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LӠI NGѬӠI DӎCH VIӊT NGӲ
Vào khóa giҧng mùa Xuân năm 2005, tӯ 24/02 ÿӃn 09/03,
ÿӭc Ĉalai Lama ban khҭu truyӅn trӑn bӝ Ĉ̩i Lu̵n v͉ Trình T
Ĉ˱ͥng Tu Giác Ng͡ [còn gӑi là Lamrim Ĉ̩i Lu̵n] cӫa Lama
Tông Khách Ba [1357-1419], sѫ tә dòng Gelug, tҥi Thekchen
Choeling Temple, Dharamsala, miӅn Bҳc Ҩn Ĉӝ.
Trѭӟc mӛi thӡi truyӅn pháp, ÿӭc Ĉalai Lama dành ít thӡi
gian thuyӃt giҧng vӅ tinh túy cӫa sinh, vҥch ra mӑi ÿiӇm then
chӕt cӫa ÿѭӡng tu giác ngӝ, khӣi tӯ bѭӟc ÿҫu cho ÿӃn tұn quҧ vӏ
Phұt, giҧng rõ tinh túy cӫa cҧ ba cӛ xe, Thanh văn thӯa, Ĉҥi thӯa
hiӇn tông và Ĉҥi thӯa mұt tông. Vӟi cách trình bày cӵc kǤ chһt
chӁ cô ÿӑng, luұn giҧi cӫa ÿӭc Ĉalai Lama mang trӑn cӕt tӫy
Phұt pháp.
Lamrim Ĉ̩i Lu̵n Toát Y͇u thích hӧp vӟi mӑi ngѭӡi, mӑi
tông phái, mӑi pháp môn. Cҧ bӕn dòng Gelug, Sakya, Kagyu,
Nyingma, cҧ hiӇn phái, mұt phái, hay cҧ ngѭӡi không tôn giáo
tín ngѭӥng cǊng sӁ ÿӅu ÿѭӧc nhiӅu lӧi ích tӯ bài pháp này.
Bài giҧng thâu thành DVD, dài sáu tiӃng. Ĉӭc Ĉalai Lama
giҧng tiӃng Tҥng kèm phө ÿӅ tiӃng Anh, nguyên văn Anh ngӳ
ÿѭӧc in ra giҩy, không hiӋu ÿính. ĈӋ tӱ Hӗng Nhѭ Thubten
Munsel vâng lӡi Geshe Thubten Dawa chuyӇn ViӋt ngӳ tӯ bҧn in
Anh ngӳ nói trên.
NguyӋn nѭѫng vào bҧn dӏch này, ngѭӡi ÿӑc nhұn ÿѭӧc trӑn
vҽn năng lӵc gia trì tӕi hҧo, mau chóng vì chúng sinh mà thành
tӵu quҧ vô thѭӧng bӗ ÿӅ.
Hӗng Nhѭ (Thubten Munsel),
Sydney 2009
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Ĉôi lӡi vӅ ý nghƭa chӳ Lamrim
Chánh Văn Giáo pháp Lamrim là do ngài Atisa soҥn tác. TiӃng
ViӋt dӏch là Ĉèn Soi Ĉ˱ͥng Giác Ng͡, Hán ViӋt là B͛ Ĉ͉ Ĉ̩o
Ĉăng Lu̵n. Bài pháp này trӣ thành nӅn tҧng cӫa Phұt Giáo Tây
Tҥng, cӫa cҧ bӕn dòng phái Gelug, Kagyu, Sakya, Nyingma.
Trҧi qua nhiӅu thӃ kӹ, các bұc chân tu cӫa cҧ bӕn dòng ÿã soҥn
tác nhiӅu bӝ luұn giҧi thích ý nghƭa chánh văn Lamrim cӫa ngài
Atisa, trong ÿó có ba bӝ luұn cӫa Lama Tông Khách Ba, sѫ tә
dòng Gelug: Lamrim Ĉ̩i Lu̵n, Lamrim Trung Lu̵n, và Lamrim
Ti͋u Lu̵n. Lamrim trong trѭӡng hӧp này ÿѭӧc gӑi là Trình T
Ĉ˱ͥng Tu Giác Ng͡, tiӃng Hán ViӋt gӑi là B͛ Ĉ͉ Ĉ̩o Thͱ
Lu̵n.
Lҥi có nhiӅu bӝ luұn giҧi thích ý nghƭa các bӝ luұn giҧi nói trên,
gom thành cҧ mӝt biӇn luұn văn phong phú, bao gӗm luұn giҧi,
luұn giҧi cӫa luұn giҧi, sә tay tu hӑc vӅ luұn giҧi..., tҩt cҧ ÿӅu
thuӝc hӋ Lamrim.
Bài giҧng ӣ ÿây cӫa ÿӭc Ĉalai Lama là luұn giҧi tóm lѭӧc tinh
yӃu cӫa bӝ Lamrim Ĉ̩i Lu̵n cӫa Lama Tông Khách Ba.

[d͓ch gi̫ ghi chú]

Lama Tông Khách Ba [Lama Tsong Khapa]
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hѭӟng tâm vӅ ÿӕi tѭӧng qui y ÿӇ mà thӍnh nguyӋn. Làm nhѭ vұy
sӁ tҥo ÿѭӧc ÿҫy ÿӫ mӑi thuұn duyên ÿӃn tӯ bên ngoài, giúp cho
tâm quí vӏ hѭӟng vӅ Chánh Pháp, hѭӟng vӅ ÿѭӡng tu, ÿӗng thӡi
cǊng sӁ giúp quí vӏ phá mӑi chѭӟng ngҥi, thành tӵu viên mãn
con ÿѭӡng tu tұp cӫa mình.
NGÀY 1
[Giá trӏ cӫa Phұt giáo]
Trong hai tuҫn sҳp tӟi, chúng ta sӁ nói vӅ Phұt pháp, sӁ cùng
nhau xem bài pháp Lamrim Ĉ̩i Lu̵n cӫa thҫy Tông Khách Ba.
Ĉây là mӝt bài pháp tuyӋt hҧo, dҥy mӑi ÿiӇm tinh yӃu trên ÿѭӡng
tu, xác ÿӏnh thӵc tҥi chân thұt cӫa sӵ vұt; mӝt bài pháp tuyӋt vӡi,
ÿѭӧc chѭ hӑc giҧ trân trӑng, ÿҫy năng lӵc gia trì. Mһc dù hiӇu
biӃt không nhiӅu, tôi cǊng xin tұn lӵc giҧi thích vӅ bài pháp này.
VӅ phҫn quí vӏ, xin ÿӯng nghe pháp nhѭ nghe chuyӋn ÿӡi
xѭa, chuyӋn lӏch sӱ, xin cǊng ÿӯng nghe pháp vì muӕn trau dӗi
kiӃn thӭc. Các loҥi nhiӉm tâm nhѭ tham, sân hay là si, cӭ liӅn
liӅn tҥo tác ác nghiӋp phiӅn não, tӯ ÿó phát sinh ÿӫ loҥi khә ÿau
vӅ sau. Ĉây là chuyӋn xҧy ra hàng ngày. Vұy khi hӑc vӅ bài pháp
này, quí vӏ phҧi xét tӯ trong mình, ӭng vào nѫi tâm cӫa quí vӏ.
Sӵ thұt là chúng ta ai cǊng mong hҥnh phúc, không ai muӕn khә
ÿau. Vұy mà cӭ mãi khә. NiӅm an vui muӕn giӳ cho ÿѭӧc hai
mѭѫi bӕn tiӃng ÿӗng hӗ cǊng giӳ không nәi, ÿӯng nói gì ÿӃn
nguӗn an lҥc vƭnh cӳu. ThӍnh thoҧng có ÿѭӧc chút an vui, nhѭng
chҷng mҩy chӕc niӅm vui ÿã bӏ xáo trӝn. Nguyên nhân gây xáo
trӝn và biӋn pháp hóa giҧi sӁ ÿѭӧc nói ÿӃn trong bài pháp này. Vì
vұy quan trӑng nhҩt là khi nghe pháp phҧi ӭng ngay vào tâm
mình, tѭ duy suy nghƭ, ÿӕi chiӃu vӟi hành vi cӱ chӍ cӫa chính
mình. Cҫn dөng tâm nhѭ vұy, phân tích, làm quen vӟi giáo pháp
này ÿӇ mà chuyӇn hóa tâm. Ĉӗng thӡi quí vӏ cǊng cҫn phҧi

Theo nhѭ thѭӡng lӋ, trѭӟc khi bҳt ÿҫu pháp hӝi Lamrim này
chúng ta hãy cùng nhau tөng lӡi thӍnh nguyӋn chѭ ÿҥo sѭ truyӅn
thӯa dòng giáo pháp Lamrim, bҳt ÿҫu tӯ ÿӭc Phұt Thích Ca Mâu
Ni, truyӅn xuӕng nhiӅu ÿӡi tә sѭ tiӃp nӕi. Hãy hѭӟng tâm vӅ chѭ
vӏ ÿӇ thӍnh lӵc gia trì.
CǊng theo thѭӡng lӋ, trѭӟc khi tөng lӡi thӍnh nguyӋn ÿҥo sѭ,
hãy cùng nhau tөng Bát Nhã Tâm Kinh. Quí vӏ cǊng biӃt, hӋ kinh
Bát Nhã là hӋ giáo pháp Phҥn tӵ trӑng yӃu cӫa Phұt. Trong hӋ
kinh Bát Nhã này có mӝt bài kinh ngҳn tên là Hai M˱˯i Lăm
Câu Tͭng, còn ÿѭӧc gӑi là Bát Nhã Tâm Kinh, rҩt quen thuӝc
vӟi chúng ta. Phұt tӱ Trung Hoa, Nhұt Bҧn, ViӋt Nam, Ĉҥi Hàn
ÿӅu thѭӡng ÿӑc tөng kinh này. Cҧ tiӃng Pali cǊng có.
Trѭӟc khi ÿӑc tөng Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta hãy ÿӑc
tөng bài T͓nh Tâm Tam Pháp1. Bài này ÿѭӧc tөng bҵng tiӃng Pali
ӣ Tích Lan, Thái Lan, MiӃn ĈiӋn v.v... chӍ là tôi không rõ nӝi
dung có giӕng nhѭ bài tөng tiӃng Tây Tҥng hay không.
Vұy bây giӡ chúng ta hãy làm nhѭ thӃ này: Sau Bát Nhã Tâm
Kinh, chúng ta ÿӑc câu xѭng tán [ÿӭc Phұt] nҵm trong bӝ luұn
Hi͏n Quán Trang Nghiêm2 cӫa ngài Di Lҥc và Trung Quán Lu̵n
cӫa ngài Long Thӑ. Sau ÿó là bài thӍnh nguyӋn chѭ ÿҥo sѭ truyӅn
thӯa giáo pháp Lamrim, tөng theo âm ÿiӋu cӫa Tu ViӋn
Chusang. Âm tөng kinh này phát xuҩt tӯ Tu ViӋn Dhakpo, nghe
nói do chính ÿӭc Ĉalai Lama ÿӡi thӭ hai (Gedun Gyatso) dҥy khi
1
2

Anh: Three Practices for Purifying the Mind
Phҥn: Abhisamaya Alamkara
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ngài còn trҿ. Tu ViӋn Ngari ÿѭӧc thành lұp vào nhӳng năm cuӕi
ÿӡi cӫa ngài Gedun Gyatso, bҩy giӡ ngài ÿã lӟn tuәi, hѫi thӣ
ngҳn, vì vұy lӕi tөng cӫa Tu ViӋn Ngari cuӕi câu nghe không rõ.
Còn Tu viӋn Dharkpo hӑc theo lӕi tөng khi ngài còn trҿ. Âm ÿiӋu
tөng kinh này ÿӃn tӯ truyӅn thӕng ÿӝc ÿáo, chan chӭa lӵc gia trì.
Vì vұy bài thӍnh nguyӋn ÿҥo sѭ truyӅn thӯa Lamrim mӣ ÿҫu và
kӃt thúc pháp hӝi sӁ ÿӅu ÿѭӧc tөng theo âm ÿiӋu tөng kinh cӫa
Tu viӋn Dhakpo.
Thҫy Long Thӑ, ÿӭc Phұt thӭ hai cӫa thӡi ÿҥi này, có nói
rҵng: nӃu muӕn bҧn thân và mӑi ngѭӡi ÿҥt quҧ giác ngӝ, phҧi
biӃt gӕc rӉ nҵm ӣ tâm bӗ ÿӅ nhѭ núi, tâm ÿҥi bi vô lѭӧng, và trí
tuӋ vѭӧt thoát lãnh vӵc ÿӕi ÿãi.
Theo Phұt giáo thì mөc tiêu tӕi hұu cӫa chúng ta là trí toàn
giác. Ĉây là trҥng thái hoàn toàn tӵ do, biӃt hӃt khҳp cҧ, toàn
thành mөc tiêu tӵ lӧi và lӧi tha.
Ĉӏa vӏ toàn giác này có ÿѭӧc là nhӡ hành trì pháp tu hai
nhánh: tu tâm bӗ ÿӅ dӵa vào ÿҥi tӯ ÿҥi bi và tu trí tuӋ chӭng tánh
không. Nhӡ phát huy, hoàn thiӋn và phӕi hӧp tâm bӗ ÿӅ cùng trí
tuӋ, chúng ta ÿҥt ÿӃn quҧ vӏ toàn giác.
Ĉѭӡng tu ÿҫy ÿӫ trӑn vҽn này có trong Phұt giáo Tây Tҥng,
bao gӗm toàn bӝ mӑi hӋ thӕng tu tұp trong Phұt giáo – Ĉҥi thӯa,
TiӇu thӯa và Mұt thӯa. HӋ thӕng Hinayana [TiӇu thӯa] là ÿѭӡng
tu phә thông, là pháp tu sѫ khӣi mӣ vào Ĉҥi thӯa. Theo ÿѭӡng tu
phә thông này thì phҧi dҽp bӓ mӑi tâm lý chҩp bám vào ÿӡi sӕng
hiӋn tҥi và các kiӃp tái sinh tѭѫng lai, phát khӣi tâm nguyӋn kiên
quyӃt muӕn ÿѭa bҧn thân thoát khӓi cҧnh sinh tӱ luân hӗi. Ĉҥi
thӯa chӫ yӃu nhҳm vào viӋc tu tâm ÿҥi tӯ ÿҥi bi ÿӇ phát tâm bӗ
ÿӅ. Tâm bӗ ÿӅ chính là con ÿѭӡng ÿѭa ÿӃn Phұt quҧ. TiӃp theo là
Mұt thӯa, là mӝt phҫn cӫa giáo pháp Ĉҥi thӯa.
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Nói tóm lҥi, nhiӅu cӛ xe nhѭ vұy chҷng qua chӍ là ÿӇ phát
tâm bӗ ÿӅ. Có cӛ xe là ÿѭӡng tu sѫ khӣi ÿѭa chúng ta vào vӟi
kinh nghiӋm vӅ tâm bӗ ÿӅ, lҥi có cӛ xe nhѭ Mұt thӯa dùng ÿӇ
hoàn thiӋn tâm bӗ ÿӅ. Toàn bӝ Phұt pháp bao gӗm ÿҫy ÿӫ pháp
sѫ khӣi tu tâm bӗ ÿӅ, ngay chính pháp tu tâm bӗ ÿӅ và giӟi luұt
tu tâm bӗ ÿӅ. Nguӗn giáo pháp trong sáng này cӫa Phұt giáo Tây
Tҥng thұt bao la sâu thҷm. Cho dù thӃ gian có ÿѭӧc mӝt giáo
pháp tuyӋt vӡi nhѭ vұy, nӃu quí vӏ không gһp không tu thì cǊng
chҷng ÿӇ làm gì. Chúng ta phҧi trân quí giáo pháp sâu rӝng này,
vӟi tҫm vóc cӵc kǤ vƭ ÿҥi cho chúng ta quán sát tҫm tѭ. Quán sát
ÿѭӧc gì ÿӅu có thӇ ӭng ngay vào chính mình ÿӇ ÿiӅu phөc tâm
thӭc, nhӡ ÿó ÿҥt ÿѭӧc niӅm an lҥc trѭӟc mҳt và lâu dài. Có ÿѭӧc
khҧ năng tѭ duy vӅ giáo pháp cӵc kǤ quí hiӃm, ÿѭӧc sinh ra ӣ
mӝt nѫi gһp ÿѭӧc giáo pháp này, nói cho cùng, chúng ta nhѭ vұy
là ÿã có ÿѭӧc kiӃp ngѭӡi tuyӋt hҧo, cho chúng ta ÿҫy ÿӫ cѫ hӝi
bѭӟc theo con ÿѭӡng dүn ÿӃn trí toàn giác.
Trong cӱ tӑa ӣ ÿây hôm nay có nhӳng ngѭӡi bҥn ÿӃn tӯ
phѭѫng Tây, nѫi mà Phұt giáo trѭӟc ÿây không mҩy thӏnh hành.
Mһc dù ÿây không phҧi là tôn giáo truyӅn thӕng cӫa quí vӏ,
nhѭng nhӡ phѭѫng tiӋn truyӅn thông hiӋn ÿҥi, ngày nay quí vӏ có
ÿѭӧc chút quan tâm ÿӕi vӟi Phұt giáo. Quí vӏ tӯ xa ÿӃn ÿây, vѭӧt
mӑi khó khăn ÿӇ tham dӵ pháp hӝi này. Lӟn lên trong truyӅn
thӕng tôn giáo riêng cӫa mình, lӁ ra quí vӏ nên giӳ ÿҥo cӫa mình
mӟi phҧi. Nhѭng mӛi ngѭӡi ÿӅu có căn cѫ sӣ thích khác nhau, có
ngѭӡi lҥi thích vұn dөng lý trí ÿӇ mà tѭ duy suy nghƭ. Có lӁ quí
vӏ tìm ÿӃn vӟi Phұt giáo chính vì Phұt giáo khuyӃn khích ÿiӅu
này. Hôm nay quí vӏ có mһt ӣ ÿây vì có lòng ѭa thích Phұt giáo.
Tôi sӁ thuyӃt giҧng vӅ Lamrim Ĉ̩i Lu̵n. [...] Tôi thҩy hình
nhѭ ӣ ÿây cǊng có mӝt sӕ ngѭӡi thuӝc sҳc tӝc Mông Cә, nhѭ
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Kalmuks, và mӝt sӕ ngѭӡi Nga. Mһc dù ngôn ngӳ khác nhau
nhѭng ӣ nѭӟc quí vӏ, Tҥng ngӳ vүn là ngôn ngӳ cӫa Phұt pháp,
vì vұy quí vӏ nghe pháp sӁ cҧm thҩy dӉ hiӇu hѫn. Tôi sӁ nói pháp
bҵng tiӃng Tҥng miӅn Trung thә, nӃu quí vӏ nghe không hiӇu thì
quan trӑng nhҩt là phҧi kiӃm ngѭӡi thông dӏch. Gҫn ÿây có nhiӅu
vӏ thҫy tu Mông cә tu hӑc ӣ các tu viӋn Tây Tҥng, hiӇu ÿѭӧc
Tҥng ngӳ, vì vұy xin các vӏ hãy quan tâm giúp ngѭӡi ÿӗng
hѭѫng nghe pháp.
Ĉһc biӋt ӣ ÿây còn có nhӳng ngѭӡi ÿӃn tӯ Tây Tҥng, [...] Quí
vӏ ÿã phҧi chӏu nhiӅu sӵ hy sinh lӟn lao ÿӇ mà ÿӃn ÿây hôm nay.
Ӣ ÿây chúng ta có Ladakhis, ÿһc biӋt là có ngài Choephel
Sopa-la. Nghe nói ngài gһp tai nҥn? Bây giӡ ÿã bình phөc chѭa?
Ngài Sopa-la là bҥn thân cӫa tôi.
Ngoài ra, tôi tin chҳc ӣ ÿây có nhiӅu ngѭӡi ÿӃn tӯ Kinnaur và
các vùng Hy Mã Lҥp Sѫn khác, ÿã tӯng tu tұp theo Phұt pháp tӯ
thӡi ông cha, giӕng nhѭ ngѭӡi Tây Tҥng chúng tôi. Bҧn thân tôi
ÿã thӑ diӋu pháp tӯ các vӏ lama quá cӕ ÿӃn tӯ vùng Kinnauri,
thҫy Tenzin Gyaltsen và Rigzin Tenpa, sau ÿó tôi cǊng ÿã thӑ
pháp tӯ Rizong Rinpoche, là mӝt bұc lama vùng Ladakh. Tôi vô
cùng biӃt ѫn tҩt cҧ các thҫy. Trong cuӝc tranh ÿҩu cho tӵ do ӣ
Tây Tҥng, ngѭӡi xӭ Ladakh và các vùng Hy Mã Lҥp Sѫn không
nhӳng ÿã bày tӓ tình tѭѫng trӧ mà còn chân thành nâng ÿӥ chánh
nghƭa Tây Tҥng qua phong trào "Xuӕng-Ĉѭӡng-vì-Hòa-Bình"
v.v.. Tôi vô cùng biӃt ѫn. Khi các tu viӋn lӟn cӫa chúng tôi
không còn ngѭӡi tu hӑc thì các vӏ xuҩt gia trҿ tuәi tӯ Ladakh,
Kinnaur và Lahual-Spiti ÿã ÿӃn, ÿһc biӋt là Tu viӋn Gomang.
Các vӏ xuҩt gia trҿ tuәi này ÿã gánh lҩy trách nhiӋm giӳ gìn
chánh pháp ӣ nhӳng thӡi ÿiӇm khó khăn ҩy. Tôi vô cùng trân quí
nhӳng gì quí vӏ ÿã làm. Trong sӕ nhӳng ngѭӡi nói trên, có nhiӅu
vӏ hiӋn diӋn ӣ ÿây hôm nay. NhiӅu vӏ xuҩt gia ÿӃn tӯ vùng Nam
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Ҩn. Ӣ ÿây hôm nay trӡi rҩt lҥnh. Mһc dù nѫi ăn chӕn ӣ gһp nhiӅu
khó khăn nhѭng quí vӏ ÿã ÿӃn ÿây vӟi trӑn lòng nao nӭc.
Chúng ta vô cùng may mҳn ÿѭӧc sinh vào mӝt nѫi có thӇ tӵ
nhiên gһp ÿѭӧc toàn bӝ giáo pháp Ĉҥi thӯa, gӗm cҧ Kim cang
thӯa. Nhѭng chӍ dӵa vào sӵ may mҳn này mà cҧm thҩy thӓa mãn
thì không ÿѭӧc. Chҷng lӧi ích gì cҧ. Bҩt cӭ tôn giáo nào cǊng có
nhӳng tín ÿӗ tӵ cho rҵng mình may mҳn ÿѭӧc tu theo tôn giáo
cӫa mình. Phұt giáo Tây Tҥng còn giӳ ÿѭӧc trӑn vҽn giáo pháp
Phұt dҥy, chúng ta cҫn phҧi biӃt và hiӇu rõ Phұt pháp là nhѭ thӃ
nào. Có biӃt rõ vӅ Phұt pháp mӟi thҩu hiӇu kiӃp ngѭӡi quí vӏ
ÿang có ÿây quí hiӃm ÿӃn ÿӝ nào. Vì vұy nhҩt ÿӏnh phҧi tìm hiӇu
vӅ Phұt pháp.
Khi giҧng pháp tôi thѭӡng chia bài giҧng thành hai phҫn: ÿҫu
tiên giӟi thiӋu vӅ Phұt giáo, sau ÿó nói vӅ phѭѫng pháp hành trì.
Tôi thҩy làm nhѭ vұy rҩt quan trӑng. Trѭӟc ÿây ӣ Tây Tҥng, tӯ
thӃ hӋ này sang thӃ hӋ khác, chúng ta ÿӅu là Phұt tӱ thuҫn thành,
không biӃt ÿӃn nhӳng hӋ thӕng tôn giáo triӃt lý khác, trӯ phi
dөng công nghiên cӭu. Chúng ta xem Phұt giáo là lӁ ÿѭѫng
nhiên. Trong môi trѭӡng nhѭ vұy, phѭѫng pháp giҧng dҥy
Lamrim [pháp tu tuҫn tӵ giác ngӝ] hay Lo-jong [pháp tu chuyӇn
tâm] ÿӅu là hѭӟng vӅ ngѭӡi sҹn có lòng tin nѫi Phұt pháp. Các
nhà luұn sѭ Phұt giáo Ҩn Ĉӝ khi soҥn tác phҧi ÿӕi diӋn vӟi nhiӅu
loҥi truyӅn thӕng triӃt lý khác nhau nên phѭѫng pháp giҧng dҥy
cӫa các vӏ có hѫi khác hѫn so vӟi cách thuyӃt pháp cӫa ngѭӡi
Tây Tҥng.
Tình trҥng trong nѭӟc Tây Tҥng hiӋn nay nhѭ thӃ nào? Cӝng
ÿӗng Tây Tҥng lѭu vong ÿã ÿѭӧc tiӃp cұn vӟi nhiӅu truyӅn thӕng
triӃt lý tôn giáo khác, tiӃp cұn vӟi khoa hӑc hiӋn ÿҥi và tinh thҫn
khoa hӑc thӵc nghiӋm, thí nghiӋm ÿӇ xét xem sӵ viӋc có ÿáng tin

14

X Ĉӭc Ĉalai Lama thuyӃt giҧng

hay không, so sánh vӟi kinh nghiӋm cá nhân. ViӋc gì phù hӧp
vӟi kӃt quҧ thӵc nghiӋm thì chҩp nhұn, nӃu chѭa chӭng minh
ÿѭӧc thì giӳ trҥng thái trung tánh. Ngѭӧc lҥi, có nhӳng sӵ viӋc
hiӇn nhiên không thӇ chӕi cãi, không thӇ phân tích thí nghiӋm
mà phҧi xét bҵng phѭѫng pháp khác. Hoàn cҧnh hiӋn tҥi là nhѭ
vұy. Ngài Tông Khách Ba có nói, cho dù quanh ta có ngѭӡi tu
theo Phұt giáo hay không, tâm thӭc cӫa chúng ta cǊng vүn chӣ
mang nhiӅu chӫng tӱ vӑng tâm ÿӃn tӯ các ÿӡi quá khӭ, vì vұy
mà phҧi phát huy niӅm tin có lý trí.
"Không ph̫i tôi xem Ph̵t là cao, không ph̫i tôi xem
th˱ͥng Kapila cùng các b̵c th̯y ngoài Ph̵t giáo. B̭t
k͋ là ai nói ÿúng lͅ ph̫i, tôi sͅ xem ng˱ͥi ̭y là ÿ̩o s˱".
Phҧi nên vұn dөng lý trí ÿӇ so sánh giӳa các hӋ phái triӃt lý
trong ngoài Phұt giáo, so sánh giӳa Ĉҥi thӯa và TiӇu thӯa. NӃu
nhѭ tӯ ÿó mà có ÿѭӧc niӅm tin xác quyӃt thì niӅm tin này ÿѭӧc
xây dӵng trên nӅn tҧng luұn lý vӳng chҳc. Còn nӃu chӍ tin mӝt
cách khѫi khѫi, tin kiӇu nhѭ vұy giӕng nhѭ nѭӟc lҳng: ÿӇ yên thì
trong, ÿӝng ÿӃn là ÿөc ngҫu. Quí vӏ sӁ dӉ dàng sinh tâm nghi
hoһc.
Hѫn nӳa, nhѭ vұy cǊng khó mà tiӃn bӝ. Nhҳm mҳt mà tin thì
chҷng làm sao có ÿѭӧc thành tӵu tâm linh chân chính. Thành tӵu
chân chính chӍ ÿӃn tӯ sӵ chuyӇn hóa tâm thӭc, dӵa trên kinh
nghiӋm chính xác và niӅm tin xác quyӃt, chҷng thӇ có ÿѭӧc nhӡ
niӅm tin mù quáng.
Vұy quí vӏ nhҩt ÿӏnh phҧi thҩy rõ ÿâu là nӅn tҧng, ÿâu là tinh
túy cӫa Phұt giáo. Trong tѭѫng lai, khi ngѭӡi Tây Tҥng trong
nѭӟc và ngoài nѭӟc ÿoàn tӵu, lúc ҩy ÿҩt nѭӟc Tây Tҥng sӁ
không còn nhѭ xѭa, sӁ là mӝt nѭӟc Tây Tҥng tân tiӃn, không
phҧi giӕng nhѭ cái thӡi mà dân làm ruӝng chӍ biӃt làm ruӝng,
dân du cѭ chӍ biӃt du cѭ. Chúng ta sӁ không còn bӏ giӟi hҥn trong
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môi trѭӡng sӕng hҥn hҽp cӫa mình mà sӁ phҧi mӣ rӝng ra vӟi thӃ
giӟi bên ngoài, phҧi biӃt rõ nhӳng gì ÿang xҧy ra khҳp nѫi trên
thӃ giӟi. Khi ҩy phҧi có ÿӫ khҧ năng bҧo tӗn Phұt pháp, không
thӇ nào ù lì ÿѭӧc, ÿúng không? Cuӕi cùng chúng ta ÿã có ÿѭӧc
cѫ hӝi vén mӣ cho mӑi ngѭӡi thҩy sӵ thâm sâu vi diӋu cӫa Phұt
giáo, tôi nghƭ nhѭ vұy rҩt tӕt.
Ӣ Tây Tҥng nѫi nào cǊng có Phұt giáo nhѭng phҫn lӟn Phұt
tӱ chӍ còn biӃt tөng câu qui y trên ÿҫu môi. Hӓi Phұt, Pháp, Tăng
là gì cǊng chҷng biӃt. ChӍ biӃt tin suông, thҩy ÿѭѫng nhiên phҧi
là nhѭ vұy. Quí vӏ có thӇ nghƭ rҵng Phұt là pho tѭӧng Phұt Thích
Ca nҵm trong chùa, lҥi cҧm thҩy lҥ sao Phұt cӭ mãi lһng thinh.
Chúng ta phҧi biӃt rõ ý nghƭa cӫa hóa thân nhiӋm mҫu cӫa Phұt.
Vì các thӃ hӋ tѭѫng lai, phҧi hiӇu rõ Phұt pháp Tây Tҥng là nhѭ
thӃ nào.
ThӃ giӟi này có hai loҥi ngѭӡi: có tín ngѭӥng và không có tín
ngѭӥng. Quí vӏ cҫn hiӇu rõ cách suy nghƭ cӫa hӑ, phân tích lý lӁ
ÿӇ hiӇu làm nhѭ hӑ thì ÿѭӧc lӧi ích gì. Cҫn xét kӻ vӅ lӧi ích có
tín ngѭӥng hay không tín ngѭӥng. Ngѭӡi có tín ngѭӥng lҥi có
thӇ chia hai loҥi: tin có ÿҩng sáng tҥo hay không tin có ÿҩng sáng
tҥo. Hai loҥi tín ngѭӥng này khác nhau ra sao? Vì sao lҥi tin nhѭ
vұy? Tin nhѭ vұy thì sӁ nhѭ thӃ nào?
Nhӳng ngѭӡi không tin có ÿҩng sáng tҥo, tҥi sao lҥi có ngѭӡi
chҩp nhұn có "ngã", có ngѭӡi không? Lӕi suy nghƭ cӫa hӑ ra
sao? Khác nhau nhѭ thӃ nào? Dù có tín ngѭӥng hay không, ai
cǊng muӕn ÿѭӧc hҥnh phúc an lҥc lâu bӅn. Vì vұy phҧi hiӇu rõ
mӛi loҥi tín ngѭӥng sӁ mang ÿӃn cho chúng ta lӧi ích gì. Chúng
ta cҫn phҧi hiӇu rõ vӅ các truyӅn thӕng tôn giáo, ÿiӅu này rҩt
quan trӑng.
Trong quá khӭ, Tây Tҥng chӍ có Phұt giáo nên phѭѫng pháp
thuyӃt giҧng phù hӧp vӟi môi trѭӡng này. Ӣ Ҩn Ĉӝ có nhiӅu
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truyӅn thӕng tôn giáo khác nhau, luôn thách thӭc lүn nhau, cho
nên cách giҧng pháp khác vӟi Tây Tҥng. Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành
Lu̵n, nói ví dө, là mӝt bài pháp dҥy phѭѫng pháp hành trì, tuy
vұy hai chѭѫng Nhүn và TuӋ vүn nêu ra nhiӅu cách phân tích lý
luұn cӫa các truyӅn thӕng triӃt lý khác, lҥi có nhiӅu ÿoҥn chӭng
minh Ĉҥi thӯa là do chính Phұt dҥy v.v... Ngày nay vүn cҫn phҧi
chӭng minh ÿiӅu này. Các sӱ gia hiӋn ÿҥi cho rҵng Ĉҥi thӯa phát
triӇn sau thӡi Phұt tҥi thӃ chӍ là sҧn phҭm do các nhà hӑc giҧ
Phҥn ngӳ chӃ ra. Nhӳng ÿoҥn luұn văn xѭa ngàn năm, chӭng
minh Ĉҥi thӯa do chính Phұt dҥy, vүn cҫn thiӃt cho thӃ kӹ hai
mѭѫi mӕt này. Lamrim viӃt cho ngѭӡi tu Ĉҥi thӯa nên không cҫn
bҧo vӋ Ĉҥi thӯa, cǊng không hӅ dùng luұn lý ÿӇ chӭng minh
thuyӃt tái sinh, ngoҥi trӯ mӝt vài chӛ hiӃm hoi trong bài pháp.
Nhӳng bӝ luұn nhѭ Trung Quán Tâm Lu̵n Tͭng3 và L˱ͫng
Thích H͕c4 là nhӳng bài pháp chӭng minh thuyӃt tái sinh. Cҫn
phҧi mӣ ÿѭӡng vào Phұt pháp ÿӇ mai sau phөc hӗi và hoҵng
dѭѫng Phұt pháp ӣ Tây Tҥng, huӕng chi là bây giӡ hãy còn sӕng
lѭu vong. Muӕn hành trì theo Phұt pháp thì cҫn hiӇu rõ nét ÿһc
thù cӫa Phұt pháp, hiӇu rõ nhӳng ÿiӇm tinh yӃu trong Phұt pháp.
Hành trì cúng lӉ vӟi lòng tin mù quáng, bây giӡ ÿã quá thӡi.
Giҧng vӅ thuyӃt tái sinh, vӅ Ĉҥi thӯa và cho rҵng ÿây là ÿiӅu
hiӇn nhiên ai cǊng phҧi ÿӗng ý, bây giӡ lӕi giҧng này ÿã không
còn thích hӧp nӳa. Ngài Tông Khách Ba soҥn tác pháp Lamrim
cho ngѭӡi ÿã hӑc qua vӅ hӋ kinh Bát nhã và Trung quán. Ngài
Gyaltsab Je khi giҧng vӅ trí tuӋ bát nhã trong Ng͕c Tâm Lu̵n5
thѭӡng vүn trích dүn Lamrim. Ngài Tông Khách Ba trong Viên
Toàn V̵n M͏nh6 có nói rҵng ngài ÿã nhӡ Lamrim mà thâm nhұp
3

Phҥn: Madhyamikahridya
Phҥn: Pramanavrttika
5
Anh: Jewel Heart
6
Anh: Destiny Fulfilled
4
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ÿѭӧc tuӋ bát nhã. Lamrim rõ ràng là lӡi khai thӏ cӫa hӋ kinh Bát
Nhã. Muӕn hiӇu Lamrim, phҧi tu lѭӧng hӑc, trung quán, luұt
tҥng và A TǤ Ĉҥt Ma. Ĉҥo sѭ Jamyang Shepa có nói rҵng hӋ
kinh Bát Nhã bao gӗm cҧ năm môn hӑc chính.
Chúng ta nhҩt ÿӏnh phҧi tinh thông nhӳng bӝ kinh ÿiӇn này.
Nói nhѭ vұy không phҧi chӍ là nói cho tăng ni. Ĉӯng nghƭ rҵng
Phұt tӱ tҥi gia không cҫn hӑc, nghƭ nhѭ vұy là sai lҫm lҥc hұu vô
cùng. Hѫn nӳa, trong Phұt giáo, phҧi dùng trí tuӋ ÿӇ mà phát tâm
ÿҥi bi, phát tín tâm. Không thӇ chӍ dӵa vào lӡi Phұt nói. Trí tuӋ
quan trӑng hàng ÿҫu. Nói theo chӳ ÿӡi nay, chúng ta vұn dөng
bӝ óc ÿӇ mà chuyӇn tâm.
Chӳ Pháp [Dharma] tiӃng Tҥng gӑi là chos, có nghƭa là
"chuy͋n hóa và thay ÿ͝i tâm". ChuyӇn tâm không có nghƭa là
thay ÿәi trên phѭѫng diӋn nhұn thӭc. Chӭc năng nhұn thӭc cӫa
tâm tӵ nó không có vҩn ÿӅ, không thӇ ÿoҥn dӭt, và cǊng chҷng
cҫn ÿoҥn dӭt. Tâm thӭc không thӇ ngӯng. Chân tánh cӫa tâm thì
phi vұt chҩt, bҩt khҧ ÿoҥn diӋt. HӉ tâm thӭc còn thì nhұn thӭc và
cҧm xúc còn. Ĉây là ÿiӅu không thӇ tránh. Vұy thì phҧi ÿoҥn diӋt
cái gì ÿây? Thuҫn tâm nghƭa là gì? Thay ÿәi gì trong tâm?
Ĉѭѫng nhiên là chúng ta có nhӳng kinh nghiӋm cҧm xúc, nhұn
biӃt ÿӕi cҧnh; tuy vұy, cҧm giác bҩt hҥnh mà cҧm xúc và nhұn
thӭc mang ÿӃn, ÿó chính là ÿiӅu chúng ta muӕn loҥi bӓ ÿӇ ÿѭӧc
hҥnh phúc.
Chúng ta không thӇ ngӗi thiӅn ÿӇ loҥi bӓ nhiӋt ÿӝ trong
không khí, ví dө nhѭ cái lҥnh này ÿây. ĈiӅu này khó lòng làm
ÿѭӧc. Hӑa may lҥc trong thiӅn ÿӏnh vӅ nӝi hӓa, toát mӗ hôi ra thì
hӃt lҥnh. Bҵng không, trӡi ÿang lҥnh mà tѭӣng tѭӧng là nóng thì
cǊng chҷng ÿѭӧc gì. Tӕt hѫn nên kiӃm áo ҩm mһc vào. Không
thӇ tu thiӅn ÿӇ mà dҽp bӓ giá rét quanh ÿây. Có nhiӅu loҥi khә
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thӇ xác dùng vұt chҩt xoa dӏu thì tӕt hѫn. Vұt chҩt bên ngoài hӳu
dөng trong nhӳng trѭӡng hӧp nhѭ vұy.
Quan trӑng hѫn cҧ, ÿó là chúng ta gһp ÿiӅu tӕt hay xҩu ÿӅu
tùy ӣ cách suy nghƭ cӫa chúng ta. Tӯ ÿó phát sinh hành ÿӝng.
NӃu cách suy nghƭ, thái ÿӝ cӫa chúng ta không tӕt, tӯ ÿó ÿѭa ÿӃn
lӕi hành xӱ gây bҩt hҥnh cho mình cho ngѭӡi thân, tàn hҥi ngѭӡi
khác, mang ÿӃn niӅm ân hұn. Mӑi vҩn ÿӅ ÿӅu ÿӃn tӯ tâm bҩt
thuҫn thiӃu kӹ luұt cӫa chúng ta, ÿây là ÿiӅu cҫn phҧi thay ÿәi.
Thái ÿӝ và lӕi tѭ duy cӫa chúng ta cҫn ÿѭӧc chuyӇn hóa cho tӕt
hѫn. Vì sao? Lý do rҩt ÿѫn giҧn: chúng ta ai cǊng muӕn ÿѭӧc
hҥnh phúc, không ai muӕn khә ÿau. Phҫn lӟn khә ÿau ÿӅu ÿӃn
tӯ lӕi tѭ duy suy nghƭ cӫa chúng ta. Vì vұy cҫn phҧi chuyӇn hóa
trҥng thái tâm thӭc tҥo khә ÿau này.
Khә ÿau thân xác là quҧ sinh tӯ ác nghiӋp ÿã gieo. Ác nghiӋp
này cҫn ÿѭӧc hóa giҧi ngay tӯ gӕc rӉ, bҵng cách nҳm giӳ ngay tӯ
nѫi tâm. Không phҥm ác nghiӋp là ÿӇ tránh khә trong tѭѫng lai.
Vұy chuyӇn tâm có nghƭa là thay ÿәi tѭ duy và thái ÿӝ. Bҵng
cách nào? Không thӇ cѭӥng ép mà ÿѭӧc.
[...] Tâm thӭc con ngѭӡi không thӇ dùng bҥo lӵc ÿӇ mà thay
ÿәi. ĈӃn nhѭ súc vұt cǊng không thӇ dùng bҥo lӵc ÿӇ huҩn
luyӋn, huӕng chi con ngѭӡi, chӍ có thӇ thuҫn luyӋn bҵng tình yêu
thѭѫng chăm sóc. Ví dө khi huҩn luyӋn dã thú, trѭӟc tiên phҧi
khéo léo cho chúng ăn, chăm sóc cho chúng, có nhѭ vұy chúng
mӟi biӃt tin nѫi ngѭӡi. Còn nӃu nuôi sѭ tӱ cӑp báo mà tàn nhүn
ÿánh ÿұp, chúng sӁ tҩn công lҥi ngѭӡi nuôi. Phҧi dùng lòng yêu
thѭѫng chăm sóc, kèm mӝt chút ÿánh mҳng, dã thú mӟi biӃt
nghe lӡi. Muӕn thuҫn súc vұt cǊng phҧi khiӃn cho chúng vӯa
lòng, tàn bҥo ÿánh ÿұp là không ÿѭӧc. Chúng tôi là ngѭӡi ! làm
sao có thӇ dùng bҥo lӵc ÿӇ khuҩt phөc. Ĉây là ÿiӅu không thӇ.

Lamrim Ĉҥi Luұn Toát YӃu

W

19

Vұy muӕn chuyӇn tâm thì phҧi làm sao? Phҧi tin chҳc
"chuyӇn tâm nhѭ vұy là nên, là tӕt", khi ҩy, quá trình chuyӇn tâm
sӁ bҳt ÿҫu. Muӕn tin chҳc nhѭ vұy thì phҧi làm sao? Phҧi hiӇu rõ
lý do vì sao. Ví dө nhѭ tín tâm. Phҧi vұn dөng lý trí ÿӇ xét vӅ ÿӕi
tѭӧng cӫa tín tâm, bҵng cách liên tөc tѭ duy suy nghƭ. Mӟi ÿҫu
cҧm thҩy tò mò, rӗi tin, rӗi thay ÿәi.
Muӕn phát tâm ÿҥi bi, chӍ ÿѫn giҧn cҧm thҩy tӝi nghiӋp
ngѭӡi khác là không ÿӫ. Cҫn thҩy rõ lý do và tҫm quan trӑng cӫa
tâm ÿҥi bi bҵng cách lҩy chính mình ra mà xét ÿӇ cҧm thҩy chán
ghét nӛi khә chung cӫa cҧ chúng sinh. Cӭ thѭӡng xuyên quán
xét nhѭ vұy, tӯ tӯ sӁ thҩy tâm ÿҥi bi luôn mang lӧi ÿӃn cho mình,
còn tâm sân hұn ác ý thì lҥi luôn gây hҥi cho mình. Dùng lý trí
mà xét nhѭ vұy, tӯ tӯ sӁ thҩy muӕn phát huy ÿҥi bi và tín tâm,
dҽp bӓ sân hұn. Phұt giáo chuyӇn tâm bҵng lý trí, không phҧi chӍ
ÿѫn giҧn nói "ÿó là lӡi Phұt", cǊng không nói "nӃu không sӁ ÿi
ÿӏa ngөc", quí vӏ ÿã hiӇu chѭa? Phҧi chuyӇn tâm bҵng tѭ duy suy
nghƭ.
Muӕn làm ÿѭӧc nhѭ vұy, chúng ta cҫn biӃt rõ nӝi dung cӫa
lãnh vӵc ÿӅ tài cҫn tѭ duy suy nghƭ. Lãnh vӵc tѭ duy càng phong
phú thì khҧ năng tѭ duy lҥi càng mӣ rӝng. Rӗi tӯ khҧ năng tѭ
duy lӟn rӝng này sӁ phát sinh mӝt loҥi nhұn thӭc mӟi, mӝt niӅm
tin, mӝt ý thӭc mӟi, khiӃn tâm không thӇ nào không thay ÿәi. Vì
vұy hӑc hӓi vӅ nӝi dung giáo pháp Phұt dҥy là ÿiӅu quan trӑng
hàng ÿҫu.
Ĉӕi vӟi ngѭӡi Tây phѭѫng cǊng vұy, quí vӏ phҧi hӑc Phұt
pháp. Hoàn tҩt ba năm nhұp thҩt mà tâm không chút thay ÿәi thì
liӋu có ích gì ngoài chút ít lӵc gia trì nhұn ÿѭӧc. Quí vӏ rҩt thích
ngӗi thiӅn, nhѭng tu thiӅn không phҧi chӍ ÿѫn giҧn là ngӗi yên.
Thӓ hay chim chúng cǊng có thӇ ngӗi rҩt yên. Ӣ Delhi, bên
ngoài cӱa sә khách sҥn vào mùa ÿông, tôi thѭӡng thҩy chim bӗ
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câu chúng ngӗi rҩt yên. Chҳc là ÿang ngӗi thiӅn! Khi không có
nguy hiӇm gì cҥnh bên, chúng thѭӡng xù lông lim dim mҳt ngӗi
thiӅn. Ngӗi thiӅn kiӇu này, rӕt lҥi vүn không thӇ giҧm ÿѭӧc tí teo
nào cӫa lòng sân hұn, ganh ghen, tұt ÿӕ, tham lam, kiêu mҥn, thì
thiӅn ÿӇ làm gì! Ngѭӧc lҥi, nhӡ suy xét mà thҩy ÿѭӧc sӵ tai hҥi
cӫa lòng kiêu mҥn sân hұn, chӯng ÿó sӁ có khҧ năng thay ÿәi.
Gһp nghӏch cҧnh, chúng ta sӁ bӟt giұn, bӟt kiêu, bӟt tham, bӟt
ganh. Ĉây mӟi là công phu hành trì chân chính.
Có ngѭӡi khoác mǊ mҥo áo xӕng quái gӣ, nhìn nhѭ ngѭӡi
ÿiên, thұt là lӕ bӏch. Vұy mà tӵ xѭng mình là "Pháp Vѭѫng", là
"Pháp Sѭ". Thӵc ra chӍ làm trò lӕ lăng. Nhѭng có nhӳng kҿ ngu
xuҭn lҥi tôn sùng nhӳng trò lӕ lăng nhѭ vұy. Tôi thұt không hiӇu!
Ĉây là hұu quҧ cӫa sӵ không biӃt rõ vӅ chánh pháp. Ngày nay ӣ
Tây Tҥng có nhiӅu ngѭӡi Tây Tҥng làm trò lӯa ÿҧo này. Hӑ còn
ÿӃn tұn Trung Quӕc, Ĉài Loan, vӟi dөng ý bҩt chính, hӭng thú
vӟi viӋc nhұn phong bì ÿӓ. Tôi nghi mҩy cái phong bì ÿӓ bây giӡ
mӓng hѫn trѭӟc, tҥi kinh tӃ Ĉài Loan ÿang hѫi khó khăn. Bây
giӡ ngѭӡi ta ÿã hӑc thuӝc ÿѭӧc mӝt ÿiӅu: mҩy Lama Tây Tҥng
thích "phong bì ÿӓ". Thұt là ÿiӅu ÿáng sӍ nhөc. NӃu không ÿӇ ý,
Phұt pháp sӁ bӏ lӧi dөng. Gҫn ÿây, có lӁ năm ngoái, tôi gһp mӝt
vӏ ngѭӡi Hoa tӯ trong nѭӟc ÿӃn gһp tôi nói rҵng bây giӡ ӣ Trung
Hoa có nhiӅu ngѭӡi Tây Tҥng giҧ mҥo làm thҫy tu, tӵ xѭng là
Pháp Vѭѫng. Ngѭӡi Hoa vì không biӃt nên tin tѭӣng hӑ. Thҫy tu
giҧ mҥo này lӧi dөng tín ÿӗ, có khi còn lӧi dөng tình dөc, làm
nhӳng viӋc tӗi bҥi ÿáng sӍ nhөc. Vӏ ngѭӡi Hoa ҩy hӓi tôi có thӇ
làm gì ÿѭӧc ÿӇ ngăn chұn nhӳng trѭӡng hӧp giҧ mҥo này. Tôi trҧ
lӡi: "tôi không thӇ làm gì ÿѭӧc cҧ". ĈiӅu quan trӑng là Phұt tӱ
phҧi biӃt rõ vӅ nhӳng phҭm hҥnh mà ÿҥo sѭ cҫn phҧi có, nhѭ
trong Ĉ̩i Thͳa Trang Nghiêm Kinh Lu̵n nói rõ, rӗi phҧi suy
nghƭ xem kҿ-gӑi-là-thҫy kia có hӝi ÿӫ tiêu chuҭn hay không. Ĉӫ
tiêu chuҭn thì chҩp nhұn, không ÿӫ thì phҧi vҩt bӓ. Tӯ phía cӫa
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ÿӋ tӱ phҧi biӃt rõ bұc ÿҥo sѭ chân chính cҫn phҧi có nhӳng phҭm
hҥnh nào, theo ÿó mà quan sát mҩy ông Lama Tây Tҥng. Phҧi
nên nhѭ vұy. Ngoài ra tôi chҷng thӇ giúp ÿѭӧc gì. Hӑc và hiӇu
Phұt pháp là ÿiӅu quan trӑng vô cùng.
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phѭѫng pháp tu dành cho ba loҥi căn cѫ trên ÿѭӡng tu tuҫn tӵ
giác ngӝ, ÿó là "lͥi hṷn dͭ dành cho c̫ ba lo̩i chúng sinh".

NGÀY 2
[Sӵ vƭ ÿҥi cӫa Lama Tông Khách Ba]
Ti͇ng nhi͏m m̯u cͯa Ph̵t / là tam t̩ng kinh ÿi͋n
Lͥi hṷn dͭ dành cho / c̫ ba lo̩i chúng sinh.
H̩t vàng quí giá này / cͯa truy͉n th͙ng Kadam,
Ai ng˱ͥi th͙t lên sͅ / toàn thành m͕i ˱ͣc nguy͏n
Ĉây là lӡi cӫa ngài Dromtonpa, tә sѭ dòng Kadampa. Ngài
nói rҵng nguyên nhân khiӃn chúng ta bӏ hӫy hoҥi vӕn nҵm sҹn
trong ta. Ĉó là ba chҩt ÿӝc vӑng tâm phiӅn não. Ĉây chính là cӝi
rӉ cӫa mӑi viӋc làm sai quҩy. Ngài Dromtonpa giҧi thích rõ hѫn
ÿâu là nhân duyên phát sinh tam ÿӝc, ÿâu là thuӕc hóa giҧi tam
ÿӝc. Trѭӟc hӃt luôn nhӟ vӑng tâm phiӅn não là cӝi nguӗn cӫa
khә ÿau; sau ÿó tăng cѭӡng biӋn pháp hóa giҧi ÿӇ ÿoҥn diӋt
phiӅn não, siêu thoát khә ÿau, ÿҥt quҧ niӃt bàn; sau cùng là ÿoҥn
diӋt toàn bӝ tұp khí cӫa phiӅn não, ÿҥt quҧ vӏ Phұt. Trí toàn giác
và phѭѫng pháp viên thành Phұt quҧ là ÿѭӡng tu Giӟi Ĉӏnh TuӋ
nҵm trӑn trong "ti͇ng nhi͏m m̯u cͯa Ph̵t", ÿѭӧc gӑi là "Tam
T̩ng Kinh Ĉi͋n".
Giáo pháp này nhiӋm mҫu, phi thѭӡng, tuyӋt diӋu, tác thành
mӑi mөc tiêu ngҳn hҥn và mөc tiêu cӭu cánh cӫa chúng sinh.
Tuyên thuyӃt giáo pháp thâm diӋu này là ÿӇ hѭӟng dүn ngѭӡi tu
khӣi ÿi tӯ bѭӟc ÿҫu tiên, bѭӟc qua trӑn con ÿѭӡng tu theo trình
tӵ rõ ràng, trong mӝt thӡi tӑa thiӅn, ÿúng vӟi căn cѫ cӫa bұc
thѭӧng căn, trung căn và sѫ căn. Thҫy Atisha thuyӃt giҧng

"H̩t vàng quí giá này / cͯa truy͉n th͙ng Kadam", là biӇn
luұn văn tӕi hҧo, ví nhѭ nhӳng hҥt vàng. Các ÿҥo sѭ dòng
Kadam ÿã theo ÿó ÿӇ hành trì, bҩt cӭ chúng sinh thuӝc loҥi căn
cѫ nào cǊng ÿӅu có thӇ nhӡ vào ÿó ÿӇ toàn thành mӑi ѭӟc
nguyӋn ngҳn hҥn và dài hҥn mӝt cách dӉ dàng. Nhѭ viên ngӑc
nhѭ ý, toàn thành mӑi ѭӟc nguyӋn cho chúng sinh.
H̩t vàng quí giá này / cͯa truy͉n th͙ng Kadam,
Ai ng˱ͥi th͙t lên sͅ / toàn thành m͕i ˱ͣc nguy͏n
Ĉҥi sѭ Atisha soҥn luұn "Ĉèn Soi Ĉ˱ͥng Giác Ng͡", và có
nhiӅu ÿӡi ÿӋ tӱ nhҩt tâm tu theo bài pháp này, tӯ ÿó mà thành
dòng Kadampa. Theo thӡi gian, pháp tu chuyӇn tâm cӫa dòng
Kadampa dành cho ba loҥi chúng sinh ÿã ÿi vào hӋ thӕng tu cӫa
phái cӵu dӏch Nyingma và ba phái tân dӏch, Kagyu, Sakya và
Gelug, mӛi nѫi dùng chӳ khác nhau ÿӇ giҧi thích. Có nѫi nói ÿӃn
"bӕn phѭѫng pháp xoay lѭng vӟi sinh tӱ luân hӗi". Nѫi khác lҥi
nói là "ÿѭӡng tu tuҫn tӵ giác ngӝ dành cho ba loҥi chúng sinh
cӫa ngài Atisha", v.v... Có nhӳng khác biӋt nhѭ vұy trong thuұt
ngӳ và văn phong hѭӟng dүn ÿӋ tӱ. Giáo pháp dòng Kadampa
vào thӡi gian ÿҫu có mӝt bài pháp Lamrim cӫa ngài Sharawa, tôi
chѭa tӯng ÿѭӧc ÿӑc, nhѭng ÿѭӧc nghe thҫy Kyabje Trijang
Rinpoche nói rҵng ngài Sharawa mӣ ÿҫu bài pháp bҵng cách
giҧng vӅ Phұt tánh. Trong Trang Nghiêm Gi̫i Thoát Lu̵n, bұc
thҫy vô song Dakpo Lhaje, còn có tên là Gampopa, lҥi nói vӅ
"luân hӗi và niӃt bàn" ngay tӯ ÿҫu bài pháp, rӗi trong phҫn
ÿѭӡng tu giҧi thoát, ngài bҳt ÿҫu giҧng vӅ Phұt tánh, theo ÿó mà
hѭӟng dүn ÿӋ tӱ. Có nhiӅu sӵ khác biӋt nho nhӓ nhѭ vұy trong
phѭѫng cách hѭӟng dүn ÿӋ tӱ ӣ bѭӟc khӣi ÿҫu.
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Lҥi có mӝt vӏ thҫy dòng Kadampa hѭӟng dүn ÿӋ tӱ bҵng cách
bҳt ÿҫu bҵng mѭӡi hai chi duyên khӣi. Ngài giҧi thích rҵng do vô
minh không hiӇu nhân quҧ nên tích lǊy ác nghiӋp, vì ác nghiӋp
mà ÿӑa sinh cõi dӳ. Ĉó là dӵa vào mѭӡi hai duyên khӣi ÿӇ giҧi
thích vӅ ÿѭӡng tu cӫa bұc sѫ căn. TiӃp theo, ngài nói rҵng do vô
minh không biӃt chân tѭӟng cӫa thӵc tҥi nên tích lǊy nghiӋp, vì
nghiӋp mà trôi lăn trong sinh tӱ luân hӗi, nhѭ là tҥo phѭӟc
nghiӋp hay bҩt ÿӝng nghiӋp thì thӑ sinh thiӋn ÿҥo. Ngài dùng
nghiӋp ÿӇ nói vӅ sinh tӱ luân hӗi, giҧi thích ÿѭӡng tu cӫa bұc
trung căn qua duyên khӣi. Ngoài ra còn mӝt bài pháp khác, tôi
chѭa ÿѭӧc ÿӑc, hѭӟng dүn ÿӋ tӱ qua Tӭ ĈӃ.
Nói tóm lҥi, sau khi ngài Atisha soҥn luұn Ĉèn Soi Ĉ˱ͥng
Giác Ng͡, nói rõ vӅ phѭѫng pháp tu tùy căn cѫ qua con ÿѭӡng
tuҫn tӵ dành cho ba loҥi chúng sinh, sau ÿó dӵa vào bài pháp
này, các truyӅn thӕng Phұt giáo Tây Tҥng Nyingma, Kagyu,
Sakya và Gelug, kӇ cҧ tôn giáo Bon, tҩt cҧ ÿӅu mang cùng mӝt
hӋ thӕng tu chuyӇn tâm cӫa ngài Atisha, lúc bҩy giӡ ÿang ÿѭӧc
phә biӃn rӝng rãi. ViӋc mà Lama Tông Khách Ba ÿã làm, ÿó là
mӣ rӝng pháp tu cӫa các bұc thҫy dòng Kadampa truyӅn lҥi, và
cǊng có thӇ là tóm gӑn lҥi nhiӅu lӡi khai thӏ, lӟn cǊng nhѭ bé, vӅ
trình tӵ ÿѭӡng tu giác ngӝ. Thêm vào ÿó, riêng vӅ phҫn tri kiӃn,
vào thӡi Lama Tông Khách Ba có Lama Rendawa, là bұc thҫy vƭ
ÿҥi thuӝc dòng Sakya, thҫy Rendawa rҩt tin vào tri kiӃn Trung
quán, ÿiӅu này có lӁ ÿã thành nguӗn cҧm hӭng cӫa Lama Tông
Khách Ba. Bҧn thân Lama Tông Khách Ba ÿã nhiӅu ÿӡi tin
tѭӣng sâu xa vào tri kiӃn tánh không toàn hҧo này. Lúc bҩy giӡ,
luұn văn cӫa ngài NguyӋt Xӭng rҩt thӏnh hành ӣ Tây Tҥng. ĈӃn
thӡi ngài Sharawa thì ngài Patshab Nyima Drak vӯa mӟi dӏch
xong bӝ Trung Quán Lu̵n Thích7 cӫa ngài NguyӋt Xӭng ra tiӃng
7
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Tây Tҥng. Thұt ra trѭӟc ÿó ÿã có bҧn dӏch cӫa Nagtso Lotsawa;
bҧn dӏch cӫa ngài Patsab ÿӃn sau. Vào thӡi ÿó, luұn văn và tri
kiӃn cӫa ngài NguyӋt Xӭng ÿѭӧc phә biӃn rӝng rãi, nhiӅu ngѭӡi
tu hӑc theo tri kiӃn này. Ngài Atisha có nói rҵng ngài NguyӋt
Xӭng là ÿӋ tӱ cӫa Thánh Long Thӑ, chúng ta phҧi bѭӟc theo
ngài hӑa may mӟi có thӇ hiӇu ÿѭӧc tri kiӃn tánh không cӵc kǤ vi
tӃ cӫa ngài Long Thӑ. Ĉây có lӁ là lý do vì sao tri kiӃn cӫa ngài
NguyӋt Xӭng ÿѭӧc phә biӃn rӝng rãi. Tôi có ÿӑc qua bài pháp kӇ
rҵng ngài Rendawa chuyên tâm tu tұp theo tri kiӃn Trung quán,
ÿӃn nӛi thӡi ÿó có câu châm ngôn nói rҵng "khi ngӗi, ngӗi vӟi tri
kiӃn Trung quán; khi ÿi, ÿi vӟi tri kiӃn Trung quán; khi tѭ duy, tѭ
duy vӟi tri kiӃn Trung quán; khi nói, nói vӟi tri kiӃn Trung
quán". Quҧ ÿã tӯng có mӝt thӡi nhѭ thӃ !
Lama Tông Khách Ba xuҩt hiӋn vào thӡi ÿiӇm ҩy, mӑi ÿiӅu
kiӋn trong ngoài ÿӅu thuұn tiӋn. Bұc thҫy vƭ ÿҥi này ÿã tu hӑc
tѭӡng tұn, phân tích cһn kӁ tri kiӃn Trung quán thâm sâu. Trong
các bӝ luұn Lamrim cӫa ngài, Lama Tông Khách Ba nêu rõ tri
kiӃn cӫa cҧ hai bұc tiên phong là ngài Long Thӑ và ngài Vô
Trѭӟc. Khi nói vӅ ÿѭӡng tu quҧng ÿҥi, ngài chӫ yӃu thuұn theo
kinh luұn cӫa ngài Vô Trѭӟc. Khi nói ÿӃn tri kiӃn thұm thâm
trung ÿҥo, mһc dù có nhiӅu bұc ÿҥo sѭ thuyӃt giҧng vӅ tri kiӃn
Trung quán cӫa ÿӭc Long Thӑ, nhѭng nӃu khéo dùng luұn lý
phân tích có thӇ thҩy ÿѭӧc loҥi tri kiӃn chính xác nhҩt vүn là tri
kiӃn cӫa bұc ÿҥi cát tѭӡng NguyӋt Xӭng. Tri kiӃn này thoát mӑi
mâu thuүn: khi nói vӅ chân ÿӃ vүn thҩy ÿѭӧc tөc ÿӃ mӝt cách dӉ
dàng; khi nói vӅ tөc ÿӃ, vүn nhұn diӋn ÿѭӧc chân ÿӃ không chút
khó khăn. Nói cách khác, ÿây là tri kiӃn vi tӃ nhҩt vӅ sӵ bҩt nhӏ
giӳa tánh không và tѭӟng hiӋn, giӳa chân ÿӃ và tөc ÿӃ, là tri kiӃn
chinh phөc ÿѭӧc trái tim cӫa các bұc trí giҧ.
Lamrim ÿích thұt là giáo pháp trân bҧo do các vӏ sѭ phө cӫa
ngài Atisha truyӅn lҥi: ngài Serlingpa, và Regpai Khujug
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(Vidaykokila), nhӳng bұc thҫy tinh thông cҧ hai hӋ thӕng Long
Thӑ và Vô Trѭӟc. Vұy chúng ta có mӝt bên là trình tӵ ÿѭӡng tu
quҧng ÿҥi do ngài Vô Trѭӟc giӳ gìn và hoҵng dѭѫng, mӝt bên là
tri kiӃn Trung quán thâm sâu truyӅn xuӕng qua ngài Long Thӑ
ÿѭӧc minh giҧi nhӡ luұn cӫa ngài NguyӋt Xӭng. Cҧ hai phӕi hӧp
thành mӝt bài pháp tuyӋt hҧo, ÿó là luұn Lamrim cӫa Lama Tông
Khách Ba. Ĉây không phҧi chuyӋn ÿӡi xѭa. Bӝ luұn này hiӋn
ÿang nҵm ÿây, ngay trѭӟc mһt cӫa chúng ta. Chúng ta có thӇ cҫm
ÿӑc ÿѭӧc!
Lama Tông Khách Ba ÿã soҥn tác tҩt cҧ là mѭӡi tám bӝ luұn.
Nói vӅ sӕ lѭӧng thì bҩy nhiêu không phҧi là nhiӅu. Buton
Rinpoche viӃt ÿѭӧc nhiӅu hѫn. Có nhiӅu vӏ thҫy Tây Tҥng viӃt
rҩt nhiӅu bӝ sách, hai mѭѫi bӝ, ba mѭѫi bӝ, bӕn mѭѫi bӝ, năm
mѭѫi bӝ... Nhѭ Bodong Chokley Namgyal, chҷng hҥn, hình nhѭ
viӃt ra hѫn trăm bӝ luұn. NhiӅu hӑc giҧ cǊng viӃt rҩt nhiӅu sách.
Nhìn lҥi lӏch sӱ Tây Tҥng, tôi nghi ngӡ dân Tây Tҥng kính
ngѭӥng các thҫy viӃt nhiӅu sách mà chҷng cҫn biӃt là viӃt nhӳng
gì, thұm chí còn dӵa vào sӕ lѭӧng sách viӃt ra ÿӇ tһng danh hiӋu
"Toàn Giác": Bұc Toàn Giác này, Bұc Toàn Giác kia., vân vân
và vân vân. Thұt ra, có xӭng vӟi danh hiӋu ҩy hay không phҧi
lҩy chҩt lѭӧng mà xét, chҷng thӇ xét theo sӕ lѭӧng. Nói vӅ sӕ
lѭӧng thì Lama Tông Khách Ba chӍ viӃt có 18 bӝ luұn. Sӕ lѭӧng
không nhiӅu nhѭng chҩt lѭӧng thұt siêu phàm. Trong sӕ ÿó chӍ
có mӝt vài cuӕn nói vӅ nghi lӉ thông thѭӡng dành cho Phұt tӱ tҥi
gia, ví dө "Mahabala TriӋu Mѭa", cùng mӝt vài tӵa sách không
ÿáng kӇ. Lama Tông Khách Ba ÿһc biӋt có khҧ năng chӑn lӵa và
trình bày nhӳng ÿiӇm hóc búa cӫa cҧ hai hӋ thӕng quҧng ÿҥi và
thâm sâu. Trong bӝ luұn Tinh Túy Chân Hùng Bi͏n8, ngài bình
luұn vӅ tri kiӃn cӫa hai tông Duy thӭc và Trung quán. Trong
8

Anh: Essence of True Eloquence
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phҫn nói vӅ Duy thӭc, ngài trích các bӝ luұn cӫa ngài Vô Trѭӟc
nhѭ B͛ Tát Th̵p Ĉ͓a9, Ĉ̩i Thͳa T̵p Lu̵n10, A TǤ Ĉ̩t Ma T̵p
Lu̵n11 v.v... Ví dө nhѭ luұn B͛ Tát Th̵p Ĉ͓a có cҧ hai trăm
quyӇn, vұy mà ngài Tông Khách Ba lҥi chӑn nhӳng ÿoҥn hóc
búa nhҩt. Hay nhѭ bӝ Ĉ̩i Thͳa T̵p Lu̵n, nói vӅ rҩt nhiӅu ÿӅ
tài, ngài Tông Khách Ba cǊng lҥi trích nhӳng câu khó nhҩt. Khi
trích luұn Tu͏ Ĉăng12, hay luұn Trung Quán Tâm Quang Minh
Bi͏n Lu̵n13 cӫa ngài Thanh BiӋn, ngài luôn chӑn nhӳng câu khó
hiӇu nhҩt. Còn luұn Minh Cú14 cӫa ngài NguyӋt Xӭng thì Lama
Tông Khách Ba lҥi chӑn phҫn phӭc tҥp bàn vӅ "nhұn thӭc ÿúng
ÿҳn" và "lý luұn trùng lһp"15. Vì lý do này, tác phҭm cӫa Lama
Tông Khách Ba sӕ lѭӧng tuy không nhiӅu, nhѭng chҩt lѭӧng thұt
siêu phàm, minh giҧi nhӳng ÿiӇm mà ngѭӡi bình thѭӡng cҧm
thҩy mù mӡ mâu thuүn, không thӇ lý giҧi. Lama Tông Khách Ba
ÿһc biӋt mә xҿ nhӳng ÿiӇm hóc búa này, phân tích cһn kӁ, giҧi
thích rõ ràng.
Tây Tҥng trong quá khӭ có ba bұc thҫy ÿѭӧc xem là "hiӋn
thân cӫa ÿӭc Mҥn Thù". XӃp theo thӭ tӵ lӏch sӱ thì có Sakya
Pandita, Longchen Rabjampa và Lama Tông Khách Ba. Ba vӏ
ÿѭӧc xem là hiӋn thân cӫa ÿӭc Mҥn Thù, tôi nghƭ ÿiӅu này chính
xác vô cùng. Ví dө ngài Sakya Pandita là mӝt bұc hӑc giҧ thông
tuӋ vӅ Nhұn Thӭc Luұn16. Tôi không biӃt ngài có viӃt gì nhiӅu vӅ
Trung quán hay không, nhѭng tác phҭm vӅ Nhұn Thӭc Luұn cӫa
ngài thұt không thӇ tѭӣng tѭӧng nәi. Ngài tu hӑc vӟi sѭ phө là
9

Phҥn: Bodhisattva Bhumi
Anh: Condensation
11
Anh: Compendium of Knowledge
12
Anh: Lamp of Wisdom
13
Anh: A Blaze of Reasoning
14
Phҥn: Prasanapada
15
Anh: valid cognition and logical redundancy
16
Anh: Epistemology
10
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Panchen Sakya Shri, cǊng là bұc thҫy tinh thông Phҥn tӵ. Cӭ ÿӑc
thӱ bӝ Rig-ter, sӁ thҩy trí thông tuӋ cӫa ngài vӅ Nhұn Thӭc Luұn,
thұt ÿáng kinh ngҥc. Ngài tinh thông cҧ năm khoa hӑc [ngǊ
minh]. Còn ngài Longchen Rabjampa thì tinh thông kinh ÿiӇn,
biӃt rành mӑi truyӅn thӕng tu tұp. Cuӕi cùng là Lama Tông
Khách Ba, nhѭ tôi có ÿã nói, là bұc hӑc giҧ thông tuӋ phi thѭӡng.
Cҧ ba vӏ ÿӅu xӭng vӟi danh hiӋu "hiӋn thân cӫa ÿӭc Mҥn Thù".
Trong sӕ 18 bӝ luұn do Lama Tông Khách Ba trѭӟc tác có bӝ
Lamrim Ĉ̩i Lu̵n dành cho hiӇn pháp, Ngarim Ĉ̩i Lu̵n, dành
cho mұt pháp, và Tinh Túy Chân Hùng Bi͏n là bài pháp tinh yӃu
cho cҧ hai bӝ luұn nói trên.

NGÀY 3
[Sӵ vƭ ÿҥi cӫa giáo pháp Lamrim]
Lama Tông Khách Ba trong Chͱng Ĉ̩o Ca có nói nhѭ sau:
Pháp này thu g͕n / tinh túy chánh pháp
cͯa lͥi Ph̵t d̩y / Vì v̵y dù ch͑, / ÿ͕c nghe m͡t l̯n
cǊng sͅ có ÿ˱ͫc / vô vàn công ÿͱc
nh˱ là tu t̵p / toàn b͡ chánh pháp.
Giáo pháp chúng ta sҳp sӱa tu hӑc ÿây dӵa vào bài pháp Ĉèn
Soi Ĉ˱ͥng Giác Ng͡ cӫa ngài Atisa, dӵa vào luұn giҧi cӫa bài
pháp này cǊng nhѭ luұn giҧi cӫa luұn giҧi, và sә tay tu hӑc. Tҩt
cҧ ÿӅu cho thҩy tinh túy cӫa toàn bӝ Phұt pháp hiӇn mұt cùng
luұn giҧi cӫa các bұc thҫy xӭ Ҩn ÿӅu có thӇ xӃp lҥi thành mӝt
ÿѭӡng tu nhҩt quán, dành cho mӝt ngѭӡi, tu trong mӝt ÿӡi, theo
mӝt trình tӵ tu chӭng nhҩt ÿӏnh. Vì vұy, tu hӑc Lamrim là ӭng
phó vӟi trӑn vҽn tám vҥn bӕn ngàn pháp môn cӫa Phұt, cǊng
giӕng nhѭ là tu hӑc trӑn vҽn tám vҥn bӕn ngàn pháp môn. Lama
Tông Khách Ba nói rҵng ÿӑc tөng hay lҳng nghe pháp Lamrim
này, dù chӍ mӝt lҫn, công ÿӭc tích tө tѭѫng ÿѭѫng vӟi công ÿӭc
thuyӃt giҧng lҳng nghe toàn bӝ chánh pháp cӫa Phұt. Ngày hôm
nay chúng ta cҫm trong tay luұn Lamrim này là ÿӇ tu hӑc trӑn
vҽn tinh túy cӫa 84000 pháp môn Phұt dҥy. Ĉһc biӋt bӝ Lamrim
Ĉ̩i Lu̵n này lҥi do Lama Tông Khách Ba hoàn tҩt vӟi lӵc gia
trì nhiӋm mҫu cӫa chѭ Phұt, chѭ bӗ tát. Ĉúng nhѭ lӡi Lama
Tông Khách Ba nói,
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"nhͥ năng lc gia trì cͯa ch˱ Ph̵t và các b̵c tr˱ͧng t͵
tôi ÿã hoàn ṱt Trình T Ĉ˱ͥng Tu Giác Ng͡.
Nguy͏n ÿi͉u này t̩o s nhi͏m m̯u trong tâm ng˱ͥi c̯u
gi̫i thoát,
ÿ͋ vƭnh vi͍n ti͇p n͙i vi͏c làm cͯa Ph̵t."

Bӝ Lamrim Ĉ̩i Lu̵n do Lama Tông Khách Ba soҥn tác tҥi
Radeng Monastery. Khi nói "t̩o s nhi͏m m̯u ÿ͇n trong tâm
ng˱ͥi c̯u gi̫i thoát", ÿiӅu này có nghƭa là khѫi dұy nguӗn trí
tuӋ, chuyӇn tâm vô kӹ luұt thành tâm thuҫn dӏu, lұp tӭc an ÿӏnh
và nhӡ vұy ngѭӡi tu tӵ nhiên càng lúc càng ít phҥm lӛi, trӣ thành
bҥn hiӅn cӫa tҩt cҧ chúng sinh trong ÿӡi này, kӇ cҧ các loài kiӃn
sâu... Có thӇ là hѫi khó làm bҥn vӟi loài rұn ÿҩy, quí vӏ thҩy sao?
Nhҩt là khi chúng chӡ mình ngӫ say ÿӇ mà cҳn... Cҧ loài muӛi
cǊng vұy... chҷng biӃt xӱ tӕt vӟi chúng có ÿѭӧc chúng thѭѫng lҥi
hay không. Các loài súc vұt khác, hӉ mình thѭѫng chúng thì
chúng thѭѫng lҥi. Nhѭng loài muӛi chҳc không có khҧ năng này.
Vұy thì ngoҥi trӯ mӝt sӕ ít ra, còn lҥi ÿӕi vӟi tҩt cҧ chúng
sinh, hãy mang trái tim thѭѫng yêu ra tһng, tҩt cҧ sӁ trӣ thành
bҥn hiӅn, thân thiӃt vӟi mình. Nhӡ ÿó chúng ta sӁ thoát ÿѭӧc nӛi
sӧ hãi bҩt an khi gһp ngѭӡi khác. Ví dө trong xã hӝi Tây Tҥng,
bҩt kӇ là hiӇu biӃt nhiӅu hay ít vӅ Phұt pháp, ngѭӡi có ÿѭӧc tín
tâm cho dù bӏ cҫm tù, bӏ hành hҥ nhiӅu năm, thұm chí bӏ giӃt
chӃt, cǊng ÿӅu tһng lҥi cho ngѭӡi hành hҥ mình lӡi nguyӋn bình
an. Có câu chuyӋn xҧy ra ӣ Tu ViӋn Tashi Kyil bên Tây Tҥng
nhѭ sau: có mӝt thҫy Geshe thông tuӋ bӏ cҫm tù, sau ÿó bӏ xӱ tӱ.
Ngay trѭӟc lúc hành hình, thҫy ÿӑc câu kӋ này:
Nguy͏n ÿ̩o s˱ h͡ ni͏m / cho con gánh ṱt c̫
ác nghi͏p cùng kh͝ n̩n / cͯa ṱt c̫ chúng sinh.
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Nguy͏n h̩nh phúc công ÿͱc, / t̿ng h͇t cho chúng sinh
ÿ˱ͫc h̩nh phúc an l̩c.
Sau ÿó thҫy bӏ hành hình. Có ÿáng ngҥc nhiên hay không?
Khi tâm cӫa chúng ta an ÿӏnh, tӵ nhiên ÿӡi sӕng cǊng sӁ hҥnh
phúc vui vҿ hѫn. Ĉây là lӁ ÿѭѫng nhiên. Hòa bình và hҥnh phúc
trong ÿӡi chӍ ÿӃn tӯ bên trong, không thӇ tìm ӣ bên ngoài. Vì
vұy, pháp tu chuyӇn tâm là lӕi ÿi thâm diӋu nhҩt dүn ÿӃn miӅn
hҥnh phúc.
Phҫn lӟn chúng ta ÿӅu nghƭ rҵng muӕn hҥnh phúc thì phҧi có
tiӅn tài, danh vӑng, quyӅn lӵc, gia ÿình, nhѭng ÿây là lӕi suy
nghƭ thiӇn cұn, không khác gì cҫm thú. Loài thú chӍ cҫn ÿӭng
trong ÿàn, có cӓ xanh, nѭӟc uӕng, không bӏ hiӇm nguy rình rұp,
là chúng cҧm thҩy an әn yên vui. NӃu làm ngѭӡi mà lҥi cho rҵng
hҥnh phúc nҵm ӣ phѭѫng tiӋn vұt chҩt, nhѭ là nhà cӱa, tài sҧn,
danh vӑng, gia ÿình, thì so vӟi thú vұt không khác, thұt nông cҥn
lҳm. Phҧi biӃt cách làm sao giӳ tâm an ÿӏnh trong cҧnh bҩt hҥnh,
ÿây mӟi là ÿһc ÿiӇm cӫa loài ngѭӡi, ÿây mӟi là dҩu hiӋu cӫa trí
thông minh. Thú vұt gһp nguy hiӇm thì chҥy trӕn, nhѭ con nai bӏ
săn trong câu chuyӋn cӫa ngài Milarepa, hӕt hoҧng chҥy quàng
ÿӃn ÿӝng cӫa ngài, toàn thân ѭӟt ÿүm mӗ hôi. NӃu chúng ta
không gánh nәi nghӏch cҧnh bên trong và bên ngoài, nhѭ vұy so
vӟi súc vұt nào có khác gì? ChuyӋn khә ÿau sinh lão bӋnh tӱ,
biӃn nghӏch cҧnh thành sӭc mҥnh, ÿó mӟi là thông minh. Không
phҧi sinh vұt nào cǊng có khҧ năng làm ÿѭӧc nhѭ vұy, chӍ có
loài ngѭӡi, nhӡ trí thông minh vѭӧt bұc. Gһp phҧi nghӏch cҧnh,
thay vì lo âu sӧ hãi, chúng ta hãy nên can ÿҧm tӵ tín, trӵc diӋn
ÿӕi ÿҫu. Ngѭӡi tu theo các tôn giáo khác thì chí thành cҫu
nguyӋn Thiên Chúa, cҫu nguyӋn thҫn linh che chӣ cho mình
thoát nӛi sӧ. Còn Phұt giáo ÿһc biӋt dҥy cho chúng ta nhiӅu
phѭѫng pháp ÿӇ giӳ tâm an ÿӏnh. Không nhӳng vұy, lҥi còn chӫ
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ÿӝng chҩp nhұn tai ѭѫng, thұm chí còn cҫu mong gánh nhiӅu
thêm vào.
Lama Thoyon, có lӁ là ngѭӡi Mông Cә, khi viӃt tác phҭm
tuyӇn tұp giáo pháp dòng Kadampa, ÿӃn phҫn hӗi hѭӟng cuӕi
sách, ngài phát nguyӋn vƭnh viӉn sinh vào cõi dӳ, vƭnh viӉn gánh
hӃt khә ÿau cӫa chúng sinh, chҷng bao giӡ thành Phұt. Thұt ÿáng
kinh ngҥc ! Tôi thұt chҷng bao giӡ có ÿѭӧc ý nghƭ nhѭ vұy, mһc
dù vүn hiӇu có loҥi tâm bӗ ÿӅ gӑi là "tâm bӗ ÿӅ ví nhѭ ngѭӡi ÿѭa
thuyӅn". Lӡi nguyӋn này ÿã ÿӇ lҥi nhiӅu ҩn tѭӧng trong tâm tôi,
cho thҩy lòng can ÿҧm không tì vӃt cӫa ngài Thoyon.
Bài pháp Cúng D˱ͥng Ĉ̩o S˱ nói rҵng:
Nguy͏n vì m͟i chúng sinh / mà ÿi vào ÿ͓a ngͭc / trong
m͡t thͥi gian dài. "
ĈӇ toàn thành hҥnh tinh tҩn trên ÿѭӡng tu vô thѭӧng bӗ ÿӅ,
ngài Thoyon nguyӋn không thành Phұt quҧ, vì chúng sinh mà
vƭnh viӉn sӕng trong cõi dӳ, lòng can ÿҧm cӫa ngài thұt là vѭӧt
bӵc. Nhӡ tu chuyӇn tâm, chúng ta có thӇ chuyӇn bҩt hҥnh thành
thuұn duyên trên ÿѭӡng tu giác ngӝ. Ĉѭӧc nhѭ vұy sӁ chҷng bao
giӡ còn lý do gì ÿӇ cҧm thҩy ÿӟn ÿau khә sӣ. Nhѭ trong câu kӋ
trích tӯ Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành Lu̵n mà tôi vүn thѭӡng nhҳc ÿӃn:
C˱ͩi nga b͛ ÿ͉ / du hành c̫nh vui
Ai ng˱ͥi có trí / l̩i không tinh ṱn?
Bao giͥ không gian còn
Chúng sinh còn
Nguy͏n tôi còn ͧ l̩i
Xua tan kh͝ n̩n cõi th͇ gian
Có ÿѭӧc lòng can ÿҧm, thҩy rõ mөc tiêu cӫa ÿӡi sӕng này ÿӇ
viӋc làm nào cǊng ÿӅu mang lӧi ích ÿӃn cho ngѭӡi khác, ÿѭӧc
nhѭ vұy, niӅm hҥnh phúc vƭnh cӳu sӁ ÿâm chӗi nҧy nӣ trong ta.
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Trong Lamrim Ĉ̩i Lu̵n, Lama Tông Khách Ba nguyӋn rҵng
Lamrim sӁ "t̩o s nhi͏m m̯u trong tim" ngѭӡi tu, ÿӇ ngѭӡi tu
có thӇ "vƭnh vi͍n ti͇p n͙i vi͏c làm cͯa Ph̵t". Ngѭӡi tu phҧi dùng
trí tuӋ ÿӇ hiӇu Phұt pháp, rӗi tinh tҩn tu hành, rӗi san sҿ kinh
nghiӋm tӕt ÿҽp cӫa mình vӟi ngѭӡi khác. Tu sao cho chính mình
trӣ thành tҩm gѭѫng cho ngѭӡi khác noi theo, ÿѭa Phұt pháp
truyӅn tӯ thӃ hӋ này sang thӃ hӋ khác. Cho nên mӟi có lӡi
nguyӋn cuӕi sách Lamrim Ĉ̩i Lu̵n nhѭ tôi vӯa trích dүn bên
trên. Chúng ta cҫn hӑc Lamrim Ĉ̩i Lu̵n trong khóa hӑc mùa
xuân năm nay, cҫn cӕ gҳng chu toàn tâm nguyӋn cӫa Lama Tông
Khách Ba. Chúng ta không ÿӃn ÿây cho qua thӡi giӡ, cǊng chҷng
phҧi vì không có viӋc gì khác tӕt hѫn ÿӇ làm. Chúng ta ÿӃn ÿây
là vì mӝt lý do quan trӑng, liên quan ÿӃn mӛi ngѭӡi trong chúng
ta, cho ÿӡi này và mӑi ÿӡi vӅ sau. Tu Phұt pháp phҧi theo ÿúng
Phұt pháp; tu Ĉҥi thӯa phҧi theo ÿúng nguyên tҳc cӫa Ĉҥi thӯa.
Vì lý do này, thính chúng và giҧng sѭ ÿӅu phҧi giӳ tâm mình cho
thұt ÿúng cách trong suӕt pháp hӝi.
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NGÀY 4
[Vô thѭӡng và cái chӃt]
Ĉҥo sѭ Gungthang Tenpe Donme nói rҵng:
Tái sinh làm ng˱ͥi, ÿ˱ͫc m͡t l̯n này,
là s͙ng vͣi nguy c˯ s͙ng lãng phí,
không ÿ̩t ÿ͇n ÿ˱ͫc vͣi mͭc tiêu cͯa ki͇p ng˱ͥi.
Xin hãy giͷ ch̿t lͥi khuyên kẖn thi͇t này!
Chúng ta lҩy năm hӧp thӇ, hoһc lҩy tâm cӫa mình, ÿӇ mà cҧm
nhұn vӅ "cái tôi". Chúng ta luôn tӵ nhiên cҧm thҩy "tôi muӕn
vui, tôi không muӕn khә", nhѭng lҥi cӭ mãi chҥy theo hҥnh phúc
và khә ÿau trѭӟc mҳt, lҫm lүn cho rҵng ÿây là hҥnh phúc khә ÿau
vƭnh cӱu, vì vұy mà chӍ biӃt theo ÿuәi hҥnh phúc cӫa ÿӡi này,
nhҩt là loҥi hҥnh phúc vұt chҩt. Rӕt lҥi mӑi ÿiӅu mong cҫu ÿӅu
không thӇ ÿҥt, cӭ phҧi ÿӕi diӋn vӟi khә ÿau trùng ÿiӋp. Vì tâm
bҩt thuҫn mà phát sinh vӑng tѭӣng, tӵ khiӃn mình khә ÿau triӅn
miên vô hҥn. Nay chúng ta ÿã tìm ÿѭӧc con ÿѭӡng chӍ dүn
phѭѫng pháp chһt bӓ gӕc rӉ khә ÿau, ÿҥt nguӗn an lҥc vƭnh viӉn,
vұy cҫn tұn dөng cѫ hӝi hiӃm hoi quí giá này, không ÿӇ phí
uәng. Mһc dù chúng ta phҫn lӟn ÿӅu muӕn tu theo Phұt pháp, có
ÿѭӧc chút tín tâm, nhѭng vì giҧi ÿãi biӃng lѭӡi nên cӭ hҽn lҫn
sau này hҹng tu. Cuӝc ÿӡi cӭ vұy trôi qua trong lѭӡi biӃng. Khi
còn trҿ thì bұn rӝn vӟi chuyӋn trong ÿӡi, lo ÿeo ÿuәi sӵ nghiӋp,
cho rҵng chuyӋn tu hành là chuyӋn cӫa ngѭӡi già. Cӭ vұy mӝt
năm thoáng chӕc ÿã xong. Tӯng ngày, tӯng tuҫn, tӯng tháng,
cuӝc ÿӡi trôi qua trong phút giây! Khi ÿӃn Ҩn Ĉӝ vào năm 1959,

W

35

chúng ta nuôi thұt nhiӅu hy vӑng, nghƭ rҵng sӁ làm ÿѭӧc nhiӅu
viӋc trѭӟc năm 2000. Năm 2000 ÿã qua. Bây giӡ ÿã là cuӕi tháng
02 năm 2005. Vài tháng trѭӟc, chúng ta háo hӭc chӡ ÿӧi pháp
hӝi Lamrim này. Bây giӡ ÿã vào ngày thӭ tѭ. Thӡi gian cӭ thӃ
mà trôi, thҩm thoát ÿӃn tuәi vӅ chiӅu. Trí nhӟ không còn ÿѭӧc
nhѭ xѭa, hӕi hұn sao thӡi trҿ không lo tu. Rӗi than vãn sao trí óc
bây giӡ không còn khҧ năng suy nghƭ, chӍ còn biӃt hѭӟng vӅ ÿҥo
sѭ và Tam Bҧo ÿӇ cҫu nguyӋn cho kiӃp sau. ĈӃn khi chӃt mӟi
thҩy bҧn thân ÿã không hӃt lòng tu theo Phұt pháp, phí uәng thӡi
gian cho nhӳng pháp tu hӡi hӧt, bé mӑn, chӍ còn mong sau khi
lìa ÿӡi ÿѭӧc ngѭӡi khác hӝ niӋm giúp cho. Thұt quá vô vӑng!
Trѭӟc khi chӃt, hãy gҳng tu cho khéo. Ngѭӡi tu giӓi là ngѭӡi
chӃt vӟi tâm an lҥc hҥnh phúc. Ngѭӡi tu khá là ngѭӡi chӃt vӟi
lòng tӵ tin. Ngѭӡi tu trung bình là ngѭӡi chӃt không hӕi tiӃc.
NӃu trѭӟc thӅm cӱa tӱ, quí vӏ có ÿѭӧc lòng tӵ tín nói vӟi thân
nhân rҵng khi lìa ÿӡi quí vӏ không cҫn ai hӝ niӋm vì ÿã biӃt tұn
lӵc tu hành, chҷng phҧi tӕt lҳm sao? Phҫn lӟn chúng ta ÿӅu chӃt
trong nuӕi tiӃc, lo âu, hӛn loҥn. Cҧ nhӳng ngѭӡi ngày thѭӡng
hay huênh hoang, ÿӃn khi chӃt hiӋn rõ nguyên hình, chҷng biӃt
sӕ phұn mình rӗi sӁ ra sao. Hӑ chӃt vӟi tâm hӕi lӛi tràn trӅ.
Vұy chúng ta cҫn phҧi lҳng nghe lӡi khuyên cӫa Gungthang
Rinpoche nhѭ ÿã nói lúc nãy. Cái chӃt ÿѭѫng nhiên sӁ ÿӃn,
nhѭng bao giӡ cái chӃt ÿӃn, thұt chҷng ai có thӇ nói trѭӟc. Chúng
ta luôn cho rҵng chѭa chӃt ngay ÿâu, sӭc khӓe còn tӕt thӃ này, lҥi
có ÿӫ mӑi ÿiӅu kiӋn sinh tӗn. Tuy vұy, chҷng ai có thӇ bҧo ÿҧm
chҳc chҳn 100% rҵng mình sӁ không chӃt. Có nhiӅu viӋc trong
ngoài có thӇ bҩt ngӡ xҧy ra, chҷng ai có thӇ ÿoán trѭӟc ! Vұy,
chӃt là ÿѭѫng nhiên, nhѭng không biӃt bao giӡ chӃt. ĈӃn khi
chӃt, chӍ có công phu hành trì mӟi giúp ÿѭӧc ta. Quí vӏ cҫn phҧi
hӑc hӓi, tѭ duy, tu tұp (văn tѭ và tu) khi còn trҿ, tràn ÿҫy nhӵa
sӕng, tràn ÿҫy sӭc khӓe. Vì muӕn tu tұp hành thiӅn thì bҳt buӝc
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phҧi có niӅm tin xác quyӃt nѫi pháp tu, vì vұy cҫn phҧi nghe
pháp. Nghe rӗi phҧi biӃt tѭ duy suy nghƭ, phân tích tӟi lui nhiӅu
lҫn kӻ lѭӥng chӭ ÿӯng nhҳm mҳt vӝi tin. ĈӃn khi có ÿѭӧc lòng
tin xác quyӃt nѫi pháp tu, hãy biӃn tӯng ngày sӕng trӣ thành tӯng
ngày tràn ÿҫy ý nghƭa bҵng cách tұp cho quen vӟi pháp tu, huân
tұp trong pháp tu. Cӭ nhѭ vұy, trӑn cuӝc ÿӡi còn lҥi mӟi thұt sӵ
có ý nghƭa, bҩt kӇ là còn lҥi năm năm, mѭӡi năm hay năm mѭѫi
năm. NӃu tұp cho mình thói quen văn tѭ và tu ngay khi còn trҿ,
cӭ nhѭ vұy ÿӃn lúc tuәi già sӁ vүn có khҧ năng suy nghƭ mҥch
lҥc sáng suӕt. Không ai bҳt buӝc quí vӏ phҧi có lòng tin. Quí vӏ
cǊng có thӇ ÿi chәng ngѭӧc ÿҫu nӃu muӕn. Nhѭng nӃu ÿã có
lòng tin nѫi Phұt pháp, ÿã biӃt quan tâm tӟi thӃ giӟi tinh thҫn thì
ÿiӅu quan trӑng nhҩt là phҧi hӑc. Phҧi tu ngay bây giӡ, ngay hôm
nay. Tinh túy cӫa Phұt pháp là tâm bӗ ÿӅ, là thѭѫng lo cho ngѭӡi
khác hѫn cҧ bҧn thân. Phҧi cӕ gҳng phát huy và tăng cѭӡng tâm
bӗ ÿӅ này ÿӇ có thӇ vì chúng sinh mà thành Phұt Nói tóm lҥi,
chúng ta cҫn hy vӑng và nӛ lӵc bѭӟc bѭӟc chân ÿҫu tiên trên con
ÿѭӡng thành tӵu Phұt quҧ, ngay bây giӡ, ngay trong kiӃp hiӋn
tiӅn.

NGÀY 5
[Sѫ căn: tâm cҫu sinh thiӋn ÿҥo]
Lama Tông Khách Ba trong Chͱng Ĉ̩o Ca nói rҵng:
Khi vào cõi ch͇t / không th͋ bi͇t ch̷c
mình sͅ không r˯i / vào cõi ác ÿ̩o
Ch͑ có Tam B̫o / là ÿͯ kh̫ năng
che chͧ cho tôi / thoát c˯n sͫ hãi.
Vì v̵y ph̫i g̷ng / giͷ tâm qui y
cho th̵t vͷng ch̷c, / ÿͳng ÿ͋ s˯ sót
phá h̩nh qui y. / Mu͙n ÿ˱ͫc nh˱ v̵y
ph̫i hi͋u nghi͏p qu̫ / s͙ng thu̵n chánh pháp
làm m͕i thi͏n h̩nh / tránh m͕i ác pháp.
Th̯y là hành gi̫ / ÿã tu nh˱ v̵y.
Các con ai ng˱ͥi / ÿang c̯u gi̫i thoát
hãy t thu̯n d˱ͩng / ÿúng theo l͙i này.
Chúng ta sinh vào mӝt cõi thoҥt nhìn thҩy rҩt thoҧi mái an
lҥc, ÿó là cõi ngѭӡi. Chúng ta hiӋn ÿang sӕng rҩt bình an, nhѭng
ÿӡi sӕng trôi qua trong thӃ giӟi ÿҫy trҳc trӣ này, ÿӇ kӃt thúc bҵng
cái chӃt. Ĉây là tánh chҩt cӫa sӵ sinh ra: có sinh thì có tӱ. Bao
giӡ dòng tâm thӭc này chҩm dӭt? Thұt khó nói. Thұt ra, ÿiӅu này
sӁ không bao giӡ xҧy ra, dòng tâm thӭc sӁ mãi nӕi dài. KiӃp sau
sӁ ÿi vào cõi lành hay cõi dӳ, chúng ta hoàn toàn không có khҧ
năng chӑn lӵa. Ví dө bây giӡ là buәi sáng, chúng ta hy vӑng ÿӃn
chiӅu vүn sӁ bình an vô sӵ, nhѭng lҥi không có khҧ năng chӫ
ÿӝng. NӃu viӋc bҩt hҥnh thình lình xҧy ra, phá tan hҥnh phúc cӫa
mình, chúng ta cǊng chҷng biӃt làm sao. Sӵ viӋc chӍ tùy vào
nhân duyên trong hiӋn tҥi hay trong quá khӭ mà xҧy ra.
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Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, sѭӟng khә ÿӡi sau cǊng tùy nѫi nghiӋp
báo, chúng ta không có quyӅn chӑn lӵa. Bao giӡ có khҧ năng
ÿiӅu khiӇn tâm mình, giӳ tâm an ÿӏnh nѫi thiӋn pháp, dùng năng
lӵc thành tӵu tâm linh ÿӇ chuyӇn tâm, ÿӃn lúc ÿó sӁ có khҧ năng
chӑn kiӃp tái sinh, ÿiӅu khiӇn tѭѫng lai, nhѭng viӋc này trong
hiӋn tҥi chúng ta chѭa làm ÿѭӧc. ĈӃn khi trút hѫi thӣ cuӕi cùng,
cҧnh an lành cӫa ÿӡi sӕng hiӋn tҥi chҩm dӭt, nhìn lҥi thҩy sao
tâm mình ÿã quá quen thuӝc vӟi nhiӉm tâm ác hҥnh, chӯng ÿó có
thӇ biӃt chҳc ÿӡi sau sӁ phҧi ÿӑa sinh cõi dӳ. Kinh B̫n Lu̵t cӫa
ÿӭc Phұt nói rҵng:
Chúng sinh tͳ cõi lành vào cõi dͷ, nhi͉u nh˱ vi tr̯n
trong cõi th͇. Chúng sinh tͳ cõi dͷ vào cõi lành, ít nh˱
bͭi trên ÿ̯u móng tay.
Sӕ lѭӧng loài ngѭӡi ÿѭѫng nhiên là ít hѫn loài súc sinh. NӃu cӭ
nhѭ vҫy mà chӃt ÿi, chúng ta có nhiӅu hy vӑng sinh vào cõi dӳ.
Lúc ÿó sӁ phҧi chӏu khә ÿau cõi ÿӏa ngөc, ngҥ quӍ, súc sinh, kéo
dài không dӭt.
HiӋn giӡ chúng ta không trӵc tiӃp thҩy ÿѭӧc cõi ÿӏa ngөc và
ngҥ quӍ, nhѭng có thӇ thҩy ÿѭӧc loài súc sinh. Vô cùng tӝi
nghiӋp, chҷng thӇ tӵ giúp mình, cӭ chӏu khә ÿau bӋnh tұt, âu lo
hoҧng hӕt. Chúng ta nay ÿѭӧc sinh làm ngѭӡi nhѭng lҥi không
biӃt ÿһt mình vào vӏ trí cӫa súc sinh, chӍ biӃt nhìn bҵng ÿôi mҳt
bàng quan, nhѭ xem hát, xem tranh. Thұt ra, chúng ta phҧi xét tӯ
kinh nghiӋm cá nhân ÿӇ hiӇu rҵng khә ÿau loài súc sinh thұt sӵ
vѭӧt quá sӭc chӏu ÿӵng cӫa mình. Bҧn thân chúng ta có nhiӅu
nguy cѫ ÿӑa sinh vào nѫi ÿó, vұy muӕn tránh thì phҧi làm sao?
Phҧi tránh mѭӡi ác nghiӋp, là nguyên nhân sinh vào cõi dӳ, và
phҧi làm thiӋn nghiӋp. Chúng ta cҫn huân dѭӥng mӑi nhân tӕ tӕt
lành ngay trong ÿӡi này ÿӇ kiӃp sau có thӇ sinh vào cõi lành.
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Tích lǊy nhân lành, cӭ nhѭ vұy nhҩt ÿӏnh sӁ sinh vào cõi
lành. Luұt nhân quҧ sӁ bҧo ÿҧm ÿiӅu này cho chúng ta. Nhân nào
sinh quҧ nҩy, không nhân thì cǊng không quҧ. ChӍ nói ÿҫu môi
chҷng lӧi ích gì. Ĉây là lӁ tӵ nhiên cӫa duyên sinh. NӃu gieo
nhân thì sӁ hái quҧ. Ĉҫy ÿӫ nhân duyên và không có chѭӟng
ngҥi, chҳc chҳn sӁ ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu mong cҫu. Chúng ta cҫn
huân dѭӥng ÿҫy ÿӫ nhân duyên cҫn thiӃt ÿӇ sinh vào cõi lành.
Vұy chӕn qui y chân thұt chính là tâm cӫa mình. Tâm bҩt thuҫn
sӁ gây khә não, tâm thuҫn sӁ mang lҥi niӅm an lҥc hҥnh phúc. Do
ÿó Phұt nói:
'tâm b̭t thu̯n là kh͝, tâm thu̯n là an l̩c.'
Ĉӭc Phұt còn nói :
chúng ta làm chͯ chính mình.
Muӕn ÿѭӧc an vui thì phҧi sӕng cҭn trӑng. ĈӇ tâm cҭu thҧ, hҥnh
phúc chҷng thӇ ÿӃn. Phұt tӱ không ÿӇ ý ÿӃn tâm mình, cǊng
chҷng cӕ gҳng thuҫn phөc tâm mình, chӍ biӃt cҫu khҭn ÿҥo sѭ,
cҫu khҭn Tam Bҧo, nghƭ rҵng làm vұy sӁ ÿѭӧc chӣ che, thұt là
lҫm lүn. Không tӵ lo thì không ai có thӇ lo cho mình. Nhân
duyên bên ngoài chӍ có thӇ giúp ích ÿôi chút. Quan trӑng nhҩt là
phҧi tӵ mình hàng phөc tâm mình.
Bҵng cách nào? Nѫi qui y thұt sӵ, ÿó chính là quҧ giҧi thoát,
là trҥng thái tұn diӋt nhiӉm tâm nhӡ áp dөng biӋn pháp hóa giҧi.
Vұy ÿâu là pháp hành tѭѫng ӭng vӟi nѫi qui y này? Ĉӯng làm
viӋc ác. Ngѭng mӑi hành vi sai trái thì tҥm thӡi dӭt ÿѭӧc viӋc ác.
Mһc dù ÿây chѭa phҧi là tұn diӋt mӑi ác nghiӋp, nhѭng dӭt bӓ
viӋc ác thì ÿӃn ÿѭӧc vӟi trҥng thái tҥm thӡi tұn diӋt. Trѭӟc mҳt
hãy tҥm xem ÿây làm nѫi chӕn qui y cӫa mình. Thҩy ÿѭӧc sӵ tai
hҥi cӫa viӋc ác, biӃt rҵng làm ác sӁ thӑ sinh ác ÿҥo, tӯ ÿó nӛ lӵc
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áp dөng chánh niӋm ÿӇ dӭt bӓ mӑi viӋc ác, làm ÿѭӧc nhѭ vұy
nhҩt ÿӏnh sӁ không thӑ sinh cõi dӳ.
Nói chung, muӕn làm lành lánh ác thì phҧi hiӇu mӕi tѭѫng
quan giӳa nhân và quҧ. Ĉһc biӋt phҧi hiӇu mӑi ÿӝng cѫ hành
ÿӝng ÿӅu gieo thành cái nhân, tӯ ÿó trә quҧ vui buӗn sѭӟng khә
mà chúng ta thѭӡng gӑi là nghiӋp.
Phұt là bұc thҫy dҥy vӅ nhân quҧ, hѭӟng dүn chính xác ÿâu là
ÿiӅu cҫn phҧi làm: thiӋn nghiӋp; và ÿiӅu cҫn tӯ bӓ: ác nghiӋp.
Pháp là phѭѫng pháp Phұt dҥy, chҳc thұt không sai lҫm, chӍ
cách muӕn sinh cõi lành thì phҧi làm sao, muӕn tránh cõi dӳ thì
phҧi làm sao.
Tăng là nhӳng ngѭӡi bҥn ÿҥo chân chính tu theo Phұt pháp,
trӣ thành tҩm gѭѫng sáng cho chúng ta noi theo. Nhӡ lӵc gia trì
cӫa Phұt, Pháp, Tăng mà chúng ta ÿӃn ÿѭӧc vӟi trҥng thái giҧi
thoát rӕt ráo chân thұt.
Nói vӅ lӧi ích lâu dài thì Phұt, Pháp, Tăng là nѫi qui y cӭu
cánh cӫa ngѭӡi cҫu giҧi thoát, là bұc cӭu ÿӝ chân chính. Nói vӅ
lӧi ích trѭӟc mҳt thì Phұt, Pháp, Tăng bҧo ÿҧm kiӃp tái sinh tӕt
ÿҽp, không rѫi ác ÿҥo. Muӕn nhұn lӵc gia trì cӫa Tam Bҧo thì
phҧi qui y Tam Bҧo, phҧi giӳ giӟi hҥnh qui y, ÿһc biӋt là phҧi
hành trì thuұn theo nhân quҧ. Nhӡ vұy nhұn ÿѭӧc lӵc gia trì,
thoát ÿѭӧc nӛi sӧ hãi trѭӟc mҳt và lâu dài vӅ sau. Vì vұy mà qui
y Tam Bҧo, giӳ giӟi qui y, thâm tín nhân quҧ, cӕ gҳng thoát cҧnh
ác ÿҥo. Lama Tông Khách Ba nói rҵng:
Tam B̫o ch̷c ch̷n sͅ gìn giͷ cho tôi, v.v.
Muӕn tu thì phҧi biӃt cách tu. Muӕn biӃt cách tu, trѭӟc tiên
phҧi nghe pháp. Không nhӳng vұy, phҧi là pháp tu trӑn vҽn ÿҫy
ÿӫ, không sai lҫm thiӃu sót, dӉ dàng thӵc hiӋn. Pháp Lamrim Ĉ̩i
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Lu̵n hӝi ÿӫ tҩt cҧ mӑi ÿiӅu kiӋn thiӃt yӃu này. Vì vұy quí vӏ phҧi
lҳng nghe mӝt pháp tu nhѭ vұy.

Lamrim Ĉҥi Luұn Toát YӃu

NGÀY 6
[Trung căn: tâm chán khә sinh tӱ]
Hͩi nhͷng ng˱ͥi không tham c̯u l̩c thú th͇ gian
N͟ lc t̵n dͭng thân ng˱ͥi ÿ̯y thu̵n ti͏n
B˱ͣc theo con ÿ˱ͥng làm ÿ́p d̩ Nh˱ Lai
Hͩi k̓ thi͏n duyên, xin hãy l̷ng nghe vͣi tâm trong
sáng
Trong hiӋn tҥi chúng ta ÿang hѭӣng thө mӑi lҥc thú tuyӋt vӡi
trong cõi luân hӗi. Thông thѭӡng, thân thӇ không ÿau ÿӟn, sӭc
khӓe tӕt, gia ÿình êm ҩm, ngѭӡi thân tӕt lành, ÿѭӧc vұy thì gӑi là
hҥnh phúc. Sӕng trong ÿӡi, nӃu mӑi nhu cҫu vұt chҩt ÿӅu có ÿӫ
thì chúng ta xem ÿҩy là mӝt ÿӡi sӕng hҥnh phúc. Dƭ nhiên ÿây
cǊng là hҥnh phúc, nhѭng là thӭ hҥnh phúc không bӅn. Cao sang
rӗi cǊng sa sút. Hҥnh ngӝ kӃt thúc trong biӋt ly. Ĉӡi sӕng chҩm
dӭt trong cái chӃt. Bҩt cӭ ÿiӅu gì trong cõi luân hӗi này rӗi cǊng
sӁ ÿӃn lúc chìm trôi. Khӓe mҥnh, giàu sang, nhiӅu thân nhân
bҵng hӳu, ÿӡi sӕng có yên әn thuұn tiӋn ÿӃn ÿâu chăng nӳa, chӍ
cҫn chút viӋc cӓn con cǊng ÿӫ khiӃn tâm xáo trӝn. Ĉӡi sӕng này
sӁ luôn là nhѭ vұy, trӯ phi chúng ta biӃt tѭ duy cho ÿúng ÿҳn.
Thӱ nghƭ xem, nӃu lҥc thú cõi luân hӗi là bӅn vӳng thì trong
sӕ sáu tӹ ngѭӡi sӕng trên cõi ÿӏa cҫu này, ít ra cǊng phҧi có vài
ngѭӡi sӕng vui, không lo âu vѭӟng bұn. Nhѭng thӵc tӃ là không
ai ÿѭӧc nhѭ vұy cҧ. Kҿ giàu sang quyӅn quí sӁ vì nhӳng gì mình
có mà vѭӟng bұn âu lo. Nghèo khó cǊng là nguyên do khiӃn con
ngѭӡi ÿau khә. Ngay cҧ miӃng ăn thӭc uӕng hàng ngày cǊng là
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nguyên nhân gây khә ÿau. Có ngѭӡi hiӃm muӝn vì không con,
khә sӣ than vãn ÿӫ ÿiӅu. Có ngѭӡi lҥi khә vì quá ÿông con,
muӕn hҥn chӃ sinh ÿҿ nhѭng lҥi lo lҳng vì lý do ÿҥo ÿӭc. Dù có
danh vӑng, dù không danh vӑng, dù nhiӅu thân nhân bҵng hӳu,
dù ÿѫn chiӃc mӝt mình, khә ÿau lúc nào cǊng có mһt. Trӯ phi
chúng ta biӃt cách dùng tâm mình mӝt cách ÿúng ÿҳn, bҵng
không làm gì cǊng sӁ gһp vҩn ÿӅ.
Chúng ta không hӅ muӕn viӋc bҩt hҥnh, bҩt tѭӡng, bҩt nhѭ ý,
cӭ xҧy ra cuӗn cuӝn nhѭ sóng nhӗi thӃ kia. Tӵ hӓi "phҧi chăng
tánh chҩt cӫa khә ÿau là nhѭ vұy? Phҧi chăng khә ÿau luôn cӕ
ÿӏnh, không bao giӡ thay ÿәi?" Suy nghƭ cho tұn tѭӡng sӁ thҩy
khә ÿau sinh ra tӯ tâm ô nhiӉm bҩt thuҫn. Lҥi hӓi "phҧi chăng
tâm vӕn bҩt thuҫn nhѭ vұy?" Chҳc chҳn là không phҧi. Có nhӳng
nguyên nhân, nhӳng yӃu tӕ khiӃn tâm trӣ nên bҩt thuҫn. Kinh
ÿiӇn Ҩn Ĉӝ cә và kinh ÿiӇn Phұt giáo gӑi yӃu tӕ này là "nhiӉm
tâm phiӅn não". Phұt giáo ÿһc biӋt nói rҵng nhiӉm tâm phiӅn não
này có rҩt nhiӅu loҥi, ÿi tӯ thô ÿӃn tӃ.
Nói cho cùng, chính cái tâm chҩp ngã, chҩp vào cái tôi, ÿѭӧc
nhұn diӋn là nhiӉm tâm, là vӑng tâm, bao gӗm nhiӅu loҥi chҩp
ngã thô tӃ khác nhau. Tâm bҩt thuҫn bҳt rӉ tӯ nhiӉm tâm phiӅn
não, còn nhiӉm tâm phiӅn não thì bҳt rӉ tӯ tâm chҩp ngã.
Xét kӻ sӁ thҩy tâm chҩp ngã là tâm nhұn biӃt sӵ vұt qua cái
nhìn sai lӋch méo mó. Mӑi vҩn ÿӅ trong cuӝc sӕng ÿӅu bҳt rӉ tӯ
ÿây. Chһt lìa gӕc rӉ, cây tӵ nhiên sӁ héo. Ngăn suӕi tӯ nguӗn,
suӕi tӵ nhiên sӁ cҥn. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, chһt ÿӭt gӕc rӉ nhiӉm
tâm phiӅn não thì khә ÿau sӁ ÿoҥn diӋt.
Ĉӑc tiӇu sӱ cӫa ÿӭc Milarepa có thӇ thҩy ÿѭӧc ÿiӅu này. Ĉӭc
Milarepa bӅ ngoài trông giӕng kҿ bҫn cùng, nhѭng bên trong có
ÿѭӧc niӅm an vui hҥnh phúc bao la không giӟi hҥn.
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Thӡi nay chúng ta có thánh Gandhi hay ngài Vinobabhave.
Tôi có ÿѭӧc trӵc tiӃp diӋn kiӃn ngài Vinobabhave. Trông giӕng
mӝt hành khҩt, nhѭng là ngѭӡi có tҫm nhìn lӟn rӝng, gánh vác
ÿҥi sӵ, hoàn toàn không lo lҳng cho nhu cҫu vұt chҩt cӫa chính
mình, khác vӟi chúng ta luôn lo lҳng quá nhiӅu cho bҧn thân.
Tôi không có cѫ hӝi gһp mһt thánh Gandhi nhѭng tѭӟng dҥng
cӫa ngài xem cǊng giӕng kҿ ăn xin, ÿúng không? Tuy vұy, ngài
là ngѭӡi cӵc kǤ can ÿҧm và thông minh, biӃt sӕng thiӇu dөc tri
túc, phát huy lòng vô úy. Nhӳng ÿӭc tánh này chӍ có thӇ có ÿѭӧc
nhӡ lòng tӵ tín, quҧ quyӃt và sáng suӕt. NӃu có ÿѭӧc cái nhìn
sáng suӕt thì sӁ thiӇu dөc tri túc. Dӵa vào hoàn cҧnh vұt chҩt bên
ngoài ÿӇ tìm thӓa mãn thì sӵ thӓa mãn này rҩt tҥm bӧ, giӕng nhѭ
loài cҫm thú, chҷng có gì ÿáng nói.
Hѫn nӳa, nhѭ ÿã nói, có sinh thì có tӱ, chҷng lý do gì lҥi vui
vӟi sӵ sinh ra. Phұt giáo gӑi ÿây là 'khә vì sinh'. Tӯ trong thai
mҽ ÿã khә, dù bây giӡ không còn nhӟ. Rӗi khi chào ÿӡi lҥi càng
khә sӣ trăm vàn. Tôi có nghe kӇ mӝt câu chuyӋn, không rõ có
ÿúng sӵ thұt hay không. Chúng ta ÿӅu biӃt thai nhi không biӃt
thӣ, phҧi chӡ ÿӃn khi chào ÿӡi, trҿ sѫ sinh hít mӝt hѫi dài ÿӇ lá
phәi mӣ ra. Nghe nói lúc ÿó ngѭӡi ta nҳm chân dӕc ngѭӧc trҿ sѫ
sinh, phét vào lѭng cho trҿ bұt khóc ÿӇ hӟp mҥnh không khí vào
cho lá phәi nӣ ra.
Mҽ tôi kӇ rҵng khi vӯa mӟi chào ÿӡi tôi ÿã ӏ mӝt bãi nhão
nhoҽt. Rõ ràng thân thӇ này ngay tӯ lúc bҳt ÿҫu ÿã là mӝt ÿiӅm
hung. Nhìn lҥi sӁ thҩy tӯ khi sinh ra cho ÿӃn cuӕi cuӝc sӕng,
chúng ta cӭ liên tөc sӕng trong nhӳng ÿiӅm hung. Vì sao lҥi nhѭ
vұy? Là vì có thân này và tâm này cho nên nghiӋp và vӑng tâm
mӟi phát sinh.
Bây giӡ chúng ta cҫn phҧi xét xem có cách nào ÿӇ ÿoҥn dӭt
ÿӡi sӕng vӟi cái thân và tâm nhѭ vұy hay không. Chúng ta nghƭ

Lamrim Ĉҥi Luұn Toát YӃu

W

45

rҵng ÿây là ÿiӅu có thӇ làm ÿѭӧc, tuy vүn còn chút hoài nghi,
nhѭng có khuynh hѭӟng tin là chuyӋn có thӇ làm ÿѭӧc. Dù lúc
mӟi ÿҫu chúng ta chѭa thӇ khҷng ÿӏnh ÿiӅu này bҵng nhұn thӭc
ÿúng ÿҳn, nhѭng có ÿѭӧc khuynh hѭӟng tin ÿây là ÿiӅu khҧ thi.
Bao giӡ có ÿѭӧc cҧm giác "ÿây là ÿiӅu có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc",
chӯng ÿó có thӇ ÿoҥn lìa sӵ liên tөc cӫa ÿӡi sӕng nghiӋp báo này.
Rӗi phҧi dҩn thân vào ÿѭӡng tu. ViӋc thӃ tөc cho dù không biӃt
chҳc, chúng ta cǊng vүn làm. Ĉúng thұt là nhѭ vұy. Chúng ta
không thӇ mѭu kӃ sinh nhai nӃu chӍ chӑn làm nhӳng viӋc chҳc ăn
trăm phҫn trăm. Chúng ta chӍ có thӇ nhҳm chӯng ÿӇ liӋu viӋc,
sӕng tӯng ngày, tӯng tháng, tӯng năm vӟi nhӳng ÿiӅu không
chҳc chҳn. Không thӇ nói chҳc trăm phҫn trăm viӋc này sӁ ÿѭa
ÿӃn kӃt quҧ nào. Không ai có thӇ biӃt trѭӟc ÿѭӧc, tӯ bұc nguyên
thӫ quӕc gia cho ÿӃn bұc cha mҽ trong gia ÿình, hay là hӑc sinh,
sinh viên. Kinh Pháp Cú có nói, ngѭӡi sӕng trong cõi thӃ gian
theo ÿuәi nhӳng viӋc làm tӵ hӑ không biӃt rõ hұu quҧ.
NӃu ÿã là nhѭ vұy, cái khә thӑ sinh cǊng ÿáng cho chúng ta
nӛ lӵc tұn diӋt, dù vүn còn hoài nghi chѭa biӃt chҳc có làm ÿѭӧc
hay không.
Chӏu khó suy nghƭ vӅ hai mһt quҧng thâm cӫa giáo pháp Phұt
dҥy sӁ thҩy kiӃp này rõ ràng là chúng ta ÿang sӕng vui, bҩt kӇ
kiӃp sau ra sao. NiӅm vui này có thӇ tӵ mình cҧm nhұn ÿѭӧc.
Sӭc khӓe tӕt, có thӇ làm bҥn vӟi mӑi ngѭӡi. Mӑi ÿiӅu bҩt hҥnh
ÿӅu không ÿáng kӇ nӃu chúng ta có ÿѭӧc khҧ năng chuyӇn bҩt
hҥnh thành ÿѭӡng tu. Thұt ra, nӃu ÿã thҩy ÿѭӧc rҵng ÿiӅu bҩt
hҥnh sӟm muӝn gì cǊng sӁ ÿӃn, tӵ nhiên tâm sӁ tràn ÿҫy nghӏ
lӵc, chҷng bao giӡ tuyӋt vӑng tӵ sát.
ThӍnh thoҧng buӗn bã xuӕng tinh thҫn, chӍ cҫn nhӟ lҥi câu
nguyӋn nhѭ là: không gian còn, chúng sinh còn..., hay là câu:
nh˱ ÿ̭t, nh˱ n˱ͣc, l͵a, gió... nguy͏n tôi cǊng làm muôn vàn
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ch̭t li͏u nuôi s͙ng vô l˱ͫng chúng sinh. Tӭc khҳc sӁ cҧm thҩy
an ӫi, thoҧi mái. Ĉây không phҧi vì ngu xuҭn mà ÿӅu nhӡ sӭc
mҥnh cӫa trí tuӋ. Suy nghƭ khoáng ÿҥt rӝng rãi nhѭ vұy, nhҩt
ÿӏnh sӁ ÿѭӧc nhiӅu lӧi lҥc. Không phҧi vì ÿiên khùng, mê tín,
hay tuyӋt vӑng. Thông thѭӡng khi bӏ căng thҷng, ngѭӡi ta hay
uӕng thuӕc an thҫn, nhѭng làm nhѭ vұy chӍ khiӃn cho tâm mҩt
bén nhҥy. Tác dөng cӫa thuӕc an thҫn là ÿӇ cho tâm ù lì, mҩt trí
nhӟ, nhӡ vұy ÿѭӧc chút thѭ giãn. CǊng có nhiӅu ngѭӡi lӟn tuәi
thích ÿi du lӏch ÿӇ giӃt thӡi gian. Thұt thҧm thѭѫng, lang thang
nѫi này, chӕn nӑ, nói cho cùng vүn chӍ là biӇu hiӋn cӫa lòng
tuyӋt vӑng. Ӣ nhà không thҩy vui nên tìm ÿӃn chӕn lҥ ÿӇ trӕn nӛi
lo. Tâm xao lãng chҥy theo cҧnh mӟi, quên mҩt lo lҳng buӗn
phiӅn. Nhӡ vұy mà cҧm thҩy thoҧi mái.
Cách tìm quên nhѭ vұy thұt quá tuyӋt vӑng. Khi gһp vҩn ÿӅ,
phҧi dùng trí tuӋ ÿӇ giҧi quyӃt. Thêm vào ÿó, nӃu biӃt cách
chuyӇn nghӏch cҧnh thành yӃu tӕ tích cӵc, phҧi vұy mӟi thұt là
thông minh. Sӵ thұt là càng tu tұp suy nghƭ vӅ các giáo pháp
quҧng và thâm cӫa ÿӭc Phұt sӁ càng thêm an әn, tràn ÿҫy tӵ tín
và nghӏ lӵc. Vì vұy mà có câu kӋ nhѭ vӯa nói. Lҥc thú trong cõi
thӃ gian này thұt sӵ chҷng ÿáng gì.
Hͩi nhͷng ng˱ͥi không tham c̯u l̩c thú th͇ gian...
Hãy nhҳm ÿӃn loҥi hҥnh phúc lâu bӅn lӟn rӝng hѫn. Hãy nӛ
lӵc cӕ gҳng sao cho kiӃp ngѭӡi này thұt sӵ có ý nghƭa. Nhӡ kiӃp
ngѭӡi này, chúng ta mӟi có thӇ tұn dөng tiӅm năng cӫa tâm
mình. NӃu sinh ra không ÿѭӧc làm ngѭӡi thì chҷng thӇ suy nghƭ.
Mһc dù luân hӗi có thӇ tұn diӋt, nhѭng nӃu không ÿѭӧc làm
ngѭӡi thì ngay chính ÿiӅu này chҷng thӇ nghƭ tӟi. Thӱ nhìn loài
súc sinh mà xem, chúng ÿánh nhau rҩt giӓi, nuôi con cǊng rҩt
giӓi. Loài nào cǊng ÿҫy nhiӉm tâm phiӅn não, tuy không giӓi tӵ
hҥi mình và hҥi ngѭӡi bҵng loài ngѭӡi. Nói chung chӍ có con
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ngѭӡi mӟi có khҧ năng nghƭ ÿӃn cӝi rӉ cӫa luân hӗi và sӵ tұn diӋt
cӫa khә ÿau.
Ngay cҧ trong loài ngѭӡi, chӍ nhӳng ai có ÿҫy ÿӫ hoàn cҧnh
tӵ tҥi và thuұn tiӋn mӟi có khҧ năng suy nghƭ. Vì vұy phҧi nӛ lӵc
làm sao cho kiӃp ngѭӡi cӫa chúng ta ÿây trӣ nên có ý nghƭa. NӃu
bҧn thân không cӕ gҳng, chӍ biӃt trông mong cҫu nguyӋn nѫi
Tam Bҧo và ÿҥo sѭ, liӋu có ích gì? Vӟi thái ÿӝ nhѭ vұy, gһp viӋc
bҩt hҥnh thì lҥi trách móc nѫi chӕn qui y cӫa mình, nghƭ rҵng "tôi
cҫu nguyӋn thiӃt tha nhѭ thӃ mà chҷng ÿѭӧc gì cҧ, Tam Bҧo chҳc
không có thұt ". Năng lӵc gia trì chӍ có thӇ phát xuҩt tӯ bên
trong, ÿӯng chӡ ÿӧi ӣ sӭc mҥnh bên ngoài. Khi nói "nӛ lӵc",
chӳ này có nghƭa là bҧn thân cӫa quí vӏ phҧi cӕ gҳng chuyên tâm
tinh tҩn, bҩt kӇ mӑi nghӏch cҧnh bên ngoài.
Câu tiӃp theo
B˱ͣc theo con ÿ˱ͥng làm ÿ́p d̩ Nh˱ Lai
Khi dӗn sӭc vào mӝt pháp tu có hӋ thӕng, ÿҫy ÿӫ, không sai
lҫm, vì nhân tӕ ÿҫy ÿӫ chính xác nhѭ vұy cho nên kӃt quҧ cǊng
sӁ ÿúng nhѭ mong ÿӧi. NӃu tu theo ÿѭӡng tu sai lҫm thì phí công
mà chҷng ÿѭӧc gì. NӃu tu theo ÿѭӡng tu không sai lҫm nhѭng
không ÿҫy ÿӫ thì cǊng chҷng thӇ thành tӵu, cǊng sӁ hoài công.
Tu theo pháp tu chính xác nhѭng thӭ tӵ ÿҧo ngѭӧc thì khó lòng
ÿҥt mөc tiêu mong cҫu. Vì vұy "con ÿѭӡng làm ÿҽp dҥ Nhѭ Lai"
là trӑn vҽn hӋ thӕng ÿѭӡng tu quҧng thâm, nhӡ ÿѭӡng tu này mà
ÿӭc Phұt thành ÿҥo. Bѭӟc theo ÿѭӡng tu này thì ÿѭӧc gӑi là
"bѭӟc theo con ÿѭӡng làm ÿҽp dҥ Nhѭ Lai".
Lama Tông Khách Ba nói rҵng ngѭӡi tu nhѭ vұy cҫn chuyên
tâm lҳng nghe:
Hͩi k̓ thi͏n duyên, xin hãy l̷ng nghe vͣi tâm trong
sáng
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Nhѭ lӡi thúc hӕi trên ÿây cӫa Lama Tông Khách Ba, quí vӏ
hãy tӵ xét xem mình có ÿã hӝi ÿӫ nhӳng ÿiӅu kiӋn tiên quyӃt nói
trên hay chѭa, có ÿã trӣ thành bұc ÿӋ tӱ chân chính hay chѭa.
NӃu ÿã ÿӫ rӗi, nên cҧm thҩy vui; nӃu chѭa ÿӫ, hãy nӛ lӵc ÿӇ tìm
cho ÿӫ. Ĉӫ rӗi thì thành bұc ÿӋ tӱ mà Lama Tông Khách Ba gӑi
là "kҿ thiӋn duyên", là ngѭӡi ÿã bѭӟc vào ÿѭӡng tu chân chính,
mӛi bѭӟc mӛi gҫn hѫn vӟi trí toàn giác, sӟm muӝn gì cǊng sӁ ÿҥt
quҧ giác ngӝ. Còn tôi, ÿҥo sѭ ngӗi trѭӟc mһt cӫa quí vӏ ÿây, tôi
ÿã tұn lӵc cӕ gҳng ÿӇ trӣ thành kҿ thiӋn duyên. Bây giӡ ÿã vào
tuәi 70. Tôi không biӃt chҳc mình có ÿã ÿѭӧc nhѭ vұy hay chѭa,
vүn còn ѭӟc ao ÿѭӧc trӣ thành kҿ thiӋn duyên, nhѭ kҿ ngӗi cuӕi
hàng ngѭӥng mӝ ngѭӡi ngӗi hàng ÿҫu, hy vӑng rӗi sӁ ÿѭӧc nhѭ
vұy. Quí vӏ hãy cùng tôi cӕ gҳng.
Ĉҥo Sѭ Gungthang nói rҵng "Ĉͥi s͙ng nhͧn nh˯ có bao giͥ
ÿ˱a ÿ͇n qu̫ gi̫i thoát.". Nói rҩt ÿúng. NӃu tu chӍ ÿӇ giҧi trí cho
qua thì giӡ, làm nhѭ vұy chҷng ÿi ÿӃn ÿâu. Tu tұp mӝt cách thӡ
ѫ, mong dӉ dàng thành chánh quҧ, ÿây là chuyӋn không tѭӣng.
Nên nhӟ rҵng ÿӭc Phұt ÿã phҧi nӛ lӵc trong suӕt ba thӡi kǤ vô sӕ
ÿӇ tích tө vô lѭӧng công ÿӭc. Ĉӑc trong Mұt pháp Kim cang
thӯa thҩy nói chӍ cҫn mӝt ÿӡi, hay ba năm, là có thӇ thành Phұt,
chúng ta nhiӅu khi có khuynh hѭӟng suy nghƭ thiӇn cұn, chӡ ÿӧi
thành tӵu xҧy ra ngay tӭc thì. ĈӃn khi sӵ viӋc không nhѭ mình
mong ÿӧi thì dӉ dàng mҩt lòng tin, tӵ nhӫ rҵng: "nói cái gì mà ba
năm ba tháng nhұp thҩt!". Vì vұy ngay tӯ ÿҫu chúng ta phҧi nhӟ
câu chuyӋn cӫa ÿӭc Phұt, ÿã phҧi tu nhiӅu lҫn vô lѭӧng kiӃp mӟi
thành chánh quҧ, nhӟ rҵng trong nhiӅu bӝ kinh ÿiӇn ÿӭc Phұt có
nói phҧi ÿi qua năm chӭng ÿҥo, mѭӡi ÿӏa bӗ tát. Nay chúng ta
bѭӟc theo ÿѭӡng tu này, cҫn có ÿӫ nghӏ lӵc và quyӃt tâm ÿӇ trҧi
qua nhiӅu ÿӡi, nhiӅu ÿҥi kiӃp, kiên trì tu tұp.

NGÀY 7
[Thѭӧng căn: phát tâm bӗ ÿӅ]

Ngài Tӏch Thiên là vӏ bӗ tát nәi tiӃng nhҩt trên ÿӡi. Tác phҭm
Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành Lu̵n cӫa ngài là cӝi rӉ cӫa pháp tu chuyӇn
tâm (lo-jong). Pháp chuyӇn tâm chӫ yӃu nhҳm vào viӋc phát tâm
bӗ ÿӅ. Nói chung mӑi pháp tu trong Phұt giáo ÿӅu là ÿӇ luyӋn
tâm và chuyӇn tâm, nhѭng chӳ chuyӇn tâm ӣ ÿây ÿһc biӋt ÿѭӧc
dùng trong mӝt phҥm vi nhҩt ÿӏnh, ӭng vào vӟi sӵ dөng công
ÿoҥn diӋt tâm ái ngã bҵng cách tu tâm bӗ ÿӅ và thuҫn dѭӥng tâm
nguyӋn vӏ tha vô lѭӧng. Ĉây là nӝi dung bài pháp Nh̵p B͛ Ĉ͉
Hành Lu̵n cӫa ngài Tӏch Thiên. Nhҳc ÿӃn pháp tu Lamrim (trình
tӵ ÿѭӡng tu giác ngӝ) và Lojong (pháp tu chuyӇn tâm), phҧi nói
rҵng gӕc cӫa Lamrim là bӝ luұn Ng͕n Ĉèn Soi Ĉ˱ͥng Giác Ng͡
cӫa ngài Atisha; và luұn này lҩy gӕc tӯ hӋ kinh Bát Nhã cùng các
bӝ B̫o Hành V˱˯ng Chính Lu̵n17 và Kinh T̵p Lu̵n18 cӫa ngài
Long Thӑ, cùng vӟi T̵p B͛ Tát H͕c Lu̵n19 cӫa ngài Tӏch
Thiên. Còn pháp tu Lojong chӫ yӃu lҩy gӕc tӯ Ph͝ Di͏u Kinh20,
mӝt trong nhӳng bӝ luұn vӅ kinh này là Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành Lu̵n
cӫa ngài Tӏch Thiên. Vì vұy trong bӝ luұn cӫa ngài Tӏch Thiên
có câu nói rҵng:
Tôi xin ÿ̫nh l͍ / ng˱ͥi có tâm này
17

Phҥn: Ratnavali
Phҥn: Sutra Samucchaya
19
Phҥn: Shiksha Samucchaya
20
Phҥn: Lalita Vistara Sutra
18
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Thành kính qui y / c͡i ngu͛n h̩nh phúc
Ng˱ͥi bi͇t th˱˯ng yêu / c̫ k̓ h̩i mình

Nhӳng hàng này trích tӯ chѭѫng "Lӧi Ích Tâm Bӗ ĈӅ". ĈiӅu
gì quí nhҩt thӃ gian, quí nhҩt trên toàn ba cõi? Nhҩt ÿӏnh phҧi là
tình thѭѫng. Ĉӕi vӟi sӵ vұt ӣ bên ngoài, có ngѭӡi thҩy ÿҽp, có
ngѭӡi lҥi chê xҩu. ĈiӅu gì loài ngѭӡi thҩy ÿҽp, loài vұt chѭa chҳc
ÿã thích. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, ÿiӅu gì loài ngѭӡi thҩy ÿҽp, chѭa
chҳc chѭ Thiên ÿã ѭa. ChӍ có tình thѭѫng yêu là thuҫn nhҩt, bҩt
kӇ mӝt ai, chѭ thiên, loài ngѭӡi, thú vұt, chúng sinh cõi ÿӏa ngөc
hay bҩt cӭ cõi khác, ai ai cǊng ÿӅu thҩy ÿҽp. Nói vӅ tri kiӃn tánh
không, hiӋn hӳu không tӵ tánh, có rҩt nhiӅu ngѭӡi không chҩp
nhұn, kӇ cҧ Phұt tӱ. Nhѭng lòng vӏ tha, tình thѭѫng yêu, tҩm
lòng tӯ bi bác ái, nhӳng ÿiӅu này bҩt kӇ truyӅn thӕng tôn giáo
nào cǊng ÿӅu ÿӅ cao. Ngay cҧ ngѭӡi không tôn giáo cǊng xem
trӑng tình thѭѫng yêu. Ngay cҧ ngѭӡi cháy bӯng lӱa hұn cǊng
vүn cҧm thҩy vui khi có ai thѭѫng yêu chăm sóc cho hӑ. Hӑ sӁ
không bҩt mãn vӟi ngѭӡi lo cho hӑ.
Tôi nghƭ tình thѭѫng yêu là ÿiӅu mà ai ai cǊng ÿӅu quí. Vұy
muӕn mӣ lòng thѭѫng yêu thì phҧi làm sao? LiӅn trѭӟc mҳt, khi
thҩy ngѭӡi khác ÿau ÿӟn khә sӣ, chúng ta cҧm thҩy xót thѭѫng.
ĈiӅu này rҩt tӕt, nhѭng vүn giӟi hҥn. Cùng vӟi nӛi khә hiӇn hiӋn
trѭӟc mҳt [khә khә], chúng sinh hãy còn phҧi chӏu khә vì sӵ biӃn
chuyӇn [hoҥi khә], chӏu khә vì hiӋn hӳu trong cõi luân hӗi [hành
khә]. Các loҥi khә này ÿӅu bҳt rӉ tӯ nhiӉm tâm phiӅn não và tұp
khí cӫa phiӅn não. Chúng sinh luôn bӏ nhӳng ÿiӅu này chi phӕi.
Tâm vӏ tha muӕn chúng sinh thoát khә, thoát cҧ nguyên nhân tҥo
khә, ÿây chính là tâm ÿҥi tӯ, là tình thѭѫng không gì có thӇ sánh,
cӝi nguӗn cӫa tҩt cҧ mӑi thiӋn ÿӭc.
Làm cách nào tâm ÿҥi tӯ ÿҥi bi lҥi sinh ra thiӋn ÿӭc? Khi
khӣi tâm ÿҥi bi, tâm này sӁ khiӃn chúng ta phát sinh nguӗn nghӏ
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lӵc muӕn gánh khә cho chúng sinh, tӯ ÿó phát chí nguyӋn muӕn
tu thành Phұt. Vì chúng sinh mà nguyӋn tu thành Phұt, cho nên
cuӕi cùng sӁ ÿҥt Phұt quҧ. Phát tâm ÿҥi bi là ÿánh thӭc hҥt giӕng
Ĉҥi thӯa. Tâm này rҥng ngӡi tӕi hҧo. ChӍ cҫn hiӇu ÿѭӧc tâm này
là ÿã có ÿѭӧc cҧm giác mӯng vui sâu thҷm tұn ÿáy lòng. Ngѭӡi
có tâm bӗ ÿӅ không nhӳng luôn thѭѫng yêu mong mӓi chúng
sinh thoát khә, mà tình thѭѫng này còn ÿѭӧc trí tuӋ hӛ trӧ, nhӡ
vұy mà tâm nguyӋn biӃn thành thӵc tҥi, ngѭӡi tu thұt sӵ có khҧ
năng tұn diӋt khә ÿau.
Ngѭӡi nhѭ vұy sӁ hành trì sáu hҥnh ba la mұt, thành vӏ bӗ tát
miên mұt tu phѭѫng tiӋn và trí tuӋ. ChӍ cҫn nhìn thҩy mӝt vӏ bӗ
tát nhѭ vұy là ÿã có ÿѭӧc vô lѭӧng lӧi ích. Nhѭ câu kӋ nói rҵng:
Tôi xin ÿ̫nh l͍ / ng˱ͥi có tâm này
ChӍ cҫn nhìn thҩy, hay nghe nói vӅ mӝt ngѭӡi nhѭ vұy, bҩt
kӇ nghƭ sao, cǊng ÿӅu ÿѭӧc lӧi ích. Là vì cӕt tӫy pháp tu cӫa bӗ
tát là tình thѭѫng yêu vô lѭӧng, là tâm ÿҥi tӯ ÿҥi bi, cho nên bҩt
kӇ ÿang làm gì, nói gì, nghƭ gì, bӗ tát cǊng ÿӅu chan chӭa yêu
thѭѫng. Vì vұy chӍ cҫn nhìn thҩy, nghe nói, nghƭ vӅ, hay chҥm
vào mӝt vӏ bӗ tát, chúng ta ÿӅu ÿѭӧc vô vàn lӧi ích, cho dù có
tôn kính hay không. Nhѭ ngài Tӏch Thiên ÿã nói:
Ng˱ͥi bi͇t th˱˯ng yêu / c̫ k̓ h̩i mình
Hҥi ngѭӡi có tâm bӗ ÿӅ mһc dù sӁ tҥo mӕi ác duyên vӟi
ngѭӡi ҩy, nhѭng rӕt lҥi vүn sӁ ÿѭӧc lӧi ích nhӡ sӭc mҥnh cӫa
tình thѭѫng, cӫa nguyӋn lӵc và chân lý cӫa bұc bӗ tát ҩy.
Thành kính qui y / c͡i ngu͛n h̩nh phúc
Ng˱ͥi bi͇t th˱˯ng yêu / c̫ k̓ h̩i mình
Nói tóm lҥi, dù trong ba cõi sinh tӱ luân hӗi, hay trên ÿѭӡng
tu TiӇu thӯa, hay Ĉҥi thӯa, kӇ cҧ Ĉҥi thӯa mұt tông, hay lúc ÿã
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thành Phұt, bҩt kӇ ÿang ӣ giai ÿoҥn nào, tâm vӏ tha luôn là nӅn
tҧng. Chúng ta ÿѭӧc ÿôi chút hҥnh phúc thӃ gian, tҩt cҧ có ÿѭӧc
là nhӡ lòng vӏ tha biӃt thѭѫng yêu ngѭӡi khác. Khi còn tu hӑc,
chúng ta vì tӯ bi mà giӳ mình không hҥi ngѭӡi. Rӗi tâm tӯ bi dҫn
lӟn mҥnh, chúng ta chӍ còn biӃt làm ÿiӅu lӧi ích cho ngѭӡi khác.
Nhӡ tâm vӏ tha mà mau chóng có ÿѭӧc ÿҫy ÿӫ mӑi ÿiӅu kiӋn ÿӇ
toàn thành ѭӟc nguyӋn cho chúng sinh, có ÿѭӧc tâm huyӉn ҧo
nhӓ nhiӋm hay tâm huyӉn ҧo thanh tӏnh cӫa bӗ tát, rӗi cuӕi cùng
ÿҥt ÿѭӧc Phұt quҧ, tұn diӋt mӑi hѭ vӑng, thành tӵu mӑi thiӋn
ÿӭc, bao gӗm hai mѭѫi bҧy thiӋn hҥnh cӫa Phұt. Ánh sáng thiӋn
hҥnh cӫa Phұt vƭnh viӉn chiӃu soi khҳp chúng sinh, ÿӅu là vì tâm
ÿҥi bi. Nên ngài NguyӋt Xӭng trong Nh̵p Trung Lu̵n Thích nói
rҵng:
Hoa màu cͯa Ph̵t / có ÿ˱ͫc là nhͥ / n˯i tâm ÿ̩i bi
cǊng nh˱ nhͥ n˱ͣc / mà h̩t tr͝ m̯m
t͙t t˱˯i trƭu h̩t / th͕ dͭng dài lâu
nên ngay tͳ ÿ̯u / thành tâm ÿê ÿ̯u / kính l͍ ÿ̩i bi.
Câu kӋ này cho thҩy tâm ÿҥi bi quan trӑng ӣ ÿoҥn ÿҫu, ÿoҥn
giӳa và ÿoҥn chót. Chúng ta vô cùng may mҳn có ÿѭӧc mӝt
phѭѫng pháp hành trì ÿáng quí nhѭ vұy, chӍ làm ÿiӅu lӧi ích cho
ngѭӡi khác, không bao giӡ gây hҥi cho ai. Có ÿѭӧc duyên lành
nghe giáo pháp này, cҧm thҩy ѭa thích, tin tѭӣng trân quí, không
ngҥi khó khăn, luôn tұn sӭc hѭӟng tâm vӅ tâm ÿҥi bi, ÿѭӧc nhѭ
vұy ÿӫ thҩy công ÿӭc cӫa chúng ta rҩt lӟn. Nay tôi làm ÿҥo sѭ
giҧng pháp, có ÿѭӧc cѫ hӝi nói vӅ tâm bӗ ÿӅ, thұt là mӝt thiӋn
duyên rҩt lӟn. ĈӋ tӱ nghe pháp cǊng vұy, vô cùng may mҳn mӟi
có ÿѭӧc cѫ hӝi nghe giҧng vӅ tâm bӗ ÿӅ, vӅ tâm vӏ tha trân quí
ngѭӡi khác hѫn cҧ bҧn thân. Phát khӣi ÿѭӧc tâm nguyӋn vӏ tha
này là bѭӟc vào con ÿѭӡng hҥnh phúc chân chính. Chúng ta ai
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cǊng mong cҫu hҥnh phúc, không ai muӕn khә ÿau. Muӕn ÿҥt
niӅm an lҥc chân chính, không gì tӕt hѫn tѭ duy vӅ tâm bӗ ÿӅ.
Ĉây là ÿiӅu tôi vүn thѭӡng nghƭ, và thѭӡng nói ra, khi ÿӑc
câu tөng trong Lama Choepa [Cúng Dѭӡng Ĉҥo Sѭ]:
Là ÿ̩o s˱, b͝n tôn / là thi͏n th̯n, h͡ pháp;
ch͙n qui y duy nh̭t / cͯa con tͳ bây giͥ
cho ÿ͇n khi thành Ph̵t; / xin mͧ tâm tͳ bi
h͡ ni͏m giͷ gìn con / ÿͥi này, cõi trung ̭m,
và m͕i ki͇p v͉ sau; / giúp con thoát sͫ hãi
cõi luân h͛i, an l̩c; / ban cho m͕i thành tu;
Vƭnh vi͍n làm b̩n hi͉n / phá tan m͕i ch˱ͣng ng̩i.
Tҩt cҧ nhӳng ÿiӅu nói trên ÿӅu là tâm bӗ ÿӅ, là ÿiӅu có khҧ
năng giúp chúng ta trong ÿӡi này, và cҧ trong cõi trung ҩm [thӡi
gian sau khi chӃt và trѭӟc khi tái sinh]. NӃu giӳ ÿѭӧc tâm bӗ ÿӅ
ӣ thӡi ÿiӇm mҥng chung thì chҳc chҳn sӁ tái sinh vào cõi tӕt
lành. Vì sao? Sinh vào cõi dӳ chӍ vì ác nghiӋp, mà tâm bӗ ÿӅ lҥi
có khҧ năng thanh tӏnh ÿѭӧc mӑi ác nghiӋp. Sinh vào cõi lành là
nhӡ công ÿӭc; không công ÿӭc nào lӟn hѫn công ÿӭc tâm bӗ ÿӅ.
Xin mͧ tâm tͳ bi / h͡ ni͏m giͷ gìn con
ÿͥi này, cõi trung ̭m, / và m͕i ki͇p v͉ sau.
Tâm bӗ ÿӅ sӁ giúp chúng ta thoát sinh tӱ luân hӗi. Bҵng cách
nào? Chúng ta ÿã luôn ÿӇ cho tâm chҩp ngã hӫy hoҥi chính mình,
hӫy hoҥi ngѭӡi khác, vì vұy mà trôi lăn trong sinh tӱ luân hӗi.
Bӗ tát nhӡ có trí tuӋ, thҩy rõ ÿѭӧc ÿiӅu này, vì vұy chҷng thӇ tiӃp
tөc ѭa thích tâm chҩp ngã, chҷng thӇ tiӃp tөc ÿӇ tâm chҩp ngã
ÿiӅu ÿӝng chi phӕi bҧn thân. Vұy chính tâm bӗ ÿӅ là ÿiӅu giúp
chúng ta thoát sinh tӱ luân hӗi. Mһc dù ÿҥt niӃt bàn giҧi thoát
không phҧi là mөc tiêu chính cӫa tâm bӗ ÿӅ, nhѭng khi tu tâm bӗ
ÿӅ thì tuy không cҫu mà tӵ nhiên vүn có ÿѭӧc.
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ChӍ có tâm bӗ ÿӅ mӟi có thӇ ÿѭa chúng ta thoát khӓi niӃt bàn
an lҥc cá nhân21. Không ÿѭӡng tu nào khác có khҧ năng làm
ÿѭӧc viӋc này. Nói "ban cho m͕i thành tu", là vì tâm bӗ ÿӅ có
khҧ năng toàn thành mӑi mөc tiêu ѭӟc nguyӋn cӫa chúng ta,
trong ÿӡi này, kiӃp sau, trѭӟc mҳt hay là rӕt ráo cӭu cánh.
Ngay cҧ nhӳng nhu cҫu nhӓ nhһt thѭӡng nhұt nhѭ giҩc ngӫ,
có tâm bӗ ÿӅ cǊng sӁ ÿѭӧc yên hѫn. Có tâm bӗ ÿӅ thì tinh thҫn
vui vҿ, cѫ thӇ khӓe mҥnh, giҩc ngӫ yên lành, ăn uӕng ngon
miӋng, ai ai cǊng ÿӅu thành bҥn, kӇ cҧ thú vұt, chim muông.
Chҷng vui lҳm sao! SӁ sӕng thұt lâu, không già trѭӟc tuәi, cǊng
sӁ không chӃt non. Vӟi tâm bӗ ÿӅ, vӟi trái tim tӕt lành nhѭ vұy,
khi còn trҿ sӁ sӕng hòa hӧp vӟi mӑi ngѭӡi; lúc trung niên sӁ
không gây phiӅn phӭc cho ai, luôn giúp ÿӥ ngѭӡi khác. Cҧ khi
già yӃu cǊng sӁ ÿѭӧc an ÿӏnh. Bҵng không, ÿӇ mình trӣ thành
ngѭӡi già khó chӏu thì con cháu sӁ cҵn nhҵn. TӋ hѫn nӳa, chúng
có thӇ nghƭ rҵng "ThiӋt là phiӅn! Mҩy ông bà già này còn chѭa
chӏu chӃt!" Trҿ con cǊng vұy, ÿӭa nào dӉ thѭѫng thѭӡng ÿѭӧc
cho quà; ÿӭa nào thích ÿánh lӝn hay dӳ dҵn ÿӝc ác vүn hay bӏ
mҩt phҫn, chҷng ai muӕn cho quà, cǊng chҷng mҩy ai quan tâm.
Có ÿѭӧc tҩm lòng tӯ ái thì luôn ÿѭӧc an vui, khi trҿ, khi
trung niên, lúc tuәi già, ÿӡi này hay kiӃp sau vүn ÿӅu luôn hҥnh
phúc. Trái tim tӯ ái là phҭm vұt cúng dѭӡng khiӃn chѭ Phұt hoan
hӍ. Hãy phát triӇn tâm này ÿӇ làm vui lòng chѭ Phұt, chѭ bӗ tát.
Và trái tim tӯ ái cӫa mình sӁ luôn là bҥn cӫa mình. Nhѭ trong
câu tөng Lama Choepa có nói: "vƭnh vi͍n làm b̩n hi͉n".
Và cǊng chính tâm tӯ ái là ÿiӅu có khҧ năng "phá tan m͕i
ch˱ͣng ng̩i". Tôi ÿã tӯng nói qua ÿiӅu này: cho ÿӃn nay, tôi
chѭa gһp ngѭӡi nào muӕn hҥi tôi cҧ. NӃu gһp ngѭӡi nhѭ vұy, tôi
không rõ mình có mӣ tâm bӗ ÿӅ ra vӟi hӑ hay không. Tuy vұy,
21
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khi thѭ thҧ tôi thѭӡng nghƭ rҵng: "Kҿ thù cӫa tôi là ai? Ĉang ӣ
ÿâu? Tôi thұt cҧm thҩy thѭѫng xót cho hӑ." Tҩt cҧ chúng sinh
ÿӅu là "bҥn" cӫa mình. Chúng ta không bao giӡ nên loҥi bӓ kҿ
thù, nhӳng ngѭӡi gây khó khăn chѭӟng ngҥi cho mình, hay là
nhӳng ngѭӡi hung ác. Vӟi nhӳng ngѭӡi nhѭ vұy lҥi càng cҫn
phҧi rҧi tâm tӯ bi, thѭѫng yêu chăm sóc cho hӑ. Không nên loҥi
bӓ ai cҧ. Nhѭ vұy chҷng phҧi tâm bӗ ÿӅ là ÿiӅu có khҧ năng "phá
m͕i ch˱ͣng ng̩i" hay sao?
Chúng ta có thӇ thiӃt tha khҭn cҫu ÿҥo sѭ cӫa mình là vì
trong tim ÿҥo sѭ có tâm bӗ ÿӅ. Ngoài tâm bӗ ÿӅ này ra, ÿҥo sѭ
ÿâu có gì ÿһc biӋt. CǊng chӍ là ngѭӡi nhѭ chúng ta thôi. Tuy vұy,
vì mӝt bұc thҫy có nhӳng thiӋn ÿӭc bên trong rҩt xӭng ÿáng, cho
nên chúng ta mӟi gӑi thҫy "là ÿҥo sѭ, là bәn tôn, là thiӋn thҫn, hӝ
pháp". Vұy then chӕt nҵm ӣ chӛ vӏ thҫy ҩy có tâm bӗ ÿӅ hay
không. Phҧi có tâm bӗ ÿӅ mӟi xӭng vӟi lӡi xѭng tán trên ÿây.
Nói cho cùng, dù còn trong sinh tӱ luân hӗi, dù ÿang bѭӟc
trên ÿѭӡng tu hay ÿã thành Phұt, rӕt lҥi ngѭӡi bҥn chân chính cӫa
chúng ta, viên ngӑc nhѭ ý cӫa chúng ta, nhҩt ÿӏnh chӍ có mӝt, ÿó
là tâm bӗ ÿӅ, là tinh thҫn vӏ tha vô ngã. Quí vӏ ÿã hiӇu chѭa?
Vì vұy ngài Thánh Thiên nói rҵng:
Tôi xin ÿ̫nh l͍ / ng˱ͥi có tâm này
Thành kính qui y / c͡i ngu͛n h̩nh phúc
Ng˱ͥi bi͇t th˱˯ng yêu / c̫ k̓ h̩i mình
Và ngài A Ti Sa nói rҵng:
Tâm b͛ ÿ͉ này / nh˱ v̯ng nh̵t, nguy͏t
N͟ lc phát tâm / dù nhi͉u ÿ̩i ki͇p / cǊng ch̻ng phí
công.
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ĈiӅu ngài Atisha muӕn nói, ÿó là không có biӋn pháp chuyӇn
tâm nào hӳu hiӋu hѫn tâm bӗ ÿӅ, nên dù phҧi tӕn nhiӅu ÿҥi kiӃp
ÿӇ phát tâm bӗ ÿӅ thì cǊng rҩt xӭng ÿáng. Thұt là kǤ diӋu. Vұy
ngày hôm nay chúng ta phҧi cҧm thҩy mình thұt may mҳn có
ÿѭӧc cѫ hӝi tham dӵ buәi thuyӃt pháp Ĉҥi thӯa này. Nhѭng bҩy
nhiêu chѭa ÿӫ. Cҫn phҧi hành trì, cҫn sӕng trong tâm bӗ ÿӅ, bҵng
chính kinh nghiӋm cӫa mình, cҫn cӕ gҳng hӃt sӭc ÿӇ chuyӇn cái
tâm bҩt thuҫn này thành thiӋn tâm, thành tâm bӗ ÿӅ vӏ tha. Phҧi
luôn ý thӭc không bao giӡ cӕ tình gây thѭѫng tәn khә ÿau cho
bҩt cӭ mӝt ai. Lӡi tôi nói, quí vӏ ÿã nghe rõ chѭa?
Loҥi tâm tӯ bi này lӟn mҥnh nhӡ vào rҩt nhiӅu nguyên nhân
và hoàn cҧnh [nhân duyên], nhѭng yӃu tӕ quan trӑng nhҩt vүn là
tri kiӃn tánh không. Chѭ thanh văn và duyên giác phҧi mang tánh
không vӅ làm pháp hành chính yӃu ÿӇ giҧi thoát luân hӗi. Còn bӗ
tát nӃu lúc mӟi phát tâm bӗ ÿӅ mà có ÿѭӧc tri kiӃn tánh không hӛ
trӧ thì tâm bӗ ÿӅ lҥi càng thêm mãnh liӋt.
Tâm bӗ ÿӅ phát xuҩt tӯ tâm ÿҥi bi, dӵa trên nӅn tҧng không
thӇ thiӃu cӫa trí tuӋ tánh không, ÿѭӧc vұy tâm bӗ ÿӅ sӁ vӳng
vàng mãnh liӋt. Bҵng không, sӁ chӍ là lòng tӯ bi cӫa kҿ phàm
phu, chҷng có chút trí tuӋ. Tâm bӗ ÿӅ cӫa ngѭӡi có trí luôn ÿѭӧc
trí tuӋ chӭng tánh không hӛ trӧ. Thұt là kǤ diӋu! Con ÿѭӡng tinh
yӃu cӫa trí tuӋ và tӯ bi là con ÿѭӡng luôn ÿѭӧc trân quí, tin yêu,
chan chӭa nguӗn cҧm hӭng.
Các bұc ÿҥo sѭ dòng Kadampa trong quá khӭ ÿã mang tâm
bӗ ÿӅ vӅ làm trӑng tâm cӫa pháp tu giác ngӝ tuҫn tӵ. Ngài Atisa
trong bài pháp ngҳn Ng͕n Ĉèn Soi Ĉ˱ͥng Giác Ng͡ có nhiӅu
câu kӋ vӅ tâm bӗ ÿӅ. Có rҩt nhiӅu câu kӋ nói vӅ phѭѫng pháp
phát bӗ ÿӅ tâm nguyӋn. Tâm bӗ ÿӅ lҥi càng là trӑng tâm cӫa pháp
tu Lo-jong (chuyӇn tâm), là pháp tu chánh yӃu cӫa các bұc ÿҥo
sѭ dòng Cӵu Kadam. Hӑc xong pháp Lamrim, vӟi nӝi dung
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chính xác ÿҫy ÿӫ, ÿúng trình tӵ ÿѭӡng tu, sau ÿó sӁ tӵ nhiên
bѭӟc vào pháp tu Lojong. Miên mұt chuyӇn tâm, giӳ bӝ Nh̵p B͛
Ĉ͉ Hành Lu̵n cӫa ngài Tӏch Thiên ngay bên gӕi nҵm. Các vӏ
Kadampa, ÿӋ tӱ chân truyӅn cӫa ngài Atisa, ÿӅu thanh tӏnh trong
sáng tӯ trong ra ngoài, rҩt ÿáng tin cұy. Nhҩt là các vӏ "hӑc giҧ
Kadampa", lҥi càng lӛi lҥc phi thѭӡng. Chúng ta cҫn noi gѭѫng
các ngài, ghi nhӟ tҫm quan trӑng cӫa chánh pháp. Có ÿѭӧc nhѭ
vұy mӟi không uәng công chѭ cao tăng Ҩn Ĉӝ, nhѭ Sáu Bҧo
Trang và Hai Tôn Giҧ, ÿã viӃt ra biӃt bao kinh luұn. Không thì
kinh sách chӍ ÿӇ trên bàn thӡ, thҳp ÿèn mà cúng. Còn nӃu muӕn
tӵ mình trӣ thành hӑc giҧ Kadampa thì cҫn sách này ÿӇ mà tu.
Kho kinh luұn Kagyur và Tengyur là do các dӏch giҧ Tây Tҥng
ÿã khә công dӏch thuұt, lҥi ÿѭӧc các thánh giҧ Ҩn Ĉӝ nghiêm
cҭn chuҭn duyӋt, ÿә ra biӃt bao nhiêu công sӭc ÿӇ kinh luұn
không còn chút sai sót. Công khó cӫa các vӏ sӁ không phí uәng
nӃu chúng ta chӏu khó noi theo truyӅn thӕng cӫa các hӑc giҧ
Kadampa, tұn dөng nguӗn kinh luұn này.
Có mӝt sӕ lӏch sӱ gia nói rҵng Ĉҥi Phѭѫng Trѭӧng ThiӋn Hҧi
Tӏch Hӝ ÿӃn Tây Tҥng khi ÿã ngoài 70. Mһc dù tuәi ÿã cao, sau
khi ÿӃn Tây Tҥng ngài vүn nӛ lӵc hӑc Tҥng ngӳ. Ngài là mӝt hӑc
giҧ lӛi lҥc cӫa cӵu hӑc viӋn Nalanda, nәi tiӃng uyên thâm cҧ hai
môn trung luұn và lѭӧng hӑc. Nhѭng khi hӑc Tҥng ngӳ, ngài gһp
rҩt nhiӅu khó khăn, bҳt ÿҫu là mүu tӵ tiӃng Tҥng. Tôi luôn thҳc
mҳc không biӃt ngài làm sao ÿӇ mà phát âm cho ÿúng. Ngày nay
có nhiӅu ngѭӡi Ҩn nói tiӃng Tҥng vӟi giӑng nói thұt buӗn cѭӡi.
Trong quá khӭ ӣ Tây Tҥng, có thӇ ӣ ÿâu ÿó vùng Gyantse, có
mӝt anh chàng ngѭӡi Anh hӑc tiӃng Tây Tҥng, thҫy giáo lҥi dҥy
quí ngӳ. Mӝt hôm anh ta bӏ chó cӫa mӝt nhà quí tӝc cҳn. Khi
mách lҥi vӟi nhà quí tӝc, anh chàng ngѭӡi Anh kia lҥi dùng quí
ngӳ gӑi chân cӫa mình là "shab" và gӑi răng con chó là "tsem" !
Nói tiӃng Tây Tҥng giӓi quá phҧi không? Có thӇ là ngài ThiӋn
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Hҧi Tӏch Hӝ cǊng vѭӟng lӛi lҫm tѭѫng tӵ khi dùng quí ngӳ tiӃng
Tҥng. BiӃt ÿâu ngài lҥi chҷng dùng chӳ "kang-pa" thay vì chӳ
"shab" ÿӇ nói ÿӃn chân cӫa quӕc vѭѫng King Trisong Detsen!
Chúng ta cҫn tu hӑc các bҧn kinh luұn cә ÿiӇn mà các hӑc giҧ
Kadampa ÿã tӯng tu hӑc, và bҩt kӇ là tu hӑc ÿiӅu gì cǊng ÿӅu
phҧi hành trì ÿӇ mà chuyӇn tâm.

NGÀY 8
[Tâm bӗ ÿӅ: tinh túy ÿѭӡng tu giác ngӝ]
Lama Tông Khách Ba nói rҵng:
Tâm b͛ ÿ͉ chính là / r˱ͥng c͡t cͯa Ĉ̩i thͳa
Là căn b̫n, n͉n t̫ng / cͯa pháp tu vƭ ÿ̩i
Thu͙c hóa s̷c thành vàng / cͯa ph˱ͣc ÿͱc trí tu͏
Là kho tàng công ÿͱc / cͯa muôn vàn thi͏n h̩nh
Vì bi͇t rõ nh˱ v̵y / ch˱ b͛ tát giͷ gìn
Tâm b͛ ÿ͉ sâu kín / trong lòng m͕i pháp hành
Nhѭ hôm qua [ngày 7] ÿã nói, tâm bӗ ÿӅ là ÿiӅu vô cùng mҫu
nhiӋm thiêng liêng. Ngӑc nhѭ ý có thұt hay không tôi không rõ,
nhѭng trái tim tӯ ái chҳc chҳn sӁ mang lҥi nguӗn an lҥc tӵ tín,
chúng ta sӁ cҧm thҩy thoҧi mái ngay lұp tӭc, cҧ vӅ lâu vӅ dài
cǊng vұy, ÿӅu ÿѭӧc lӧi ích lӟn lao. Trong tҩt cҧ các loҥi tâm lý vӏ
tha thì tâm bӗ ÿӅ là rӕt ráo nhҩt. Ĉây là tâm nguyӋn cӫa kҿ có trí,
rӝng vô lѭӧng vô biên. Loҥi tâm vӏ tha ÿѭӧc trí tuӋ hӛ trӧ này
ÿѭӧc gӑi là rѭӡng cӝt cӫa ÿѭӡng tu Ĉҥi thӯa, chúng ta nhӡ vào
ÿó mà ÿҥt ÿѭӧc trí toàn giác. Ĉѭӡng tu trí tuӋ và phѭѫng tiӋn cӫa
Ĉҥi thӯa vӟi tҩt cҧ nhӳng pháp hành quҧng và thâm cҫn phҧi tu
qua nhiӅu ÿҥi kiӃp dӵa trên căn bҧn và nӅn tҧng cӫa tâm bӗ ÿӅ.
Tâm b͛ ÿ͉ chính là / r˱ͥng c͡t cͯa Ĉ̩i thͳa
Là căn b̫n, n͉n t̫ng / cͯa pháp tu vƭ ÿ̩i
Pháp tu cӫa bӗ tát – hành trì sáu hҥnh ba la mұt và bӕn nhiӃp
pháp ÿӇ thành thөc tâm mình và tâm ngѭӡi – là pháp tu vô lѭӧng
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vѭӧt ra ngoài nhұn thӭc cӫa kҿ phàm phu nhѭ chúng ta. Tҩt cҧ
mӑi pháp tu cӫa bӗ tát ÿӅu khӣi ÿӝng nhӡ tâm bӗ ÿӅ, thành tӵu
nhӡ tâm bӗ ÿӅ. Vì vұy mà nói tâm bӗ ÿӅ là căn bҧn và là nӅn
tҧng cӫa tҩt cҧ mӑi pháp hành cӫa bӗ tát.
Thu͙c hóa s̷c thành vàng / cͯa ph˱ͣc ÿͱc trí tu͏
Trí toàn giác có ÿѭӧc là nhӡ tích tө ÿҫy ÿӫ hai kho phѭӟc trí.
Hҥnh phúc trѭӟc mҳt, dù chӍ là chút hҥnh phúc bé nhӓ cӫa mӝt
ngày sӕng, cǊng chӍ có thӇ có ÿѭӧc nhӡ vào công ÿӭc. Nói tóm
lҥi, mӑi nguӗn hҥnh phúc dù tҥm thӡi hay miên viӉn ÿӅu ÿӃn tӯ
công ÿӭc.
Trong tҩt cҧ các loҥi công ÿӭc thì công ÿӭc phát tâm bӗ ÿӅ
thù thҳng hѫn cҧ, phát tâm nguyӋn vӏ tha muӕn lӧi ích chúng
sinh bҵng cách ÿѭa chúng sinh ÿӃn quҧ vӏ Phұt. Ĉӕi vӟi quҧ vӏ
giҧi thoát và thành tӵu rӕt ráo nhҩt nhѭ vұy, chúng ta không nên
giӳ cái nhìn thiӇn cұn, không thӇ chӡ ÿӧi ÿҥt kӃt quҧ ngay tӭc
khҳc, phҧi phát tâm kiên trì theo ÿuәi tâm nguyӋn này cho ÿӃn
cùng tұn không gian và thӡi gian. Có ÿѭӧc nguӗn nghӏ lӵc vӏ tha
phi thѭӡng nhѭ vұy rӗi thì mӛi phút, mӛi giây chҷng cҫn dөng
công cǊng ÿӅu tích tө ÿѭӧc vô lѭӧng phѭӟc ÿӭc. Phѭѫng pháp
tích tө phѭӟc ÿӭc hӳu hiӋu nhҩt chính là tâm bӗ ÿӅ. Nhӡ tâm này
chúng ta tích tө ÿѭӧc sӕ lѭӧng phѭӟc ÿӭc không thӇ nghƭ bàn,
ÿӗng thӡi cǊng thành tӵu ÿѭӧc kho trí tuӋ giúp chúng ta ÿҥt trí
pháp thân cӫa Phұt. Tҩt cҧ ÿӅu có ÿѭӧc là nhӡ tâm bӗ ÿӅ chӭ
không phҧi chӍ vӟi chӭng ngӝ tánh không mà có thӇ ÿҥt ÿѭӧc trí
pháp thân. Vì vұy mà nói:
Thu͙c hóa s̷c thành vàng / cͯa ph˱ͣc ÿͱc trí tu͏
Là kho tàng công ÿͱc / cͯa muôn vàn thi͏n h̩nh
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Nhѭ trong B̫o Hành V˱˯ng Chính Lu̵n có nói, tâm bӗ ÿӅ
dù chӍ trong phút giây cǊng ÿӫ viên thành cҧ hai bӗ tѭ lѭѫng
phѭӟc tuӋ mӝt cách dӉ dàng nhӡ vào "bӕn yӃu tӕ vô lѭӧng".
Vì bi͇t rõ nh˱ v̵y / ch˱ b͛ tát giͷ gìn
Tâm b͛ ÿ͉ sâu kín / trong lòng m͕i pháp hành
Nhӳng ÿiӅu vӯa nói vӅ tâm bӗ ÿӅ là hoàn toàn ÿúng nhѭ sӵ
thұt, chѭ bӗ tát ÿã phân tích nhѭ vұy bҵng cái tâm không thành
kiӃn, chѭ Phұt ÿã giҧng dҥy nhѭ vұy bҵng cái tâm không thành
kiӃn, hoàn toàn ÿúng vӟi nhӳng gì Phұt chӭng biӃt vӅ thӵc tҥi.
Vì vұy [Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành Lu̵n] có câu nói rҵng:
Qua nhi͉u ÿ̩i ki͇p / Ph̵t th̭y ra r̹ng
Ch͑ có ÿi͉u này / th̵t s lͫi ích
Chѭ bӗ tát noi theo gót chân Phұt cǊng thҩy tâm này thù
thҳng bұc nhҩt. Ĉây là phѭѫng tiӋn thâm sâu nhҩt, mau chóng
nhҩt, giúp chúng ta thành tӵu mөc tiêu cӭu cánh cho bҧn thân và
cho tҩt cҧ. Các bҥn phѭѫng Tây luôn muӕn ÿiӅu gì nhanh nhҩt,
tӕt nhҩt! Vұy hãy nên tu tâm bӗ ÿӅ. Muӕn ÿiӅu tӕt nhҩt, thâm sâu
nhҩt, chóng vánh nhҩt, hãy tu tâm bӗ ÿӅ! Trên ÿӡi chҷng có gì
hѫn ÿѭӧc tâm này!
Vì bi͇t rõ nh˱ v̵y / ch˱ b͛ tát giͷ gìn
Tâm b͛ ÿ͉ sâu kín / trong lòng m͕i pháp hành
BiӃt rõ ÿiӅu này nên các ÿҩng "ÿҥi hùng" bӅn bӍ theo ÿuәi
mөc tiêu làm lӧi cho ngѭӡi, lҥi khéo léo thành tӵu lӧi ích cho
bҧn thân. Tôi nghƭ chѭ bӗ tát luôn biӃt cách toàn thành lӧi ích
cӫa chính mình [tӵ lӧi] mһc dù cǊng không bao giӡ tӯ bӓ lӧi ích
cӫa chúng sinh [lӧi tha].
Lӧi ích cho bҧn thân thì không gì bҵng thành tӵu Pháp thân,
ÿây là mөc tiêu tӵ lӧi. Chѭ bӗ tát biӃt rõ phѭѫng pháp thұt là
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chính xác và ÿҫy ÿӫ ÿӇ mà thành tӵu Pháp Thân. Mһc dù các bұc
thanh văn muӕn ÿѭӧc hҥnh phúc và thoҧi mái, thӃ nhѭng vì
không tu hҥnh bӗ tát nên không thӇ ÿҥt quҧ vӏ Phұt. Vì vұy chѭ
bӗ tát vô cùng thông minh khéo léo. Tôi thѭӡng hay nói ÿùa rҵng
nӃu quí vӏ muӕn ích kӹ thì phҧi ích kӹ cho khôn khéo mӝt chút.
Ích kӹ mӝt cách ngu xuҭn, hҽp hòi, thiӇn cұn thì chӍ thua lӛ mà
thôi. Sӕng trong ÿӡi cho dù không có tín ngѭӥng cǊng phҧi nên
cӕ gҳng chân thành sӕng vì ngѭӡi khác, ÿѭӧc vұy sӁ có nhiӅu
bҥn, khi gһp nghӏch cҧnh chҳc chҳn sӁ có ngѭӡi cӭu giúp. NӃu
chӍ biӃt quan tâm ÿӃn lӧi ích cá nhân xem thѭӡng lӧi ích cӫa
ngѭӡi khác thì khi sӕng sӁ phҧi sӕng cô ÿѫn mӝt mình, dӉ bӏ
ngѭӡi chê cѭӡi, khinh khi, nói xҩu. Rӕt lҥi chҷng còn ai cҥnh
bên, không bҥn, không ngѭӡi thân cho ta tin tѭӣng, nѭѫng dӵa.
Nhìn qua bên phҧi lҥi nghƭ "ngѭӡi này chҷng ÿáng tin"; nhìn qua
bên trái, "ngѭӡi này chҳc sӁ hҥi tôi, vì tôi ÿã tӯng hҥi nó ". Nhìn
ra phía trѭӟc lҥi nghƭ, "ngѭӡi này chҷng thӇ trông cұy vào." Cӭ
nhѭ vұy, chҷng có ai cho mình tin tѭӣng. Ӣ ÿây, tôi ÿang nói ÿӃn
ÿӡi sӕng xã hӝi chung chung, không liên quan gì ÿӃn tôn giáo.
Tâm bӗ ÿӅ có khҧ năng giúp chúng ta làm lӧi cho chính mình
và cho ngѭӡi khác mӝt cách dӉ dàng. Ngѭӡi nào tu tâm bӗ ÿӅ thì
gӑi là "b͛ tát ÿ̩i hùng", là ngѭӡi "giͷ gìn tâm b͛ ÿ͉ sâu kín
trong lòng m͕i pháp hành". Tâm bӗ ÿӅ chѭa có thì bӗ tát phát
huy, tâm bӗ ÿӅ ÿã có thì bӗ tát tăng cѭӡng, mang tâm bӗ ÿӅ vӅ
làm nӅn móng cӫa pháp tu cӫa mình. NӃu chúng ta có thӇ mang
pháp tu thiӅn tánh không, thiӅn bәn tôn, thiӅn hai giai ÿoҥn lӯng
danh cӫa Kim cang thӯa thâm sâu kín mұt vӅ làm chi nhánh cӫa
pháp tu tâm bӗ ÿӅ, có nhѭ vұy mӟi là tu theo chánh pháp, mӟi là
tu theo mұt pháp Kim cang thӯa và Ĉҥi thӯa.
Mұt thӯa phә biӃn rҩt rӝng rãi ӣ vùng Xӭ TuyӃt [Tây Tҥng].
Khi xѭa, các ÿҥo sѭ Ҩn Ĉӝ giӳ gìn mұt pháp mӝt cách kín mұt
vô cùng, ngѭӡi Tây Tҥng lҥi phә biӃn quá rӝng. Vұy chúng ta
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bây giӡ phҧi làm sao cho sӵ mӣ rӝng này trӣ nên xӭng ÿáng, kҿo
không lҥi mҩt ÿi năng lӵc hành trì kín mұt.
Trong lӏch sӱ Tây Tҥng, tôi nghƭ có vӏ ÿҥi ÿҥo sѭ dòng Sakya
tên Junga Nyingpo cӫa dòng hӑ Khon, ngài nói rҵng mұt pháp ӣ
Tây Tҥng lúc bҩy giӡ ÿã suy ÿӗi, nên phҧi ÿѭa dòng mұt pháp rҩt
kín mұt tҥi Ҩn Ĉӝ vào lҥi Tây Tҥng. Và rӗi ngài ÿã nhұn ÿѭӧc
mұt pháp tӯ các bұc ÿҥo sѭ Ҩn Ĉӝ nhѭ ngài Birwapa.
Ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta ÿã ÿi quá xa trong viӋc phә biӃn
mұt pháp, vӕn cҫn ÿѭӧc tu tұp mӝt cách kín ÿáo thâm mұt. Nay
thì ÿã lan rӝng khҳp nѫi. Tuy vұy, tu tұp theo mұt thӯa chӍ có ý
nghƭa nӃu có ÿѭӧc mӕi quan tâm và chút kinh nghiӋm thӵc
chӭng vӅ tâm bӗ ÿӅ. Không biӃt gì vӅ tâm bӗ ÿӅ và tri kiӃn tánh
không thì cho dù có nhұn mұt pháp quán ÿҧnh, ÿѭӧc ÿҥo sѭ dүn
dҳt, nhұp thҩt nhiӅu năm trong chòi tranh vách ÿҩt cǊng chҷng ÿӇ
làm gì. Khó lҳm thay! Khó lҳm thay! Trong ÿӡi sӕng xã hӝi cǊng
vұy, có giҧi thích cho ngѭӡi khác biӃt vӅ tâm bӗ ÿӅ thì nhѭ vұy
mӟi thұt là làm ÿiӅu lӧi ích cho hӑ và cho xã hӝi nói chung.
Chҷng nên ÿi quanh nói vӟi thiên hҥ rҵng nӃu không cúng dѭӡng
ÿҥo sѭ thì sӁ ÿӑa ÿӏa ngөc.
Tôi thѭӡng hay kӇ câu chuyӋn sau ÿây: Xѭa kia có mӝt vӏ sѭ
trѭӣng sӕng tҥi vùng Kham Tây Tҥng. Mӝt hôm có ngѭӡi ÿӃn
cҫu kiӃn, hӓi thăm thҫy thӏ giҧ xem Sѭ trѭӣng ÿang ӣ nѫi nào.
Thҫy thӏ giҧ cѭӡi nhҥo rҵng "thҫy tôi ÿang ra ngoài hù dӑa ông
bà già!" Tôi nghƭ thҫy thӏ giҧ nói nhѭ vұy mӝt phҫn vì thân thiӃt
vӟi sѭ trѭӣng, nhѭng ÿây thұt sӵ là mӝt lӡi khuyên răn. Các vӏ
ÿҥo sѭ thèm thuӗng tài sҧn cúng dѭӡng, cӭ mang cҧnh ÿӏa ngөc
ra hù dӑa ngѭӡi khác, ÿây thұt sӵ là lӧi dөng Phұt pháp ÿӇ bóc
lӝt Phұt tӱ. Là mӝt vӏ thҫy thì phҧi nuôi dѭӥng lòng tin nѫi tâm
bӗ ÿӅ, nѫi tҩm lòng trân quí ngѭӡi khác hѫn cҧ bҧn thân, phҧi
hѭӟng vӅ tâm bӗ ÿӅ mà cҫu nguyӋn, phҧi nói vӅ tâm bӗ ÿӅ cho
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ngѭӡi khác nghe. Có làm nhѭ vұy mӟi giúp ích xã hӝi, mang
hҥnh phúc ÿӃn cho bҧn thân và cho ngѭӡi khác. Sӕng trӑn mӝt
ÿӡi không ác ý, không hҥi ai, chҳc chҳn kiӃp sau sӁ ÿѭӧc lӧi ích.
Cho dù không tin có kiӃp sau cǊng vүn ÿѭӧc sinh vào cõi tӕt
lành nhӡ năng lӵc huân tұp thiӋn tâm. Vì vұy chúng ta ÿӅu nên
thích thú nӛ lӵc thuҫn dѭӥng thiӋn tâm này, ÿây chính là tinh túy
cӫa ÿѭӡng tu. Hãy luôn ghi nhӟ ÿiӅu này.

NGÀY 9
[Nӝi dung pháp hành]
Hôm qua chúng ta có buәi lӉ phát bӗ ÿӅ tâm nguyӋn và sau
ÿó là truyӅn bӗ tát giӟi. Phát tâm bӗ ÿӅ rӗi thì phҧi tu tұp thӑ
giӟi, hành trì sáu hҥnh ba la mұt. Phҧi hiӇu rҵng sáu hҥnh ba la
mұt tәng kӃt toàn bӝ mӑi pháp hành bӗ tát ÿҥo, ngѭӡi tu du hành
trên con ÿѭӡng này bҵng cách phӕi hӧp thuҫn nhҩt phѭѫng tiӋn
và trí tuӋ, không ÿӇ tách lìa trong pháp tu.
Nhͥ công ÿͱc này, nguy͏n kh̷p chúng sinh,
tích tͭ ÿ̯y ÿͯ ph˱ͣc ÿͱc trí tu͏
nhͥ ÿó thành tu hai thân cͱu cánh.
Ngài Long Thӑ ÿã viӃt nhѭ vұy trong câu kӋ hӗi hѭӟng cӫa
Sáu M˱˯i Thi Tͭng Lu̵n Lý [Lͭc Th̵p Tͭng Nh˱ Lý Lu̵n]. Phұt
quҧ bao gӗm hai thân cӭu cánh ÿó là pháp thân [Dharmakaya] và
sҳc thân [Rupakaya] ÿӇ tӵ lӧi và lӧi tha. Muӕn ÿҥt hai thân này,
ngѭӡi tu cҫn tích tө ÿҫy ÿӫ mӑi nhân duyên tѭѫng ӭng.
Tánh chҩt cӫa pháp thân là tӏch diӋt mӑi tѭӟng hiӋn. ĈiӅu
mang cùng tánh chҩt vӟi sӵ tӏch diӋt này chính là tâm siêu viӋt
mӑi phҥm vi ÿӕi ÿãi, trӵc chӭng tánh không, sung mãn mӑi chӭc
năng thành tӵu quҧ pháp thân. Sҳc thân thì tùy theo nhu cҫu sӣ
thích cӫa chúng sinh mà thӏ hiӋn. Chúng sinh cҫn giáo hóa thӃ
nào, sҳc thân Phұt sӁ hiӋn ra thӃ ҩy. Nhân duyên ÿѭa ÿӃn quҧ sҳc
thân chính là thân tѭӟng cӫa tâm [mental body] mang ÿӫ mӑi
tѭӟng hҧo chính phө cӫa bұc giác ngӝ, còn ÿѭӧc gӑi là thân vi tӃ.
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HiӇn thӯa nói rҵng muӕn ÿҥt ÿѭӧc tӯng tѭӟng hҧo mӝt, bӗ tát
phҧi ÿҥt ÿӃn ÿӏa vӏ tu chӭng cao, tích tө vô lѭӧng công ÿӭc.
Nguӗn năng lѭӧng tích cӵc có ÿѭӧc nhӡ hành trì vô lѭӧng thiӋn
phѭѫng tiӋn này ÿѭӧc gӑi là t˱ l˱˯ng ph˱ͣc ÿͱc. Ӣ trong thӵc
tҥi cӫa tánh không, tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng ÿӅu ÿӗng mӝt mùi vӏ,
trí tuӋ thu nhiӃp vào trong thӵc tҥi ҩy cùng vӟi tҩt cҧ mӑi hiӋn
tѭӧng, ÿӗng nhҩt mӝt vӏ, vѭӧt thoát mӑi hình tѭӟng phân biӋt ÿӕi
ÿãi, ÿiӅu này ÿѭӧc gӑi là t˱ l˱˯ng trí tu͏. Hai kho bӗ tѭ lѭѫng
phѭӟc ÿӭc và trí tuӋ này cҫn ÿi chung vӟi nhau, ngang bҵng nhѭ
nhau, hӳu hiӋu nhѭ nhau, có vұy mӟi ÿҥt ÿѭӧc hai thân Phұt
tѭѫng ӭng.
ĈӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc ÿiӅu này, ngѭӡi tu cҫn hiӇu rõ vӅ bҧn thӇ
[nӅn tҧng cӫa thӵc tҥi], là nhӏ ÿӃ. Vì sao? Vì nhӡ ý thӭc ÿѭӧc
tѭӟng hiӋn duyên sinh không sai chҥy cӫa bҧn thӇ, ngѭӡi tu hiӇu
ÿѭӧc tánh nhân quҧ. Nhân lành sinh quҧ lành. Muӕn ÿҥt tánh ÿӭc
cӫa bұc toàn giác thì phҧi hӝi ÿӫ nhân duyên tѭѫng ӭng. Vұy
muӕn tích tө tѭ lѭѫng phѭӟc ÿӭc thì ngѭӡi tu phҧi hành trì vӟi lý
trí và niӅm tin xác quyӃt và phҧi có khҧ năng dӉ dàng nhұn ÿӏnh
quá trình tu chӭng. Tҩt cҧ mӑi pháp hành này, có phҧi ÿӅu ÿѭӧc
thiӃt lұp tӯ chân ÿӃ? Không phҧi. Không có pháp hành nào ÿѭӧc
dӵng lên tӯ thӃ ÿӭng ÿӝc lұp cҧ. HiӇu ÿѭӧc thӵc chҩt cӫa sӵ vұt,
hiӇu ÿѭӧc sӵ vұt vӕn không hiӋn hӳu ÿӝc lұp, chӍ do duyên sinh
mà có nên không thӇ có tӵ tánh. Nói tóm lҥi, cҫn hiӇu rҵng sӵ vұt
vӕn chӍ hiӋn hӳu qua danh tӯ và khái niӋm, do ÿó không hiӋn
hӳu mӝt cách ÿӝc lұp. BiӃt ÿѭӧc chân tánh cӫa sӵ vұt, biӃt sӵ vұt
vӕn là nhѭ thӃ nào, hiӋn hӳu cách ra sao, ÿây phҧi là cái biӃt cӫa
trí tuӋ. Vұy chúng ta phҧi có khҧ năng dӉ dàng nhұn ÿӏnh chân ÿӃ
và tөc ÿӃ. Tu theo hӋ thӕng căn bҧn này thì sӁ ÿӃn ÿѭӧc vӟi trí
toàn giác.
ĈӃn ÿây tôi xin ngѭng phҫn ôn tұp bài giҧng ngày hôm trѭӟc.

NGÀY 10
[Cѫ cҩu ÿѭӡng tu]
Lama Tông Khách Ba trong Chͱng Ĉ̩o Ca nói rҵng:
Có Ĉ͓nh thi͇u Tu͏ / ch̻ng ÿͯ kh̫ năng
Ch̿t ÿͱt g͙c r͍ / ràng bu͡c luân h͛i.
Có Tu͏ thi͇u Ĉ͓nh / thì dù quán sát
miên m̵t ÿ͇n ÿâu / cǊng không th͋ nào
tách lìa phi͉n não. / Vì v̵y các b̵c
ÿ̩o s˱ luôn ḽy / m̷t Tu͏ thâm nh̵p
vào chân thc t̩i / mà trͭ vͷng vàng
trên l˱ng nga Ĉ͓nh, / r͛i dùng vǊ khí
cc kǤ bén nh͕n / cͯa lu̵n Trung Ĉ̩o,
thoát m͕i cc ÿoan, / phá hͯy n͉n t̫ng /
ch̭p th˱ͥng ch̭p ÿo̩n / ch̭p bám cc ÿoan,
nhͥ v̵y Không tu͏ / d̯n d̯n khai mͧ.
Th̯y là hành gi̫ / ÿã tu nh˱ v̵y.
Các con ai ng˱ͥi / ÿang c̯u gi̫i thoát
hãy t thu̯n d˱ͩng / ÿúng theo l͙i này.
Nhѭ nói ӣ ÿây, kiӃp ngѭӡi này mang ÿӃn ÿҫy ÿӫ mӑi cѫ hӝi
ÿӇ tu tұp theo Phұt pháp, kiӃp ngѭӡi hiӃm hoi duy nhҩt này, bây
giӡ chúng ta ÿã có ÿѭӧc rӗi, lҥi có ÿѭӧc cѫ hӝi hành trì mӝt cách
nghiêm mұt. NӃu vào lúc này mà cӭ chҥy theo thói quen tu tұp
hӡi hӧt – hӡi hӧt nghe, hӡi hӧt tu, thӍnh thoҧng nghe pháp, nhұn
quán ÿҧnh, thӍnh thoҧng nhұp thҩt tu thiӅn, dөng công chҷng bao
nhiêu mà lҥi mong thành chánh quҧ, thұt khó lòng toҥi nguyӋn.
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Hãy nhìn xem cuӝc ÿӡi cӫa ngài Milarepa. Ngài mӝt ÿӡi thành
Phұt, xҧ bӓ mӑi sӵ trong ÿӡi sӕng, tinh tҩn miên mұt ngày ÿêm
tu hành. Ngài Gyalwa Ensapa và sѭ phө là ÿҥi thành tӵu giҧ
Choe Dorje cǊng vұy. Lҥi có ngài Khedup Norsang Gyatso, tiӇu
sӱ nói rҵng ngài sӕng 40 năm ҭn tu trên núi. TiӇu sӱ cӫa Gedun
Gyatso, ÿӭc Ĉalai Lama ÿӡi thӭ hai, cǊng có ghi rҵng có ngài
Norsang Gyatso tu thành Phұt quҧ sau vài tháng hành trì mұt
pháp Guhyasamaja. Xӭng vӟi câu tөng niӋm
"Hͩi ÿͱc Norbusang! b̵c thành tu ba thân [Ph̵t]."
Ngài là ngѭӡi rҩt nәi tiӃng vào thӡi ÿó. Ĉây là tҩm gѭѫng
sáng cӫa nhӳng ngѭӡi dӕc tâm tu tұp chánh pháp. Ngѭӧc lҥi
chúng ta luôn có khuynh hѭӟng tu tұp hӡi hӧt sѫ sài, chӍ ÿӇ tӵ
trҩn an. Ngài Gungthang Rinpoche tӯng nói:
Ĉͥi s͙ng nhͧn nh˯ có bao giͥ ÿ˱a ÿ͇n qu̫ gi̫i thoát..
Ĉ͇n lúc lìa ÿͥi, nghƭ ÿ͇n công phu tu t̵p cͯa mình, c̫m
th̭y trong lòng ch̻ng có chút t tin. T͙t nh̭t hãy tu cho
thành chánh qu̫ ngay trong ÿͥi s͙ng này. Cho dù
không ÿ˱ͫc, cǊng hãy nên c͙ g̷ng mang Ph̵t pháp
kh̷c sâu vào tâm thͱc.
Nói vӅ công phu tu tұp, Lama Tông Khách Ba dҥy rҵng tâm
buông xҧ, tâm bӗ ÿӅ và trí tuӋ tánh không là ba ÿiӅu cѫ bҧn.
Muӕn tu tâm buông xҧ cҫn quán niӋm vӅ khә ÿau trong cõi
sinh tӱ này. Khi quán niӋm vӅ khә, chúng ta cҫn có ÿѭӧc niӅm
cҧm nhұn sâu xa rҵng hӉ còn chӏu sӵ thao túng cӫa phiӅn não,
còn chѭa thoát sinh tӱ luân hӗi thì vүn còn phҧi sӕng trong cҧnh
bҩt an. HiӇu ÿѭӧc ÿiӅu này tӵ nhiên quí vӏ sӁ thôi không còn
dung túng phiӅn não nӳa.
Tӯ ÿó suy ra hoàn cҧnh cӫa chúng sinh nhiӅu nhѭ không gian
vô tұn, thҩy chúng sinh cǊng khә nhѭ mình nên sinh niӅm ÿӗng
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cҧm. Khә ÿau này bҧn thân mình kham không nәi, nên thѭѫng
xót chúng sinh cǊng ÿang bӏ phiӅn não khӕng chӃ. Dù là A la
hán, hay cҧ bӗ tát tӯ ÿӏa thӭ tám cho ÿӃn ÿӏa thanh tӏnh thӭ mѭӡi
cǊng vүn còn bӏ tұp khí phiӅn não ngăn ngҥi, chѭa thӇ thҩy biӃt
hӃt mӑi sӵ. Các vӏ thanh văn duyên giác thì lҥi rѫi vào niӃt bàn
mӝt chiӅu, hãy xót thѭѫng hӑ chѭa ÿӫ dǊng mãnh. Cӭ nhѭ vұy,
nguyӋn khҳp chúng sinh nhѭ không gian vô tұn ÿҥt ÿѭӧc trí toàn
giác cӫa Phұt, thoát tҩt cҧ phiӅn não cùng tұp khí cӫa phiӅn não,
hãy dǊng mãnh phát tâm ÿѭa hӑ ÿӃn ÿó.
Tӯ ÿҫu chí cuӕi, pháp tu thұt sӵ cӫa chúng ta phҧi là tâm bӗ
ÿӅ, là tâm vӏ tha, thѭѫng ngѭӡi hѫn cҧ bҧn thân, vì vұy mà phát
tâm nguyӋn muӕn tu thành Phұt. Tâm này gӗm ÿӫ hai chí
nguyӋn. Tu tâm bӗ ÿӅ không nhҩt thiӃt phҧi ngӗi thҷng lѭng mӝt
chӛ. Quí vӏ có thӇ tu ӣ mӑi nѫi, trong mӑi tình huӕng. Tu phát
tâm bӗ ÿӅ thì ӣ ÿâu lúc nào cǊng tu ÿѭӧc, kӇ cҧ khi ÿi ÿӭng nҵm
ngӗi. Muӕn tu pháp bәn tôn du già, ngày ÿêm phҧi giӳ niӅm tӵ
tín nhiӋm mҫu và sӵ trong sáng linh hoҥt cӫa ÿҩng bәn tôn, do
ÿó ngӗi thҷng lѭng sӁ quán thҩy rõ ràng hѫn. Còn tu tâm bӗ ÿӅ
thì ÿi ÿӭng nҵm ngӗi gì cǊng ÿӅu có thӇ tu ÿѭӧc. NӃu quí vӏ có
thӇ tu ÿѭӧc thì ÿây chính là pháp hành quan trӑng nhҩt.
Nói tóm lҥi, muӕn phát tâm bӗ ÿӅ cho ÿúng nghƭa thì phҧi có
sӵ hӛ trӧ cӫa tri kiӃn tánh không. Khi tu, chúng ta cҫn chuyên
tâm vào trí tuӋ hiӇu tánh không ÿӇ ÿҥt ÿӃn kinh nghiӋm trӵc
chӭng tánh không. Chӭng ngӝ này sӁ ÿoҥn diӋt mӑi chҩp bám
vào hiӋn hӳu chҳc thұt cӫa "cái tôi".
Muӕn ÿѭӧc nhѭ vұy, chúng ta cҫn có ÿӏnh. Ĉӏnh là yӃu tӕ hӛ
trӧ chính yӃu cӫa tuӋ. Chúng ta cҫu nguyӋn ÿã nhiӅu, tu tұp cǊng
nhiӅu, nhѭng chѭa thành tӵu ÿѭӧc bao nhiêu, chҷng qua chӍ vì
thiӃu ÿӏnh. Tu ÿӏnh ÿӕi vӟi ngѭӡi lӟn tuәi thұt quá khó khăn.
Ngѭӡi nào còn trҿ, phҧi nên nӛ lӵc tu ÿӏnh. Lama Tông Khách
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Ba nói rҵng có ÿӏnh là có khҧ năng thӵc hành thiӋn pháp hӳu
hiӋu hѫn. Ví dө thiӅn vӅ vô thѭӡng, vô ngã, khә, phát tâm bӗ ÿӅ
hay bҩt cӭ pháp hành nào khác, chӍ cҫn chút ít ÿӏnh tâm cǊng sӁ
hӳu hiӋu hѫn. Dƭ nhiên là khi quán vӅ thiӋn pháp thì ÿӏnh càng
sâu sӁ càng dӉ chuyӇn tâm hѫn. Tu cho ÿҥt ÿӏnh là ÿiӅu tӕi cҫn
thiӃt.
Tuy vұy, nӃu cho rҵng pháp tu ÿӏnh là cӕt tӫy, là mөc tiêu
cӫa ÿѭӡng tu, chӍ có tu ÿӏnh mӟi thұt sӵ quan trӑng, nói nhѭ vұy
không ÿúng. Lama Tông Khách Ba dҥy rҵng có ÿӏnh thiӃu tuӋ sӁ
chҷng làm sao chһt ÿӭt gӕc rӉ luân hӗi. Cho dù có ÿҥt ÿѭӧc ÿӏnh
không vô biên xӭ, thӭc vô biên xӭ, vô sӣ hӳu xӭ hay là phi
tѭӣng phi phi tѭӣng xӭ, vӑng tâm chҩp ngã vүn chҥy song song,
ÿӏnh này chҷng thӇ diӋt ÿѭӧc tâm chҩp ngã.
ĈiӅu không thӇ ÿi chung vӟi vӑng tâm chҩp ngã là tuӋ chӭng
vô ngã. Vì vұy, nhѭ tôi vӯa nói, có tuӋ thiӃu ÿӏnh thì quán chiӃu
cӥ nào cǊng không làm sao chһt ÿӭt ÿѭӧc phiӅn não. Chúng ta
cҫn phӕi hӧp ÿӏnh và tuӋ. Ĉҥt ÿӏnh trѭӟc, phát tuӋ sau. Trѭӟc khi
ÿҥt ÿӏnh, phҧi luyӋn cho tâm mình quen vӟi tri kiӃn tánh không,
càng quen thuӝc càng tӕt. Phҧi làm sao cho mӛi khi nghƭ rҵng sӵ
vұt vӕn không hiӋn hӳu có tӵ tánh, ngay lұp tӭc trong tâm phát
sinh cҧm nhұn sâu xa, tâm biӃn chuyӇn, thay ÿәi, khác ÿi. Cҫn nӛ
lӵc sao cho tâm có ÿѭӧc biӃn chuyӇn nhѭ vұy. HiӇu suông ý
nghƭa là không ÿӫ, cҫn phҧi suy nghƭ tӟi lui, ӭng vào nѫi mình ÿӇ
cho năng lӵc huân tұp khiӃn tâm xúc ÿӝng mãnh liӋt mӛi khi
nghe nói ÿӃn sӵ không-có-tӵ-tánh cӫa sӵ vұt. Công phu quán
chiӃu vӅ tri kiӃn tánh không là ÿiӅu vô cùng trӑng yӃu.
Trong mҩy ngày vӯa qua, tôi giҧi thích vӅ cѫ cҩu ÿѭӡng tu
giҧi thoát và khҧ năng tұn diӋt phiӅn não. Không thích phiӅn não
nhѭng nӃu không biӃt rҵng mình có khҧ năng diӋt phiӅn não thì
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cǊng chҷng ích gì. Ngѭӧc lҥi, nӃu biӃt phiӅn não có thӇ tұn diӋt
ÿѭӧc, càng không thích lҥi càng hăng hái nӛ lӵc, càng thêm tӵ
tín áp dөng yӃu tӕ hóa giҧi phiӅn não, sӁ thҩy có cái gӑi là giҧi
thoát luân hӗi, chính mình cǊng làm ÿѭӧc. Cӭ nhѭ vұy rӗi sӁ
thҩy mình có khҧ năng ÿҥt Tӵ Tánh Pháp Thân, siêu thoát toàn
diӋn mӑi phiӅn não và mӑi vӃt hҵn do phiӅn não lѭu lҥi [tұp khí
phiӅn não]. Có ÿѭӧc mô hình này rõ ràng trong tâm, tӵ nhiên sӁ
phát sinh nguyӋn vӑng muӕn thành tӵu trí toàn giác. Quí vӏ thҩy
chѭa, quan trӑng biӃt bao!
Vұy quí vӏ nhҩt ÿӏnh phҧi hiӇu ÿôi chút vӅ tánh không, dӵa
vào ÿó ÿӇ mà xây dӵng tâm bӗ ÿӅ cùng tri kiӃn tánh không. Tu
chӍ và quán ÿӇ chӭng biӃt chân thӵc tҥi, nhӡ ÿó tiӃn dҫn trên các
chӭng ÿҥo, các ÿӏa bӗ tát. Muӕn bѭӟc theo ÿѭӡng tu này, phҧi
biӃt rõ nguyên tҳc pháp tu. Cҫn thҩy rõ trӑn vҽn ÿѭӡng tu, kӇ tӯ
bѭӟc nhұp môn cho ÿӃn lúc ÿҥt trí toàn giác, nhӟ rõ tuҫn tӵ
ÿѭӡng tu, tánh chҩt ra sao, bao nhiêu giai ÿoҥn. Ĉѭѫng nhiên
phҧi xuҩt phát ngay tӯ nѫi quí vӏ ÿang ÿӭng, nhѭng nӃu thҩy
ÿѭӧc trình tӵ nhӳng bѭӟc tiӃp theo thì sӁ không ÿi lҥc, ngѭӧc lҥi
cҧm thҩy rҩt thoҧi mái tӵ tin, vì có ÿѭӧc bҧn ÿӗ chính xác trong
tâm. Quí vӏ nhҩt ÿӏnh phҧi tұp làm quen vӟi trӑn vҽn hӋ thӕng tu.
Vì lý do này mà quí vӏ phҧi nên lҳng nghe lӡi giҧng vӅ giáo pháp
trӑn vҽn mà tôi ÿang nói ÿây, qua pháp Lamrim này.
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NGÀY 11
[Thâm nhұp chân tánh thӵc tҥi]
Ĉҥi ÿҥo sѭ Long Thӑ trong Trung Quán Lu̵n nói nhѭ sau:
Dͱt nghi͏p, phi͉n não / thì ÿ̩t gi̫i thoát
Nghi͏p và phi͉n não / sinh tͳ v͕ng ki͇n
V͕ng ki͇n thì l̩i / sinh tͳ ni͏m khͧi
Ni͏m khͧi t͓ch di͏t / nhͥ vào tánh không.
Chúng ta ai cǊng muӕn hҥnh phúc, không muӕn khә ÿau dù
chӍ trong mѫ. Mһc dù không muӕn nhѭng vүn cӭ khә, ÿӫ thҩy sӵ
viӋc có ÿiӅu không әn. Tôi có ÿã nói qua trong phҫn 12 duyên
khӣi: gӕc rӉ cӫa sinh tӱ luân hӗi chính là vô minh – ÿúng là cái
tên chҷng mҩy cát tѭӡng! Vô minh này nhìn sӵ vұt mӝt cách sai
lӋch, tӯ ÿó khә ÿau cӭ ұp ÿӃn.
Có cách gì thoát khә ÿѭӧc không? Khҷng ÿӏnh là có. Vì sao?
Vì nhѭ ÿã nói, tâm mà biӃt sai thì chҳc chҳn phҧi có yӃu tӕ ÿӕi
nghӏch hóa giҧi. Vӑng tâm là tâm không biӃt chính xác vӅ thӵc
tҥi, cái thҩy cӫa vӑng tâm là cái thҩy trái ngѭӧc vӟi sӵ thұt. Vì
vӑng tâm không phù hӧp vӟi sӵ thұt cho nên tӵ nó vӕn ÿã có yӃu
tӕ ÿӕi nghӏch hóa giҧi. Sӵ thұt vүn luôn là sӵ thұt, không bao giӡ
thay ÿәi. Vӑng tâm nhұn biӃt ÿӕi cҧnh qua lăng kính méo mó, tӵ
nó chҷng có lý lӁ gì cҧ, không phù hӧp vӟi thӵc tҥi ÿúng nhѭ sӵ
thұt.
Cái thҩy sai lӋch luôn có yӃu tӕ ÿӕi nghӏch, ÿó là cái thҩy
ÿúng nhѭ sӵ thұt. Cái thҩy ÿúng nhѭ sӵ thұt luôn phù hӧp vӟi
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thӵc tҥi, vì vұy hӉ càng nhìn sâu thì thӵc tҥi này lҥi càng hiӋn ra
rõ ràng hѫn. Cái thҩy ÿúng nhѭ sӵ thұt này ÿѭӧc dӵa trên cѫ sӣ
nӅn tҧng rҩt vӳng chҳc, ÿây chính là yӃu tӕ hóa giҧi vӑng tâm rҩt
hӳu hiӋu. Mһc dù vӑng tâm chҩp ngã cǊng là yӃu tӕ ÿӕi nghӏch
vӟi trí tuӋ chӭng vô ngã, nhѭng vӑng tâm không có khҧ năng hóa
giҧi trí tuӋ vì vӑng tâm không có chút cѫ sӣ nӅn tҧng nào cҧ.
Ngѭӧc lҥi, trí tuӋ chӭng vô ngã là cái nhìn ÿúng vӟi sӵ thұt, luôn
ÿѭӧc dӵa trên nӅn tҧng vӳng chҳc cӫa luұn lý, có năng lӵc hóa
giҧi vӑng tâm rҩt mãnh liӋt. Vì có yӃu tӕ hóa giҧi mãnh liӋt nhѭ
vұy cho nên phiӅn não là ÿiӅu có thӇ tұn diӋt.
Tұn diӋt phiӅn não bҵng cách nào?
Câu kӋ nói rҵng:
Dͱt nghi͏p, phi͉n não / thì ÿ̩t gi̫i thoát
Tұn diӋt nghiӋp và phiӅn não bҵng cách vұn dөng yӃu tӕ hóa
giҧi tѭѫng ӭng, ÿһc biӋt là phҧi hóa giҧi phiӅn não sao cho không
còn chút nghiӋp phiӅn não nào còn có thӇ dҩy lên. Nhѭ vұy sӁ
không tҥo nghiӋp mӟi. Còn lҥi mӟ nghiӋp cǊ ÿã tҥo trong quá
khӭ, lӁ ra trә quҧ khә ÿau sinh tӱ, nhѭng nay ÿã không còn ÿѭӧc
tѭӟi tҭm nuôi dѭӥng nên trӣ thành vô hiӋu hóa. Cӭ nhѭ vұy mà
tұn diӋt nghiӋp và phiӅn não, thành tӵu giҧi thoát. Tҥi sao?
Chúng ta trôi lăn trong sinh tӱ luân hӗi chҷng qua vì nghiӋp.
Sinh cõi lành hay cõi dӳ ÿӅu là vì nghiӋp lành hay nghiӋp dӳ do
phiӅn não tác ÿӝng mà có. PhiӅn não này chӫ yӃu có ba loҥi, gӑi
là tam ÿӝc [tham, sân, si]. Ba loҥi phiӅn-não-căn-bҧn này phát
xuҩt tӯ tâm vô minh chҩp tӵ tánh. Vô minh không phҧi chӍ là mѫ
hӗ không biӃt rõ vӅ thӵc tánh cӫa sӵ vұt, mà biӃt nhѭng lҥi biӃt
sai. NӃu hӓi thӵc tánh cӫa sӵ vұt là gì, nói chung thӵc tánh này
có nhiӅu mӭc ÿӝ, thô lұu và vi tӃ. Tuy vұy khi nói ÿӃn chân tánh
cӫa sӵ vұt thì phҧi là thӵc tҥi rӕt ráo cӫa sӵ vұt. Ĉây là ÿiӅu ÿѭӧc
nói ÿӃn trong Trung Quán Lu̵n và ÿây là ý thұt cӫa Phұt khi
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thuyӃt hӋ kinh Bát Nhã. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu nói
rҵng:
…ph̫i th̭y r̹ng ngǊ u̱n cǊng không hi͏n hͷu có t
tánh.
Tҩt cҧ sӵ vұt, bao gӗm cҧ năm hӧp thӇ [ngǊ uҭn], lúc chҷng
quán chiӃu truy tìm thì hiӋn hӳu qua tѭӟng hiӋn. NӃu nhѭ cӕ
công quán chiӃu xem sӵ vұt thұt sӵ hiӋn hӳu nhѭ thӃ nào, lҥi
chҷng thӇ tìm thҩy. Sӵ vұt chӍ ÿѫn thuҫn là danh tӯ và khái niӋm,
ngoài cái tên ra chҷng có chút thӵc thӇ nào khác, không phҧi
giӕng nhѭ chúng ta lҫm thҩy. Vұy tánh chҩt chân thұt cӫa sӵ viӋc
chính là tánh không, không thӵc thӇ, không tӵ tánh. Mһc dù sӵ
thұt là nhѭ vұy, nhѭng vô minh thì lҥi thҩy sӵ vұt hiӋn hӳu có tӵ
tánh. Loҥi vӑng tâm này không nhӳng là không biӃt vӅ chân tánh
cӫa sӵ vұt mà lҥi còn chҩp dính vào cái biӃt sai lӋch. Vì vұy mà
gӑi là vô minh. Vô minh này ÿѭӧc gӑi là "vô minh chҩp ngã ", vì
tánh chҩt cӫa vô minh là chҩp bám vào hiӋn hӳu có tӵ tánh. Tӯ
vô minh này phát sinh ra tham và sân nhѭ chúng ta ÿã có dӏp nói
qua. Vì vұy câu kӋ nói rҵng
Dͱt nghi͏p, phi͉n não / thì ÿ̩t gi̫i thoát
Nghi͏p và phi͉n não / sinh tͳ v͕ng ki͇n
Nói chung, chӳ "vӑng kiӃn" cǊng có thӇ ӭng vào vӟi vô minh
chҩp tӵ tánh, nhѭng "vӑng kiӃn" nói ӣ ÿây là cái thҩy sai lӋch vӅ
sӵ vұt, ÿӃn tӯ vô minh chҩp có tӵ tánh. Vì vô minh chҩp có tӵ
tánh nên mӑi cái nhìn vӅ ÿӕi cҧnh ÿӅu bӏ phóng ÿҥi. Vұy vӑng
kiӃn ӣ ÿây có nghƭa là cái thҩy sai lӋnh. Vӑng kiӃn này phát sinh
tӯ niӋm khӣi. Nói cách khác, nhӳng khái niӋm sai lӋch này do
ÿӝng niӋm chҩp hiӋn hӳu có tӵ tánh mà có. Vұy gӕc rӉ cӫa sinh
tӱ luân hӗi nҵm ӣ niӋm khӣi chҩp tӵ tánh.

Lamrim Ĉҥi Luұn Toát YӃu

W

75

Vұy ÿâu là ÿiӅu có khҧ năng diӋt bӓ niӋm khӣi? Câu kӋ nói
rҵng
Ni͏m khͧi t͓ch di͏t / nhͥ vào tánh không.
HiӇu rõ sӵ vұt vӕn không có tӵ tánh, hoàn toàn trái vӟi cái
thҩy cӫa vô minh, rӗi thuҫn dѭӥng trí tuӋ này bҵng niӅm tin xác
quyӃt và bҵng kinh nghiӋm thiӅn chӍ quán, tӯ tӯ vô minh chҩp
ngã sӁ tұn diӋt. Ni͏m khͧi t͓ch di͏t nhͥ vào tánh không. Ý nghƭa
cӫa câu này ÿѭӧc ngài Thánh Thiên, ÿӋ tӱ chân truyӅn cӫa ngài
Long Thӑ, giҧi thích trong Tͱ Bách Quán Lu̵n Tͭng nhѭ sau:
CǊng nh˱ thân giác / trùm kh̷p thân th͋
Vô minh tràn ng̵p / m͕i thͱ phi͉n não
Di͏t ÿ˱ͫc vô minh / là phi͉n não di͏t.
Các giác quan nhѭ thӏ giác, thính giác v.v... không bao trùm
khҳp thân thӇ. Ngѭӧc lҥi thân giác bao trùm toàn bӝ mӑi giác
quan khác. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, các loҥi phiӅn não ÿһc thù nhѭ
tham hay sân không bao trùm các loҥi phiӅn não khác. Mӛi loҥi
phiӅn não ÿӅu có nӅn tҧng riêng, cǊng giӕng nhѭ con mҳt chӍ làm
nӅn tҧng cho thӏ giác [không phҧi là nӅn tҧng cӫa thính giác,
khӭu giác v.v..] Các loҥi phiӅn não nhѭ tham, sân, mҥn và nghi,
cái nào có riêng lãnh vӵc cӫa cái nҩy, chӍ riêng vô minh chҩp tӵ
tánh là bao trùm toàn bӝ mӑi phiӅn não khác, cǊng giӕng nhѭ
thân giác bao trùm mӑi giác quan.
CǊng nh˱ thân giác / trùm kh̷p thân th͋
Vô minh tràn ng̵p / m͕i thͱ phi͉n não
Vô minh nói ӣ ÿây là vô minh chҩp tӵ tánh, Tͱ Bách Quán
Lu̵n Tͭng có nói rõ trong câu kӋ trѭӟc ÿó, rҵng vô minh là
ÿi͉u phóng ÿ̩i thành hi͏n hͷu có t tánh
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Vұy loҥi vô minh phóng ÿҥi thӵc tҥi này luӗn lõi trong mӑi
thӭ phiӅn não khác. Vì vұy mà nói rҵng:
Di͏t ÿ˱ͫc vô minh / là phi͉n não di͏t.
Câu này cho thҩy nӃu áp dөng yӃu tӕ hóa giҧi ÿӇ tұn diӋt vô
minh thì mӑi phiӅn não khác do vô minh sinh ra ÿӅu sӁ tұn diӋt.
Câu hӓi tiӃp theo là làm sao ÿӇ tұn diӋt vô minh? Câu kӋ nói
rҵng:
Chͱng duyên sinh thì / vô minh ch̻ng sinh
Nên tôi t̵n lc / gi̫i thích ÿi͉u này.
"Duyên sinh" không phҧi chӍ là mӕi tѭѫng quan giӳa nhân và
quҧ. Chúng ta phҧi hiӇu duyên sinh qua nghƭa khái niӋm lұp
danh. Sӵ vұt hiӋn hӳu qua tên gӑi và khái niӋm, hiӇu ÿѭӧc nhѭ
vұy sӁ thҩy sӵ vұt không hiӋn hӳu mӝt cách khách quan, chӍ do
tâm hành mà có. HiӇu ÿѭӧc nghƭa duyên sinh vi tӃ này, thҩy
ÿѭӧc tánh chҩt tùy thuӝc cӫa sӵ vұt – sӵ vұt hiӋn hӳu qua tên gӑi
là khái niӋm lұp danh [giҧ danh], khi ҩy sӁ có thӇ hiӇu rҵng sӵ
vұt không hiӋn hӳu khách quan. Vì vұy mà nói:
Chͱng duyên sinh thì / vô minh ch̻ng sinh
Nên tôi t̵n lc / gi̫i thích ÿi͉u này.
Chúng ta cҫn hiӇu rõ lý duyên sinh cӫa sӵ vұt. Tͱ Bách Quán
Lu̵n Tͭng còn nói... tôi không còn nhӟ nguyên văn... ý nghƭa
nhѭ sau: ÿã là tùy thuӝc thì không thӇ là ÿӝc lұp... Ĉúng rӗi,
nguyên văn nhѭ vҫy:
Ĉã là duyên sinh thì không t tánh
Ṱt c̫ ÿ͉u không hi͏n hͷu ÿ͡c l̵p
Do ÿó s v̵t v͙n không có ngã
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Bҩt kӇ hiӋn tѭӧng nào, hӉ ÿã tùy thuӝc vào ÿiӅu gì khác thì
không thӇ có mӝt cách ÿӝc lұp cách biӋt. "Ĉã là duyên sinh..."
Bҩt cӭ ÿiӅu gì, ÿã tùy thuӝc vào yӃu tӕ khác mà sinh ra, mà hiӋn
hӳu thì chҷng thӇ có mӝt cách ÿӝc lұp không tùy thuӝc vào ÿiӅu
gì khác. Nên nói rҵng "...thì không t tánh". TiӃp theo, "Ṱt c̫
ÿ͉u không hi͏n hͷu ÿ͡c l̵p". Chӳ "tҩt cҧ" ӣ ÿây ӭng vào vӟi
nhұn thӭc vӅ "ngã", vӅ cái tôi chӫ thӇ trong thӃ giӟi qui ѭӟc, là
ngѭӡi tҥo nhân và chӏu quҧ. Lҩy "cái tôi" [ngã] làm ÿiӇm tӵa,
chӳ "tҩt cҧ" còn ӭng vào vӟi cҧ khái niӋm vӅ "cӫa tôi": mҳt cӫa
tôi, thân cӫa tôi, ngѭӡi thân cӫa tôi, mөc tiêu Phұt quҧ cӫa tôi, sѭ
phө cӫa tôi, tín ngѭӥng cӫa tôi v.v... "Tôi" hay "cӫa tôi", giӕng
nhau ӣ chӛ ÿӅu tùy thuӝc vào khái niӋm lұp danh, không hӅ hiӋn
hӳu mӝt cách ÿӝc lұp cӕ ÿӏnh.
"Ṱt c̫ ÿ͉u không hi͏n hͷu ÿ͡c l̵p"
Ĉây là ý nghƭa rӕt ráo cӫa giáo pháp này. Ṱt c̫ ÿ͉u là
không, ÿ͉u là vô ngã. Nói tóm lҥi, câu: "sӵ vұt ÿӅu không có tӵ
tánh", có nghƭa là nhѭ vұy. Chúng ta phҧi biӃt rҵng sӵ vұt vӕn là
nhѭ vұy, vӕn là không, là không có ngã. Tҩt cҧ mӑi sӵ ÿӅu không
có tӵ tánh, ÿӅu chӍ thuҫn là khái niӋm lұp danh [giҧ danh].
Chân tánh không phҧi do nghiӋp mà có, cǊng không do Phұt
gia trì mà có. Kinh Phұt có câu nói rҵng Ph̵t dù có m̿t trên cõi
th͇ gian hay không, chân tánh cͯa s v̵t cǊng v̳n là nh˱ v̵y.
Vұy nӃu có mӝt nӅn tҧng bao gӗm các thuӝc tánh thì nӅn tҧng
này tӵ nhiên do nhân duyên mà có. Chúng ta không thҩy ÿúng
nhѭ sӵ thұt, lҥi bám dính vào thӵc tҥi hѭ vӑng, vì vұy mà có cái
thҩy sai lҫm, tӯ ÿó sinh ra tham và sân, rӗi cӭ thӃ mà khә. Ĉó là
lý do vì sao tánh không vô cùng quan trӑng. Trong Lamrim Ĉ̩i
Lu̵n, Lama Tông Khách Ba giҧi thích sâu rӝng vӅ tánh không
trong chѭѫng "TuӋ Quán". Chѭѫng này nҵm trong phҫn tri kiӃn
thanh tӏnh cӫa tâm bӗ ÿӅ, dҥy rҵng chúng ta cҫn ÿҥt chӍ, sau ÿó
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ÿҥt quán vӅ chân thӵc tҥi. Chѭa có chӍ thì chѭa thӇ ÿҥt quán
chӭng thӵc tҥi. Tuy vұy, vүn có thӇ dùng luұn lý thiӃt lұp chân
tánh cӫa thӵc tҥi, hiӇu vӅ thӵc tҥi tánh không. Nói cách khác,
nhӡ văn tѭ tu mà hiӇu nghƭa tánh không, có ÿѭӧc chút cҧm nhұn
vӅ tánh không. Không nên chӡ ÿҥt chӍ rӗi mӟi bҳt ÿҫu tu hӑc vӅ
tánh không, phҧi bҳt ÿҫu ngay tӯ bѭӟc khӣi hành. Ngay cҧ ngѭӡi
ngoài Phұt giáo, nӃu tu hӑc tìm hiӇu vӅ ý nghƭa cӫa tánh không
cǊng sӁ ÿѭӧc nhiӅu lӧi lҥc. Tìm hiӇu vӅ tánh không chính là tìm
hiӇu vӅ thӵc tҥi ÿúng nhѭ sӵ thұt, ÿúng không? Vì vұy mà nói
rҵng
"Ĉ͉ tài thâm m̵t / do ÿͱc Ph̵t thuy͇t
Khi͇n cho tâm ng˱ͥi / phát sinh lòng nghi
Kh˯i d̵y giáo pháp / nói v͉ tánh không
Ch͑ có ÿi͉u này / ÿáng ÿ˱ͫc tuyên thuy͇t.
Trong Tͱ Bách Quán Lu̵n Tͭng cǊng có câu nói rҵng nӃu
nghi ngӡ giáo pháp cӫa Phұt, nhҩt là phҫn giáo pháp nói vӅ hiӋn
tѭӧng tӕi thâm mұt, không phҧi hiӋn tѭӧng hiӇn nhiên... có thӇ
ÿӡi này càng lúc càng nhiӅu ngѭӡi hoài nghi cҧ nhӳng viӋc hiӇn
nhiên... nói chung thì khi ÿӕi vӟi pháp Phұt dҥy mà phát sinh
nghi ngӡ thì phҧi nhӟ, phҧi quán chiӃu vӅ tánh không và duyên
khӣi. Không chӍ tánh không mà thôi. Muӕn hiӇu tánh không phҧi
hiӇu vӅ duyên khӣi qua khái niӋm tùy thuӝc lұp danh. Vì vұy
nhҩt ÿӏnh phҧi lѭu ý ÿӃn tánh không trѭӟc khi bѭӟc theo Phұt
giáo. Rҩt cҫn thiӃt.
NӃu quí vӏ là ngѭӡi trí tuӋ sҳc bén, tӕt hѫn nên tìm hiӇu
nghiên cӭu vӅ tánh không trѭӟc khi bѭӟc vào Phұt giáo. NӃu ÿã
theo Phұt giáo, muӕn trӣ thành Phұt tӱ chân chính thì phҧi hiӇu
rõ vӅ Tӭ ĈӃ, mà nӃu muӕn hiӇu rõ vӅ diӋt ÿӃ thì phҧi thҩu suӕt lý
duyên sinh. Mһc dù tông phái Tì Bà Sa Luұn Bӝ cǊng nói ÿӃn
duyên sinh, nhѭng chѭa phҧi là thҩu suӕt nghƭa duyên sinh. Ngay
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tӯ lúc mӟi nhұp môn, chúng ta nhҩt ÿӏnh phҧi tѭ duy suy nghƭ vӅ
các bài pháp Trung quán thâm sâu. Tri kiӃn tánh không là ngѭӡi
bҥn ÿӗng hành không thӇ thiӃu cӫa tâm bӗ ÿӅ, tâm buông xҧ và
tâm qui y. Quí vӏ thҩy ÿó, vô cùng quan trӑng.
Lama Tông Khách Ba giҧi thích tánh không trong phҫn cuӕi
bӝ Lamrim Chenmo, nhѭng chúng ta cҫn tѭ duy vӅ tánh không
ngay ӣ bѭӟc khӣi ÿҫu. Tôi có nói vӟi mӝt sӕ bҥn cӫa tôi rҵng tӕt
nhҩt là bҳt ÿҫu giҧng vӅ Lamrim Chenmo tӯ chѭѫng nói vӅ "TuӋ
Quán Vƭ Ĉҥi", tôi thҩy cҫn phҧi nhѭ vұy.
Lúc nãy tôi có nói nên ÿәi giӡ uӕng trà giҧi lao trӉ hѫn mӝt
chút vì có nhiӅu ngѭӡi hôm qua ÿӃn trӉ. Nhѭng bây giӡ ÿã ÿӧi
khá lâu. Có thӇ quí vӏ ÿã cҧm thҩy ÿói, nhҩt là nӃu chӡ ÿӃn ÿây
ÿӇ ăn sáng! Có khi quí vӏ chҷng nghe ÿѭӧc gì, trong ÿҫu mҧi suy
nghƭ "chѭa uӕng trà, chѭa ÿѭӧc uӕng trà". Tôi yêu cҫu dӡi giӡ
giҧi lao lҥi vì tôi ÿӃn sӟm nӱa tiӃng, và ngѭӡi khác có khi ÿӃn
trӉ. Bây giӡ thì ÿã hѫi trӉ, quá chín giӡ rӗi. Nói tóm lҥi tri kiӃn
tánh không vô cùng quan trӑng. Lama Tông Khách Ba nói trong
Th͑nh Ch˱ T͝ Mͧ Cánh C͵a Ĉ˱ͥng Tu T͙i Th˱ͫng22 nhѭ sau
Ĉͱc Ĉipămkara,
ng˱ͥi ch̭p trì c̫ hai h͏ tiên phong
Khéo chͱng bi͇t lý tùy thu͡c thâm sâu
Và ÿͱc Tonpa tôn quí,
ng˱ͥi th̷p sáng ÿ˱ͥng tu t͙i h̫o
Ĉ͙i tr˱ͣc hai v͓, là ng͕c báu trang hoàng cõi th͇
Con xin ÿ̫nh l͍
Hai vӏ ÿѭӧc gӑi là "ngӑc báu trang hoàng cõi thӃ". Rҩt chính
xác. Tҩt cҧ nhӳng ai sӕng trong cõi thӃ, dù không phҧi Phұt tӱ,
dù không có tín ngѭӥng, cǊng vүn vì tâm chҩp ngã mà phҧi chӏu
22

Anh: Lineage Prayer For Opening the Door of the Supreme Path
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khә ÿau. Nói cho cùng, chҷng cҫn phҧi là Phұt tӱ, chҷng cҫn có
lòng tin, chӍ cҫn hiӇu vӅ tánh chҩt tùy thuӝc cӫa sӵ vұt, tӵ nhiên
sӁ sӕng tӕt hѫn. Ngѭӡi kinh doanh khéo biӃt kinh doanh, nói ví
dө vұy, vì không chӍ nhìn sӵ viӋc trѭӟc mҳt mà có ÿѭӧc tҫm nhìn
lӟn rӝng bao trùm cҧ thӃ gian. Sӵ thӇ là nhѭ vұy. Ví dө nhѭ hôm
nay trӡi nҳng ҩm, ÿâu phҧi chӍ vì nhӳng thay ÿәi xҧy ra ngay tҥi
Dharamsala này, mà còn tùy thuӝc vào sӵ thay ÿәi thӡi tiӃt trong
mҩy ngày qua ӣ nhӳng nѫi chӕn xa xôi, nhѭ là xӭ Ҧ Rұp, ӣ ÿҥi
dѭѫng... khiӃn thӡi tiӃt tҥi Dharamsala thay ÿәi. Gió, ÿӝ nóng, ÿӝ
ҭm, ÿӅu khiӃn thӡi tiӃt Dharamsala thay ÿәi, nhѭng không phҧi
chӍ riêng gì Dharamsala. Vì vұy khi nói ÿӃn duyên sinh, ÿӃn tánh
chҩt tùy thuӝc, mӑi sӵ ÿӅu có mӕi tѭѫng quan mұt thiӃt vӟi nhau.
Mӑi sӵ xҧy ra quanh ÿây, ngay trong lúc này, chҷng qua chӍ do
nhân duyên hӝi tө mà có.

Tri kiӃn duyên sinh cӵc kǤ thâm sâu này là thӵc tҥi mà mӑi
ngѭӡi ÿӅu phҧi biӃt, phҧi hiӇu, bҩt kӇ có tín ngѭӥng hay không.
Muӕn thiӅn quán vӅ tánh không hay không ÿӅu tùy nѫi quyӅn
chӑn lӵa cӫa tӯng ngѭӡi. Phұt tӱ thiӅn vӅ tánh không là ÿӇ hóa
giҧi phiӅn não. Còn ÿӕi vӟi ngѭӡi không phҧi là Phұt tӱ, dù sao
biӃt vӅ thӵc tҥi ÿúng nhѭ sӵ thұt vүn là ÿiӅu tӕi cҫn thiӃt. Muӕn
tu hӑc hay không là tùy ӣ mӛi ngѭӡi, nhѭng dù muӕn dù không,
lý duyên sinh vүn cҫn thiӃt cho tҩt cҧ, bҩt kӇ là ai. Sӵ viӋc vӕn là
nhѭ vұy.

Tánh chҩt tѭѫng quan rҩt quan trӑng trên lãnh vӵc kinh tӃ, và
cǊng quan trӑng trên lãnh vӵc môi sinh, lãnh vӵc hòa bình, hҥnh
phúc cӫa xã hӝi. Ngay cҧ trѭӡng hӧp tӋ hҥi nhҩt, nӃu tҥo chiӃn
tranh mà hiӇu ÿѭӧc lӁ tùy thuӝc thì cǊng sӁ làm tӕt hѫn. Khái
niӋm duyên sinh luôn ÿóng vai trò rҩt lӟn trong mӑi lãnh vӵc,
mӑi thành tӵu. Thҩy ÿѭӧc lӁ duyên sinh sӁ giúp chúng ta nhìn
ÿúng thӵc tҥi. Bҩt cӭ là làm viӋc gì, phҧi theo ÿúng thӵc tҥi mӟi
mong có kӃt quҧ tӕt. Bҵng không chҳc chҳn sӁ phҥm sai lҫm
trong công viӋc, dù là buôn bán kinh doanh, làm chính trӏ, hay cҧ
chuyӋn gây chiӃn tranh. Phù hӧp vӟi thӵc tҥi, không bҩt cұp,
không thái quá, nhѭ vұy sӁ ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu mong cҫu. Vì vұy
toàn thӃ giӟi này ÿӅu cҫn biӃt rõ vӅ duyên sinh. ThӃ mӟi nói các
bұc ÿҥo sѭ thuyӃt vӅ duyên sinh rҩt xӭng ÿáng ÿѭӧc gӑi là "ngӑc
báu trang hoàng cõi thӃ". Nên mӟi có câu nói rҵng:

nhѭng nói vұy không rõ nghƭa. Trӑn vҽn ý nghƭa cӫa duyên sinh
ÿѭӧc vén mӣ trong luұn ÿiӇn Trung quán. Ӣ ÿó, không nhӳng
duyên sinh ÿѭӧc giҧi thích qua mӕi tѭѫng quan nhân-quҧ mà còn
ÿѭӧc giҧi thích qua nghƭa "tѭѫng quan", "tѭѫng ÿӕi", và "tùy
thuӝc" – tùy thuӝc vào các thành phҫn cҩu tҥo. "Tѭѫng quan", là
mӕi tѭѫng quan giӳa nhân và quҧ, Trung Quán Lu̵n giҧi thích
rҵng hҥt giӕng gҫn vӟi pháp diӋt, chӗi non gҫn vӟi pháp sinh, cҧ
hai ÿӗng loҥt hiӋn hành, vì vұy sӵ ÿoҥn diӋt cӫa hҥt giӕng và sӵ
khӣi sinh cӫa chӗi non xҧy ra cùng mӝt lúc. Là vұy ÿó. Khi nói
ÿӃn "tѭѫng ÿӕi", ý nghƭa rӝng hѫn vұy nhiӅu. Tѭѫng ÿӕi là ӭng
vào vӟi sӵ vұt hình thành tӯ các thành phҫn cҩu tҥo. Sӵ vұt do
vào các thành phҫn cҩu tҥo mà có, nhѭ vұy không chӍ là nói ÿӃn
các pháp hӳu vi [do yӃu tӕ kӃt hӧp mà thành], mà còn bao gӗm
cҧ các pháp vô vi [không do yӃu tӕ kӃt hӧp mà có], vүn tùy thuӝc
vào các thành phҫn cҩu tҥo.

Ĉ͙i tr˱ͣc hai v͓, là ng͕c báu trang hoàng cõi th͇, con
xin ÿ̫nh l͍.

Bây giӡ nӃu muӕn hiӇu thӵc tҥi duyên sinh ÿúng nhѭ sӵ thұt,
mһc dù nhѭ ÿã nói, ngài Vô Trѭӟc có giҧi thích thӵc tҥi duyên
sinh là:
" thc t̩i ng̳u nhiên tùy thu͡c"

Suy xét tӍ mӍ, bҩt kӇ là suy xét ÿiӅu gì, nӃu cҧm thҩy không
vӯa ý vӟi tѭӟng hiӋn, cӕ gҳng truy tìm thӵc thӇ cӫa nó, chҷng

82

X Ĉӭc Ĉalai Lama thuyӃt giҧng

mҩy chӕc sӁ thҩy ra rҵng mình không tìm ra ÿѭӧc gì cҧ. Sӵ vұt
vӕn có, nhѭng không phҧi là có mӝt cách khách quan, vì vұy
nhҩt ÿӏnh là phҧi là có qua qui ѭӟc chӫ quan. Sӵ vұt chӍ tӯ khái
niӋm lұp danh mà có, ÿѫn thuҫn là danh tӯ và khái niӋm. Chӳ
"ÿѫn thuҫn" ӣ ÿây không có nghƭa là ngoài cái tên ra, sӵ vұt vӕn
không hiӋn hӳu, mà hàm ý rҵng nӃu muӕn tìm xem cái tên kia
thұt ra ӭng vào ÿiӅu gì, sӁ thҩy chӍ có thӇ nhұn biӃt sӵ vұt qua
danh tӯ và tên gӑi, không có cách nào khác. Nên không làm sao
có thӇ khҷng ÿӏnh tánh chҩt khách quan cӕ ÿӏnh cӫa sӵ vұt, ngay
cҧ trên lãnh vӵc tѭӟng hiӋn cӫa cҧnh giӟi qui ѭӟc [tөc ÿӃ].
Chúng ta có nhu cҫu muӕn khҷng ÿӏnh sӵ vұt, ÿó chҷng qua chӍ
là vì khi cҧm thҩy không thӓa mãn vӟi tѭӟng hiӋn, chúng ta lҥi
tin rҵng chӍ cҫn truy tìm là sӁ thҩy ÿѭӧc thӵc thӇ cӫa sӵ vұt, mӝt
chӫ thӇ khách quan. Vì vұy mà khҷng ÿӏnh rҵng trong cҧnh giӟi
cӫa tѭӟng hiӋn [tөc ÿӃ], sӵ vұt nhҩt ÿӏnh phҧi là mӝt thӵc thӇ
khách quan. Tuy vұy, nӃu suy nghƭ cho thұt tұn tѭӡng, chính
kinh nghiӋm trӵc tiӃp cӫa chúng ta sӁ chӭng minh ÿiӅu ngѭӧc
lҥi. Sӵ vұt chӍ do tên gӑi và khái niӋm mà có. Ĉây là tѭ tѭӣng
chính xác do ngài Long Thӑ tuyên thuyӃt, ngài Phұt Hӝ luұn giҧi,
ÿѭӧc ngài NguyӋt Xӭng minh giҧi bҵng luұn lý chһt chӁ phong
phú. Luұn giҧi cӫa ngài NguyӋt Xӭng chính là nѫi giҧi thích rõ
ràng nhҩt vӅ kiӃn giҧi này. Vұy chúng ta cҫn phҧi hiӇu rõ thӵc tҥi
duyên sinh qua luұn ÿiӇn cӫa ngài NguyӋt Xӭng.
Muӕn tu thì phҧi theo nhӳng luұn ÿiӇn giҧi thích chính xác vӅ
tánh không, vӅ thӵc tҥi duyên sinh ÿӇ mà tѭ duy, mà tu thiӅn.
Luұn ÿiӇn cǊng cҫn phҧi chӑn cho ÿúng. Hôm nay chúng ta có
ÿѭӧc cѫ duyên nghe bài pháp tuyӋt hҧo này, ÿó là chѭѫng "TuӋ
Quán Vƭ Ĉҥi", chӫ yӃu dӵa vào luұn ÿiӇn cӫa hai ngài Phұt Hӝ
và NguyӋt Xӭng. Tôi sӁ hѭӟng dүn ngҳn gӑn cө thӇ vӅ bài pháp
này. Ĉây là mӝt phҫn cӫa Lamrim Chenmo. ĈӇ giҧi thích bài
pháp này, chúng ta ÿã có sҹn truyӅn thӕng Phұt pháp cӫa các bұc
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thánh nhân tu theo hai hӋ thӕng cӫa hai bұc tiên phong là thánh
Long Thӑ và thánh Vô Trѭӟc, cùng lӡi giҧng tâm huyӃt cӫa hai
bұc thҫy vô song là ngài Atisa và Lama Tông Khách Ba, siêu
phàm vӟi B͙n s Vƭ Ĉ̩i và Ba Ĉ̿c Tánh Phi Th˱ͥng. Trình T
Ĉ˱ͥng Tu Giác Ng͡ có bӕn phҫn. Chúng ta hiӋn giӡ ÿang ӣ
chѭѫng "TuӋ Quán".
Nói vӅ "chӍ" [xa-ma-ta], chҷng có gì ÿӇ giҧi thích thêm. Hӑa
chăng chӍ có câu này:
Ngͳng m͕i tán tâm / ch̩y theo v͕ng c̫nh
Quán xét t̵n t˱ͥng / tri ki͇n toàn h̫o
Nguy͏n ÿ˱ͫc gia trì / cho tôi mau chóng
Thành tu con ÿ˱ͥng / ph͙i hͫp ch͑ quán.
Phҧi ngӯng mӑi xao lãng, dù là nghƭ thiӋn hay nghƭ ác, giӳ
tâm chuyên nhҩt nѫi ÿӅ mөc tu thiӅn. Cҫn biӃt rõ tâm mình ÿang
ÿӇ ÿâu, có ÿang chuyên nhҩt hay không. Cho dù không tán, vүn
còn ÿһt nѫi ÿӅ mөc, vүn phҧi tӍnh giác canh chӯng không ÿӇ tâm
rѫi vào trҥng thái vi tӃ cӫa sӵ chìm ÿҳm hay quҩy ÿӝng [hôn
trҫm trҥo cӱ vi tӃ]. HӉ còn nguy cѫ bӏ chìm ÿҳm, quҩy ÿӝng thì
phҧi ra sӭc áp dөng biӋn pháp hóa giҧi. Nhӡ sӭc mҥnh cӫa thói
quen, ÿӃn khi tӵ tín rҵng mӑi trҥng thái chìm ÿҳm, quҩy ÿӝng vi
tӃ ÿӅu không còn, khi ҩy ÿӇ tӵ nhiên không ra sӭc áp dөng biӋn
pháp hóa giҧi, khéo léo ÿѭa tâm nhұp ÿӏnh. Nhѭ vұy là biӃt cách
ÿҥt ÿӏnh. ĈӇ tu ÿӏnh, cҫn ÿi qua chín giai ÿoҥn.
[Sau khi] trҧi qua chín giai ÿoҥn này, ngѭӡi tu ÿҥt tâm nhu
nhuyӉn trѭӟc, tiӃp theo là thân nhu nhuyӉn. Sau ÿó ÿҥt tӟi trҥng
thái hӍ lҥc ÿӃn tӯ thân nhu nhuyӉn, rӗi trҥng thái hӍ lҥc ÿӃn tӯ
tâm nhu nhuyӉn.
Khi các trҥng thái hӍ lҥc này әn ÿӏnh thì ngѭӡi tu vào tӟi
trҥng thái "nhu nhuyӉn không lay ÿӝng", tác ÿӝng lên tâm
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chuyên nhҩt cӫa ÿӏnh chӍ, bѭӟc vào giai ÿoҥn tiӃp cұn ÿҫu tiên
cӫa sѫ thiӅn [cõi thiӅn thӭ nhҩt].
Dùng chӍ [xa-ma-ta] ÿӇ tu ÿӏnh thӃ gian thì phҧi ÿҥt "sáu tӍnh
giác tinh tӃ" nhѭ là ÿһc tánh, tín, thҳng giҧi, hӍ lҥc v.v... nhӡ ÿó
vào ÿѭӧc sѫ thiӅn.
Lҥi có nhӳng ÿѭӡng tu xҧ thô lҩy an lҥc, tuҫn tӵ ÿi vào nhӏ
thiӅn, tam thiӅn, tӭ thiӅn, ngǊ thiӅn... ӕi chӃt? [sao lҥi có] ngǊ
thiӅn??? [cѭӡi] Lҫn ÿҫu hӑp mһt các nhà lãnh ÿҥo tâm linh tҥi
Dharamsala, có mӝt vӏ phѭѫng trѭӧng râu trҳng ÿӃn tӯ Tu ViӋn
Sera Je, khi nhҳc ÿӃn giӡ giҩc hӑc tұp ӣ Buxar thӡi xѭa, ông ta
nói rҵng "mѭӡi, mѭӡi mӝt, mѭӡi hai, mѭӡi ba, mѭӡi bӕn...". Tôi
cǊng nhѭ vұy, thêm vào cõi thiӅn thӭ năm. Thұt ra chӍ có bӕn
tҫng thiӅn.
Cӭ nhѭ vұy chúng ta phát huy ÿѭӡng tu ÿӏnh thӃ gian, tҥm
thӡi dҽp bӓ phiӅn não cӫa các cõi kӇ tӯ phi tѭӣng phi phi tѭӣng
xӭ trӣ xuӕng, ÿѭӧc mӝt thӡi gian. Ĉây là ÿѭӡng tu thӃ gian, bӓ
thô chӑn lҥc. NӃu muӕn tu theo pháp quán xuҩt thӃ thì phҧi
chӭng biӃt vӅ chân tánh cӫa thӵc tҥi. Vì mөc ÿích này mà
chѭѫng "TuӋ Quán Vƭ Ĉҥi" ÿѭӧc viӃt ra.

NGÀY 12
[Duyên sinh và tánh không]
Lama Tông Khách Ba trong Ba Ĉi͋m Tinh Y͇u nói rҵng:
Ai ng˱ͥi th̭y ÿ˱ͫc / nhân qu̫ không sai
Cͯa kh̷p m͕i s / luân h͛i, ni͇t bàn
Di͏t m͕i v͕ng ch̭p / thc t̩i khách quan
Là ng˱ͥi ÿã vào / con ÿ˱ͥng khi͇n cho / ch˱ Ph̵t hoan
h͑.
TriӃt lý Trung quán tông phӫ nhұn sӵ vұt có tӵ tánh, kӇ cҧ
trên phѭѫng diӋn tѭӟng hiӋn. Duyên sinh ӣ ÿây mang ý nghƭa rҩt
ÿӝc ÿáo. ĈӇ có thӇ chính xác hiӇu ÿѭӧc tánh chҩt duyên sinh cӫa
sӵ vұt, phҧi thҩy rҵng bҩt kӇ cҧnh bên ngoài nhѭ núi rӯng, nhà
phӕ, hay cҧnh bên trong nhѭ thân thӇ, tâm thӭc, cҧnh nào cǊng
ÿӅu liên tөc thay ÿәi. Kinh nghiӋm cá nhân cho thҩy thay ÿәi nhѭ
vұy ÿӅu do nguyên nhân và hoàn cҧnh tác ÿӝng [nhân và duyên].
Xét kӻ mӝt chút sӁ thҩy tҩt cҧ mӑi sӵ ÿӅu nҵm dѭӟi sӵ chi phӕi
cӫa nhân duyên. Trên thӵc tӃ, sӵ vұt không hiӋn hӳu mӝt cách
ÿӝc lұp, vì vұy phҧi chӏu sӵ ҧnh hѭӣng cӫa nhân và duyên.
NӃu sӵ vұt hiӋn hӳu ÿӝc lұp không tùy thuӝc vào yӃu tӕ bên
ngoài nhѭ chúng ta lҫm tѭӣng, nhҩt ÿӏnh sӁ không vì nhân duyên
tác ÿӝng mà thay ÿәi. Lҩy ví dө, mӝt hôm quí vӏ nәi giұn vӟi mӝt
ngѭӡi, giұn ghê lҳm, ngay lúc ÿó quí vӏ sӁ thҩy ngѭӡi kia xҩu xa
vô cùng. Ngày hôm sau nghe nói ngѭӡi kia khen ngӧi mình hӃt
lӡi, quí vӏ sӁ cҧm thҩy kinh ngҥc không tin ngѭӡi kia có thӇ nói
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lӡi tӕt lành nhѭ vұy. Vì sao? Vì hôm trѭӟc nәi giұn, thҩy ngѭӡi
kia là kҿ thù, xҩu xa cay ÿӝc, mӝt cách cӕ ÿӏnh ÿӝc lұp và cө thӇ,
rӗi chҩp dính vào ÿó, sinh ra ÿӏnh kiӃn méo mó phóng ÿҥi vӅ
ngѭӡi kia. Chúng ta tin rҵng ngѭӡi kia sӁ mãi xҩu xa nhѭ vұy,
nên khi thҩy có sӵ thay ÿәi thì sӱng sӕt ngҥc nhiên. NӃu sӵ vұt
hiӋn hӳu giӕng hӋt nhѭ chúng ta thҩy, mӝt cách ÿӝc lұp chҳc
thұt, thì cái gӑi là tùy thuӝc vào nhân duyên chҷng thӇ xҧy ra.
Chúng ta tӵ mình cǊng thҩy, sӵ vұt luôn thay ÿәi. Ĉây là tánh
chҩt tùy thuӝc nhân duyên, là sӵ thұt không thӇ chӕi cãi. Cӭ suy
nghƭ nhѭ vұy chúng ta sӁ thҩy mӑi sӵ, bҩt kӇ ÿiӅu gì, hӉ ÿã tùy
thuӝc nhân duyên thì không thӇ có mӝt cách ÿӝc lұp khách quan.
Có lӡi giҧng nào tuyӋt vӡi hѫn lӡi giҧng này hay không? Rҩt
chính xác. Suy nghƭ nhѭ vұy vӅ tánh không thâm sâu sӁ thҩy sӵ
vұt không có tӵ tánh ÿó là vì sӵ vұt tùy thuӝc vào nhân duyên
chӭ không phҧi chӍ ÿѫn thuҫn vì sӵ vұt không thӇ tìm thҩy khi
truy tìm. Khi nói rҵng sӵ vұt "tùy thuӝc vào ÿiӅu khác", nhѭ vұy
ÿã mһc nhiên khҷng ÿӏnh sӵ vұt có hiӋn hӳu. NӃu không có gì
hiӋn hӳu cҧ, lҩy gì ÿӇ "tùy thuӝc vào ÿiӅu khác"? Chính vì sӵ vұt
tùy thuӝc vào ÿiӅu khác nên mӟi nói rҵng sӵ vұt không hiӋn hӳu
cӕ ÿӏnh có tӵ tánh. Vұy lý do chính vì sao sӵ vұt lҥi không hiӋn
hӳu ÿӝc lұp, ÿó chӍ là vì sӵ vұt vӕn hiӋn hӳu tùy thuӝc vào nhân
duyên. Chӏu khó suy nghƭ mӝt thӡi gian, nhҩt ÿӏnh sӁ thҩy ÿúng
là nhѭ vұy. Nên mӟi nói rҵng:
Ai ng˱ͥi th̭y ÿ˱ͫc / nhân qu̫ không sai
Cͯa kh̷p m͕i s / luân h͛i, ni͇t bàn
Tҩt cҧ mӑi sӵ trong cҧnh luân hӗi hay trên ÿѭӡng tu, trên các
hӋ thӕng tu chӭng, hay là quҧ giác ngӝ, tҩt cҧ ÿӅu tùy thuӝc vào
nhân duyên mà thay ÿәi. Ĉһc biӋt là mӑi sӵ, kӇ tӯ sҳc pháp [sӵ
vұt có hình sҳc] cho ÿӃn tâm toàn giác cӫa Phұt, khi không quán
xét truy tìm thì thҩy nhѭ tách lìa vӟi mӑi thӭ khác, ví dө nhѭ
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hình ҧnh, âm thanh, mùi vӏ v.v... Sҳc pháp ÿѭӧc ÿӏnh nghƭa là
"ÿiӅu có khҧ năng tӵ xác ÿӏnh bҵng hình sҳc". Mӛi sҳc pháp ÿӅu
có nguyên nhân, ÿһc tánh, chӭc năng và hiӋu quҧ riêng. Tҩt cҧ
không thành vҩn ÿӅ, nӃu chúng ta ÿѫn thuҫn chҩp nhұn, không
suy xét. Nhѭng khi quán xét truy tìm xem thӵc chҩt cӫa sӵ vұt
vӕn là nhѭ thӃ nào, chҳc chҳn sӁ không tìm ra ÿiӅu gì cҧ. Vì vұy
mһc dù chúng ta cӭ tѭӣng là có thӵc thӇ, nhѭng sӵ vұt thұt ra
chҷng có thӵc thӇ nào cҧ. Chúng ta cӭ tѭӣng rҵng sӵ vұt vӕn có
thӇ trӓ ra ÿѭӧc, ÿi tӯ sҳc pháp cho ÿӃn tâm toàn giác cӫa Phұt,
nhѭng nӃu thұt sӵ có ÿiӅu gì ÿӇ trӓ ra, vұy thì, cǊng nhѭ ngài
Long Thӑ nói trong B̫o Hành V˱˯ng Chính Lu̵n, nӃu ҧo ҧnh
thұt sӵ là nѭӟc, càng ÿӃn gҫn lӁ ra phҧi càng thҩy rõ hѫn. NӃu
thұt sӵ là nѭӟc, càng ÿӃn gҫn, nѭӟc sӁ hiӋn ra rõ hѫn. Tѭѫng tӵ
nhѭ vұy, nӃu sӵ vұt thұt sӵ hiӋn hӳu mӝt cách khách quan, tách
lìa khӓi mӑi ÿiӅu khác, tӯ nѫi nӅn tҧng lұp danh mà hiӋn hӳu mӝt
cách ÿӝc lұp, vұy khi dөng tâm quán chiӃu, lӁ ra càng lúc phҧi
càng thҩy rõ hѫn. Nhѭng thӵc tӃ không phҧi là nhѭ vұy. ĈiӅu
này cǊng tѭѫng tӵ nhѭ thuyӃt lѭӧng tӱ hiӋn ÿҥi. Rҩt rõ ràng.
Ngoài sҳc pháp ra, tâm pháp cǊng vұy. Suy nghƭ chút ít sӁ thҩy
chҷng thӇ nào trӓ ra ÿѭӧc cái gì gӑi là tâm thӭc.
Hay nhѭ tâm bӗ ÿӅ, thұt khó mà trӓ ra cho ÿѭӧc. Tâm này
biӃn chuyӇn tӯng phút giây, tӯ thӡi ÿiӇm trѭӟc trôi ÿӃn thӡi ÿiӇm
sau, ngoài ra chҷng có gì khác. Vұy mà sӵ vұt lҥi luôn hiӋn ra
trong trí cӫa chúng ta giӕng nhѭ là có mӝt thӵc tҥi khách quan.
NӃu sӵ vұt thұt sӵ có thӵc thӇ khách quan, khi truy tìm lӁ ra phҧi
tìm thҩy. Nhѭng thӵc tӃ là không thӇ tìm thҩy. Kinh nghiӋm trҧi
qua, hұu quҧ cҧm nhұn, tҩt cҧ ÿӅu có xҧy ra, không thӇ chӕi cãi.
Tuy vұy quҧ này do nhân nào mà có thì chҷng thӇ tìm thҩy. Tuy
là có, nhѭng lҥi không thӇ tìm thҩy mӝt cách khách quan ÿӝc lұp.
Tӯ ÿó suy ra sӵ vұt chӍ có thӇ hiӋn hӳu trên lãnh vӵc qui ѭӟc.
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Loҥi bӓ mӑi trѭӡng hӧp phi lý sӁ thҩy sӵ vұt không có thӵc thӇ
khách quan mà chӍ hình thành tӯ qui ѭӟc chӫ quan.
Nên mӟi nói rҵng
Ai ng˱ͥi th̭y ÿ˱ͫc / nhân qu̫ không sai
Cͯa kh̷p m͕i s / luân h͛i, ni͇t bàn
Mӝt khi thҩy ÿѭӧc mӝt cách xác quyӃt rҵng duyên sinh là
nguyên do chính ÿӇ chӭng minh sӵ vұt hiӋn hӳu không tӵ tánh,
nhӡ niӅm tin xác quyӃt này: rҵng sӵ vұt không hiӋn hӳu mӝt
cách ÿӝc lұp chҳc thұt, rҵng sӵ vұt vӕn không giӕng nhѭ tѭӟng
hiӋn mà chúng ta nhìn thҩy, ÿӭng tӯ góc ÿӝ "tánh chҩt không tӵ
tánh" này, quí vӏ sӁ có khҧ năng tұn diӋt tҩt cҧ vӑng chҩp vӅ thӵc
tҥi khách quan. Vì vұy, ngài Tông Khách Ba nói rҵng:
Di͏t m͕i v͕ng ch̭p / thc t̩i khách quan
Lҩy ví dө mӝt con ngѭӡi, chӍ có qua tên gӑi. Ĉѭѫng nhiên
chúng ta chӍ có thӇ nhұn biӃt ngѭӡi kia qua năm uҭn [các thành
phҫn thân và tâm] cӫa ngѭӡi ҩy. Chúng ta biӃt rõ ÿiӅu này, tuy
vұy vүn không cҧm thҩy thӓa mãn nӃu không trӓ vào mӝt ÿiӅu gì
ÿó trong năm uҭn kia ÿӇ xác ÿӏnh ÿây chính là ngѭӡi ҩy. ThӃ là
chúng ta trӓ ÿҥi vào mӝt ÿiӅu gì ÿó trong năm uҭn, tàng thӭc, ý
thӭc, hay bҩt cӭ ÿiӅu gì khác, khăng khăng cho rҵng ÿây mӟi
chính thұt là ngѭӡi kia. Chҷng qua chӍ vì ngѭӡi kia nhìn thҩy
giӕng nhѭ là có thұt mӝt cách khách quan. Chúng ta ÿã quá quen
thuӝc vӟi cái lӕi hiӋn này cӫa sӵ vұt, nên luôn nghƭ rҵng sӵ vұt
nӃu không phҧi là mӝt thӵc thӇ khách quan thì chӍ có thӇ do tâm
tѭӣng tѭӧng mà có, tùy ý muӕn tѭӣng tѭӧng sao cǊng ÿѭӧc.
Quí vӏ thҩy chѭa? Còn suy nghƭ kiӇu này thì chҷng làm sao
có thӇ ÿoҥn diӋt tâm chҩp bám vào thӵc tҥi khách quan. "Di͏t
tâm ch̭p bám thc t̩i khách quan" có nghƭa là khi truy tìm thӵc
thӇ cӫa sӵ vұt, chúng ta không tìm ra ÿiӅu gì cҧ. Ĉѭѫng nhiên là
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sӵ vұt vүn có, nhѭng nӃu quán chiӃu truy tìm, ÿӃn mӝt lúc nào
ÿó sӁ thҩy chҷng có ÿiӅu gì ÿӇ trӓ ra cҧ. Khi ҩy, mӑi vӑng niӋm
chҩp vào thӵc tҥi khách quan sӁ tұn diӋt. Vұy khi chúng ta nói
"t̵n di͏t m͕i v͕ng ch̭p vào thc t̩i khách quan", nói nhѭ vұy
không có nghƭa là "chҷng có gì hiӋn hӳu cҧ! Tìm không thҩy nên
không có thұt". Không phҧi là nghƭa này. Phҧi nói rҵng chính vì
cҫn phҧi tùy thuӝc vào ÿiӅu khác mӟi có thӇ khӣi sinh [duyên
sinh] cho nên sӵ vұt không thӇ có mӝt cách ÿӝc lұp mà chӍ có thӇ
có qua sӵ tùy thuӝc. Ĉây là ÿiӅu mà quí vӏ cҫn phҧi biӃt cho thұt
tѭӡng tұn xác quyӃt. ĈӃn khi không còn ÿiӅu gì ÿӇ khӣi tâm chҩp
bám thӵc tҥi khách quan nӳa, khi ҩy ÿѭӧc gӑi
là ng˱ͥi ÿã vào / con ÿ˱ͥng khi͇n cho / ch˱ Ph̵t hoan h͑.
HӉ còn sót lҥi mӝt chút thӵc tҥi khách quan thì vүn sӁ còn nӅn
tҧng cho tham ÿҳm phát sinh. Ngài Long Thӑ trong Sáu M˱˯i
Thi Tͭng Lu̵n Lý nói nhѭ sau:
Ai ng˱ͥi trong tâm / còn ch͟ ̱n náu
Thì ÿ͡c phi͉n não / ch̷c ch̷n phát sinh
HӉ còn thҩy có thӵc tҥi khách quan, phiӅn-não-tham sӁ nѭѫng
vào chӛ ҭn náu này ÿӇ mà phát sinh. Bao giӡ toàn bӝ thӵc tҥi
khách quan sөp ÿә, nӅn tҧng cӫa tham và sân cǊng sӁ tan theo.
Tri kiӃn duyên khӣi tác ÿӝng lên phiӅn não ô nhiӉm nhѭ vұy
ÿó. Sӵ vұt không hiӋn hӳu có tӵ tánh, lý do là vì sӵ vұt hiӋn hӳu
qua duyên sinh. Duyên sinh là mҩu chӕt chӭng minh cho sӵ
không có tӵ tánh. Tin chҳc vào duyên sinh nhѭ vұy, nhҩt ÿӏnh rӗi
sӁ tin vào duyên sinh nghiӋp quҧ, vào mӕi tѭѫng quan giӳa nhân
và quҧ. Phѭѫng pháp luұn lý này có khҧ năng ÿoҥn diӋt cҧ hai
ÿҫu cӵc ÿoan chҩp thѭӡng và chҩp ÿoҥn.
Nhѭ trong câu kӋ tôi vӯa trích ra cӫa ngài Long Thӑ, nói
rҵng:
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Thì ÿ͡c phi͉n não / ch̷c ch̷n phát sinh

PhiӅn não phҧi có nӅn tҧng mӟi có thӇ phát sinh. NӃu nӅn
tҧng chҩp thӵc tҥi khách quan này tan biӃn thì chҷng còn chӛ cho
phiӅn não ҭn náu. Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, tin chҳc vào tánh không,
suy nghƭ vӅ sӵ không có tӵ tánh cӫa sӵ vұt, biӃt ÿѭӧc nhѭ vұy,
chҳc chҳn phiӅn não ô nhiӉm sӁ bӏ lay ÿӝng ÿӃn tұn gӕc rӉ. Nhұn
thӭc này trái ngѭӧc vӟi vô minh, cho nên chӍ cҫn suy nghƭ vӅ
duyên sinh là ÿã khiӃn cho vô minh rúng chuyӇn.
Nhѭ ÿã nói, khi nәi nóng, chúng ta phҧi nhҳm vào mӝt ÿiӇm
làm mөc tiêu cho cѫn giұn: hoһc nhҳm vào kҿ hҥi mình, nhҳm
vào xã hӝi nói chung, hay nhҳm vào Phұt pháp. Chúng ta không
thӇ nәi giұn trӕng không. ThiӃu mӝt ÿӕi tѭӧng rõ rӋt, mӝt ÿiӇm
ÿӇ nhҳm vào, các loҥi phiӅn não ô nhiӉm không thӇ phát sinh.
Rҩt khó. Khi nәi cѫn giұn dӳ, hay tham ÿҳm mãnh liӋt, nӃu phân
tích ÿӕi tѭӧng cӫa lòng tham xem thұt ra mình thích ÿiӅu gì nѫi
ҩy, màu sҳc? tѭӟng dҥng? chҷng làm sao có thӇ trҧ lӡi ÿѭӧc
ngay, ÿúng không? Ѭa thích mӝt vұt hay mӝt ngѭӡi, nӃu ÿӇ yên
không suy nghƭ, ÿӕi tѭӧng cӫa lòng tham cӭ hiӋn ra trong trí mӝt
cách cӭng chҳc cө thӇ, nhìn bӅ nào cǊng thҩy tӕt, tӕt hoàn toàn,
tӕt mӝt cách tuyӋt ÿӕi, không lӋ thuӝc vào bҩt cӭ yӃu tӕ nào
khác. Chúng ta luôn nhѭ thӃ. Nhѭng nӃu chӏu khó truy tìm ÿӕi
tѭӧng cӫa lòng tham, nhҩt ÿӏnh sӁ kinh ngҥc ÿӃn phát ÿҫn. Cuӕi
cùng sӁ phҧi thӕt lên: "Úi trӡi, vұy mà tѭӣng là tӕt lҳm chӭ!"
Hay nhѭ khi nәi giұn, hãy thӱ truy xét lҥi mөc tiêu cӫa cѫn
giұn, ví dө nhѭ kҿ gây hҥi cho Phұt pháp. Vì sao ngѭӡi ҩy lҥi gây
hҥi? Vì phiӅn não tác ÿӝng nên gây hҥi. Vì sao lҥi phiӅn não
bӋnh hoҥn nhѭ vұy chӭ? Vì sao ngѭӡi ҩy lҥi có cái thân này? ChӍ
vì nghiӋp khiӃn cho nhѭ vұy. Ĉӕi vӟi ngѭӡi thiӃt tha tin tѭӣng
Phұt pháp cǊng vұy, do nhân duyên gì mà tin Phұt pháp? ĈӅu do
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phѭӟc và nghiӋp hӝi tө lҥi trong ÿӡi này. Quí vӏ thҩy rӗi ÿҩy,
thӵc sӵ ÿӅu phҧi có nhiӅu yӃu tӕ phӕi hӧp lҥi. Nhѭ hôm trѭӟc tôi
có nói qua khi nhҳc ÿӃn duyên sinh, ÿiӅu này áp dөng cho toàn
cõi thӃ gian. Không nhӳng vұy, ngay cҧ mһt trӡi và quҧ ÿҩt cǊng
có mӕi tѭѫng quan rҩt rõ ràng. Mһt trӡi cǊng có chӛ ÿӭng trong
tam thiên ÿҥi thiên thӃ giӟi này, vӟi nhӳng mӕi tѭѫng quan vô
tұn vӟi toàn vǊ trө.
Chúng ta có thӇ áp dөng cái nhìn nhѭ vұy vӟi nhiӅu viӋc
khác. Ví dө nhѭ ngѭӡi phá hoҥi Phұt pháp, chӍ do yӃu tӕ bên
ngoài hӧp lҥi. NӃu không do nhân duyên hӝi tө thì chҷng thӇ
thành ngѭӡi ÿӕi nghӏch Phұt pháp. Vұy ngay tӯ căn bҧn chӍ là
mӝt khӕi nhân duyên giҧ hӧp, không nhҩt thiӃt phҧi nhѭ ngày
hôm nay. Do nhӳng gì xҧy ra trong quá khӭ, năm trѭӟc, mѭӡi
năm trѭӟc, trăm năm trѭӟc, ngàn năm trѭӟc, có khi là cҧ vҥn
năm vӅ trѭӟc, khiӃn phát sinh ra hoàn cҧnh cӫa ngày hôm nay.
Vұy ngѭӡi mình nәi giұn bây giӡ ÿang ÿӭng ӣ ÿâu? Kҿ thù
ác hiӇm kia chӍ do nhân duyên hӝi tө mà có. NӃu muӕn nәi giұn,
lӁ ra phҧi nәi giұn vӟi nhӳng yӃu tӕ ác hҥi kia. Hѫn nӳa, xét cho
cùng, chính nghiӋp cӫa chúng ta khiӃn ngѭӡi kia trӣ thành kҿ thù
cӫa chúng ta, vұy cǊng nên nәi giұn vӟi chính mình mӟi phҧi.
Không thӇ ÿóng khung kҿ thù lҥi, tách lìa vӟi mӑi sӵ khác ÿӇ mà
nәi giұn. Sӵ viӋc phát sinh tӯ cҧ mӝt chuӛi nhân duyên chҵng
chӏt. Nhìn tӯ khía cҥnh cӫa duyên sinh, chúng ta chҷng làm sao
có thӇ tìm cho ra kҿ phá hoҥi Phұt pháp ÿӇ mà dҥy ÿӡi, ÿӇ mà
giӃt, mà chһt. Ĉây là chuyӋn không thӇ. Ĉӕi vӟi ÿiӅu mình tham
muӕn cǊng vұy, hay ÿiӅu khiӃn mình kiêu hãnh, ganh tӏ, cӭ hãy
xét cho kӻ, nhìn cho rõ mӑi bӅ, sӁ thҩy chҷng làm sao có thӇ xé
lҿ cái gì cҧ. Chҷng thӇ nҳm bҳt bҵng hai tay ÿӇ nói rҵng ÿây là
ÿiӅu mình muӕn, mình giұn, ÿӇ mà thҩy tӕt hay là thҩy xҩu. HiӇu
ÿѭӧc nhѭ vұy rҩt có lӧi. Nhӡ duyên sinh mà chӭng biӃt hiӋn hӳu
không tӵ tánh, ÿiӅu này sӁ tác ÿӝng lên phiӅn não. Không nhӳng
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vұy, chӍ cҫn tѭ duy vӅ lý duyên sinh, tӵ nhiên cái nhìn sӁ lӟn
rӝng phóng khoáng hѫn. Chúng ta sӁ chҩp nhұn sӵ viӋc, tӵ nhӫ
"phҧi rӗi, viӋc này có thӇ xҧy ra mà, ÿâu có sao. Có nguyên
nhân, do hoàn cҧnh, chӍ vұy thôi." Sӵ viӋc do bao nhiêu là
nguyên nhân hoàn cҧnh mà có, cho nên trong hiӋn tҥi, làm cách
nào cǊng không thӇ thay ÿәi ÿѭӧc. Khi mà nhân duyên ÿã hӝi tө
ÿҫy ÿӫ, tҩt cҧ ÿã chín muӗi rӗi, viӋc gì có thӇ ngăn cҧn sӵ viӋc
trә quҧ? Khi sӵ viӋc ÿӃn nѭӟc này rӗi, n͇u ch̻ng th͋ thay ÿ͝i
ÿ˱ͫc, không vui li͏u ích gì? Sӵ thұt là nhѭ vұy. N͇u còn có th͋
thay ÿ͝i, t̩i sao l̩i không vui? Thұt khéo nói. Cѫn giұn sӁ giҧm,
sӁ khác ÿi nhiӅu.
Ví dө có mӝt ngѭӡi tҫm thѭӡng, nhӓ nhen, thiӇn cұn, dӉ nәi
nóng, lҥi rҩt khó tánh. Ngѭӡi nhѭ vұy gһp chút gì cǊng sӁ bӵc
bӝi nóng giұn. Hoһc là ngѭӡi trҿ tuәi, thiӃu kinh nghiӋm, lúc nhӓ
chҷng tӯng gһp khó khăn nên hѭ ÿӕn, hӉ gһp chút vҩn ÿӅ là phàn
nàn kêu ca. Khi con cái phàn nàn kêu ca thì ngѭӡi lӟn khuyên
rҵng "không sao ÿâu, chuyӋn bình thѭӡng thôi mà". Quí vӏ xem
có phҧi vұy không? Tôi không biӃt mҩy ngѭӡi già rӗi mà còn
ngu xuҭn thì sӁ nói nhѭ thӃ nào chӭ phҫn lӟn ông bà nӝi ngoҥi,
nӃu có trí, khi trҿ con than thӣ sӵ ÿӡi, sӁ nói rҵng "ôi, than van
làm gì, có sao ÿâu mà!". Ĉó là nhӡ ÿã tӯng trҧi trong ÿӡi nên có
ÿѭӧc cái nhìn thoáng rӝng hѫn. Kinh nghiӋm sӕng giúp hӑ, trong
mӝt giӟi hҥn nào ÿó, thҩy rõ hѫn vӅ tánh duyên sinh cӫa sӵ vұt.
Tѭ duy vӅ duyên sinh, là lý lӁ cӫa tánh không, chҳc chҳn sӁ
giúp hóa giҧi phiӅn não tham và sân. Càng chiêm nghiӋm, thӵc
tҥi càng thêm hiӇn nhiên, rõ rӋt. Thҩy thӵc tҥi duyên sinh là thҩy
sӵ thұt; thҩy sӵ thұt thì nhӡ ánh sáng cӫa sӵ thұt mà có ÿѭӧc cái
nhìn mӟi mҿ, cái nhìn phù hӧp vӟi thӵc tҥi ÿúng nhѭ thұt. Ĉѭӧc
nhѭ vұy thұt là quá tӕt.
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Thӵc tӃ vӕn là nhѭ vұy. Tôi ÿã tӯng nói vӟi các bҥn ÿҥo Hӗi
cӫa tôi là tôi rҩt hâm mӝ hӑ theo ÿҥo Hӗi ÿһt tín tâm nѫi ÿӭc Ala, tôi cǊng có nói vӟi hӑ rҵng nӃu biӃt thêm chút ít vӅ triӃt lý
Phұt giáo cǊng sӁ rҩt lӧi ích. Ví dө biӃt thêm vӅ lý duyên sinh sӁ
giúp hӑ làm viӋc cӫa mình tӕt hѫn, ngăn ngӯa mӕi tranh cãi vӟi
ngѭӡi khác. Ĉây chӍ là mӝt ví dө. Tri kiӃn duyên sinh trong Phұt
giáo, ÿһc biӋt là cӫa hӋ Trung quán, vô cùng quan trӑng. Ĉây là
ÿiӅu mang lӧi ích ÿӃn cho tҩt cҧ mӑi ngѭӡi.
Nói vӅ duyên sinh, tӕt nhҩt ÿӯng chӍ nhìn tӯ khía cҥnh tôn
giáo, phҧi nói chung cho mӑi ngѭӡi, tách lìa ra khӓi tôn giáo.
Thӱ nhìn máy bay xem, rõ ràng là mӝt hiӋn tѭӧng duyên sinh.
Hàng vҥn bӝ phұn ráp nӕi lҥi vӟi nhau, ngay cҧ con ӕc nhӓ nhҩt
cǊng không thӇ thiӃu. Có lҫn ӣ Ҩn Ĉӝ tôi ngӗi trên chuyӃn bay
nӝi ÿӏa, khi ÿang bay, tôi thҩy bình xăng nѫi cánh máy bay
không ÿóng nҳp, cҧm thҩy hѫi sӧ, tӵ nhӫ "Thôi chӃt, nҳp xăng
rӟt mҩt rӗi!" rӗi lҥi lo lҳng không biӃt chuyӋn gì sӁ xҧy ra.
Ĉѭѫng nhiên cái nҳp xăng chӍ là mӝt bӝ phұn bé tí, nhѭng nӃu
không có nҳp ngoài thì nҳp trong dӉ bӏ bung ra. Nҳp trong mà
bung ra thì lѭӥi chҳn cǊng bung, xăng có nguy cѫ tràn ra ngoài.
Cho dù không có vҩn ÿӅ gì khác, chӍ bҩy nhiêu cǊng ÿӫ cho cҧ
chiӃc máy bay to tѭӟng bӕc cháy. Nguy hiӇm biӃt bao. Cho dù
chӍ là mӝt bӝ phұn bé nhӓ, nhѭng cǊng phҧi có mһt cùng vӟi biӃt
bao nhiêu bӝ phұn khác, máy bay mӟi có thӇ bay ÿѭӧc bình
thѭӡng.
Ĉây chҷng phҧi là lӁ tùy thuӝc hay sao? Thân thӇ con ngѭӡi
cǊng vұy. Tӯ ÿҫu ÿӃn chân có mҩy chөc triӋu tӃ bào sӕng và hoҥt
ÿӝng, thân ngѭӡi nhӡ ÿó mà sӕng, phát triӇn, lӟn mҥnh. Nhìn tӯ
khía cҥnh này sӁ thҩy sӵ viӋc do nhiӅu nguyên nhân và hoàn
cҧnh hӝi tө mà có.
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Nói tóm lҥi, nhѭ ÿҥo sѭ GungThang ÿã tӯng nói trong bài
pháp X˱ng Tán Long Th͕ nhѭ sau:
Nhân duyên h͡i tͭ / sinh ra v̩n pháp
Ĉi͉u này cho th̭y / không có thc th͋ / ÿ͡c l̵p ch̷c
th̵t.
Thұt khéo tóm tҳt ! Ĉây là lӡi cӫa ngài Gungthang Rinpoche.
Không có thӵc thӇ ÿӝc lұp nào ÿӇ trӓ ra, vì sӵ vұt ÿӅu do nhân
duyên mà có, tùy thuӝc vào rҩt nhiӅu nguyên nhân và hoàn cҧnh,
cho nên sӵ vұt chӍ có thӇ do tâm ÿӏnh hình và lұp danh mà có. Vì
vұy mà nói:
Nhân duyên h͡i tͭ / sinh ra v̩n pháp
Sӵ vұt hiӋn hӳu tùy thuӝc vào rҩt nhiӅu nguyên nhân và hoàn
cҧnh. Nhӡ nhӳng qui ѭӟc do tâm gán ÿһt mà có, chӭ không tӵ có
mӝt mình. NӃu cho rҵng sӵ vұt tӵ có mӝt mình thì câu kӋ sau ÿây
sӁ chӭng minh ÿiӅu ngѭӧc lҥi:
Vì không có tâm nh̵n bi͇t tr˱ͣc khi ÿ̿t tên
Nên l̷m ÿi͉u vô lý b̭t ÿ͓nh theo sau. 23
Ĉây chính là tánh không thâm sâu [zabmo tong-a-nyi] nói
theo thә ngӳ vùng Amdo... Tôi không nói ÿѭӧc tiӃng Amdo. Có
nhiӅu ngѭӡi ÿӃn tӯ Amdo, xem tôi phát âm có chính xác không?
Tôi cǊng biӃt nói câu "Ngón tay ÿѭa lên, giӓi sӕ mӝt" bҵng tiӃng
Amdo. Ngoài ra tôi không biӃt nói câu nào khác. "Bҥn ÿi ÿâu
ÿó?" Ĉây cǊng là thә ngӳ vùng Amdo hoһc là Kham. Mӝt sӕ
ngѭӡi Tây Tҥng vùng Amdo thѭӡng cho tôi là ÿӗng hѭѫng cӫa
hӑ, ngѭӡi vùng Amdo (Amdowa). Vӟi ÿҫy lòng nhiӋt tình, hӑ
bҧo tôi nói tiӃng Amdo vì hӑ không hiӇu ÿѭӧc tiӃng Lhasa tôi
23

Anh: Because of no identifying mind before naming / The absurdities of too
many or uncertainty follow...
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nói. Nhѭng mà tôi ÿâu có biӃt nói tiӃng Amdo. Tôi ÿӃn Lhasa tӯ
năm lên bӕn. Sau ÿó ngѭӡi Lhasa nuôi tôi lӟn, nên tôi toàn nói
tiӃng Lhasa.
Tánh không là mӝt ÿӅ tài lôi cuӕn. Chúng ta có thӇ suy nghƭ
nhiӅu vӅ ÿӅ tài này. Tuy vұy, nӃu chӍ ÿѫn giҧn lһp lҥi chuӛi luұn
lý ÿӑc trong sách thì không ÿӫ. Cҫn tѭ duy suy nghƭ cho thұt
thѭӡng xuyên, trҧi qua mӝt thӡi gian sӁ tӵ mình nӃm ÿѭӧc mùi
vӏ. Mһc dù trѭӟc mҳt chѭa chҳc ÿã có tác dөng trӵc tiӃp lên
phiӅn não, nhѭng tҫm nhìn cӫa mình sӁ khác, nhӡ ÿó cách suy
nghƭ, nói năng, hành ÿӝng cǊng tӯ tӯ biӃn ÿәi theo. Quan trӑng
nhҩt là sӵ thay ÿәi trong thái ÿӝ cӫa mình. Quí vӏ thҩy ÿó, quan
trӑng vô cùng. Thѭӡng thì thiӅn quán vӅ vô thѭӡng, vӅ tâm
buông xҧ hay tâm bӗ ÿӅ sӁ tҥo ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp lên tâm cӫa
chúng ta. Tôi không tin là trí tuӋ tánh không cǊng tҥo ÿѭӧc ҧnh
hѭӣng tѭѫng tӵ nhѭ vұy. Tuy vұy, tôi nghƭ vӟi thӡi gian tánh
không sӁ khiӃn chúng ta thay ÿәi sâu xa.
Tôi chҷng có thành tӵu gì vӅ tri kiӃn tánh không cҧ. Giҧng vӅ
tánh không mӝt cách thông thҥo nhѭ vұy, nhiӅu ngѭӡi có thӇ
nghƭ rҵng tôi ÿã chӭng tánh không. Chҷng phҧi là nhѭ vұy! CǊng
nhѭ khi tôi nói vӅ tâm bӗ ÿӅ, quí vӏ có thӇ nghƭ rҵng tôi ÿã phát
tâm bӗ ÿӅ, ÿã là mӝt vӏ bӗ tát. CǊng chҷng phҧi nӕt. Tӯ tұn ÿáy
lòng, tôi tin tѭӣng và ngѭӥng mӝ tâm bӗ ÿӅ. ĈӇ tôi kӇ lҥi câu
chuyӋn này, hy vӑng ÿӕi vӟi quí vӏ có ý nghƭa.
Bӕn mѭѫi năm vӅ trѭӟc, khi quán tánh không, tôi thҩy niӃt
bàn có thӇ ÿҥt, nhiӉm tâm có thӇ diӋt, lúc ÿó tôi ÿã tӯng nghƭ, và
cǊng ÿã tӯng nói vӟi nhiӅu ngѭӡi, rҵng "nӃu ÿҥt diӋt ÿӃ, tôi sӁ
ngӫ mӝt giҩc dài thұt ngon!" Quí vӏ có biӃt "ngӫ mӝt giҩc dài
thұt ngon" nghƭa là gì không? Là khi không còn nguy hiӇm, mình
ÿã làm hӃt mӑi ÿiӅu cҫn làm, ÿã hoàn toàn thӓa mãn. Khi mà
mình hoàn toàn tӵ tin vào bҧn thân, lúc ÿó có thӇ ngӫ mӝt giҩc
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thұt ngon, thұt dài. Tôi nghƭ rҵng tôi cǊng muӕn có mӝt giҩc ngӫ
dài ngon nhѭ vұy. Còn khi tu hӑc vӅ tâm bӗ ÿӅ, tôi nghƭ tâm này
thұt tuyӋt vӡi ÿáng quí, nhѭng khó mà tu cho ÿѭӧc. Sau ÿó, có lӁ
khoҧng 30 năm vӅ trѭӟc, tôi ÿѭӧc hӑc bài pháp Nh̵p B͛ Ĉ͉
Hành Lu̵n, bҳt ÿҫu suy nghƭ chín chҳn vӅ tâm bӗ ÿӅ. Sau mӝt
thӡi gian, tôi thҩy tôi cǊng có thӇ ÿҥt ÿѭӧc tâm này nӃu chӏu khó
tu phát tâm bӗ ÿӅ, sӁ cҧm thҩy gҫn vӟi tâm này hѫn. Tâm cӫa
chúng ta có thӇ biӃn chuyӇn mӝt cách rҩt tài tình. Nói vӅ tánh
không, tôi nghƭ chҳc là tôi ÿã chӭng ÿѭӧc mӭc ÿӝ thô lұu cӫa
nhân vô ngã tӯ bӕn mѭѫi năm vӅ trѭӟc. HiӇu biӃt này càng phát
triӇn thâm sâu hѫn, tôi lҥi càng thҩy quen thuӝc hѫn, giúp ÿӥ tôi
nhiӅu lҳm. Ví dө khi ÿӑc ÿӃn chӳ "cái tôi", nhѭ trong pháp Ĉҥo
Sѭ Du Già có câu "thӍnh ÿҥo sѭ vӅ trө trên tòa sen ngay giӳa trái
tim tôi", nhӳng lúc nhѭ vұy, tôi thҩy "không có tôi!" Ý tѭӣng
này ÿӃn vӟi tôi thұt thѭӡng xuyên. Chҳc chҳn là có hiӋu quҧ. Khi
quí vӏ hiӇu ÿѭӧc rҵng con ngѭӡi chӍ ÿѫn giҧn là tên gӑi, là khái
niӋm lұp danh, khi ÿó sӁ hiӇu sâu hѫn vӅ các hӧp thӇ thân và
tâm. SӁ thҩy ÿúng lҳm. Mһc dù tӯ lâu chúng ta ÿã biӃt rҵng
duyên sinh chính là nguyên nhân vì sao sӵ vұt lҥi không có tӵ
tánh, nhѭng chӍ hiӇu qua chӳ nghƭa nhѭ vұy thұt chҷng ích gì.
Quí vӏ cҫn tѭ duy suy nghƭ cho thұt thѭӡng xuyên, trӣ ÿi trӣ lҥi,
mãi cho ÿӃn lúc tâm thӭc nҧy ra mӝt ÿiӅu gì, khiӃn mình xúc
ÿӝng, chuyӇn biӃn sâu xa.
Suy nghƭ vӅ tánh không chҳc chҳn sӁ nhұn ÿѭӧc nguӗn cҧm
hӭng, nhӡ vұy vui vҿ hҥnh phúc hѫn. Ngѭӡi buôn bán kinh
doanh luôn ra sӭc làm viӋc vì tin rҵng hӉ có tiӅn thì sӁ hҥnh
phúc. Ai cǊng vұy, có lӧi mӟi làm, bҵng không mҩt công làm gì,
ÿúng không? Tҩt cҧ chúng ta, bҩt cӭ là ai, nӃu chiêm nghiӋm vӅ
tâm bӗ ÿӅ và vӅ tánh không cho khéo, tâm trӣ nên quen thuӝc
vӟi hai ÿiӅu này, chҳc chҳn sӁ gһt hái ÿѭӧc nhiӅu chuyӇn biӃn
trong tâm. Sӕng trong ÿӡi dù gһp cҧnh khó khăn cǊng chҷng quá
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lo âu phiӅn muӝn. Nhѭ vұy chҷng tӕt sao? Thêm vào ÿó, nӃu có
ÿѭӧc nhiӅu tiӅn lҥi càng tӕt, vӯa có tiӅn, vӯa ÿѭӧc an vui. Bҵng
không nhiӅu nhiӅu tiӅn mà tâm lý bҩt an, lúc nào cǊng phiӅn
muӝn thì tiӅn bҥc ÿӇ làm gì? Vұt chҩt ÿҫy ÿӫ ÿӃn ÿâu chăng nӳa,
nӃu cӭ làm ngѭӡi ҩu trƭ, dӉ chao ÿӝng bҩt an, hҥnh phúc cǊng
không làm sao có ÿѭӧc. Vұt chҩt ÿѭѫng nhiên cǊng là mӝt yӃu tӕ
quan trӑng, nhѭng song song vӟi vұt chҩt, chúng ta ÿӯng bao giӡ
trӉ nҧi trên bѭӟc ÿѭӡng trѭӣng thành bên trong. Ĉây là ÿiӇm
trӑng yӃu.
Tình thѭѫng, tâm tӯ bi, tâm bӗ ÿӅ, và tri kiӃn tánh không,
ÿӅu là nӅn tҧng giúp chúng ta thành tӵu mӑi mөc tiêu trѭӟc mҳt
và lâu dài. NӃu muӕn hành trì thì phҧi biӃt hành trì bҵng cách
nào. Muӕn biӃt hành trì bҵng cách nào thì phҧi hӑc. Không
nhӳng vұy, còn phҧi hӑc tӯ nѫi không sai lҫm, trӑn vҽn mӑi pháp
tu, theo hӋ thӕng rõ ràng ÿҫy ÿӫ. Pháp Lamrim hӝi ÿӫ mӑi ÿiӅu
kiӋn nói trên. Trong hӋ giáo pháp Lamrim, bài pháp Lamrim
Chenmo này là bài pháp còn giӳ trӑn vҽn mӑi ÿѭӡng tu quҧng
thâm mӝt cách toàn hҧo. Nói tóm lҥi, bài pháp này có thӇ ví nhѭ
chìa khóa mӣ kho luұn ÿiӇn cӫa hai ngài Vô Trѭӟc và Long Thӑ.
Tìm hiӇu luұn ÿiӇn cӫa ngài Long Thӑ và Vô Trѭӟc mà có ÿѭӧc
bài pháp Lamrim này, minh giҧi nhӳng ÿoҥn hóc hiӇm nhҩt, thұt
chҷng khác gì có ÿѭӧc chìa khóa mӣ vào biӇn luұn văn. Vô cùng
hӳu hiӋu.
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NGÀY 13
[ChӍ và quán]
Lama Tông Khách Ba trong Chͱng Ĉ̩o Ca nói rҵng
Nhͥ quen tu ÿ͓nh / ÿ͇n khi ÿ̩t ch͑
B̭y giͥ tu quán / tâm càng quán chi͇u
L̩i càng an ÿ͓nh / vͷng vàng th̭y rõ
Chân tánh thc t̩i. / Vì bi͇t ÿi͉u này
Ai ng˱ͥi tinh ṱn / ph͙i hͫp ch͑-quán
Ĉ͉u th̭y nhi͏m m̯u. / [Hu͙ng gì các con
Hãy nên mong c̯u / ÿ˱ͫc s nh˱ v̵y]
Th̯y là hành gi̫ / ÿã tu nh˱ v̵y.
Các con ai ng˱ͥi / ÿang c̯u gi̫i thoát
Hãy t thu̯n d˱ͩng / ÿúng theo l͙i này.
NӃu quí vӏ là ngѭӡi mong cҫu giҧi thoát, mong cҫu trí toàn
giác cӫa Phұt thì tri kiӃn tánh không ÿӕi vӟi quí vӏ là ÿiӅu không
thӇ thiӃu. Tri kiӃn thâm sâu này là thuӕc hóa giҧi mӑi phiӅn não
nhiӉm tâm thô lұu và vi tӃ. Ĉích thұt là thuӕc hóa giҧi. Vì vұy
nhҩt ÿӏnh phҧi có cho ÿѭӧc tri kiӃn tánh không. Tôi muӕn nói
ÿӃn sӵ trӵc tiӃp chӭng biӃt tánh không, thoát mӑi phҥm vi ÿӕi
ÿãi, còn ÿѭӧc gӑi là trí tuӋ hay gӑi là tâm bӗ ÿӅ cӭu cánh cӫa bұc
thánh giҧ Ĉҥi thӯa. Muӕn ÿѭӧc nhѭ vұy, trѭӟc tiên phҧi ÿҥt quán
tánh không. Muӕn ÿҥt ÿѭӧc quán thì phҧi ÿҥt chӍ. Sau ÿó lҥi phҧi
tu chӍ và quán hӧp nhҩt, vì ÿây là nhân tӕ ÿѭa ÿӃn trí giác ngӝ,
và phҧi tu chӍ quán hӧp nhҩt trên nӅn tҧng cӫa tâm bӗ ÿӅ. Sau khi
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ÿҥt chӍ, phҧi dùng tuӋ ÿӇ quán xét tҫm tѭ vӅ thӵc tҥi thұt nhiӅu
lҫn, ÿӃn bao giӡ ÿҥt ÿѭӧc thân và tâm nhu nhuyӉn thì khi ҩy ÿҥt
quán. TiӃp theo sӁ ÿҥt chӍ quán hӧp nhҩt. Trѭӟc ÿó, hӉ dùng tuӋ
ÿӇ quán thì ÿӏnh sӁ giҧm. Nhѭng sau khi chӍ quán hӧp nhҩt thì
càng dùng tuӋ ÿӇ quán, ÿӏnh lҥi càng tăng. Vì vұy chúng ta cҫn tu
chӍ và quán theo thӭ tӵ, rӗi phӕi hӧp cҧ hai.
Mӝt khi có ÿѭӧc sӵ hӧp nhҩt cӫa chӍ và quán vӅ chân thӵc tҥi
thì thuӕc hóa giҧi phiӅn não sӁ có ÿѭӧc mӝt cách dӉ dàng.
Có ÿѭӧc chӍ quán hӧp nhҩt là có ÿѭӧc tâm trӵc chӭng tánh
không cӫa bұc thánh giҧ. Tâm này rӗi sӁ ÿoҥn lìa cái gӑi là "ba
yӃu tӕ trӣ ngҥi kiӃn ÿҥo" [nghi, tà kiӃn, mҥn]. Khi cҧ ba yӃu tӕ
này ÿӅu ÿã ÿoҥn lìa, ÿҥt ÿӏa vӏ "hoàn toàn siêu thoát", khi ҩy quí
vӏ ÿҥt ÿѭӧc cái gӑi là "diӋt ÿӃ", bѭӟc vào ÿӏa bӗ tát thӭ nhҩt, trӣ
thành bұc thánh giҧ Ĉҥi thӯa. TiӃp theo, quí vӏ sӁ ÿҥt ÿӃn ÿӏa thӭ
hai, ba, tѭ, năm, sáu và bҧy. ĈӃn ÿoҥn cuӕi cӫa ÿӏa thӭ bҧy và
ÿoҥn ÿҫu cӫa ÿӏa thӭ tám, trí tuӋ chӭng tánh không vӟi sӵ hӛ trӧ
cӫa hai kho tѭ lѭѫng phѭӟc ÿӭc và trí tuӋ, tích tө qua hѫn hai lҫn
vô lѭӧng kiӃp, vào thӡi ÿiӇm này sӁ bӭng sҥch gӕc rӉ cӫa phiӅn
não chҩp tӵ tánh. Nhѭng lúc ҩy vүn hãy còn vѭӟng trí chѭӟng,
ÿây là dҩu vӃt do phiӅn não chҩp tӵ tánh lѭu lҥi.
Muӕn bѭӟc vào ÿӏa thӭ tám, chín và mѭӡi thì phҧi nhӡ vào
lѭӧng phѭӟc ÿӭc vƭ ÿҥi ÿӃn tӯ hành trì các hҥnh ba la mұt, ngѭӡi
tu miên mұt thiӅn vӅ tánh không tӕi thѭӧng và cùng khҳp. ĈiӅu
này rӕt lҥi sӁ trӣ thành yӃu tӕ trӵc tiӃp hóa giҧi mӑi cҩu nhiӉm vi
tӃ cӫa niӋm phân biӋt, tұn diӋt toàn diӋn mӑi niӋm khӣi. Vào lúc
tҩt cҧ mӑi cҩu nhiӉm vi tӃ nhҩt tұn diӋt, quí vӏ lұp tӭc ÿҥt quҧ
toàn giác, là quҧ vӏ Phұt bao gӗm cҧ Bӕn Thân. Vұy muӕn tu
theo ÿѭӡng tu trӑn vҽn, khӣi ÿi tӯ bѭӟc khӣi ÿҫu nhѭ chúng ta
ÿây, quí vӏ phҧi hiӇu rõ trӑn vҽn hӋ thӕng tu tұp này. Phҧi cӕ
gҳng hӃt sӭc ÿӇ hiӇu rõ toàn bӝ ÿѭӡng tu, cҧm thҩy gҫn gǊi quen
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thuӝc vӟi nó, rӗi hiӋn ÿang tu hӑc vӅ ÿiӇm nào thì mӛi ngày hãy
chuyên tâm ӣ ÿiӇm ÿó. Làm ÿѭӧc nhѭ vұy, pháp tu cӫa mình sӁ
không mù mӡ lӝn xӝn, sӁ ÿҫy ÿӫ trӑn vҽn. Bҵng mӑi giá, phҧi
hiӇu trӑn vҽn ÿѭӡng tu. Muӕn ÿѭӧc nhѭ vұy, phҧi tұp làm quen
vӟi kinh sách giҧng dҥy chính xác vӅ trӑn vҽn ÿѭӡng tu. Theo
ÿúng thӭ tӵ ÿӇ mà hӑc tұp, tѭ duy, tu thiӅn. Hôm nay có ÿѭӧc cѫ
hӝi cҫm trong tay bài pháp nhѭ là Lamrim Chenmo ÿây, tôi là
giҧng sѭ, cҧm thҩy mình vô cùng may mҳn. Quí vӏ là ngѭӡi ngӗi
nghe, cǊng vô cùng may mҳn có ÿѭӧc cѫ hӝi nghe vӅ bài pháp
này. Ĉây là lӡi giҧng nhiӋm mҫu vӅ giáo pháp cӫa ÿӭc Phұt bәn
sѭ, ÿã ÿѭӧc biӃt bao nhiêu bұc ÿҥi hành giҧ tu tұp, vұn dөng luұn
lý ÿӇ ghi lҥi cho chúng ÿӋ tӱ, chung vӟi nhӳng trích dүn trӵc tiӃp
lӡi Phұt. Kho luұn ÿiӇn tuyӋt vӡi này nҵm trong Kangyur và
Tangyur Tây Tҥng [Kinh tҥng, Luұn tҥng], bao gӗm hѫn 300 bӝ.
Tinh túy cӫa tҩt cҧ ÿӅu nҵm gӑn trong pháp Lamrim Chenmo
này. Thұt là mӝt bài pháp tuyӋt hҧo. Ĉһc biӋt là khi xác ÿӏnh vӅ
tri kiӃn tánh không, pháp này dùng nhӳng câu lý giҧi ÿӝc ÿáo cӫa
ngài Long Thӑ cùng chѭ ÿӋ tӱ cӫa ngài, tӍ mӍ nêu ra sӵ khác biӋt
chi li mӝt cách rҩt rõ rӋt.
Bây giӡ nӃu muӕn hiӇu vӅ ÿoҥn nói vӅ "TuӋ Quán Vƭ Ĉҥi",
quí vӏ cҫn phҧi có "TuӋ Quán Nhӓ". Thêm vào hai phҫn này,
luұn giҧi cӫa Lama Tông Khách Ba vӅ "Trí Tu͏ Căn B̫n: Ĉ̩i
D˱˯ng Lu̵n Lý" vô cùng trӑng yӃu, cùng vӟi bӝ luұn giҧi vӅ
Trung Quán Lu̵n Thích24, tên là Minh Gi̫i Ý Th̵t cͯa B̵c
Trí25, và bài pháp do Lama Tông Khách Ba trѭӟc tác, Tinh Túy
Chân Hùng Bi͏n26, không trích dүn bài pháp nào khác, chӫ yӃu
trình bày hӋ thӕng Duy thӭc và Trung quán. Ĉһc biӋt bài pháp
này nêu rõ sӵ khác biӋt giӳa Trung quán Ĉӝc lұp và Trung quán
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HӋ quҧ [còn gӑi là Trung quán Y tӵ khӣi27 và Trung quán Cө
duyên28]. Năm bӝ sách này cӫa Lama Tông Khách Ba là kinh
ÿiӇn chính yӃu cӫa dòng Gelug, giҧi thích vӅ hӋ triӃt lý Trung
quán.
Khi tu hӑc, chúng ta cҫn theo ÿúng thӭ tӵ trѭӟc tác cӫa Lama
Tông Khách Ba. Trѭӟc tiên là chѭѫng "TuӋ Quán Vƭ Ĉҥi", tiӃp
theo là Tinh Túy Chân Hùng Bi͏n, sau ÿó là Ĉ̩i D˱˯ng Lu̵n Lý,
tiӃp theo là Minh Gi̫i Ý Th̵t cͯa B̵c Trí, sau ÿó chѭѫng "TuӋ
Quán Nhӓ". Theo ÿúng thӭ tӵ này quí vӏ sӁ thҩy ÿiӅu gì ÿã giҧi
thích kӻ trong sách trѭӟc thì chӍ nhҳc lҥi ngҳn gӑn ӣ các bӝ sách
sau; ÿiӅu gì sách trѭӟc không nói rõ thì sách sau sӁ tұn tѭӡng giҧi
thích. Vұy cӭ theo ÿúng thӭ tӵ là tӕt nhҩt.
Nên tu hӑc cҧ năm bӝ luұn này. Hay ít nhҩt cǊng phҧi tұp
làm quen vӟi chѭѫng "TuӋ Quán Vƭ Ĉҥi" và Tinh Túy Chân
Hùng Bi͏n. Bӝ luұn này ÿһc biӋt trình bày các hӋ thӕng tri kiӃn
tánh không. Mһc dù chӫ yӃu nói vӅ Duy thӭc nhѭ vүn tìm ÿѭӧc
nhiӅu ÿoҥn nói vӅ Kinh Lѭӧng Bӝ và mӝt ít vӅ Tì Bà Sa Luұn
Bӝ. Nói chung, sách này giҧi thích rõ ràng vӅ hӋ tri kiӃn Duy
thӭc. Trong sách này, hӋ phái Trung quán ÿѭӧc trình bày mӝt
cách chi tiӃt vӟi tri kiӃn cӫa các thҫy Thanh BiӋn; ÿҥi phѭѫng
trѭӧng tӯ phө ThiӋn Hҧi Tӏch Hӝ và trѭӣng tӱ là ngài Liên Hoa
Giӟi; và ngài NguyӋt Xӭng. Thұt là tuyӋt, ÿúng không? Không
khác gì sách giҧng vӅ hӋ phái tri kiӃn. Tôi chӍ có thӇ nói ÿѭӧc
bҩy nhiêu thôi.
Vұy chúng ta nhҩt ÿӏnh phҧi tұn lӵc hӑc tұp theo sách này.
Phұt tӱ ngѭӡi Nhұt, Ĉҥi Hàn, Ĉài Loan, Trung Hoa hay ViӋt
Nam cǊng vұy, Phұt giáo là truyӅn thӕng văn hóa cӫa quí vӏ, quí
vӏ phҧi nên hӑc tұp theo kinh ÿiӇn. TiӅn nhân cӫa quí vӏ ÿã khә
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công dӏch thuұt nhiӅu kinh ÿiӇn, bây giӡ có lӁ ÿã trӣ thành ngôn
ngӳ chӃt, nhiӅu khi cҧm thҩy rҩt khó hiӇu. Trong trѭӡng hӧp nhѭ
vұy, tôi tin chҳc là quí vӏ sӁ ÿѭӧc nhiӅu lӧi ích tu hӑc theo kinh
ÿiӇn tiӃng Tây Tҥng, rõ ràng mҥch lҥc, ÿӇ có thӇ hiӇu rõ hѫn vӅ
kinh ÿiӇn cӫa quí vӏ. Trҧi qua ngàn năm chúng ta ÿã tӯng sӕng
biӋt lұp, không tӯng giao lѭu. Ngày nay ÿã vào thӃ kӹ thӭ 21, thӃ
giӟi truyӅn thông hiӋn ÿҥi cho chúng ta ÿҫy ÿӫ phѭѫng tiӋn giao
lѭu văn hóa. Nhӡ vұy, ngày nay có nhiӅu kinh ÿiӇn Phұt giáo
tiӃng Hoa, tiӃng Pali, Phұt tӱ Tây Tҥng ÿӇ mà hӑc hӓi. Ĉӗng thӡi
tôi tin chҳc là các anh chӏ cǊng sӁ nhұn ÿѭӧc nhiӅu lӧi ích tӯ
nguӗn kinh ÿiӇn Tây Tҥng.
NӃu tә chӭc ÿѭӧc mӝt sӕ chѭѫng trình trao ÿәi giáo dөc,
chҷng phҧi tӕt lҳm sao? Chúng ta bây giӡ ÿã vào thӃ kӹ 21,
ngѭӡi trong thӃ giӟi ngày nay sӕng gҫn gǊi nhau hѫn xѭa. Vì vұy
ÿӕi vӟi ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta, bҩt kӇ là tҥi gia hay xuҩt gia,
nam hay nӳ, ngѭӡi theo gót chân Phұt rҩt cҫn hӑc hӓi theo khoa
hӑc, ÿây vүn là phѭѫng pháp tӕt nhҩt ÿӇ tìm hiӇu vӅ thӃ giӟi
ngoҥi cҧnh, hӑc nhѭ vұy sӁ ÿѭӧc nhiӅu lӧi ích. Luұn A Tì Ĉ̩t
Ma (Th̷ng Pháp Lu̵n) giҧi thích vӅ thӃ giӟi vұt lý mӝt cách rҩt
thô sѫ, trong khi ÿó khoa hӑc hiӋn tҥi lҥi có khҧ năng giҧi thích
rҩt chi li vi tӃ. Thұt tuyӋt vӡi! Ӣ khía cҥnh này, chúng ta nhҩt
ÿӏnh phҧi hӑc theo khoa hӑc Tây Phѭѫng. Còn trên phѭѫng diӋn
tâm lý thì khoa hӑc Tây Phѭѫng ngѭӧc lҥi có thӇ hӑc theo Phұt
giáo. Cҫn thҩy rõ nhѭ vұy. Bҵng không sӁ cӭ an lành ngӫ yên
trong vô minh, tӵ cho là mình ÿã biӃt hӃt mӑi thӭ, thҩy nѫi khác
chҷng có gì ÿáng cho ta hӑc hӓi, thұt quá sai lҫm. Chúng ta chҳc
chҳn có thӇ hӑc hӓi nhiӅu thӭ tӯ nӅn khoa hӑc hiӋn ÿҥi. Vì vұy
trao ÿәi giáo dөc vӟi khoa hӑc hiӋn ÿҥi sӁ nhiӅu mang lӧi ích ÿӃn
cho chúng ta, chҷng phҧi tӕt lҳm sao?
ĈiӅu trӑng yӃu tôi muӕn nói ӣ ÿây vӟi ngѭӡi Tây Tҥng, ÿó là
mһc dù Phұt giáo phát triӇn lӟn rӝng ӣ Tây Tҥng, nhѭng thӵc tӃ
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là hiӇu biӃt vӅ Phұt giáo cӫa chúng ta vүn còn rҩt nghèo nàn. Vì
vұy ngѭӡi Tây Tҥng dѭӟi ánh mһt trӡi cҫn phát huy trí tuӋ Phұt
giáo. Có muӕn tin nѫi Phұt pháp hay không là viӋc riêng cӫa quí
vӏ, nhѭng nӃu quí vӏ hiӇu ÿѭӧc triӃt lý Phұt giáo thì tâm trí cӫa
quí vӏ sӁ rӝng rãi hѫn, suy nghƭ sӁ phóng khoáng hѫn. Bҩt kӇ quí
vӏ tӵ thҩy mình tiӃn bӝ chұm chҥp kém cӓi ÿӃn ÿâu chăng nӳa,
thӵc sӵ là quí vӏ vүn sӁ trӣ thành ngѭӡi tӕt hѫn. Không ÿúng
sao? Chҳc chҳn sӁ ÿѭӧc lӧi lҥc.
Ĉһc biӋt thӡi nay Trung Hoa ÿang ra sӭc phát triӇn ÿӡi sӕng
vұt chҩt ӣ Tây Tҥng, hӕi hҧ thӵc hiӋn ÿiӅu này. Mһc dù vұy,
càng lúc càng nhiӅu ngѭӡi quan tâm ÿӃn Phұt giáo Tây Tҥng.
Sӕng trong cҧnh này ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta phҧi cӕ gҳng tìm
hiӇu vӅ Phұt giáo, nӃu có khҧ năng giҧi thích cho ngѭӡi khác
hiӇu, lúc ҩy song song vӟi tiӃn bӝ vұt chҩt chúng ta sӁ có khҧ
năng duy trì niӅm tin nѫi Phұt giáo. NӃu cho rҵng Phұt giáo chӍ
là truyӅn thӕng tұp quán, quí vӏ nhҩt ÿӏnh sӁ thҩy tiӃn bӝ vұt chҩt
hҩp dүn hѫn nhiӅu. Lúc ҩy có khi lҥi xem Phұt giáo là tұp quán
cә hӫ lҥc hұu cӫa thӡi xa xѭa, rӕt lҥi sӁ không còn quan tâm ÿӃn
Phұt giáo nӳa. Vì vұy hiӇu rõ vӅ Phұt giáo là ÿiӅu vô cùng quan
trӑng.
Tôi xin nêu ra mӝt ví dө. Vào nhӳng năm 1960, có nhiӅu
ngѭӡi Tây Tҥng ÿӃn lұp nghiӋp tҥi Thөy Sƭ. Ĉây là lҫn ÿҫu tiên
mӝt ngàn ngѭӡi Tây Tҥng ÿӃn ÿӏnh cӵ tҥi Thөy Sƭ. Khi hӑ ÿӃn
nѫi, có mӝt sӕ ngѭӡi không hiӇu gì vӅ Phұt pháp, ngҥc nhiên thӕt
lên "Ĉây chҷng phҧi là tӏnh ÿӝ hay sao? Chҳc chҳn là nhѭ vұy
rӗi!" Ĉã tӯng xҧy ra viӋc nhѭ vұy. Tuy nhiên, nӃu quí vӏ hiӇu vӅ
Phұt pháp, [sӁ thҩy] nhѭ sѭ phө Kyabje Trijang Rinpoche cӫa tôi
vүn thѭӡng nói vӟi tôi – thҫy ÿã tӯng ÿӃn viӃng nhiӅu xӭ Tây
Phѭѫng – ÿӡi sӕng vұt chҩt ÿҫy ÿӫ tuyӋt vӡi nhѭ vұy ÿӕi vӟi
thҫy thұt sӵ là bài hӑc khai tâm vӅ vô thѭӡng và khә. Nói thұt
ÿúng! Thұt sӵ là nhѭ vұy.
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NӃu có chút hiӇu biӃt vӅ Phұt giáo quí vӏ sӁ có cái nhìn sâu
xa rӝng lӟn hѫn. Ngoҥi cҧnh dù hҩp dүn tѭѫi ÿҽp ÿӃn ÿâu, mһc
dҫu cҫn thiӃt, nhѭng chҳc chҳn không nên bám dính vào. Ĉѭӧc
vұy sӁ không bӏ ngoҥi cҧnh khiӃn bàng hoàng ngҥc nhiên. Còn
nӃu không biӃt gì vӅ Phұt giáo, cho ÿây chӍ là tұp quán do ông
cha ÿӇ lҥi, sӁ giӕng nhѭ trong câu chuyӋn tôi vӯa kӇ, tѭӣng ÿâu
mình ÿã lên cõi tӏnh ÿӝ! "Còn nѫi nào vui vҿ an lành hѫn nѫi
này!" Rӗi lҥi nghƭ "ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta thұt ÿã quá lҥc hұu
rӗi !" Nhѭng nӃu có ÿѭӧc chút tin tѭӣng nѫi truyӅn thӕng Tây
Tҥng, quí vӏ sӁ thҩy tiӃn bӝ vұt chҩt là ÿiӅu cҫn thiӃt, ÿӗng thӡi
trong khi tұn hѭӣng cҧnh sӕng vұt chҩt ÿҫy ÿӫ, quí vӏ vүn không
hӅ thҩy mһc cҧm, xҩu hә, lúng túng, mҩt mһt, hay là bӏ khӫng
hoҧng trҫm cҧm. Hai thái ÿӝ này khác nhau xa lҳm. Khi mӟi bҳt
ÿҫu ÿӡi sӕng lѭu vong, có nhiӅu thanh niên Tây Tҥng cҧm thҩy
xҩu hә ÿã sinh làm ngѭӡi Tây Tҥng. Xҩu hә nhѭ vұy vì các em
nghƭ rҵng ngѭӡi dân Tây Tҥng lҥc hұu cә lӛ xӍ. Vào trѭӡng hӑc
Ҩn Ĉӝ, ngѭӡi Tây Tҥng bӏ gӑi là "bӑn ngu xuҭn, không nên
ngѭӡi, cҫn phҧi giáo dөc cho hӑ thành ngѭӡi!" Rӗi tӯ tӯ, khi
ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta bҳt ÿҫu biӃt tiӃng Ҩn, có khҧ năng trao
ÿәi nói chuyӋn, khi ҩy hӑ lҥi nói "Ôi, ngѭӡi Tây Tҥng hӑc vҩn
rҩt cao, ÿһc biӋt là vӅ Phұt giáo và vӅ nhұn thӭc luұn29." Lúc ҩy
hӑ mӟi bҳt ÿҫu kính nӇ chúng ta. Lúc mӟi lѭu vong, chѭ tăng ӣ
Buxar vì không nói ÿѭӧc tiӃng Ҩn, không thӇ viӃt tên mình mà
chӍ có thӇ lăn ÿҫu ngón tay thay chӳ ký, cӭ bӏ xem là thҫy bùa
thҫy pháp, luôn bӏ khinh rҿ. Sau ÿó dҫn dҫn chѭ tăng Tây Tҥng
bҳt ÿҫu nói ÿѭӧc tiӃng Ҩn, ngѭӡi ta mӟi biӃt hӑ vӕn cӵc kǤ
thông tuӋ.
Nhӳng năm gҫn ÿây chúng ta thѭӡng qua lҥi vӟi các nhà
khoa hӑc gia, chѭ tăng Tây Tҥng ӣ các tu viӋn Phұt giáo theo hӑc
29

Anh: Epistemology.
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các lӟp khoa hӑc ÿѭӧc khen ngӧi hӃt lӡi. Vì chѭ tăng quen thuӝc
vӟi luұn lý Phұt giáo, biӃt rõ phѭѫng pháp tҫm tѭ. Các giáo sѭ
khoa hӑc nói rҵng nhìn cách ÿһt câu hӓi cӫa chѭ tăng Tây Tҥng
ÿӫ biӃt hӑ rҩt thông minh sҳc bén. Vұy quí vӏ phҧi biӃt rõ vӅ Phұt
pháp mӟi có thӇ thҩy ÿѭӧc tuyӋt ÿӍnh cӫa văn hóa Tây Tҥng. Có
thӃ mӟi thҩy hãnh diӋn, không tӵ ti mà tӵ tín nѫi chính mình.
Chҷng tӕt hѫn sao?
Vӟi ngѭӡi Tây Tҥng nói chung, tin nѫi Phұt pháp hay không
là quyӅn tӵ do cӫa quí vӏ. Không tin cǊng chҷng sao. Chӕng ÿӕi
Phұt giáo cǊng không sao. NӃu có chӕng ÿӕi Phұt giáo thì cǊng
nên hiӇu rõ vӅ Phұt giáo mӟi có thӇ chӕng ÿӕi mӝt cách thông
minh ÿѭӧc, hiӇu chӭ? Tôi nhӟ ÿã tӯng ÿӑc qua mӝt bài báo vào
mӝt năm nào ÿó, có lӁ là do ngѭӡi Trung Hoa tên Chen Kun Yin
viӃt. Bài báo lên án "bè lǊ Ĉalai Lama gây chia rӁ", lҥi nói rҵng
"bӑn chia rӁ là kҿ xҩu". ĈӇ dүn chӭng cho lұp luұn cӫa mình, tác
giҧ bài báo trích dүn câu kӋ mӣ ÿҫu Trung Quán Lu̵n, ngài
Long Thӑ xѭng tán ÿӭc Phұt, nói rҵng: "không lìa, không mӝt".
Nhà báo kia dùng chӳ "không lìa" ÿӇ chӭng minh viӋc làm cӫa
Ĉalai Lama là xҩu xa, ngay cҧ ngài Long Thӑ cǊng chӕng ÿӕi
ÿiӅu này. Nói nhѭ vұy thì lý lӁ nҵm ӣ ÿâu? Quí vӏ thҩy sao? Nhà
báo này rõ ràng quá ngu xuҭn. Nguyên câu kӋ nói rҵng "không
lìa, không mӝt !". Vұy chuyӋn hӧp nhҩt vӟi Trung Hoa cǊng
không ÿúng nӕt, cҫn phҧi tách lìa ra! Ĉó là nhӳng gì tôi ÿã ÿӑc ӣ
trong báo.
[...] Sӵ thұt luôn vѭӧt lên trên thӡi gian. CǊng nhѭ vàng ròng,
không bao giӡ thay ÿәi. Nhӳng ÿiӅu giҧ mҥo dӕi trá, ngѭӧc lҥi,
lúc ÿҫu thҩy rҩt cѭӡng mҥnh, theo thӡi gian sӁ dҫn biӃn mҩt, nhѭ
sҳt rӍ mòn theo thӡi gian. Vì vұy, nhѭ ngѭӡi Tây Tҥng chúng ta
vүn thѭӡng nói, Phұt giáo là ÿiӅu chúng ta có thӇ hãnh diӋn chia
sҿ vӟi ngѭӡi khác, cho ngѭӡi khác thҩy. Ĉây là nѫi chúng ta có
thӇ tin tѭӣng trӑn vҽn. Nhӳng khía cҥnh văn hóa tұp quán khác
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nhѭ là lè lѭӥi gãi ÿҫu ÿӇ tӓ vҿ tôn kính ngѭӡi khác, ÿѭѫng nhiên
cǊng là tұp quán nhѭng chҷng nghƭa lý gì cҧ, sӁ bӏ bӓ quên,
nhѭng chҷng sao, quên luôn cǊng ÿѭӧc. CǊng nhѭ là tұp quán
ÿeo bông tai to tѭӟng, ÿӇ tóc dài thұm thѭӧt, quên luôn cǊng
không sao.
Mӝt lҫn có cұu bé Tây Tҥng sӕng ӣ Thөy Sƭ thình lình ÿӃn
gһp tôi. Cұu ta mһc quҫn bó, ÿӇ tóc thӡi trang lӣm chӣm [punk].
Trông thұt buӗn cѭӡi. Cұu ta bѭӟc vào văn phòng cӫa tôi, ngӗi
xuӕng ÿҩt. Rӗi khi nói ÿӃn viӋc cӫa ngѭӡi dân Tây Tҥng, cұu ta
chҧy nѭӟc mҳt. Tóc tai có thӃ nào cǊng chҷng sao, dù có ÿi
ngѭӧc ÿҫu xuӕng ÿҩt cǊng chҷng sao. Cұu ta là ngѭӡi yêu nѭӟc,
hӃt lòng vì quӕc gia. Ĉây mӟi là ÿiӅu chúng ta cҫn. Quan trӑng
hѫn cҧ, ÿúng không? Chúng ta nhiӅu khi có khuynh hѭӟng cho
rҵng bài hát ÿiӋu vǊ Tây Tҥng là văn hóa. Dƭ nhiên ÿây cǊng là
mӝt phҫn cӫa văn hóa Tây Tҥng. Lӡi nhҥc thѭӡng khuyӃn khích
sӕng lành, vӏ tha, xѭng tán Tam Bҧo, thánh ÿӏa, chӫ yӃu nhӡ ҧnh
hѭӣng cӫa Phұt giáo. Có lӁ nӃu nghiên cӭu nhiӅu hѫn vӅ ÿiӋu vǊ
sӁ thҩy nhӳng ÿiӅu thanh thoát bҩt bҥo ÿӝng. Nói tóm lҥi, nhӳng
lӡi khuyên hӳu ích nҵm trong bài ca ÿiӋu vǊ là ÿӃn tӯ Phұt giáo,
không phҧi sao?
Văn hóa Tây Tҥng có sӕng còn ÿѭӧc chăng, ngѭӡi Tây Tҥng
chúng ta có thӇ ÿuәi kӏp vӟi tiӃn bӝ vұt chҩt ÿѭӧc chăng, ÿӅu tùy
thuӝc vào trình ÿӝ hiӇu biӃt cӫa chúng ta vӅ Phұt giáo Tây Tҥng.
NӃu không biӃt rõ vӅ Phұt giáo, chҷng thӇ cӑ xát cùng tiӃn bӝ vұt
chҩt. Phұt giáo không chӍ là cҫu nguyӋn Tam Bҧo, tөng Lөc Tӵ
Chú. TuyӋt ÿӍnh cӫa Phұt giáo nҵm ӣ các hӋ phái triӃt lý. Bҵng
không ngay cҧ ngѭӡi theo Ҩn Ĉӝ Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hӗi
Giáo, hӑ cǊng có niӅm tin vӳng chҳc nѫi ÿӭc Chúa Trӡi cӫa hӑ.
NiӅm tin cӫa quí vӏ lӁ nào lҥi lӟn hѫn? Nhѭng mà niӅm tin tӵ nó
chҷng có gì ÿáng nói. Chúng ta cҫn phҧi có hӋ thӕng triӃt lý sâu
sҳc. Bҵng không thì thұt là khó khăn ÿҩy.
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Khi chúng ta nói ÿӃn mӭc ÿӝ thông tuӋ vӅ Phұt giáo, triӃt lý
ÿóng vai trò rҩt quan trӑng. Phұt tӱ dùng triӃt lý ÿӇ phát triӇn tín
tâm và lòng vӏ tha. Tuy vұy chúng ta vүn có thӇ tách lìa hai lãnh
vӵc này. Không nhҩt thiӃt phҧi có lòng tin, nhѭng nhҩt ÿӏnh phҧi
hiӇu vӅ phҫn triӃt lý, vì ÿây chính là ÿiӅu sӁ giúp quí vӏ phát triӇn
trí tuӋ. Vұy tҩt cҧ quí vӏ ÿӅu phҧi hӑc vӅ phҫn triӃt lý Phұt giáo.
HiӇu chѭa? Tôi khҭn xin quí vӏ cao tuәi ӣ trong pháp hӝi này hãy
cӕ gҳng ÿӑc kinh ÿiӇn, dù mҳt nhìn ÿã quá yӃu. Phҧi hӑc vӅ Phұt
giáo. Vô cùng quan trӑng. Cҧ nhӳng vӏ ÿӃn tӯ Tây Tҥng, bây giӡ
trong nѭӟc ÿã có xuҩt bҧn nhiӅu kinh sách Phұt giáo. Vұy nӃu
quí vӏ có thӇ xuҩt bҧn phә biӃn kinh sách, ngѭӡi Trung Hoa sӁ
không phàn nàn. Nh̵p B͛ Ĉ͉ Hành Lu̵n cӫa ngài Tӏch Thiên,
Minh Gi̫i Ý Th̵t cͯa B̵c Trí cӫa ngài Sakya Pandita, hay sách
luұn lý nhѭ Tinh Túy Chân Hùng Bi͏n cӫa Lama Tông Khách
Ba; Kho Tàng Ki͇n Gi̫i30 cӫa ngài Longchen Rabjampa. NӃu có
ÿѭӧc bҩy nhiêu sách cho ÿҥi chúng ÿӑc thì thұt là quá tӕt. Tôi chӍ
muӕn nói bҩy nhiêu.

30

Anh: Treasury of Tenets.
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ÿѭӧc nhӡ vào tұp khí phiӅn não và thân vô cҩu31. Lҩy thân này
làm nhân thì ÿҥt ÿѭӧc quҧ sҳc thân.

NGÀY 14
[Tinh yӃu mұt thӯa]
Lama Tsongkhapa nói vӟi chúng ta rҵng:
Khéo léo phát huy / ÿ˱ͥng tu căn b̫n
c̯n thi͇t cho hai / c͟ xe Ĉ̩i thͳa
tu nhân, tu qu̫, / ng˱ͥi tu b̭y giͥ
n˱˯ng b̵c thuy͉n tr˱ͧng / v˱ͫt qua bi͋n r͡ng
b͙n b͡ m̵t thͳa, / n˱˯ng lͥi khai th͓
cͯa b̵c ÿ̩o s˱ / ÿ͋ cho ki͇p ng˱ͥi
t do thu̵n ti͏n / không b͓ phí u͝ng
Th̯y là hành gi̫ ÿã tu nh˱ v̵y, các con ai ng˱ͥi mong
c̯u gi̫i thoát hãy t thu̯n d˱ͩng ÿúng theo l͙i này.
Nhѭ bài pháp Chͱng Ĉ̩o Ca nói ӣ ÿây, quҧ vӏ rӕt ráo chu
toàn ÿѭӧc cҧ hai mөc tiêu tӵ lӧi và lӧi tha, ÿó chính là Phұt quҧ.
Trí toàn giác là Phұt quҧ, gӗm ÿӫ bӕn thân Phұt, cǊng có thӇ qui
nҥp thành hai: sҳc thân ÿӇ lӧi tha và pháp thân ÿӇ tӵ lӧi. Hai thân
này bҩt nhӏ, nói cách khác, là hai chӭc năng cӫa quҧ vӏ Phұt, có
thӇ toàn thành rӕt ráo cҧ hai mөc tiêu tӵ lӧi và lӧi tha. VӅ nhân
duyên cӫa sҳc thân và pháp thân, hiӇn thӯa nói rҵng nhӡ tích tө
vô lѭӧng phѭӟc ÿӭc (ví dө phөng sӵ tôn sѭ) mà ÿҥt ÿѭӧc tѭӟng
hҧo cӫa Phұt, thành tӵu sҳc thân; nhân tӕ chính yӃu tѭѫng tӵ vӟi
sҳc thân, sinh ra sҳc thân, ÿó là thân tѭӟng cӫa tâm cӫa bұc bӗ tát
vӟi ÿҫy ÿӫ mӑi tѭӟng hҧo chính phө tѭѫng ÿѭѫng. Thân này có

Còn trí-pháp-thân ÿѭӧc giҧi thích là trí tuӋ bҩt nhӏ trӵc chӭng
tánh không cӫa ngѭӡi tu, nӕi dài liên tөc cho ÿӃn khi sung mãn
tӝt ÿӍnh thành trí pháp thân cӫa Phұt ÿà.
Tuy vұy, hai kho trí tuӋ và phѭѫng tiӋn này vӕn không mang
cùng tánh chҩt. ThӃ cho nên sӵ hӧp nhҩt cӫa phѭѫng tiӋn và trí
tuӋ trong hӇn thӯa chӍ có nghƭa là dùng cái này ÿӇ hӛ trӧ cho cái
kia, chӭ không phҧi cҧ hai ÿӗng loҥt hiӋn hành trong cùng mӝt
niӋm. Nói cách khác, nӃu chӍ ÿѫn giҧn hành trì sáu hҥnh ba la
mұt và thiӅn quán tánh không thì chҷng thӇ khiӃn cho trí tuӋ và
phѭѫng tiӋn trӣ thành ÿӗng mӝt tánh chҩt. Vұy phҧi làm sao ÿӇ
phѭѫng tiӋn và trí tuӋ mang cùng tánh chҩt, thұt sӵ trӣ thành bҩt
nhӏ? Bҵng cách tách lìa mӑi trҥng thái sinh diӋt thô lұu ra khӓi
tâm vi tӃ bҧn nhiên, không dӵa vào tâm thô lұu nӳa, ngѭӧc lҥi
vұn dөng tâm vi tӃ ÿӇ mӣ ÿѭӡng vào vӟi bҧn giác, có nhѭ vұy
phѭѫng tiӋn và trí tuӋ mӟi thұt sӵ trӣ thành bҩt nhӏ. Mұt tông Tӕi
thѭӧng Du già hѭӟng dүn phѭѫng pháp ÿӝc ÿáo ÿѭa ÿӃn sӵ hӧp
nhҩt cӫa nhӏ ÿӃ. Pháp tu ÿҥt quҧ phѭѫng tiӋn và trí tuӋ hӧp nhҩt
này ÿѭӧc ÿӭc Phұt tӯ bi hѭӟng dүn tӯng bѭӟc mӝt. Muӕn ÿҥt
ÿѭӧc sӵ bҩt nhӏ cӫa nhӏ ÿӃ nhѭ trong Mұt tông Tӕi thѭӧng Du
già nói ÿӃn, chúng ta cҫn tu pháp Ĉҥo sѭ Du già. Ӣ ÿây ÿӭc Phұt
dҥy pháp tu bӕn trҥng huӕng thanh tӏnh cӫa quҧ vӏ Phұt, cho dù
chӍ trong tѭӣng tѭӧng. Pháp này không thӇ dùng tâm thô lұu
thѭӡng tөc ÿӇ mà tu.
Trӯ phi ngѭӡi nghe hiӇu rõ lý do và mөc ÿích cӫa pháp tu
này, bҵng không tâm rҩt dӉ sinh nghi. Vì vұy ngѭӡi tu cҫn hành
trì mӝt cách kín ÿáo. Gӑi "mұt chú" [secret mantra] là vì pháp
31

Anh: imprint of ignorance and the uncontaminated body.
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này cҫn ÿѭӧc tu mӝt cách kín mұt. "Chú" có nghƭa là hӝ trì tâm
thӭc. Không phҧi hӝ trì tâm thӭc trong cái nghƭa quán tӯ bi ÿӇ
bӟt ái ngã, quán vô ngã ÿӇ bӟt chҩp ngã. Vұy "hӝ trì tâm thӭc"
thұt ra là nghƭa là gì? Chúng ta ÿang hiӋn tѭӟng phàm phu, bám
dính vào tѭӟng hiӋn này. Tӯ ÿó mà có chúng sinh, Phұt ÿà; có
thanh tӏnh, cҩu nhiӉm; có phàm tөc, siêu thoát v.v... Và cǊng có
chúng sinh phàm phu. Mӑi hiӋn tѭӧng này, kӇ cҧ tánh không, kӇ
cҧ mӑi hiӋn tѭӧng hӳu vi [do yӃu tӕ phӕi hӧp mà có], ÿӅu giӕng
nhau ӣ mӝt ÿiӇm: tҩt cҧ ÿӅu xuҩt ra tӯ tâm chân nhѭ bҧn nhiên.
Tӯ ÿó sinh ra, tӯ ÿó tan vӅ. Mӑi hiӋn tѭӧng hӳu vi sinh ra và tan
vào tâm chân nhѭ bҧn nhiên cӵc kǤ vi tӃ này. Xét tӯ tâm chân
nhѭ bҧn nhiên này mà nói, tҩt cҧ mӑi hiӋn tѭӧng hӳu vi ÿӅu là
biӇu hiӋn cӫa nó: tӵ sáng chiӃu, tӵ biӇu thӏ.
Mұt pháp nói chung là phѭѫng pháp hӝi nhұp tâm chân nhѭ
bҧn nhiên này, tӯ bѭӟc nhұp môn trӣ ÿi ÿӅu phҧi thҩy rҵng mӑi
tѭӟng hiӋn ÿӅu rӛng rang, rҵng chѭ bәn tôn ÿӅu tӯ tánh không
mà thӏ hiӋn sҳc tѭӟng. Tӯ ÿó có thӇ thҩy ÿѭӧc ÿѭӡng tu mang
sҳc thái tѭѫng tӵ vӟi bӕn trҥng huӕng thanh tӏnh cӫa quҧ Phұt là
nhѭ thӃ nào. Pháp này chӫ yӃu là ÿӇ viên thành sҳc thân Phұt, là
tinh túy cӫa tâm và khí, rҩt ÿѫn thuҫn, hàm ÿӫ mӑi sҳc tѭӟng
chính phө cӫa Phұt ÿà, nhӡ ÿó ÿҥt ÿѭӧc trí tuӋ siêu viӋt mӑi niӋm
khӣi, ÿҥt ÿѭӧc trí giác bҧn nhiên, thoát mӑi vӑng niӋm phân biӋt.
Muӕn ÿӗng loҥt hoҥt hiӋn toàn bӝ mҥn ÿà la cùng chѭ tôn cѭ trú,
tҩt cҧ trong cùng mӝt lúc, mang cùng mӝt tánh chҩt, thì phҧi
thiӅn quán bәn tôn. Ĉây là nӝi dung tu tұp cӫa cҧ bӕn bӝ mұt
tông. Cӕ ý quán mình là Phұt bәn tôn thì tӵ nhiên mӑi tѭӟng hiӋn
phàm phu ÿӅu sӁ ÿoҥn dӭt. Mһc dù cái thҩy cӫa giác quan sӁ
không ÿѭӧc nhѭ vұy, nhѭng trong mҳt nhìn cӫa tâm, mӑi tѭӟng
hiӋn phàm phu ÿӅu ÿoҥn dӭt. Duy trì cái thҩy này trong mӝt thӡi
gian dài, tӵ nhiên năng lӵc vô gián duyên cӫa nhұn thӭc giác
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quan giҧm dҫn, chӍ còn lҥi cái thҩy trong tâm. Lúc bҩy giӡ cái
thҩy cӫa giác quan sӁ không còn chѭӟng ngҥi cái thҩy qua quán
tѭӣng. ĈiӅu này nhҩt ÿӏnh sӁ xҧy ra. Và cǊng sӁ là nhѭ vұy khi
chúng ta ÿҥt chӍ.
Vұy "mұt" có nghƭa là mұt pháp thâm sâu ÿӃn ÿӛi ngѭӡi tu
phҧi kín ÿáo hành trì; và "chú" có nghƭa là nӝi dung cӫa pháp tu
này là ÿӇ ngăn ngӯa không cho tâm sinh tѭӟng phàm phu rӗi
bám dính theo ÿó. Ĉây là ý nghƭa cӫa "mұt chú", cӫa "mұt thӯa".
Ҩn Ĉӝ cǊng có hӋ thӕng tu mұt nhѭng không giӕng vӟi mұt
pháp trong Phұt giáo. Ví dө linh tӵ "OM", mұt giáo Ҩn Ĉӝ nói
ÿây là hҥt giӕng cӫa Phҥm Thiên [Brahma] v.v..., còn Phұt giáo
không nói nhѭ vұy. Theo Phұt giáo, linh tӵ OM biӇu hiӋn cho
thân khҭu ý cӫa Phұt hay cӫa ngѭӡi tu. CǊng có nhiӅu cách giҧi
thích khác. Mӛi biӇu tѭӧng mang mӝt chӭc năng riêng. Minh
chú, sҳc diӋn cӫa ÿҩng bәn tôn, mҥn ÿà la phӭc tҥp hay ÿѫn giҧn,
diӋn tích lӟn nhӓ khác nhau, thӫ ҩn cӫa chѭ bәn tôn, mӛi chi tiӃt
ÿӅu có ý nghƭa nhҩt ÿӏnh. Nhѭ tôi có nói lúc nãy, then chӕt nҵm
ӣ chӛ thân và tâm cӫa Phұt vӕn không thӇ phân chia, vì vұy nӃu
muӕn ÿҥt Phұt quҧ vӟi ÿҫy ÿӫ ba ÿһc tánh kín mұt thì khi còn
trên ÿѭӡng tu chúng ta cҫn phҧi làm sao ÿҥt ÿѭӧc nhân tӕ chính
yӃu ÿѭa thҷng vào quҧ vӏ Phұt, bҵng không kӃt quҧ tѭѫng ÿӗng
[vӟi nhân] sӁ không thӇ phát sinh. Các pháp hӳu vi ÿӅu nhѭ vұy
cҧ. ĈiӇm ÿӝc ÿáo cӫa Phұt giáo mұt thӯa chính là ӣ ÿây, ÿoҥn lìa
mӑi nhұn thӭc phàm phu. Ҩn Ĉӝ giáo có thӇ nói ÿӃn quán tѭӣng
bәn tôn. Ngѭӡi tu ngoài Phұt giáo cǊng có thӇ quán tѭӣng bәn
tôn, tu pháp Tumo, nӝi hӓa huyӅn bí. Có lҫn tôi nói chuyӋn vӟi
mӝt hành giҧ mұt pháp Ҩn Ĉӝ, ông ta nói rҵng trong mұt ÿiӇn Ҩn
Ĉӝ có dҥy pháp chuyӇn di thҫn thӭc tӯ xác chӃt. Vұy pháp tu
chuyӇn di thҫn thӭc, pháp tu nӝi hӓa ÿӅu có trong mұt ÿiӇn ngoài
Phұt giáo. Hӑ cǊng có nhiӅu ÿҩng bәn tôn khác nhau, cǊng hành
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trì dӵa trên khí mҥch, khí, và tinh giӑt. Nhѭ vұy ngѭӡi ngoài
Phұt giáo cǊng tu pháp ÿҥo sѭ du già, cǊng tөng chú, cǊng vұn
dөng các pháp an ÿӏnh nhѭ lұp ÿàn tӏnh hӓa ÿӇ ÿҥt mөc tiêu, so
vӟi Phұt giáo chӍ khác nhau ӣ phҫn tri kiӃn tánh không. Pháp
hành ngoài Phұt giáo luôn ÿһt trên nӅn tҧng cӫa thuyӃt hӳu ngã,
có tӵ tánh. Nên khi tu pháp ÿҥo sѭ du già, tөng chú, lұp pháp ÿàn
cӱ hành pháp an lҥc, tҩt cҧ ÿӅu là ÿӇ cho cái tôi ÿѭӧc chӭng quҧ,
ÿѭӧc gia trì. Phұt giáo ngѭӧc lҥi lҩy vô ngã làm nӅn tҧng. Vì vұy
tri kiӃn vô ngã phҧi ÿi kèm mӑi pháp hành. Không nhӳng vұy,
khi tu pháp ÿҥo sѭ du già, ngѭӡi tu cҫn miên mұt vұn dөng tâm
chӭng tánh không ÿӇ nhұn biӃt tѭӟng hiӋn cӫa ÿҩng bәn tôn.
Vì vұy trѭӟc khi thiӅn quán bәn tôn, chúng ta cҫn phҧi tѭ duy
vӅ tri kiӃn tánh không càng nhiӅu càng tӕt, có ÿѭӧc cҧm nhұn vӅ
trí tuӋ chӭng biӃt sӵ không có tӵ tánh, mһc dù sҳc tѭӟng cӫa
ÿҩng bәn tôn chѭa hiӋn, nhѭng trong tѭѫng lai thӃ nào cǊng sӁ
hiӋn. Vì vұy trong hiӋn tҥi, ngѭӡi tu cҫn tѭӣng tѭӧng trí tuӋ tánh
không hiӋn thành sҳc tѭӟng cӫa ÿҩng bәn tôn, nhӡ ÿó ÿoҥn lìa
mӑi tѭӟng hiӋn phàm phu. NӃu có thӇ giӳ ÿѭӧc nhѭ vұy liên tөc
mӝt thӡi gian dài, ÿӃn mӝt lúc nào ÿó, mӛi khi gһp chӳ "tôi"
ngѭӡi tu sӁ nghƭ ÿây là tên gӑi cӫa các hӧp thӇ và căn, trҫn, thӭc
thanh tӏnh cӫa ÿҩng bәn tôn, là ÿӕi cҧnh mà tâm chӭng tánh
không nhұn biӃt. Ĉây chính là "tâm tӵ tín nhiӋm mҫu". Tâm tӵ
tín này là thuӕc hóa giҧi tâm chҩp bám tѭӟng phàm phu.
Nhѭ quí vӏ ÿã thҩy, ÿiӅu này liên hӋ lӟn lao ÿӃn tánh không,
ÿӃn vô ngã. NӃu thұt sӵ có mӝt cái tôi, là mӝt thӵc thӇ vi tӃ, tách
lìa khӓi thân và tâm, nӃu là nhѭ vұy, cho dù ÿoҥn diӋt mӑi nhұn
thӭc vӅ thân tâm cҩu nhiӉm, cho dù có ÿѭӧc nhұn thӭc thanh tӏnh
trong tâm thì cái tôi cǊng vүn còn nguyên không suy suyӉn.
Nhѭng cái tôi vӕn chӍ tӯ sӵ giҧ hӧp cӫa các hӧp thӇ mà có,
không hӅ có cái tôi chӫ thӇ ÿiӅu ÿӝng. HӉ có sӵ thay ÿәi nѫi các
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hӧp thӇ thì tӵ nhiên nӅn tҧng lұp danh cӫa cái tôi cǊng thay ÿәi,
nhӡ vұy chuyӇn nhұn thӭc thành niӅm tӵ tín nhiӋm mҫu. Tӯ trí
tuӋ tánh không hoҥt hiӋn thành ÿҩng bәn tôn, rӗi tӯ nѫi ÿҩng bәn
tôn mà có ÿѭӧc ý thӭc vӅ cái tôi, ÿây là ý nghƭa cӫa cái gӑi là
linh kiӃn và tâm tӵ tín nhiӋm mҫu nói trong mұt tông. Chúng ta
phҧi làm ÿѭӧc nhѭ vұy. Vì lý do này, mӑi pháp tu mұt bҩt kӇ là
dài hay ngҳn ÿӅu bҳt ÿҫu vӟi câu "tҩt cҧ tan vào tánh không."
Nói nhѭ vұy không có nghƭa là nhӳng gì mҳt thҩy ÿӅu không có
thұt. Chúng ta phҧi luôn tâm niӋm ý nghƭa này: "tánh không là
không có tӵ tánh". Phҧi nӛ lӵc làm sao ÿӇ có ÿѭӧc ý nghƭa cӫa
tánh không trong tâm mình, càng rõ ràng chính xác càng tӕt. Cho
dù chѭa chӭng ÿѭӧc tánh không, chӍ cҫn tѭӣng tѭӧng suông vӅ
tánh không không có tӵ tánh cǊng ÿӫ ÿӇ tӯ ÿó hoҥt hiӋn thành
chӫng tӵ và biӇu tѭӧng, biӃn thành ÿҩng bәn tôn qua năm sӵ tӏnh
hóa.
Quí vӏ ÿӃn nhұn pháp quán ÿҧnh, ÿiӅu này chҷng khó khăn
gì, nhѭng có thұt sӵ nhұn ÿѭӧc hay không hãy còn chѭa chҳc.
Tөng chú cǊng vұy, chúng ta lúc nào cǊng lҫn tràng hҥt, ai cǊng
có chú ÿӇ tөng, ÿúng không? Có ngѭӡi hăng hái lҫn tràng hҥt
nhanh còn hѫn cҧ tөng chú. Tөng trăm lҫn chú, ÿӃm ÿӃn nhӳng
hai, ba trăm hҥt. Tôi nói vұy có ÿúng không? Có thӇ hӑ thҩy ÿӭc
Quan ThӃ Âm có mѭӡi mӝt ÿҫu nên nghƭ rҵng tөng mӝt lҫn Om
Mani Padme Hum tӯ mӝt cái miӋng thì mѭӡi cái miӋng còn lҥi
cǊng tөng theo. Thành ra tөng mӝt lҫn ÿѭӧc nhӳng mѭӡi mӝt
chú.
Chúng ta ai cǊng thích tөng chú. Rҩt tӕt. Còn hѫn là ngӗi
không. Ĉѭѫng nhiên quí vӏ sӁ nhұn ÿѭӧc lӵc gia trì nhӡ tөng
chú. Nhѭng ngày nay, nhiӅu ngѭӡi cho rҵng tín ngѭӥng Tây
Tҥng chӍ ÿѫn giҧn là xoay kinh luân. Ngѭӡi Trung Hoa lҩy hình
ҧnh ngѭӡi Tây Tҥng cҫm kinh luân ÿӇ chӭng minh cho sӵ tӵ do
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tôn giáo. Bҩt kӇ là thӃ nào, xoay kinh luân cǊng rҩt tӕt. Quí vӏ sӁ
không ngӫ gұt, tҥi nӃu ngӫ gұt sӁ có nguy cѫ bӏ kinh luân ÿұp
vào ÿҫu. Dù tâm không tұp trung, chӍ cҫn nghƭ tӟi chuyӋn bӏ kinh
luân ÿұp lên ÿҫu là tӵ nhiên tӍnh ngӫ ngay. CǊng giӕng nhѭ bѭng
cây ÿèn ÿҫy ҳp dҫu thì phҧi thұn trӑng. Thông thѭӡng kinh luân
cҫm tay ÿѭӧc gӑi là "Chenrezig" [Quan ThӃ Âm]. NӃu cҫm mӝt
cái kinh luân vӯa to vӯa nһng, chҳc chҳn quí vӏ sӁ không ngӫ gұt.

tӱ]. Muӕn có ÿѭӧc tâm buông xҧ thì phҧi dҽp bӓ lòng tham ÿҳm
viӋc ÿӡi này, dҽp cҧ lòng tham ÿҳm viӋc ÿӡi sau. Vұy thӭ tӵ nhѭ
sau: trѭӟc tiên dҽp bӓ lòng tham ÿҳm cho viӋc ÿӡi này; tiӃp theo
dҽp bӓ lòng tham ÿҳm cho viӋc ÿӡi sau, ÿӇ rӗi phát tâm buông
xҧ. Lҩy tâm buông xҧ làm nӅn tҧng phát tâm ÿҥi bi, mӣ rӝng tinh
thҫn vӏ tha, phát huy cҧm giác thѭѫng yêu thân thiӃt vӟi tҩt cҧ,
nhӡ ÿó có ÿѭӧc ÿҥi bi.

Mұt pháp không phҧi chӍ có ngѭӡi Tây Tҥng tu, cҧ ngѭӡi
Trung Hoa cǊng tu theo. Ngày nay phҫn lӟn ngѭӡi theo Phұt
giáo Tây Tҥng ÿӅu rҩt hӭng khӣi khi nghe nói có pháp quán
ÿҧnh. Ngѭӡi ta ÿang rҩt quan tâm và nhiӋt tình vӟi pháp tu mұt,
hy vӑng theo pháp bәn tôn du già thì ÿѭӧc sӕng ÿӡi trѭӡng thӑ,
ÿѭӧc nhiӅu tiӅn tài danh vӑng, ngay tӭc khҳc. Quí vӏ cҫn phҧi
hiӇu rõ ý nghƭa cӫa mұt pháp, ÿiӅu này rҩt quan trӑng. Mӑi pháp
tu mұt ÿӅu bҳt ÿҫu vӟi câu "Om svabhava shuddha sarva dharma
svabha suddho aham - M͕i s ÿ͉u trͧ thành không". Câu chú
tánh không này, dù ÿӑc bҵng tiӃng Phҥn hay không phҧi tiӃng
Phҥn ÿӅu vүn là công thӭc ÿӇ quán vӅ tánh không, vӅ chân tánh
cӫa vҥn pháp. Câu này nҵm trong mӑi mұt ÿiӇn [Phұt giáo].
Chúng ta không thӇ nào không hiӇu vӅ tánh không.

Tӯ nѫi tâm ÿҥi bi sӁ phát sinh ÿҥi nguyӋn tӵ mình gánh vác
chúng sinh. Ĉҥi nguyӋn này sӁ dүn tӟi tâm bӗ ÿӅ, mang ÿӫ hai
nhánh nguyӋn vӑng32. Quá trình tu phát tâm bӗ ÿӅ này ÿӅu luôn
ÿѭӧc tri kiӃn tánh không hӛ trӧ. Ĉây chính là ý nghƭa cӫa câu kӋ
lúc nãy ÿã nhҳc qua:

Không nhӳng vұy, cho dù có ÿѭӧc chӭng ngӝ sâu xa chân
chính vӅ tánh không, bҩy nhiêu vүn chѭa ÿӫ ÿӇ tu pháp Ĉҥo sѭ
Du già. ChӍ bҵng tri kiӃn tánh không chѭa thӇ tu pháp Ĉҥi thӯa.
Muӕn tri kiӃn tánh không trӣ thành pháp tu Ĉҥi thӯa, nhҩt là ÿӇ
trӣ thành pháp tu Mұt chú thӯa, mӑi pháp hành ÿӅu cҫn ÿѭӧc sӵ
hӛ trӧ cӫa tâm bӗ ÿӅ. Ai có ÿuӧc tín tâm nѫi mұt pháp, có ÿѭӧc
niӅm thiӃt tha, mӕi quan tâm nѫi mұt pháp, nhҩt ÿӏnh phҧi giӳ
tâm bӗ ÿӅ và trí tuӋ tánh không trong tұn cӕt tӫy pháp tu cӫa
mình. Tâm bӗ ÿӅ có phát huy trӑn vҽn ÿѭӧc hay không là tùy nѫi
tâm ÿҥi bi. Tâm ÿҥi bi thì tùy nѫi tâm buông xҧ [chán khә sinh

Khéo léo phát huy / ÿ˱ͥng tu căn b̫n
c̯n thi͇t cho hai / c͟ xe Ĉ̩i thͳa
là xe tu nhân, / và xe tu qu̫,
Sau khi ÿã phát huy trӑn vҽn ÿѭӡng tu hiӇn tông, muӕn bѭӟc
vào mұt pháp ngѭӡi tu cҫn thành thөc tâm mình bҵng cách nhұn
mұt pháp quán ÿҧnh, ÿúng nhѭ ÿӭc Phұt ÿã nói rõ trong bӕn bӝ
mұt tông. Vì sao? Vì nguӗn năng lӵc gia trì này phҧi ÿѭӧc truyӅn
tӯ ngѭӡi sӕng, mӝt cách liên tөc không gián ÿoҥn. Lӵc gia trì
phҧi ÿѭӧc truyӅn xuӕng tӯ ÿҩng bәn sѭ. Ĉҩng bәn sѭ khi Phұt
còn tҥi thӃ thì gӑi là Phұt ThӃ Tôn. Khi Phұt ÿã nhұp diӋt thì gӑi
là Phұt Kim Cang Trì, hoҥt hiӋn thành mҥn ÿà la Kim Cang Trì
cùng chѭ tôn trong linh kiӃn thanh tӏnh. Cӭ tùy trѭӡng hӧp mà
chӑn cách gӑi ÿҩng bәn sѭ. Ví dө [cӫa dòng truyӅn thӯa không
gián ÿoҥn] nhѭ khi quұt khai kho tàng chánh pháp, hay pháp gia
trì quán ÿҧnh và bӝ giáo pháp linh kiӃn tӯ tә sѭ truyӅn thӯa
truyӅn lҥi qua chuӛi linh kiӃn thanh tӏnh chân chính cӫa các ÿӡi
32

Là nguyӋn vì chúng sinh mà ÿҥt quҧ vӏ Phұt.
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ÿҥo sѭ tiӃp nӕi. Ĉӕi vӟi ÿҩng bәn sѭ Kim Cang Trì thì không có
sӵ cách trӣ trong thӡi gian. ĈiӅu chúng ta cҫn phҧi có, ÿó là lӡi
khai thӏ chân truyӅn, thҷng tӯ ÿӭc Phұt truyӅn xuӕng, thành mӝt
dòng không gián ÿoҥn, không thêm thҳt. Chúng ta cҫn nhұn ÿѭӧc
dòng truyӅn thӯa chân chính không gián ÿoҥn nhѭ vұy. Nên mұt
pháp phҧi ÿѭӧc thӑ nhұn tӯ mӝt vӏ thҫy ÿang nҳm giӳ dòng
truyӅn thӯa không gián ÿoҥn này, theo ÿúng nhѭ lӡi ÿӭc Kim
Cang Trì ÿã xác quyӃt trong mұt tông. ĈiӅu này ÿһc biӋt có ý
nghƭa rҩt lӟn lao và có nguyên do vӳng chҳc.
Muӕn tu mұt tông, bҳt buӝc phҧi thӑ pháp quán ÿҧnh ÿӇ
thành thөc tâm mình, nói vұy ÿӫ thҩy tҫm quan trӑng vѭӧt bӵc
cӫa sӵ nѭѫng dӵa vào ÿҩng ÿҥo sѭ. TruyӅn thӕng Gelug, còn gӑi
là truyӅn thӕng dòng Ganden, thѭӡng lҩy pháp tu Ĉҥo sѭ Du già
làm pháp tu chính yӃu, hành trì ba ÿҩng bәn tôn Guhyasamaja,
Chakrasamvara và Yamantaka không tách lìa ÿӇ mau chóng ÿҥt
quҧ vӏ Phұt. Muӕn tu pháp nào thì phҧi nhұn pháp quán ÿҧnh cӫa
pháp tu ҩy, thuӝc vӅ mӝt trong bӕn bӝ mұt tông: Tác, Hành, Du
già hay Tӕi thѭӧng Du già33.
TruyӅn thӕng dòng Nyingma cǊng vұy, mұt pháp ÿѭӧc chia
thành ba lӟp ngoҥi mұt và ba lӟp nӝi mұt, còn gӑi là Kriya, Upa
và Yoga, hay là Maha, Anu và Atiyoga [Ma-ha du già, A nұu du
già, A tì du già], tҩt cҧ ÿӅu bҳt buӝc phҧi có pháp quán ÿҧnh mӟi
ÿѭӧc hành trì. Vұy muӕn tu pháp mұt tông thì phҧi nhұn pháp
quán ÿҧnh ÿӇ cho tâm thӭc chín muӗi. Vì vұy mà nói:
Ng˱ͥi tu b̭y giͥ / n˱˯ng b̵c thuy͉n tr˱ͧng
V˱ͫt qua bi͋n r͡ng / b͙n b͡ m̵t thͳa,
Mӝt khi ÿã bѭӟc vào mұt thӯa, ngѭӡi tu cҫn nghiêm giӳ mӑi
giӟi luұt hҥnh nguyӋn cӫa mình. Theo hai bӝ mұt tông dѭӟi [Tác
33

Phҥn: Krya tantra, Charya tantra, Yoga tantra, và anuttarayoga tantra.
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và Hành] thì phҧi giӳ bӗ tát giӟi, phҧi biӃt vӅ bӗ tát giӟi, giӟi
nһng và giӟi nhҽ, rӗi giӳ giӟi cho nghiêm. Theo hai bӝ mұt tông
trên, Du già và Tӕi thѭӧng du già, thì ngoài bӗ tát giӟi ra ngѭӡi
tu còn phҧi giӳ mұt giӟi. Giӳ giӟi nguyӋn cho nghiêm, rӗi ӣ hai
bӝ mұt tông dѭӟi thì hành trì pháp tu du già có sҳc tѭӟng hay vô
sҳc tѭӟng; ӣ hai bӝ mұt tông trên thì hành trì hai giai ÿoҥn, phát
khӣi và viên thành, hay là hành trì ba giai ÿoҥn phát khӣi, viên
thành và ÿҥi viên mãn [Dzogchen]. Tu nhѭ vұy cuӕi cùng sӁ ÿҥt
quҧ vӏ Phұt.
[NguyӋn tҩt cҧ cùng ÿѭӧc hҥnh phúc!]

Bҧo Quҧn Kinh Sách Phұt Giáo

Kinh sách sinh chӭa ÿӵng lӡi dҥy cӫa Phұt; có năng lӵc chӣ che
chúng sinh không rѫi vào ác ÿҥo, lҥi có khҧ năng khai mӣ con
ÿѭӡng giác ngӝ. Vì vұy chúng ta cҫn thұn trӑng giӳ gìn kinh sách,
không nên ÿӇ dѭӟi ÿҩt, hay ÿһt nѫi ngѭӡi khác có thӇ dүm ÿҥp lên,
bѭӟc ngang qua hay ngӗi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao
bӑc cҭn thұn; khi cҩt giӳ nên ÿӇ nѫi cao ráo sҥch sӁ, không ÿӇ
chung vӟi các loҥi ÿӗ dùng thӃ tөc khác. Tránh không ÿһt vұt dөng
thӃ tөc lên trên kinh sách, không thҩm nѭӟc miӃng lұt sách, vì làm
nhѭ vұy là tӵ tҥo ác nghiӋp. Bao giӡ cҫn tiêu hӫy tài liӋu có nӝi
dung Phұt pháp, nên ÿӕt, không nên vҩt bӓ. Trѭӟc khi ÿӕt, nên ÿӑc
mӝt câu nguyӋn, hay tөng chú, ví dө nhѭ chú OM AH HUM, quán
tѭӣng chӳ viӃt trong trang giҩy hòa nhұp vào chӳ AH, và chӳ AH
tan vào trong thân mình, mang trí tuӋ cӫa Phұt hòa vào dòng tâm
thӭc cӫa mình. Sau ÿó vӯa ÿӕt vӯa tөng OM AH HUM.
Lama Zopa Rinpoche khuyên rҵng ÿӕi vӟi hình ҧnh cӫa Phұt, Bӗ
tát, các ÿҩng Hӝ Phұt Mҥn ÿà la, cǊng nhѭ các bҧo vұt tѭӧng trѭng
cho thân miӋng ý cӫa Phұt, không nên ÿӕt mà nên trân trӑng cҩt giӳ
vào trong bҧo tháp hay trong bӑng cây, hoһc ÿӇ nѫi ráo cao thanh
tӏnh. CǊng có thӇ ÿһt vào trong lӗng chim bҵng gӛ, rӗi niêm kín lҥi.
Nhѭ vұy biӇu tѭӧng cӫa thân miӋng ý cӫa Phұt sӁ không ÿӃn nӛi
phҧi rѫi vãi dѭӟi ÿҩt.
Trích Nghi Thͱc Tͭng Ni͏m FPMT
Hӝi Bҧo Tӗn TruyӅn Thӕng Phұt Giáo Ðҥi Thӯa.

Trung Tâm Phұt Giáo Tây Tҥng
có thông dӏch ViӋt Ngӳ tҥi Sydney, Australia
TRUNG TÂM TASHI CHOLING INSTITUTE
1 Cairo Avenue, Padstow NSW 2211, Australia
Kyabgon Lab Rinpoche ÿӥ ÿҫu, Geshe Thubten Dawa trӵc tiӃp hѭӟng
dүn, theo truyӅn thӕng Gelug cӫa Phұt Giáo Tây Tҥng
TRUNG TÂM CHODRAK DRUPJU CHULING
50B Woods Road, Sefton NSW 2162, Australia
Sonam Tenzin Rinpoche ÿӥ ÿҫu, theo truyӅn thӕng Kagyu cӫa Phұt
Giáo Tây Tҥng.
Hҥ tҧi bài giҧng MP3 cӫa Geshe Dawa và Sonam Rinpoche tҥi:
http://nalanda.batnha.org

Tham Khҧo thêm vӅ Phұt Giáo Tây Tҥng
http://nalanda.batnha.org - Thѭ ViӋn Nalanda [Vietnamese Nalanda
Library] – lѭu trӳ tài liӋu Phұt hӑc ÿӃn tӯ Phұt Giáo Tây Tҥng theo
truyӅn thӕng cӵu hӑc viӋn Nalanda
http://www.vietnalanda.org/ - Viet Nalanda Foundation – tҥo nhӏp
cҫu nӕi kӃt giӳa nhӳng Kim-Cang hӳu và thân hӳu ngѭӡi ViӋt tҥi khҳp
nѫi trên thӃ giӟi.
http://www.thuvienhoasen.org - Thѭ ViӋn Hoa Sen
http://quangduc.com - Tu ViӋn Quҧng Ĉӭc

NguyӋn cho Bӗ ÿӅ tâm
Nѫi nào chѭa phát triӇn
SӁ nҧy sinh lӟn mҥnh.
Nѫi nào ÿã phát triӇn
SӁ tăng trѭӣng không ngӯng
Không bao giӡ thoái chuyӇn.

Mӑi sai sót là cӫa ngѭӡi dӏch
Mӑi công ÿӭc xin hӗi hѭӟng pháp giӟi
chúng sinh

