đổ, ảnh hưởng đến đời sống tăng 
đoàn. Ai nhận thức được điều này thì sẽ dễ dàng vượt qua những 
cám dỗ. Tôn giả Bạc Câu La đã thành công, dục tưởng còn 
không có huống hồ là hành động về dục. Đó là một sự hy hữu, 
hiếm có và mầu nhiệm trong đời sống của người tu. 

KHÔNG CÓ SÂN TƯỞNG VÀ HẠI TƯỞNG

Trước lời chia sẻ trên của tôn giả Bạc Câu La, vị lõa thể 
Kassapa đã tán thán với niềm kính trọng: “Thật mầu nhiệm, 
thật hiếm có trong cuộc đời”. 

Qua cuộc đối thoại ngắn gọn, chúng ta thấy bản chất và 
nội dung tu tập của người xuất gia theo đạo Phật là chuyển 
hóa tham, sân, si. Khi nỗ lực chân chính về phương pháp 
luận có sự hướng dẫn và đồng hành của thầy giỏi, bạn tốt 
thì dù có những động tác lắc, sự cố tình hoặc hiện tượng tự 
nhiên gió thoảng ngang qua, chúng ta vẫn sừng sững hiên 
ngang không hề hấn. Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh, quy trách 
nhiệm cho tha nhân và tạo nhiều lý do biện hộ cho mình mà 
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trên thực tế bản thân chưa nỗ lực một cách nghiêm túc trong 
hành trì, chúng ta sẽ bị rơi rớt như hiện tượng “trứng cá bông 
xoài”. Còn nếu vững chí thẳng tiến, thì những khó khăn gian 
truân chỉ là thách đố. Mỗi cơn lốc đi ngang qua sẽ trở thành 
bài học cho bản thân và người khác vượt qua ở hiện tại và 
tương lai. 

Nỗi niềm sân có thể xuất hiện bởi nhiều lý do khác nhau. 
Sự không hài lòng, bất mãn cũng là một động cơ, nguyên 
nhân. Sự mất mát một số tài sản sẽ làm chúng ta không hài 
lòng và khởi lên kháng cự. Đối với người xuất gia, dù động 
cơ, hoàn cảnh tác động, nhân duyên ảnh hưởng tiêu cực nào, 
chúng ta phải thấy việc khởi lòng sân là điều không nên. Phải 
nỗ lực tự kiểm soát, vì sân sẽ kéo theo tâm lý tiêu cực là hại 
tưởng, tức là ý niệm hại người khác, bao gồm giết, làm giảm 
uy tín và ảnh hưởng đến lợi lộc của họ đối với cộng đồng để 
hình ảnh của mình được nổi bật hơn. Việc nói xấu, nói điều 
tiêu cực, không hay không tốt về người khác thuộc về hại 
tưởng, mấu chốt của nó là lòng sân. Đồng hành với lòng sân 
là lòng tham, vì muốn được độc quyền. Và ý niệm độc quyền 
của cái tôi chính là lòng si. 

Cho nên, trong rất nhiều hành động, nếu không khéo 
phân tích, chúng ta thể hiện cả ba bộ mặt của tham, sân, si, 
thì dù tu hàng trăm năm trong chùa hay mấy mươi năm dưới 
tư cách Phật tử, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ ngoài cái 
tôi ngày càng trương sình lớn mạnh, khống chế chi phối tác 
động tiêu cực đến bản thân, mà cứ tưởng rằng mình đã trở 
thành người giác ngộ. Phải hết sức lưu tâm xem ba đối tượng 
đó được chuyển hóa hay chưa thì mới được xem là thành 
công trên con đường tu tập. 

Bạc Câu La: “Trong tám mươi năm từ khi xuất gia, tôi không 
bao giờ nhận thấy có dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên”.
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Tầm là quá trình tìm kiếm đối tượng để gá tâm vào. Nó 
có thể hết sức tinh vi, cũng có thể hết sức cụ thể, công khai. 
Con người luôn luôn muốn có gì đó để bám vào, tình trạng 
bám vào gọi là “tầm”. Trong khi “tưởng” có thể là ý nghĩ 
thoáng chốc xuất hiện trong đầu rồi vụt qua, thì “tầm” là tiến 
trình kéo dài như một cơn đói khát, sự thỏa mãn, bản năng 
hay thói quen. Cho nên, ảnh hưởng tiêu cực của dục tầm, sân 
tầm, hại tầm nhiều hơn dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. 
Tôn giả Bạc Câu La nói rằng, ngài chưa từng bị những điều 
đó trở thành nỗi ám ảnh và sự khao khát, vì ngài tu tập Tứ 
diệu đế. 

Tứ diệu đế, như ta biết, là sự nhận diện về bế tắc buộc 
chúng ta không được quyền nhắm mắt làm ngơ. Trong kinh 
Phổ Môn có câu: “Chúng sinh nào nặng về dục tưởng, sân 
tưởng, hại tưởng, nếu tự mình không vượt qua được thì hãy 
niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhờ thần lực của sự niệm đó mà 
khống chế được tham, sân, si”. Nếu hiểu câu này một cách 
đơn giản là niềm tin vào lòng từ bi hóa độ của đức Phật sẽ 
giúp người vượt qua khó khăn, thì chúng ta không thể nào 
dứt được gốc rễ của ba yếu tố về đời sống tâm linh này. Quán 
chiếu là gợi nhận thức, là tuệ giác, đỉnh cao để chúng ta đạt 
được. Tham, sân, si có mặt khi tuệ giác chưa có, cho nên 
khi niệm danh hiệu đức Quan Thế Âm, bậc Quán Tự Tại, là 
tuệ giác đã phát sinh ở mức độ cao nhất thì không lý gì tâm 
chúng ta bị chao đảo vướng vào dục, sân và hại. 

Còn nếu chân thật hiểu bậc Quán Tự Tại thì sự hiểu biết, 
nhận thức, tình trạng cảm thông sẽ là mấu chốt của sự hành 
trì trong tình huống này. Lúc đó, chúng ta không còn trách 
cứ để tạo lòng sân, không còn giận dữ để tạo lòng si, cũng 
không còn khó chịu với những người mà ta mong mỏi, nhưng 
họ chưa đạt được tầm vóc đáp ứng yêu cầu cần phải có. 
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Như vậy khởi niệm từ lòng từ bi, sự hiểu biết cảm thông 
sẽ bắt đầu có mặt. Trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, dưới 
góc độ quán thế âm, thì chúng ta sẽ không còn tham sân si 
nữa. Đừng hiểu theo nghĩa chỉ cần niệm thành tâm là Bồ tát 
sẽ giúp đỡ. Nếu thực sự đơn giản như thế, người ta chỉ cần 
mua một máy niệm Phật với danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 
bằng nhiều loại khác nhau, chắc chắn sẽ không còn tham sân 
si và chứng được quả. Hoàn toàn không đơn giản như vậy.

BIẾT ĐỦ VÀ THANH CAO

Tôn giả Bạc Câu La chia sẻ rằng ngài chưa từng thâu 
nhận bất cứ một chiếc y nào của người cư sĩ tại gia, chưa 
từng nhờ một cư sĩ tại gia nào cắt may y, và cũng chưa từng 
nhờ bất cứ một người tại gia nào nhuộm y cà sa cho mình 
mặc, dù đó chỉ là sự ca ngợi và khích lệ công đức như là 
thước đo về thành quả tu học của ngài. Đó là hiện tượng vô 
cùng hiếm có. Như vậy, ai đã làm cho ngài? Câu trả lời là tôn 
giả Bạc Câu La tự làm cho chính mình. 

Nói cách khác, với tư cách một người tu, đó là nghệ thuật 
kiệm phước, là một phương tiện hạn chế sự tương tác xã hội 
với người tại gia ở mức độ cao nhất, để dễ dàng làm chủ 
được các giác quan khi mình chưa cảm thấy an tâm hay tự 
tin vào các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh không 
rơi vào nhiễm đắm của tham sân si. Hạn chế tương tác xã hội 
càng nhiều thì kết quả tu học với niềm an vui hạnh phúc tỷ lệ 
thuận càng lớn. Tôn giả Bạc Câu La đã không thâu nhận tặng 
phẩm cúng dường của bất cứ ai, không nhờ ai may y phục hay 
giúp đỡ vật chất cho mình. Có lẽ ngài thấy rất rõ rằng cục đá mài 
công đức của ngài có thể bị bào mòn nếu tương tác xã hội và 
nhận quá nhiều sự cung kính của quần chúng. Cho nên, để cục 
đá công đức đó không mòn và sự tu tập đạt kết quả ở mức độ 
cao, ngài đã chọn giải pháp tự lập một trăm phần trăm. 
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Trong tiến trình của sự tự lập, nếu biết cách chúng ta vẫn 
không bị mất thời giờ. Sau ngọ trai, thay vì theo lời khuyên 
của đức Phật đi phạn thực kinh hành, để thực phẩm được 
tiêu hóa dễ dàng, công đức tu tập tăng cao và phước báu hồi 
hướng cho quần chúng được lợi lạc thì tôn giả Bạc Câu 
La sử dụng thời gian đó cho những việc tự may y áo cho 
chính mình. Như vậy, kết quả và thời gian đầu tư cho tu 
tập không bị ảnh hưởng. Vấn đề ở chỗ, quản trị thời gian 
như một nghệ thuật, quản trị công việc như một phương 
pháp thì chúng ta sẽ toại thành tất cả nguyện ước và nội 
dung tu tập chân chính. Đó là bài học tham khảo có ý 
nghĩa xã hội và tâm linh. 

Đối với tôn giả Bạc Câu La: “Trong tám mươi năm từ khi 
xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có thâu nhận lời mời 
cúng dường trai tăng hay thọ phẩm vật cúng dường ở bất kỳ 
nơi nào, tư gia hay từ một người tại gia nào. Tôi cũng không 
bao giờ khởi lên ý niệm mong nhận những tặng phẩm, vật 
dụng từ bất cứ ai”.

Đó là điều hết sức khó. Nếu không khéo trong quá trình 
tu học, người xuất gia cứ nghĩ mình là ruộng phước, là cục 
đá mài công đức, cho nên quần chúng muốn có phước thì 
hãy cúng dường bằng cách này hay cách khác. Không chừng 
người tại gia nhả ra những thành quả lao động chân chính từ 
chánh nghiệp và chánh mạng, người xuất gia lại nhai nuốt 
vào, đây là điều cần phải xem xét lại. Với khối óc và bàn tay 
chân chính, dưới góc độ từ thiện, nếu không đi tu, chúng ta 
có thể làm được nhiều việc bằng cách chia sẻ tặng phẩm cho 
những người tại gia, thì không có lý do gì sau khi đi tu, chúng 
ta lại đắm nhiễm vào thứ vật dụng trên nền tảng sự phát tâm 
cúng dường của người tại gia. 

Ở đây, chúng ta phải hiểu sự giao hoán hai chiều:
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“Tài thí, pháp thí thỉ thành công,
Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật”.

Là sự hỗ trợ có lợi cho cả hai. Thay vì tự lao động để có 
được chén cơm manh áo, vật dụng cần thiết, để rồi phải bận 
tâm vào đời sống kinh tế, đầu óc bị bê tông hóa, tiền bạc hóa, 
chúng ta đầu tư vào con đường tu tập trọn vẹn hơn, thì cũng 
đừng nên đắm nhiễm trên tặng phẩm cúng dường và hãnh 
diện tự hào về nó. 

Mỗi khi có cơ hội chia sẻ với người xuất gia về nghệ 
thuật hoằng pháp trong hôn quan tang tế, chúng tôi thỉnh 
thoảng đề nghị như thế này: “Đừng bận tâm vào cúng dường 
của đàn na thí chủ, quý vị cứ đi năm bảy ngày làm lễ cầu 
siêu. Người ta có thể phát tâm cúng dường hồi hướng cho 
người quá cố, nhưng xin đừng nhận. Làm như vậy, chúng ta 
sẽ giúp cho cả gia quyến của người đó trở thành Phật tử một 
cách lâu dài với tâm phục khẩu phục rằng chúng ta đi không 
phải vì tiền, tặng phẩm mà vì nghệ thuật hoằng hóa, rằng ở 
đây có một nỗi đau cần phải vượt qua trong mất mát, rằng 
ở đây có một nỗi đau cần được chữa trị để vượt qua chấp 
ngã và chấp thường của mình, rằng ở đây cần có nhu cầu 
vun bồi đời sống tâm linh và đạo đức trong nỗi đau cùng cực 
nhất của cái chết”. Những lời khuyên, thuyết giảng chân thành 
từ trái tim và nhận thức của nhà hoằng pháp sẽ làm cho những 
người kể cả ngang đầu cứng cổ nhất cũng phải rung động, làm 
cho người chưa từng có niềm tin về đời sống kiếp sau, đời sống 
người xuất gia tu tập sẽ phải đặt lại vấn đề về nhận thức của 
mình đối với đạo Phật. Đó là con đường tốt nhất để làm đạo. 
Còn không khéo và dễ dàng rơi vào các lợi nhuận, chúng ta 
sẽ khiến nhiều người phải vẫy tay chào với ngôi chùa. Nhiều 
người Phật tử sa sút niềm tin khi đến một ngôi chùa nào đó 
mà ông thầy ra giá tụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng v.v... 
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tụng mấy thời trong một ngày thì bao nhiêu tiền, như một 
loại mậu dịch. Cho dù được gán ghép bằng một từ mậu dịch 
tâm linh hay phát tâm cúng dường công đức v.v... để hồi 
hướng vẫn không thể gây niềm tin vững chãi với ba ngôi tâm 
linh mà ở đây Tăng bảo là một trong ba. Nếu có phát tâm 
cúng dường thì phát tâm sau lễ tang trong nhân duyên Phật 
sự nào đó, còn cúng dường ngay lễ tang sẽ tạo hình ảnh “tiền 
trao cháo múc”, mất hết ý nghĩa. Một số tu sĩ Phật giáo nếu 
lỡ đến chỗ nào không có phát tâm cúng dường là lần sau nhất 
quyết không đi khi được thỉnh mời. Đó là một nỗi buồn và là 
một trong những nguyên nhân làm cho Phật pháp suy vong. 

Trong bài kinh này, hạnh nguyện của tôn giả Bạc Câu La 
hết sức ấn tượng, chưa từng nhận tặng phẩm cúng dường ở 
bất cứ nơi nào. Dĩ nhiên, chúng ta đừng nên hà khắc, buộc tất 
cả người tu phải như vậy. Một trong những hạnh nguyện đối 
lập với ngài Bạc Câu La là ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, gọi 
tắt là Tân Đầu Lô, ngài không bao giờ từ chối nhận phẩm vật 
cúng dường, ai cúng gì ngài đều nhận hết. Sau đó ngài chia 
sẻ lại cho những người đồng tu phạm hạnh, không có được 
quần chúng phát tâm, vì nhiều đời kiếp trước họ đã gieo hạt 
giống phá của, phá phước, trộm cắp, keo kiệt nên hậu quả 
đời này không được ai phát tâm giúp đỡ. Chia sẻ với những 
người đồng tu như thế giúp họ vượt qua khó khăn, không 
phải bận tâm vào đời sống vật chất để tu một cách hoan lạc. 
Hòa thượng Hồng Đạo ở quận 8 nhiều năm cũng nổi tiếng về 
hạnh này. Hòa thượng tu rất tốt, nơi nào có cúng dường trai 
tăng, giỗ tổ, người ta đều thỉnh mời Hòa thượng đến ban đạo 
từ, vì lời đạo từ của Hòa thượng súc tích và ấn tượng. Hòa 
thượng nhận hết phẩm vật cúng dường, có lúc một ngày hòa 
thượng phải đi ban đạo từ tới hai ba lần, trong khi đức Phật 
dạy mỗi một tu sĩ phải “nhất tọa thân”, chỉ ăn ngồi một lần, 
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đã đứng lên là không được ngồi xuống ăn tiếp, huống hồ đi 
hai ba lần ở hai ba ngôi chùa khác nhau. Tích và giữ tất cả 
những tặng phẩm cúng dường như thế, đến gần cuối cuộc 
đời, hòa thượng tổ chức lễ đại trai đàn bố thí cúng dường 
bình đẳng, mời hàng trăm hàng ngàn các vị Hòa thượng chú 
tiểu. Hòa thượng Hồng Đạo để phong bì ngang nhau, phong 
bì của Hòa thượng tu sáu mươi năm cũng bằng với phong 
bì của chú tiểu tu hai ba ngày, nhằm dạy chúng ta đừng nên 
câu chấp vào phẩm trặc trong giáo hội và đời sống người tu, 
không nên có những phân biệt ứng xử mà phải hiểu các hạt 
giống nhỏ càng phải được chăm sóc nhiều hơn. 

Phần lớn Phật tử thường nghĩ cúng dường các Hòa thượng 
được công đức phước báu lớn, trong khi đó các hạt giống 
đang được gieo trồng trong các trường Phật học cần sự hỗ 
trợ sách vở, tài liệu nghiên cứu học hỏi để sau này trở thành 
nhà hoằng pháp, nhà giáo dục tâm linh thì lại ít được quan 
tâm. Cách đây không lâu, có một Phật tử ở Long An đến nhờ 
chúng tôi tư vấn sau khi đọc một tác phẩm tâm đắc và muốn 
cúng dường các vị Hòa thượng. Cô xin được cung cấp địa 
chỉ và số điện thoại của tất cả các vị giảng sư tại thành phố 
Hồ Chí Minh để đích thân đến cúng dường, ngoài ra cô còn 
phát tâm cúng dường các vị giảng sư mới bắt đầu ra trường. 
Chúng tôi khuyên cô rằng, cúng dường cho một vị đại pháp 
sư lỗi lạc không làm tăng giá trị đóng góp bao nhiêu, vì hiện 
nay các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư đã nhận biết bao 
tặng phẩm cúng dường của thiên hạ, các ngài còn phải đi làm 
từ thiện ở những nơi khác. Còn cúng những vị giảng sư mới 
ra trường thì thiết thực hơn. Chúng tôi cũng đề nghị cô đổi lại 
đối tượng, chẳng hạn các tăng ni đang theo học ở trường sơ 
đẳng Phật học, trung cấp, cao đẳng Phật học, cao cấp giảng 
sư, trung cấp giảng sư và cử nhân Phật học. Những người 
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như thế đang cần cơn mưa về hỗ trợ vật chất, cụ thể là kinh 
điển, tài liệu nghiên cứu, giúp các vị đó học đến nơi, hành 
đến chốn và đem thành quả tu học của mình phục vụ thiên 
hạ. Chúng tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ mới thuyết phục 
được người Phật tử này chọn giải pháp thứ hai. 

Nhiều người đến chùa thấy các chú tiểu dễ thương, ăn 
mặc rách rưới, không có tiền bạc, bèn cho vài ngàn. Vì có 
tiền cho như thế là thiếu phương pháp, các chú sẽ đi ăn bánh, 
ăn kẹo, có chú còn lén ra ngoài ăn mặn do không vượt qua 
nổi cơn ghiền tại gia, có chú ra các quán internet chơi game, 
điện tử rồi xao lãng tu học. Cho như thế là làm hư các chú. 
Chúng ta nên cúng dường các ngôi chùa, trung tâm giáo dục 
để sử dụng một cách có nghệ thuật cho các hạt giống tâm linh 
được trưởng thành chứ không phải cho riêng là tốt. Dù sao 
đi nữa, ngài Tân Đầu Lô và ngài Bạc Câu La đều là hai bài 
học mà sự sử dụng giá trị của hành trì trong tình huống khác 
nhau, thậm chí đối lập, có ý nghĩa tâm linh và đạo đức rất lớn 
mà chúng ta cần học hỏi và tham khảo.

GIẢ TỪ CƠ HỘI DÍNH ĐỜI

Bạc Câu La: “Trong tám mươi năm từ khi xuất gia, tôi 
không bao giờ nhận thấy có thâu nhận thỉnh mời vào nhà với 
sự trân trọng và cao quý nhất. Tôi không vì một lý do nào đó, 
có mặt trong nhà họ để giảng kinh thuyết pháp, dù họ giàu 
hay nghèo, mến phục hay thần tượng, tôi đều không bước 
đến. Trong tám mươi năm đó, tôi không bao giờ tạo cơ hội 
đặc biệt nào cho những người khác phái như nữ nhân, quý 
bà, mệnh phụ phu nhân để giúp họ đến với đạo Phật theo 
một yêu cầu hết sức cá nhân. Tôi cũng không bao giờ tạo ưu 
quyền đặc lợi gì cho các Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, 
Sa Di Ni hay những cư sĩ Phật tử nữ”.
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Khi có đủ duyên, họ mời đến chùa, chia sẻ Phật pháp, góp 
phần giúp họ thông qua các tư vấn chân chính là những 
cách thức mà tôn giả Bạc Câu La đã ứng dụng. Nói một 
cách nôm na, theo ngôn ngữ đời thường rằng người xuất 
gia chân chính không thuyết pháp dạo mà chỉ thuyết pháp 
công khai. Tại sao phải thuyết pháp công khai? 

Vì cùng ngồi trong một giảng đường với một đề tài 
pháp thoại, sự tôn kính Phật pháp phải được dâng trào 
ở mức độ cao nhất và do đó mỗi câu hỏi cá nhân sẽ trở 
thành mối quan tâm chung của tất cả người có mặt. Cũng 
một thời gian, tâm huyết đầu tư đó, chúng ta mang lại 
lợi lạc cho nhiều người. Nhiều Phật tử khi điện thoại hay 
nhắn tin đều chỉ trích rằng: “Thầy Nhật Từ chảnh quá, gọi 
điện không bắt máy, bắt máy nói vài ba câu, gởi email thì 
chẳng thấy trả lời, nhắn tin cũng im luôn”. Nếu trả lời thì 
còn thời gian đâu để làm Phật sự, nghiên cứu, tu học? Cho 
nên chúng ta hãy thông cảm, lịch các buổi thuyết giảng 
đều đăng trên báo Giác Ngộ hay trang web, chúng ta đặt 
câu hỏi lên trang web hay trong các buổi pháp thoại còn 
có thể giúp nhiều người cùng chia sẻ và tham khảo, hơn 
là trả lời riêng lẻ cho từng cá nhân. Sau thời gian tiếp xúc 
với chúng tôi, nhiều người vẫy tay chào, vì cảm thấy chán 
và không được tiếp đón một cách chu đáo, trân trọng. Nếu ai 
đã nghĩ như thế thì hãy hoan hỷ, đừng hiểu lầm, vì chúng tôi  
thực sự không có thời gian. 

Ở đây, bài học của tôn giả Bạc Câu La là đừng nên phí 
phạm thời gian vào những việc mà ta tưởng nó là Phật sự, 
thực tế sự tương tác xã hội này có thể đẩy chúng ta rơi vào 
hiện tượng bông xoài trứng cá. Các Phật sự phải được thực 
hiện đúng chỗ, đúng thời gian và đối tượng. Tình cảm mà 
mình hiểu như lòng từ bi là một sự sai lầm, trong sự tương 
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tác, nó chính là cản lực rất lớn, trở ngại cho cả người tu lẫn 
người tại gia. Vị tôn giả Bạc Câu La hoàn toàn không chảnh, 
ngài biết thể hiện đúng chỗ thì giá trị mới cao. Thiền viện lớn 
nhất thế giới Dhamma Kaya gần thủ đô Bangkok, Thái Lan, 
có giảng đường với sức chứa khoảng một triệu chỗ ngồi, 
thiền đường khoảng năm trăm nghìn chỗ ngồi, đáp ứng vào 
những ngày lễ lớn, khách thập phương đến rất đông. Mỗi lần 
thuyết giảng của vị sư trụ trì ở đây đều được truyền hình trực 
tiếp, cùng khoảng thời gian và công sức đó, họ có thể đóng 
góp và giúp biết bao nhiêu người. Cho nên, quý Phật tử khi 
phát tâm cúng dường đừng đòi hỏi ưu tiên và quyền lợi riêng 
tư. Làm như thế sẽ không giúp cho hạt giống tâm linh mình 
đầu tư được trưởng thành đúng theo cách thức của nó. Hãy 
để cho trời xanh mây bạc có mặt trong thế giới tự do của nó. 
Ép khuôn trong một bức tranh đồng nghĩa giết sự tự do của 
trời xanh mây trắng. Mây phải bay, bầu trời luôn được trong 
xanh quang đãng, còn làm với hình thức khác là chúng ta nén 
những hạt giống đầu tư không được trưởng thành. Được lợi lạc 
cho bản thân, nhưng đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến người 
khác là điều không nên. 

TỰ LỰC TINH TẤN

Bạc Câu La: “Trong tám mươi năm từ khi xuất gia, tôi 
không bao giờ nhận thấy có xuất gia, thọ đại giới và nhận 
làm y chỉ cho ai, tôi không bao giờ nhận sa di hầu hạ sức 
khỏe và thuốc thang cho mình, tôi không bao giờ nhờ ai xoa 
bóp hỗ trợ, cũng không bao giờ lấy yếu tố bệnh làm điều kiện 
để được quyền uy tối thượng. Tôi ý thức rất rõ rằng tự tu và 
làm cho mình được trọn vẹn là yếu tố không thể thiếu. Nhờ 
quan niệm như thế nên tôi mới có được ngày hôm nay”. 

Vì mỗi người có nghiệp riêng và nghịêp chung, lời chia 
sẻ cuối cùng mới là quan trọng để chúng ta thấy việc tu của 
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ngài không phải là sự cực đoan. Nhiều loại nghiệp riêng phải 
sử dụng phương pháp tu riêng mới có thể vượt qua được. 
Nếu chúng ta là người dễ vui, dễ cảm lòng, chột dạ thì phải 
nêu quyết tâm phát nguyện hết sức cứng rắn như tôn giả Bạc 
Câu La, trở thành người thành công trong tu tập. 

Ngài không nhận người xuất gia không có nghĩa là giới 
hạnh của ngài chưa được tròn vẹn và có sứt mẻ. Ngài không 
trở thành giới sư hay y chỉ sư của bất kỳ ai, không có nghĩa 
ngài không đủ tư cách đạo đức và tuệ giác để hướng dẫn, mà 
vì ngài muốn đầu tư trọn thời gian cho việc tu tập hành trì, 
hoằng hóa những người khác. 

Vào năm 2005, chúng tôi nhớ lại buổi chia sẻ lần đầu tiên 
giao lưu giữa thiền sư Nhất Hạnh và Hòa thượng Thích Từ 
Thông, cũng như giáo thọ của Làng Mai và gần một ngàn 
năm trăm tăng ni vốn là tăng ni sinh của trường cao đẳng, 
trung cấp Phật học tại chùa Vĩnh Nghiêm. Bắt đầu buổi chia 
sẻ pháp thoại, Hòa thượng Nhất Hạnh quay sang Hòa thượng 
Từ Thông nói: “Thầy Từ Thông, có lẽ thầy nhớ rằng mấy 
chục năm trước anh em mình từng phát nguyện không cần 
xây chùa, độ đệ tử mà chỉ cần trở thành vị giáo thọ giỏi, 
hướng dẫn đệ tử của các huynh đệ đồng tu là đủ. Mỗi người 
là một hạnh nguyện đóng góp sở trường và đầu tư tâm huyết 
cho con đường chân chính mà mình đã đi. Sau mấy mươi 
năm làm việc đó tại hải ngoại, tôi thấy phải điều chỉnh lại 
nhận thức này”. Gần như đến tuổi sáu mươi lăm, Hòa thượng 
Nhất Hạnh mới bắt đầu lập tu viện và độ người xuất gia. 
Trước đây, phương pháp tu nhập thế của thiền sư Nhất Hạnh 
dựa trên nền tảng của những người cư sĩ tại gia. Họ dấn thân 
dưới những góc độ dân sự, len lỏi vào các ngõ ngách của 
cuộc đời để người ta tiếp nhận một cách dễ dàng. Hiện nay, 
thiền sư thấy rằng với tư cách của người tu, chúng ta mới 
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đầu tư trọn thời gian và tâm huyết, còn với tư cách tại gia 
dù sao vẫn còn trách nhiệm gia đình xã hội, trách nhiệm vợ 
chồng, cha mẹ, con cái, v.v… Kể từ khi Làng Mai thành lập, 
số lượng người xuất gia gia tăng, đạo tràng của Làng Mai có 
mặt khắp gần bốn mươi lăm quốc gia khác nhau, cho hơn 
một trăm quốc tịch, ngày càng tăng trưởng và lớn mạnh. 

Cho nên, vấn đề không phải đúng hay sai, theo ngài Bạc 
Câu La hay theo người có hạnh nguyện độ chúng, xây dựng 
chùa chiền, phát triển đạo tràng mà vấn đề nằm ở chỗ sở 
trường của bản thân mình là gì. Có sở trường như ngài Bạc 
Câu La thì tại sao chúng ta không bắt chước theo ngài. Nếu 
sở trường là tiếp tăng độ chúng, mở trường Phật học, làm 
từ thiện thì chúng ta không nên cực đoan bắt chước ngài 
Bạc Câu La mà phải bắt chước những vị dấn thân nhập thế 
có giá trị ở hiện tại nhưng không bị lui sụt trên con đường 
đạo giải thoát. Đúng và sai không là vấn đề, mà đúng và 
sai là phương pháp luận, căn cơ cũng như sự tu tập của 
chúng ta ở mức độ an toàn dẫn đến sự phát triển tuyệt 
đối với giá trị phụng sự nhân sinh. Hòa thượng Từ Thông 
hiện nay vẫn không tiếp tăng, không độ chúng, xây chùa. Bá 
tánh cúng cho Hòa thượng mấy mẫu đất ở Tân Uyên, Bình 
Dương, Hòa thượng vẫn không xây chùa, người ta lại tiếp tục 
cúng cả chục mẫu trên Lâm Đồng Đà Lạt, Hòa thượng vẫn 
chỉ làm cái thất nhỏ, không xây chùa. Đó là hạnh nguyện, 
chúng ta không thể nói đúng hay sai, tiêu cực hay tích cực, 
vì mỗi người có cách tu riêng. Chúng ta cũng không nên vì 
đi con đường này mà buộc mọi người phải đi theo cách thức 
của mình, đó mới là sai lầm. Cái đúng là tùy hạnh nguyện sở 
trường, miễn sự dấn thân mang lại lợi lạc.

Một nội dung chia sẻ về hạnh phúc trong đời thường khác 
là trong tám mươi năm tu tập, lý tưởng duy nhất của tôn giả 
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Bạc Câu La là mong đạt sự giác ngộ, chia sẻ sự giác ngộ 
bằng tinh thần vô ngã cho nhiều người. Cho nên, ngài không 
bận tâm với những tương tác xã hội và ngài đã có kết quả. Ở 
tuổi gần một trăm, ánh sáng tuệ giác và lòng từ bi độ quần 
chúng vẫn tỏa chiếu khắp mọi nơi, dấn thân phụng sự không 
có giới hạn. Cho đến khi gần nhắm mắt lìa đời, ngài vẫn 
không độ người xuất gia, vì ngài biết làm việc đó, ngài phải 
bận tâm chia thời gian cho những đệ tử của mình, đầu tư cho 
đệ tử của người khác cũng mang ý nghĩa tương đương. Ở 
đây, ngài đã làm hết bổn phận.

Sau khi nghe chia sẻ về hạnh phúc đời thường của một 
người xuất gia vốn là bạn khi còn là cư sĩ của mình, nhà lõa 
thể Kassapa đã rất cảm động và chấn động tâm thức chưa 
từng có. Ông từ bỏ tôn giáo của mình trở thành người xuất 
gia. Dĩ nhiên, người độ cho ông không phải là bạn đồng tu 
ngày xưa mà là tăng đoàn của Phật giáo nói chung. Sau thời 
gian ngắn xuất gia, kinh mô tả Kassapa đã an trú độc cư, 
sống đời sống viễn ly không phóng dật, diệt tâm, tinh cần tu 
tập ngày đêm và đã chứng đắc giác ngộ ngay đời sống hiện 
tại. Ngài thấy rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại đời sống sanh tử tại gia nữa, đó 
là một sự may mắn. 

Rất nhiều người từ bỏ tôn giáo của họ đến với đạo Phật 
và đã có được kết quả ngay vài tháng, vài năm, trong khi đôi 
lúc chúng ta phải mất vài chục năm thậm chí đến vài kiếp. 
Tuy nhiên, đừng vì thế mà chán nản, hạt giống và cấp 
độ tâm linh ở mỗi người qua tiến trình sanh tử rất khác 
nhau. Nhiều người như ly nước đầy, thêm một giọt là tràn. 
Nếu ly của chúng ta chẳng có giọt nào thì phải tích tụ. Đừng 
so sánh theo kiểu mình vào chùa thành Phật tử cũng năm 
tháng ngày giờ như người kia nhưng họ lại đạt được kết quả 
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còn mình thì không, dẫn đến tâm lý chán nản bỏ cuộc. Biệt 
nghiệp tốt xấu ở mỗi người khác nhau, kết quả trong một bối 
cảnh xúc tác giống nhau không thể tỷ lệ thuận về khối lượng 
thành công được. 

CHÌA KHÓA TU TẬP

Đoạn cuối bài kinh mô tả tôn giả Bạc Câu La bắt đầu một 
hạnh nguyện mới, rày đây mai đó. Ngài không trụ lại ở tịnh 
xá Trúc Lâm, đi tới đâu ngài cũng dạy một nội dung rằng: 
“Này tất cả các vị pháp hữu, này tất cả các vị xuất gia trẻ, 
đây là chiếc chìa khóa, các vị hãy cầm chìa khóa này mà ra 
đi đến nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người, đã đến lúc tôi phải 
nhập vô dư Niết Bàn”. 

Lời di chúc này đối với các đệ tử của ngài khá đặc biệt. 
Dĩ nhiên ngài không hề có chìa khóa vật lý nào. Trước khi 
qua đời, ngài tặng lại gia tài tâm linh bằng cả cuộc đời tu tập 
với định tuệ và giải thoát ở đời sống hiện tại. Chìa khóa đó là 
chìa khóa tu tập có mục đích, giá trị tâm linh phụng sự đúng 
người, không để cho những mưu cầu nhỏ nhoi làm bận tâm cõi 
lòng. Phải để đời sống người xuất gia như bầu trời bao la khôn 
cùng tận, như đại dương sâu thẳm, mặt đất cứng dày. Chúng 
ta phải quan niệm như thế mới trở thành người xuất gia chân 
chính và xứng đáng là điểm tựa tâm linh, viên ngọc quý cho tất 
cả người tại gia. Đó là chiếc chìa khóa của phụng sự không mệt 
mỏi, không chấp trước, mở cửa tuệ giác, mở cửa giác ngộ giải 
thoát. Gần trăm tuổi đời, tám mươi năm xuất gia tu tập, Bạc Câu 
La làm việc tích cực không ngừng nghỉ. Trong khi người tại gia 
đến tuổi sáu mươi có thể nghỉ hưu hưởng nhàn thì người xuất 
gia vẫn dấn thân phụng sự đến hơi thở cuối cùng. 

Tôn giả Bạc Câu La đã tịch diệt theo tư thế ngồi an tọa 
giữa đại chúng mà nhập vào vô dư Niết bàn. Hiện tượng 
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này vô cùng hiếm, vì phần lớn chúng ta chết nằm, chết trên 
giường bệnh trong sự đau đớn của thân thể vật lý, còn ngài thì 
nói rằng: “Xin vẫy tay chào với tất cả anh em, những người 
đồng tu, các vị hãy tinh tấn nhiều hơn nữa trong phụng sự và 
tu tập, tôi xin vẫy tay chào các vị”. Nói xong ngài nhắm mắt 
trong tư thế đang nhập thiền định. 

Trong mấy năm trước, Hòa thượng Giác Chánh của hệ phái 
khất sĩ cũng ra đi trong tư thế ngồi. Nhiều thiền sư Trung Hoa 
cũng chết trong tư thế tương tự. Mỗi người có hạnh nguyện, 
phát nguyện riêng, có người phát nguyện chết với tư thế nằm, 
người khác lại phát nguyện chết trong tư thế đứng. Chúng ta 
không nên lấy đó làm thước đo chuẩn cho mọi tình huống. Điều 
muốn nói ở đây rằng khi tu tập đúng phương pháp, lời phát 
nguyện sẽ là một dấu chứng niềm tin cho những người khác 
phát nguyện noi gương hành trì, tu tập tinh tấn theo, không vì 
bất cứ lý do gì mà tổn thất niềm tin hay thoái thác tâm bồ đề. 

Tôn giả Kassapa trở thành người xuất gia và chứng đạo 
nhờ vào tôn giả Bạc Câu La. Ngài tán thán cuộc đời tôn giả 
Bạc Câu La là một sự hy hữu và mầu nhiệm hiếm có. Đó là 
giá trị mà chúng ta học suốt cả đời vẫn chưa xong. Hy vọng 
mỗi người phải tự suy nghĩ, đánh giá và cố gắng thực tập để 
trở thành Bạc Câu La hiện tại và tương lai.

VƯỢT QUA TÂM DỤC

Người tại gia hiện nay muốn trở thành người xuất gia 
nhưng chưa vượt qua được tâm dục, một số áp dụng phương 
pháp quán bất tịnh, quán tâm lý lìa ham muốn… nhưng tình 
dục và nỗi khao khát vẫn y nguyên như một sự ám ảnh? 

Thứ nhất, chúng ta phải thừa nhận sự khác biệt về tính 
dục căn bản ở các chủng loại con người và động vật. Theo 
kinh Địa Tạng, chim bồ câu và uyên ương có nhu cầu giao 
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tiếp tính dục một ngày đến vài chục lần, và xem đó là hiện 
tượng bình thường. Có nhiều loài động vật phải kéo dài thỏa 
mãn như một khát khao bản năng đến vài tiếng thì mới được 
xem là bình thường. Con người, mặc dù có giáo dục, nhưng 
còn nặng hơn các loài động vật, chẳng những ban ngày trong 
phòng the, thậm chí đôi lúc ở mọi nơi mọi chốn. Chúng ta 
cần tu tập phát triển ý thức dấn thân vào các loại hình lao 
động chân chính, các nghệ thuật trong cuộc đời để chuyển 
hóa chúng ở phương diện nhất định, vượt ra khỏi bản năng 
mà các loài thú vốn bị ám ảnh không thể vượt qua. Cho nên, 
sự thay thế là một trong những phương pháp rất an toàn. Ở 
đây, khi tính dục quá nhiều mà chúng ta quán bất tịnh sẽ 
không bao giờ hiệu quả. 

Thông thường, sự ăn uống với chất kích thích tố như 
hành, hẹ, tỏi nén, hương cừ và các thực phẩm mặn làm cho 
chúng ta dù quán cỡ nào đi nữa nếu không biết dừng, cũng 
không thể vượt qua được thói quen hưởng thụ. Người ta 
thường nói người nữ dơ, do những chu kỳ như là tiến trình tự 
nhiên của cơ thể, nhưng trên thực tế người nữ biết khéo léo 
giữ cơ thể sạch sẽ hơn người nam. Không có cái vớ và giày 
nào của người nam mà không có mùi hôi, trong khi phái nữ 
không có tình trạng này. Như vậy, về phương diện trang sức 
và chăm sóc sắc đẹp bản thân, người nữ rất thành công, nếu 
chúng ta quán bất tịnh làm sao vượt qua. Thời trang, thể dục 
thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, các phương tiện giải phẫu thẩm 
mỹ, nước hoa, lụa là gấm vóc, v.v… bao nhiêu phương pháp 
làm trẻ đẹp, làm sao chúng ta có thể quán nó thành bất tịnh 
được. Quán bất tịnh phải tùy tình huống và đối tượng chứ 
không phải là phương pháp duy nhất. Đặc biệt trong thời đại 
bùng nổ thông tin, việc quán như thế làm mất đi tác dụng thật 
sự. Cho nên, ngoài phương pháp quán bất tịnh, chúng ta còn 
phải nỗ lực bằng nhiều phương pháp khác. 
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Thứ hai, hạn chế chủ nghĩa tiêu dục, vì nó tăng kích thích 
tố và các phản ứng hoocmon, dù muốn vượt qua chúng ta vẫn 
bị đầu hàng một cách vô điều kiện. Hành, hẹ, tỏi nén, hương 
cừ là thực đơn của thần tình ái, kích thích tố về tính dục trong 
chúng rất cao. Đó là lý do các tổ Trung Hoa khuyến khích 
người xuất gia không nên tiêu thụ chúng bằng một giải thích 
hết sức tín ngưỡng rằng chúng tạo mùi hôi, do đó các thần 
thiện sẽ vẫy tay chào và không gia hộ. Vì muốn chư thiên 
ủng hộ mình, nên người ta đã không tiêu thụ ngũ vị tân này. 
Nhờ đó, kích thích tố không tăng trưởng tạo ra những phản 
ứng hoocmon đòi hỏi tính dục nên người tu được an toàn. 
Trong thời hiện đại, các lý giải trên đôi lúc không còn thuyết 
phục. Cho nên chúng ta cũng phải giáo dục tính dục đối với 
người xuất gia để họ có thể chuyển hóa, vững tin mà khắc 
phục từng bước một cách có phương pháp. 

Một lần, tại quán café Dáng Xưa ở quận 6, chúng tôi 
được mời thuyết trình về đề tài “Cha mẹ thời @”. Chúng 
tôi đã chia sẻ hai quan tâm rất lớn mà gần như các bậc phụ 
huynh thời nay, thời đại bùng nổ thông tin, đã mất dần sự 
kiểm soát con em mình về tự do dân chủ ở chúng, vốn đã 
được luật pháp thừa nhận ở mức độ cao nhất. Thứ nhất là 
khuynh hướng hưởng thụ tính dục, thứ hai là cơn nghiện game 
online và trở thành game thủ nổi tiếng với những phần thưởng 
hết sức hứa hẹn. Trong phương diện một, chúng tôi đã đưa ra 
hai tình huống có thật như là một cú sốc toàn cầu buộc chúng ta 
phải suy nghĩ lại nghệ thuật hợp tác giữa giáo dục gia đình, nhà 
trường và các nhà có trách nhiệm quản trị quốc gia. 

Trường hợp thứ nhất là đôi vợ chồng trẻ Patten ở Dorset, 
Anh, chồng mười ba tuổi, vợ mười lăm tuổi, họ đã quan hệ 
tình dục hai năm trước. Tiêu chí trong dân gian Việt Nam và 
Trung Hoa là “nữ thập tam, nam thập lục” của mấy mươi 
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năm trước đã phải xét lại. Tâm sinh lý con người thay đổi đến 
mức độ làm cho phần lớn cảm thấy mình đã trưởng thành, tò 
mò với những gì diễn ra, mặc dù bị cấm đoán, và càng nghiêm 
cấm chừng nào thì nội dung cấm đoán càng có khuynh hướng 
bị phá vỡ chừng đó. Dưới tác động của bùng nổ thông tin và 
sự mất kiểm soát dần quan hệ giữa cha mẹ con cái, tuổi trẻ với 
những phản ứng hoocmon do tiêu thụ các phương tiện thông 
tin trở thành người lớn hơn tuổi thực của chúng. Chúng tôi 
đã lấy những bức ảnh do tạp chí The Sun chụp và ấn hành để 
minh họa, khiến nhiều người phải sốc vì ngạc nhiên. Cậu bé 
mười ba tuổi với chiều cao khoảng 1,3m, thân thể loắt choắt 
bé xíu đứng cạnh cô vợ mười lăm tuổi với dáng dấp một 
thanh nữ cao lớn trưởng thành, nếu nhìn sơ, dễ nhầm tưởng 
hai mẹ con. Em bé của họ sinh ra nặng ba ký. Theo luật 
của Thiên Chúa giáo, con cái là phần thưởng của Thượng đế 
dành cho con người, ai phá thai hay dẫn đến những cái chết 
dưới nhiều hình thức khác nhau được xem là tuyên chiến với 
quyền độc tôn về thụ tạo của Thượng đế. Vì lý do đó, người 
ta phải giữ em bé này. Kết quả họ trở thành đôi cha mẹ trẻ 
nhất trong lịch sử loài người được thừa nhận bằng luật. Nếu 
nhìn vào tấm ảnh, cậu bé mười ba tuổi đó còn ngơ ngác vô 
cùng, chưa đủ tâm sinh lý để trở thành một người cha. Nhưng 
khi các tạp chí phỏng vấn thì cậu ta trả lời: “Tôi tưởng làm 
cha khó lắm, đâu có ngờ làm cha cũng khá dễ dàng”. Đó là 
công án mà các nhà giáo dục, làm luật, phụ huynh học sinh 
cần tự xem xét, cũng là tiếng chuông báo động buộc chúng 
ta không thể không quan tâm về việc hưởng thụ internet tại 
nhà của con em mình.

Trường hợp thứ hai, một cặp vợ chồng mười lăm tuổi 
vốn là bạn học của nhau, vừa sinh đôi hai bé gái vào ngày 20 
tháng 2 năm 2009, sau bảy tháng mang thai. Do thiếu tháng 
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nên hai bé gái phải được nuôi dưỡng trong lồng kính. Đó là 
tiếng chuông báo động thứ hai xảy ra trên nước Anh. Có thể 
trên vũ trụ này đã xảy ra hàng trăm ngàn tình huống tương tự 
nhưng báo chí chưa biết, chưa đưa tin, hoặc vì phong tục tập 
quán mà người ta ém nhẹm đi. 

Thứ ba, quán tình thân. Tính dục là nỗi ám ảnh lớn nhất 
với các chủng loại sinh vật. Theo đức Phật, nó là từ trường 
của sanh tử, là bản năng của đời sống đẩy con người vào 
quỹ đạo sống và chết. Kinh Bốn mươi hai chương, đức Phật 
nói, dù phải trèo non lội suối vượt đèo, đối diện trước hang 
hùm miệng sói, nhiều người cũng tình nguyện hy sinh để 
thỏa mãn tình yêu và chứng tỏ mình sống trọn vẹn vì nó. Lời 
tuyên bố của đức Phật hoàn toàn không quá đáng, vì chúng 
ta cũng từng nhiều lần chứng kiến những việc như thế diễn ra 
hằng ngày hằng giờ. Cho nên, ngoài phương diện nhận thức, 
quán bất tịnh, tìm nghệ thuật thay thế để quên nó thì theo đạo 
Phật, chúng ta phải quán tình thân rằng tất cả những người 
khác giới tính là cha mẹ, chú bác, cô dì để tránh lâm vào tình 
trạng đời sống hưởng thụ sai phương pháp và trước tuổi. 
Quán tình thân giúp năng lượng tính dục dù sôi sục, chúng ta 
vẫn phải kiềm chế. 

Báo Công An đưa tin cách đây mấy tháng, tòa đã phán xử 
một giáo sư, về hưu bảy mươi hai tuổi, cưới một cô thiếu nữ 
mười bốn tuổi làm vợ bằng cách mua năm chục triệu đồng từ 
người mẹ ruột ba mươi lăm tuổi của cô thiếu nữ này. Cuộc 
thanh toán không sòng phẳng cho nên người mẹ ba mươi lăm 
tuổi đã thưa kiện. Cuối cùng ông giáo sư về hưu phải ngồi tù 
vì hành vi giao cấu với trẻ em vị thành niên. 

Năng lượng tính dục khiến người ta quên đi tất cả, dù đó 
là giáo sư từng dạy cao học ở nhiều trường đại học tại thành 
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phố Hồ Chí Minh. Cho nên, quán tình thân rất có lợi. Hãy 
nhìn tất cả những người nữ là thím, dì, mẹ, bác gái, chị gái, 
em gái, cháu gái của mình; người nam là cha, ông, cậu, em 
trai, cháu trai… Đó là nghệ thuật để vượt qua. 

Thứ tư, nhận thức hạnh phúc của bản năng tính dục 
không phải là tất cả. Rất nhiều người tuy độc thân vẫn không 
màng đến đời sống tình yêu hôn nhân và vẫn sống hạnh phúc 
với niềm vui nụ cười trong cuộc đời. Hãy bắt chước những 
người đó một phần hoặc nhiều phần, xem họ như sự tham 
khảo, đối chiếu cho bản thân. 

Sự giáo dục và đào luyện từ góc độ đạo đức và tâm linh 
cho thấy không nên tin rằng số phận của mình là phải hưởng 
thụ nó, bằng không sẽ chết, ức chế, khủng hoảng, bế tắc… 
Một trong những phương pháp khác là phải quán chuyển đổi 
nó thành năng lượng của lòng từ bi để trở thành người cao 
thượng hơn, phụng sự cho rộng rãi đối tượng hơn, không còn 
phân biệt vợ chồng hay người tình của mình. Lòng thương 
yêu không bờ bến, không giới hạn đó phải là chất tố tô bồi 
cho hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc đó dù có vẻ đơn sơ giữa 
đời thường nhưng rất đáng trân trọng. Quán tưởng về những 
điều cao thượng, như ánh mặt trời chiếu soi không gian bao 
la vô tận, không phân biệt đối xử giúp chúng ta nhận thức 
sống làm sao ý nghĩa với cuộc đời, còn bản thân mình nếu có 
thiệt thòi cũng không hề hấn. 

Nói chung, có rất nhiều phương pháp tu tập, quán tưởng 
để vượt qua tâm dục một cách thành công. Có nỗ lực, có con 
đường, có kết quả thì chúng không còn là nỗi ám ảnh mà là 
một thách đố để sự thành công của chúng ta có giá trị thiết 
thực và ý nghĩa hơn.

***
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KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC

Trong bài kinh này đức Phật phác họa khái quát bốn tình 
huống của “khổ đau và hạnh phúc” lệ thuộc hoàn toàn vào 
khuynh hướng tâm thành, khuynh hướng hành động của mỗi cá 
nhân theo khung thời gian của hiện tại và tương lai. Phác họa 
bốn tình huống “khổ đau, hạnh phúc” để xác lập niềm tin về 
nhân quả và các giá trị hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Bài 
kinh gián tiếp trả lời câu hỏi “Tại sao có nhiều tình huống làm 
xấu, làm ác mà không bị quả báo xấu ác ngay hiện tại, ngược 
lại có rất nhiều người làm việc thiện, việc lành lại phải lãnh lấy 
những biểu đạt của nhân quả toàn là bất hạnh?”. 

Có một số lẫn lộn giữa thiện ác, tốt xấu nên nhiều người 
không đủ niềm tin đã từ bỏ con đường sống đạo đức mà 
họ từng đi, vì nghĩ rằng nhân quả là một cái gì đó thuộc về 
định mệnh, được sự sắp đặt bởi Thượng đế hay thần linh nào 
đó. Quan niệm sai lầm này đã làm cho con người đánh mất 
phương hướng và đôi lúc làm giảm thiểu tư cách cũng như 
khuynh hướng đời sống thiện lành mà họ đã gieo trồng trong 
mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. 

Khái niệm Pháp Hành trong kinh Trung Bộ đặc biệt bài 
kinh này được dịch từ tiếng Pali “Dhamma Samadana”, 
vì nghĩa không rõ của nó, nếu dịch sát nghĩa theo các bản 
Hán dịch là “cách thức hành trì pháp” thì sẽ gây khó hiểu. 
Khái niệm này nên được hiểu một cách đơn giản như là bốn 
khuynh hướng nỗ lực, nỗ lực cho đời sống thiện ích và nỗ 
lực cho một thiện ích bất kỳ. Các khuynh hướng đó dẫn đến 
thành quả. Nói cách khác, bản chất của thành quả đã nằm 
trong chiều kích của khuynh hướng. Mỗi khuynh hướng cho 
thấy bản chất của một loại hình nhân quả khác nhau và tính 
thời gian của nhân quả trên bản chất đó. 
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Có rất nhiều quan điểm khác nhau khi đề cập đến “khổ 
đau và hạnh phúc”. Chúng ta tạm phân chia thành ba khuynh 
hướng nhận định về nhân quả.

Có khuynh hướng cho rằng: Khổ và vui thuộc về quan niệm. 
Khi ta nghĩ cái gì đó khổ thì nó trở thành khổ, cho nó là vui 
thì nó trở thành vui. “Khổ và vui” không có thước đo, không 
có cán cân phân định rõ ràng và bản chất của nó lệ thuộc vào 
quan điểm của cá nhân, văn hóa, phong tục tập quán, cộng 
đồng hay của các chính thể khác nhau.

Đặt giá trị của “khổ và vui” trên nền tảng của quan niệm 
rất thuận lợi nhưng cũng không ít bất lợi. 

Thuận lợi là nếu một người có cá tính lạc quan yêu đời 
thì tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời, họ không quan niệm 
như nỗi bất hạnh mà xem đó như những thách đố, những 
điều kiện tất yếu để rèn luyện đức tính, rèn luyện bản lĩnh, 
rèn luyện những năng lực đặc biệt, làm cho họ sung sức hơn. 
Quan niệm này làm cho đời sống dù khó khăn trở thành lợi 
lạc, dù bất hạnh trở thành hạnh phúc. 

Chẳng hạn có nhiều Phật tử khi nghe con em mình phát 
tâm muốn xuất gia, chẳng những không cho mà còn bàn ra 
khiến con em nản lòng thối chí “Đi tu làm gì? Vô chùa khổ 
lắm,… hết đời hay sao mà vô chùa ở?”. Một số người nhiệt 
tình đến độ trích dẫn một vài câu chuyện mà họ nghe đâu đó 
về các vị tu sĩ thiếu lập trường, vì gặp vài nghịch cảnh nho 
nhỏ bỏ luôn cả đời tu. Nắm bắt những sự kiện như vậy, nhiều 
người mất hết niềm tin, lý tưởng cao đẹp, thay vì “tu là cõi 
phúc”, một số Phật tử lại cho rằng “tu là khổ”, từ đó không 
dám cho con cháu của mình đi tu.

Bất lợi khi quan niệm “khổ và vui” thuộc về cái nhìn 
cá nhân. Tiêu chí về khổ được đặt ra trên nền tảng không 
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được hưởng thụ, không được tự tung tự tác làm những gì 
mình thích mà phải đặt trong quy luật của đời sống đạo đức, 
của khuynh hướng tâm linh và của sự hành trì chuyển hóa. 
Những người có khuynh hướng như vậy cho rằng họ đang 
rơi vào cảnh trạng rất khổ đau. 

Ai cũng có những giới hạn, muốn được hoàn thiện cần 
phải có sự hỗ trợ của đời sống đạo đức, của giới luật, của 
thân tâm, của những người đi trước v.v… Quan niệm đó làm 
cho con người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được ai nhắc 
nhở. Vì biết rất rõ mình không nhìn thấy được mình, như 
chiếc gương không thể tự nhìn thấy nó, nên mỗi khi nhận góp 
ý chân thành mà không cảm thấy tự ái, khổ đau. Đó là một 
trong những cách thức quan niệm “khổ và vui”.

Một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con trai sống 
khá hạnh phúc. Buổi sáng nọ, người chồng thức dậy thấy con 
trai đang ăn sáng một mình, mẹ nó đã đi vắng. Ông loạng 
choạng mắt nhắm mắt mở sờ lên bàn và nắm lấy một lá thư. 
Ông dụi mắt vài cái rồi đọc, “Anh ơi, hãy ăn sáng đi, em đi 
chợ nhé. Chúc anh một buổi sáng an lành”. Người chồng rất 
đỗi ngạc nhiên trước cử chỉ quan tâm đặc biệt khác mọi ngày 
của vợ mình. Nhìn lên giường, ông thấy bộ quần áo vừa được 
ủi mới cáu cạnh, giày đã được đánh bóng, đồ đạc trong nhà 
ngăn nắp một cách khác thường. Ông cố nhớ chuyện gì đã 
xảy ra tối hôm qua, nhưng vì tối qua quá say nên ông không 
tài nào nhớ được. Ông bèn hỏi con trai và được cậu bé kể 
lại: “Khuya hôm qua ba về nhà với bộ dạng say mèm, nôn ói 
và làm vỡ đồ đạc khắp nhà. Mẹ đã phải dìu ba vào giường. 
Khi mẹ chăm sóc, cởi áo thay cho ba thì ba ngăn mẹ lại và 
nói: ‘Cô ơi, hãy tránh ra, tôi đã có vợ rồi’”. Đến đây, ông 
đã hiểu tâm trạng của vợ ông có lẽ vô cùng hạnh phúc khi 
nghe những lời nói chân thật từ trái tim vốn không dễ giấu 
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giếm trong trạng thái say xỉn. Người vợ mặc dù biết chồng 
mình có thói quen uống rượu sau khi tan sở, lẽ ra đối với rất 
nhiều gia đình tình trạng này sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau, 
nhưng trong tình huống ở đây người vợ lại cảm thấy vô cùng 
hạnh phúc.

Quan niệm hạnh phúc trong tình huống này thuộc về cá 
nhân. Người ta cố gắng giữ vững một gia đình chung thủy, 
nhưng bản chất của hạnh phúc thật lại không nhiều, vì trong 
sinh hoạt, dòng cảm xúc của vợ và chồng không được chia 
sẻ, và con cái không được chăm sóc  trong sự chia sẻ này. 
Trong tình huống câu chuyện, người chồng đi tìm khuynh 
hướng riêng cho mình. Ông nghĩ rằng chén rượu và những 
người bạn nhậu chính là nỗi niềm và đối tượng của hạnh 
phúc, còn vợ con và sinh hoạt gia đình chỉ là trách nhiệm 
hay nói cách khác là một gánh nặng. Quan niệm đó làm cho 
nhiều đàn ông không còn trách nhiệm với gia đình. Mỗi lần 
về đến nhà là cảm thấy đầu óc nặng nề, còn ra ngoài uống 
rượu với bạn bè thì lại cảm thấy thoải mái. Sai lầm trong 
quan niệm về “khổ và vui” đã dẫn đến sự mất phương hướng 
ở rất nhiều người. Trong khi đó, vừa là một người vợ đảm 
đang, và vừa là một người mẹ gương mẫu, thì bà vợ này đã 
quan niệm rằng nếu chồng mình không có những thói hư tật 
xấu ngoài nghiện rượu, bà vẫn có thể châm chước được. Vì 
thế bà làm tất cả mọi thứ cho ông, vì nghĩ rằng hạnh phúc lớn 
nhất của bà là được người chồng chung thủy.

Quan niệm cá nhân về hạnh phúc đôi lúc đẩy con người 
vào trạng thái không còn sự lựa chọn và tự an ủi rằng mình 
vẫn còn may mắn hơn những tình huống bi đát của gia đình 
khác. Sự an ủi để vượt qua cảm xúc khổ đau có thể là một 
phương pháp trị liệu giúp có được trạng thái tâm an, hay 
hạnh phúc nhất thời nhưng nó không phải là hạnh phúc thật.
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HẠNH PHÚC QUA KINH NGHIỆM

Có người cho rằng: Hạnh phúc có thể được biểu đạt qua 
những kinh nghiệm. Nói đến kinh nghiệm là nói đến cái gì 
thuộc phạm trù cá nhân, chỉ có ai nằm trong tình huống đó mới 
biết được bản chất thật của nó. Nhà Phật mô tả: “Tương tự người 
uống nước mới biết nước nóng hay lạnh, mức độ của cái lạnh 
và cái nóng ra sao, người khác không thể nào cảm nhận đúng 
như bản chất mà sự nóng và lạnh đang diễn ra”. Quan niệm 
“khổ và vui” thuộc về kinh nghiệm như thế. Dĩ nhiên nó có phần 
chủ quan ở chỗ tùy theo tình người mà quan niệm, và giá trị của 
quan niệm đó ảnh hưởng một mức độ có hạn tới con người.

Tuy nhiên, Kinh điển nhà Phật đặc biệt có bản kinh Na 
Tiên Tỳ Kheo, có đoạn nêu rõ: Không nhất thiết phải trải qua 
kinh nghiệm, con người vẫn có thể có được kiến thức về  một 
vấn đề nhất định nào đó. Người ta có thể vận dụng những 
phương pháp diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp để biết 
được một sự kiện khá chuẩn xác như người trong cuộc. 

Na Tiên Tỳ Kheo hỏi nhà vua Di Lăng Đà rằng: “Đại 
vương là người cầm cân nảy mực của một quốc gia. Mỗi khi 
đại vương ra hình phạt với một tử tội nào đó, làm thế nào 
Đại Vương biết được người tử tội đó rất khổ đau đến độ Đại 
Vương cho đó như bài học điển hình để thị uy với tất cả thần 
dân còn lại? Điều gì đã làm cho Đại Vương có một quan 
điểm để dẫn đến quyết định thị uy đó?”. 

Nhà Vua trả lời: “Thưa đại đức, khi một tử tù được đưa ra 
pháp đình, cây đao xử trảm vừa chạm đến cổ, nếu quan sát 
chúng ta sẽ thấy mắt của người đó nhắm lại, cố gắng dùng 
hết sức lực đẩy nỗi đau và muốn phủ định nỗi đau đang hiện 
hữu. Khi đao đi hết đường lực của nó, đầu rơi khỏi cổ, cái 
chết bắt đầu xuất hiện, lúc đó ta sẽ thấy thân thể của người 
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tử tù giãy giụa, có khi anh ta bám hai tay vào gông cùm, cái 
bàn hay cái ghế để truyền nỗi đau qua vật mà mình đang có 
bên cạnh. Điều đó chứng tỏ người tử tù phóng thích nỗi đau 
qua cách thức biểu đạt của tiếng la hét, của mắt nhắm lại, 
của gương mặt nhăn nhó, của thân thể giãy giụa, của sự đập 
bàn xô ghế và bám víu vào cái gì đó, và người quan sát có 
thể biết chắc chắn được cái khổ đang diễn ra trong dòng cảm 
xúc của người này”. 

Đại đức Na Tiên lý giải: “Cũng vậy thưa đại vương, 
người đạt an vui hạnh phúc sẽ cảm nhận được chất liệu hạnh 
phúc của Niết Bàn như thế nào. Sự biểu đạt của ngôn ngữ, 
cách thức đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt hàng ngày, ta thấy có 
cái gì đó rất thư thái khác biệt hoàn toàn với người giả tạo. 
Hạnh phúc của Niết Bàn và giá trị an lạc phải được thể hiện 
một cách thư thái tự nhiên, không có sự gắng gượng hay làm 
dáng nào cả. Do đó người quan sát có kinh nghiệm vẫn có 
thể biết được một nhà sư hay vị hành giả nào đó đã đạt được 
trạng thái an lạc thật sự hay không. Chỉ cần quan sát cách 
biểu đạt về ngôn ngữ, cơ thể di chuyển đi đứng, nằm, ngồi, 
cách giao tế sinh hoạt hàng ngày thì có thể biết được, nhất 
là trong tình huống mà người đó hoàn toàn không biết mình 
đang được để ý, quan sát”. 

Bản chất của “hạnh phúc và khổ đau”, nếu nói rằng nó 
chỉ đơn thuần là chủ nghĩa kinh nghiệm thì không hẳn đúng. 
Có những cái thuộc về phán đoán trực quan, có thể cảm nhận 
bằng cái nhìn, sự suy nghĩ hoặc dựa vào biểu đạt của ngôn 
ngữ hay biểu đạt của thân thể mà người ta có thể diễn dịch, 
loại suy, quy nạp, tổng hợp để đi đến kết luận rằng người A, 
người B, người C đang vui hay đang buồn. Ví dụ, một cầu 
thủ sút bóng vào khung thành của đối phương, hàng ngàn 
người vỗ tay, reo hò. Khắp nơi trên thế giới nếu đang theo 
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dõi trên màn ảnh nhỏ cũng đều vui mừng, có người không 
nén được đã chạy đến ôm tivi… Tóm lại, các cách biểu 
đạt này đi đến kết luận rất đơn giản rằng họ đang vui. 
Cũng trong tình huống đó, quan sát những nguời không có 
thiện cảm với đội banh vừa ghi bàn thắng, họ sẽ buồn lặng 
người. Niềm vui và nỗi buồn xuất hiện trên những gương 
mặt ở cùng thời điểm, cùng sân vận động, thậm chí trong 
cùng một ngôi nhà giữa cha con, vợ chồng, giữa những 
người thân với nhau, nếu có hai quan niệm khác nhau về 
sự đồng thuận và ủng hộ.

Khổ thuộc về cảm xúc, vui cũng thuộc về cảm xúc. Nói 
đến cảm xúc là nói đến cái gì đó vừa có quán tính của nghiệp, 
vừa có quán tính của văn hóa, quán tính của phong tục, và 
của đời sống cá nhân. Nó là một tập hợp của cái gì đó vừa 
chủ nghĩa kinh nghiệm, vừa những quan niệm, những quy 
luật thuộc về tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, loại suy v.v… 
Cho nên nhà Phật nhận định đánh giá bản chất của khổ và vui 
trên mấu chốt của dòng cảm xúc. Nếu vận dụng mô hình toán 
học để biểu đạt thì cảm xúc có thể được diễn ra như một hình 
Sin với đường cong gợn sóng. Khi đường Sin lên đến mức độ 
cao nhất thì nó tạm được mặc định là bản chất của niềm vui. 
Đường Sin đi xuống độ cong thấp nhất, nó biểu đạt cho dòng 
cảm xúc khổ đau. Vậy bản chất của “đường Sin cảm xúc khổ 
và vui” này luôn luôn là đường biến thiên không bao giờ tồn 
tại mãi. Dòng cảm xúc này cứ thay đổi liên tục đến nỗi con 
người mải miết chạy theo nó mà vẫn không theo đuổi kịp, 
nếu người đó có khuynh hướng lệ thuộc vào nó.

Xác quyết bản chất của “khổ và vui” gắn liền với dòng 
cảm xúc là để giúp các hành giả không lệ thuộc vào dòng 
cảm xúc, vì bản chất của dòng cảm xúc lệ thuộc rất nhiều 
vào tính điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, người giao tế, thời 



96 •  HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

tiết, khí hậu. Tất cả những thứ đó tạo ra các duyên thuận và 
nghịch làm cho cảm xúc con người cũng trong tình huống đó 
có khi trở thành vui, có khi trở thành buồn. 

Chẳng hạn kỳ thi giáo lý toàn thành phố Hồ Chí Minh 
vào ngày chủ nhật 17/09/2006 vừa qua tại hội trường Nhà 
Văn Hóa Phật Giáo TP.HCM có gần 1.500 thí sinh từ hai 
mươi mốt quận huyện tham dự, vui buồn lẫn lộn. Nhiều hành 
giả nghĩ rằng có mặt trong hội thi là một niềm vui, vì họ tự 
tin sau khi đã đạt điểm tiên tiến trở lên từ các hội thi cấp quận 
huyện cách đó hơn một tháng. Một số người khác đi thi với 
niềm ao ước dành giải quán quân, thủ khoa đem danh dự về 
cho chùa mình, lớp mình hay thầy mình. Kết quả không như 
ý, khiến các hành giả thất vọng, buồn bã và lảng trốn. Một số 
thí sinh ra khỏi phòng thi biết chắc kết quả kỳ thi sẽ không 
chuẩn xác, vì chỉ có mấy chục giám khảo chấm khoảng ba 
nghìn bài thi nên mức độ may rủi và sai sót không thể tránh 
khỏi. Nhiều nhóm thí sinh tụ họp suy luận đánh giá đề thi 
kỳ này khó và rất nhiều bẫy. Hoặc một số nghi vấn đặt ra 
khi người học Phật từ năm đến mười năm chưa chắc làm 
đúng bằng những người nhỏ tuổi mới học Phật, phải chăng 
họ được hỗ trợ từ ô dù nào đó v.v… 

Hàng loạt bình luận đánh giá bên lề cuộc thi, khổ và vui 
bắt đầu xuất hiện, dòng cảm xúc theo đó cũng dâng trào lên 
xuống. Nếu những thí sinh có mặt tại hội thi quan niệm rằng 
thi là cơ hội trải nghiệm kiến thức Phật pháp mình đã học, 
qua đó rút tỉa vài nét tinh hoa đưa vào đời sống thực tế, thì 
kết quả cao thấp không bao giờ khiến họ bận tâm. Họ chỉ đặt 
vấn đề tại sao mình trả lời sai câu hỏi đó, lẽ ra chịu khó suy 
nghĩ thì đâu bị rơi vào cái bẫy. Nhờ đúc rút kinh nghiệm, họ 
có thể học thêm kiến thức mới mà trước đây chưa từng học. 
Quan niệm đó là quan niệm cầu tiến trong tu học, cho nên kết 
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quả chỉ là thứ yếu. Do đó đỗ đạt điểm cao không làm họ vui, 
điểm không như ý cũng không bao giờ làm họ buồn lòng. Đó 
là quan niệm làm chủ được dòng cảm xúc của mình. 

Mong sao cho tất cả những ai có dịp tham dự hội thi nên 
quan niệm như vậy, vì trong thi cử mức độ may rủi rất cao. 
Mỗi giám khảo chấm thi có thang điểm thống nhất riêng, năm 
bảy chục người chấm thì sẽ có đến năm bảy chục kiểu chấm, 
chưa kể tình huống các phòng thi Phật giáo không đúng với 
tiêu chuẩn của phòng thi, do thiếu phương tiện nên tổ chức 
trong chùa với khuôn viên chật hẹp. Thí sinh ngồi gần sát 
nhau dễ dàng nhìn sang trái, sang phải, phía trước, phía sau 
trao đổi bài. Số báo danh tuy được dán trên bàn, ghế nhưng 
nhiều thí sinh cũng không ngồi đúng số báo danh của mình 
mà ngồi theo nhóm. Cho nên một người học bài là cả những 
pháp hữu xung quanh đều làm được bài, không có gì tuyệt 
đối. Dĩ nhiên, khi tổ chức những hội thi như vậy, chư tôn 
đức của Ban tổ chức đều thấy rõ những giới hạn của phòng 
thi, những giới hạn về công việc tổ chức và xem rằng đây là 
phong trào vực dậy tinh thần học hỏi của người Phật tử vốn 
bị tắt lịm mấy mươi năm. 

Trước đây, phong trào học Phật có mặt khắp các trường 
trung học Bồ Đề, và các trường đại học. Bên cạnh các nhà 
sư tri thức, còn có rất nhiều cư sĩ Phật tử tri thức dấn thân 
vào xã hội trong các ngành nghề khác nhau. Họ có thể đem 
kiến thức từ các trường Phật học như một tôn chỉ để phục vụ 
văn hóa và dân tộc. Sau năm 1975, đất nước không có cơ hội 
này. Cho nên phong trào thi cử trong vòng hai năm qua là 
một nỗ lực rất đáng khích lệ của Ban hoằng pháp Trung ương 
và Ban hoằng pháp các tỉnh thành. Nó dẫn đến sự nỗ lực kế 
tiếp là sẽ thiết lập các trường giáo lý giành cho cư sĩ tại gia 
để giúp xã hội có thêm những thành phần tri thức đứng trên 
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nền tảng và tư tưởng nhà Phật. Dự kiến trường Đại học Phật 
giáo mà hiện nay vẫn còn danh xưng là Học Viện Phật Giáo 
Việt Nam tại TP.HCM vào năm 2008 sẽ tuyển sinh một cách 
rộng rãi cho các đối tượng là quần chúng Phật tử và không 
Phật tử, chứ không chỉ dành riêng cho đối tượng tăng ni. Dĩ 
nhiên bản chất của các lớp Phật học không hề muốn giới hạn 
trong phạm vi tu sĩ. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có 
rất nhiều người cư sĩ tri thức.

Vì vậy, trong những nỗ lực thi cử, thành công và thất bại 
không khéo sẽ trở thành hạnh phúc và khổ đau. Cứ xem mỗi 
cuộc thi là một cơ hội để được học hỏi thêm những giáo lý 
đã học hoặc chưa được học đến nơi đến chốn. Làm bài sai, 
chúng ta có cơ hội nhớ lâu nhớ dai hơn, còn khi làm đúng dễ 
dẫn đến tình trạng ỷ lại. Do đó quan niệm “khổ và vui” là một 
cảm xúc, con người có thể làm chủ được bản thân mình trong 
những tình huống thuận và nghịch khác nhau. 

HIỆN TẠI VUI, TƯƠNG LAI KHỔ 

Khái niệm “tương lai” bao gồm những gì sẽ diễn ra khi con 
người có thể có thêm mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Nó 
cũng có thể bao gồm luôn khái niệm chỉ đời sau, kiếp sau. Bản 
kinh đưa ra hai quan niệm chính về sự hưởng thụ năm dục: 

Quan niệm của một số Sa Môn và Bà La Môn có khuynh 
hướng hưởng thụ năm dục lạc và có tà ý khi nghĩ rằng không 
có lỗi gì trong sự hưởng thụ các dục. 

Khái niệm Sa môn và Bà La Môn trong bản kinh này ám 
chỉ cho tất cả thành phần tu sĩ. Sa môn trong thời đại đức 
Phật bao gồm ba thành phần chính: Những vị tu sĩ của Kỳ 
Na giáo; những vị tu sĩ có khuynh hướng của chủ nghĩa duy 
vật cổ sơ; và các vị Sa môn Thích tử, tức những người xuất 
gia theo đạo Phật. 
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Khái niệm Sa môn được sử dụng như thuật ngữ đánh 
dấu sự cách mạng về phương diện tư tưởng của hành trì tôn 
giáo khi các nhà chủ trương này đã công khai và chính thức 
không thừa nhận Phạm Thiên của Thượng đế là đấng sáng 
tạo. Họ cũng đã đồng lúc phủ định Kinh Điển Vệ Đà như là 
Thánh kinh mang lại chân lý bất di bất dịch. Họ cho rằng con 
người cần phải có những nỗ lực bản thân để tìm kiếm hạnh 
phúc cho riêng mình chứ không nên lệ thuộc thần linh. Nói 
cách khác, các tu sĩ Sa môn có khuynh hướng tự lực, trong 
khi các tu sĩ Bà La Môn lệ thuộc hoàn toàn vào truyền thống 
Kinh điển Vệ Đà và ân sủng của Thượng đế. Họ chấp nhận 
bốn giai cấp được an bày như bốn bánh xe tách biệt, đáp ứng 
cho các căn cơ khác nhau, làm cho bộ máy xã hội được vận 
hành như ý muốn. Dĩ nhiên, cách lý giải giai cấp như chức 
nghiệp cần thiết ứng với các sở trường. Nhìn bên ngoài của 
logic học có vẻ rất hợp lý, nhưng nhìn vào bên trong của giai 
cấp thống trị thì cách thức lý giải đó chỉ là một sự biện hộ để 
bênh vực cho quyền lợi của giai cấp thống trị là vua chúa và 
những người làm công tác tôn giáo Bà La Môn. 

Mặc dù những vị Sa môn có khuynh hướng sống tự 
lực, nhưng cũng có rất nhiều người lại có khuynh hướng 
hưởng thụ năm dục lạc mà không nghĩ rằng nó có thể gây 
trở ngại cho sự tiến triển của đời sống tâm linh. Khái niệm 
trong Phật giáo, lạc là hạnh phúc, dục có thể hiểu theo hai 
nghĩa. Nghĩa một là Kamaa (hoạt động tính dục). Trong 
nghĩa một này thì “dục lạc” là hạnh phúc từ việc hưởng 
thụ tính dục. Nghĩa hai là Chandaa (ước muốn), dục là 
mong muốn. Hạnh phúc là sự thể hiện thành công những 
ước muốn, theo đuổi những mong mỏi, sống gia thất với 
người thương, đeo đuổi một chức nghiệp đúng sở trường, 
làm một công việc yêu thích. Đó được gọi là hạnh phúc đối 
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với rất nhiều người. Dù giới hạn trong ý nghĩa tính dục, dục 
lạc vẫn là cách sống đặt bản chất của hạnh phúc lên trên sự 
hưởng thụ những giá trị của sự khoái lạc. Nói cách khác, nếu 
không có chủ nghĩa hưởng thụ thì hạnh phúc đối với người ở 
thế gian không còn nữa. 

Rất nhiều Phật tử tỏ ra lo sợ khi nghe con em muốn xuất 
gia “Đi tu làm chi, vô chùa khổ lắm. Ăn chay nằm đất, bốn 
giờ sáng phải dậy công phu. Mỗi ngày phải tụng bốn thời 
kinh. Không được đến rạp xem phim, không được đi chơi 
đây đó, muốn làm gì cũng phải để ý để tứ cho đúng khuôn 
phép, không gì khổ bằng”. Người Phật tử nhận thấy Tam 
Bảo như viên ngọc quý, cúng dường hàng ngày hàng giờ với 
tất cả niềm tôn kính mà lại phát biểu “đi tu là khổ” như vậy 
chẳng lẽ việc cúng dường bấy lâu nay xuất phát từ tình cảm 
tội nghiệp người xuất gia sao? Khi phân tích ra, chúng ta sẽ 
thấy còn rất nhiều quan niệm chưa chuẩn. Trước nhất, người 
đi tu chẳng những không khổ mà còn rất sung sướng. Xét 
trên phương diện hài hước, đầu không tóc khỏi phải tốn tiền 
dầu gội, chống gàu, cắt tỉa tóc, chạy theo thời trang. Quanh 
năm chỉ hai ba bộ áo, rách lại may mới, giản tiện vô cùng. 
Ăn uống cũng đơn giản, mỗi bữa khoảng hai bát cơm là đủ. 
Thức ăn rau củ nhẹ nhàng. Giường chiếu đơn sơ nằm đâu 
cũng được, đi đâu cũng ngủ được, không bị lạ chỗ, không 
bị dị ứng múi thời gian, không có những nỗi lo, nỗi buồn thì 
còn gì hạnh phúc bằng. 

Đối với các vị Sa môn và Bà La Môn có khuynh hướng tà 
kiến sai lầm như vậy, thì sự hưởng thụ đối với năm dục lạc có 
thể là sự say đắm vào sắc, thanh, hương, vị và xúc. 

Sắc: Say đắm vào sắc có thể làm cho vị tu sĩ có khuynh 
hướng mặc trang phục của người tại gia, sử dụng những trang 
sức phẩm và có đời sống sinh hoạt như một gia đình. Phần 
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lớn các tôn giáo xưa nay, trừ đạo Phật, ít nhiều gắn liền với 
khuynh hướng hưởng thụ sắc. Các tu sĩ để tóc, mặc áo đời 
để dễ hòa nhập. Khuynh hướng hòa nhập đó làm họ khó giữ 
được bản thân, vì khi không ai biết mình là tu sĩ, nếu không 
có sự đề cao cảnh giác và ý thức muốn chuyển hóa tâm linh 
thì họ dễ dàng bị sa ngã trong chủ nghĩa hưởng thụ. 

Thanh: Đối với sự hưởng thụ thanh, một số các tu sĩ Bà 
La Môn, Sa môn có khuynh hướng thích nghe nhạc đời, nhạc 
tình, nghe âm thanh của phim ảnh v.v… mua cattset loại đắt 
tiền. Họ không có khuynh hướng thích nhạc tôn giáo. 

Hương: Sự hưởng thụ về hương bao gồm trang sức, nước 
hoa, xà phòng thơm, son phấn, nữ trang, hay ngọc ngà châu 
báu, san hô, hổ phách nói chung gọi là bảy báu, được sử dụng 
để làm đẹp cho cơ thể. 

Tu sĩ các tôn giáo khác mặc sắc áo khác với áo hoại sắc 
giản dị của các nhà sư Phật giáo. Áo hoại sắc là loại áo có 
màu hỗn hợp giữa đen, nâu, xám. Vì đây là màu sắc cũ kỹ 
nên lâu bẩn hơn. Đức Phật khuyên các vị xuất gia nửa tháng 
chỉ nên tắm một lần. Sự thu hút giới tính còn nằm ở chỗ thân 
thể quá sạch sẽ và sang trọng. Có lý giải cho rằng: “Ấn Độ 
xưa khan hiếm nước, cho nên đức Phật khuyên nửa tháng 
tắm một lần”. Lý giải đó sai lầm, khu vực đức Phật hoằng 
pháp là Ma Kiệt Đà, trung tâm văn hóa lớn của Ấn Độ thời 
cổ đại, là một nơi rất trù phú, không có núi cao, nước rất 
đầy đủ. Đức Phật có dụng ý khi yêu cầu các vị xuất gia nửa 
tháng vệ sinh cá nhân một lần là để ngăn chặn khuynh hướng 
hưởng thụ hương sắc. Lúc đó người xuất gia cảm thấy mình 
trở thành một vị thanh bần lạc đạo nhẹ nhàng, thư thái trong 
cái giản đơn mà có giá trị thanh cao về phương diện đạo đức. 
Vì vậy, đánh giá tu sĩ Phật giáo dựa trên hình thức sẽ có thể 
dẫn tới sự sai lầm. 
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Vị: Sự hưởng thụ về vị liên hệ đến văn hóa ăn uống, cao 
lương mỹ vị hay những loại có chất bổ v.v… Ăn uống gắn 
liền với cá tính và nhu cầu cảm xúc. Người có loại cảm xúc 
nào thường thích ăn những loại thực phẩm ứng với cảm xúc 
đó. Thí dụ người lao động tay chân và những ngành thể thao, 
nhu cầu ăn uống của họ phần lớn là thực phẩm mặn, ăn rất 
nhiều thịt và cá để tăng lượng Calogies, giúp họ có thể đáp 
ứng được nhu cầu cơ bắp và các công việc liên hệ đến cơ bắp.

Có thể dựa vào những loại hình thực phẩm được chọn để 
biết được văn hóa tâm linh của người đó. Thực phẩm cũng có 
thể là trở ngại cho sự tu tập. Ngũ vị tân: Hành, hẹ, tỏi, nén, 
hương cừ được giới luật của nhà Phật Trung Hoa yêu cầu 
không nên sử dụng, đặc biệt đối với các giới tử thọ giới Bồ 
Tát, thọ giới Tỳ Kheo. Các vị tổ Trung Hoa giải thích “Mỗi 
giới phẩm có năm vị thần hộ pháp theo bảo hộ. Sự tiêu thụ 
các loại ngũ vị tân sẽ làm cho cơ thể hôi hám, các thần không 
hộ vệ nữa”. Rất nhiều người muốn có sự bảo hộ trên con 
đường tu tập nên từ bỏ chúng. Thực ra đó chỉ là phương tiện. 

Bản chất của “ngũ vị tân” là thực đơn của thần tình ái, 
vì yếu tố kích thích hoocmon trong chúng rất cao. Đức Phật 
khuyên người xuất gia không nên sử dụng để giảm thiểu 
năng lực hoocmon, làm cho dòng cảm xúc không đòi hỏi 
như những người tại gia. 

Xúc: Hưởng thụ về xúc có thể là những cơn nghiện hoặc 
những thói quen về sự ôm ấp, âu yếm như bước đầu của 
tình yêu. Đức Phật khuyên người xuất gia phải chuyển hóa 
phương diện này. Ngài nêu rõ, đối với những vị Sa môn và 
Bà La Môn có tà kiến cho rằng không có bất cứ trở ngại gì 
đối với sự hưởng thụ các dục. Từ đó họ hưởng thụ như người 
tại gia. Hiện đời họ vui trong hưởng thụ, nhưng tương lai gần 
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hay xa, đời này hay kiếp sau, sự hưởng thụ trong mấy mươi 
năm với hình thức tu sĩ sẽ làm cho họ phải trả báo vì mang 
vác nợ của đàn na tín thí cúng dường. 

Các vị Tổ Trung Hoa dùng hình ảnh “mang lông đội 
sừng” để đền đáp công ơn của đàn na tín thí đối với những 
người xuất gia Phật giáo. Ngoài ra các Tổ còn dùng hình ảnh 
ẩn dụ khác rằng những người xuất gia khi nhận phẩm vật 
cúng dường của đàn na tín thí hãy quan niệm mình như viên 
đá mài. Sự cúng dường phát tâm với lòng tôn kính của người 
tại gia như lưỡi dao hay vật liệu kim loại đang cần sự sắc bén. 
Mỗi lần cúng, họ có cơ hội mài con dao hay kim loại đó lên 
viên đá mài của ta, dao và các dụng cụ kim loại đó sẽ được 
sắc bén, còn viên đá mài sẽ mòn dần. 

Chính vì thế, đức Phật khuyên người xuất gia phải tu tập tốt, 
học Phật vững để giúp người tại gia vượt qua những khó khăn. 
Một bên hỗ trợ vật thực, bên kia hỗ trợ phương diện tinh thần 
và tâm linh. Sự giao hoán trong tình huống này làm cho cả hai 
bên được lợi lạc, cả hai trở thành chuyên môn. Người tại gia 
giỏi kinh tế, người xuất gia giỏi tâm linh, hai bên hỗ trợ nhau 
và không bên nào nợ bên nào. Đó là một sự bù trừ. Nếu không 
được như vậy thì phải trả những sự vay mượn, mặc dù dưới hình 
thức cung kính và cúng dường. Quan niệm này giúp tu sĩ có đời 
sống hành trì tốt hơn, tích cực hơn và rất “dè xẻn” phước báu khi 
phải sử dụng nó, nhờ đó kết quả tu tập sẽ đạt được. 

Quan niệm của người cư sĩ tại gia đắm nhiễm vào trong 
sự hưởng thụ các dục lạc và cho rằng đó là bản chất của hạnh 
phúc, họ vui trước mắt nhưng trong tuơng lai thì nỗi khổ 
đang chào đón.  

Theo tinh thần nhà Phật, hạnh phúc thuộc về cảm xúc. 
Thấy điều nào đó thích hợp thì nó sẽ là hạnh phúc, còn thấy 
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điều đó không thích hợp thì nó có thể trở ngại. Hiện tại là 
khổ, vì nhiều người nghĩ rằng hưởng thụ là hạnh phúc, chính 
vì thế để hưởng thụ họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ bất chấp 
luật pháp và lương tâm, và đặc biệt khi có quan niệm tà kiến 
cho rằng không có lỗi lầm gì trong sự hưởng thụ các dục 
lạc. Dĩ nhiên, đối với người tại gia, việc hưởng thụ dục lạc 
theo tinh thần pháp luật và lương tâm cho phép dưới khuynh 
hướng của nhân quả là không có lỗi. Họ không có nhu cầu trở 
thành nhân vật Thánh, không có nhu cầu trở thành những bậc 
tầm vóc về tâm linh. Họ chỉ cần có hạnh phúc, những ước mơ 
được thực hiện, một mái ấm gia đình, một nghề ổn định, có 
bạn hữu, các phương tiện vui chơi giải trí. Sự hưởng thụ đối 
với họ chẳng những được mà còn phải xem như những nhu 
cầu không thể thiếu. 

Sự hưởng thụ năm dục lạc của người tại gia có thể dựa 
vào những lỗ hổng pháp luật. Nhờ sự hỗ trợ từ quyền lực, địa 
vị hay sự khéo che đậy một cách thuận duyên, nên kết quả 
xấu của họ không trổ ở hiện tại khiến nhiều người khác bất 
mãn trước tình trạng người làm điều xấu lại hạnh phúc, còn 
người liêm chính thì lại khổ đau. Họ không biết rằng quy luật 
nhân quả lệ thuộc rất nhiều vào duyên. Trong tình huống này, 
người ta đã dùng những duyên tích cực để che đậy, cái xấu 
chưa có dịp trổ ngay trong hiện tại mà trổ ở đời sau, ở cuối 
cuộc đời, cuối sự nghiệp khi các phước lực đã được sử dụng 
một cách mòn mỏi và khô kiệt. 

Sự kiện cuộc đảo chính năm 2006 diễn ra tại thủ đô 
Bangkok trong khi Thủ tướng Thái Lan Thaksin đang dự 
cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, đã 
làm ông phải lưu vong qua Anh. Các Bộ trưởng và đoàn 
tùy tùng của ông cũng lưu vong theo. Cái gì đã tạo ra 
những biến cố đó? Đứng về góc độ phân tích nhân quả theo 
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nội dung của tình huống thứ nhất là “hiện tại vui và tương 
lai khổ”. Mấu chốt của cuộc đảo chính nằm ở chỗ cách đây 
gần năm năm, thủ tướng Thaksin đã lấy quyền Thủ Tướng 
của mình làm cho thương vụ buôn bán giữa ông và một công 
ty Singapore với tổng giá bán gần hai tỷ đô la nhưng không 
đóng thuế một đồng nào. Khi các Đảng đối lập phát hiện 
một Thủ Tướng thuộc hàng tỷ phú giàu nhất ở Thái Lan 
lại là người trốn thuế, trong khi các thường dân khác phải 
đóng thuế, nên họ đã kích người dân chống ông. Từ đó, cuộc 
khủng hoảng về chính trị ở Thái Lan đã diễn ra từ năm 2005 
đến 2006, và kết thúc là cuộc đảo chính. 

Khi đang tại vị ở vai trò lãnh đạo thì sai sót của người 
đó có thể được bưng bít, che đậy. Tòa án tối cao cũng không 
dám đụng vào. Nhưng khi cái thế hết thì đó cũng là dấu hiệu 
phước bắt đầu giảm. Các yếu tố che đậy lúc bấy giờ không 
còn đủ sức giữ lại những sai lầm đã gây ra. Người đó sẽ phải 
đối diện trước pháp luật. 

Những người làm nghề đồ tể trong mấy mươi năm có 
thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng khi về già họ bắt đầu ngã 
bệnh, họ thường bị ảo giác những gia súc bị giết xuất hiện 
lởn vởn như để đòi mạng. Nghe âm thanh của các loài vật 
bị chết, thấy hình tượng chúng đòi trả thù làm cho những 
người này khủng hoảng và khổ đau nghiêm trọng. Nhiều 
người tru như heo, thay vì đau và rên khóc. Họ thường có 
những tiếng rên, tiếng tru y hệt loài vật mà trước đây họ 
đã từng giết và sát hại hàng ngày. Đến giờ phút cuối của 
cuộc đời, khi nghiệp xấu dâng cao độ thì người đó sẽ nhận 
lãnh tất cả. 

Có những nhân gieo ở hiện tại mà cuối cuộc đời hoặc đời 
sau mới gánh lấy hậu quả. Phân tích về điều này, đức Phật 
đã trực tiếp trả lời cho rất nhiều người có nỗi do dự “Tại sao 
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suốt cuộc đời làm lành mà không lãnh được quả báo tốt, 
ngược lại có những người làm xấu mà sống nhởn nhơ?”
HIỆN TẠI KHỔ, TƯƠNG LAI KHỔ

Bản văn nêu, nhiều hành giả tự hành khổ bản thân ở đời 
này và kết quả đời sau họ tiếp tục bị khổ. Đức Phật đưa ra 
hai trường hợp: 

1. Các hành giả tu theo hạnh lõa thể. Họ không mặc áo, 
phải chịu đựng cái nóng lạnh của khí hậu và thời tiết vốn rất 
khắc nghiệt tại miền bắc Ấn Độ. Mùa đông, nhiệt độ có thể 
xuống 0oC, mùa hè có thể từ 43oC đến 47oC, không hề sử 
dụng bất kì phương tiện làm mát hay làm ấm, họ cho việc trở 
về với trạng thái vi ủy là cách thức đạt được hạnh phúc và 
thể hiện đúng bản chất của con người, còn tất cả những loại 
ăn mặc, cư xử chỉ làm cho con người bị đắm nhiễm trong sự 
hưởng thụ các khoái lạc.

Bản chất của các nhà tu sĩ lõa thể đều là những người 
hành trì nghiêm túc, họ không màng đến khoái lạc giác quan, 
cũng không màng đến những hạnh phúc của trần đời. Họ có 
nhu cầu tìm kiếm những giá trị tâm linh cao. Nhưng bất hạnh 
thay, họ rơi vào một phương pháp sai lầm, cho nên hiện đời 
mấy mươi năm hành trì, họ tự đày đọa thân thể. Đức Phật đã 
nhận định, “Đó là không thể hiện lòng từ bi với thân”. Vào 
mùa lạnh xuống đến 0oC, vào lúc năm giờ khuya, các vị tu 
sĩ lõa thể này xuống sông Hằng tắm để mong rửa hết tất cả 
những trần uế của thế gian. Trần uế đâu chưa thấy rửa sạch, 
ngược lại sau này họ đều nhiễm chứng bệnh thấp khớp và 
nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. 

Tại Ấn Độ, cho đến bây giờ vẫn còn truyền thống tu tập 
theo lõa thể này. Họ nghĩ rằng đó là phương pháp tu tập 
đúng. Đức Phật nói “Ai nỗ lực tu tập suốt cả cuộc đời khổ 
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hạnh ép xác như vậy thì kết quả nếu tái sinh trong đời sau 
cũng trở thành một người nghèo khổ, nhân nào quả nấy... 
Nếu tu hạnh con bò thi đời sau sẽ thành con bò. Nếu tu hạnh 
con chó, đời sau sẽ thành con chó. Người có miệng không 
nói, quả tối đa là câm”. 

Người Phật tử cũng không nên tịnh khẩu theo kiểu không 
nói. Có miệng là để nói những gì chân chính, tuyên ngôn 
những gì có lợi, truyền bá những gì có ích, khuyến tấn giúp 
người khác vực dậy từ nỗi khổ niềm đau. Bốn mươi chín năm 
hoằng pháp của đức Phật là bốn mươi chín năm nói. Ngài nói 
rất nhiều, cả mấy vạn bài kinh. Không một nhà giáo chủ tâm 
linh nào đã nhiệt tình nói nhiều như thế, vì ngài thấy được 
rằng con người có năng lực truyền thông bằng ngôn ngữ vượt 
trội hơn tất cả các loài động vật khác. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng 
khi bắt đầu thực tập thiền, người ta có khuynh hướng lập cư 
và do đó sự giao tế xã hội bằng ngôn ngữ sẽ được giảm thiểu 
khá nhiều trong suốt thời gian tu tập. 

Khi đó nỗi khổ niềm đau, theo quan niệm nhà Phật là 
không nên đi nói đầu này, góp ý đầu kia, chia rẽ đầu nọ. Đức 
Phật nói làm như thế là mang lửa nhà mình đốt cháy sự an 
tịnh và hạnh phúc ở những người khác. Hãy bình tĩnh tìm gốc 
rễ vấn đề để chuyển hóa nó. Chia sẻ tâm sự với nhiều người 
chẳng những không có lợi mà đôi lúc còn có hại cho chính bản 
thân. Dĩ nhiên, việc tâm sự với những người bạn tâm đắc cũng 
có tác dụng giúp vượt qua được nỗi khổ niềm đau. 

Ngày nay có những dịch vụ tư vấn tâm lý rất hữu ích. 
Chúng ta có thể đến chia sẻ mà yên tâm rằng họ có chính sách 
bảo mật và tuyên thệ bảo mật đời sống riêng tư của khách 
hàng. Còn chia sẻ tâm sự một cách vô tội vạ, chẳng những 
họ không giúp được chúng ta mà có thể họ tuyên truyền lung 
tung, làm sự việc trở nên căng thẳng và phức tạp hơn.
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2. Những người sống với tà kiến và tà giới. Tà kiến là 
những cái nhìn sai lầm về bản chất của nhân quả, bản chất 
của cuộc đời, không nhìn thấy nó liên hệ đến vô thường, vô 
ngã; đến những cái nhìn cho rằng vũ trụ này được Thượng đế 
tạo ra, con người có mặt như một vận mệnh không thể nào 
vùng vẫy khỏi. Tất cả những quan niệm định mệnh, ngẫu 
nhiên, vô cớ đều thuộc về tà kiến. 

Sự hành trì của người có quan niệm tà kiến gọi là tà giới. 
Giới là sự hành trì đạo đức. Sự hành trì đó không phục vụ 
cho giá trị hạnh phúc, chẳng hạn như tu lõa thể, tu hạnh con 
bò, hạnh con chó, tu á khẩu, hay tu những hạnh về mê tín dị 
đoan, thờ thần mặt trời, thờ lửa, thờ rắn, thờ bò, thờ các loài 
gia súc, thờ các biểu tượng vật linh v.v… Tất cả đều thuộc về 
tà kiến và tà giới. 

Trong năm 2006, báo chí trên thế giới đã đưa tin thủ 
lĩnh một giáo phái mới ở Nhật Bản vừa bị tuyên án tử hình. 
Vị thủ lĩnh này cho rằng ngày tận thế đã đến và khuyên 
người khác tự tử để tìm kiếm con đường hạnh phúc. Ông 
từng đến một ngôi nhà gồm mười hai thành viên. Sau khi 
ông ra về, mười hai thành viên đó cùng đốt nhà tự tử. Sau 
đó làn sóng tự tử diễn ra rất nghiêm trọng trong vòng một 
thập niên. Đến năm 2006, người ta tuyên án tử hình ông, 
nhân vật tà kiến dẫn đến tà hạnh. Quan niệm sai lầm về 
pháp môn hành trì dẫn đến sự hành trì rất sai lầm kéo theo 
nỗi khổ niềm đau. Cho nên hiện tại khổ, tương lai cũng 
khổ, không đạt được kết quả nào. 

HIỆN TẠI KHỔ, TƯƠNG LAI VUI 
Nhiều người mới sinh ra có những hạt giống của lòng 

tham, lòng sân và lòng si, nhưng họ ý thức được những 
giới hạn nên nỗ lực hành trì để chuyển hóa. Kết quả là họ 
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chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Tất cả những vị xuất 
gia đều ít nhiều ảnh hưởng tập quán trước khi tu còn chưa 
tốt, và đã nỗ lực chuyển hóa. Có người thành công, người 
thất bại. Người thế gian cũng vậy, mặc dù được giáo dục, 
huấn luyện trong môi trường tốt vẫn có thể phạm sai lầm, 
bởi vì bản tính, hay nói theo cách nhà Phật rằng các hạt 
giống xấu trong quá khứ của họ còn quá nhiều. Năng lực 
mới của giáo dục chưa đủ sức tẩy não nhận thức họ, nên 
họ vẫn thể hiện những điều xấu. 

Hiểu được điều này để không phê bình, chỉ trích bất cứ 
ai mà ngược lại cảm thông trước giới hạn của con người. Hễ 
còn là phàm phu thì còn có những giới hạn và sự sai lầm là 
thuộc tính phàm phu. Ở hiện tại, ai có những giới hạn chưa 
bằng những người khác trong các lĩnh vực thành công thì hãy 
nỗ lực, đừng chán nản, đừng ganh tỵ, đừng mặc cảm, tự ti. 
Hãy nỗ lực thật nhiều, phấn đấu thật nhiều, kết quả sẽ như ý 
muốn. Còn mặc cảm, tự ti chỉ làm cho tiềm năng ngày càng 
chết đi. Ganh tỵ, ghen ghét sẽ mất phước báu. Gương mặt 
người ghen tỵ thường không bao giờ đẹp được, họ luôn già 
trước tuổi, vì nỗi đau lúc nào cũng đè nặng lên não. 

Trong khuynh hướng “Hiện tại khổ, tương lai vui”, quy luật 
nhân quả được diễn ra theo tiến trình của thời gian. Có những 
hạt giống gieo tốt ở hiện tại nhưng nó đòi hỏi ba mươi năm sau 
hoặc nhiều đời sau mới trổ quả. Sự trổ quả nhanh hay chậm lệ 
thuộc rất nhiều vào duyên. Cả cuộc đời hành thiện, nhưng quá 
khứ làm điều bất lương, hạt giống xấu quá nhiều, giành giựt vai 
trò vị trí nên những điều thiện chưa có cơ hội trổ quả. 

Kinh Tăng Chi, đức Phật đưa ra một ẩn dụ, nếu chúng ta 
quấy một muỗng đường vào ly nước nhỏ, khi uống, ta có cảm 
giác nước rất ngọt. Cũng muỗng đường đó, ta bỏ vào thau 
nước, với dung tích gấp trăm lần ly nước này, thì chắc chắn 
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rằng vị ngọt trước đó không còn nữa, có chăng cũng chỉ là 
vị ngọt lờ lợ. Nếu quấy muỗng đường này vào nước biển, vị 
mặn của biển sẽ làm mất tính chất ngọt trong nước. Muỗng 
đường đó chỉ có thể tạo vị ngọt trong dòng nước trong vốn 
không mùi vị. 

Cũng vậy, nếu từ nhiều kiếp, một người nào đó vốn trong 
trắng như ly nước khoáng thì quả của việc làm thiện ở đời 
này sẽ được trổ theo kiểu “sáng làm chiều có”. Nhưng nếu từ 
nhiều kiếp, người ấy tạo nhiều sai trái, “thìa đường” của việc 
thiện kia không đủ sức mang “vị ngọt” phước báu đến ngay 
trong hiện tại. Hãy quan niệm rằng, những việc tạo phước 
chưa trổ quả như khoản tiền đầu tư tiết kiệm, sẽ được sử 
dụng trong tương lai. Việc phước thiện đem lại quả phước 
nhanh, hưởng hết quả phước ấy sẽ chẳng còn gì.

Quan niệm như vậy để không bị rơi vào trạng thái mỏi 
mòn chờ đợi dẫn đến thất vọng. Các nỗ lực không nhất thiết 
phải mang thành quả theo chiều kích thời gian mong đợi, mà 
bản chất của kết quả tỉ lệ thuận với tổng số lượng các duyên, 
giữa tốt và xấu ở hiện tại và quá khứ. Hãy hiểu rằng khi có 
cơ hội làm việc thiện, con người lại tăng thêm một phần giá 
trị và tránh được vòng nghiệp xấu ác. Dù quả có trổ ở đời sau 
hay không không quan trọng, quan trọng là trở thành một 
người có tư cách đạo đức. 
HIỆN TẠI VUI, TƯƠNG LAI VUI 

Kinh Phật đưa ra tình huống rất nhiều người do tu tập 
nhiều đời nhiều kiếp, khi sinh ra, các năng lực của hạt giống 
thiện, căn tu có sẵn nên lòng tham, lòng sân, lòng si không 
nhiều. Nếu họ sinh ra trong môi trường tốt, phát triển đời 
sống tâm linh, dù không đi tu thì cũng trở thành những người 
gương mẫu trong xã hội, làm rất nhiều việc, dấn thân phục vụ 
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mà không hề kể công, ỷ lại hay thỏa mãn tự hào. Họ trở thành 
con người hoàn toàn vô ngã với tấm lòng rất bao la. 

Đối với lòng tham: Hành giả luôn theo khuynh hướng  “y 
vũ bất năng khuất”, dù bị cưỡng bức, bị hăm dọa, dù cho cái 
chết trước mắt, họ cũng không sợ hãi, đầu hàng để rơi vào 
chủ nghĩa hưởng thụ. 

Đối với lòng sân: Họ không bao giờ kích động khi bị 
người nói xấu, phê bình, chỉ trích, hay nhận định đánh giá không 
thiện chí. Đức Thế Tôn quan niệm rằng “không có chỗ để nhận 
những phần quà của lòng sân, thì người mang quà đến tặng 
phải tự đem về”. Vẻ thản nhiên, dửng dưng, không phản ứng sẽ 
làm đối phương cụt hứng. Nổi nóng là tự rơi vào bẫy. Càng thể 
hiện sự giận dữ là càng sai lầm. 

Đối với lòng si: Hành giả có khuynh hướng sáng suốt 
trong mọi nhận định đánh giá để giải quyết vấn đề. Vấn đề 
khi giải quyết không bao giờ kéo theo sự nuối tiếc, thất vọng, 
vì nó đều mang lại kết quả như ý. Đức Phật nói, bên cạnh 
những hạt giống như là tiềm năng về điều thiện, điều tốt, điều 
tăng ích, họ còn có những sở trường về các ngành nghề trong 
xã hội, có nhiều năng lực đặc biệt mà không cần phải vất vả 
như những người khác. Họ học một hiểu mười, thậm chí là 
không học vẫn hiểu, nhưng họ không thỏa mãn và dừng lại ở 
những thành quả đó mà nỗ lực học thêm, học mãi. 

Đối với những vị tu tập, ngoài những khuynh hướng thiện 
ích về đời sống tâm linh, họ còn có khuynh hướng nỗ lực lìa và 
buông xả tất cả các hoạt động tính dục và những khuynh hướng 
hưởng thụ dục. Họ thường không bao giờ rơi vào khuynh hướng 
làm điều xấu, điều tội lỗi, dù bị cưỡng bức hay cám dỗ. Họ tu 
tập về thiền, dấn thân hành trì chuyển hóa cảm xúc để làm cho 
các thú vui không ảnh hưởng. Họ có thể lắng tâm vào niềm vui 
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của chánh pháp, niềm vui của thiền định, niềm vui của hành 
trì, niềm vui chuyển hóa, niềm vui của từ thiện, niềm vui của 
dấn thân phục vụ. Nói chung là thay thế bản tính của niềm vui 
đó bằng những niềm vui cao thượng hơn, có ý nghĩa hơn để 
những sự hưởng thụ thông thường không còn dịp chinh phục. 
Cuối cùng, khi đạt được trạng thái thiền, vắng bặt mọi ý niệm 
của “khổ và vui”, không còn những loạn và động trước mọi tình 
huống khác nhau, họ thản nhiên, vô tư và không còn chao đảo 
với mọi biến cố thịnh suy, thành bại, hơn thua của cuộc đời. Đạt 
được trạng thái như vậy, giá trị của an vui hạnh phúc sẽ có mặt. 
Cho nên, là những người đã có năng lực tích cực, việc tu tập sẽ 
có kết quả lâu dài hơn. 

Nhiều người khi được khuyến khích xuất gia lại phân vân 
không biết mình có căn tu hay không. Nghĩ rằng có căn mới 
đi tu sẽ không bao giờ tu được. Có căn nghĩa là có gốc rễ, 
có hạt giống, có tiềm năng, có năng khiếu, tu sẽ dễ. Nhưng 
người chưa có căn dĩ nhiên nếu nỗ lực vẫn đạt được kết quả 
tương đương. Quan niệm sai lầm rằng “phải có căn mới tu” 
nên khi tu tập gặp những khó khăn, người ta dễ dàng quy kết 
vì không có căn tu. Thay vì nỗ lực để thành công, họ chọn 
giải pháp ra đời. Thực tế phần lớn người xuất gia ở tuổi thanh 
niên có kiến thức, trình độ, nghề nghiệp lương bổng ổn định, 
nhưng không màng đến, họ phát tâm xuất gia và tu bền, làm 
nhiều Phật sự hơn những vị xuất gia từ bé, chưa biết gì về thế 
gian. Vì khi xuất gia ở tuổi thanh niên, họ đi bằng lý tưởng, 
bằng nhận thức sáng suốt, đi bằng ý thức tự giác, do đó khi 
đã không màng những cám dỗ thế gian thì sự nỗ lực tu tập 
của họ đạt mức độ cao hơn. Đối với những vị xuất gia ở tuổi 
ấu niên, dĩ nhiên cơ hội làm điều xấu không nhiều, vì sống 
trong chùa từ nhỏ, nhưng nhờ căn ở đời trước là một tu sĩ nên 
họ có mặt trên cuộc đời tiếp tục với hình thức một tu sĩ. Hạt 
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giống đó cứ bình bình và kéo dài, họ trở thành những người 
hiền lành, đạo mạo trong tu tập, nhưng những đóng góp hiếm 
khi xuất chúng. Hòa thượng Thiện Hoa tu từ nhỏ, ba tuổi đã 
vào chùa, sau này ngài trở thành vị đại sư trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo. Hiếm tìm thấy một vị tương tự. 

Như vậy, ở hiện tại gieo trồng những hạt giống tốt thì đời 
sau sẽ có những kết quả an lành. Ở hiện tại đã có sẵn những 
tiềm năng tốt, cũng không nên cảm thấy hài lòng, hãy nỗ lực 
phát triển nhiều hơn để kết quả tốt ngày càng gia tăng. 

Trong tình huống thứ ba và tình huống thứ tư, gián tiếp giải 
thích cho câu hỏi “Tại sao suốt cuộc đời làm lành mà cuộc đời 
lại gặp quá nhiều gian truân thử thách?”. Sự phân tích về bốn 
tình huống nhân quả: “Hiện tại vui, đời sau khổ”, “Hiện tại khổ, 
đời sau vui”, “Hiện tại khổ, đời sau khổ”, “Hiện tại vui, đời sau 
vui”, cho thấy rằng mọi thứ khổ và vui, hạnh phúc và bất hạnh 
đều thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân. Hay nói cách khác, 
bản chất của nhân quả lệ thuộc vào hành vi của mỗi con người. 
Không có Thần linh, Thượng đế nào có thể chứng giám, can 
thiệp. Mỗi người định đoạt, phác thảo, đạo diễn và gánh lấy. 
Kinh Địa Tạng, đức Phật nói dẫu cho là thân thuộc với nhau 
như cha mẹ có muốn chịu khổ cho con cái thì cũng không thể 
nào chịu khổ cho nhau. Bản chất của nhân quả là vậy. Bài kinh 
mặc dù rất ngắn, nhưng nêu rõ cái nhìn và niềm tin bất thoái về 
nhân quả, làm cho hành giả không bao giờ có những hoài nghi 
về những việc làm tốt hoặc hậu quả xấu của một việc làm không 
lành ở hiện tại. Tất cả đều có tuổi thọ ngắn và dài, lệ thuộc rất 
nhiều vào yếu tố của duyên.

***
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SƠ LƯỢC CHỦ ĐỀ KINH

Chủ đề chính của bài kinh gồm hai nội dung: tối thượng 
và hạnh phúc nhất. Bài kinh xoay quanh cuộc đối thoại giữa 
hai nhà tâm linh: đức Phật, bậc đạo sư tâm linh của đạo giác 
ngộ; và du sĩ thiện sanh Ưu-đà-di, một nhà tâm linh của 
truyền thống Sa môn. Cuộc đàm đạo diễn ra trước sự chứng 
kiến của tất cả tín đồ du sĩ Ưu-đà-di. 

Thông qua cuộc đàm đạo, đức Phật đã xác định rằng 
người được mệnh danh đạt “nhất thế trí”, nghĩa là có được 
trình độ toàn trí trong lúc thức và ngủ, theo sự tôn xưng và 
thần tượng hóa của dân gian không bằng một phần mười giá 
trị người hiểu đạo lý nhân quả và duyên khởi. 

Nội dung thứ hai, đó là sự khác biệt quan điểm của đạo 
Phật và Sa môn về con đường dẫn đến hạnh phúc nhất. Sa 
môn cho rằng, con đường hạnh phúc nhất là sự chấm dứt tất 
cả những hành vi phi đạo đức, hay nói cách khác, con đường 
đạo đức là con đường hạnh phúc nhất. Trong khi đó, đức 
Phật lại xác định rằng, con đường đạo đức chỉ là một phần 
bắt đầu rất quan trọng và nền tảng, chứ không phải là tất cả 
của con đường hạnh phúc, do đó những hành giả trên con 
đường tâm linh bên cạnh việc hoàn tất các giá trị đạo đức bản 
thân, cần phải hoàn tất luôn các giá trị thiền định. Đó là hai 
nội dung căn bản được nêu ra trong bài kinh này. 

Từ bài kinh thứ 75 trở đi, chúng ta thấy có sự đồng nhất về 
lối dẫn nhập vào nội dung bằng những cuộc đối thoại. Đặc biệt, 
những cuộc biện luận về tất cả các vấn đề thế sự một cách sôi 
nổi bỗng dừng lại khi đức Phật có mặt để mở đầu cho cuộc đàm 
đạo giữa đức Phật và các vị du sĩ diễn ra. Từ đó chúng ta gián 
tiếp nhận biết rằng các nhà du sĩ ngoại đạo theo truyền thống Sa 
môn có tinh thần tôn trọng những gì thuộc về tôn giáo ở mức độ 
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khá cao. Điều họ được học từ truyền thống của mình và những 
gì nghe đồn đại từ truyền thống tâm linh của đạo Phật có những 
điểm tương đồng nhưng cũng có những điểm dị biệt. Tuy nhiên 
khi có cơ hội tiếp xúc với những điểm dị biệt đó thì họ mở lòng 
một cách rất thoải mái, không hề mang theo định kiến, thành 
kiến về những gì khác với mình. 

Có thể nói phong trào Sa môn giáo, bao gồm đạo Phật, là 
một phong trào tự do dân chủ thật sự về phương diện tâm linh. 
Vì điểm xuất phát của phong trào Sa môn giáo là sự kháng cự về 
phương diện nhận thức luận và tôn giáo, không muốn thừa nhận 
tất cả những giá trị chân lý được định đặt và tuyên bố trong hệ 
thống kinh điển Vệ Đà, ly khai từ truyền thống Vệ Đà vốn đặt 
nặng vấn đề giai cấp và tất cả các định chế xã hội xoay quanh 
chủ nghĩa giai cấp này. Các nhà Sa môn giáo đã trở thành những 
con người tự do thật sự, phóng khoáng và nỗ lực tìm kiếm con 
đường tâm linh mới, bù đắp lại những khoảng trống trong con 
đường tâm linh của Bà la Môn giáo nói chung. Nhờ thái độ 
không hài lòng, không thỏa mãn với những định chế tôn giáo 
có sẵn cho nên phần lớn đi theo con đường Sa môn giáo, học và 
tiếp thu được tinh thần phóng khoáng này. Đây chính là điểm 
xuất phát của con đường tâm linh. 

Đến với con đường tâm linh, nếu chỉ đơn thuần thông qua 
tín ngưỡng thì giá trị đạt được chỉ là những định chế. Giá trị 
chân lý đúng sai của nó lệ thuộc hoàn toàn vào các định chế 
này. Thông qua góc độ tiếp cận tín ngưỡng, nếu các định chế 
đó thuận với đạo đức, hợp với tâm linh thì sự quy ngưỡng 
của chúng ta thông qua góc độ tiếp cận tín ngưỡng sẽ mở ra 
chiều hướng tích cực. Bằng ngược lại chúng ta sẽ trở thành 
những người tích tập thêm những quan niệm tôn giáo mà sự 
dấn thân sâu sắc vào nó có thể làm cho mình bị trói buộc, 
đánh mất hạnh phúc đích thực. 
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Đức Phật Thích Ca là một trong những nhà Sa môn giáo. 
Con đường tâm linh của Ngài khác hoàn toàn ở chỗ, Ngài đã 
trải nghiệm qua tất cả những gì được xem và đồn đại. Khi tự 
mình là bộ phận đang trải nghiệm chất liệu và chất lượng tâm 
linh đó, thì Ngài đã đánh giá được rằng giá trị đích thực của 
nó hoàn toàn khác với những gì đồn đại. Giã từ truyền thống 
Sa môn giáo, Ngài bắt đầu đi theo cách riêng, tìm kiếm con 
đường trung đạo, vượt ra hết tất cả mọi chấp trước về chủ 
nghĩa hưởng thụ vốn có thể làm cho con người bị lún sâu 
trong con đường tha hóa; và con đường khổ hạnh ép xác, vốn 
có thể làm cho con người trở nên bệnh tật, tuy đạt phần tâm 
an tĩnh nhưng tuệ giác và sự sáng suốt không có cơ hội được 
thắp sáng. Dấn thân như vậy, Ngài thấy rất rõ những hạn chế 
trong con đường tâm linh mới của Sa môn giáo này. Mặc dù 
nó có giá trị đóng góp là kháng cự lại trên tinh thần tự do dân 
chủ về những gì không nên, không đáng tin theo, dù nó có 
gốc rễ văn hóa truyền thống mấy ngàn năm.

Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng mở ra 
sự cách tân và đổi mới, con đường tâm linh Phật giáo khuyến 
khích khám phá những giá trị tâm linh hơn là chỉ thừa hưởng 
nó một cách tiêu cực ở chỗ tất cả những gì được nêu ra, 
chúng ta tin theo một cách vô điều kiện. Niềm tin vô điều 
kiện vẫn có giá trị xác lập tính thực tập vào giáo pháp một 
cách nhanh chóng dẫn đến sau khoảng thời gian hành trì, 
trạng thái an lạc của tâm có mặt ngay tức khắc. Tuy nhiên, 
với niềm tin vô điều kiện, sự phát khởi tuệ giác như là con 
đường cứu cánh để tháo gỡ những bế tắc là vấn đề hoàn toàn 
khác, đòi hỏi đến sự kiểm nghiệm tri thức xem có đích thực 
mang lại an lạc lâu dài hay không. 

Rất may mắn và thành công, đức Phật đã tạo ra một thước 
đo mới cho con đường tâm linh. Khi Ngài có mặt thì cuộc 
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đàm luận sôi nổi đang diễn ra trở nên trang nghiêm yên lặng 
tuyệt đối. Ở những bài kinh trước, các vị du sĩ chỉ gặp được 
những đệ tử của Ngài như Xá lợi Phất, Mục kiền Liên, A Nan 
hoặc thỉnh thoảng gặp các vị cư sĩ Phật tử. Đây là cơ hội rất 
hiếm có, mặt đối mặt với Như Lai Thế Tôn mà trước đó các 
dữ liệu về giá trị tâm linh của Ngài được lan truyền và người 
ta bán tín bán nghi về những lời đồn đại đó có đích thực hay 
chỉ là một lời tuyên truyền trống rỗng. Cho nên, để xác quyết 
được nội dung, sa môn du sĩ Thiện Sanh Ưu-đà-di đã yêu cầu 
tất cả du sĩ học trò của mình và những người cư sĩ có mặt 
lúc bấy giờ hãy giữ sự trang nghiêm và im lặng tuyệt đối, vì 
đây chính là tông chỉ của đức Phật. Nếu không gian bất yên 
tĩnh thì cuộc đàm đạo sẽ không được diễn ra. Nghe theo lời 
khuyên, tất cả mọi người hướng tâm về đức Phật. 

KHÔNG CÓ TOÀN TRÍ TRONG MỌI LÚC

Câu hỏi đầu tiên mà du sĩ Ưu-đà-di đặt ra với đức Phật 
là: “Thưa Ngài, con rất thắc mắc và hoài nghi về những lời 
đồn đại về tính toàn trí của Nigantha Nataputta khi ông tự 
nhận mình có tri kiến không dư thừa ‘khi ta đi, khi ta đứng, 
khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến được tồn tại liên tục thường 
hằng’, nhưng khi con hỏi về quá khứ thì ông lại tránh né, trả 
lời lạc đề và tỏ ra phẫn nộ, sân hận?”.

Nigantha Nataputta, tiếng Việt gọi là Ni Kiền Tử, giáo 
chủ của Kiền Na giáo. Người được hiểu là giác ngộ trước 
đức Phật khoảng sáu năm, sống cùng thời và trước đức Phật 
khoảng vài năm. Cuộc đàm đạo này là gián tiếp, thay vì nội 
dung câu hỏi đặt ra dành cho đức Phật Thích Ca, du sĩ Ưu 
-đà-di lại đề cập đến một vị đạo sư khác. Đây là cái bẫy tâm 
linh. Nếu lúc đó đức Thế Tôn phê bình, chỉ trích, tấn công và 
nói những điều sai quấy của Ni Kiền Tử thì chắc chắn rằng 
vị sa môn khôn khéo này sẽ đánh giá những lời đồn đại về 
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đức Thế Tôn chỉ là sự trống rỗng. Bản chất của một bậc tuệ 
giác, dù thấy rõ hạn chế của người khác nhưng không vạch lá 
tìm sâu, không tấn công khi có người nào đó châm mồi, mà 
cố gắng trình bày vấn đề có tính cách xây dựng và nội dung 
của nó hướng tới mục tiêu cao thượng hơn. Các nội dung 
tâm linh giữa sự thực và lời đồn đại luôn được các vị du sĩ 
Sa môn giáo đàm luận mỗi khi họ có cơ hội gặp nhau trong 
rừng sâu, trên núi cao v.v... và phần lớn không được thỏa 
mãn. Vì là nhà tự do tư tưởng, các du sĩ Sa môn giáo thích 
rày đây mai đó, mỗi khi nghe danh vị đạo sư nào có tầm vóc 
về tâm linh là họ đến khẩn cầu để tìm kiếm những giá trị mới 
cho mình. Có những sự tầm cầu mang đến thái độ thỏa mãn, 
nhưng cũng có những sự tiếp xúc dẫn đến thất vọng vô cùng. 

Cái bẫy đưa ra ở đây rất sâu sắc và câu trả lời của đức 
Phật cũng hết sức sâu sắc. Ngài nói: “Việc trả lời câu hỏi vừa 
nêu đảm bảo tính thỏa mãn hay không phụ thuộc vào hai tiêu 
chí, đó là: cuộc đàm thoại đó phải diễn ra giữa hai người 
đạt túc mệnh minh và sanh tử trí. Còn bằng không, nó sẽ trở 
nên vô nghĩa”. Trong truyền thống tâm linh của đạo Phật, túc 
mệnh minh là người có năng lực hồi ức về quá khứ, không 
chỉ đời kế cận mà trải về thời gian xa tít, không thể tính đếm 
được. Người đó sẽ thấy chi tiết trên nền tảng đại cương trong 
mỗi một kiếp sống như tên tuổi, họ tộc, hôn nhân, vị trí xã 
hội, hạnh phúc khổ đau, giàu hay nghèo, các cảnh huống 
giao tế sinh hoạt của chính mình. Trong khi đó định nghĩa về 
thiên nhãn minh được hiểu là năng lực thấy rõ từ đại cương 
đến chi tiết các nhân quả của con người ở hiện tại nối kết với 
tương lai. Làm những hành động A thì sẽ tiếp nhận các kết 
quả A+ hoặc A-, đôi lúc nó có thể bị triệt tiêu và trở thành 
phản ứng nghiệp, trở thành trung lập hay trung hòa. Tất cả cơ 
chế hoạt động của nhân quả được xem như biệt nghiệp của 
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một con người, và nhân quả như hệ thống cộng nghiệp của 
một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia được các nhà có 
năng lực chứng đắc thiên nhãn minh thấy rất rõ. 

Nếu cuộc đàm đạo không được diễn ra với những đối 
tượng như thế thì làm thế nào người nghe có thể kiểm nghiệm 
điều được trình bày là đúng hay sai. Cho nên ý đức Phật 
muốn nói là, sẽ trở nên vô ích khi đặt trọng tâm đề cập đến 
năng lực toàn trí của sa môn Ni Kiền Tử có thật sự như lời 
đồn đại hay chỉ là một tuyên bố rỗng. Hơn nữa, những cuộc 
thảo luận khi vắng mặt, người thứ ba sẽ trở thành vô nghĩa, 
thậm chí nếu không khéo sẽ được hiểu như là sự khai tử hay 
nói xấu người mà người đó không có cơ hội biện hộ cho 
mình. Như vậy, câu trả lời của đức Phật đã thoát khỏi cái bẫy 
tranh luận mà du sĩ Ưu-đà-di đặt ra cho Ngài. 
HIỆN TẠI LÀ PHÉP MẦU

Sau đó, đức Phật lái chủ đề cuộc đàm đạo qua một hướng 
rất có ý nghĩa thiết thực: “Điều quan trọng hơn cả mà tôi muốn 
chia sẻ với hiền hữu là hãy quên quá khứ và cũng hãy quên đi 
tương lai, hãy nhớ rằng chúng ta đang sống ở hiện tại”. 

Dù đối với người nào đề cập đến câu chuyện đã diễn ra 
tức là chúng ta đang bàn thảo về chuyện quá khứ. Giá trị 
của quá khứ có mặt trong giai đoạn của quá khứ, với những 
người trực tiếp hay gián tiếp liên hệ, trong khi đó chúng ta lại 
thảo luận với nhau về nội dung không dính líu gì đến cả hai 
người, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, thì phỏng có giá trị gì. 
Còn đề cập đến tương lai mà bản chất của nó biến dịch theo 
chuỗi nhận thức của tâm dẫn đến sự phản ứng của các hành 
vi trong đời sống là chuyện cũng không gì chắc chắn. Cho 
nên đức Phật đã kéo du sĩ Ưu-đà-di từ việc biện luận như cái 
bẫy liên hệ đến một sự kiện, một con người đã qua trở thành 



  TỐI THƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC NHẤT • 123

phải đối diện trực tiếp với Ngài; và nội dung trọng tâm của 
cuộc đàm đạo ở đây phải xoay quanh những vấn đề như thế. 

Ở đây, chúng ta có thể học tập và áp dụng. Thường khi 
có dịp ngồi tâm sự trò chuyện với nhau, chúng ta không nói 
chuyện của hai người mà nói chuyện thiên hạ. Càng nói 
chuyện về người thứ ba thì khuynh hướng nhận xét, đánh giá 
nhân vật đó sẽ dẫn đến thái độ không hài lòng của hai người 
đang có mặt, và từ tình bạn, tình thân có thể dẫn đến tình 
trạng mâu thuẫn, đối nghịch. Chính vì thế mà việc đặt trọng 
tâm giữa hai người đang có mặt như thực tại “đang là” là yếu 
tố giải quyết gút mắc. Nói một cách khác, trọng tâm cuộc đối 
thoại theo đề nghị của đức Phật phải là trọng tâm của “đang 
là”, và phương pháp đối thoại: “nói với” chứ không “nói về”. 
Chúng ta nói với một người nào đó, người đó đang lắng nghe 
và ngược lại. Như vậy, tính cách được lắng nghe làm cho 
người giãi bày thảo luận cảm thấy nội dung trở nên nghiêm 
túc, hơn là nói về một người khác. 

Bản chất một sự kiện thuộc về quá khứ hay tương lai 
không thể tạo ra dưỡng chất nào cho tâm linh cũng như giá 
trị thực tế của hai người. Do đó, khi có mặt sinh hoạt trong 
gia đình giữa quan hệ vợ chồng, con cái, anh em và người 
thân quyến thuộc, thì chúng ta nên học theo cách thức của 
đức Phật. Nếu ai đó đem câu chuyện phiền toái ở công sở 
cho nhận thức của mình thì người Phật tử phải biết lái vấn đề 
về với những gì đang diễn ra. Thay vì quan tâm đến chuyện 
con cái của thiên hạ, hãy quan tâm con cái của mình; thay vì 
bàn đến chuyện người dưng nước lã, chúng ta nên bàn đến 
chuyện của hai người; thay vì dẫn chứng chuyện này chuyện 
nọ mà tính chất liên hệ hoàn toàn vô bổ, thì chúng ta hãy đưa 
ra những vấn đề đang trăn trở để tìm giải pháp. Như vậy tính 
chất sinh hoạt gia đình được thiết lập trong nội dung các cuộc 
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đàm thoại với nhau, nhờ vậy an vui hạnh phúc sẽ đạt ở mức 
độ khá cao. Học đức Phật, chúng ta cố gắng quay vấn đề trở 
về hiện thực giữa những người đang có mặt hơn là những 
người đang vắng mặt, vì chân lý đúng sai liên hệ đến người 
vắng mặt trong quá khứ hay những giả định người vắng mặt 
ở tương lai đều không có cơ sở biện hộ và do đó việc đi sâu, 
tiến xa nội dung trở nên vô bổ. 

Dừng quá khứ và dừng tương lai rất quan trọng. Các nhà 
lịch sử, các nhà khảo cổ đang nỗ lực kéo chúng ta về quá khứ 
để giúp chúng ta trau dồi kiến thức văn hóa, phong tục tập quán. 
Những kiến thức này sẽ trở nên kinh nghiệm nếu sử dụng nó 
đúng đắn. Ý nghĩa hỗ trợ cho việc xúc nhấn kiến thức rất cao, 
dĩ nhiên nó phải được phân tích có phương pháp để tạo bài học 
lịch sử, hơn là chỉ nêu ra những sự kiện lịch sử thường tình rồi 
định đoán phản ứng kéo theo sau. Do đó, nghiên cứu lịch sử 
là để đúc rút kinh nghiệm, tránh vết xe sai lầm, phục vụ chính 
mình ở hiện tại hoặc tương lai để không trở thành nạn nhân 
tương tự. Nếu đứng từ phương diện nhà Phật, giá trị của lịch 
sử bao gồm khảo cổ và những vấn đề tương tự nằm ở chỗ này. 

Ở đây, cuộc đàm luận của Ưu-đà-di đi về khuynh hướng 
khác, bất mãn trở nên thất vọng vì những gì được đồn đại liên 
hệ đến năng lực toàn trí của nhà đại tâm linh Ni Kiền Tử. Tuy 
nhiên, thông qua cách ông đặt vấn đề, chúng ta thấy việc xác 
nhận ai là bậc toàn trí nằm ở chỗ kiến thức hoàn hảo về quá khứ 
và tương lai có được thiết lập đầy đủ với những minh chứng hay 
không. Nếu câu trả lời là không, thì lời đồn đơn thuần chỉ là một 
lời đồn, tệ hơn nữa có thể dẫn đến chủ nghĩa thần tượng, mê tín 
cá nhân và niềm tin mù quáng phần lớn có mặt trong rất nhiều 
tôn giáo hữu thần, nhất thần hay đa thần nói chung. 

Tuyên bố về một nhân cách toàn trí đặt trên nền tảng 
người đó không phạm sai lầm, mọi thứ diễn ra trong cuộc 
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đời đều được người đó biết một cách chuẩn xác, tuyên bố 
thì dễ nhưng xác quyết lại khó hơn. Ưu-đà-di đề cập đến quá 
khứ không phải của mấy mươi năm về trước mà là của kiếp 
trước và câu trả lời của nhà đạo sư Ni Kiền Tử hoàn toàn bị 
bế tắc, bởi ông không có năng lực này nên đã cố tình tránh 
né. Và khi đề cập đến tiến trình tái sinh trong tương lai thì sự 
bế tắc của ông cũng diễn ra tương tự. Cũng như thế, chúng 
ta áp dụng cho những người được gọi là tiên tri. Khi hỏi đến 
bất kỳ sự kiện nào, đặc biệt những sự kiện liên hệ chính bản 
thân, người đó hoàn toàn không biết; nếu chuyện bản thân 
ngày mai như thế nào mà không trả lời được thì lời đồn đại 
rằng: “Tôi có thể biết được chuyện của thiên hạ, chuyện của 
nghìn năm sau” là điều không có cơ sở logic. 

Đây chính là thước đo căn bản để đong đo, tính đếm chiều 
sâu của một nhà được mệnh danh là toàn tri hay toàn trí. Các 
tôn giáo thường đề cao và cường điệu hóa năng lực toàn trí 
của người sáng lập ra đạo mình. Nhưng thực tế, nếu phân 
tích trên các sự kiện được mô tả chính từ kinh Thánh của tôn 
giáo đó thì hai yếu tố quá khứ và tương lai không đảm bảo 
cho niềm tin rằng đó là nhân vật có nhân cách như thế. Do 
đó, khi nghe ai quảng cáo về năng lực này, chúng ta chỉ cần 
lấy hai điều về quá khứ và tương lai là có thể xác minh được 
rằng họ thực sự có năng lực hay chỉ sử dụng nó như một lời 
đồn che đậy cho mục tiêu nào đó. Vì vậy trong kinh, đức 
Phật đã khuyên nhắc những vị xuất gia, dù đạt năng lực này 
cũng không nên biểu diễn, ngoại trừ tình huống vì mục đích 
giáo dục, giúp con người tin nhân quả và hướng tâm về con 
đường chân chính. Các mục tiêu thi thố tài năng xuất chúng 
của mình làm cho quần chúng quay về nương tựa mình và xa 
lánh những người còn lại là điều cấm kỵ. Ai cố tình vi phạm 
là phạm luật Đột kiết la, tức là đáng quở trách. Cho nên, ai tự 
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xưng mình chứng Thánh, có năng lực siêu nhiên, siêu phàm, 
có những sở trường đặc biệt thế này thế nọ thì chúng ta biết 
những tuyên bố như thế không đúng với tinh thần nhà Phật. 
Nhà Phật dạy, hãy thực thi hơn nói. Hạn chế sử dụng phép 
mầu càng nhiều càng tốt, vì điều đó dẫn đến chủ nghĩa thần 
tượng cá nhân. Mê tín dị đoan cũng phát sinh theo nó rất cao. 

GIÁO HÓA LÀ PHÉP MẦU

Đức Phật đã đưa ra khái niệm mới trên nền tảng của chơi 
chữ: “Giáo hóa thần thông được xem như phương pháp giáo 
dục có giá trị nhất mà tất cả những nhà giáo dục và các nhà 
hoằng hóa Phật giáo cần phải thực tập theo”. Giáo hóa thần 
thông không có nghĩa là sử dụng thần thông của mình để 
lôi kéo người khác tin vào năng lực siêu nhiên, siêu phàm. 
Giáo hóa là năng lực dùng phương pháp thấy rõ sở trường, 
sở đoản, căn tánh, những phiền não cũng như tiềm năng giải 
quyết phiền não của người nào đó đang đến với mình như 
một nhu cầu. Nhờ nắm rõ tâm lý cũng như cá tính của 
người đó mà việc hướng dẫn họ trở về với đạo Phật có kết 
quả ở mức độ khá cao. Ai làm được công việc giáo dục 
như thế thì được xem đang thi thố phép mầu. Tức là bản 
thân việc giáo dục là một phép mầu. Việc chuyển hóa con 
người từ tiêu cực đến tích cực, từ khổ đau đến hạnh phúc, 
từ suy sụp trở nên phấn chấn vươn lên là một phép mầu. 
Mà việc giáo dục này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng khác nhau. 
Có người chỉ mất vài ngày, vài ba tháng là có thể đạt được 
hiệu năng của sự giáo dục, nhưng cũng có người mất đến 
cả một kiếp người mới có thể chuyển hóa được đối tượng 
của mình. Cho nên giáo dục, đặc biệt giáo dục thiện, đạo 
đức và tâm linh là phép mầu. Chính vì thế nhà Phật bao 
gồm những vị có năng lực sáu phép thần thông hiếm khi 
sử dụng nó. 
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Trong truyền thống tâm linh nhà Phật, chỉ có ngài Mục Kiền 
Liên sử dụng thần thông trong một vài tình huống rất hy hữu. 
Mặc dù có năng lực thần thông vào bậc nhất, vượt trội hơn rất 
nhiều nhà tâm linh Bà La Môn giáo, nhưng ngài không hề muốn 
sử dụng nó mà dùng cách giảng kinh, thuyết pháp để giúp con 
người quay về với đạo lý có ý nghĩa hơn. Đây là điều mà chúng 
ta cần phải suy nghĩ, nó có thể vất vả nhưng mỗi khi chuyển hóa 
thành công thì giá trị của nó rất lâu bền. 

Quần chúng Phật tử lại không thích như thế, phần lớn 
đến với chùa thông qua sự huyền bí hoặc những phép mầu. 
Nghe đồn đại ở đâu có phép mầu là đổ xô nhau đi, chẳng hạn 
niềm tin Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc có năng lực phù hộ bình 
an, làm ăn khấm khá. Trước đây, mỗi năm chỉ có một ngày 
vía Bà, sau đó kéo thành một tuần, đến nay có mùa vía Bà 
đến sáu tháng, đến độ một vài chùa phải đặt tên Châu Đốc 2, 
Châu Đốc 3. Thay vì đi xuống Châu Đốc mất sáu tiếng đồng 
hồ, chỉ cần đi vài quận ở TP. Hồ Chí Minh, chúng ta có được 
Châu Đốc 2, Châu Đốc 3 với giá trị tương đương. Ưa chuộng 
năng lực phép mầu siêu nhiên gia hộ phản ánh chúng ta có 
quan điểm không muốn nỗ lực, muốn làm ít mà đạt kết quả 
nhiều, nên nơi nào nhiều hứa hẹn, chúng ta đến nơi đó hơn là 
những nơi nói về giá trị nhân quả. 

Ngoài ra còn một lý do dễ hiểu rằng, trong đời sống, 
nhiều người đã từng nỗ lực hết mình nhưng không thành 
công; thất điên bát đảo rồi phải bị đau đớn, thất bại cho nên 
họ mất niềm tin vào năng lực chính mình. Do đó nghe nói 
nơi nào có phép mầu, có sự gia hộ, người ta đến nhiều hơn. 

Phép mầu trong đạo Phật chính là nhân quả. Năng lực tri 
thức để hiểu và sống với nhân quả một cách có phương pháp 
không rơi vào chủ nghĩa định mệnh, chủ nghĩa ngẫu nhiên, 
thái độ đổ thừa, trách trời, trách đất, than mình, than người 
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v.v… chính là phương pháp giải quyết vấn đề trên nền tảng 
nhân bản trong đạo Phật. 

Đức Phật đã quay Ưu-đà-di trở về với hiện tại và yêu 
cầu giải quyết các vấn nạn trong nội dung của hiện tại. Nội 
dung đó là gì? Đức Phật nói tiếp: “Này Ưu-đà-di, điều mà ta 
muốn chia sẻ với ông đó là học thuyết liên kết. Mối liên hệ 
được xem là biện chứng giữa các sự vật, sự kiện, giữa con 
người với con người, giữa con người với môi trường, giữa 
con người với các loài động vật và giữa chúng với nhau. Hễ 
cái này có tạo tiền đề cho cái khác có mặt; hễ cái này không 
có, tạo tiền đề cho cái khác vắng mặt”. 

Nhân quả là đa chiều của hình học không gian, thay vì 
chúng ta chỉ hiểu đơn thuần như mặt phẳng. Nhân quả mặt 
phẳng là nhân quả ngớ ngẩn chỉ có giá trị khuyến tấn đạo 
đức theo kiểu: “Giết một con gà thì kiếp sau đầu thai thành 
con gà và bị giết lại”, hoặc “trộm cắp của người khác thì 
kiếp sau hay đời này bị người ta trộm cắp lại”. Nghĩ như 
thế là phá hoại nhân quả. Dụ ngôn trong kinh Tương Ưng có 
chiều sâu cần suy nghĩ. Đức Phật nói: “Một hoàng tử và một 
thường dân phạm luật pháp của triều đình, ai sẽ bị xử tội 
nặng hơn?” Rõ ràng tội của hoàng tử sẽ được bưng bít, che 
đậy, nếu xử lý cũng chỉ là nội bộ, đôi lúc ém nhẹm đi. Còn là 
kẻ thường dân, tội đó sẽ bị phanh phui, thậm chí có thể dẫn 
đến tru di tam tộc. Hiện tượng nhân quả như vậy làm cho 
người ta không tin nhân quả là cán cân công bình. 

Đức Phật phân tích tiếp, bởi vì nền tảng phước báu ở từng 
con người gắn liền với vai trò, vị thế xã hội mà người đó có. 
Cho nên cùng là đồng phạm nhưng có người bị xử nặng, 
người bị xử nhẹ. Xã hội nào không đặt trên chế độ pháp trị 
dẫn đến ô dù và cách thức xử lý nội bộ sẽ tạo tiền đề cho 
người ta vi phạm pháp luật nhiều hơn. Lúc nào thế thần và 
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dù che của người đó không còn nữa thì người đó bị đem ra 
“thí chốt” trong những cuộc thanh trừng giữa các đảng phái, 
hoặc trong một đảng có hai thành phần cấp tiến và thủ cựu. 
Thành phần cấp tiến sẽ cố gắng phanh phui những điểm sơ 
hở của những kẻ thủ cựu bằng cách đem xử lý một người nào 
đó nhằm dẫn đến tình trạng liên đới trách nhiệm lẫn nhau. 
Do đó, tính chất liên hệ về nhân quả phải được hiểu là liên 
hệ đa chiều. Cũng là một tình huống, nếu có phước báu, vấn 
đề sẽ trở nên nhẹ hơn bởi sự triệt tiêu giữa nhân quả với nhau 
là một quy luật. Làm việc xấu, nếu không có phước báu nào 
gieo trồng trước đó thì việc xấu này sẽ trổ quả nhãn tiền. Còn 
nếu chúng ta có bề dày lịch sử của thành tích, công trạng về 
điều thiện thì luật pháp cũng sẽ rất cẩn trọng, đặc xá trong 
một vài tình huống. 

Như vậy, phước này tạo ra năng lực triệt tiêu về hành 
động xấu mà chúng ta đang làm ở hiện tại. Nhân quả đó được 
gọi là nhân quả đa chiều, nhân quả của hình học không gian. 
Thực tế là như vậy. Sự kéo theo của cái này dẫn đến cái khác 
là sự kéo theo đa chiều tương tác lẫn nhau. Dĩ nhiên trong 
bối cảnh cách đây 26 thế kỷ, lời tuyên ngôn như vậy là tiếng 
sét đánh. Bởi vì từ xưa đến nay người ta hiểu rằng mọi thứ 
từ con người, sơn hà, vũ trụ, chuyện lớn, chuyện nhỏ, năm, 
tháng, ngày, giờ, no hay đói, hạnh phúc hay khổ đau đều do 
Chúa an bài, đấng Phạm Thiên sắp xếp cả. Các tôn giáo nhất 
thần có mặt đồng thời, trước hay sau Bà La Môn giáo, dù ở 
Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, hay bất cứ nơi nào trên hành 
tinh cũng đều có quan niệm tương tự. Trong khi đó, đức Phật 
nói rằng nó là một mối tương tác đa chiều giữa các sự vật, 
sự kiện, giữa con người, môi trường, sự sống với nhau tạo ra 
hệ quả tất yếu trong tự thân của nó. Không ai đứng cán cân 
phân định đúng sai theo kiểu suy nghĩ của nhân dân Trung 
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Hoa rằng có thần chứng giám hành động, lời nói, suy nghĩ 
của chúng ta rồi phân định tốt xấu và cho chúng ta đầu thai 
tái sinh làm thế này thế nọ. 

DUYÊN KHỞI VÀ TƯƠNG TÁC

Tính tương tác N chiều với nhân quả sẽ tạo dựng mọi 
thứ trên cuộc đời này một cách mầu nhiệm, đôi lúc chúng ta 
nghĩ rằng phải có bàn tay siêu nhiên nào đó mới làm được. 
Câu hỏi đặt ra, nếu có năng lực siêu nhiên đó thì ai đã tạo ra 
năng lực này? Bế tắc, không có câu trả lời. Đã là siêu nhiên 
thì phải là phi tạo, phi duyên khởi. Cái gì không bị tạo tác 
thì không thể bị hoại diệt, tức là chúng ta tạo ra một chân lý 
tuyệt đối như là nguyên  nhân đầu tiên khởi tạo ra mọi thứ 
và chúng ta chấp nhận đó là điều bất khả xâm phạm không 
thể sai lầm, không được quyền đặt vấn đề. Trả lời như vậy là 
chúng ta đang “cả vú lấp miệng em”. 

Chân lý trong thực tế không cho phép như vậy. Nó cho 
phép chúng ta truy gốc theo công thức duyên khởi “cái này 
tạo tiền đề cho cái kia, cái kia có mặt tạo cơ sở xúc tác cho 
cái nọ”, quy luật kéo theo là sự tương tác đa chiều và do đó 
không có nguyên nhân đầu tiên. Nó có nhiều nguyên nhân: 
nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân trực tiếp, 
nguyên nhân gián tiếp chứ không hề có một nguyên nhân 
duy nhất. Đây là điểm khác biệt căn bản mà đức Phật muốn 
du sĩ Ưu-đà-di cùng nhiều đồ chúng nắm và hiểu được vấn 
đề. Mặc dù các nhà Sa môn kháng cự lại tinh thần áp đặt 
của Bà la môn giáo như là một định mệnh, nhưng họ bị bế 
tắc trong việc giải quyết và tìm kiếm những câu trả lời thỏa 
đáng, trả lời cho nhân quả, trả lời cho sự khác biệt một cách 
rất khó hiểu về thế giới sinh hoạt, đặc biệt là con người. Cho 
nên họ phủ định cái họ không chấp nhận, nhưng lại không 
tạo ra cái mới thuyết phục hơn. Đó chính là điểm bế tắc của 
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các nhà Sa môn. Đức Phật đã kéo Ưu-đà-di trở về vấn đề này 
hơn là biện luận về chuyện của người A trong quá khứ, hoặc 
suy luận đến một giả tưởng trong tương lai vốn không có giá 
trị thiết thực trên con đường tâm linh tìm kiếm giá trị an vui 
hạnh phúc. 

Ưu-đà-di nói: “Thưa Ngài, bản thân con từ những chuyện 
đại cương cho đến chi tiết còn không nhớ, chuyện hôm qua 
còn không nhớ hết huống hồ là của một đời, hai đời đến 
nhiều đời quá khứ. Thế nên khi nghe Ngài nói về tính duyên 
khởi tương tác đa chiều của nhân quả con càng cảm thấy 
không rõ bội phần”. 

Đây là lời tâm sự chân thành và liêm khiết về tri thức. 
Thông thường, các nhà tâm linh được quần chúng tô trét 
bằng vầng hào quang sáng chói, và được thần thánh hóa bằng 
nhiều cách thức khác nhau, nhưng ở đây chúng ta thấy nhân 
cách của Ưu-đà-di rất đáng kính trọng. Ông không muốn 
thừa nhận những gì được người ta ca tụng về mình, ông rứt 
ra hết bởi vì nó không giúp ông an vui hạnh phúc. Ông muốn 
sống với thực tại, với sự mời gọi của đức Phật là hãy quên đi 
quá khứ, quên tương lai. Phải sống với hiện tại rằng: tôi và 
ông đang đối thoại về tâm linh, đạo đức, hạnh phúc, an lạc 
và giải quyết nó như thế nào. Nhờ vậy họ đã nhập cuộc với 
nhau một cách rất tâm đắc. 

Dám rũ bỏ vầng hào quang được tô trét lên mình và thừa 
nhận rằng mình đang bị bế tắc, thái độ đó mở cửa cho trí 
tuệ được phát sinh. Trong đối thoại, vấn đề đúng sai, thắng 
bại không quan trọng, mà quan trọng là cơ hội để tiếp cận 
chân lý hay phát minh ra chân lý mới là cốt lõi. Ưu-đà-di là 
con người có nhân cách như vậy. Ông không mặc cảm cũng 
không cảm thấy bị xúc phạm hay tự ái vặt, vì những thái độ 
đó là tiến trình tự sát về phương diện lương tri và tri thức. 
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Cho nên ông thừa nhận vấn đề mà đức Phật vừa nêu hoàn 
toàn ngoài tầm hiểu biết của ông, và mong cầu được lắng 
nghe đức Phật về vấn đề này. 

Như vậy, giữa toàn trí và duyên khởi, chúng ta thấy duyên 
khởi có giá trị quan trọng hơn. Toàn tri, toàn trí theo lời đồn 
đại gắn liền với sự tôn trọng, cung kính, tô trét hào quang 
của tha nhân vốn không có lợi ích gì cho bản thân. Giả sử 
có năng lực toàn trí thực sự đi nữa thì đức Phật cũng không 
khuyên chúng ta khuyến cáo theo kiểu sơn đông mãi võ. Bậc 
có chiều sâu tâm linh không cần phải nói ra lời, khi tiếp xúc 
người khác có thể cảm nhận được. 

Hiểu duyên khởi, hiểu nhân quả N chiều, giải quyết và giúp 
chúng ta tháo gỡ rất nhiều bế tắc của bản thân, người thân, gia 
đình, cộng đồng, thế giới, thậm chí là của liên thế giới không chỉ 
ở đời này mà còn ở quá khứ, tương lai. Cho nên hiểu nhân quả 
là phải hiểu trên nền tảng của những gì đang ở hiện tại. Lấy hiện 
tại làm trục xoay chứ không phải là quá khứ. 

Hiện nay, người ta làm giàu trên quá khứ và rất nhiều 
nghề nghiệp trưởng thành từ quá khứ. Ví dụ những cuộc bán 
đấu giá bức tranh của danh họa Picasso có thể làm giàu đến 
hàng triệu đô la, trong khi bản thân Picasso còn sống thì nghèo 
xơ nghèo xác, không ai coi ra gì, tranh của ông cũng không ai 
để ý đến. Nhưng sau khi ông chết, người ta mới tô hồng giá trị 
của những bức tranh đó như thượng đế, thần linh. Ai có cơ hội 
treo bức tranh của ông trong nhà thì cảm thấy mình là người 
có tri thức. Dĩ nhiên, chúng ta không phủ định giá trị của nó 
mở ra một trường phái với phong cách rất ấn tượng mà trước 
đây chưa từng có, nhưng nó không đến mức như người ta đã 
từng ca tụng. Hàng triệu đô la cho một bức tranh trong khi 
thực tế hàng trăm triệu con người đang chết đói, chết khát 
hàng giờ hàng giây không ai giúp. Treo bức tranh đó để được 
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khen tặng rằng mình có năng lực thưởng thức giá trị tri thức 
của quá khứ. Nhà Phật thấy những vấn đề đó chỉ phục vụ cho 
rất ít các đối tượng trong cuộc đời, nó không phục vụ cho số 
đông, trong khi sự có mặt của đức Phật được miêu tả trong 
kinh là mang lại hạnh phúc cho số đông, tức là giá trị thực 
tiễn của nó rất cao. Do đó phải dám thừa nhận những bế tắc 
và sở đoản của mình thì chúng ta mới có cơ hội đạt được sở 
trường, dù không ở hiện tại thì cũng trong tương lai, vấn đề 
là phương pháp và thời gian. 

CÁI GÌ LÀ TỐI THƯỢNG

Sau khi phân tích học thuyết duyên khởi, đức Phật bắt đầu 
xoay cuộc đối thoại qua nội dung khác để giúp Ưu-đà-di nhận ra 
rằng ông cần phải cập nhật tiềm năng tuệ giác, bằng không, bế 
tắc sẽ vẫn là bế tắc. Đức Phật hỏi: “Đạo sư của ông có dạy thế 
nào là tối thượng nhất trong cuộc đời hay không? Và nếu có thì 
đối tượng đó là cái gì?” Ưu-đà-di trả lời: “Thưa ngài Gotama, 
bậc đạo sư của con cho rằng sắc này là tối thượng. Khi không 
có thứ nào tối thượng hơn thì nó là tối thượng”. Ưu-đà-di chỉ 
nói như vậy mà không giải thích gì thêm. 

Chúng ta thấy trong cách thức định nghĩa một vấn đề 
thỉnh thoảng rơi vào vòng luẩn quẩn. Gọi là định nghĩa nhưng 
lại không nói thêm một cái gì mới giữa chủ từ và thuật ngữ, 
cụm từ được giải thích chỉ là một đồng cách với nhau, ví dụ: 
định nghĩa thiện tức là không ác, không ác tức là thiện, ngoài 
ra không nói được điều gì hơn. 

Trong rất nhiều tôn giáo, nhiều triết học thậm chí các 
học thuyết chính trị chỉ nêu ra được sản phẩm hấp dẫn mà 
nội dung của nó lại chẳng có gì. Khi được đề cập và yêu cầu 
định danh nội dung của sản phẩm hấp dẫn đó, người ta tránh 
né bằng nhiều cách. Họ chỉ dùng những mỹ từ gây mê quần 
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chúng, còn nội dung của nó ra sao chẳng quan trọng. “Tiền 
nào của đó” là mỹ từ. Một sản phẩm được nâng giá trị lên 
gấp mười lần và tiền của giá trị đó cũng phải được nâng lên 
gấp mười lần, trong khi giá trị thực tế chỉ là một. Nhưng vì 
là những người giàu có, chúng ta thích chứng tỏ mình, thay 
vì sản phẩm A chỉ đáng giá 10.000$ nhưng chúng ta sẵn sàng 
bỏ ra 100.000$ rồi nói: “Tiền nào của đó”, cuối cùng chúng 
ta bị mắc lừa. Có những giá trị sản phẩm tương đương nếu 
biết khai thác, chúng ta không phải tốn số tiền quá cao. Hiểu 
được vấn đề này, chúng ta sẽ không chạy theo danh và tướng. 

Kinh Kim Cang, đức Phật tuyên bố một câu rất sâu sắc 
“phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, tất cả mọi tướng 
trạng, mọi danh xưng, thậm chí những mỹ từ trong tướng 
trạng và danh xưng này đều là hư vọng, không có thực trong 
tính chất và giá trị của nó. Tuy nhiên, xã hội lại thích chỗ này, 
sản phẩm tốn gần như từ 50 đến 70% chi phí quảng cáo, giá 
trị thực của nó chỉ khoảng 10%. Cho nên chạy theo chủ nghĩa 
danh tướng là “tiền mất tật mang”. Phải lấy những thước đo 
cụ thể về tính giá trị, chúng ta mới biết nó có thực hay chỉ là 
một lời tuyên bố rỗng. 

Ưu-đà-di hoàn toàn không định danh thế nào là sắc tối 
thượng, nên khi được hỏi tiếp thì ông nói rằng nếu không có 
cái gì tối thượng hơn thì nó được gọi là sắc tối thượng. Tạo ra 
một ma trận của ngôn ngữ mà người đối thoại khi dấn bước 
vào ma trận này không có lối thoát. Dùng thuật từ những nội 
dung mà việc định nghĩa không được rõ ràng làm chúng ta 
bị luẩn quẩn từ chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng chúng ta 
buộc phải chấp nhận cái mà người đó không định danh được. 
Trong logic của triết học, các phán đoán mang những nội 
dung luẩn quẩn như thế là một điều cấm kỵ, vì nó không đưa 
chúng ta đi đến đâu. Khi nói rằng: tôn giáo nào cũng dạy con 
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người lánh ác làm lành, thì vấn đề quan trọng không phải là 
danh từ “lánh ác làm lành”, mà cái nội hàm trong khái niệm 
lánh ác làm lành này là cái gì? Nếu lánh ác được hiểu là 
không làm những việc ác và làm lành được hiểu đơn thuần, 
không làm ác được gọi là làm lành, thì khái niệm như thế quá 
sơ đẳng, không có chiều sâu. Cho nên không nên đẳng thức 
hóa những khái niệm đồng nhau về phương diện hình thức, 
đến việc chấp nhận và cho rằng nội dung của nó là một. 

Nhân dân Việt Nam có những câu đi ngược với quan 
điểm đó như là một trí tuệ “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”. 
Đừng vì một đốt mía sâu mà bỏ cả cây mía, cũng đừng vì chỗ 
dột mà bỏ cả căn nhà. Quy nạp cảm tính đặt trên nền tảng của 
mặc cảm, thành kiến, cố chấp, bảo thủ để đồng hóa từ một 
hiện tượng cá lẻ dẫn đến phổ quát hóa rồi nâng nó lên thành 
quy luật, xem tất cả mọi thứ đều giống như nhau, đó là sự sai 
lầm về phương pháp luận mà nhận thức cần phải tránh. 

Đức Phật nói rất nhẹ nhàng với du sĩ Ưu-đà-di rằng: 
“Điều mà ông vừa giải thích là vô nghĩa, nó không làm cho 
ai hiểu được. Cũng như cách nói: tôi yêu say đắm một người 
thiếu nữ đẹp, nhưng khi được hỏi thiếu nữ đó đẹp như thế 
nào? Đẹp về ngoại hình hay đẹp về tâm tính, vai trò vị thế xã 
hội thì đều không trả lời được. Nói người đó đẹp, mình yêu 
say đắm mà không biết gì về người đó. Lời định nghĩa như 
vậy không dẫn chúng ta đi tới đâu, mà còn chứng tỏ rằng 
mình là kẻ hời hợt trong tiếp xúc, đánh giá một con người 
và một vấn đề. Nếu nội dung của sự đánh giá đã được thần 
tượng hóa thì những niềm tin đó trở thành mù quáng, chẳng 
mang lại giá trị gì cho đời sống thực tế”. 

Ưu-đà-di đưa ẩn dụ chứng minh việc định danh cái tối 
thượng là “sắc”, tuy nhiên ẩn dụ ông đưa ra lại “gậy ông đập 
lưng ông”. Đức Phật thường tuyên bố: “Người trí nhờ ví dụ, 
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so sánh mà hiểu biết”, không cần phải nói huỵch toẹt từ đầu 
đến cuối, vì như thế sẽ không có chiều sâu và không tạo ấn 
tượng. Chỉ nên nói hàm nghĩa để người có kiến thức hiểu 
và để tự người đó tham gia phát minh nội dung mà chúng ta 
muốn ám chỉ. Chỉ khi nào họ phát hiện sai thì chúng ta mới 
chỉ điểm mà thôi . Đây cũng là phương pháp giáo dục ở thế 
giới phương Tây hiện tại. Nếu thầy cô giáo giảng rõ mọi thứ 
thì học trò chỉ là một bản sao hay nói cách khác, bộ não học 
trò trở thành thư viện tích tập kiến thức, thay vì phải sử dụng 
tri thức của mình xử lý các dữ liệu, phát minh những cái mới. 
Phương pháp giáo dục của đức Phật rất hay ở chỗ tạo cơ hội 
để người khác tham dự vào với những suy nghĩ có thể phát 
minh ra một cái gì đó mới hơn. 

Ưu-đà-di cũng đưa ra ví dụ như sau: “Ví như một hạt ngọc 
lưu ly đẹp đẽ có tám mặt trong suốt khéo dũa khéo mài đặt trên 
một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã 
là không bệnh sau khi chết”. Ông nói hoàn toàn lạc đề. 

Trong khi đức Phật hỏi cái gì nhất đối với ông, thì ông 
trả lời là sắc, hỏi sắc đó nhất như thế nào thì ông trả lời nếu 
trong đời không có cái gì đặc biệt hơn thì cái đó được gọi là 
nhất. Ông trả lời những điều hiển nhiên ai cũng biết. Đến khi 
hỏi nội dung của nó thì ông so sánh như viên ngọc lưu ly đặt 
trên một tấm vải xoàng xĩnh, cái đẹp nổi bật trong tình huống 
này là chuyện thường. Ở đây, Ưu-đà-di đưa hình ảnh viên 
ngọc là định danh sắc, nhưng nghĩa tối thượng thì lại không 
nói được, và vế thứ hai hoàn toàn lạc đề. “Tự ngã hoàn toàn 
không có bệnh sau khi chết”, dĩ nhiên chúng ta vẫn hiểu ý 
ông muốn nói sắc, cái tối thượng trên cuộc đời này, chính là 
tự ngã, là “cái tôi”, là hãnh diện, tự hào… được trân trọng 
như viên ngọc lưu ly. Nếu như thế thì còn gì là tâm linh nữa? 
Bởi vì “cái tôi” đó là hàng rào đinh gai, sỏi đá. “Cái tôi” 



  TỐI THƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC NHẤT • 137

là vực thẳm chứ không phải là tối thượng. Ai xem nó là tối 
thượng thì sau khi chết, “tự ngã” của mình được khỏe mạnh 
không có bệnh hoạn, nghĩa là biết tôn nó thì không có bệnh, 
còn ngược lại, sẽ bị nó nghiêm trị ở một cách thức nào đó.

Thấy rõ Ưu-đà-di đang dùng công thức “gậy ông đập 
lưng ông” rằng người trí nhờ ví dụ mà hiểu biết, đức Phật 
cũng dùng cùng công thức này và xoáy vấn đề về phương 
pháp so sánh hấp dẫn hơn. Đức Phật hỏi: “Màu sắc của con 
đom đóm so với màu sắc của ngọc lưu ly thì cái nào hơn?”. 
Ưu-đà-di nói: “Dĩ nhiên ngọc lưu ly phải hơn”. Phật hỏi tiếp: 
“lửa của con đom đóm so với lửa của đèn dầu thì cái nào 
sáng hơn?”. Ưu-đà-di đáp đèn dầu sáng hơn. Tương tự như 
thế, sau mỗi lần so sánh, ông thừa nhận sao mai sáng hơn 
đèn dầu, mặt trăng sáng hơn sao mai, mặt trăng rằm sáng 
hơn mặt trăng khuyết, mặt trời sáng hơn mặt trăng, mặt trời 
đứng bóng giữa trưa sáng hơn mặt trời buổi sáng và chiều. 
Dĩ nhiên khi dẫn dụ như vậy, đức Phật đang tạo ra bài toán 
so sánh giữa một cái nhỏ so với một cái lớn, cái lớn vừa sẽ 
nhỏ hơn cái lớn hơn. Cứ như thế cuối cùng cái lớn nhất là độ 
sáng của mặt trời đứng bóng. Sau đó đức Phật xoay Ưu-đà-di 
vào chỗ so sánh ánh sáng mặt trời và ánh sáng trí tuệ của con 
người, cái nào hơn. Ưu-đà-di không trả lời. 

Trong ngữ cảnh của bài kinh, đức Phật dùng chữ Deva, 
tức là chư Thiên, nghĩa gốc của “Deva” là người phát quang. 
Từ đó chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ đặt nặng màu sắc làn da, ai 
có nước da đen bị xem là không có trí tuệ, hạng cùng đinh 
mạt hạng trong xã hội và chỉ xứng đáng làm công việc nặng 
nhọc tay chân, do đó cơ hội tiến thân bị bế tắc. Còn những 
người có nước da trắng được xem là tượng trưng cho hào 
quang sáng chói cho nên mức độ tri thức của họ cũng được 
tỷ lệ thuận và tăng dần. Thay vì hiểu trên nghĩa đen và nghĩa 
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bóng như Bà La Môn giáo đã hiểu, đức Phật sử dụng nó bằng 
ý nghĩa của biểu tượng và triết lý, hào quang không phải là 
ánh sáng mà là trí tuệ. Trí tuệ con người sáng chiếu không 
biên giới, không bị giới hạn bởi năm tháng ngày giờ. Người 
có trí tuệ lúc nào cũng có thể soi sáng cả cuộc đời, làm cho 
mọi người xung quanh có cơ hội đến với mình để cùng hưởng 
giá trị tâm linh tương tự. Cho nên, nếu có một thứ chói sáng 
và đẹp nhất, đó không phải là ngọc lưu ly mà chính là trí tuệ, 
là nhận thức đạo đức, ứng xử phù hợp nhân quả, giải quyết 
mọi vấn đề không trách người, trách trời, trách đất, trách 
phận, không chấp nhận vận mệnh, không chấp nhận sự ngẫu 
nhiên. Người như thế được gọi là người sáng chói nhất, sáng 
chói hơn cả mặt trời, huống hồ chỉ là thứ ánh sáng lấp lánh 
lòe mắt của viên ngọc lưu ly đơn thuần. 

Như vậy, theo định nghĩa của đức Phật, thì trí tuệ là tối 
thượng. Nhờ nó mà mọi bế tắc được giải quyết. Người trí 
tuệ có thể là người dư tài sản, hay không có một tấc đất 
trong tay nhưng lời nói, việc làm, suy nghĩ, giao tế ứng xử 
và những gì phổ biến chắc chắn phải mang lại lợi lạc và 
hạnh phúc nhất.

YẾU TÍNH HẠNH PHÚC     

Năm điều đạo đức đưa đến hạnh phúc theo lời dạy của 
đức Phật và quan điểm của Sa môn giáo.

Sau khi Ưu-đà-di im lặng không trả lời được câu hỏi giữa 
ánh sáng trí tuệ và ánh sáng mặt trời đứng bóng, cái nào sáng 
hơn, thì đức Phật bắt đầu xoay vào nội dung quan trọng, đó 
là con đường hạnh phúc. Trí tuệ không phải chỉ được sử dụng 
ngay trong hiện tại để tạo hạnh phúc vốn là niềm mong mỏi 
của con người. Hạnh phúc liên hệ đến hiện tại chứ không 
phải ở cảnh giới xa xôi nào đó sau khi chết. 
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Đức Phật hỏi Ưu-đà-di: “Con đường duy nhất dẫn đến 
hạnh phúc là gì?” Ưu-đà-di trả lời: “Đạo sư của con từng 
dạy phải từ bỏ sát sinh, không lấp liếm bàn tay vào trộm cắp, 
cũng không nên ngoại tình, không nên nói dối, đồng thời 
phải thực hành khổ hạnh ép xác”. Đây là năm điều đạo đức 
được các nhà Sa môn chủ trương lúc bấy giờ. Bốn điều đạo 
đức đầu hoàn toàn phù hợp và đồng với đức Phật về phương 
diện khái niệm nhưng có phần khác nhau về nội dung. 

Trong việc từ bỏ sát sinh, đối tượng nhắm đến của các 
nhà Sa môn giáo chính là con người, chứ không nội hàm theo 
nghĩa quan trọng và tích cực hơn là yêu chuộng hòa bình và 
xây dựng hòa bình. Một số loài thú có khả năng tạo ra chiến 
tranh nhưng đó là chiến tranh bản năng không tính toán, 
chiến tranh đó chỉ dẫn đến sự tồn vong và vật thực không 
bằng chiến tranh mà con người tạo ra, có thể hủy hoại cả 
chủng loại loài người. Các cuộc chiến liên quốc gia hay liên 
minh các chủ nghĩa học thuyết, liên minh thế giới hay liên 
con người, với mấu chốt vẫn nằm trong điều không tôn trọng 
chủ quyền độc lập và những vấn đề liên hệ trực tiếp đến nó. 
Cho nên đức Phật dạy, bên cạnh việc giữ đời sống đạo đức 
thì cần phải xây dựng hòa bình, bên cạnh việc không sát hại 
cần phải phóng sinh và tạo mạng sống, bên cạnh không hủy 
hoại môi trường phải làm và xây dựng môi trường một cách 
hài hòa, phù hợp giá trị chân lý mà chúng ta đang cần.

Thứ hai, ngoài việc không trộm cắp thì phải làm từ thiện, bố 
thí, giúp đỡ. Không trộm cắp phải đính kèm theo là làm từ thiện.

Thứ ba, bản thân không vi phạm luật một vợ một chồng 
mà còn phải tán dương người khác như mình và tạo cơ hội 
cho những sinh hoạt đó được diễn ra.

Thứ tư, bên cạnh không nói dối, cần thực tập tuyên bố 
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chân lý, nói những lời mang tính xây dựng hài hòa từ những 
đổ nát, và nói những điều có ích cho xã hội cộng đồng. 

Chúng ta thấy nội dung hoàn toàn vượt lên trên. Bốn điều 
đạo đức này chỉ đồng nhất ở phần nêu ra cái ác, nhưng xây 
dựng và hướng dẫn về thiện thì các học thuyết đạo đức của 
các tôn giáo khác không nhấn mạnh.

Điểm khác biệt thứ năm là khổ hạnh ép xác như con đường 
dẫn đến hạnh phúc nhất thì theo đức Phật xác quyết không 
phải như thế. Đức Phật đã từng là nạn nhân của phương pháp 
thực tập này, tuy nhiên, Ngài chưa vội phân tích cho Ưu-đà-
di thấy điều đó. Đức Phật hỏi tiếp: “Kết quả thực tập năm 
điều đạo đức như vừa nêu có thể mang lại con đường hạnh 
phúc đích thực hay nó là một sự tổng hợp giữa cảm xúc khổ 
đau?”. Suy nghĩ một lúc, Ưu-đà-di trả lời: “Theo con, nó 
không phải là hạnh phúc thuần nhất mà nó có tình huống khổ 
và tình huống vui”.

Chúng ta thấy rõ đây là nhận thức rất chuẩn xác. Không 
làm bốn điều ác: Sát sinh, trộm cắp, ngoại tình và nói dối thì 
chúng ta sẽ có được niềm vui không bị luật pháp trừng trị, bị 
nguyền rủa hay bị ray rứt lương tâm. Niềm vui đó rất tự nhiên, 
nhưng điều chúng ta cần quan tâm là câu trả lời về vế thứ năm: 
khổ hạnh. Quả thực như thế. Có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý mà không hưởng thụ nó theo nghĩa tích cực hướng thượng, có 
đạo đức, giúp mình và người được an vui thì phỏng có giá trị gì? 
Các nhà khổ hạnh cảm nhận được sự đau khổ nhưng họ tự an ủi 
rằng trải qua sự đau khổ này họ sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn. 
Mặc cả về nhân quả như thế là sai lầm. 

Điều sâu sắc là đức Phật gợi ý chúng ta phải tự suy nghĩ 
để tự đưa ra kết quả dẫn đến phán đoán chân lý đúng sai. 
Nếu đức Phật nói huỵch toẹt rằng phương pháp này sai lầm, 
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không nên theo thì chắc gì Ưu-đà-di tin nghe. Cho nên Ngài 
phải làm cho Ưu-đà-di tự nhận định đánh giá. Chỉ khi nào 
chúng ta tự bản thân cảm nhận với sự nghiêm túc và liêm 
khiết về tri thức thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu mở mắt lần 
thứ hai, và tái sinh bằng tuệ giác lần thứ hai trong cuộc đời.

Đức Phật nói, con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc 
không chỉ dừng lại ở những hành động không làm ác mà bên 
cạnh đó phải gieo trồng những hạt giống thiện. Nhiều bài 
kinh trong kinh Trung Bộ cũng đã nói, con đường thiện dẫn 
đến hạnh phúc trong nhà Phật bao gồm ba vế. Vế đầu: Dứt ác 
hoàn toàn; vế thứ hai: Xây dựng thiện một cách tuyệt đối; vế 
thứ ba: Phải thanh lọc tâm thông qua việc huấn luyện động 
cơ và thái độ trong khi thực hành điều thiện. Nếu hành thiện 
với dụng tâm cầu danh, cái tôi mà làm một cách bất đắc dĩ 
thì đó là tâm không cao thượng, dù cho việc thiện có diễn ra 
đi nữa thì ý nghĩa xã hội của nó cũng không cao. 

Con đường tâm linh của Sa môn giáo chỉ đạt được vế đầu 
là dứt ác, nhưng chưa đề cập đến làm lành. Làm lành được họ 
hiểu là khổ hạnh ép xác, tự hành hạ cơ thể của mình, cho nên 
việc thanh lọc tâm khó được thực hiện. Khi tâm đang khổ do 
thân bị khổ thì làm sao tìm được an vui. Phương pháp tâm 
linh đó hoàn toàn bế tắc. 

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Đức Phật nói: “Con đường hợp lý để đưa đến hạnh phúc 
chính là thiền thứ nhất, thiền thứ hai và thiền thứ ba”. Ở 
đây đức Phật đã dùng khái niệm tương đối “con đường hợp 
lý” chứ Ngài không nói thực tập thiền một, hai, ba là tương 
đương và đồng hóa với hạnh phúc. 

Vừa rồi có một Phật tử tâm sự với chúng tôi rằng cô bị 
ma nhập gần hai mươi năm. Khi nghe nói đây là con ma thiện 
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có thể giúp cô được hạnh phúc nên cô chấp nhận cho nó bên 
cô suốt mấy chục năm. Nó bảo tụng kinh thì cô tụng kinh, 
bảo ngồi thiền thì cô ngồi thiền và nó bảo dừng thì cô dừng. 
Chúng tôi liền hỏi “nếu là ma thiện sao lại bảo cô dừng tụng 
kinh, dừng ngồi thiền?”, cô trả lời bởi vì khi đối thoại, con 
ma này nói “còn ngồi thiền, còn tụng kinh, còn tu tập là còn 
động niệm. Phải tu làm sao vô niệm, vô tu, vô chứng mới 
tốt”. Từ đó cô sợ quá bỏ hết tất cả mọi thứ. Cái bàn cơm với 
những thực phẩm tâm linh ăn hàng ngày hàng giờ được hạnh 
phúc mà bây giờ chỉ vì bệnh tưởng với hình ảnh của một con 
ma chỉ đạo chi phối rồi từ bỏ hết mọi thứ! Sau đó, phải mất 
gần hai tiếng chúng tôi mới giúp cô nhận ra mình đang trong 
trạng thái bệnh tưởng. 

Cho nên ở đây, đức Phật nói rất tương đối và tương đối 
chính là chân lý. Vì bản chất của vũ trụ là duyên khởi, mọi 
thứ đều tương đối cho nên đức Phật mới dùng cụm từ “đây 
có thể là con đường hợp lý”. “Hợp lý” và “dẫn đến” là hai 
điều kiện. 

Thứ nhất nó phù hợp với sự thật đang diễn ra. Thứ hai, nó 
có khả năng dẫn đến. Nếu hai yếu tố này không thành tựu thì dù 
chúng ta có thực tập vẫn không đạt kết quả. Do đó, tính phương 
pháp và điều kiện không thể tách rời nhau. Kết quả sự thực 
tập nào cũng phải lệ thuộc vào phương pháp. Tu không có 
phương pháp, tuy vào chùa vài chục năm nhưng chúng ta vẫn 
chỉ dậm chân tại chỗ, có chăng “cái tôi” lớn dần. Không có 
trí tuệ, “cái tôi” sẽ trưởng thành rất nhanh, thành tích công 
trạng nhiều chừng nào, “cái tôi” lớn nhiều chừng ấy. 

Thiền thứ nhất là ly dục và ly bất thiện pháp. Dục, nặng 
nhất là dục tính và đơn thuần là dục thân. Hai yếu tố này tác 
động cho lòng tham và lòng si phát triển. Nơi nào có dục 
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là nơi đó có lòng si, bảo thủ, cưỡng đoạt dẫn đến lòng sân. 
Tham sân si đồng hành thì khổ đau có mặt. Bất thiện pháp 
bao gồm hành động, lời nói, ý nghĩ. Hành giả muốn chứng 
đắc thiền thứ nhất, trước tiên phải thực hiện hai nội dung: dứt 
ác làm lành; và chuyển hóa năng lực tính dục.

Thiền thứ hai là dứt tầm và tứ. Đây là phương pháp vay 
mượn điều thiện nào đó làm đối tượng cho tâm mình đặt để, 
tạm quên đi những phiền muộn, vượt qua những nỗi đau, 
không bám víu vào những điều xấu và hướng tới con đường 
tâm linh tốt. Đây là phản ứng rất tất yếu, là phương pháp 
thay thế như cái nêm để tâm dừng yên một chỗ, lắng dịu, nhẹ 
nhàng, vững chãi thảnh thơi. Tiến trình mang các tính chất 
an lạc như vừa nêu luôn luôn diễn ra trong lúc chúng ta thực 
tập cùng một đối tựơng. 

Trong kinh điển nhà Phật, có nhiều đối tượng chúng ta có 
thể nương vào như từ bi hỷ xả, vô tham, vô sân, vô si… nói 
chung là các giá trị đạo đức dùng để quán chiếu và nhờ đó 
vượt qua được phiền muộn. Hoặc chúng ta có thể nương vào 
hào quang ánh sáng, không gian năm tháng, hay đất nước gió 
lửa… miễn là sở trường sở thích của mình hợp thì nó sẽ trở 
thành công cụ và điều kiện giúp chúng ta đạt tịnh chỉ, vượt 
qua được những nỗi đau. 

Dựa vào công thức này, các thiền sư Trung Hoa đã sáng 
tạo ra một công án sau khi chuyển hóa khai tâm mở trí cho 
một thiền sinh đạt kết quả. Từ đó người ta đã áp dụng cho rất 
nhiều tình huống khác nhau, và kết quả đạt được cũng tương 
tự. Còn những câu tham thoại đầu chưa có điển tích, điển cố 
thì được sử dụng tùy theo khuynh hướng sở trường của các 
vị thiền sư ứng với căn tánh của từng vị thiền sinh cụ thể, để 
giúp họ phá vỡ cấu trúc chấp trước của mình. Như vậy, nếu 
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câu thoại đầu đó có giá trị ở mức độ cao và được nhiều người 
sử dụng thì nó bắt đầu trở thành một công án. Cho nên tất 
cả mọi câu tham thoại đầu là bước đầu của một công án, và 
công án hay tham thoại đầu cũng chỉ là phương tiện Tầm, tức 
là theo đuổi đối tượng và Tứ là đặt lên trên một đối tượng. 

Hơi thở, nụ cười quán chiếu danh hiệu đức Phật A Di Đà, 
hay câu thần chú trong Mật tông cũng đều có giá trị tương 
tự. Đó là một cái nêm cho tâm thức không còn loạn tưởng và 
vọng động. Thực tập như vậy, hành giả sẽ bắt đầu thăng tiến 
từ thiền thứ nhất hướng đến thiền thứ hai. Định nghĩa của 
thiền thứ hai là dứt bỏ Tầm và Tứ như những phương tiện, 
tức là sau khi đã đạt được mức độ vay mượn và thành công 
trong sự vay mượn thì chúng ta phải tháo gỡ sự vay mượn 
đó. Cũng như giàn giáo của một căn nhà, muốn cất căn nhà 
hai tầng thì giàn giáo cũng phải cao hai tầng trở lên. Sau khi 
hoàn tất căn nhà, chức năng căn nhà sẽ không có tác dụng nếu 
không tháo gỡ giàn giáo. Cho nên các phương tiện cần được 
vượt qua, các công cụ sử dụng như là phương pháp thay thế cần 
phải được buông bỏ. Kinh Kim Cang có câu: “Chánh pháp còn 
phải bỏ huống hồ là phi pháp”. Phi pháp gồm những việc sai 
quấy, bất thiện, phi đạo đức, những chuyện hý luận, phiền não, 
hơn thua, thù hận trong cuộc đời đương nhiên phải từ bỏ. Còn 
chánh pháp cũng phải bỏ là điều hơi khó hiểu, nếu không hiểu 
đúng ngữ cảnh của nó. Sử dụng chánh pháp như một chiếc bè 
đưa người sang sông và sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta đội 
chiếc bè đó trên đầu vì lòng biết ơn. Phải buông bỏ nó sau khi 
đã đến bờ bên kia. Phải rũ bỏ các phương pháp, trả phương pháp 
đó về bên bờ khổ đau cho nhũng người khác được đi qua. Nếu 
bám víu sẽ trở thành bỏn xẻn về tri thức. 

Người Trung Hoa rơi vào nạn bỏn xẻn này khá nhiều. Gia 
truyền là một loại bỏn xẻn về kiến thức. Do đó phải từ bỏ Tầm 



  TỐI THƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC NHẤT • 145

và Tứ như là phương tiện thiết lập tâm được an lành thì chúng ta 
mới có cơ hội đang sống và an trú ở tầng thiền thứ hai.

Thiền thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Phải buông bỏ những hỷ 
lạc nho nhỏ, mặc dù nó chỉ mới bắt đầu lâng lâng nhẹ nhàng 
thư thái trong tầng thiền thứ nhất, thứ hai. Lúc đó chúng ta 
mới đạt cái diệu lạc, tức là hạnh phúc sâu lắng hơn, cũng 
như muốn lên lầu ba thì phải quay lưng với lầu một, lầu hai. 
Hãy buông xả các hỷ lạc bên dưới thì mới đạt được tầng 
thiền cao hơn. Ở đây đức Phật nói rất khiêm tốn và tương 
đối rằng “đây có thể là những con đường hợp lý để dẫn đến 
hạnh phúc”. 

Thiền thứ tư “xả niệm thanh tịnh” là mục tiêu cốt lõi mà 
đức Phật muốn nhắm đến. Đức Phật quay sang các bậc du sĩ 
và tín đồ của Ưu-đà-di đang có mặt lúc bấy giờ và hỏi rằng: 
“Các vị có ý kiến gì không?” Tất cả đồng loạt trả lời: “Chúng 
con không biết gì hơn, ngoài những gì được nghe từ vị đạo 
sư của chúng con đang có mặt tại đây, những gì đạo sư nói 
là thay lời chúng con muốn nói”. 

Con đường tâm linh tôn giáo nhất thần là như vậy. Kiến 
thức của người học trò là bản sao kiến thức của ông thầy và 
không dám đặt bất cứ vấn đề nào dù có phương pháp, sáng 
suốt hay ít nhất là tương quan. Hầu như họ không hề có cơ 
hội phát minh ra cái mới. 

Đức Phật quay sang Ưu-đà-di, Ưu-đà-di lắc đầu và xin 
thưa: “Thế nào mới là con đường hướng tới hạnh phúc đích 
thực nếu như Ngài nói thiền thứ nhất, hai, ba chỉ là phương 
pháp hợp lý?”. Đức Phật trả lời: “Cần phải an trú vào thiền 
thứ tư. Có cơ hội đạt được tầng thiền này cũng như sống 
chung với những người đạt được tầng thiền này thì lúc đó 
hạnh phúc đích thực mới thật sự có mặt”. 
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Thiền thứ ba, diệu lạc vẫn chưa phải là hạnh phúc nhất 
bởi vì nó chỉ tồn tại trong lúc chúng ta đang ngồi thiền. Trong 
công thức của thiền thứ tư có hai phần: Xả niệm và Thanh tịnh. 

Xả là buông đối tượng của sự nắm bắt hạnh phúc và khổ 
đau, hay trung tính giữa hạnh phúc và khổ đau. Khi thực tập 
thiền, giữ lại hạnh phúc, buông bỏ khổ đau là tiến trình diễn ra 
một cách bắt buộc. Nếu không nắm lấy hạnh phúc thì khổ đau 
không có cơ hội được buông. Nhưng sẽ sai lầm nếu sau khi nắm 
lấy hạnh phúc để buông khổ mà lại an trụ vào trong hạnh phúc 
đó, thì đó sẽ là hạnh phúc có điều kiện, là hạnh phúc đối lập 
với khổ đau, không phải là hạnh phúc đích thực. Chính vì thế, 
chúng ta phải xả niệm, đừng bám vào nó vì bám vào là một sự 
trở ngại. Khi không còn bám víu, hành giả sẽ đạt được trạng thái 
thanh tịnh tuyệt đối về tâm thức. Tâm thức được chuyển hóa 
thành trí, trí rũ bỏ tất cả mọi chấp trước giúp hành giả làm chủ 
được dòng cảm xúc, nhận thức và làm chủ bản thân. 

Đức Phật dạy: “Khi con người xả niệm được thanh tịnh, 
rõ ràng nó không chỉ có giá trị tồn tại trong khi thiền hành 
mà còn luôn có mặt ở khắp mọi nơi”, đây là điều đức Phật 
muốn chúng ta hướng đến. Đạt được trạng thái thiền thứ tư 
với hai nội dung xả niệm và thanh tịnh, chúng ta mới thực 
sự đang sống trong hạnh phúc chứ không phải đang hưởng 
bánh vẽ của hạnh phúc. Như người đếm tiền ngân hàng là 
đang hưởng bánh vẽ của tiền bạc và giàu sang; người đang 
nghe mô tả về các vật thực là đang ăn bánh vẽ của vật thực 
mà bản thân người đó không hề có giá trị no nê nào để giải 
quyết đói khát. 

Đức Phật muốn chia sẻ với Ưu-đà-di không chỉ đơn thuần 
là đạt được tầng thiền thứ tư này, mặc dù đối với người tại 
gia, nó là hạnh phúc lớn nhất. Đức Phật xác quyết rằng: “Các 
vị xuất gia chân chính trên con đường tâm linh của đạo Phật 
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không phải vì mục đích đạt được tầng thiền thứ tư như vừa 
nêu, mà họ còn có những mục tiêu cao thượng hơn”. Phật 
nêu rất rõ các mục tiêu đó: Túc mệnh trí, Sanh tử trí, Lậu tận 
trí. Ba mục tiêu này còn gọi là Tam minh. 

Túc mệnh trí là năng lực tri thức quá khứ của bản thân 
cũng là chủ nghĩa kinh nghiệm đích thực nhất, nói có sách 
mách có chứng và nó là bài học ở hiện tại cũng như tương lai 
để chúng ta không tái phạm. Nó chính là cơ hội để mở cửa 
cho sự không lầm lỗi và cơ hội của quay đầu. 

Thiên nhãn trí là năng lực thấy được nhân quả của tha 
nhân và tái khẳng định kiến thức nhân quả ở chiều sâu hơn 
của tương lai. Trong khi nhân quả tự thân gọi là Túc mệnh 
trí, thì nhân quả của tha nhân ở tương lai thuộc về Thiên nhãn 
trí. Như vậy người đạt hai trí tuệ vừa nêu sẽ có được tri thức 
nhân quả của mình và người. 

Lậu tận trí, tức là năng lực tuệ giác thấy rất rõ phiền não 
nghiệp chướng trần ô uế nhiễm, tham, sân, si, cái tôi vị kỷ 
đã không còn chỗ đứng trong bản thân. Đây chính là kết quả 
cuối cùng của hành giả tâm linh theo đạo Phật. 

Vì ba mục tiêu này mà những người xuất gia trở thành tu sĩ, 
chứ không phải để được cung kính tôn trọng, ngợi khen, phong 
chức tước trong một ngôi chùa hay một giáo hội. Khi đạt được 
Tam minh, phản ứng kéo theo đó là hành giả sẽ có được trí tuệ 
về Tứ diệu đế giải thoát tất cả lũ lụt của dục, lũ lụt của tái sinh và 
của vô minh. Đức Phật khéo léo dùng từ “lũ” rất ấn tượng biểu 
đạt hình ảnh cuốn trôi chúng ta chết chìm chết đắm. 

Như vậy, mục tiêu căn bản nhất và quan trọng nhất mà 
hành giả Phật giáo thực tập là làm thế nào để chứng đắc được 
ba loại trí tuệ thì mới giải hết ách nạn trong cuộc đời. Thêm 
vào đó, mọi ứng xử sau khi chứng đắc sẽ đặt trên nền tảng trí 
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tuệ của Tứ diệu đế, tức là hai lớp nhân quả, do đó chúng ta sẽ 
không bị lầm lỡ và tái phạm. 

CHƯỚNG NGẠI VÀ THỰC TRẠNG

Sau khi nghe đức Phật trình bày, nhà đạo sư Ưu-đà-di cảm 
thấy thán phục vì những điều lần đầu tiên ông được nghe. Là 
một người liêm khiết về tri thức, đang mong cầu tâm linh thật 
sự nên ông có tinh thần rất khách quan trong nhận định đánh 
giá, không để những thành kiến trong quá khứ lôi cuốn, chi 
phối, ảnh hưởng, tác động. Do đó ông muốn phát nguyện trở 
thành đệ tử của đức Phật, mong trở thành vị xuất gia chân 
chính. Dĩ nhiên theo mật ước, người nào xuất thân là một giáo 
sĩ của các tôn giáo khác thì cần phải trải qua thời gian thực tập 
thử thách niềm tin, nhưng trong tình huống này, đức Phật lại 
nhận lời ngay vì biết rằng Ưu-đà-di đến với đạo Phật bằng thái 
độ tiếp cận chân lý và sống với chân lý, chứ không phải đi tìm 
một cái gì đó hư vọng, danh tước. Khi nghe đức Phật chấp nhận 
Ưu-đà-di là đệ tử xuất gia, các đệ tử du sĩ và cư sĩ của nhà tâm 
linh Ưu-đà-di vô cùng phẫn nộ. Họ nói rằng: “Tôn giả Ưu-đà-di 
cũng giống như cái ghè nước bị chọc thủng, không chứa được 
một hạt nước nào. Chính ông mới là người trống rỗng chứ đạo 
sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta không phải là người trống 
rỗng”. Khi nghe phản đối kịch liệt, Ưu-đà-di đã đánh mất cơ hội 
trở thành đệ tử xuất gia của đức Phật, mặc dù đức Phật vẫn đang 
trông chờ tiếp nhận ông. 

Do bị giới hạn của nhận thức và tri thức, thỉnh thoảng 
chúng ta thấy những người thân thương vì thương kính mình, 
muốn bảo vệ, giúp đỡ mình mà cuối cùng lại trở thành hại 
mình. Cản ngăn không cho tiếp xúc với giá trị cao sâu hơn vì 
họ không muốn mất chúng ta. Nhà tâm linh Ưu-đà-di có đến 
hàng trăm ngàn đệ tử, nhưng ông không hề mặc cảm, hay xấu 
hổ khi thừa nhận đức Phật là thầy của mình, vì ông đã tìm 
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thấy được một nhà tâm linh đích thực và bản thân ông chưa 
phải là nhà tâm linh. Cũng trong hành động đó, ông muốn các 
đồ đệ của mình trở thành đệ tử của đức Phật tương tự. Không 
ngờ phản ứng đó quá mạnh khiến ông chao đảo. Cuối cùng ông 
trở thành một con người sống với chân lý, nhưng không trở 
thành một phần trong chân lý đó. Tức là ông vẫn duy trì truyền 
thống tâm linh cũ, mặc dù ông đã được khai tâm mở trí. 

Nếu không may mắn phải sống chung với những người 
thân như đồ đệ của Ưu-đà-di, ắt chúng ta sẽ khổ. Vì thương 
yêu mà người thân bênh vực, sợ hãi mất chúng ta. Quan hệ 
thân thuộc trong sự được và mất làm cho người ta phải trói 
buộc lẫn nhau. Cuối cùng, một người mù dẫn một đoàn mù. 
Nó giống như khi chúng ta không biết chèo thuyền, càng 
quẫy nước mạnh chừng nào, thuyền càng dậm chân tại chỗ 
và quay vòng vòng chừng đó, nỗ lực vẫn không có kết quả. 

Trong các khóa tu, rất nhiều câu hỏi được đặt ra với 
chúng tôi: “Tôi muốn đi chùa nhưng vợ hoặc chồng không 
đồng tình vì sợ mất tôi”. Tình huống khác lại kể rằng: “Tôi 
muốn làm từ thiện, nhưng chồng và cha của tôi không cho 
phép. Họ nói, làm như thế là dại dột, tạo cơ hội cho kẻ khác 
lười biếng. Cứ để họ bị khổ đau, tự động họ tỉnh thức rồi sẽ 
giàu sang trong tương lai”. Lý luận này có vẻ hấp dẫn nhưng 
thực tế nó không đúng chỗ. Dĩ nhiên có một số phần tử lợi 
dụng vào tình thương thiếu phương pháp của người làm từ 
thiện trở thành một kẻ lừa dối và lười biếng. Nhưng vẫn có 
những con người nếu không tức thời và kịp lúc nhận sự hỗ 
trợ thì họ vì khổ đau tiếc nuối tài sản bị mất do thiên tai mang 
đến, có thể chọn lấy cái chết. 

Trong vô thường, chúng ta còn lại là tình thương. Khi 
mọi thứ bị mất hết thì tình thương được thiết lập. Sóng thần 
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dạy chúng ta những tình thương trong sự tang tóc tập thể mà 
phần lớn không ai muốn thừa nhận nó. Cuộc động đất làm 
chết hàng loạt, các tai nạn máy bay, chìm tàu v.v… đều là 
những bài học cho chúng ta ý thức vô thường và thiết lập 
tình thương. Theo cách nói tích cực, chúng ta có cơ hội để 
tình thương được gắn kết với nhau. Như thế không có nghĩa 
chúng ta van vái bất hạnh xảy ra để có tình thương, vì tạo 
tình thương trên nỗi đau còn tệ hại hơn không có tình thương 
nào từ chỗ không có nỗi đau. Do vậy, nếu không biết cách 
thương, chúng ta đang kéo lùi người thân của mình trở thành 
một kẻ tụt hậu trong hạnh phúc và an vui. 

Đi chùa là đến với môi trường tâm linh cộng đồng, thực 
tập những điều thiện thì không có lý do gì phải sợ. Càng sợ 
lại càng dễ mất, đôi lúc chúng ta vô tình xiềng xích người 
thân trong ngục tù của cảm xúc mà mình không hay biết. Khi 
thấy người thân của mình làm những công tác tốt, sợ tốn tiền, 
nhiều người đã than thở: “Trời ơi! Lúc này bà ấy ngu lắm, 
có bao nhiêu tiền đem cho thiên hạ ăn hết”. Nghĩ như thế là 
nghĩ tiêu cực, một nhận xét bằng lời lẽ thiếu chín chắn đó làm 
cho chúng ta sợ hãi mà không dám dấn thân. Hoặc khi nghe 
nói: “Ôi! Việc đó chẳng có nghĩa gì, phải vô tu, vô chứng, 
vô niệm mới là tu tối thượng. Còn tu để có những thành quả 
phước báu công đức là tu tâm thường”. Phước báu chưa có, 
tu sơ đẳng chưa có, làm sao có thể vô tu, vô chứng? Chúng 
ta phải tu chứng nhiều, sau đó, khi muốn chứng ở mốc cuối 
cùng thì phải bỏ hết những cái chứng trước đó. Chúng ta 
phải hướng đến cái vô chứng để giải phóng sự chấp trước về 
thành quả. Còn chưa có gì mà tham vọng giải phóng thì giải 
phóng cái gì? Do đó, những bài kệ trong kinh Pháp Bảo Đàn 
như là con dao hai lưỡi, nếu không biết cách sử dụng sẽ “tẩu 
hỏa nhập ma”:
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  “Bồ đề bổn vô thọ
  Minh kính diệc phi đài
  Bản lai vô nhứt vật
  Hà xứ nhạ trần ai”.

Dịch nghĩa:

  “Bồ đề vốn không cây
  Gương sáng chẳng phải đài
  Xưa nay không một vật
  Chỗ nào vướng trần ai”. 

Dành cho những căn cơ đã tu rất nhiều. Tu nhiều với 
nhiều thành quả bây giờ phải tâm niệm: “Tâm chúng ta 
không phải là đài gương cho nên không cần phải nỗ lực 
mài chùi, miễn làm sao trở về “phản bổn hoàn nguyên” 
với tự tính thì chúng ta đạt được”. Còn chưa đạt được tự 
tính thì vẫn phải nỗ lực. Nỗ lực là thái độ chuyên cần vun 
trồng cây bồ đề; dấn thân làm tất cả mọi thứ. Sau khi làm 
xong mới tâm niệm, chẳng qua là “ta trở về với ta” chứ 
không phải là đạt một cái mới. 

Do đó, bài kệ của ngài Huệ Năng dành cho những người 
đã đạt trình độ tâm linh cao, còn bài kệ của ngài Thần Tú là 
dành cho tất cả chúng ta, những người đang trên con đường 
thực tập. Mới bắt đầu tu mà lấy theo tông chỉ của ngài Huệ 
Năng thì suốt cuộc đời chẳng có chút phước báu nào, vì 
không làm gì thì sao có phước. Chính vì thế, chúng ta phải 
ứng dụng lời kinh đúng tình huống. Sử dụng quá “đô” tâm 
linh cũng giống như sử dụng thuốc quá liều. Uống thuốc 
mạnh để hết bệnh ngay tức khắc thì sau đó thuốc bình thường 
khác sẽ không còn tác dụng. Con đường tâm linh cũng vậy, 
sử dụng “đô” vừa phải, hợp với căn tính. 
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Do đó, thương người thân đúng phương cách thì chúng 
ta mới giúp họ đạt nhiều giá trị và làm cho họ xứng đáng 
với chính mình. Bắt chước đồ đệ của nhà tâm linh Ưu-đà-di, 
chúng ta sẽ làm cho thầy mình, người thân của mình bị bế 
tắc theo. Trong xã hội, không hiếm những tình huống như 
vậy. Điều đáng buồn và đáng tiếc ở đây là một nhà tâm linh 
có liêm khiết về tri thức, rất trung trực trong việc nhận định, 
đánh giá tầm vóc tâm linh giữa mình và đức Phật, ấy thế mà 
lại bị chao đảo. Mặc dù kinh không đề cập, nhưng có lẽ sẽ 
có một chút nuối tiếc khi nghĩ “mình là thầy của thiên hạ mà 
bây giờ lại trở thành đệ tử của người khác thật uổng phí”. 
Trên thực tế, Ưu-đà-di đang sống với con đường tâm linh 
mới của đức Phật, nhưng ông lại không dám thừa nhận nó. 
Ông từ bỏ con đường mới này khi nghe có những người nói: 
“Tôn giả là nhà đạo sư rồi thì đâu cần phải làm đệ tử của 
đức Phật, tôn giả chỉ là một cái ghè nước bị chọc thủng”. 
Nghe đến đó, ông tự ái muốn chứng tỏ mình không phải là 
cái thùng rỗng. Cho nên tiếc nuối chính là sự trở ngại, là một 
hình thái của chấp trước, một bế tắc khiến chúng ta không có 
cơ hội thưởng thức những gì chúng ta cần phải được. 

***
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XẢ LY THAM ÁI

Ngày nay người ta dùng biểu ngữ một cách phổ biến 
nhằm khuyên răn giới trẻ và mọi người trong xã hội từ bỏ 
con đường nguy cơ đưa đến những cơn bệnh của HIV và 
AIDS với những câu rất ấn tượng chẳng hạn “Đừng chết vì 
thiếu hiểu biết”. Biểu ngữ phản ánh thái độ chấm dứt vĩnh 
viễn hoặc khuyên con người đừng nên hưởng thụ các loại 
xì ke, ma túy bằng hình vẽ cái đầu sọ gạch chéo chữ x với 
câu tiêu đề bên dưới “Đừng thử dù chỉ một lần”. Một lần đủ 
mang đến cái chết, một lần đủ mang đến khổ đau, hối hận 
khó có thể thể làm mới lại cuộc đời. Đó là những thái độ rất 
dứt khoát giúp cho con người mạnh dạn chấm dứt khi thấy 
nó không phải là nhu cầu hạnh phúc cần thiết cho đời sống. 

Đức Phật trong kinh cũng vậy, ngài đưa ra rất nhiều hình 
ảnh, biểu ngữ khuyên dạy hàng Phật tử đi đúng trên con 
đường đạo đức nhằm đạt an vui theo chánh pháp.

Hình ảnh Như Lai khuyên là “hãy cài đặt yếu tố và 
thái độ buông xả trong bản chất của dòng cảm xúc hưởng 
thụ các khoái lạc giác quan”. Chương trình “xả ly tham 
ái” được cài đặt có chức năng tìm kiếm nhu cầu của hoạt 
động tính dục, khống chế khoanh vùng, chuyển hóa những 
nhu cầu này giúp hành giả đạt được sự tu tập một cách 
lâu dài. Đối với những người tại gia, nhu cầu hoạt động 
tính dục được khoanh vùng trong phạm vi của luật pháp 
và đời sống hôn nhân cho phép. Sự buông xả có thể được 
hiểu như cách thức buông một gánh nợ, quẳng một gánh 
nặng trên vai, hay thoát ách kéo xe. Trạng thái nhẹ nhàng 
thoải mái không còn vướng víu trói buộc bởi bất cứ nhu 
cầu cảm xúc nào. Sự buông xả tạo giá trị thoải mái thong 
dong không vướng víu. 
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Đối với người tại gia, có thêm những bóng hồng ngoài 
hôn nhân sẽ tạo sự ràng buộc, lén lút, mỏi mệt và căng thẳng. 
Còn đối với người xuất gia, có thêm nhu cầu của sự hưởng 
thụ khoái lạc giác quan, người đó sẽ đánh mất tất cả những 
gì mình dấn thân cho đời sống tu học mấy mươi năm trên 
một lý tưởng nhất định nào đó. Nhìn thấy chúng như gánh 
nặng hay như sợi dây xiềng xích đè nặng có thể làm tan nát 
đời sống hạnh phúc thì sự buông xả, thoát ly, chuyển hoá 
nó mới có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng mà không cần 
sử dụng bất kỳ một cưỡng lực nào để khống chế. Nhu cầu 
hưởng thụ khoái lạc giác quan có thể khởi lên bằng ý thức; 
bằng chương trình tự điều khiển, tự cài đặt với tỉnh thức cao 
độ; hoặc bằng sự hỗ trợ với những phương pháp quán tưởng 
rất có nghệ thuật. 

HẾT DỤC CÒN GÌ? 

Đây là câu hỏi lớn được đặt ra bởi rất nhiều người tại gia 
hoặc những người không chấp nhận con đường xuất gia của 
tu sĩ Phật giáo chuyển hoá năng lượng tính dục, trong khi các 
tôn giáo khác vẫn cho phép các vị tu sĩ có đời sống gia đình. 
Đạo Phật là tôn giáo duy nhất khuyên người xuất gia không 
nên bận tâm và để ý đến đời sống tại gia như vậy. Do đó, câu 
hỏi được đặt ra “liệu sau khi hết dục, con người còn giá trị sự 
sống hay không, vì đó là một bản năng rất tự nhiên?”. Một 
câu hỏi khác tiếp tục được đưa ra: “Nếu tất cả người nam và 
người nữ đều đi tu theo đạo Phật thì loài người có bị diệt 
chủng hay không?”.

Dù tất cả mọi người đều tu theo đạo Phật, tình huống đó 
vẫn không tạo sự diệt chủng của con người. Vì trong tiến 
trình tái sinh vô bờ bến, người tu được chuyển hoá năng 
lượng tính dục sẽ trở thành những bậc thánh. Họ không tạo 
tiến trình nối tiếp hay nối dõi tông đường. Nhưng chúng 
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sinh, các loài động vật ở cõi Ta bà và các hành tinh khác sau 
khi trả hết kiếp đày đọa do nghiệp dẫn dắt, sẽ tái sinh làm 
con người. Qui trình chuyển hoá từ con người trở thành chư 
Thiên, những bậc thánh và từ các loài động vật trở thành con 
người là qui trình diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, 
hàng phút, mọi nơi mọi chốn. Có những chúng sinh ở hành 
tinh khác tái sinh làm con người ở hành tinh này, và ngược 
lại con người hành tinh này tái sinh làm con người ở hành 
tinh khác. Do đó, dù cả hành tinh này tu tập một cách có nghệ 
thuật và đúng theo lời Phật dạy, cũng không bao giờ có tình 
trạng bị diệt chủng nhân loại. 

Đó là chưa kể đến số người xuất gia đi tu đang là con 
số rất nhỏ bé. Nhiều nhất là ở Tây Tạng thì tỷ lệ người 
xuất gia cũng khoảng 40%. Thái Lan khoảng 5 đến 6% 
dù người nam nào cũng phải trải qua đời sống tu tập khi 
trưởng thành. Do đó không nên đặt ra câu hỏi không bao 
giờ xảy ra trong hiện thực. 

Quan điểm tiếp theo được đặt ra: “Tôi cần nối dõi tông 
đường, việc đi tu sẽ làm hạt giống chất xám trong tôi về kinh 
tế, nghệ thuật, và các lĩnh vực khác không có cơ hội phục vụ 
xã hội?”. Bên cạnh đó, thế giới xuất hiện nhiều ngân hàng 
hạt giống của người nam, đặc biệt của các nhà khoa học, 
bác học, những nhân tài lỗi lạc. Người ta hy vọng những hạt 
giống tinh hoa đó khi được cấy đặt vào cơ thể người nữ sẽ 
tạo chất xám cho xã hội. Thực ra, cấu trúc và ảnh hưởng gien 
di truyền chỉ phát huy ở một mức độ giới hạn. Nghiệp lực 
quyết định gien di truyền, nghiệp lực tạo ra sự thay đổi vượt 
cấu trúc và bản chất của gien. Đó là điều không thể phủ định. 

Có rất nhiều cha mẹ là nhà giáo lại sinh ra con cái đốt 
sách. Nhiều bậc phụ huynh đạo đức sinh con cái là kẻ bất trị. 
Cá tính con người liên hệ đến nghiệp lực. Nghiệp lực liên hệ 



158 •  HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

trực tiếp hay gián tiếp đến phong tục tập quán, truyền thống 
giáo dục, môi trường, hoàn cảnh, cách thức ứng xử giao tế,… 
Chỉ gien thì chưa đủ . 

Do đó không nên lo sợ tình trạng diệt chủng. “Hết dục” 
rồi còn lại cái khác, đó là năng lượng được chuyển hoá. Năng 
lượng được bản kinh nêu rõ: “Đạt được sự cứu cánh về đời 
sống an vui, thoát khỏi mọi khổ ách, tâm hành giả sẽ an ổn 
tuyệt đối. Hành giả sẽ đạt được thành tựu về đức tính của 
một bậc Thánh, trở thành bậc số một giữa cõi Người và cõi 
Trời”. “Hết dục” không phải là mất đi, không phải bị diệt 
chủng, mà trở thành con người với giá trị đóng góp cao hơn, 
vĩ đại hơn và bền bỉ hơn. 

Nhân tài Phật giáo thường là những đệ tử đến y chỉ mà 
không phải là những người xuất thân từ chính tông môn pháp 
phái đó. Một tông môn pháp phái có thể có hàng trăm ngàn 
đồ đệ, nhưng người kế thừa thường lại từ nơi khác đến. Trong 
đạo Phật, nhiều đệ tử đã ỷ lại vào thầy mình có tên tuổi, ảnh 
hưởng, vị thế trong xã hội, tôn giáo hay cộng đồng. Thái độ 
ỷ lại đó làm họ khó tiến thân lâu dài. Cho nên các vị cao tăng 
đã sẵn sàng độ cho những đệ tử đến từ tông môn pháp phái 
khác, mà vẫn có thể mang lại giá trị tương đương hoặc hơn 
đệ tử mình. Người tại gia cũng vậy, thông thường người ta 
muốn truyền bí quyết ngành nghề nào đó cho con ruột mình 
hơn là truyền cho người dưng nước lã.

Ngày nay khuynh hướng đó ở phương Tây đã được thay 
đổi. Một số triệu phú, tỷ phú khi thấy con cái không có lòng 
hiếu thảo, sự truyền trao gia tài có thể làm cho chúng hư 
đốn, nhiều bậc cha mẹ đã giấu ngân khoản, tài khoản của 
mình. Họ lập di chúc khi còn khỏe mạnh để nếu vô thường 
ập đến thì số tiền trong tài khoản mặc nhiên được chuyển vào 
chương trình từ thiện hay ngân quỹ giáo dục, an sinh xã hội 
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nào đó. Vì họ thấy rõ giá trị của hạnh phúc không nằm ở việc 
“nối dõi tông đường” mà nằm ở chỗ “phục vụ cái gì? cho ai? 
như thế nào? và phạm vi ra sao?”. 

Đến lúc nào đó, con người quan niệm như vậy thì lòng 
từ bi bắt đầu được mở rộng. Không còn nhất nhất phải phục 
vụ cho người thân mà mở rộng cho những người không thân. 
Tình trạng tranh giành, lợi dụng, cạnh tranh hơn thua lẫn 
nhau sẽ giảm đi ở mức độ tối đa. Nếu chỉ chăm chút cho 
người thân, thái độ vị kỷ, ích kỷ có mặt. Khi mở rộng đối 
tượng, thái độ vị kỷ, ích kỷ đó sẽ được chuyển hóa. 

CHUYỂN HÓA NHU CẦU TÍNH DỤC

Bản kinh diễn tả nghệ thuật giúp người đồng tu là thiên 
chủ Sakka được chuyển hóa. Sakka đã đưa ra lời thỉnh cầu 
với đức Thế Tôn: “Xin Ngài giảng cho con một bài pháp làm 
thế nào để chuyển hoá năng lượng tính dục ở người tu một 
cách vắn tắt”. Ý ông muốn nói “con không có nhiều thời 
giờ để nghe, con không đủ kiên nhẫn để học”. Ngoài ra, ông 
không đến với đức Thế Tôn bằng thái độ tham cầu tu học như 
người xuất gia, vì bản chất vai trò địa vị của ông là hưởng 
thụ các hoạt động tính dục. Mặc dù bản kinh không nêu rõ 
dụng ý của ông, nhưng người ta có thể phán đoán dựa trên 
cách thức đặt câu hỏi và thái độ tiếp nhận lời giảng dạy rằng 
có thể Sakka muốn mình là người đồng tu của tôn giả Mục 
Kiền Liên, hoặc ông muốn sự hưởng thụ tính dục không làm 
ông đắm chìm để rơi từ cõi trời Ba Mươi Ba xuống những 
hành tinh thấp hơn. 

Sau khi đức Thế Tôn trình bày bài kinh ngắn, Sakka đã 
đảnh lễ và biến mất ngay tức khắc. Đây là cách thức né tránh, 
Sakka sợ đức Thế Tôn giảng quá dài khiến ông bị chinh phục 
dẫn đến các nhu cầu đời sống thế nhân của ông có thể bị đời 
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sống xuất gia thay thế. Vì ông biết rõ đã có nhiều người đến 
bằng thái độ muốn chinh phục đức Thế Tôn nhưng chỉ sau 
một thời kinh hay một buổi đối thoại, người đó trở thành đệ 
tử của Ngài. Khả năng thần biến thông qua giáo dục tuyệt vời 
làm cho Sakka ý thức không muốn nán lại tiếp chuyện thêm 
với đức Thế Tôn. Nghe xong, ông biến mất ngay lập tức. 

Từ xa, nhìn thấy cảnh tượng đó, ngài Mục Kiền Liên đã 
dùng sức thần thông thoắt bay khỏi giảng đường và có mặt 
tại cõi trời Ba Mươi Ba. Ngài trông thấy Sakka đang hưởng 
thụ dục lạc với rất nhiều tiên nữ và thị nữ tại vườn Nhất Bạch 
Liên. Bên cạnh có năm trăm nhạc khí chư Thiên trỗi năm 
trăm loại nhạc du dương, trầm bổng để tạo cảm xúc tình cảm, 
phục vụ kéo dài các sự hưởng thụ khác nhau. 

Thấy tôn giả Mục Kiền Liên xuất hiện, Sakka ngưng tất cả 
cuộc vui chơi và chào đón với lời lẽ rất lịch sự, quan cách. Ông 
mời tôn giả ngồi vào ngai của mình, còn mình ngồi ghế thấp 
hơn để bày tỏ lòng tôn kính, mặc dù tiền thân họ là bạn đồng tu. 

Điều cần bàn thêm ở đây là dù mang tước vị vua chúa, 
quan tước, hay có vai trò vị trí xã hội lớn mức nào đi nữa thì 
đời sống tâm linh của người tại gia nói chung vẫn thấp hơn 
người xuất gia chân chính. Tôn trọng giá trị tâm linh chân 
chính là để tu bồi cho hạnh phúc của cuộc đời. Các chính thể 
nào muốn khống chế vai trò tâm linh, chính thể đó khó tồn 
tại được lâu dài, bởi vì họ đánh mất cơ hội học được đời sống 
tâm linh và đạo đức ở những người xuất gia. 

Vua chúa Thái Lan và những nước Phật giáo Nam tông 
đã quỳ và lạy người xuất gia, dù họ chỉ vừa xuống tóc vào 
buổi sáng. Truyền thống tốt đẹp đó vẫn còn giữ đến nay. Bản 
thân vua Thái Lan cũng từng xuất gia. Cứ vài năm một lần, 
nhà vua xuất gia ba tháng trong mùa an cư. Hiện nay, vua 
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Thái Lan là người rất mẫu mực, chỉ duy nhất một vợ. Khác 
với vị vua Mahidol, tại vị vào khoảng giữa thế kỷ 20, người 
tạo ra truyền thống cách tân của Thái Lan trong việc tiếp 
xúc với văn hoá phương Tây. Ông có rất nhiều vợ, gần trăm 
người con. Cuộc đời ông đã được Hollywood dựng thành hai 
bộ phim đều đoạt giải Oscar rất ấn tượng: “The King and I” 
và “Anna and the King”. 

Trở lại bản kinh, sau khi được chào đón và nghinh tiếp, tôn 
giả Mục Liên giả vờ thăm dò tâm ý Sakka về bài pháp của đức 
Thế Tôn. Tôn giả nói “thật diễm phúc nếu tôi được nghe một 
phần lời pháp nhiệm mầu mà đức Thế Tôn đã giảng vắn tắt cho 
ông khi nãy”. Đó là nghệ thuật bắt mạch tâm trước khi hóa độ, 
hoặc nghệ thuật vận dụng tha lực, tha tâm thông để hiểu dòng 
cảm xúc người cần được hoá độ. Trước câu hỏi của tôn giả, 
Sakka khó có thể chối từ.  Nhưng Sakka là người có chiều sâu 
và rất tâm lý, ông trả lời: “Thưa tôn giả, tôi là người rất bận rộn 
với nhiều công việc khác nhau, bao gồm việc cho bản thân và 
cho cư dân ngôi trời Ba Mươi Ba này”. Đây là lời biện hộ để 
nếu ông có quên thì đó cũng là sơ sót có thể dễ dàng thông cảm. 

Vế thứ hai, Sakka tán dương: “Lời Thế Tôn giảng tôi rất 
lắng nghe, nắm vững, suy tư không thể nào quên được”. Lời 
nói khiêm hạ nhưng ngầm mong đợi được ngợi khen rằng: 
Dù rất bận rộn với trăm công nghìn việc nhưng ông vẫn để 
tâm ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn mà kể lại cho tôn giả Mục 
Liên, đó là việc vô cùng hy hữu. 

Biện hộ cho tình huống “quên” là cách thông dụng để 
giải thoát mình ra khỏi những nhu cầu cần phải tu tập. Khi 
con người có thái độ viện lý do thì mọi việc làm trở nên ách 
tắc. Rất may ở vế thứ hai, Sakka đã thể hiện tấm lòng lắng 
nghe, nhưng là sự lắng nghe có giới hạn, lắng nghe để tìm 
kiếm những kiến thức chứ không để dẫn đến sự hành trì. 
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Sau đó Sakka biểu lộ niềm hãnh diện, tự hào về những 
thành công ông đạt được. Dĩ nhiên ông biết rõ ông và tôn giả 
Mục Kiền Liên là bạn đồng tu. Ngài Mục Liên đã trở thành 
Thánh giả A La Hán, hỗ trợ đắc lực cho công trình hoằng 
pháp của đức Thế Tôn. Còn ông trở thành thiên chủ cõi trời 
Ba Mươi Ba, từng dẫn các đồ đệ của mình đến nghe đức Thế 
Tôn thuyết pháp. Nhưng niềm hãnh diện quá mức làm ông 
không thấy được giá trị tâm linh của tôn giả Mục Liên, dù 
ông đã thỉnh mời ngài ngồi trên ngai vàng của mình. Ông 
khoe: “Lâu đài Tối Thắng Điện (Vessavana) mà tôi đã tạo ra 
là kết quả khải hoàn sau cuộc chiến quyết liệt giữa cảnh giới 
chư Thiên và thế giới A Tu La”. Đây là hai cảnh giới có mặt 
ở hai hành tinh khác nhau. 

Kinh mô tả, trong thế giới của A Tu La, người nam vốn 
rất xấu xí, trong khi người nữ lại rất xinh đẹp. Chư thiên 
thường thích các nữ A Tu La. Do đó mà cuộc chiến tranh 
giành nữ A Tu La đã từng diễn ra. Phần thắng thường thuộc 
về chư Thiên, vì trình độ khoa học, phương tiện chiến lược 
chiến thuật của họ cao hơn. Lòng sân đã làm cho người A Tu 
La trở nên nhỏ bé, xấu xí, mất hết trí khôn và sự sáng suốt. 

Tiếp theo, ông mô tả “tòa lâu đài có đến một trăm vọng 
tháp khác nhau, mỗi vọng tháp có bảy dinh thự hình tam 
giác, trong mỗi dinh thự hình tam giác có bảy tiên nữ, mỗi 
tiên nữ lại có bảy thị nữ hầu hạ”. Nếu làm một bài toán 
thì tại cung điện này có đến 4.900 tiên nữ làm vợ ông và 
34.300 thị nữ hầu hạ. Sakka mời tôn giả tham quan cung 
đài nguy nga tráng lệ, sáng rực sắc màu của bảy loại ngọc 
báu khác nhau. Tôn giả Mục Kiền Liên im lặng nhận lời 
với mục đích thân hành cùng ông để có cơ hội chuyển hóa 
thái độ cống cao ngã mạn. Niềm hãnh diện tự hào đã làm 
Sakka đánh mất các tiềm năng, hạt giống của đời sống 
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thoát tục mà ông đã gieo trồng ở những đời trước với tôn 
giả Mục Kiền Liên. 

Thiên chủ Sakka và đại vương Vessavana nhường tôn giả 
Mục Kiền Liên đi trước. Bản kinh mô tả “khi bước qua từng 
dinh thự tam giác, các vọng tháp, v.v…, rất nhiều tiên nữ và 
thị nữ cúi đầu một cách thẹn thùng, e lệ như cô dâu khi gặp 
cha chồng”. Sự e lệ đó tạo vẻ đẹp kiều diễm thu hút nhu cầu 
tình yêu và tính dục. Sống trong môi trường như vậy, con 
người khó có thể thoát khỏi sự hưởng thụ. Tôn giả Mục Kiền 
Liên vì đã chứng thánh quả nên những ngôn ngữ của tình yêu 
thể hiện tế nhị qua hình thái người nữ không đủ sức chinh 
phục Ngài như đã chinh phục thiên chủ Sakka. 

Chiến thắng thường làm con người trở nên kiêu ngạo. 
Thông qua con đường thôn tín xâm lăng, các vị vua có tài 
dùng binh thao lược mở rộng biên cương bờ cõi thường là 
những vị vua rất cao ngạo, nghĩ rằng mình là thiên tài độc 
nhất vô nhị. Sakka cũng rơi vào trạng thái cao ngạo đó. Khi 
nhìn ngắm sự nguy nga tráng lệ của cung điện, ông đã nói với 
người bạn đồng tu: “Ở cõi Ta Bà, khi con người có cơ duyên 
nhìn thấy được hành tinh nguy nga tráng lệ của chúng tôi 
đều biết rằng đó là cõi trời Ba Mươi Ba do thiên chủ Sakka 
tạo dựng. Các vị thiên chủ tiền nhiệm không thể làm được 
việc đó”. Thái độ cao ngạo đã dẫn đến chủ nghĩa công thần, 
xem mình là người có công, đóng góp nhiều nhất. 

Nếu tiền thân của Sakka không phải là người tu thì có 
lẽ nhu cầu của việc hưởng thụ các hoạt dụng giác quan sẽ 
còn lớn hơn rất nhiều. “Biết” tạo ra “dừng”, “hiểu” tạo ra 
“sự kết thúc”. “Không biết, không hiểu” có thể tạo dây mơ 
rễ má trong hưởng thụ. Ở đây Sakka vẫn còn biết thỉnh 
đức Phật giảng về nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính 
dục ở người tu, vì ông đã thất bại trong kiếp trước và ở đời 
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sống hiện tại, ông cũng lại hoàn toàn thất bại. Lạc thú quá 
nhiều dẫn đến khó tu. 

Trước đây các nhà sư tu trên núi, trong rừng, ít có điều 
kiện tiếp xúc với môi trường, điều kiện vật chất nên các giác 
quan được khống chế, chăm sóc, và chuyển hóa rất kỹ lưỡng. 
Còn hiện nay trong nền văn hóa lai tạp, hiệp chủng quốc đa 
dạng thì những yếu tố tương tác qua lại làm cho các biến thái 
được phát sinh, vì vậy sự tu tập để chuyển hóa nhu cầu cảm 
xúc khó có thể được thực hiện.

Tôn giả Mục Kiền Liên nhận thấy Sakka quá cao ngạo. 
Để đánh đứt ông ra khỏi sự cao ngạo này và muốn ông trở về 
đời sống không quá đam mê trong hưởng thụ, Mục Kiền Liên 
đã dùng thần thông tập trung vào đầu ngón chân ấn xuống 
đất. Cả lâu đài Vessavana rung chuyển. Trong khi thiên chủ 
Sakka và đại vương Vessavana hoảng hốt, tóc gáy dựng ngược, 
thì thần dân reo hô tung tuế trước sức thần thông kì diệu hiếm có 
của tôn giả. Họ càng thán phục thì Sakka lại càng hoang mang, 
vì sợ bị thay thế. Điều đó làm ông phải đối diện trước sự khủng 
hoảng về đời sống nội tâm. Ông bắt đầu khởi sinh tâm niệm 
rằng tất cả hạnh phúc giác quan có thể đối diện với vô thường. Ý 
niệm đó xuất hiện khiến ông sợ hãi. Và đây là một trong những 
nghệ thuật mà tôn giả Mục Kiền Liên đã cố tình cài đặt ý thức 
về vô thường vô ngã vào não trạng của thiên chủ Sakka nhằm 
đánh thức hạt giống tâm linh mà vị thiên chủ này đã từng gieo 
trồng ở kiếp trước với tư cách một hành giả tu tập. Cách thức 
đánh thức như vậy rất cần thiết và ý nghĩa. 

Sau đó, ngài Mục Kiền Liên liền biến mất không lời từ 
biệt để lại sự ngạc nhiên vô tận của những người thán phục 
và nỗi lo sợ của Sakka. Chưa bình tĩnh trở lại thì các tiên nữ 
đã hỏi Sakka: “Có phải người ấy chính là Như Lai Thế Tôn, 
bậc đạo sư của Thiên chủ, người mà Thiên chủ đã từng kể 
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cho thiếp nghe không?”. Sakka lắc đầu: “Đó chỉ là người bạn 
đồng tu của ta”. Nhưng các tiên nữ không tin: “Thật là tốt 
lành nếu Thiên chủ có người bạn có sức thần thông lớn, có 
oai lực nhiệm màu như vậy. Chắc chắn vị ấy chính là Như 
Lai Thế Tôn, bậc đạo sư của Thiên chủ”. Thái độ ngờ vực 
càng thể hiện sự giới hạn của Sakka trước bạn đồng tu. 

MƯỢN XA NÓI GẦN

Mục Kiền Liên trở về giảng đường Đông Viên Lộc Mẫu, thế 
giới Ta bà, đảnh lễ quỳ bên đức Phật trước sự chứng kiến của 
rất nhiều vị xuất gia và cư sĩ đang có mặt. Ngài kể lại toàn bộ 
sự việc rồi thỉnh cầu đức Thế Tôn thuyết giảng lại bài kinh đó.

Cách thức “mượn chuyện trên trời để nói chuyện dưới 
đất” là một trong những nghệ thuật hoằng pháp rất hay trong 
truyền thống kinh điển của Như Lai. Ở đây, khái niệm “nói 
chuyện trên trời” không phải là yếu tố hoang đường mà là 
chuyện rất hiện thực. “Mượn chuyện trên trời để nói những 
chuyện dưới đất” là một trong những nghệ thuật tạo sự so 
sánh. Sự so sánh có thể dẫn đến cống cao ngã mạn, nhưng 
cũng có thể thôi thúc tiến lên phía trước, nỗ lực làm những gì 
mình chưa đạt được. Mở cửa so sánh để không bao giờ còn 
hãnh diện tự hào mình là số một. Tôn giả Mục Kiền Liên đã 
mượn chuyện ở trên trời để nói chuyện ở dưới đất, dĩ nhiên 
ngài không nói, ngài chỉ kể. Tất cả mọi người có mặt đều 
nghe. Tác dụng tâm lý thôi thúc để tất cả người xuất gia chân 
chính thấy rằng, nhu cầu chuyển hoá khoái lạc giác quan 
có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Nếu không, con 
người có thể rơi vào hạnh phúc bấp bênh, tạm bợ. 

Hạnh phúc bấp bênh thường xảy ra trong mối quan hệ 
tình yêu, hôn nhân khi cảm giác nhàm chán bắt đầu xuất hiện 
sau thời gian gặp gỡ và chung sống. Khuynh hướng muốn 
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tìm kiếm người nào đó hấp dẫn hơn về ngoại hình, tài năng, 
kinh tế, và những nhu cầu khác có thể làm tan biến cảm giác 
hạnh phúc. Hạnh phúc đó rất tạm bợ. Khi chứng kiến ngài 
Mục Kiền Liên thi triển phép thần thông, các tiên nữ reo lên 
thán phục, đồng nghĩa với hình ảnh người chồng trở nên lu 
mờ và tầm thường. Nhu cầu của sự thay thế, đòi hỏi tạo thêm 
thế so sánh hơn thua với nhau. Đó là cách “mượn chuyện 
trên trời để nói chuyện dưới đất”. Trong tình yêu và hôn 
nhân, nếu so sánh theo cách thức đó, con người sẽ rơi vào 
trạng thái nuối tiếc, dẫn đến sống trong hoang tưởng, ảo giác 
không thừa nhận hiện thực đang có sẵn. 

Đức Thế Tôn thường không thuyết giảng khi không có ai 
thỉnh cầu. Vì sự thỉnh cầu tạo ra hiệu ứng tâm lý ngóng đợi, 
mong mỏi và giá trị sự mong mỏi, ngóng chờ đó làm cho 
người nghe dễ dàng thâm nhập, sự tu tập mới diễn ra một 
cách tốt đẹp. Đức Thế Tôn đã kể lại bài kinh, và tất cả những 
người có mặt, đặc biệt tôn giả Mục Kiền Liên, vô cùng hoan 
hỷ, tin và hành trì theo. 

Trong khi đó, đoạn đầu bản kinh mô tả, Sakka chỉ hoan 
hỷ đảnh lễ đức Thế Tôn rồi biến mất, chứ không hề có tín 
thọ. “Hoan hỷ” không có nghĩa là “tín thọ”. Ông hoan hỷ sau 
khi được nghe giảng, cám ơn rồi ra về. Còn việc tin và nghĩ 
rằng nó là triết lý để dẫn đến sự hành trì lại là vấn đề khác. 
Ở đây, hiệu ứng tâm lý từ bài kinh của đức Thế Tôn đối với 
Sakka, một Thiên chủ với nhiều phuơng tiện hưởng thụ, khác 
hoàn toàn đối với tôn giả Mục Kiền Liên cũng như những vị 
xuất gia đệ tử của đức Thế Tôn. Cái hiệu ứng tâm lý lớn nhất 
mà đức Thế Tôn cần, đó là sự hành trì ở những vị xuất gia 
không chỉ là hoan hỷ, mà phải là “tín, thọ, phụng, trì”. 

- “Tín” là tin bằng niềm tin chân lý, bằng lý trí, nhận thức, 
phán đoán, và sự hiểu biết. 
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- “Thọ” là thực hành, tiếp nhận và đưa nó vào não trạng 
như một phương châm. 

- “Phụng” là vâng giữ với tất cả lòng tôn kính. 

- “Trì” là truyền bá, giữ với mình và truyền cho mọi người 
để mở rộng ra phạm vi lớn hơn. 

Bài kinh đề cập hai hướng của đời sống. 

Khuynh hướng thứ nhất là đắm chìm vào lạc thú, người 
nghe pháp chỉ nghe qua loa chiếu lệ, thiếu nghiêm túc trong 
hành trì, không hướng đến lý tuởng giải thoát, vì đối tượng, 
vai trò vị trí của họ không thể làm cho họ có nhu cầu lớn hơn. 
Giới hạn nghiệp thức tạo ra giới hạn của kiếp người, giới hạn 
nhận thức tạo ra giới hạn của hạnh phúc và khổ đau. Thiên 
chủ Sakka là người điển mẫu. Ông nghĩ rằng mình là người 
chiến thắng. Tất cả những công trạng do ông tạo dựng làm 
ông trở thành người ba hoa, “thấy sang bắt quàng làm họ”. 

Nhớ lại câu hỏi mà các tiên nữ dành cho ông: “Có phải 
đây là Như Lai Thế Tôn mà chàng đã từng kể cho thiếp nghe 
không?”. Ông đã kể rất nhiều về Thế Tôn cho các bà vợ của 
mình, thế nhưng, lại không bao giờ tạo điều kiện cho họ được 
gặp gỡ. Điều đó nói lên rằng ông muốn chứng tỏ chỉ có ông 
mới đủ tư cách cùng ngồi, nói chuyện, giao tế với những 
người sang trọng đặc biệt là vị bậc nhất về tâm linh và đạo 
đức, còn những tiên nữ và thị nữ thì không bao giờ có được 
cơ hội như thế. Đó là một cách thức tô vời bản ngã. Khi tiếp 
xúc và giới thiệu tôn giả Mục Kiền Liên, một lần nữa thiên 
chủ Sakka muốn khoe mình có những người bạn thần biến có 
năng lực phi thường. Nghệ thuật ba hoa đã làm cho ông bắt 
quàng làm họ, tạo vị thế quan trọng ở mình mà người khác 
không có. 
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Ngày nay khi tiếp xúc với những nhà tâm linh và đạo 
đức, những vai trò vị trí xã hội lớn, không nên để yếu tố “bắt 
quàng làm họ” xuất hiện. Hãy nghĩ rằng đây là cơ hội đồng 
đều để ta đóng góp cho người kia và người kia có thể giúp ta 
những việc cần. Người xuất gia không cầu cạnh chính quyền, 
không cầu cạnh những người có vai trò vị trí xã hội, mà hãy 
xem họ như người bình thường. Thực tế, đôi lúc người có 
vai trò vị trí xã hội đến chùa không được các vị trụ trì tiếp 
đón nồng hậu thì không muốn đến lần thứ hai. Họ muốn bản 
ngã được tô vời, còn các nhà sư muốn bản ngã của họ được 
chuyển hoá. Mục đích hai thái độ ứng xử khác nhau dẫn đến 
kết quả khác nhau. 

Khuynh hướng thứ hai, đức Thế Tôn muốn người nghe 
giảng không phải để hiểu, để hãnh diện về kiến thức mình 
đạt được mà để hành trì và truyền bá. Vì con đường giác ngộ 
được thiết lập trên kiến thức đặt trên nền tảng của tư duy, thể 
hiện qua những biểu đạt của hành động cụ thể.

 Mặc dù bản kinh chủ yếu dành cho người xuất gia nhưng 
người tại gia vẫn có thể học, đặc biệt những người quá nặng 
về sắc dục, cơn nghiện có thể làm tán gia bại sản, vợ chồng 
con cháu khổ đau. Áp dụng dù chỉ 30% lời dạy của Thế Tôn 
thì nhu cầu hưởng thụ đó sẽ giảm đáng kể. Sự thành công của 
người tu là chuyển hoá năng lượng này. Sau khi năng lượng 
tính dục được chuyển hoá, con người sẽ trở thành vô ngã vị 
tha, tấm lòng từ bi vô biên không bị giới hạn trong bất kỳ 
hình thái nào. Học bài kinh này để tăng cường thêm những 
hạt giống của sự tu tập, những hạt giống để gầy dựng hạnh 
phúc trong hôn nhân, tình yêu và trong mọi lĩnh vực có thể 
liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến các giác quan.

***
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NHẬN DIỆN MẮC XÍCH

Đại Kinh Đoạn Tận Ái thứ 38, thuộc kinh Trung Bộ đề 
cập nghệ thuật chặt đứt “mắc xích của khổ đau”. Việc vận 
dụng hình ảnh “mắc xích khổ đau” để thay thế một cách 
chuyển thể khái niệm Tanhasankhaya trong Pali vốn được 
dịch là “đoạn tận ái” là do động tác “đoạn tận” gợi lên hình 
ảnh chặt đứt từ ngay gốc rễ; “ái” là thái độ ái trước về bản 
chất nỗi khổ niềm đau và tất cả những hình ảnh liên hệ trực 
tiếp hay gián tiếp đến nó. Thay vì nói “chặt đứt các mắc xích 
tham ái”, người ta có thể nói “chặt đứt mắc xích khổ đau”, vì 
bản chất của tham ái là dẫn đến khổ đau. 

Bản kinh bắt nguồn từ sự kiện một vị xuất gia tên Sati 
quan niệm sai lầm rằng “Thần thức luân chuyển qua các 
cõi luân hồi không hề có một hình thái gì của sự thay đổi”. 
Từ đó, đức Phật đã phân tích về thuyết “duyên khởi”, giải 
thích bản chất các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp 
đến trật tự hoạt động của thân tâm. Qua đó, ngài hướng dẫn 
phương pháp chặt đứt tiến trình và mắc xích của khổ đau. 

Từ bài kinh “Người bắt rắn” thứ 22, đức Thế Tôn đã 
giải thích về thái độ cho rằng “sự hưởng thụ các hoạt 
động tính dục không làm cản trở con đường và đời sống 
tâm linh của người giải thoát”, nhưng nói lên được đó là 
bản chất của dục hữu, chấp trước về tính dục. Ở bản kinh 
này, đức Thế Tôn dạy và phân tích bản chất của kiến thủ, 
thái độ chấp trước về sự sai lầm trong tu tập và quan niệm 
cũng không kém phần quan trọng dẫn đến nỗi khổ niềm 
đau trong tiến trình sinh tử luân hồi. Sự chấp trước được 
quan niệm trong nhà Phật như là một mắc xích của trói 
buộc. Bám víu vào bất kỳ quan điểm nào, sự trói buộc bắt 
đầu có mặt. 



172 •  HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Nếu nói rằng “sống mà không có lập trường, cuộc sống 
trở nên vô nghĩa”, thì “lập trường” ở đây cũng có thể được 
hiểu như một trong những thái độ “chấp”, chấp về cái đúng, 
chấp về đạo đức, về những giá trị tinh thần v.v… Mặc dù đó 
là những cái đúng, cái tốt, cái giá trị, nhưng sự bám víu vào 
nó cũng dẫn đến mắc xích của hệ lụy. Nhà Phật không bao 
giờ sử dụng khái niệm “lập trường” mà chỉ sử dụng “con 
đường chân chính”, “đạo lý tâm linh” có giá trị chuyển 
hoá mang lại an vui hạnh phúc cho con người. Nói cách 
khác, “con đường chân chính” và “đạo lý tâm linh” không 
phải để chấp trước, bám víu mà được sử dụng như một 
công cụ. Bản chất của công cụ mang tính điều kiện, có thể 
rất thích ứng trong tình huống này nhưng có thể trở nên vô 
nghĩa trong tình huống khác. Có thể trở thành sự lựa chọn 
rất lý tưởng của một người, nhưng cũng có thể trở nên rất vô 
nghĩa cho những người còn lại. Nó ứng với tính cách và trình 
độ nghiệp thức của con người. Vấn đề ở chỗ nhà Phật không 
bao giờ dạy các hành giả bám víu vào bất cứ cái gì dù đó là 
con đường, là đạo lý, mà hãy sử dụng con đường và đạo lý 
như phương tiện hiệu nghiệm có thể mang lại giá trị an vui 
hạnh phúc. 

HAI KHUYNH HƯỚNG TÂM LINH

Khuynh hướng truyền thống Bà La Môn. Lấy khởi 
điểm từ kinh điển Vệ Đà, đồng hóa những gì được nêu trong 
bản kinh này là giá trị chân lý, mà tác giả của nó không ai 
khác hơn Thượng đế hay Phạm Thiên. Do đó, định chế xã 
hội tập cấp gồm nhiều thành phần đã bắt đầu có mặt dưới 
sự áp đặt quan điểm, làm cho mọi người không dám đặt vấn 
đề thay đổi chúng. Khuynh hướng đó mang lại nỗi khổ niềm 
đau cho rất nhiều người bên cạnh những nỗi niềm hạnh phúc 
của thượng tầng kiến trúc xã hội, bao gồm những thành phần 
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thượng lưu trí thức thuộc trường phái truyền thống Bà La Môn, 
cũng như truyền thống của vua chúa. 80% còn lại của cấu trúc 
xã hội Ấn Độ trở thành nạn nhân của quan niệm sai lầm. Quan 
niệm đó là thái độ kiến thủ, bám víu vào truyền thống sai, dẫn 
đến những hệ lụy cho thần dân của một quốc gia. 

Truyền thống Bà La Môn được xem như thành trì vững chãi, 
có thời gian khá dài bị thách thức bằng truyền thống tâm linh 
mới, đó là truyền thống của Sa môn. Khái niệm Sa môn lúc 
đầu được sử dụng như một từ ngữ ám chỉ tất cả những người tu 
hành, không chấp nhận truyền thống tư tưởng của kinh điển 
Vệ Đà, thách đố lại những giá trị chân lý được nêu ra trong 
kinh điển này, không thừa nhận vai trò của Phạm Thiên sáng 
thế, không thừa nhận cấu trúc xã hội bất bình đẳng bốn giai 
cấp, không chấp nhận thái độ bất bình đẳng giữa nam và nữ, 
và nhiều tệ nạn xã hội khác. Những người tu hành đã đi tìm 
kiếm con đường tâm linh khác với truyền thống áp đặt lên 
họ. Nổi tiếng nhất có bốn truyền thống Sa Môn.

Truyền thống Sa Môn tự nhiên: Là những nhà tu hành 
vân du rày đây mai đó, sống cuộc đời kham khổ với niềm 
hy vọng nhờ đó, các giác quan mất đi khả năng thích ứng và 
không hề có những nhu cầu đòi hỏi về sự hưởng thụ. Con 
đường của tâm linh bắt đầu được bén mảng và xuất hiện. 

Truyền thống Sa Môn tu khổ hạnh: Chẳng hạn đứng 
không nằm, ngồi; hoặc nằm trên gai, mỏm đá gồ ghề tạo cảm 
giác khó chịu trên toàn thân để đoạn trừ tất cả đam mê hứng 
thú. Truyền thống Sa Môn này cũng được liệt vào truyền 
thống Sa Môn tự nhiên.

 Truyền thống Sa Môn thuộc đạo Kỳ Na: Là những nhà 
tu hành khổ hạnh ép xác không ăn mặn, không sát hại chúng 
sanh nhưng lại rơi vào trạng thái rất cực đoan: trở về nguồn 
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với nguyên ủy thiên nhiên khi con người mới vừa được ra 
đời, họ không mặc áo, cũng không sử dụng bất kỳ vật liệu 
nào để che thân. 

* Ba truyền thồng tâm linh đã mở ra con đường mới thay 
thế và thách thức lại với truyền thống Bà La Môn giáo. Dĩ 
nhiên, trong tiến trình thay thế và thách thức, nội dung của 
nó không hoàn toàn được chấp nhận vì nhiều hạn chế. Chẳng 
hạn truyền thống Bà La Môn chủ trương về xã hội “tập cấp” 
trong khi truyền thống Sa Môn phủ định chế độ “tập cấp” 
này nhưng lại không đưa ra được cơ sở lý lẽ về phương diện 
đạo đức, phương diện tâm linh, phương diện xã hội và những 
phương diện khác có sức thuyết phục. Mặt khác, một số nhà 
“Sa Môn tự nhiên” bày tỏ thái độ chủ trương về duy vật cổ 
sơ, không thừa nhận có đời sống kiếp sau. Tiến trình của đời 
sống bị chặt đứt sau khi con người trở về với đất, nước, gió, 
lửa tạo ra quan niệm hết sức nguy hại cho đời sống đạo đức. 
Vì khi con đường nhân quả đạo đức giữa đời sống hiện tại và 
tương lai không được thiết lập, con người có thể trở nên bị 
ám độn, mất hết trách nhiệm cần thiết về hành vi của mình. 
Từ đó sự cám dỗ có thể len lỏi vào não trạng và hành vi dẫn 
đến tiến trình làm băng hoại tư cách đạo đức của bản thân và 
ảnh hưởng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng. 

Truyền thống Sa Môn của Như Lai Thế Tôn: Xuất hiện 
với nhiều giá trị và tạo sự thu hút mạnh mẽ về đời sống tinh 
thần. Ngài cũng là nhà Sa Môn nhưng vượt trội về phương 
pháp thực tập và giá trị hiện thực của phương pháp thực tập, 
đạt kết quả ấn tượng lâu dài bền bỉ mang lại sự chuyển hoá 
có thể nhổ tận gốc nỗi khổ niềm đau. Truyền thống đó trở 
thành mảnh đất tâm linh, thực phẩm tâm linh mới của Ấn Độ. 
Nhưng vì trong thời gian ngắn lại kết nạp quá nhiều vị xuất 
gia vào giáo đoàn của đức Thế Tôn nên dẫn đến tình trạng 
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nhiều người chưa quên được các quan niệm sai lầm lúc còn 
là tu sĩ của truyền thống Sa Môn và Bà La Môn. Các quan 
niệm sai lầm đó tiếp tục ảnh hưởng và làm chao đảo quan 
điểm chân chính của những vị xuất gia đúng phương pháp, 
nhưng thiếu niềm tin và kiến thức vững chãi để nhận biết 
quan điểm phi truyền thống Phật giáo tác hại đến đời sống 
tâm linh tu tập. Một trong những người đó là Tỳ Kheo Sati. 
Phương pháp tu tập thường bắt nguồn từ nhận thức của tâm. 
Khi nhận thức của tâm sai lầm, tất cả mọi sự kéo theo, dù 
trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể bị ảnh hưởng. 

NHẬN DIỆN SAI LẦM

Bản kinh vừa mang tính giáo dục, vừa mang yếu tố của 
hoằng pháp mà các bậc phụ huynh có thể áp dụng nhằm giúp 
đỡ con em và người thân khi phát hiện ở họ có những yếu tố 
chưa được hoàn thiện về nhận thức, tính tình, khuynh hướng 
và đời sống. Đối với đức Thế Tôn, không hề có sự áp đặt 
và nâng vai trò chân lý trở thành một cái gì đó buộc người 
khác phải theo trong cách thức xác quyết và chuyển hoá quan 
điểm sai lầm. 

Tỳ Kheo Sati, vốn xuất thân từ giai cấp thấp trong một gia 
đình làm nghề đánh cá, có quan niệm rằng “thần thức là tiến 
trình dong ruổi trong sáu cõi ba đường nhưng không có sự 
thay đổi về phương diện bản chất, nhận thức cũng như tâm 
lý dẫn đến hành vi hằng ngày”. Quan niệm này được xem 
là quan niệm trọng tâm và cốt lõi của triết học Bà La Môn 
giáo. Họ cho rằng “tâm thức con người không hề thay đổi”, 
ai mang thân phận của Bà La Môn, thì nghìn đời kiếp sau 
sinh ra sẽ là Bà La Môn; ai mang thân phận xuất thân từ gia 
tộc vua chúa, các nhà chính trị cầm cân nẩy mực một quốc 
gia, thì con cháu nhiều đời của họ sẽ tiếp thu truyền thống 
tâm linh đó. Ngược lại, người xuất thân từ giai cấp thấp, thần 
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thức này mang yếu tố, mang não trạng, khuynh hướng, hạt 
giống và năng lực của những gì thấp kém, cho nên vận mệnh 
của họ được gắn liền ngay thời điểm họ có mặt trong phôi 
thai của người mẹ. Đó là quan niệm dẫn đến chủ nghĩa định 
mệnh về cấu trúc xã hội và định mệnh an bày trong sinh hoạt 
thường nhật của người Ấn Độ đến nay vẫn diễn ra như một 
nỗi đau của kiếp người. 

Tất cả những vị đồng tu khi biết Tỳ Kheo Sati có quan 
niệm sai lầm đã dùng rất nhiều phương pháp, ngay cả phương 
pháp chất vấn, phản biện nhằm chứng minh đó là quan niệm 
phi chính thống của nhà Phật. 

Là người xuất gia theo Phật giáo, đừng bao giờ tuyên 
truyền và cho rằng giá trị của những cái phi Phật giáo là chân 
lý. Mỗi người được quyền tự do ý chí, tự do quan điểm và tự 
do học thuyết. Điều đó đức Phật tương cần nhưng khi nhân 
danh Phật tử và nói đây là lời dạy của đức Phật thì nội dung 
lời tuyên bố đó phải ứng với những gì đức Thế Tôn đã dạy. 
Không thể mạo nhận, đánh đồng hai quan điểm, hai học thuyết 
khác nhau giữa Bà La Môn giáo hay tôn giáo tiền thân trước khi 
có mặt trong giáo pháp của đức Như Lai rồi cho rằng nó chính 
là một phần giáo huấn của Ngài. Điều đó sẽ dẫn đến sự hiểu lầm 
lẫn lộn của hai nội dung hoàn toàn khác biệt. 

Các vị đồng phạm hạnh đã khuyên Tỳ Kheo Sati không 
nên bám víu, chấp nhận và duy trì quan điểm sai lầm đó. 
Đức Thế Tôn đã từng tuyên bố “Mọi sự vật hiện tượng trong 
đời này đều do nhân duyên hình thành. Thần thức con người 
cũng vậy. Nó là một tập hợp các điều kiện. Không có duyên 
hoặc thiếu duyên thì thức không thể nào tồn tại và hiện 
khởi”. Ấy thế, Tỳ Kheo Sati vẫn cố chấp bảo thủ quan điểm. 
Đại chúng thấy rằng mình không đủ sức thuyết phục người 
đồng tu nên đã kính tường trình lại sự việc cho đức Thế Tôn. 
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Đức Thế Tôn mời gọi Tỳ Kheo Sati đến xác quyết có quan 
niệm đó không, hay vì bất đồng quan điểm, hiềm khích hoặc 
không thích nhau mà các vị đồng tu đã cố tình dựng chuyện 
không thật. Dĩ nhiên, với tha tâm thông và tuệ giác, đức Thế 
Tôn biết rất rõ ai có quan niệm gì, não trạng ra sao, khuynh 
hướng thế nào. Dòng tâm tưởng của tâm với những bước đi 
và cách thức của nó đều được Ngài nhìn thấy một cách rõ 
ràng. Nhưng về phương diện xã hội, Ngài vẫn dùng luật pháp 
trong đời sống để xác quyết minh bạch. 

Như Lai biết Tỳ Kheo Sati có quan niệm sai lầm. Nhưng 
để nhân cơ hội thông qua sự giáo dục đó nhằm giúp người 
khác có quan niệm sai lầm tương tự tránh được khuynh 
hướng sai lầm lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đức Thế Tôn đã 
tập hợp những vị đệ tử xuất gia và tại gia đến nghe Ngài giải 
thích cho Tỳ Kheo Sati. 

Khi được hỏi, Tỳ Kheo Sati xác định rằng tất cả những 
gì được tường trình là sự thật. Đức Thế Tôn xác quyết rằng: 
“Do nhận thức sai lầm, chưa hiểu trọn những gì đức Thế 
Tôn dạy về luân hồi, nghiệp báo, về tiến trình nhân quả và 
về trách nhiệm đạo đức của con người đối với các hành vi, 
mà Sati đã có quan niệm sai lầm. Nếu quan niệm sai lầm này 
không được chuyển hoá thì chẳng những Sati tự phá hoại đời 
sống hạnh phúc của mình mà tệ hơn nữa là tạo ảnh hưởng 
bất hạnh và đau khổ lên người khác. Đó là một trong những 
cách thức tự làm tổn đức cho bản thân”. 

Tỳ Kheo Sati tuyên bố một học thuyết và cho rằng đức 
Thế Tôn là người chủ trương của học thuyết này, tức là gán 
dựng một sự kiện mà đức Phật không hề có quan điểm, 
không hề giảng dạy và không hề truyền bá để mọi người 
hiểu sai học thuyết của Ngài. Từ đó, con đường tiếp cận tâm 
linh thông qua lời dạy của Ngài bị bế tắc. Vấn đề ở chỗ khi 
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đẳng thức hóa hai quan điểm khác nhau từ hai truyền thống 
tôn giáo khác nhau, thì người có truyền thống tâm linh Bà 
La Môn giáo lâu đời sẽ không thể nhìn thấy được những đặc 
điểm từ lời dạy của Ngài và không thể đi theo con đường mới 
này. Cho nên, khi tuyên bố và phổ cập một quan điểm sai lầm 
gán cho danh hiệu đức Thế Tôn thì ảnh hưởng và tác hại của 
nó rất lớn. Ngài nói, “nếu dụng ý và cố tình xuyên tạc quan 
điểm của đức Thế Tôn, đó là một sự tổn đức”. “Tổn đức” ở 
chỗ là mất lối trên con đường tuệ giác, kéo người khác không 
nhìn thấy đạo lý cao siêu huyền diệu. Ngài xác định rất rõ 
“không thể nào có một tia lửa lóe lên từ ánh sáng nhận thức 
sai lầm rằng bản chất thần thức là cố định không hề thay đổi 
trong tiến trình sinh tử”. 

Quan niệm đó rõ ràng trong thời đại ngày nay, ai cũng có 
thể xem là đúng, bởi vì ngày nay người ta đã được trải qua rất 
nhiều tiến trình của sự giáo dục, được học hỏi đúc kết kinh 
nghiệm từ những người đi trước, từ tôn giáo, triết học, đạo 
làm người v.v… Nhưng trong thời đại của đức Thế Tôn, đó 
là một cái gì đó rất xa lạ. 

Trong tiến trình sinh tử, thần thức được thay đổi khi con 
người làm con người, chư thiên, các loài động vật, hay loài 
ngạ quỷ, chịu rất nhiều nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, về 
nhận thức,…Tất cả những cái đó ứng với khuynh hướng lời 
nói, ý nghĩ, việc làm ngay trong thời gian sống với hình thức 
con người hay các loại hình sự sống khác nhau. Tâm tư, ý 
niệm, tình cảm, khuynh hướng, cảm xúc, thái độ, lý tưởng và 
ý thức hệ thay đổi liên tục. Ngay cả những người có khuynh 
hướng, có lập trường bền vững nhất hay bảo thủ nhất vẫn có 
sự thay đổi trước hoặc sau, nhiều hoặc ít. Huống hồ trong 
tiến trình sinh tử, làm thế nào con người có thể duy trì được 
bản chất cố định đó. Như Lai muốn nhấn mạnh, “nếu ta thấy 
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được rằng thần thức của con người luôn luôn thay đổi thì 
không thể có định mệnh của cảm xúc, định mệnh của nhận 
thức. Từ đó, không thể chấp nhận định mệnh của xã hội, định 
mệnh của con người”. Mấu chốt của lý luận, đức Thế Tôn 
muốn mọi người, đặc biệt những người chịu ảnh hưởng quá 
nhiều từ truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo, thấy được 
điều này để các bất công trong xã hội có cơ hội được chuyển 
hoá và thay đổi. 

VAI TRÒ CỦA TÂM THỨC

Đức Thế Tôn yêu cầu Sati trình bày để trên cơ sở đó ngài 
sẽ phân tích giảng giải về bản chất của nhận thức. 

Tỳ Kheo Sati cho rằng “chính tâm thức là tác nhân của 
nói, của cảm xúc, của tiếp nhận ở chỗ này, chỗ kia và cũng 
chính tâm thức là tác nhân làm con người chịu đựng tất cả 
mọi hành vi khổ ác hay những hành động nói chung”. 

Quan điểm này rất khó xác quyết về sự giống và khác 
giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo. Thông thường khi nói 
“trách nhiệm về hành vi đạo đức”, người ta dễ hình dung có 
một tác nhân tạo nỗi khổ niềm đau hay an vui hạnh phúc. 
Con người là “kiến trúc sư” của nỗi khổ niềm đau hay an 
vui hạnh phúc, và cũng chính con người tự cảm nhận tất cả 
mọi hành vi tạo tác của mình. Về phương diện truyền thông, 
để hiểu tính trách nhiệm đạo đức, thì lời tuyên bố đó là một 
sự thật cần thiết giúp định vị giá trị hành vi và ảnh hưởng 
của nó trong đời sống con người. Nhìn từ góc độ triết lý sâu 
xa hơn, khái niệm “tác nhân” chỉ là khái niệm tạm mượn 
không có giá trị thật. Đức Phật chủ trương vô ngã, không 
có nghĩa là phủ định yếu tố con người mà nhằm xác quyết 
“con người là tổ hợp tâm vật lý”. Khi quan niệm con người 
là một tổ hợp tâm vật lý, thì dòng cảm xúc nhận thức, sự vận 
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hành của nghiệp và ý niệm hóa liên hệ trực tiếp hay gián tiếp 
đến nó có thể được thay đổi. Do đó, bản chất của cuộc sống 
không cố định mà là một dòng chảy của cảm xúc, nhận thức, 
hành vi; sự tác tạo hành vi là một dòng chảy; và kết quả tiếp 
nhận hành vi ảnh hưởng đến đời sống con người cũng là một 
dòng chảy. Nó là tiến trình biến dịch không dừng. Quan niệm 
đó giúp con người làm mới lại cuộc đời khi trong quá khứ 
đã từng làm điều xấu, từng tạo những hạt giống không vui, 
mang nỗi khổ niềm đau cho người khác. Còn việc cho rằng 
tác nhân đó là cố định, hành vi ảnh hưởng tác nhân không 
bao giờ thay đổi là tạo ra vận mệnh, định nghiệp cho con 
người, cho xã hội, và cho cộng đồng. 

Theo quan niệm của Bà La Môn giáo, Tỳ Kheo Sati cho 
rằng “thần thức dong ruổi không có sự đổi khác”. Đức Thế 
Tôn nêu ra sự khác nhau giữa quan điểm nhân quả của Ngài 
và của Bà La Môn giáo. 

Sati đại diện cho quan điểm Bà La Môn giáo: Khi làm 
việc A thì kết quả phải là A, không hề thay đổi, không tăng, 
không giảm, dù tâm lý tình cảm con người có thể thay đổi. 
Quan niệm định mệnh này tạo ra cấu trúc: “Bắt phong trần 
phải phong trần/ Cho thanh cao phải đặng phần thanh cao”, 
hoặc “Con vua thì lại làm vua”. Đức Thế Tôn thấy rất rõ 
quan niệm định mệnh này tạo ra bản chất của xã hội tập cấp 
Ấn Độ cổ đại. Chế độ tập cấp của Ấn Độ cổ đại là chế độ tinh 
vi, được lý giải dưới góc độ phân công lao động. Họ cho rằng 
mỗi người sinh ra trên cuộc đời có một chức nghiệp. Tâp hợp 
các chức nghiệp đó sẽ tạo ra cơ cấu vận hành. Mỗi người 
đóng một vai trò, một chức năng. Giá trị vai trò chức năng đó 
hỗ trợ bổ sung cho nhau. Không thể có tình trạng một người 
đa năng quán xuyến tất cả mọi tình huống. Vì vậy khi sinh ra 
là người lao động tay chân thì người đó cứ tiếp tục vai trò của 
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mình, người có năng khiếu về chính trị, có sở trường về giáo 
dục hay có những hạt giống của tu tập thì tiếp tục con đường 
và lý tưởng đó. Không thể thay đổi từ vai trò này sang vai trò 
khác. Ai ở vai trò vị trí nào cứ giữ nguyên vai trò vị trí đó. 

Thời gian đầu, quan điểm học thuyết trên được xem như 
một chân lý. Mỗi người sinh ra có cá tính và năng lực khác 
nhau. Vai trò của giáo dục có thể làm thay đổi một phần 
nhưng khó có thể thay đổi một cách trọn vẹn vì chủ nghĩa 
định mệnh từ lâu đã áp đặt lên não trạng người Ấn Độ. Sự 
áp đặt đó được nâng thành giá trị chân lý nên họ túc thủ chấp 
nhận, không dám đặt vấn đề.

Quan điểm của đức Thế Tôn: “Thức do duyên khởi. 
Không có yếu tố môi trường hoàn cảnh thì thức này không 
bao giờ có mặt”. 

Ngài đưa ra ẩn dụ ngọn lửa tùy theo nhiên liệu mà có tên 
gọi khác nhau: Lửa phát xuất từ củi thì được gọi là “lửa củi”; 
lửa phát xuất từ rơm gọi là “lửa rơm”; lửa phát xuất từ nhiên 
liệu của phân bò, trong truyền thống Ấn Độ được gọi là “lửa 
phân bò”; lửa do sấm sét gọi là “lửa sấm sét”,… Tùy theo 
phương tiện tạo ra mà chúng có tên gọi khác nhau, nhưng tất 
cả nói lên một điều: “Bản chất của thức luôn luôn thay đổi 
cũng như hình ảnh của lửa”. Không thể có sự vận chuyển từ 
hình thức lửa rơm với tro bụi do rơm bị cháy rụi tạo thành. 
Nếu có sự cố định thì lửa này không bao giờ tắt và rơm đó 
không bao giờ bị thiu rụi. Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh: 
Giả sử thần thức con người cố định trong tiến trình sinh tử 
thì không thể có tình trạng con người sinh ra bị già, rồi chết 
hoặc từ ngôi vị vua chúa bị lật đổ trở thành những thường 
dân, tù tội. Tất cả những điều đó nói lên sự vận chuyển thay 
đổi của điều kiện.
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 Đức Thế Tôn nói, thần thức của con người cũng vậy. 
Nếu có sự tiếp xúc giữa mắt với màu sắc, hình thái lớn nhỏ, 
vuông tròn…, thì cơ quan nhận thức đó được mệnh danh là 
nhãn thức, tức là sự nhận thức của mắt. Tương tự, tai với âm 
thanh được gọi là nhận thức của tai. Các giác quan khác và 
đối tượng nhận thức của chúng còn lại cũng có giá trị tương 
tự. Từ đó, con người có nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, ý 
thức, thiệt thức,... Hình dung một căn nhà có năm cửa sổ và 
một cửa cái. Ban đêm, thắp một ngọn nến hay một ánh đuốc, 
lập tức bốn phương bên ngoài của căn nhà tỏa màu sáng 
hửng lan từ cửa cái và năm cửa sổ. Người ta có thể nói: “Đây 
là ánh sáng của cửa cái, ánh sáng của cửa sổ, cửa trái, cửa 
phải, cửa trong, cửa ngoài…”. Điều đó không sai, nhưng 
bản chất trong ngôi nhà này chỉ có một ngọn đuốc hay một 
ngọn nến. Nói cách khác, đức Thế Tôn đưa ra ẩn dụ để minh 
chứng một điều: Khi gọi là nhãn thức, không có nghĩa là nó 
có một thần thức riêng, hoàn toàn độc lập với cái gọi là nhĩ 
thức. Tương tự, đối với thiệt thức, thân thức, ý thức, v.v… 
Chỉ có một tâm thức chung với các chức năng khác nhau 
liên hệ với các giác quan mà con người và các loài động vật 
vốn có. Mỗi loài động vật có chức năng nhạy cảm giác quan 
khác nhau. Con người có thể phát triển khả năng giác quan 
của nhận thức thông qua tai mắt, sau đó ứng dụng từ các giác 
quan này để tạo tiến trình của giáo dục liên hệ đến lao động, 
truyền thông, kinh nghiệm, và sự tiếp nối các hạt giống năng 
lực. Trong khi đó, các loài động vật mặc dù có nhạy cảm 
giác quan, đôi khi nhạy bén gấp nhiều lần so với con người, 
nhưng chúng không thể tạo ra những tiến trình của giáo dục 
như con người. Vẫn có những giới hạn nhất định, dù là nhận 
thức của giác quan con người hay loài động vật. Tất cả không 
khác nhau mà chúng có một dòng tâm thức được thể hiện ra 
sáu cơ quan giác năng. 
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Có thêm hai cơ quan nhận thức, đó là cơ quan bảo thủ 
chấp trước dẫn đến nỗi khổ niềm đau là Mạt Na thức; và 
kho tàng tất cả các năng lực hạt giống được tích tụ nhiều đời 
nhiều kiếp là thức Alaya, còn gọi là kho tàng tâm thức. Chính 
kho tàng tâm thức này là nơi chứa đựng tất cả hạt giống của 
hành vi, thái độ con người trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Đó 
là kho tàng phi vật lý, một dòng chảy của tâm, liên tục có 
mặt với con người và các loài chúng sinh qua tiến trình sinh 
tử luân hồi. 

Quan niệm về sự có mặt lâu dài từ đời này sang kiếp nọ 
giữa Bà La Môn giáo và đạo Phật khác nhau ở chỗ: Đức 
Phật cho rằng nhận thức con người lệ thuộc vào tính điều 
kiện. Trong khi đó, Bà La Môn giáo cho rằng nó cố định 
bất biến, không thể thay đổi vận mệnh con người. Mỗi 
giác quan có chức năng nhận thức đánh giá riêng biệt. Các 
chức năng đó hỗ trợ cho hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng 
tạo ra nhiều rắc rối khi giá trị của hạnh phúc vượt qua mức 
yêu cầu vốn có của nó. 

“Thức không phải là một thực tại vĩnh hằng mà là một 
dòng chảy”. Truyền thống kinh điển Đại Thừa cho rằng nó là 
thác nước, nhìn từ xa như một mặt phẳng, một khối, nhưng 
nhìn gần, nó được nối kết bởi rất nhiều nguyên tử, phân tử 
của H2 và O. Con người, cấu trúc vật lý, cấu trúc nhận thức 
cũng vậy. Tất cả những gì thuộc về tâm vật lý con người là 
một tổ hợp được hình thành bởi nhiều điều kiện và yếu tố 
khác nhau. Khi các giác quan gặp trục trặc, chẳng hạn đui, 
mù, cận thị hay viễn thị thì khả năng nhận thức của mắt bị 
giảm. Các giác quan còn lại như tai, mũi, lưỡi, thân và não 
trạng cũng tương tự. Nghĩa là, giác quan tốt thì khả năng 
nhận thức tốt. Khả năng nhận thức tốt còn lệ thuộc vào điều 
kiện môi trường xung quanh như ánh sáng, khoảng cách, bản 
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chất phát quang trong nội tại của các vật chất v.v… thì nhận 
thức mới được thiết lập một cách khác nhau. Không thể nói 
“có một nhận thức không thay đổi trong khi điều kiện ánh 
sáng thay đổi”. Cũng là một vật, chẳng hạn đoá hoa màu 
vàng, dưới ánh sáng của đèn neon, màu vàng này không thật 
rực rỡ, nhưng dưới ánh sáng của đèn tròn, màu vàng sẽ nổi 
bật hơn. Nếu tắt tất cả ánh sáng, màu vàng có mặt nhưng 
không thể tạo ra cảm giác nhận thức rằng nó là màu vàng, 
thậm chí không ai nhìn thấy nó. Do đó, bản chất của nhận 
thức luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng, vị 
trí góc độ, tầm nhìn, điều kiện nhận thức của mắt, các giác 
quan, sức khỏe v.v…

Thấy rõ bản chất nhận thức là một dòng chảy cho phép 
người ta tin tưởng những gì trong cuộc đời có thể được cách 
tân. Sự cách tân diễn ra theo hai chiều hướng tiêu cực và 
tích cực. Quan niệm tích cực dẫn đến chiều hướng tích cực, 
ngược lại quan niệm tiêu cực dẫn đến chiều hướng tiêu cực. 
Cho nên đừng ỷ lại vào thành quả tốt trong quá khứ. Muốn 
tương lai tốt đẹp thì ngay hiện tại phải nỗ lực phấn đấu không 
ngừng. Tình trạng suy thoái đạo đức, suy thoái nhận thức có 
thể diễn ra, tài năng con người có thể bị mai một. Việt Nam 
có câu: “Lão lai tài tận”. Khi tuổi cao, khả năng thích ứng 
với môi trường và phát minh mới chậm dần. Những kiến 
thức cũ trở thành một khối bám víu, làm con người khó tiếp 
thu những gì khác với mình, khác với truyền thống của mình. 
Họ trở nên lạc hậu và mất khả năng tiếp nhận những giá trị 
tốt hơn, cao hơn có thể có. 

Đức Phật phân tích về tiến trình diễn ra từ nhận thức thông 
thường đến đời sống tuệ giác cũng là một dòng chảy lệ thuộc 
hoàn toàn vào nhận thức của tâm. Khi nêu bản chất của nhận 
thức và tâm thức nói chung không phải là một khối cố định 



  NGHỆ THUẬT CHẶT ĐỨT MẮC XÍCH KHỔ ĐAU • 185

bất biến, đức Thế Tôn muốn ám chỉ và đưa ra phương châm 
cho con người hướng đến là biến đời sống thông thường trở 
thành đời sống tuệ giác. Tức là chuyển hóa nhận thức phàm 
phu trở thành tuệ giác của bậc thánh. Bản chất của giáo pháp 
đức Thế Tôn nằm ở điểm này. Ngài không lập học thuyết 
triết học thông thường để bình luận, nhận thức, đánh giá, so 
sánh, đối chiếu và đối thoại hơn thua. Học thuyết của Ngài 
phá vỡ mọi sự chấp trước của con người. Nó có thể được 
quan niệm như một truyền thống triết học, nhưng bản chất 
triết học của Ngài là triết học của sự chuyển hóa. Từ cách 
nhìn này, người ta có thể trở nên rất bình thản trước mọi áp 
đặt, định danh, dán nhãn của người khác về mình, vì bản 
chất nhận thức của người khác không phải là một. Người ta 
có thể có một cách, trăm cách, nghìn cách khác nhau để nhận 
thức nhưng bản chất của người được nhìn nhận cũng chỉ là 
một. Sự nhận thức và nội dung của cái bị nhận thức có thể 
khác nhau hoàn toàn. Do đó, đừng ngại khi bị dán nhãn, áp 
đặt những gì không đúng sự thật. Cũng không cần phải bận 
tâm làm những công việc thanh minh thanh nga, trừ khi có 
điều kiện và được người khác yêu cầu trình bày. Tiếp nhận sự 
trình bày ấy đúng hay không thuộc về người khác. 

VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

Đức Thế Tôn đã hỏi Tỳ Kheo Sati và những người có 
mặt: “Các vị có thể nhìn thấy các đối tượng đang diễn ra 
trước mắt các vị hay không? Chẳng hạn, một con vật đang 
đi, đứng, nằm, ngồi”. Tất cả mọi người trả lời “có”. Đức 
Thế Tôn xác quyết tiếp quan điểm thứ hai: “Các loài động 
vật trong đó có con người, tạo dựng ra mạng sống là nhờ 
nương vào các điều kiện, đặc biệt là thực phẩm. Không có 
thực phẩm, đời sống con người có thể kéo dài thêm vài năm, 
vài tháng là hết. Sự cấu thành đời sống con người nương tựa 
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vào thực phẩm. Đời sống có hai dạng: Đời sống vật lý và đời 
sống tâm lý. Thực phẩm cũng có hai dạng: Thực phẩm vật 
chất và thực phẩm tinh thần”. 

Đời sống vật chất: Liên hệ đến cấu trúc thân thể này được 
tạo ra bởi bốn yếu tố: Chất rắn, chất lỏng, chất không khí và 
chất vận chuyển, còn gọi là Tứ đại (đất, nước, gió, lửa). Đời 
sống vật lý và tuổi thọ của nó nương tựa vào thực phẩm: 
Cơm ăn, nước uống và các loại dưỡng chất khác liên hệ đến 
thực phẩm này. Trong khi đó, đời sống tinh thần rất quan 
trọng, đôi lúc không ai quan tâm. 

Đời sống tinh thần: Bao gồm cảm xúc, nhận thức, ý niệm 
hóa, tinh thần tâm linh, đạo đức, các ý niệm, nghệ thuật v.v… 
Thực phẩm của nó là những cái thuộc về tinh thần. Đời sống 
tinh thần và vật chất hòa quyện nhau như bóng đèn và luồng 
điện. Tách luồng điện ra khỏi bóng đèn thì luồng điện vẫn 
hiện hữu, nhưng hiệu ứng của nó không cao. Nếu công tắc 
cầu dao hay tim bóng bị đứt, dòng điện vẫn truyền vào nhưng 
ánh sáng không được tỏa ra từ nó. Tương tự, muốn nhận thức 
“luồng điện và ánh sáng” có mặt thì thân thể vật chất “bóng 
đèn” và các yếu tố liên hệ trực tiếp với nó phải còn trong tình 
trạng tốt. Chính điều kiện này cho phép người ta tin tưởng 
một điều: Đừng bao giờ chủ trương chủ nghĩa duy vật hay chủ 
nghĩa duy tâm. Cả hai đều cực đoan nếu đứng từ góc độ một 
nguyên nhân khởi thủy dẫn ra mọi sự vật hiện tượng còn lại. 

Khi cho rằng “vật chất là nguồn gốc của mọi sự vật hiện 
tượng” là quá đề cao vai trò của vật chất. Từ đó, dẫn đến 
khuynh hướng sống hưởng thụ, xem vật chất, tiền bạc, gia 
tài, sự nghiệp là tất cả. Trong khi đó, bản chất của hạnh phúc 
thuộc về dòng cảm xúc. Vật chất chỉ là một điều kiện, một 
phương tiện. 
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Khi cho rằng “tâm là tất cả” là rơi vào trạng thái cực 
đoan đối lập. Triết học nhà Phật không chủ trương duy tâm 
như người ta gán ghép. Đức Phật chủ trương duyên khởi, chủ 
trương điều kiện, tính tương thuộc tác động qua lại không có 
nguyên nhân khởi thuỷ, dù nó là tâm hay là vật. Cho rằng 
duy tâm hay duy vật là nhận thức sai lầm, tách rời mọi sự vật 
ra khỏi sự tương tác của nó. Đức Thế Tôn nói “khi có nhận 
thức thông thường đi từ quan niệm cho rằng nó liên hệ đến 
tiến trình của các điều kiện, con người có thể sống một cách 
rất thoải mái”.

Đức Thế Tôn nói “đời sống tuệ giác bắt nguồn từ nỗ lực 
chuyển hóa tâm hoài nghi”. Hoài nghi làm cho con người có 
cảm giác sợ hãi. Từ sợ hãi dẫn đến chế độ an ninh không cần 
thiết, những ràng buộc, những quy định, pháp quy, cách thức 
bảo hộ mạng sống v.v… Từ đó, người ta có thể có những 
thái độ khác chẳng hạn như sự đối lập, loại trừ, xung đột lẫn 
nhau. Tất cả cái đó đều bắt nguồn từ tâm lý hoài nghi: hoài 
nghi về bản thân, về người khác, về tôn giáo, triết học, tóm 
lại hoài nghi về bản chất của đời sống. Hoài nghi là thái độ 
tâm lý tạo năng lượng bám víu giống như tình trạng trói buộc 
người lại, thả xuống sông rồi bảo người đó phải bơi về tới 
đích. Làm sao tiến về phía trước được! Vì thế, hoài nghi là 
năng lực lôi kéo làm con người dậm chân tại chỗ trong cơn 
lốc của sự bảo thủ một quan điểm nhất định nào đó. Ai có 
nhiều thái độ hoài nghi, người đó khó có thể tu tập. Và nỗi 
khổ niềm đau mỗi khi được thiết lập sẽ có cơ hội được nuôi 
dưỡng, bảo bọc và chăm sóc, cho nên tiến trình của hạnh 
phúc là cái gì đó rất xa vời. “Con đẻ” của hoài nghi là lòng do 
dự, thái độ không dứt khoát bất kỳ một quan điểm nào. Trạng 
thái “dậm chân tại chỗ” làm cho người đó đánh mất cơ hội 
tiếp xúc với những cái khác hay hơn, tốt đẹp hơn. 
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Khi con người đã chuyển hoá tâm hoài nghi, trí tuệ bắt 
đầu được gieo mầm, lớn mạnh. Người có nhận thức sáng 
suốt sẽ có niềm tin vững chãi vào hạnh phúc bản thân, không 
mang tâm vọng cầu theo kiểu “đứng núi này trông núi nọ”. 
Nếu vọng cầu với thái độ hoài nghi thì những năng lực, tiềm 
năng, điều kiện vốn có đủ sức làm người đó hạnh phúc, 
nhưng họ lại không tin mà nghĩ rằng phải đi nơi nào thật xa, 
tìm kiếm nghề thật mới, nương tựa kẻ này người nọ thì mới 
có hạnh phúc lâu dài. Từ đó họ tự đánh mất sở trường, chạy 
theo sở đoản, là một sai lầm rất lớn từ tâm hoài nghi. Cần 
phải xác quyết những gì đang có với các điều kiện, tận dụng 
những cái đó để tạo lợi ích cho bản thân. 

Giai đoạn sau năm 1975, rất nhiều thuyền nhân đã vượt 
biên tìm kiếm mảnh đất hứa. Đến xứ người, họ không còn sự 
lựa chọn nào, từ hai bàn tay trắng, họ phải dựng cơ nghiệp 
bằng tất cả sự nỗ lực tích cực. Cuối cùng, sau mười năm, hai 
mươi năm, họ có cơ ngơi sự nghiệp, giàu sang phú quý, có 
người thành công hơn người bản địa. Điều đó rất đáng tán 
thán! Vì khi ấy, họ chỉ có một con đường duy nhất là tiến 
tới phía trước, dù phía trước là núi cao vời vợi, nhưng nếu 
lui về sau sẽ rơi xuống vực sâu. Dĩ nhiên, leo núi không 
khéo có thể bị ngã, nhưng nếu khéo léo có phương pháp 
sẽ đạt tới đỉnh cao. Nhờ ánh sáng Phật pháp soi đường, 
rất nhiều Phật tử đã thành công sau nỗi đau của quá khứ 
với những ám ảnh của sự dằn vặt do môi trường điều kiện 
chính trị xã hội đã tạo ra cho họ. 

Sau đó, rất nhiều người Việt Nam cũng muốn tìm kiếm 
đời sống hạnh phúc tương tự. Họ vượt biên bằng con đường 
hôn nhân, hợp tác lao động hoặc nhiều phương tiện khác. Có 
người thành công nhưng cũng không ít người thất bại. Thậm 
chí nhiều người đã có công ăn việc làm, giàu sang phú quý 
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tại Việt Nam nhưng nghĩ rằng Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc,.. 
là thiên đường nên bỏ tất cả sự nghiệp của mình để mong 
tìm kiếm một thiên đường mới. Sang đến nơi, sự thích ứng 
diễn ra rất chậm, vì bản thân họ là những người giàu có quen 
hưởng thụ. Cuối cùng nỗi khổ niềm đau tràn về mỗi khi hồi 
tưởng những gì đã có. Nếu trở về Việt Nam thì sợ xấu hổ. 
Chỉ vì lý do sĩ diện mà họ phải chôn vùi cả cuộc đời mình. Ở 
đây điều được nhấn mạnh là: Thái độ xác quyết không do dự 
theo kiểu “đứng núi này trông núi nọ” sẽ giúp con người trở 
nên sáng suốt, không bị chi phối, ảnh hưởng, tác động từ bên 
ngoài để cuối cùng không đi tới đâu.

Đức Thế Tôn gợi nhắc: “Muốn tâm không bám víu, chấp 
trước vào chân lý thì hãy hình dung và nhớ về dụ ngôn ‘chiếc 
bè’ mà Như Lai đã dạy trong bài kinh thứ 22 ‘Người bắt rắn’” .

Bản chất của chánh pháp được giảng là để vượt qua nỗi 
khổ niềm đau, không phải để tôn thờ và nắm lấy. Tương 
tự, hình ảnh chiếc bè giúp vượt qua sông. Nếu sau khi qua 
sông, không chịu lên bờ, cùng chiếc bè rày đây mai đó thì 
chắc chắn giá trị hạnh phúc sẽ không được đảm bảo. Hoặc 
nếu tôn thờ khuân vác nó trên vai, đội nó trên đầu, phỏng 
chẳng có giá trị gì mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến những 
người đang cần chiếc bè để vượt qua sông. Nói cách khác, 
đừng bao giờ tôn thờ kinh điển trên bàn thờ, mà hãy tôn 
thờ nó bằng giá trị ứng dụng hành trì trong đời sống. 

Tiến trình khởi thủy của tuệ giác bắt nguồn từ xác quyết 
của tâm trên nền tảng nhân quả, nhận thức, hiểu biết, và kinh 
nghiệm. Đức Thế Tôn xác định: Bản chất của tuệ giác là tạo 
thanh tịnh, an vui và hạnh phúc. Sẽ là một sai lầm, nếu ai đó 
có tâm lý muốn sở hữu giá trị tâm linh mình đạt được. Bản 
chất tâm linh là của chung, con đường an vui giải thoát cũng 
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là của chung. Đừng bao giờ sở hữu nó cho tông phái, ngôi 
chùa, gia đình hay cho bản thân mình. Ai muốn sở hữu hoá 
chân lý, người đó sẽ bị khổ đau. Lòng hãnh diện tự hào bắt 
đầu có mặt trong thái độ sở hữu hoá này. Bản chất của sự tu 
tập theo nhà Phật là chuyển hoá các ngóc ngách, gai góc của 
cái tôi bao gồm sự hãnh diện, sĩ diện, tự hào, mặc cảm tự ti, 
thái độ rụt rè, lòng do dự, sự nghi kỵ, sự sợ hãi, chủ trương 
độc nhất, thái độ độc quyền chuyên chế v.v…Cho rằng mình 
là đỉnh cao của chân lý, tất cả mọi cái, mọi người là phụ 
thuộc. Những quan điểm đó tạo ra gai góc của cái tôi. Chấp 
trước và bám víu chân lý cũng dẫn đến thái độ hãnh diện tự 
hào tương tự, rằng “tôi tu đúng, người khác tu sai, pháp môn 
của tôi là số một, pháp môn còn lại là sai lầm”. Từ đó huynh 
đệ cùng một bậc thầy tâm linh tuệ giác đức Thế Tôn lại trở 
thành những người xa lạ với nhau. Rất may trong truyền 
thống tâm linh nhà Phật, có nhiều tông môn pháp phái, pháp 
môn hành trì nhưng hành giả Phật tử chưa bao giờ xem nhau 
là kẻ thù, tôn vinh mình là chân lý duy nhất.

THỰC PHẨM CHO LUÂN HỒI

Cách thức ngừng cung cấp thực phẩm của luân hồi cho 
đời sống theo lời dạy của đức Thế Tôn. Có bốn loại thực 
phẩm được xem là dưỡng chất của sinh tử, dưỡng chất của 
khổ đau. Nó là cơ sở dữ liệu giúp chúng sinh trưởng thành 
lớn lên khi có mặt. Nó là yếu tố và điều kiện cần thiết để giúp 
chúng sinh sẽ bắt đầu có mặt sau tiến trình qua đời ở một 
cảnh giới, một sự sống nhất định nào đó.

* Đoàn thực, Kabalinkàro: Đoàn thực là thực phẩm được 
đưa vào cơ thể thông qua miệng và cơ thể vật lý nói chung. 
Chẳng hạn ăn, truyền nước biển, tiêm thuốc bổ vào cơ thể 
v.v… đều được gọi là đoàn thực. 
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Khái niệm “đoàn thực” xuất phát từ văn hoá Ấn Độ. Nền 
văn hoá này người ta ăn bốc, không dùng đũa muỗng. Các 
thực phẩm muốn đưa vào miệng dễ dàng mà không lem luốc, 
người ta thường trộn thức ăn rồi dùng tay nghiền nát, sau đó 
vò thành viên rồi đưa vào miệng. Bản chất của “đoàn thực” 
giúp con người lớn mạnh, trưởng thành. Nơi nào thiếu thực 
phẩm nơi đó bị còi xương, sự sống giảm, bệnh tật gia tăng. 
Cho nên, chăm sóc tuổi thọ con người phải chăm sóc từ thực 
phẩm. Phải biết sử dụng những thực phẩm cần thiết cho đời 
sống, từ đó, giảm thiểu chủ nghĩa tiêu thụ ảnh hưởng đến thể 
chất, thể trí và tinh thần của con người. Đức Thế Tôn nói: 
“Chỉ trong cách thức ăn uống, con người có thể giảm đi bệnh 
tật mấy mươi phần trăm”. Ai đã từng bị bệnh cũng cảm nhận 
được điều này. Các bác sĩ, dược sĩ cũng thường yêu cầu bệnh 
nhân thực hiện chế độ ăn uống tùy theo từng tình trạng bệnh 
để làm giảm, khống chế, và khoanh vùng cơn bệnh. Bản chất 
của “đoàn thực” là tạo sức khoẻ cho tuổi thọ được kéo dài.

* Xúc thực, Phassàhàro: Xúc thực là loại thực phẩm tiếp 
xúc các giác quan với đối tượng trần cảnh của nó. Dĩ nhiên, 
nó không có giá trị kéo dài mạng sống như “đoàn thực”, 
nhưng nó làm thăng hoa các giá trị cuộc đời, tạo thêm những 
ý vị, chẳng hạn nhu cầu giải trí. Xem phim là “xúc thực” của 
mắt. Đi du lịch ngắm cảnh cũng thuộc về “xúc thực”. “Xúc 
thực” có thể được hiểu như các hương liệu, gia vị. Quan 
trọng nhất, nguy hại nhất đến tiến trình sinh tử đó là đời 
sống sinh hoạt vợ chồng với nhu cầu xúc thực là thực phẩm. 
Thiếu loại thực phẩm này, đời sống hạnh phúc vợ chồng có 
thể bị tan vỡ. Vì bản chất của nó tạo ra những thói quen và 
cơn nghiện. Ai đầu tư hoặc quá lệ thuộc vào thực phẩm “xúc 
thực” liên hệ đến các giác quan và đối tượng trần cảnh của nó 
thì người đó sẽ trở thành nô lệ của những thói quen, những sự 
ràng buộc, ức chế, và những cái không thể nào vùng vẫy nổi.
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* Tư niệm thực, Manosancetanàhàro: Tư niệm thực liên 
hệ đến ý chí, tác ý, ý niệm của con người, như một loại thực 
phẩm kéo dài mạng sống, tuổi thọ của con người. Ý chí có 
thể kéo dài tuổi thọ. Chẳng hạn, một người bệnh nằm liệt trên 
giường, nếu có một sự kiện, một sự việc nào đó chưa được 
hoàn tất thì lòng mong mỏi muốn thực hiện nó sẽ làm cho 
họ sống dài thêm một khoảng thời gian. Hoặc việc thương 
tưởng đứa con thơ trẻ sẽ giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ 
thêm vài tháng. Khi giá trị của tuổi thọ đã hết, bản chất của 
sự níu kéo về ý chí, nguyện vọng,… sẽ kéo dài tuổi thọ thêm 
một thời gian ngắn. 

Hiểu được nguyên tắc tâm lý này, muốn ra đi một cách 
nhẹ nhàng thì hành giả và những người đang bị cơn bệnh 
khống chế, chi phối, cần phải từ bỏ nó một cách có nghệ 
thuật và đừng tiếc nuối.

***
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