B͙ Thí là S Tu T̵p
NhiӅu năm trѭӟc ÿây tôi có hѭӟng dүn nhӳng khóa tu hӑc vӟi chӫ ÿӅ vӅ bӕ thí
(dàna) nhѭ là mӝt phѭѫng pháp tu tұp. Nhӳng ngѭӡi ÿӃn tham dӵ là mӝt
nhóm tình nguyӋn viên cӫa mӝt trung tâm thiӅn tұp trong vùng.
Chúng tôi khám phá ra mӝt ÿiӅu khá ngҥc nhiên là chӍ có mӝt vài
ngѭӡi trong nhóm nghƭ rҵng, sӵ phөc vө cӫa mình cǊng là mӝt
phѭѫng pháp tu tұp. Còn ÿa sӕ thì cho rҵng, hӑ bӓ công sӭc
và thì giӡ làm viӋc là vì không có ÿӫ tiӅn, cho nên hӑ tình
nguyӋn giúp viӋc trong các trung tâm ÿӇ có thӇ tham dӵ
các khoá tu hӑc miӉn phí. Trong tâm cӫa nhӳng
ngѭӡi ҩy, hӑ chú trӑng vӅ nhͷng gì mình ÿ˱ͫc
ti͇p nh̵n h˯n là nhͷng gì mình mang ra ban
cho. CǊng có mӝt sӕ ngѭӡi nói rҵng, hӑ tình
nguyӋn là vì nó thích hӧp vӟi lҥi "triӃt lý sӕng"
cӫa hӑ, phөng sӵ là mӝt viӋc cao thѭӧng "ÿáng
làm", thӃ thôi! Hӑ không cҧm thҩy mӝt cái gì ÿһc biӋt trong công viӋc ҩy hӃt. Và hӑ
cǊng không thҩy ÿѭӧc có mӝt sӵ tѭѫng quan nào giӳa sӵ tình nguyӋn cӫa mình vӟi lҥi
mӝt phѭѫng pháp tu tұp. Hӑ nghƭ rҵng dàna, bӕ thí hay cúng dѭӡng, chӍ có nghƭa là ta
kính dâng tһng mӝt sӕ tiӅn cho vӏ thҫy hѭӟng dүn sau mӛi khóa tu.
Theo tôi thì các tình nguyӋn viên này ÿã vô tình không ý thӭc ÿѭӧc nhӳng hҥnh
phúc lӟn trong sӵ bӕ thí công sӭc và thӡi giӡ cӫa hӑ. Chúng ta ai cǊng biӃt rҵng, mình
cҫn bӓ công sӭc vào nhӳng viӋc gì mình tin và trân quý, nhѭng ít ai trong chúng ta lҥi có
thӇ hiӇu ÿѭӧc sâu sҳc vӅ lӧi ích cӫa nó.
Và tôi cǊng ngӡ rҵng, trong chúng ta có mҩy ai hiӇu ÿѭӧc lý do vì sao sӵ bӕ thí lҥi
ÿѭӧc xem là rҩt quan trӑng trong ÿҥo Phұt. Chúng ta ai cǊng biӃt ban cho là mӝt ÿiӅu tӕt
lành, và ta sҹn sàng giúp ÿӣ ngѭӡi khác mӛi khi có ai cҫn ÿӃn. Nhѭng chúng ta có nhìn
sâu sҳc và thҩy ÿѭӧc rҵng bӕ thí cǊng là mӝt con ÿѭӡng tu tұp giҧi thoát chăng? Có mӝt
vӏ thҫy rҩt nәi tiӃng nói nhѭ vҫy, "Trong cu͡c s͙ng ÿ̯y nhͷng thúc ÿ̱y ch̩y theo v̵t
ch̭t này, mà g͙c r͍ là do lòng tham ái, b͙ thí là con ÿ˱ͥng ÿ˱a ta ÿ͇n Ni͇t bàn."
Khi giҧng dҥy cho nhӳng ngѭӡi mӟi bѭӟc vào con ÿѭӡng tu tұp, ÿӭc Phұt thѭӡng
bҳt ÿҫu bҵng cách dҥy hӑ bӕ thí. Và có nhiӅu ngѭӡi tin rҵng, sӣ dƭ ÿӭc Phұt ÿһt nó vào
ÿӏa vӏ ÿҫu tiên trong các ba la mұt (paramis) là vì bӕ thí là nӅn tҧng căn bҧn nhҩt, các ba
la mұt khác ÿӅu phát triӇn tӯ sӵ bӕ thí. Nhѭng cǊng có khi vì nó ÿѭӧc nhҳc ÿӃn ÿҫu tiên,
mà ta có thӇ cho rҵng nó không quan trӑng, chӍ là bѭӟc ÿҫu cho ngѭӡi sѫ cѫ mӟi vào ÿҥo
mà thôi. Ta có thӇ bӓ qua ÿӇ thӵc tұp nhӳng cái khác "cao" hѫn! "Bi͇t r͛i, bi͇t r͛i, bây
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giͥ thc t̵p ti͇p sang cái khác ÿi!" Nhѭng thұt ra bӕ thí, cúng dѭӡng, không phҧi chӍ là
mӝt phҫn cӫa con ÿѭӡng tu hӑc, mà nó chính là n͉n t̫ng căn b̫n cͯa s tu t̵p. Và
chính tӯ cái nӅn tҧng ÿó mà tҩt cҧ nhӳng cái khác ÿѭӧc xây dӵng lên.
Có mӝt vӏ sѭ trѭӣng trong truyӅn thӕng cӫa Ngài Ajahn Chah nói rҵng, sӣ dƭ ÿӭc
Phұt dҥy bӕ thí ÿҫu tiên hӃt, là vì n͇u nh˱ m͡t ng˱ͥi không th͋ thc t̵p b͙ thí, thì ta
không th͋ nào d̩y ÿ̩o cho ng˱ͥi ̭y ÿ˱ͫc. NӃu ta không thҩy ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa
sӵ bӕ thí, và không có mӝt kinh nghiӋm gì vӅ nó, thì nhӳng hình thӭc tu tұp khác - nhѭ là
trì giӟi, thiӅn quán, hoһc tâm tӯ - sӁ không thӇ nào cҩt cánh nӛi. Ta cҫn phҧi có mӝt sӵ
mӅm mӓng cӫa con tim, mӝt sӵ nhҽ nhàng êm ái, mӝt thái ÿӝ vӏ tha, trѭӟc khi mình có
thӇ bҳt ÿҫu bѭӟc ÿi trên con ÿѭӡng tu tұp! Và sӵ nhҽ nhàng êm ái ҩy chӍ có thӇ ÿѭӧc
phát triӇn bҵng kinh nghiӋm trӵc tiӃp cӫa sӵ bӕ thí.
Tôi nghƭ ta không hӅ quá ÿáng khi cho rҵng, hiӇu và ý thӭc ÿѭӧc rõ năng lѭӧng
cӫa bӕ thí là mӝt ÿiӅu kiӋn tiên quyӃt trên con ÿѭӡng giҧi thoát. Nhѭ thӃ thì ta thӵc hành
bӕ thí trên con ÿѭӡng tu tұp cӫa mình nhѭ thӃ nào? Câu trҧ lӡi là nhѭ vҫy: b̹ng cách
ti͇p xúc l̩i vͣi h̩t gi͙ng r͡ng l˱ͫng trong ta, và h͕c trc ti͇p tͳ ngay chính kinh nghi͏m
thc t̵p b͙ thí. Tôi biӃt nó không ÿѫn giҧn nhѭ mình nghƭ, nhѭng sӵ thӵc tұp bӕ thí có
công năng chuyӇn hóa ÿѭӧc cái Ngã chҩp cӫa mình. Vӟi sӵ thӵc tұp này, chúng ta sӁ
chuyӇn hoá ÿѭӧc nhӳng nҳm bҳt trong ta - chӍ biӃt có mình, cӫa mình và cho chính mình
- và ta thay thӃ chúng bҵng sӵ quan tâm ÿӃn nhӳng an lành cӫa kҿ khác.
Trên con ÿѭӡng tu tұp, bӕ thí là mӝt phѭѫng pháp thӵc tұp rҩt nhiӋm mҫu. Ta
hãy kinh nghiӋm trӵc tiӃp tӯ hai hành ÿӝng cӫa mình: ban cho và nҳm giӳ lҥi, cái nào sӁ
mang lҥi cho ta khә ÿau và cái nào sӁ mang lҥi cho ta nhiӅu hҥnh phúc hѫn? Ĉӭc Phұt có
nói nhѭ vҫy,
"Này các th̯y, trong cu͡c s͙ng này, m͡t ng˱ͥi bi͇t ban cho sͅ có ba h̩nh phúc. Ba
h̩nh phúc ̭y là gì? Tr˱ͣc khi b͙ thí tâm ng˱ͥi ̭y c̫m th̭y h̩nh phúc. Trong khi b͙
thí, tâm ng˱ͥi ̭y c̫m th̭y an l̩c. Và sau khi b͙ thí tâm ng˱ͥi ̭y c̫m th̭y r̭t hân
hoan." (Anguttara, 6.37)
Ta hãy thӱ thӵc tұp và hãy tӵ chính mình kinh nghiӋm ÿi!
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