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Sự Tu Học của Người Phật Tử
Người Phật Tử nói nôm na là người tu học theo đạo Phật, tức là tu học theo lời
Phật dạy.
Đức Phật dạy cho người Phật tử những gì ? Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi đức
Phật dạy cho các Phật tử lúc Ngài tại tiền. Ngài hốt một nắm lá trong tay và dạy
cho những đệ tử rằng: “Chân lý như lá trong rừng cây, còn những chi Phật giảng
dạy chỉ là nắm lá trong tay này.”
Còn về thực hành, chúng ta thường nghe nói có “Tám vạn bốn ngàn pháp môn tu
theo đạo Phật”. Nhưng chung quy chỉ tóm gọn trong Thiền, Tịnh và Mật. Thiền tức
là ngồi Thiền, Tịnh tức là niệm danh hiệu Phật và Mật tức là trì Chú.
Ngồi Thiền có người theo dõi hơi thở của mình lúc hít hơi vào, lúc đưa hơi thở ra,
có người để tâm tìm nghĩa lý trong câu kinh, câu chuyện thiện lành nào đó hoặc
câu hóc búa nào đó cũng gọi là “thoại đầu”.
Niệm danh hiệu Phật, thông thường người ta để tâm niệm Phật A Di Đà, mục đích
là để vãng sinh về cõi cực lạc. Có người theo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh niệm danh
hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, để mong cầu cho tai qua nạn khỏi.
Dĩ nhiên có số ít người trì Đại Bi Thần Chú để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi,
cầu mong được vãng sinh về cõi Cực Lạc.
Nói chung sự tu học của người Phật Tử là học để hiểu và hiểu để hành, tránh rơi
vào sự mê tín không có lợi ích chi trong việc tu học, chẳng những thế mà còn làm
cho đạo Phật của chúng ta bị hoen ố vì sự mê tín.
Cho nên người Phật tử cần phải học, học trong kinh điển, học qua những buổi dự
chư Tăng, Ni thuyết pháp, học qua những khóa tu, học để hiểu và hiểu để hành cho
đúng chánh pháp. tức là đúng theo lời Phật dạy.
Mong thay !
BBT/NS/PHẬT HỌC
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Nhà sư Urgyen Sangharakshita.

Bài 22
Tình thương người và thái độ ích kỷ
Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ:
Tựa tiếng Anh của bài giảng này là
“Altruism” and “Individualism”, nếu dịch
từ chương thì sẽ là “Chủ nghĩa vị tha” và
“Chủ nghĩa cá nhân”. Thế nhưng giáo lý
Phật Giáo không chủ trương một “chủ
nghĩa” hay một “giáo điều” nào cả. Hơn
nữa chữ “chủ nghĩa vị tha” là một từ tiếng
Hán ( 利 他 主 義 / Lợi-tha-chủ-nghĩa), và
chữ “vị tha” cũng chỉ có nghĩa là “vì người
khác”, thế nhưng trong trường hợp này và
theo giáo lý Phật Giáo, vị tha là một xúc
cảm sâu xa, một xu hướng tâm thần, đưa đến
một thái độ, hay cung cách hành xử trong xã
hội. Tiếng Pali gọi xúc cảm này hay thái độ
tâm thần này là metta hay karuna. Do vậy
thiết nghĩ nên dịch chữ “chủ nghĩa vị tha”/
altruism là “lòng thương người”, “lòng
nhân ái” hay “tình thương người” thì thích
hợp hơn, ít nhất là trong khuôn khổ giáo lý
Phật Giáo. Đối với chữ “chủ nghĩa cá
nhân”/ individualism cũng vậy, cũng nên
hiểu như là một xu hướng tâm thần mang
tính cách ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cá nhân
mình, không một mảy may quan tâm đến kẻ
khác. Do đó xin đề nghị dịch tựa của bài
giảng này là “Tình thương người và thái độ
ích kỷ”. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu bài giảng
dưới đây qua tinh thần và ý nghĩa của các
thuật ngữ đã được giải thích trên đây.
—=oOo=—
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Ý nghĩ về người Bồ-tát không màng đến sự
giác ngộ của chính mình mà chỉ nghĩ đến sự
giác ngộ của kẻ khác, quả hàm chứa thật
nhiều thi vị. Tuy nhiên không phải vì thế mà
chúng ta cứ để cho vẻ đẹp của lý tưởng lôi
cuốn mình một cách quá đáng, khiến mình
biến nó trở thành méo mó. Tiếc thay điều
này lại thường thấy xảy ra, nhất là qua cách
nhìn đại chúng về hình ảnh một người Bồ-tát
trông thấy thoang thoáng từ xa ngưỡng cửa
lấp lánh của Niết-bàn (nirvana) và nghĩ
rằng:

Trang 5

tát này tuy là nam giới thế nhưng thường
được biểu trưng bởi một người phụ nữ) thật
tuyệt vời, có thể nói lên phần nào vẻ đẹp đầy
thi vị của lý tưởng [người Bồ-tát].

“Không! Tôi sẽ không thể bước qua ngưỡng
cửa đó một mình. Tôi mong cầu tất cả mọi
người đều bước qua ngưỡng cửa đó trước
tôi”.
Hình ảnh đó tuy phản ảnh một quyết tâm
thật hào-hùng-và-siêu-nhiên, thế nhưng
không thể biện minh (giải thích, biểu
trưng) cho lý tưởng của người Bồ-tát được.
Hơn nữa cũng không thể nói lên một cách
trung thực các mô hình biểu trưng trong
nghệ thuật Phật Giáo đã bị biến thể ít nhiều
về sau này (pseudo-traditional buddhism, có
nghĩa là thuộc một nền Phật Giáo hậu Đức
Phật với ít nhiều thêm thắt và biến dạng, có
thể tạm hiểu là “Đại Thừa”), chẳng hạn như
hình ảnh một người Bồ-tát vặn hai tay, xuýt
xoa vì tuyệt vọng (xót xa và bất lực), hoặc
nhìn từ trên cao những nỗi khổ đau của thế
giới với một nụ cười đầy xúc cảm (thương
hại và thản nhiên). Quả hết sức khó tìm
được những hình ảnh thích hợp để biểu
trưng trung thực vẻ đẹp đầy thi vị của lý
tưởng (trong trường hợp này là lý tưởng của
người Bồ-tát). Trong số các tranh vẽ trên
vách hang động Ajanta tại Ấn Độ có một
bức
họa
chân
dung
vị
Bồ-tát
Padmapani (Padmapani là tên gọi khác của
Bồ-tát Avalokitesvara/ Quán-thế-âm. Vị BồPhật Học số 336
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Hình 2
Hình 1 và hình 2 (chi tiết): Vị Bồ-tát
Padmapani nhìn vào chúng sinh chung
quanh với đôi mắt, cử chỉ và bóng dáng yếu
mềm của một người phụ nữ (hình do người
chuyển ngữ ghép thêm).
Người Bồ-tát và người A-la-hán
Đại Thừa thường mô tả người Bồ-tát qua
bóng dáng một người thật can trường hoặc
một người trợ giúp xã hội thật khả ái, hình
ảnh đó tương phản hẳn với người A-la-hán.
Cách mô tả đó dễ khiến gây ra hiểu lầm, bởi
vì người ta có thể nghĩ rằng người A-la-hán
chỉ biết quan tâm đến sự giải thoát của riêng
mình, một người thật ích kỷ, khác hẳn với
người Bồ-tát.
Thật hết sức rõ ràng, Đức Phật đã đạt được
Niết-bàn, nào Ngài có trì hoãn đâu. Vậy thì
Phật Học số 336
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Đại Thừa phải giải thích như thế nào về sự
kiện đó? (Đại Thừa chủ trương không hòa
nhập vào Niết-bàn hầu có thể lưu lại trong
thế giới luân hồi để giúp đỡ chúng
sinh) Kinh Hoa Sen cho biết Đức Phật từng
nói parinirvana/ bát-niết-bàn (tiền ngữ pari
trong tiếng Pali và tiếng Phạn có nghĩa là
toàn diện, hoàn hảo, tối thượng, nhằm nói
lên sự tịch diệt tối thượng và tuyệt đối của
Đức Phật) chỉ là một phương tiện thiện xảo.
Điều này cho thấy chữ parinirvana [trong
Đại Thừa] không hoàn toàn mang cùng một
ý nghĩa trong Phật Giáo Theravada. Một số
học phái cho rằng những gì mà chúng ta
hiểu dưới danh hiệu của một vị Bồ-tát cũng
là thể dạng của chính Đức Phật khi Ngài hòa
nhập vào parinirvana, có nghĩa là Ngài
không hội nhập [vĩnh viễn] vào sự Giác Ngộ
tối thượng (cuối cùng). Người ta cho rằng
đấy cũng là cách hành xử của vị Bồ-tát
Avalokiteshvara/ Quán-thế-âm, đứng vào vị
thế trung gian giữa sự biến mất của vị
Shakyamuni (Thích-ca Mâu-ni) và sự xuất
hiện của vị Maitreya (Di-lặc) tức là vị Phật
Tương Lai (một đằng là một vị Phật đã hoàn
toàn giác ngộ, một đằng là một vị Phật chưa
xuất hiện, Avalokiteshvara là một vị Bồ-tát
đứng ở vị thế trung gian, chưa đạt được
parinirvana, nhưng cũng chưa hẳn là một vị
Phật Tương Lai). Những gì trên đây cho
thấy ít nhất chúng ta cũng không thể nào
phân tích và tìm hiểu toàn bộ chủ đề trên
đây một cách từ chương được. Nếu muốn
hiểu tại sao Đại Thừa lại đặt nặng tình
thương người đến như vậy, thì phải quay về
thời điểm đưa đến sự xuất hiện của tình
trạng đó, tức là vào một lúc (một giai đoạn
lịch sử) mà nhiều người [trong xã hội] đã
đánh mất ý niệm về lòng thương người,
khiến việc ẩn tu của người xuất gia không
còn giữ được tầm quan trọng như trước kia
nữa (giả thuyết này cũng có thể là đúng. Sự
hình thành và phát triển của Đại Thừa là
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một sự diễn tiến tự nhiên, một sự thích ứng
cần thiết khi con người trở nên đông đảo, xã
hội theo đó cũng trở nên ích kỷ và xô bồ,
khác hơn với thời đại của Đức Phật năm thế
kỷ trước đó). Trong quyển “Các nét chủ yếu
của Phật Giáo Đại Thừa” (phải chăng nhà
sư Sangarakshita muốn nói đến quyển
Manual of Zen Buddhism (?), bởi vì dường
như không thấy có quyển sách nào của D.T.
Suzuki mang tựa đúng như thế cả) D.T.
Suzuki (Daisetz Teitaro Suzuki, 18701966) có nói như sau:
“Người Bồ-tát luôn hăng say thực hiện sự
giác ngộ toàn cầu, không bao giờ biết mệt,
và cũng không bao giờ nản chí, dù phải hoàn
tất một công trình vĩ đại như vậy. Cố gắng
đạt được sự giác ngộ nhanh chóng riêng cho
bản thân mình, không hề nghĩ đến sự an vui
của đông đảo kẻ khác, thì nhất định sẽ
không phải là giáo huấn của Đại Thừa”.
Thế nhưng thật ra cũng không phải là giáo
huấn của Phật Giáo Theravada. Theo kinh
điển Pali Đức Phật từng khuyên bảo các đệ
tử của mình nên du hành khắp nơi để thuyết
giảng “vì hạnh phúc và sự an vui của đông
đảo mọi người”.
Phép luyện tập về các brahmavihara (các
phẩm tính vô biên, còn gọi là vô lượng tâm),
trong số này có lòng từ bi, là một phép luyện
tập chuyên biệt của Phật Giáo
Theravada (kinh Metta-Sutta, SN 46.54).
Thiết nghĩ những kẻ gièm pha (chê bai, chỉ
trích) cho rằng lý tưởng của người A-la-hán
gạt sang một bên ý niệm về lòng từ bi, nên
hiểu rằng sự giác ngộ đích thật không thể
nào hình dung được nếu không có lòng từ bi.
Thật vậy, điều này dường như có vẻ đi
ngược lại với giáo lý Abhidhamma của Phật
Giáo Theravada (tức là phần bình giải giáo
lý nêu lên trong Tạng Luận, chủ yếu xoay
Phật Học số 336
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quanh các khía cạnh Khoa học, Triết học,
Tâm lý học và Luận lý học, hơn là khía cạnh
từ bi). Trong Phật Giáo Theravada, lòng
nhân từ và sự tử tế là các phẩm tính thật
đáng quý và được nêu cao, và thật ra cũng là
các phẩm tính rất gần với con người. Trái lại
trong Phật Giáo Tây Tạng, người ta có cảm
giác là cảm tính thương người và lòng từ bi
mang nhiều khía cạnh tâm linh hơn, có thể
xem như là các phẩm tính siêu nhiên. Thật
vậy, có một sự khác biệt – nếu người ta có
thể nói như vậy – giữa metta tức là lòng từ
tâm thật tuyệt vời [của Phật Giáo
Theravada] và bodhicitta (bồ-đề tâm) [của
Đại Thừa], còn tuyệt vời hơn như thế
nữa (sự so sánh ở cấp bậc tối thương –
superlative – không mang một ý nghĩa nào
cả). Người ta cũng có thể bảo rằng những
người tu tập theo Phật Giáo Theravada
thường nêu lên giáo huấn Theravada của
mình qua các đường nét thật cụ thể (formal/
chính xác, minh bạch), đặc biệt nhất là khía
cạnh thực hành (việc tu tập) phải thật
nghiêm chỉnh, phải chính xác về những gì
phải làm. trong khi đó những người tu tập
theo Đại Thừa đúng nghĩa [từ chương] của
nó, thì lại chỉ loay hoay trong việc giúp đỡ
[kẻ khác], mỗi khi hoàn cảnh xảy ra cần đến
sự tham gia của mình, bất chấp các hình
thức bề ngoài.
Thái độ hành xử đó [của người tu tập Đại
Thừa] có thể nhận thấy qua câu chuyện sau
đây về một ni sư mà tôi quen biết. Ni Sư
này, sau một khóa tu học trong một ngôi
chùa Nhật Bản tại Ấn Độ, phải rời chùa và
lấy xe lửa, thế nhưng chiếc va-li thì lại quá
nặng, một vị sư trong chùa phải khệ nệ xách
hộ và đưa ra ga. Chưa kịp đến ga thì xe lửa
đã đến, nếu không nhanh chân thì sẽ hụt
chuyến xe. Vị sư người Nhật – và cũng là vị
trụ trì của ngôi chùa – vội vàng đội chiếc vali lên đầu và cứ thế mà chạy phăng phăng.
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Nhờ đó vị ni sư bạn tôi đã bắt kịp chuyến xe.
Nếu là một nhà sư Theravada thì phải là một
nhà sư ngoại lệ mới có cung cách đó. Lúc
đầu, vị sư trụ trì không nghĩ là mình phải có
bổn phận xách chiếc va-li cho vị ni sư, mà
chỉ mong làm được một chút gì đó ích lợi,
một cách giúp đỡ nào đó, thế nhưng chỉ giới
hạn ở một cấp bậc nào đó không làm
phương hại đến phẩm cách của một nhà
sư (thế nhưng trước một bối cảnh cấp bách
đang xảy ra, một nhà sư cũng có thể làm bất
cứ những gì mà mình có thể làm được để
giúp đỡ kẻ khác, bất chấp các hình thức màu
mè. Nhìn vào câu chuyện, chúng ta sẽ thấy
một hành động tuy thật nhỏ nhưng cũng
phản ảnh một sự giải thoát thật sâu, vượt lên
trên các hình thức giả tạo và bề ngoài: nếu
hoàn cảnh đòi hỏi thì một nhà sư cũng có
thể đội một chiếc va-li chạy phăng phăng
giữa đường phố và giữa đám đông người).
Tuy nhiên điều đó không cho phép chúng ta
nhìn người A-la-hán từ trên cao. Nếu cho
rằng thể dạng A-la-hán thấp hơn Phật
tánh (buddhahood/buddhatva/ buddhabhava,
tức là mầm mống mang lại sự Giác Ngộ cho
người tu hành) thì cũng chẳng khác gì như
cho rằng ngọn Kanchenjunga thấp hơn ngọn
Everest (thí dụ này rất tế nhị, hiện nay ngọn
núi Kanchenjunga nằm giữa biên giới Nepal
và Ấn Độ, với chiều cao 8.586m chỉ đứng
vào hàng thứ ba sau ngọn Everest là ngọn
cao nhất thế giới với chiều cao 8.848m. Nếu
ngược về lịch sử thì trước hậu bán thế kỷ
XIX, người ta vẫn nghĩ rằng ngọn
Kanchenjunga là cao nhất thế giới, thế
nhưng kể từ năm 1847 khi các khoa học gia
Tây phương bắt đầu đo chiều cao chính xác
của ngọn Everest, và sau nhiều năm tính
toán, thì họ đã khám phá ra là ngọn Everest
mới đúng là ngọn núi cao nhất thế giới. Trở
lại với thí dụ trên đây của nhà sư
Sangharakshita, thì so sánh giữa người A-la
Phật Học số 336
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-hán và người Bồ-tát cũng chẳng khác gì
như so sánh giữa hai ngọn núi
Kanchenjunga và Everest. Những người tu
hành hay các ngọn núi tất cả đều cao vút, sự
so sánh ở cấp bậc tuyệt đỉnh – a superlative
comparison – không mang ý nghĩa nào
cả). Trên thực tế, bước vào dòng chảy (kinh
sách Hán ngữ gọi là nhập lưu) – tức là bước
đầu tiên hướng vào thể dạng A-la-hán – là
mục đích cao đẹp nhất mà người tu tập có
thể thực hiện trong kiếp sống này. Tuy rất
siêu việt thế nhưng mục đích đó có thể đạt
được – và cũng có thể đạt được ngay trong
kiếp sống này. Đại Thừa, qua một số quan
điểm phổ cập và đại chúng, đôi khi đã đánh
mất ý nghĩa đích thật trong việc luyện tập
tâm linh, bởi vì việc luyện tập đó luôn đòi
hỏi người tu tập phải quay vào bên trong
chính mình. Việc giúp đỡ kẻ khác, không
nghĩ gì đến việc phát triển tâm linh của
mình, dường như chỉ là một hình thức gợi ý
mà thôi. [Ngược lại] những người bước theo
lý tưởng của người A-la-hán (có nghĩa là
hướng vào thể dạng chưa hoàn toàn đạt
được sự Giác Ngộ tối thượng) luôn nói lên
là mình sẽ phải cố gắng giúp đỡ các kẻ khác
đạt được giác ngộ, thế nhưng chính mình thi
lại chưa thật sự đạt được sự giác ngộ đó,
điều ấy chẳng khác gì như mình cố gắng
giúp đỡ đông đảo kẻ khác thoát ra khỏi một
cái hố sâu, trong khi chính mình thì vẫn còn
ở trong hố. Nói một cách khác thì điều đó
thiếu thực tế. Trước hết tự mình phải thoát ra
khỏi hố, sau đó thì mới có thể giúp kẻ khác
làm được như chính mình.
Dường như người ta thường quên mất một
điều [thật quan trọng] là tình thương
người (lòng vị tha hay lòng từ tâm) không
phải là một thứ gì đó mà mình có thể thay
thế cho việc “quay vào bên trong chính
mình” (tức là việc tu tập tâm linh); nhưng
cũng không phải là một hình thức luân phiên
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giữa hai thứ ấy (lúc thì hướng ra bên ngoài
vì tình thương người, lúc thì hướng vào bên
trong vì việc tu tập của riêng mình). Điều
đó không có nghĩa là phải bước theo con
đường của người A-la-hán, tức là thỉnh
thoảng thì hướng vào tình thương người,
thế nhưng cũng không nhất thiết là phải
bước theo con đường của người Bồ-tát, tức
là thỉnh thoảng dừng lại trong chốc lát
nhằm giúp mình tìm lại sự tươi mát trong
việc luyện tập thiền định và phát triển tâm
linh của mình. Tốt hơn hết là phải kết hợp
cả hai đường hướng đó. Thật vậy, chỉ có
một con đường duy nhất mà thôi: “quay vào
bên trong chính mình” và “hướng vào kẻ
khác” là hai thể dạng vừa đối nghịch nhau,
nhưng cũng vừa bổ khuyết cho nhau.

Lý tưởng của người Bồ-tát không hề là một
hình thức vị tha đi ngược lại với thái độ cá
nhân, cũng không phải là một phương tiện
cứu độ kẻ khác đi ngược lại với sự giải
thoát của riêng mình. Việc tu tập, như đã
được trình bày trên đây, là một sự hợp nhất
giữa hai thể dạng đối nghịch: giúp đỡ kẻ
khác nhưng cũng phải giúp đỡ cả chính
mình, và đấy cũng chính là sự hợp nhất
giữa từ bi và trí tuệ./.
Bures-Sur-Yvette, 14.11.2020
HOANG PHONG chuyển ngữ

Pháp Cú

HT. Thích Minh Châu dịch

Phẩm Bà La Môn
386
Tu thiền, trú ly trần
Phận sự xong, vô lậu,
Ðạt được đích tối thượng,
Ta gọi Bà-la-môn.

Quán trọ của ngàn sao
Tuệ Sỹ
Mắt em quán trọ của ngàn sao
Ngọt ngất hoang sơ ánh rượu đào
Pha loãng nắng tà dâng cát bụi
Ấm lòng khách lữ bước lao đao
Mắt huyền thăm thẳm mượt đêm nhung
Mưa hạt long lanh rọi nến hồng
Sương lạnh đưa người xanh khói biển
Bình minh quán trọ nắng rưng rưng
Trại giam Phan Đăng Lưu, Sài gòn 79
Nguồn: Tuệ Sỹ, Giấc mơ Trường Sơn, An
Tiêm xuất bản, California, 2002
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Câu Chuyện Thật Của Một Bác Sĩ Chuyên Khoa Tâm Thần, Một Bệnh Nhân Trẻ Của
Ông, và Cách Chữa Trị Tiền Kiếp Đã Thay Đổi hẳn Đời Sống của Cả Hai.
Bác Sĩ Brian L.Weiss Phó Gs, Khoa Tâm Thần tại Trường Y Khoa Đại Học Miami, Florida
Thích Tâm Quang dịch

Khởi đăng từ Ns PHẬT HỌC số 327
CHƯƠNG MƯỜI
Tuần này trôi qua mau. Tôi nghe đi nghe lại
băng thâu của buổi thôi miên tuần trước. Làm
sao tôi có thể tiếp cận được với trạng thái tái
sinh? Tôi không cảm thấy cớ gì sáng tỏ. Và
bây giờ những thần linh sẽ được phái đến giúp
tôi. Nhưng tôi phải làm gì nhỉ? Khi nào tôi tìm
ra được? Tôi có khả năng làm nhiệm vụ đó
không? Tôi biết tôi phải chờ đợi và phải kiên
nhẫn. Tôi nhớ lại lời của Bậc Thầy thi nhân.

"Có thấy cái đó bây giờ không? Cái mũ
trùm đầu?"
"Tôi không nhìn thấy nữa ... Tôi nhìn thấy
một miếng vải đen, vải thêu kim tuyến có hoa
tiết mầu vàng trên đó ... Tôi nhìn thấy một tòa
nhà có nhiều nét cấu trúc trên nó ... trắng."
"Cô có nhận ra tòa nhà đó không?"
"Không".
"Tòa nhà đó có lớn không?"

"Kiên nhẫn và chờ đợi... mọi việc sẽ đến khi
nó phải đến... Mọi việc sẽ sáng tỏ cho
ngươi đúng lúc. Nhưng ngươi phải có cơ hội
hấp thụ kiến thức mà chúng ta đã cho ngươi".
Vậy tôi phải chờ.

"Không. Đằng sau tòa nhà là núi có tuyết
trên đỉnh núi. Nhưng cỏ rất xanh trong thung
lũng ... nơi chúng tôi ở đó."

Vào lúc bắt đầu buổi thôi miên, Catherine kể
lại một đoạn trong giấc mộng mà cô mơ thấy
trong mấy đêm vừa qua. Trong giấc mộng
cô đang sống ở nhà cha mẹ, và nhà bị cháy
ban đêm. Cô bình tĩnh và giúp rút ra khỏi nhà,
nhưng cha cô lại lề mề và dường như thờ ơ
trước tình thế cấp bách. Cô liền đẩy ông ra
ngoài. Rồi ông nhớ đến cái gì đó ông đã để lại
trong nhà, và ông bảo Catherine trở vào nhà
giữa lúc nhà đang cháy lớn để tìm kiếm
vật đó. Cô không nhớ vật đó là cái gì. Tôi
quyết định chưa giải thích giấc mông vội,
và đợi xem liệu thời cơ thuận tiện có nảy sinh
khi cô đang được thôi miên không.

"Được. Nhà làm bằng loại cẩm thạch... rất
lạnh khi chạm vào."

Cô đi nhanh vào hôn mê sâu. "Tôi thấy một
người đàn bà với một cái mũ trùm đầu, không
phủ che mặt mà chỉ trùm tóc thôi." Rồi cô im
lặng.
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"Cô có thể vào tòa nhà đó được không?"

"Có phải nó là một loại chùa hay nhà tôn giáo
không?"
"Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng có thể là một
nhà tù."
"Nhà tù". Tôi nhắc lại, "Có người trong tòa
nhà ấy không? Chung quanh nó?"
"Có một số lính. Họ mặc đồng phục mầu đen,
mầu đen với cầu vai vàng... tua vàng. Mũ bảo
vệ đen có kiểu mầu vàng nào đó... thứ gì nhọn
và vàng ở đỉnh ... mũ. Và một dây lưng đỏ,
một dây lưng đỏ quấn quanh thắt lưng."
"Có người lính nào ở quanh cô không?"
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"Có thể là hai hay ba người."

"Những người lính có cưỡi ngựa không?"

"Cô còn ở đấy không?"

"Có chứ"

"Tôi ở đây, nhưng không ở trong nhà. Nhưng
tôi ở gần tòa nhà."

"Những người lính có tên nào khác không?
Họ gọi nhau có gì đặc biệt không?" Cô lắng
nghe.

"Hãy nhìn chung quanh. Xem cô có thể tìm ra
chính cô không ... Núi ở đấy, và cỏ ... và tòa
nhà trắng. Có nhà khác không?"
"Nếu có những tòa nhà khác thì chúng cũng
không tọa lạc gần tòa nhà này. Tôi nhìn thấy
một tòa nhà ... lẻ loi với kiểu tường được xây
đằng sau nó... một bức tường."
"Cô có nghĩ rằng đó là một pháo đài hay một
nhà tù hay đại loại như thế?"
"Có thể , nhưng... nó rất hẻo lánh."
"Tại sao cái đó lại quan trọng với
cô?" (Ngưng hồi lâu) "Cô có biết tên thành
phố hay xứ sở mà cô hiện ở đấy không "
“Những người lính ở đâu?"

"Cô có ở trong số họ không?"
"Không". Câu trả lời của cô nay lại như đứa
bé, ngắn và thường đơn âm. Tôi phải là một
người phỏng vấn tích cực.
"Nhưng cô thấy họ ở gần mà?"
"Phải"
"Cô có ở trong thành phố không?"
"Có"
"Cô sống ở đấy phải không?"
"Tôi tin là vậy".

" Tôi thấy là ‘Ukraine."
"Tôi nhắc lại "Ukraine?", say mê bởi tính
chất đa dạng trong những kiếp sống của
cô. "Cô có thấy năm tháng không? Cô có nghĩ
đến điều đó không? hay ở giai đoạn nào?"
"Mười bẩy - mười bẩy ", cô trả lời ngập
ngừng, rồi sửa lại ."Một ngàn bẩy trăm năm
mươi tám ... một ngàn bẩy trăm năm mươi
tám. Có rất nhiều lính. Tôi không biết mục
đích của họ ở đây. Với những thanh kiếm
cong dài."
Tôi hỏi , "Cô còn nhìn và nghe thấy gì nữa?"
"Tôi thấy vòi nước, vòi nước, nơi họ tắm cho
ngựa"
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"Tôi không nghe thấy điều đó"

"Tốt. Xem xem cô có thể thấy mình và nơi cô
sống không?"
"Tôi nhìn thấy một ít quần áo rách tả tơi. Tôi
chỉ nhìn thấy có một đứa bé, một đứa con trai.
Quần áo của nó rách tả tơi. Nó bị lạnh..."
"Nó có nhà ở trong thành phố đó không?"
Ngưng lâu.
Cô tiếp tục, "Tôi không biết điều đó". Dường
như cô gặp khó khăn trong việc kiếp nối với
kiếp sống này. Câu trả lời của cô có vẻ như
mơ hồ và không chắc chắn.
"Được rồi. Cô biết tên cậu bé ấy không?"
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"Không"

cảm nghĩ ấy không?"

"Cái gì xẩy ra cho cậu bé đó? Đến với nó đi.
Xem cái gì đã xẩy ra."

"Có". Cô lại im lặng.

"Nó biết một người nào đó là tù nhân."
"Bạn bè? Một thân nhân?"

Trang 12

"Cái gì xẩy ra? Hãy tiến xa hơn bây giờ. Tôi
biết là khó khăn. Hãy tiến xa hơn. Có cái gì đó
xẩy ra."
"Cha nó bị hành quyết"

"Tôi tin là cha nó" Cô vắn tắt.

"Bây giờ nó cảm nghĩ thế nào?"

"Có phải cô là đứa con trai ấy không?"
"Tôi không chắc lắm"
"Cô có biết nó nghĩ thế nào về người cha bị tù
ấy?"
"Vâng... nó rất sợ hãi, sợ người ta có thể giết
cha nó"
"Cha nó đã làm gì?"
"Cha nó đã ăn cắp cái gì đó của những người
lính, giấy tờ hay thứ gì đó."

"Đó là một cái gì đó mà nó chưa cảm thấy bao
giờ. Nhưng họ đã hành quyết mà không cần
một lý do nào cả."
"Thằng bé hẳn là hết sức buồn rầu về việc
này."
"Tôi không tin là nó hiểu biết đầy đủ việc
gì đã xẩy ra."
"Nó có người nào khác để nương tựa không?"
"Có, nhưng đời sống của nó sẽ rất khó khăn."

"Đứa trẻ không hiểu hết phải không?"

"Thằng bé sẽ ra sao?"

"Không, Có thể nó sẽ không bao giờ gặp thấy
cha nó nữa."

"Tôi không biết. Nó có thể sẽ chết ... Nghe cô
có vẻ buồn. Cô lại im lặng. rồi dường như cô
nhìn chung quanh.

"Nó có thể đi gặp cha nó được không?"

"Cô thấy gì?"

"Không."
"Họ có biết cha nó bị tù bao lâu không? hay
liệu có còn được sống không?
"Không!" Cô trả lời, giọng cô run. Cô rất đau
khổ, rất buồn. Cô không cung cấp được nhiều
chi tiết, tuy nhiên cô bị bối rối trông thấy bởi
những biến cố cô chứng kiến và trải nghiệm.
Tôi tiếp tục, “Cô có thể cảm thấy đứa bé đó
nghĩ gì, đó là một loại sợ hãi và lo âu. Cô có
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"Tôi thấy một bàn tay... một bàn tay gần chạm
một vật gì ... trắng. Tôi không biết nó là gì..."
Cô lại rơi vào im lặng và ít phút qua đi.
Tôi hỏi, "Cô nhìn thấy gì khác?"
"Không thấy gì ... tối đen" Hoặc là cô chết hay
một cách nào đó cô đã không còn liên hệ
với đứa con trai buồn rầu sống ở Ukraine hơn
hai trăm năm qua.
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"Cô đã rời bỏ đứa bé trai?"

"Cô trở vào nhà để kiếm một vật gì đó. Cô có
nhớ không?"

"Phải" Cô thì thào. Cô đang nghỉ ngơi.
"Cô học được gì trong kiếp sống đó? Tại sao
nó quan trọng?"
"Không thể hấp tấp phán xét người. Bạn phải
công bằng với bất cứ ai. Nhiều sinh mạng đã
tàn lụi bởi những phán xét khinh suất của
chúng ta".
"Cuộc sống của đứa bé trai sẽ thiếu thốn và
khó khăn vì việc xét xử ....cha nó.
"Vâng". Cô lại im lặng.
"Cô có nhìn thấy gì khác không? Cô nghe thấy
gì không?"
"Không". Cô trả lời ngắn gọn rồi lại im lặng.
Vì một lý do nào đó, kiếp sống ngắn ngủi này
thật là mệt mỏi. Tôi chỉ thị cho cô nghỉ ngơi.
"Hãy nghỉ ngơi. Hãy cảm thấy an bình. Thân
thể cô sẽ tự hồi phục; linh hồn cô đang nghỉ
ngơi... Cô có cảm thấy khá hơn không? Ổn rồi
phải không? Thật khó khăn cho đứa bé trai.
Rất khó khăn. Nhưng bây giờ cô hãy nghỉ
ngơi nữa đi. Tâm trí cô có thể mang cô đến
không gian khác, thời gian khác ... ký ức khác.
Cô đang nghỉ ngơi phải không?"
"Đúng". Tôi quyết định truy tìm đoạn trong
giấc mộng của cô về cái nhà cháy, cha cô hờ
hững lề mề và bắt cô vào nhà để tìm lại vật gì
của ông.
"Bây giờ tôi có câu hỏi về giấc mộng của cô ...
với cha cô. Bây giờ cô có thể nhớ lại điều đó,
rất an toàn. Cô đang ở trong hôn mê sâu. Cô
có nhớ không?"
"Có"
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"Có... Đó là một cái hộp bằng kim loại."
"Có cái gì trong đó mà cha cô hết sức muốn
bắt cô đi vào nhà đang cháy?
"Những con tem và những đồng tiền mà ông
ta cất giữ". cô trả lời. Việc nhớ lại nội dung
chi tiết về giấc mộng trong lúc thôi miên trái
ngược hẳn với sự nhớ lại sơ sài trong lúc thức.
Thôi miên là một công cụ mạnh mẽ không
những thâm nhập được vào lĩnh vực sâu kín
xa xôi nhất của tâm trí, mà cũng còn cung cấp
một ký ức chi tiết hơn nhiều.
"Những con tem và những đồng tiền quan
trọng lắm đối với ông sao?"
"Vâng"
"Nhưng liều mạng để đi vào một nhà cháy vì
những con tem và đồng tiền"Cô cắt ngang lời tôi . "Cha tôi không nghĩ là
ông đang liều lĩnh."
"Ông nghĩ là an toàn à?"
"Phải"
"Thế thì tại sao ông không vào mà lại là cô?"
"Vì ông nghĩ rằng tôi có thể đi nhanh hơn."
"Tôi hiểu. Có phải là một sự liều lĩnh cho cô?"
"Phải, nhưng ông không nhận ra điều đó"
"Giấc mơ có nhiều ý nghĩa hơn đối với cô
không? Về mối quan hệ với cha cô?"
"Tôi không biết"
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" Ông dường như không mấy vội vã để ra khỏi
nhà cháy."
"Không"
"Tại sao ông lại ung dung như vậy? Cô rất
nhanh, cô trông thấy sự nguy hiểm."
"Vì ông cố gắng che giấu các sự việc". Tôi
chớp lấy dịp này để giải thích một phần của
giấc mộng.
"Phải, đó là kiểu cách cũ của ông ấy , và cô
làm nhiều việc cho ông ấy giống như đem về
cái hộp. Tôi hy vọng rằng ông ấy có thể học
hỏi nơi cô. Tôi có cảm nghĩ rằng đám cháy
tượng trưng cho thời giờ đã hết, và cô nhận
thức được sự nguy hiểm, còn ông ấy thì
không. Trong khi ông ấy nhởn nhơ và bắt cô
trở vào tìm các thứ vật chất, cô biết nhiều
hơn ... và có nhiều cái để dạy ông ấy, nhưng
dường như ông ấy không muốn học."
"Đúng" cô đồng ý. "Ông không muốn học"
"Đó là cách tôi hiểu giấc mộng đó. Nhưng cô
cũng không thể bắt buộc ông. Chỉ có ông ấy
có thể nhận thức được điều này."
"Đúng", cô lại đồng ý, và giọng cô trở nên sâu
và khàn khàn, "không quan trọng gì khi xác
thân của chúng ta bị cháy trong lửa nếu chúng
ta không cần những xác thân ấy ..." Một Thần
Linh Bậc Thầy đã tỏa chiếu một tầm nhìn
hoàn toàn khác biệt về giấc mộng. Tôi rất
ngạc nhiên về sự vào đề đột ngột này và tôi
chỉ có thể nhắc lại suy nghĩ này như con vẹt.
"Chúng ta không cần xác thân của chúng ta?"
"Không. Chúng ta đi qua rất nhiều giai đoạn
khi chúng ta ở đây. Chúng ta bỏ rơi xác thân
sơ sinh, đi vào thân đứa trẻ, từ đứa trẻ đi đến
người trưởng thành, rồi từ người trưởng
thành đi vào tuổi già. Tại sao chúng ta không
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nên vượt qua một bước, bỏ rơi xác thân
trưởng thành và đi vào bình diện tinh
thần? Đó là những gì chúng ta bỏ rơi. Chúng
ta không chỉ ngừng phát triển; chúng ta tiếp
tục phát triển. Khi chúng ta tới được bình diện
tinh thần, chúng ta cũng phát triển tại đấy.
Chúng ta đi qua nhiều giai đoạn khác nhau về
phát triển. Khi chúng ta đã đốt sạch (hết nhiên
liệu), chúng ta phải đi qua giai đoạn tái sinh,
giai đoạn học hỏi và giai đoạn quyết định.
Chúng ta quyết định khi nào trở lại, nơi nào,
và vì lý do gì. Một số quyết định không trở
lại. Họ quyết định tiếp tục một giai đoạn phát
triển khác. Và họ ở lại trong dạng thức thần
linh... một số ở lại lâu hơn người khác trước
khi trở về. Tất cả đều là phát triển và học
hỏi ... tiếp tục phát triển. Xác thân của chúng
ta chỉ là phương tiện cho chúng ta khi chúng
ta ở đây. Đó là linh hồn và tinh thần của
chúng ta trường cửu."
Tôi không nhận ra được giọng nói hay kiểu
nói này. Một Bậc Thầy "mới" đang nói, và nói
về một kiến thức quan trọng. Tôi muốn biết
nhiều hơn về những địa hạt tính thần này.
"Học ở trong trạng thái thể chất có nhanh hơn
không? Có những lý do mà người ta hoàn toàn
không ở trong trạng thái tinh thần phải
không?"
"Không. Học trong trạng thái tinh thần nhanh
hơn nhiều, tăng nhanh hơn học ở trạng thái thể
chất. Nhưng chúng ta chọn những gì chúng ta
cần học. Nếu chúng ta cần phải trở về để thực
hiện qua một mối quan hệ, chúng ta trở lại.
Nếu chúng ta đã hoàn thành việc đó, chúng ta
tiếp tục. Trong dạng thức tinh thần bạn thường
có thể tiếp xúc với những người trong trạng
thái thể chất nếu bạn chọn lựa. Nhưng chỉ khi
có sự quan trọng... nếu bạn phải nói cho họ
biết điều gì đó mà họ phải biết.
"Làm sao để tiếp xúc? Làm sao để thông điệp
có thể truyền đạt?"
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Trước sự ngạc nhiên của tôi, Catherine trả lời.
Tếng thì thào của cô nhanh hơn và mạnh mẽ
hơn. "Đôi khi bạn có thể hiện thân trước
người ấy ... và trông bạn vẫn vậy khi bạn
ở đây. Có những lúc khác, bạn chỉ phải tiếp
xúc bằng tinh thần. Đôi khi những thông điệp
khó hiểu, nhưng thường thường người ấy hiểu
nó liên quan đến cái gì. Họ hiểu. Đó là sự tiếp
xúc tâm với tâm."
Tôi nói với Catherine."Kiến thức mà cô có
bây giờ, tin tức này, trí tuệ này, cái nào quan
trọng... tại sao cô không có chúng khi cô tỉnh
và trong trạng thái thể chất".
"Tôi chắc là tôi không thể hiểu điều đó. Tôi
không đủ khả năng để hiểu."
" Vậy thì, có lẽ tôi sẽ dạy cô để cô hiểu điều
đó, do đó nó không làm cô sợ hãi, và vì thế cô
sẽ học hỏi."
"Vâng"
"Khi cô nghe tiếng nói của các Bậc Thầy, họ
nói những điều giống như cô đang nói với tôi
bây giờ. Cô phải chia sẻ rất nhiều tin tức". Tôi
quan tâm đến sự thông thái mà cô có khi cô ở
trong trạng thái này.
Cô chỉ trả lời, "Vâng"
"Và điều đó đến từ tâm trí riêng của cô phải
không?"
"Nhưng họ đã đặt nó vào đấy" Cho nên cô tin
các Bậc Thầy.
Tôi thừa nhận "Phải", "Làm sao tôi có thể
truyền điều đó tốt nhất cho cô để cô phát triển
và làm cô không còn sợ hãi?"
"Ông đã làm điều đó rồi", cô trả lời dịu dàng.
Cô đúng, những sự sợ hãi của cô hầu như
không còn nữa. Một khi những buổi thôi miên
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lùi về quá khứ bắt đầu, tiến bộ về chữa trị
nhanh không thể tưởng được.
"Bài học nào cô cần phải học bây giờ? Cái gì
quan trọng nhất cô có thể học được trong kiếp
sống này để cô có thể tiếp tục phát triển và
thành công?"
Cô trả lời nhanh, "Lòng Tin". Cô đã biết
nhiệm vụ chính của cô là gì.
Ngạc nhiên về sự trả lời nhanh chóng của cô,
tôi nhắc lại, "Lòng tin"
"Đúng, tôi phải học để có niềm tin, đồng thời
cần phải tin vào con người. Tôi không tin vào
con người. Tôi nghĩ mọi người đang cố gắng
làm điều xấu xa cho tôi. Điều đó làm tôi xa
lánh mọi người và những hoàn cảnh mà có lẽ
tôi không nên cách xa. Điều đó làm tôi
giữ được quan hệ với những người khác mà
tôi nên cắt đứt mối quan hệ."
Nhận thức thấu đáo của cô thật kỳ lạ khi cô ở
trong trạng thái siêu thức. Cô biết điểm yếu
và điểm mạnh của cô. Cô biết những lĩnh vực
cần phải lưu ý và thi hành, và cô biết làm
gì để cải thiện vấn đề. Vấn đề duy nhất là
nhận thức thấu đáo này cần phải nhập vào tâm
thức của cô và cần được áp dụng vào đời sống
lúc cô đang thức. Nhận thức thấu đáo siêu
thức tự nó rất quyến rũ, nhưng tự nó lại
không đủ để biến đổi đời cô.
Tôi hỏi, "Ai là những người cô nên cắt đứt
quan hệ?"
Cô ngưng rồi nói, "Tôi sợ Becky, Tôi sợ
Stuart... bằng cách nào đó tai hại sẽ đến với
tôi ... từ họ. "
"Cô có thể chấm dứt mối quan hệ với họ?"
"Không hoàn toàn, nhưng với một vài ý kiến
của họ, phải. Stuart đang cố gắng giữ tôi trong
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tù, và anh ta đang thành công. Anh ta biết tôi
sợ hãi. Anh biết tôi sợ cách xa anh, và anh sử
dụng hiểu biết đó để giữ tôi với anh."
"Còn Becky"
"Cô ấy luôn luôn cố gắng phá vỡ niềm tin của
tôi với những người mà tôi tin cẩn. Khi tôi
thấy là tốt thì cô ấy thấy là xấu. Và cô ấy cố
gắng trồng những hạt giống này vào tâm trí
tôi. Tôi đang học hỏi để tin vào ... những
người tôi nên tin, nhưng cô ấy lại nhồi đầy
đầu óc tôi những ngờ vực về họ. Và đó là
vấn đề của cô ấy. Tôi không thể để cô ấy bắt
tôi suy nghĩ theo cách của cô ấy."
Trong trạng thái siêu thức, Catherine đã có thể
vạch ra thói xấu chính của cả Becky và Stuart.
Catherine được thôi miên có thể làm chuyên
gia tâm thần học tuyệt vời, trực giác rõ ràng
và chính xác. Catherine tỉnh thức không có
những thuộc tính này. Nhiệm vụ của tôi là bắc
cầu qua vịnh. Bệnh tình thuyên giảm nhanh
của cô có nghĩa là một số việc này đang thấm
vào. Tôi muốn xây nhiều cầu hơn nũa.
Tôi hỏi, "Cô tin ai?. Hãy nghĩ về việc này. Ai
là người cô có thể tin cẩn, học hỏi và để gần
gũi hơn. Họ là ai?"
Cô thì thào, "Tôi có thể tin ông". Tôi biết việc
này, nhưng tôi biết cô cần tin vào những
người trong đời sống hàng ngày của cô nhiều
hơn nữa.
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bối rối của anh ấy, anh ấy vô tình làm hại tôi."
"Đúng, đó là sự thật. Có người nào khác mà
cô tin không?"
"Tôi có tin Robert", cô trả lời. Ông ấy là một
bác sĩ khác trong bệnh viện. Họ là những
người bạn tốt.
"Vâng, có lẽ có những người khác nữa mà cô
sẽ gặp trong tương lai"
"Vâng," cô thừa nhận.
Ý kiến về hiểu biết tương lai hết sức đáng
quan tâm. Cô đã rất chính xác về quá khứ.
Qua các Bậc Thầy, cô biết những sự việc đặc
biệt, bí mật. Có thể họ cũng biết những sự
việc về tương lai? Nếu vậy chúng tôi có thể
chia sẻ kiến thức biết trước này không? Cả
ngàn câu hỏi tràn vào tâm trí tôi.
"Khi cô tiếp xúc với tâm siêu thức của cô như
bây giờ, và có trí tuệ này, cô có phát triển khả
năng trong lĩnh vực tâm linh phải không? Cô
có thể nhìn vào tương lai? Chúng ta đã làm
nhiều về quá khứ rồi".
Cô thừa nhận, "Có thể được, nhưng tôi không
thấy gì bây giờ."
Tôi lặp lại, "Có thể?"
"Tôi tin như vậy."

"Phải, cô có thể. Cô gần gũi tôi nhưng cô cũng
phải gần gũi hơn với những người khác ở với
cô trong cuộc sống nhiều hơn là tôi có thể."
Tôi muốn cô hoàn toàn độc lập, không ỷ lại
vào tôi.

"Cô có thể làm việc này mà không sợ hãi
không? Cô có thể đi vào tương lai và lấy được
tin tức của một người trung lập mà không làm
cô sợ hãi không?Cô có thể biết tương lai
không?"

"Tôi có thể tin chị tôi. Tôi không biết những
người khác. Tôi có thể tin Stuart, nhưng chỉ ở
một mức độ nào thôi. Anh ấy không quan
tâm đến tôi nhưng anh ấy bối rối. Trong cái

Cô trả lời rất nhanh. "Tôi không thấy điều đó.
Họ không cho phép". Tôi biết cô có ý nói các
Bậc Thầy.
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"Họ có ở chung quanh cô bây giờ không?"
"Có"

Trang 17

"Vậy là có một mục đích trong sự giải thích
các kiếp sống ..."
"Phải"

"Họ đang nói chuyện với cô à?"
"Không. Họ giám sát mọi thứ" Vì bị giám sát,
cô không được phép nhìn ngó vào tương lai.
Có lẽ chúng ta không đạt được gì cho cá nhân
từ một cái nhìn thoáng qua như vậy. Có lẽ
cuộc phiêu lưu đã làm cho Catherine quá lo
lắng. Có lẽ chúng tôi chưa sửa soạn để đương
đầu với thông tin này. Tôi không thúc đẩy
việc này.
"Vị thần linh ở gần cô trước đây, Gideon ..."
"Phải"
"Ông ấy cần gì? Tại sao ông ấy ở gần? Cô có
biết ông ta không?"
"Không, Tôi không tin như vậy"
"Nhưng ông ta bảo vệ cô khỏi nguy hiểm?"
"Phải"

"... Cho cô và tôi ... để dạy chúng ta. Để làm
cho sợ hãi biến mất khỏi chúng ta."
"Có nhiều cách truyền thông. Họ chọn nhiều
cách ... để chứng tỏ họ hiện hữu. Liệu
Catherine có nghe giọng nói của họ, mường
tượng những hình ảnh quá khứ và những viễn
cảnh, trải nghiệm những hiện tượng tâm linh,
hay có những tư tưởng và ý niệm đặt vào tâm
trí cô, mục đích cũng giống nhau - để chứng
tỏ họ hiện hữu và thậm chí hơn thế, giúp
chúng ta, trợ giúp chúng ta trên con đường của
chúng ta bằng cách cung cấp cái nhìn thấu đáo
và kiến thức, giúp chúng ta thánh thiện qua sự
thông thái".
"Cô có biết tại sao họ chọn cô không?"
"Không"
"... đã trở thành một kênh thông tin?"

"Các Bậc Thầy ..."

Đây là một câu hỏi tinh tế, vì Catherine lúc
tỉnh không thể nghe những băng thâu.

"Tôi không nhìn thậy họ"

"Không", cô thì thào dịu dàng.

"Đôi khi họ có những thông điệp cho tôi,
những thông điệp giúp ông và tôi. Những
thông điệp ấy có sẵn có cho cô không kể cả
khi họ không nói? Có phải họ đặt tư tưởng
vào tâm trí cô không?"

"Việc này làm cô sợ hãi?"

""Phải"

"Phải"

"Họ có giám sát được đi xa đến đâu không?
Cô có thể nhớ được gì?"

Tôi thêm, "Có thể đoan chắc rằng bây giờ
chúng ta biết chúng ta bất diệt, cho nên chúng
ta mất sự sợ hãi về cái chết."

"Phải"

Phật Học số 336

"Đôi khi"
"Những lúc khác thì không sợ hãi?"

"Vâng" cô đồng ý. Cô ngưng lại. " Tôi phải
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học cách tin" Cô đã trở về với bài học chính
của kiếp sống."Khi tôi được bảo cái gì đó, tôi
phải học cách tin vào điều được bảo ... khi
người ấy có kiến thức."
Tôi thêm, "Chắc chắn có những người không
tin"
"Vâng, nhưng tôi bối rối. Và người mà tôi
biết, tôi phải tin, tôi phấn đấu chống lại cảm
nghĩ đó. Và tôi không muốn tin bất cứ người
nào." Cô im lặng trong khi tôi lại ngưỡng mộ
sự hiểu biết thấu đáo của cô.
"Lần trước, chúng ta có nói chuyện về cô khi
là một em nhỏ, trong vườn với ngựa. Cô còn
nhớ không? Đám cưới của chị cô?"
"Một chút thôi"
"Có còn gì để kết luận về thời gian đó không?
Cô có biết không?"
"Có"
"Liệu cô đáng quay trở về và thám hiểm việc
này không?"
"Không thể trở lại bây giờ được. Có nhiều sự
việc trong một kiếp sống ... có quá nhiều kiến
thức để đạt được... từ mỗi kiếp sống. Phải,
chúng ta phải khám phá nhưng không thể trở
về bây giờ."
Cho nên tôi lại quay về mối quan hệ rắc rối
của cô với cha cô. "Quan hệ của cô với cha cô
là một lĩnh vực khác, một lĩnh vực đã ảnh
hưởng sâu xa đến cô trong kiếp sống này."
Cô chỉ trả lời "Phải"
"Còn có một lĩnh vực khác chưa thăm dò. Cô
có nhiều điều để học hỏi trong mối quan hệ
này. Hãy so sánh việc này với đứa bé trai ở
Ukraine bị mất cha lúc còn thơ dại. Và sự mất
mát này không xẩy ra cho cô lần này. Và tuy,
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có cha cô ở đây, mặc dù khó khăn gian khổ ít
hơn..."
Cô kết luận , "Còn hơn là một gánh nặng", cô
nói thêm những tư tưởng,"tư tưởng".
"Tư tưởng gì?" Tôi cảm thấy cô đang ở một
lĩnh vực khác.
"Về trạng thái và cảm giác. Khi người ta gây
mê, ông có thể nghe thấy gì không? Ông vẫn
còn nghe thấy !" Cô tự trả lời câu hỏi của cô,
bây giờ cô thì thào nhanh, trở nên sôi nổi. "
Tâm của ông biết rõ về cái gì đang tiếp diễn.
Họ đang nói về sự nghẹt thở của tôi, về khả
năng nghẹt thở khi họ giải phẫu họng của tôi."
Tôi nhớ lại việc giải phẫu dây âm thanh được
thực hiện chỉ ít tháng trước lần hẹn đầu tiên
với tôi. Cô đã rất lo âu trước khi giải phẫu,
nhưng cô hết sức kinh hoàng sau khi tỉnh lại
tại phòng hồi sức. Nhân viên chăm sóc đã phải
mất hàng giờ để trấn an cô. Bây giờ có vẻ là
những gì mà các bác sĩ phẫu thuật nói trong
lúc giải phẫu, khi cô được đánh thuốc mê, đã
thúc đẩy nỗi kinh hoàng của cô. Tâm trí tôi
vụt quay trở lại trường y khoa và phiên giải
phẫu của tôi. Tôi nhớ lại những chuyện tình
cờ trong lúc giải phẫu trong khi gây mê cho
bệnh nhân. Tôi nhớ lại những chuyện đùa, lời
chửi rủa, tranh luận và những cơn thịnh nộ
cáu kỉnh của những nhà giải phẫu. Những
bệnh nhân đã nghe thấy gì ở mức tiềm thức?
Bao nhiêu cái đã bị lưu lại để ảnh hưởng đến
tư tưởng và cảm xúc, sợ hãi và lo âu của họ,
sau khi họ tỉnh lại? Tiến trình sau giải phẫu,
sự hồi phục của bệnh nhân sau giải phẫu, đã
có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực bởi những
nhận xét trong cuộc giải phẫu? Có ai bị chết vì
những khả năng tiêu cực nghe lỏm được trong
lúc giải phẫu? Cảm thấy vô vọng, họ đành
chịu thua?
Tôi hỏi, "Cô có nhớ họ nói gì không?"
"Họ nói rằng họ đưa cái ống vào. Khi họ lấy
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cái ống ra, cuống họng tôi có thể xưng lên. Họ
không nghĩ là tôi nghe được."

" Họ đến chỉ khi họ muốn, không phải là lúc
tôi chọn," cô trả lời một cách quả quyết.

"Nhưng cô nghe được."

"Cô không làm chủ được việc ấy ư?"

"Đúng. Đó là lý do tại sao tôi có tất cả những
khó khăn". Sau hai buổi thôi miên hôm này,
Catherine không còn sợ nuốt hay nghẹn. Đơn
giản là như vậy. " Cô tiếp tục, "Tất cả những
lo âu , tôi nghĩ là tôi có thể nghẹn."

"Không"

Tôi hỏi. " Cô có cảm thấy thoải mái không?"

"Việc đó quan trọng cho ông chứ không phải
cho tôi" Cô phản bác lại. Câu trả lời của cô
vang lên qua tâm trí tôi. Cô sẽ được chữa
trị về nỗi sợ bị nghẹn, tuy sự tiết lộ này quan
trọng cho tôi hơn là cho cô. Tôi là người chữa
bệnh. Câu trả lời đơn giản của cô chứa đựng ý
nghĩa ở nhiều mức độ. Tôi cảm thấy nếu tôi
hiểu thực sự những mức độ này , những quãng
tám cộng hưởng của ý nghĩa , tôi sẽ tiến tới
một cú nhẩy lượng tử vào sự hiểu biết những
mối quan hệ của con người. Có lẽ sự giúp đỡ
còn quan trọng hơn việc chữa lành bệnh.

"Có. Ông có thể đảo ngược lại cái họ đã làm."
"Tôi có thể không?
"Được. ông là ... Họ phải rất cẩn thận về điều
họ nói. Bây giờ tôi nhớ lại điều đó. Họ đưa cái
ống vào cuống họng tôi. Và rồi tôi không thể
nói được để bảo họ điều gì."
"Bây giờ cô cứ tự nhiên ... Cô đã nghe được
họ nói".
"Phải, tôi nghe họ nói ... " Cô lại rơi vào im
lặng độ một hay hai phút, và bắt đầu quay đầu
từ phía này sang phía kia. Dường như cô đang
nghe cái gì.
"Hình như cô đang nghe thông điệp. Cô có
biết những thông điệp ấy từ đâu đến? Tôi hy
vọng các Bậc Thầy xuất hiện."
""Ai đó nói với tôi" đó là câu trả lời khó hiểu
của cô.
"Người nào đó nói chuyện với cô?"

"Được rồi", tôi thừa nhận nhưng thông điệp về
vụ thuốc mê rất quan trọng với cô. Đó là
nguồn gốc cô bị nghẹn".

Tôi hỏi, "Cho tôi giúp cô?"
"Phải. Ông có thể không làm những điều họ
làm. Ông đang không làm những điều họ đã
làm ...". Cô nghỉ ngơi. Cả hai chúng tôi đều
học được một bài học lớn.
Ít lâu sau ngày sinh nhật thứ ba của con gái
tôi, Amy chạy đến tôi và ôm ghì cẳng chân
tôi. Nó nhìn lên và nói, "Thưa cha, con yêu
thương cha đến bốn ngàn năm". Tôi nhìn
xuống bộ mặt nhỏ nhắn của nó, tôi cảm thấy
quá sung sướng.

"Nhưng họ đi rồi". Tôi cố mang họ trở lại.
"Xem nào liệu cô có thể mang những thần linh
quay về với những thông điệp cho chúng
ta ... để giúp chúng ta ra không?"
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chỉ vì một phút vô tâm của mình. Nó đã
quên rằng nó đang mang một bào thai trong
bụng, và nó cần phải hết sức cẩn trọng. Chỉ
một phút lơ đễnh, nó đã không giữ được đứa
con của mình.
Qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ không
còn màng đến điều gì nữa. Nó không còn
muốn chạy đuổi theo con nai nữa. Không
muốn ăn hay uống. Sư tử mẹ nghĩ rằng mình
không đáng sống nữa. Sư tử mẹ chỉ còn biết
đứng bên rãnh sâu mà khóc. Đó là một trong
những câu chuyện đã được Đức Phật kể
trong kinh.

Có một con sư tử mẹ đang đi kiếm ăn. Nó
sắp làm mẹ. Buổi sáng đó nó chạy đuổi theo
một chú nai. Chú nai con chạy thật nhanh dù
sức yếu. Sư tử mẹ dầu mạnh, nhưng đang
mang thai, nên khá chậm chạp.
Sư tử mẹ chạy sau chú nai con rất lâu,
khoảng 15 phút, mà vẫn chưa bắt kịp. Sau
đó chúng tới một rãnh sâu. Chú nai lẹ làng
nhảy qua rãnh, sang bờ bên kia. Sư tử mẹ rất
bực tức vì không bắt kịp con mồi, và vì nó
đang cần thức ăn cho cả nó và đứa con trong
bụng. Vì thế, nó cố hết sức để nhảy qua cái
rãnh sâu. Nhưng tai họa đã xảy ra, sư tử mẹ
đã sẩy đứa con khi cố nhảy qua rãnh. Dầu
qua được bờ bên kia, nhưng sư tử mẹ biết
rằng mình đã đánh mất đứa con mà nó đã
chờ đợi từ bao lâu, đã yêu thương hết lòng,
Phật Học số 336

Trở về hang, sư tử mẹ rất buồn. Cả tuần nó
chẳng muốn ăn uống gì, vì trong lòng quá
đau buồn. Đứa con là lý do để nó sống, thì
làm sao nó có thể hạnh phúc khi đã mất con?
Nhưng với thời gian, sư tử mẹ cũng nguôi
ngoai. Nó lại bắt đầu đi săn, cho chính mình
vì nó cũng đói. Giờ nó có thể chạy nhanh
hơn vì không còn phải mang bào thai trong
bụng, nên việc bắt mồi cũng đơn giản đối
với nó. Cho đến một ngày kia, khi đang đi
trong rừng, nó bắt gặp một chú sư tử con
đang leo cây, với một bầy khỉ. Chú sư tử
nhỏ leo cây cũng giỏi như bầy khỉ.
Sư tử mẹ suy nghĩ, “Đây đúng là đứa con mà
mình nghĩ nó đã chết. Nhưng nhìn kià! Nó
vẫn còn sống”. Và đó là sự thật. Khi sư tử
mẹ sinh rớt con xuống rãnh sâu, có một con
khỉ to ở trên cây đã nhìn thấy hết. Nó nhảy
xuống rãnh và đem chú sư tử con về nuôi.
Nhờ sữa khỉ mà sư tử con lớn lên. Nó cũng
học trèo cây, học ăn trái cây. Thay vì rống
như sư tử, nó học kêu chkk-chkk-chkk-chkk
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như khỉ, và nó đã sống, chơi đùa với bầy khỉ
rất hạnh phúc. Khỉ mẹ cũng yêu chú sư tử
con giống như khỉ con của mình. Khỉ con và
sư tử con chơi với nhau như anh em, không
có sự phân biệt gì giữa chúng. Sư tử con
cũng không nghĩ mình là sư tử, chứ không
phải là khỉ.
Ngày đó, sư tử mẹ nhìn thấy con trên cây
với bầy khỉ, nó suy nghĩ, “Con ta vẫn còn
sống, nhưng giờ nó đã quen sống như một
con khỉ”. Vì thế, sư tử mẹ không nói gì. Nó
hoạch định cách để đem chú sư tử con trở lại
nhà.
Vì thế, sư tử mẹ chờ một ngày khi bầy khỉ
không có ở nhà, nó đã đến bên chú sư tử con
và nói, “Con không biết mình là sư tử sao?
Không biết ta là mẹ con sao?” Sư tử con trả
lời, “Bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi không
giống bà. Mẹ cho tôi sữa, mẹ ôm tôi trong
vòng tay, bồng tôi lên cây. Vậy sao bà dám
bảo là mẹ tôi. Tôi rất ghét bà!”
Sư tử mẹ biết rằng mình đã phạm sai lầm –
đã nói không khéo léo. Đáng lý nó không
được nói thẳng như vậy, nó phải nói khéo
hơn. Vì thế, nó quay đi, và suy nghĩ: “Ta
phải tìm cách làm quen với con ta, để đem
nó về nhà, để hai mẹ con có thể sống trong
tình thương yêu?”
Sư tử mẹ chờ đợi thêm 15 ngày nữa, rồi khi
thấy sư tử con đang chơi một mình, sư tử mẹ
đến bên, nói bằng giọng rất lễ phép, “Con ơi,
hôm nay con vui vẻ không? Ta rất vui được
gặp lại con. Ta xin lỗi rằng hôm nọ đã nhầm
tưởng con là con ta, nhưng ta đã sai. Con là
một chú khỉ con rất dễ thương, ta muốn
được kết bạn, muốn chơi đùa với con”.
Sư tử con nghe vậy, nó rất vừa lòng, nên nói,
“Được, tôi vui lòng làm bạn với bà. Nhưng
với một điều kiện - đừng bao giờ gọi tôi là
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sư tử con. Tôi là khỉ, và bà phải gọi tôi như
thế”.
Nhờ lời nói nhẹ nhàng, khéo léo, sư tử mẹ
được làm bạn với sư tử con. Chúng chơi với
nhau một lúc, rồi sư tử mẹ nói: “Thôi được
rồi, giờ ta chia tay, ta sẽ trở lại chơi với con
lúc khác nhé”. Sư tử con rất vừa lòng, nó
nghĩ: “Bà sư tử này rất lễ phép, không ép ta
phải làm điều gì, chơi với bà cũng vui”.
Rồi một ngày kia sư tử mẹ rủ sư tử con đi
chơi xa, thật xa, vì chúng đã bắt đầu thân
nhau. Sư tử mẹ đã rất kiên nhẫn, vì nó biết
rằng, nếu không kiên nhẫn, sẽ không có cách
gì để mang sư tử con trở về nhà, trong gia
đình, để gặp lại sư tử cha, và cộng đồng sư
tử.
Rồi chúng đến bên một dòng nước. Sư tử mẹ
nói, “Này con, hãy đến uống nước đi, ta rất
khát”. Khi cùng uống nước, bóng của chúng
in xuống dòng nước rất rõ ràng. Bỗng nhiên
sư tử mẹ nghĩ ra một điều gì, nó nói: “Thôi
đừng uống nữa, hãy soi bóng xuống dưới
nước chơi đi”.
Khi sư tử mẹ nhìn xuống dòng nước, nó tự
thấy mình. Nhưng khi sư tử con nhìn xuống,
nó thấy một chú sư tử con. Nó không thấy
con khỉ. Nó chưa bao giờ soi mình dưới
nước trước đó. Nó không biết đó là ai. Khi
nhìn lên nó thấy một con sư tử, nhưng khi
nhìn xuống nước, nó thấy hai, một sư tử mẹ
và một sư tử con. Sư tử con bắt đầu nghi ngờ
việc nó là khỉ. Nó suy nghĩ, “Có thể ta
không phải là khỉ”.
Khi sư tử mẹ thấy rằng sư tử con đã bắt đầu
nhận ra mình là sư tử, nên nó nghĩ rằng con
mình đã chuyển đổi. Vì thế sư tử mẹ rống
lên, dồn sức vào hai chân sau để nhảy qua
bờ bên kia. Sư tử con cũng làm giống như
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thế, nó đã rống lên như một con sư tử. Đó là
lần đầu tiên nó không kêu như khỉ. Nó nhảy
sang bờ bên kia như mẹ nó, và giờ thì nó
biết rằng nó là một chú sư tử con. Sau đó sư
tử mẹ đi trước, sư tử con theo sau, cả hai đi
trở về hang động của sư tử.
Chúng ta cần nhớ đây là câu chuyện Đức
Phật đã kể với các đệ tử của Ngài.
Sư tử mẹ đã biết làm thế nào để thở, và sư tử
con cũng biết làm thế nào để thở. Vì thế từ
đó sư tử mẹ bắt đầu dạy cho sư tử con cách
cư xử của sư tử: đi như thế nào, đứng như
thế nào, nằm, ngồi, nói năng, rống như thế
nào cho giống như một con sư tử. Sư tử con
học hỏi rất nhanh, nó có thể làm được tất cả
những gì mẹ nó đã dạy trong ba tuần. Giống
nhu 21 ngày trong một khóa tu. Chúng ta
cũng có thể học hỏi tất cả mọi thứ trong 21
ngày đó.
Sau khi chú sư tử con đã trưởng thành và trở
thành một chú sư tử thực sự, nó bèn nói với
sư tử mẹ, “Con biết con không phải là khỉ.
Nhưng con vẫn yêu gia đình khỉ. Con biết
rằng nếu không có họ, con đã chết. Con vẫn
thương mẹ khỉ, thương anh chị em khỉ, nên
mẹ hãy cho con về thăm họ, thăm mẹ khỉ đã
nuôi con lớn”.
Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta đều có
huyết thống tốt đẹp. Chúng ta có khả năng
hưởng hạnh phúc, tự do, vững chãi. Nhưng
vì ta sống trong một xã hội không phù hợp
với sự phát triển của chúng ta, nên ta quên
rằng mình có thể sống hạnh phúc như những
người tự do, vững chãi. Chúng ta có thể ngồi
bệ vệ như một con sư tử, mà không phải sợ
sệt bất cứ điều gì. Chúng ta có thể đi, đứng,
nằm ngồi như một người Giác Ngộ, và trong
quá trình đó có thể được rất nhiều hạnh
phúc. Nhưng chúng ta được rèn luyện để
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sống khác đi. Vì thế khi ăn điểm tâm, chúng
ta không biết phải ăn thế nào. Chúng ta ăn
mà không có tự do, tự tại. Khi rót sữa vào
chén, chúng ta lại nghĩ đến điều gì đó.
Chúng ta để cho nỗi buồn giận, lo âu chiếm
cứ tâm hồn. Chúng ta không có khả năng có
mặt ngay khi ta rót sữa ra chén như một
người tự do. Khi ăn một miếng bánh mì, hay
chấm bánh mì vào sữa, chúng ta không ý
thức mình đang làm việc đó, vì chúng ta
không biết có mặt trong hiện tại. Bánh ngon,
sữa cũng ngon, nhưng ta ăn như thể chúng
chẳng ngon lành gì.
Hãy thử quán sát xem người ta dùng điểm
tâm trong thành phố này như thế nào. Họ ăn
vội vã làm sao. Ăn như kẻ cướp, kẻ cướp dĩ
nhiên sẽ không có thì giờ để ngồi xuống ăn,
và nhìn người đối diện. Họ không nhìn thấy
ai ở quanh mình. Họ cũng không nhìn thấy
món ăn, vì trong đầu họ toàn là những âu lo,
buồn rầu, sân hận. Đôi khi chúng ta cũng sân
hận đến nỗi ta cầm tờ báo lên trước mặt lúc
dùng điểm tâm, để không phải nhìn thấy
người chung quanh. Chúng ta đã nhìn thấy
họ đủ rồi, và không muốn thấy nữa, nên ta
che mặt bằng tờ báo. Điều đó có nghĩa là
bữa điểm tâm lại có thêm một nguyên liệu
không cần thiết, đó là tờ báo. Tại sao ta cần
đọc báo khi đang ăn điểm tâm? Chúng ta sẽ
không ăn được đàng hoàng, không nhìn
người thân rõ ràng trước khi mỗi người chia
tay đi mỗi hướng. Buổi sáng là cơ hội để
ngồi lại với nhau và nhìn nhau. Lý ra ta phải
rất hạnh phúc, vì có thể dừng lại và nhìn
nhau, nhưng ta không làm thế, để rồi cả
ngày chúng ta chạy đi làm việc này, việc kia,
giống như đang ở trong mộng.
Tôi nhớ lại có lần ở New York, tôi đang
dùng điểm tâm thì có người mang đến cho
tôi tờ báo - tờ Thời báo New York Chủ nhật.
Nó nặng đến gần 2 kg. Làm sao bạn có thể
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vừa ăn điểm tâm, vừa đọc được tờ báo nặng
2 kg? Tại sao ta cần đến 2 kg giấy? Người ta
cần phải đốn bao nhiêu cây rừng để làm một
tờ báo như thế? Nhiều người mua báo mà
đâu có đọc, họ chỉ nhìn lướt qua một chút,
hay chỉ dùng nó để che mặt khi họ không
muốn nhìn người đối diện. Bạn có biết họ
quảng cáo thế nào về tờ Thời báo New York
không? Họ bảo, “Bạn không cần phải đọc tất
cả, nhưng biết rằng có nó ở đó là tốt rồi”. Đó
là cách họ quảng cáo, để nếu ta không mua
báo, ta cảm thấy thiếu thốn, sợ rằng người ta
biết điều gì trong báo mà mình thì không,
nên bắt buộc mình phải mua nó.
Cuộc sống của chúng ta ở New York không
phải là cuộc sống cúa một người hạnh phúc,
một người tự do, một người vững chãi. Vì
thế, chúng ta phải thực tập sống như một
người vững chãi, một người tự do.
Vì lỗi lầm của người cha hay mẹ, hay ông
bà, chúng ta quên cội nguồn, quê hương nơi
chúng ta đến từ đó. Chúng ta quên tổ tiên
của ta là Đức Phật, là các vị Bồ-tát, những
người có khả năng để sống hạnh phúc, vững
chãi, và tự do. Nên chúng ta chạy lòng vòng,
và tự đắm mình trong khổ đau. Đức Phật và
các vị Bồ-tát đã thể hiện giống như những
con sư tử mẹ, đi tìm đàn con đã lạc lối. Chư
Phật và các vị Bồ-tát với tấm lòng đầy kiên
nhẫn, và tất cả chúng ta như là những chú sư
tử con đã lạc đường về. Chúng ta cần phải
khéo léo, thông minh, mới có thể tìm được
đường trở về nhà. Chúng ta cũng có khả
năng được hạnh phúc, an lạc, tự do, vậy mà
trong cuộc sống, chúng ta khổ đau, chúng ta
chìm đắm. Do gánh nặng của khổ đau,
chúng ta làm cho người quanh ta cũng
không hạnh phúc. Giờ, ta phải trở về với cha
mẹ ruột của mình, học đi, học đứng, học
ngồi, học nằm trở lại, học nói, học lắng nghe
trở lại, để có thể làm sống lại cung cách của
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một con sư tử thật sự. Dầu đã lạc lối, chúng
ta cũng không biết học hỏi kinh nghiệm, hay
ta đã quên con đường, quên những tập quán,
quên cuộc sống có thể mang đến cho ta yếu
tố hạnh phúc mà chúng ta cần được hưởng.
Nếu là người Do Thái, tổ tiển của chúng ta
là các vị giáo sĩ Abraham và các vương nữ
như Sarah, Rebecca và Ruth. Tổ tiên chúng
ta có những giới luật riêng của họ, và qua
những giới luật này, họ có thể duy trì hạnh
phúc và vững chãi trong xã hội của họ.
Nhưng vì một số lỗi lầm, một số bất cẩn của
cha mẹ hay tổ tiên chúng ta, mà chúng ta
quên đi cội nguồn, và chúng ta đã lang thang
cùng trời cuối đất mà không nhớ đến cội
nguồn, vì thế ta phải khổ đau.
Tổ tiên của chúng ta cũng có thể là Jesus
Christ, và qua nhiều thế hệ đã tuân theo văn
hóa và những lời dạy tinh thần của chúa
Jesus Christ. Họ đã hạnh phúc vì điều này.
Họ đã biết thương yêu là như thế nào, nương
tựa vào nhau là nhờ các giáo lý này. Nhưng
vì lỗi lầm của một vài thế hệ, sai lạc của nhà
thờ, chúng ta đã bỏ các giáo đoàn. Chúng ta
đã hận thù giáo đoàn của mình, và đi tìm
một con đường tâm linh khác. Chúng ta đi
tìm Phật giáo, đi tìm Ấn Độ giáo, và chúng
ta nghĩ là hạnh phúc không thể có trong cội
rễ Thiên Chúa Giáo.
Có lẽ vì chúng ta là người Việt Nam, và vì
những bất hạnh lớn, vì những lỗi lầm của
các vị lãnh đạo, chúng ta phải từ bỏ quê
hương, đi tìm một cuộc sống xa lạ đối với
chúng ta, phải học đi, đứng, nghĩ suy, và
hành động không giống như cách sống của
tổ tiên chúng ta. Và chúng ta đã mang khổ
đau, dằn dặt đến cho tâm hồn, cho thân xác
chúng ta, khi chúng ta rời bỏ quê hương.
Chúng ta không biết mình có những cội
nguồn này. Chúng ta nghĩ rằng mình thuộc
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dòng giống khác, và chúng ta nghĩ rằng
mình sẽ không trở về lại với cội nguồn.
Chúng ta là hoa sen với hương sắc diệu kỳ,
nhưng chúng ta đã đánh mất hương sắc của
hoa sen, chúng ta không nhận ra mùi hương
của hoa sen là mùi hương của chúng ta. Ta
đi mua nước hoa để thoa lên người, và cho
rằng đó là mùi hoa của chúng ta, và trong
quá trình trôi lăn như thế chúng ta đã học
được bao điều tiêu cực trong xã hội mà
chúng ta mới du nhập đến. Xã hội đó cũng
có những điều tốt đẹp. Chúng có mặt trong
môi trường mới này, nhưng để biết được
những điều tốt đẹp này trong xã hội mới,
chúng ta cần có người dìu dắt. Văn hóa Mỹ
có nhiều khía cạnh tốt đẹp, tuyệt vời, mà
chúng ta có thể học hỏi, hàm ân và sử dụng,
giống như chú sư tử con có thể học được
những điều mới lạ từ gia đình khỉ kia.
Nhưng vì chúng ta không có người dìu dắt,
hướng dẫn, chúng ta để cho những rác rưởi
của xã hội phương Tây mà ta đang sống ở
đó, trùm phủ chúng ta. Chúng ta không chọn
lựa những châu báu của xã hội phương Tây,
mà chúng ta chỉ nhận lấy rác rưởi của xã hội
phương Tây để đeo lên người. Những đớn
đau, bất hạnh của việc sử dụng ma túy, của
tình dục bừa bải, là những rác rưởi của văn
hóa phương Tây. Khi ta bỏ những thứ đó
vào đầu, vào lòng ta, thì thân tâm ta sẽ khổ
đau, và ta sẽ khiến cha mẹ ta khổ đau, tổ tiên
ta khổ đau.
Chúng ta không biết rằng có châu báu, có
những gía trị trong xã hội phương Tây mà ta
có thể học hỏi để làm giàu thêm cho văn hóa
của bản thân. Ta cần biết rằng trong văn hóa
của chính mình, trong văn hóa Việt Nam,
cũng có châu báo, và chúng ta phải gom góp
chúng lại, học hỏi, vì chúng ta đến từ văn
hóa đó, đó là nền tảng của chúng ta. Nhưng
vì chúng ta giận hờn cha mẹ, chúng ta không
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thể nói chuyện, trao đổi với họ. Do đó cha
mẹ chúng ta không thể chuyển giao cho
chúng ta châu báo, những tinh hoa của
truyền thống, phong tục cổ truyền.
Nếu cha mẹ không thể nói chuyện với con
cái họ, làm sao họ có thể chuyển giao cho
chúng những giá trị và đức hạnh đã được
trao lại từ truyền thống qua bao thế hệ?
Nhưng giữa thế hệ của những người trẻ và
người lớn tuổi có hố phân cách lớn. Một
trong những lý do là thế hệ của người lớn
quá bận rộn, họ có quá nhiều công việc, và
thế hệ tuổi trẻ cũng bận rộn không kém. Cả
ngày cha mẹ đều bận rộn, cả ngày con cái
cũng bận rộn, buổi tối khi họ trở về nhà, tất
cả ai cũng đều mệt mỏi, và họ dễ quạu; bực
bội phát sinh do họ mệt mỏi. Không có bên
nào biết làm sao để lắng nghe sâu lắng, làm
sao để nói những lời yêu thương, hòa hợp.
Do đó, khoảng cách giữa hai thế hệ càng
ngày càng lớn rộng, và thế hệ tuổi trẻ cảm
thấy đau khổ, thế hệ người lớn cũng cảm
thấy đau đớn không kém. Cuối cùng thế hệ
tuổi trẻ không còn có thể nhìn thế hệ người
lớn, và cha mẹ không thể nhìn con cái họ, vì
cả hai bên đều quá đau khổ vì nhau. Chúng
ta chưa thể tiếp nhận cách sống từ văn hóa
dân tộc, văn hóa tâm linh, và do đó chúng ta
không biết nghệ thuật sống. Và trong sự
quên lãng này, trong sự vụng về, dại khờ
này, chúng ta gây ra lỗi lầm, giống như khi
con sư tử mẹ phóng sang bên bờ rãnh sâu,
trong một phút lãng quên đã làm sẩy con
xuống hố sâu.
Đã có bao nhiêu bà mẹ, ông cha đau khổ vì
đánh mất con mình? Tại sao họ mất con? Vì
họ đã vô tâm, vì họ vụng về. Điều này
không chỉ đúng cho cha mẹ người Việt Nam,
mà cũng đúng cho các bậc cha mẹ người
Tây phương. Vì có quá nhiều cha mẹ người
Tây phương quá bận rộn, họ không có chánh
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niệm, họ vụng về, do đó, họ cũng đã đánh
mất con cái mình. Dầu họ không có cùng
văn hóa như người Việt Nam chúng ta, họ
cũng đã mất con trai, con gái họ, giống như
người Việt Nam đến sống ở Tây phương.
Người Việt Nam đau khổ hơn người Tây
phương, không chỉ vì sự cách biệt tuổi tác,
mà còn vì cách biệt văn hóa giữa hai thế hệ.
Dầu người Tây phương không có sự cách
biệt văn hóa, như đối với người Việt Nam,
nhưng họ có sự cách biệt tuổi tác. Có thể
văn hóa của thế hệ này khác với thế hệ kia,
và cha mẹ không thể chấp nhận văn hóa của
thế hệ tuổi trẻ. Các kiểu tóc của người trẻ
bây giờ rất khác với thế hệ cha ông, và chỉ
kiểu tóc thôi cũng đã làm thế hệ cha mẹ phải
không bằng lòng với con cái họ. Những
người trẻ Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn
hóa phương Tây, âm nhạc mà giới trẻ lắng
nghe làm nhức đầu thế hệ cha ông. Cha mẹ
rất ngạc nhiên rằng con cái họ lại có thể
nghe được loại âm nhạc đó. Không chỉ các
gia đình Việt Nam sống ở Tây phương có
vấn đề về sự khác biệt giữa các thế hệ, mà
các gia đình phương Tây cũng có những vấn
đề này.
Đó là một bi kịch khi cha mẹ không còn có
thể nhìn con cái họ nữa, không còn hạnh
phúc khi nhìn nhau nữa, vì thế khi ngồi ăn
cùng nhau, họ không hạnh phúc. Vì không
có hạnh phúc, chúng ta đặt tờ bào trước mắt
mình, để không phải nhìn thấy các thành
viên khác trong gia đình. Có những gia đình
mà không ai muốn nhìn mặt ai, họ chỉ muốn
nhìn về hướng khác. Đó không phải là
hướng của những lý tưởng chung, đó là
hướng của chiếc truyền hình. Nhìn vào
hướng đó để bớt khổ đau, để quên khổ đau.
Họ đang chạy trốn khỏi thực tại, thực tại của
khổ đau. Nhìn người thân, ta không còn cảm
thấy họ thân thiết nữa. Gương mặt họ luôn
khổ đau, và khi những người này nhìn lại
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chúng ta, họ cũng không thấy gì ngoài khổ
đau trên gương mặt ta. Do đó dường như ta
đã có một hiệp ước ngầm rằng cả hai bên
đều nhìn vào truyền hình, để không còn khổ
đau nữa. Đó là những gì đang xảy ra trong
rất nhiều gia đình, dầu chúng ta làm như nó
không đang xảy ra. Giờ ta phải có can đảm
nhìn thẳng vào sự thật và tự hỏi mình, tại
sao? Tại sao ta để cho điều đó xảy ra?
Sư tử mẹ đã phạm một lỗi lầm: bà đã để sư
tử con rơi rớt, để mất nó. Chúng ta cũng thế:
chúng ta đánh mất con cái mình vì sự dại
khờ của chúng ta, và con cái chúng ta cũng
không còn cha mẹ, dầu chúng ta vẫn còn ở
cõi đời này. Nhưng cha mẹ không thể yêu
thương con cái họ nữa, không thể ôm ấp
chúng nữa, không thể ngồi ăn với chúng
nữa, và con cái không còn thấy giá trị của
cha mẹ nữa. Đó là một bi kịch lớn, không
chỉ cho người tỵ nạn Việt Nam ở phương
Tây, mà còn cho cả những người đã có mặt
ở đó lâu hơn. Có những người cha mẹ khi
thức giấc, giống như con sư tử mẹ khi thức
giấc, nhận ra được sự vụng về của mình,
những lầm lỗi mình đã phạm trong quá khứ,
và họ tu tập để mang những đứa con trở về.
Chúng ta biết rằng sư tử mẹ rầt kiên nhẫn,
đầy tình thương, dầu đôi khi nó phải nói
những điều không muốn nói, những điều rất
khó nói như: “Này con, ta rất lấy làm tiếc,
nhưng con không phải là sư tử con, mà con
là khỉ, ta đã không tế nhị”. Bạn có thể thấy
là sư tử mẹ rất đau khổ khi nói lên những lời
ấy. Nhưng vì yêu thương chú sư tử con mà
nó phải nói lên những điều này.
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Câu chuyện về người tỳ-kheo đầu tiên
bị loại khỏi Tăng đoàn
Hoang Phong chuyển ngữ
Lời mở đầu của người chuyển ngữ
Trong Tạng Luật có nêu lên trường hợp
một người tỳ-kheo nhận định sai lầm cho rằng
lạc thú tình dục không hẳn là một sự chướng
ngại, Đức Phật thì lại giảng rằng các lạc thú
giác cảm mang lại "rất ít thỏa mãn, nhưng thật
nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng
những điều bất lợi to lớn nhất". Mặc dù Tăng
đoàn đã ba lần thuyết phục thế nhưng người tỳ
kheo này vẫn khăng khăng không từ bỏ ý nghĩ
sai lầm đó của mình. Tăng đoàn đành áp dụng
quy luật "đình chỉ" (ukkhepaniyakamma), loại
người tỳ kheo này ra khỏi Tăng đoàn, ít nhất
cho đến khi nào có một quyết định khác hơn
(Cullavagga / Tiểu Phẩm , Cv I, 34) (Vin.
iV.135) (Cv I. 32.1-3).
Nói chung người tu hành phải tuyệt đối
tuân thủ bốn điều cấm kỵ trong giới luật
Pārājika (Ba-la-di / "Trọng cấm") : 1) các hành
vi tính dục (giao cấu tính dục), 2) cố tình sát
nhân (hay xúi giục người khác sát nhân), 3)
trộm cắp, 4) khoe khoang mình đạt được một
cấp bậc thiền định nào đó hay thực hiện được
các phép mầu nhiệm, v.v. Người tỳ-kheo vi
phạm một trong các giới cấm này sẽ bị khai trừ
khỏi Tăng đoàn, tức khắc và vĩnh viễn. Người
tỳ-kheo trong câu chuyện trên đây chỉ bị "đình
chỉ", tức là tạm thời bị loại khỏi Tăng đoàn,
điều đó phải chăng là vì người tỳ-kheo này
không vi phạm vào hành động cụ thể mà chỉ vì
bướng bỉnh không buông bỏ một sự suy nghĩ
lệch lạc trong tâm trí mình ?
Câu chuyện đến tai của Đức Phật, Ngài
cho gọi người tỳ kheo này đến để quở trách. Sau
đó Ngài thuyết giảng cách phải hiểu Dhamma
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(Giáo huấn) của Ngài như thế nào. Đấy là
nguyên nhân đưa đến bài kinh Alagaddūpama
Sutta (MN 22). Để giải thích về điều đó Đức
Phật dựa vào hai cách ẩn dụ khác nhau : cách
thứ nhất là phải thận trọng trong việc nắm bắt ý
nghĩa trong các lời giảng của Ngài, tương tự
như nắm bắt một con rắn ; cách thứ hai là chỉ
nên xem những lời giảng đó như là một chiếc
bè, một phương tiện giúp mình vượt sang bờ
bên kia.
Sau đó Đức Phật giảng thêm về một giáo
lý vô cùng khúc triết và độc đáo, đó là giáo lý
"không có cái tôi", kinh sách Hán ngữ gọi là "vô
ngã". Một số các bản dịch cũng như một số bài
bình giảng về bài kinh này thường chỉ tập trung
và xoay quanh hai cách ẩn dụ trên đây, nhưng
không quan tâm đúng mức vào phần chủ yếu
của bài kinh là giáo lý "không có cái tôi" ("vô
ngã"). Nhận xét này cũng đã được nhà sư
Thanissaro Bhikkhu nêu lên trong lời mở đầu
của ông khi dịch bài kinh này. Thật vậy, giáo lý
"không có cái tôi" rất khó nắm bắt một cách
đúng đắn.
Bản chuyển ngữ dưới đây của bài kinh
Alagaddupama chủ yếu được dựa vào bản dịch
tiếng Anh của nhà sư Thanissaro Bhikkhu, đồng
thời cũng được đối chiếu với một số bản dịch
tiếng Anh và tiếng Pháp khác, kể cả các bản
dịch tiếng Việt. Thật ra hầu hết các bản dịch
sang tiếng Anh và tiếng Pháp được tham khảo
đều ít nhiều dựa vào bản dịch của nhà sư
Thanissaro Bhikkhu, thế nhưng cũng có một số
khác biệt thứ yếu giữa các bản dịch này.
Người tỳ-kheo có ý nghĩ lệch lạc trong
bài kinh trên đây mang tên là Arittha, tên gọi
này được kèm thêm một biệt danh là
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gaddhabadhiputta, tiền ngữ gaddho có nghĩa là
chim kên-kên, chữ giữa badhi có nghĩa là đánh
bẫy, hậu ngữ pubbo có nghĩa là trước đây hay
trước kia. Tóm lại biệt danh này có nghĩa là
trước kia người tỳ kheo này từng là một người
săn bắt chim kên kên. Thế nhưng các bản dịch
thường không thống nhất về ý nghĩa của biệt
danh này, một số cho rằng người tỳ kheo này
trước kia làm nghề huấn luyện chim ưng, hoặc
chim kên kên, v.v... Nhà sư Thanissaro Bhikkhu
thì dịch là "người tỳ-kheo Arittha trước kia
thuộc vào những người giết-chim-kên-kên (the
monk Ariṭṭha Formerly-of-the-Vulture-Killers),
có thể đây là một cách dịch trực tiếp ý nghĩa và
chủ đích của ngành nghề này là giết các con
chim kên kên. Thật vậy giống chim xấu xí, mõ
quặp, cổ và ngực thường trụi lông là một giống
chim ăn xác chết, không mấy ai thích. Người tỳkheo trước khi đi tu là một người săn bắt các
con chim này để giết đi, có thể là vì chúng
thường lai vãng ở các khu hỏa táng chăng ? Đối
với tên gọi của người tỳ-kheo là Arittha, nếu tra
các tự điển tiếng Pali thì chữ này là một tĩnh từ,
có nghĩ là bất hạnh hay đáng thương, và nếu ở
thể dạng danh từ thì có nghĩa là người bất hạnh
hay đáng thương, ngoài ra cũng có nghĩa là con
quạ hay tên gọi của một vài loại cây. Vì vậy,
chữ Arittha cũng có thể chỉ là một biệt danh,
cho biết người tỳ-kheo là một người Bất hạnh,
kém may mắn. Cách gọi đó phải chăng là để
tránh không gọi đích danh một người phạm lỗi.
Biệt danh thứ hai là Người-săn-bắt-chim-kênkên phải chăng cũng là một cách gián tiếp nói
lên là người tỳ-kheo Arttha không phải là một
người có kiến thức cao.
Ngoài ra các lời giới thiệu và bình giải
của nhà sư Thanissaro Bhikkhu về bài kinh này
cũng sẽ được dịch và đặt trong phần phụ lục ở
cuối bản dịch. Sau hết, một số các bản dịch và
các bài giảng khác nhau về bài kinh này cũng sẽ
được liệt kê trong phần ghi chú giúp độc giả
truy tìm và xem thêm nếu cần.
.
¤¤¤
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Bài kinh về sự so sánh với một con rắn
Alagaddupama Sutta MN 22
(dựa theo bản dịch Anh ngữ của nhà sư
Thanissaro Bhikkhu)

Tôi từng được nghe như vầy, lúc đó Đấng Thế
Tôn đang ngụ tại thành Savatthi (Xá vệ), trong
khu rừng chồi Jeta (Kỳ-đà lâm / Kỳ Viên) nơi
này cũng là công viên do Anathapindika (Cấp
Cô Độc) thiết lập. Vào dịp đó, quan điểm tai hại
(ditthigata, ditthi có nghĩa là quan điểm, ý
niệm ; gata có nghĩa là sai lầm, lệch lạc, méo
mó) sau đây đã hiện lên với người tỳ-kheo
Arittha trước kia làm nghề săn bắt-chim-kênkên, "'Theo tôi hiểu về Dhamma do Đấng Thế
Tôn giảng dạy thì các hành động mà Đấng Thế
Tôn bảo rằng là các chướng ngại, thế nhưng
nếu cứ buông mình vào các thứ ấy (chạy theo
các thứ ấy, tìm sự thích thú trong các thứ ấy) thì
thấy chúng không hẳn là các thứ chướng ngại'".
Một số đông tỳ-kheo nghe nói : 'Người ta đồn
rằng quan điểm tai hại sau đây đã hiện lên với
người tỳ-kheo Arittha trước kia làm nghề sănbắt-chim-kên-kên' : 'Theo tôi hiểu về Dhamma
do Đấng Thế Tôn giảng dạy thì các hành động
mà Đấng Thế Tôn bảo rằng là các chướng ngại,
thế nhưng cứ buông mình vào các thứ ấy thì
thấy chúng không hẳn đúng thật là các chướng
ngại'. [Sau khi nghe đồn như thế] đám đông các
ty-kheo bèn kéo nhau đi tìm tỳ-kheo Arittha
trước kia làm nghề săn-bắt-chim-kên-kên. Khi
gặp được người này thì họ cất lời hỏi : "Này bạn
Arittha, có phải quan điểm sau đây đã hiện lên
trong tâm trí bạn : 'Theo tôi hiểu về Dhamma
do Đấng Thế Tôn giảng dạy thì các hành động
mà Đấng Thế Tôn bảo rằng là các chướng ngại,
thế nhưng nếu cứ buông mình vào các thứ ấy thì
thấy chúng không hẳn là các thứ chướng ngại'".
"Quả đúng là như thế. Theo tôi hiểu về
Dhamma do Đấng Thế Tôn giảng dạy thì các
hành động mà Đấng thế Tôn bảo rằng là các
chướng ngại, thế nhưng nếu cứ buông mình vào
các thứ ấy thì thấy chúng không hẳn là các thứ
chướng ngại".
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Đám đông tỳ-kheo bèn cố gắng thuyết phục tỳkheo Arittha trước kia làm nghề săn-bắt-chimkên-kên hãy gạt bỏ quan điểm tai hại ấy đi,
ngoài ra họ còn vặn hỏi và quở trách như sau:
"Này bạn Arittha, không nên ăn nói như thế.
Không nên gán cho Đấng Thế Tôn là sai lầm.
Cho rằng Đấng Thế Tôn sai lầm là điều không
tốt. Đấng Thế Tôn không hề nói lên những điều
như thế. Này bạn, Đấng Thế Tôn từng nêu lên
bằng nhiều cách khác nhau về các hành động
gây ra chướng ngại, và nếu cứ buông mình vào
các hành động ấy thì chúng sẽ trở thành những
thứ chuớng ngại đích thật. Đấng Thế Tôn bảo
rằng sự thích thú giác cảm (trong trường hợp
này là các lạc thú tính dục. Đối với người tu
hành sự giao cấu tính dục là tội đứng vào hàng
đầu) mang lại rất ít thỏa mãn, nhưng thật nhiều
khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng những thứ
bất lợi to lớn nhất (hậu quả che dấu phía sau
các lạc thú dục tính là sự bám víu, thèm khát,
hận thù, ganh ghét, ghen tuông, sinh đẻ..., đưa
người tu hành vào một tình trạng xao động và
bấn loạn thường xuyên, khiến người tu hành rơi
ra bên ngoài con đường mà mình đã chọn. Đam
mê tính dục là hậu quả phát sinh từ bản năng
truyền giống). Đấng Thế Tôn so sánh các sự
thich thú giác cảm với các khúc xương nối liền
với nhau (bộ xương người), đầy khổ đau, tuyệt
vọng cùng những điều bất lợi to lớn nhất. Đấng
Thế Tôn so sánh các sự thích thú giác cảm với
một đống thịt (ôm thân thể kẻ khác cũng tương
tự như ôm một đống thịt hôi hám, che dấu bên
trong là bộ xương người) đầy khổ đau, tuyệt
vọng cùng những điều bất lợi to lớn nhất. Đấng
Thế Tôn so sánh các sự thích thú giác cảm với
một bó đuốc kết bằng cỏ khô...(một ngọn lửa
chóng tàn), một hố than hồng..., một giấc mơ,...
của cải vay mượn (không phải thật sự là của
mình mà chỉ là một món nợ)..., hoa quả trên
cành (sẽ hư thối và rơi xuống đất)..., con dao và
tấm thớt của người bán thịt.., thanh kiếm và
ngọn giáo..., đầu của một con rắn, tất cả các
thứ ấy mang đầy khổ đau, tuyệt vọng cùng
những điều bất lợi to lớn nhất. Dù các tỳ-kheo
khác vặn hỏi đủ điều và quở trách, thế nhưng tỳkheo Arittha trước kia làm nghề săn-bắt-chimkên-kên, vì cố chấp và bám víu vào quan điểm
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tai hại của mình nên vẫn cứ khăng khăng nói
rằng : "Vâng, đúng thật là như thế. Theo tôi hiểu
Dhamma do Đấng Thế Tôn giảng dạy thì các
hành động mà Đấng Thế Tôn bảo rằng là các
thứ chướng ngại, thế nhưng nếu cứ buông mình
vào các thứ ấy thì thấy chúng không hẳn là các
thứ chướng ngại"
Vì vậy, khi các tỳ-kheo không còn cách nào
thuyết phục được tỳ-kheo Arittha trước kia làm
nghề săn-bắt-chim-kên-kên nên loại bỏ quan
điểm tai hại đó, thì họ tìm đến Đấng Thế Tôn, và
khi gặp Ngài thì họ cúi dầu vái chào và ngồi
sang một bên. Sau khi an tọa thì họ thuật lại [với
Đấng Thế Tôn những gì đã xảy ra].
Đấng Thế Tôn bèn bảo một người tỳ-kheo :
"Này tỳ-kheo, hãy nhân danh ta đi gọi tỳ-kheo
Arittha trước kia làm nghề săn-bắt-chim-kên-kên
và bảo rằng: 'Này Arittha Vị Thầy gọi bạn đấy'.
Người tỳ-kheo đáp lại: "Vâng, thưa Thế Tôn", và
đi tìm tỳ-kheo Arittha trước kia làm làm nghề
săn-bắt-chim-kên-kên, khi gặp được người tỳkheo này thì bảo rằng: "Này bạn Arittha, Vị Thầy
sai tôi đến gọi bạn đấy".
Người tỳ-kheo Arittha trước kia làm nghề sănbắt-chim-kên-kên bèn đáp lại "Theo lời bạn nói
tôi sẽ đến ngay". Người tỳ-kheo này bèn tìm đến
Đấng Thế Tôn, khi gặp Ngài thì cúi đầu vái chào
và ngồi sang một bên. Sau khi người tỳ-kheo an
tọa, thì Đấng Thế Tôn cất lời như sau : "Này
Arittha, có đúng là quan điểm tai hại sau đây
'Theo tôi hiểu về Dhamma do Đấng Thế Tôn
giảng dạy thì các hành động mà Đấng Thế Tôn
bảo rằng là các chướng ngại, thế nhưng cứ
buông mình vào các thứ ấy thì thấy chúng không
hẳn là các thứ chướng ngại' đã hiện lên với tỳkheo hay không ?"
"Vâng, thưa Thế Tôn, quả đúng là như vậy, theo
tôi hiểu về Dhamma do Thế Tôn giảng dạy thì
các hành động mà Thế Tôn bảo rằng là các
chướng ngại, thế nhưng nếu cứ buông mình vào
những thứ ấy thì thấy chúng không hẳn là những
thứ chướng ngại"
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"Quả tỳ-kheo là một người vô tích sự
(worthless). Tỳ-kheo học với ai cách hiểu đó về
Dhamma do ta giảng dạy ? Này người tỳ-kheo
vô tích sự, nhiều lần ta đã giải thích về các
hành động gây ra các chướng ngại. Khi buông
mình vào các hành động đó thì chúng sẽ trở
thành các thứ ngại đích thật. Ta từng giảng
rằng sự thích thú giác cảm mang lại rất ít thỏa
mãn, nhưng thật nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt
vọng cùng những điều bất lợi to lớn nhất. Ta
từng so sánh các sự thích thú giác cảm với
những khúc xương dính liền với nhau..., một
đống thịt..., một bó cỏ khô..., một hố than
hồng..., một giấc mơ..., của cải vay mượn..., hoa
quả trên cành..., con dao và tấm thớt của người
bán thịt..., thanh kiếm và ngọn giáo..., đầu của
một con rắn, tất cả chỉ mang lại thật nhiều khổ
đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng những điều bất
lợi to lớn nhất. Thế nhưng tỳ-kheo, một người
vô tích sự, vì sự nắm bắt sai lầm [về Dhamma]
không những gây tai tiếng cho [tất cả] chúng ta
mà còn làm tổn thương cho cả chính mình, đánh
mất hết sự xứng đáng của mình, gây ra thêm tai
hại và khổ đau cho mình trong lâu dài".
Sau đó Đấng Thế Tôn hướng vào tất cả các tỳkheo và hỏi như sau : "Vậy, các tỳ-kheo nghĩ
như thế nào ? Có phải tỳ-kheo Arittha trước kia
làm nghề săn-bắt-chim-kên-kên không còn tha
thiết đến Dhamma và Vinaya (Giới luật) nữa
hay chăng ?"
" Thưa Thế Tôn, làm thế nào tỳ-kheo ấy còn có
thể tha thiết [với Dhamma] được nữa?"
Sau khi nghe những lời nói đó, người tỳ-kheo
Arittha trước kia làm nghề săn -bắt-chim-kênkên tiếp tục ngồi yên, hổ thẹn, hai vai xệ xuống,
cúi mặt, lầm bầm, không nói được lời nào.
Khi thấy người tỳ-kheo Arittha trước kia làm
nghề săn-bắt-chim-kên-kên tiếp tục ngồi yên, hổ
thẹn, hai vai xệ xuống, cúi mặt, miệng lẩm bẩm,
không nói được lời nào, Đấng Thế Tôn cất lời
như sau : "Tỳ-kheo quả là người vô tích sự, ai
cũng biết tỳ-kheo có quan điểm tai hại đó. [Thế
nhưng] ta vẫn cứ vặn hỏi thêm các tỳ-kheo khác
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về chuyện này"
Đấng Thế Tôn bèn quay sang các tỳ-kheo khác
và hỏi như sau: "Có phải các tỳ-kheo hiểu
Dhamma do ta thuyết giảng đúng theo cách
hiểu của tỳ-kheo Arittha trước kia làm nghề săn
-bắt-chim-kên-kên, vì sự nắm bắt sai lầm của
mình [về Dhamma] không những gây tai tiếng
cho [tất cả] chúng ta mà còn làm tổn thương
cho cả chính mình và đánh mất hết sự xứng
đáng của mình hay không?".
"Thưa Thế Tôn, chúng tôi không hề hiểu như
thế ! Hơn nữa, bằng nhiều cách Thế Tôn từng
giảng rằng các hành động đó sẽ gây ra chướng
ngại, khi buông mình vào các thứ ấy thì chúng
sẽ trở thành các chướng ngại đích thật. Đấng
Thế Tôn từng giảng rằng các thứ thích thú giác
cảm mang lại rất ít thỏa mãn, nhưng thật nhiều
khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng những điều
bất lợi to lớn nhất. Đấng Thế Tôn từng so sánh
các lạc thú giác cảm với những khúc xương
dính liền với nhau, thật nhiều khổ đau, thật
nhiều tuyệt vọng cùng những điều bất lợi to lớn
nhất. Đấng Thế Tôn từng so sánh các sự thích
thú giác cảm với một đống thịt..., một bó đuốc
kết bằng cỏ khô..., một hố than hồng..., một giấc
mơ..., của cải vay mượn..., hoa quả trên cành...,
con dao và tấm thớt của người bán thịt..., thanh
kiếm và ngọn giáo..., đầu của một con rắn, tất
cả chỉ mang lại thật nhiều khổ đau, thật nhiều
tuyệt vọng cùng những điều bất lợi to lớn nhất".
"Này các tỳ-kheo, quả là điều tốt khi hiểu được
Dhamma do ta giảng dạy đúng như vậy, sở dĩ ta
từng thuyết giảng bằng nhiều cách khác nhau là
nhằm nêu lên các hành động đó là những gì sẽ
gây ra chướng ngại, khi buông mình vào các
hành động đó thì chúng sẽ trở thành các thứ
chướng ngại đích thật. Ta từng nói rằng các lạc
thú giác cảm mang lại thật ít thỏa mãn, nhưng
thật nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng
các điều bất lợi to lớn nhất. Ta từng so sánh các
lạc thú giác cảm với các khúc xương dính liền
nhau với thật nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt
vọng cùng những điều bất lợi to lớn nhất. Ta
từng so sánh các lạc thú giác cảm với một đống
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thịt..., một bó đuốc kết bằng cỏ khô..., một hố
than hồng..., một giấc mơ..., của cải vay
mượn..., hoa quả trên cành..., con dao và tấm
thớt của người bán thịt..., thanh kiếm và ngọn
giáo..., đầu của một con rắn, tất cả chỉ mang lại
thật nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng cùng
những điều bất lợi to lớn nhất. Thế nhưng tỳkheo, một người vô tích sự, vì sự nắm bắt sai
lầm của mình [về Dhamma], không những gây
tai tiếng cho [tất cả] chúng ta, mà còn làm tổn
thương cho cả chính mình, đánh mất sự xứng
đáng của mình, gây ra thêm tai hại và khổ đau
cho mình trong lâu dài. Bởi vì một người nào
đó khi đã buông mình vào các thứ lạc thú giác
cảm thì không sao tránh khỏi đam mê các thứ
giác cảm, đam mê các sự cảm nhận, ám ảnh bởi
các ý nghĩ liên quan đến các thứ giác cảm. Điều
đó không sao tránh khỏi được.
So sánh với một con rắn
"Này các tỳ-kheo, có những người vô tích sự
học hỏi Dhamma nhờ vào việc thảo luận, các
câu chuyện thuật lại bằng thi phú hay văn xuôi,
các bài thuyết giảng, các bài kệ, các câu tụng,
lịch sử các nhân vật, các sự kiện lạ lùng, các
khóa hỏi đáp (trong mục đích tìm hiểu và học
hỏi Dhamma / Giáo huấn của Đức Phật). [Thế
nhưng] sau khi được học hỏi Dhamma [như
thế] họ vẫn không đoan chắc được là mình đã
hiểu được ý nghĩa của các Dhamma ấy (nhà sư
Thanissaro cho biết chữ Dhamma vụt chuyển
sang số nhiều trong trường hợp trên đây không
có nghĩa là các hiện tượng / phenomena mà là
những lời giảng dạy / teachings của Đức Phật,
biểu trưng cho chiếc bè trong một phân đoạn
dưới đây - ghi chú số 5 trong bản dịch của nhà
sư Thanissaro) qua khả năng suy xét của mình.
Chỉ vì lý do không thấu triệt được vững chắc ý
nghĩa trong các Dhamma đó (các lời giảng của
Đức Phật) qua khả năng suy xét của mình, nên
họ không đồng tình (thỏa thuận, đồng ý) với
nhau về những gì mà họ đã cố gắng suy ngẫm.
Họ học hỏi Dhamma vừa là để đả kích kẻ khác,
vừa là để bảo vệ [quan điểm của] mình trong
các cuộc tranh biện.
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(Trong hai thế kỷ sau sự tịch diệt của
Đức Phật, Dhamma do Đức Phật thuyết giảng
đã biến thành hàng chục tông phái và học phái
khác nhau, gộp chung trong hai trường phái lớn
là Sthaviravadin và Mahasamghika. Một thế kỷ
sau dưới triều đại của vua Azoka tình trạng này
vẫn tiếp tục ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.
Vua Azoka đã phải đứng ra tổ chức lần kết tập
Dhamma / Đạo pháp lần thứ ba, nhằm chỉnh
đốn lại Dhamma của Đức Phật, và cũng chính
vị vua này đã trực tiếp sát hạch từng vị sư một
trước khi cho phép họ tham dự đại hội. Sự kiện
trên đây cho thấy Đức Phật biết trước Dhamma
do mình thuyết giảng sẽ gặp phải những sự diễn
đạt lệch lạc sau này).
"[Do đó] họ không đạt được mục đích
của những người học hỏi Dhamma. Cách nắm
bắt sai lầm của họ về các Dhamma đó sẽ mang
lại bất hạnh và khổ đau cho họ trong lâu dài.
Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân chính là sự
nắm bắt sai lầm các Dhamma
(Sự phổ biến Dhamma của Đức Phật trên
khắp các lục đia là cả một cuộc phiêu lưu thật
lâu dài, do đó không sao tránh h ết được những
sự hiểu sai, những sự thêm thắt đủ loại. Những
lời thuyết giảng trên đây Đức Phật cho thấy
Ngài đã biết trước các chuyện đó. Đúng như lời
tiên đoán của Ngài, ngày nay chúng ta học hỏi
Dhamma nhờ vào "sự thảo luận, các câu chuyện
thuật lại bằng thi phú hay văn xuôi, các bài
thuyết giảng, các bài kệ, các câu tụng, lịch sử
các nhân vật nổi tiếng, các sự kiện lạ lùng (linh
thiêng), các khóa hỏi đáp" v.v., Vậy, qua các
cách học hỏi đó chúng ta có đoan chắc được
những gì mình học hỏi có trung thực với những
lời giảng dạy của Đức Phật không, hay chỉ là
những sự thêm thắt và sáng chế đủ loại, hoặc
những sự hiểu biết tưởng tượng hoặc bên cạnh
hay không? Chúng ta có nắm bắt được con rắn
hay chỉ vuốt ve cái đuôi của nó ?).
"Giả sử có một người nào đó cần có một
rắn, người này tìm cách bắt một con rắn và đi
tìm con rắn đó. Khi trông thấy một con rắn thật
to thì người này có thể là sẽ nắm vào thân hay
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đuôi nó. Con rắn sẽ quay đầu lại cắn vào bàn
tay hay cánh tay của người này, khiến người
này phải chịu đựng sự đau đớn của cái chết,
hoặc sự đau đớn tương tự như sự đau đớn của
những người sắp chết. Tại sao lại như vậy ?
Nguyên nhân là việc nắm bắt con rắn của
người này không đúng cách. Cũng vậy, có
nhiều người không đủ khả năng (worthless vô
tích sự), học hỏi Dhamma..., Sau khi học hỏi,
họ không thấu triệt được thật vững chắc ý
nghĩa trong các Dhamma đó qua khả năng suy
xét của họ, vì thế nên họ không thể đồng tình
với nhau về những gì mà họ đã cố gắng suy
ngẫm. [Sở dĩ] họ ra sức học hỏi là vừa để đả
kích kẻ khác vừa là để bảo vệ [quan điểm của]
mình trong các cuộc tranh biện. [Do đó] họ
không đạt được mục đích của những người học
hỏi Dhamma. Sự nắm bắt sai lầm của họ về
các Dhamma đó sẽ mang lại bất hạnh và khổ
đau cho họ trong lâu dài. Tại sao lại như vậy ?
Nguyên nhân chính là sự nắm bắt sai lầm các
Dhamma.

chặt con rắn. Sau khi đã đè chặt con rắn với
cây gậy rẽ nhánh thì người này nắm chặt cổ
nó. Sau khi đã bị đè chặt thì dù con rắn có
dùng thân nó để quấn vào bàn tay, cánh tay
hay chân của người ấy thì cũng chẳng hề hấn
gì, người ấy sẽ không phải gánh chịu sự đau
đớn của cái chết hoặc tương tự như sự đau đớn
của những người sắp chết. Tại sao lại như
vậy ? Nguyên nhân chính là sự nắm bắt đúng
đắn các Dhamma.

"Thế nhưng cũng có những người trong cùng
một tập thể (clansmen / có thể hiểu như là
chung trong một Tăng đoàn) học hỏi
Dhamma... Sau khi học hỏi Dhamma họ thấu
triệt được thật vững chắc ý nghĩa trong các
Dhamma đó qua khả năng suy xét của họ. Sau
khi hiểu được thật vững chắc ý nghĩa trong các
Dhamma đó qua khả năng suy xét của họ, nên
họ đồng tình với nhau vể những gì mà họ đã cố
gắng suy ngẫm. Họ không học hỏi Dhamma để
đả kich kẻ khác cũng không để bênh vực [quan
điểm của] mình trong các cuộc tranh biện. Họ
đạt được mục đích của những người học hỏi
Dhamma. Sự nắm bắt đúng đắn về các
Dhamma đó của họ sẽ mang lại an vui và hạnh
phúc cho họ trong lâu dài. Tại sao lại như
vậy ? Nguyên nhân chính là sự nắm bắt đúng
đắn các Dhamma.

Các tỷ-kheo cùng nhau đáp lại: "Thưa
Thế Tôn, xin vâng theo lời dạy bảo của Thế
Tôn"

"Chính vì vậy, này các tỳ-kheo, khi nào đã hiểu
được ý nghĩa những lời thuyết giảng của ta thì
phải ghi nhớ đúng như vậy. Thế nhưng trong
trường hợp nếu các tỳ-kheo không hiểu rõ
được ý nghĩa trong những lời thuyết giảng của
ta, thì phải tức khắc hỏi thẳng ta, hoặc hỏi các
tỳ-kheo nhiều kinh nghiệm".

(Còn tiếp)

"Giả sử có một người nào đó cần có một con
rắn, người này tìm cách bắt một con rắn và đi
tìm con rắn đó. Khi trông thấy một con rắn thật
to thì người này dùng một cây gậy rẽ nhánh đè
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VŠ
VŠbài
bàiÇæng
Çængbáo
báoPhÆt
PhÆtH†c
H†c
Ban Biên
Biên TÆp
TÆphoan
hoannghênh
nghênhquš
qušÇ¶c
Ç¶c
giägiä
vi‰
tvi‰t
bài bài
chocho
NguyŒt
NguyŒt
SanSan
PhÆtPhÆt
H†c,H†c,
xin ÇÜ®c
xin
ÇÜ®cš lÜu
lÜu
nh»ng
š nh»ng
Çi‹m Çi‹m
sau Çây
sau: Çây :







Bài vi‰t vŠ
vŠ giáo
giáo lšlš hay
haythÖ,
thÖ,væn,
væn,nhåc
nhåc
mang chÙa n¶i
n¶i dung
dungChân,
Chân,ThiŒn,
ThiŒn,MÏ
MÏ
theo tinh thÀn
thÀn PhÆt
PhÆt Giáo,
Giáo,có
cóích
íchcho
chos¿s¿
tu h†c.
Bài gºi Çæng
Çæng báo
báo PhÆt
PhÆtH†c,
H†c,tác
tácgiä
giäcócó
th‹ vi‰t tay hay Çánh máy.
Bài ÇÜ®c
ÇÜ®cÇæng
Çængbáo
báo
hayhay
không,
không,
xin miÍn
xin
miÍn
trä
låiträ
bänlåithäo.
bän thäo.
Tác giä dùng
dùng bút
bút hiŒu,
hiŒu, xin
xinghi
ghirõrõh†,
h†,
tên, ÇÎa chÌ Ç‹ dÍ liên låc n‰u cÀn.
Tôn tr†ng
tr†ngtáctácgiä,giä,
BanBan
BiênBiên
TÆp không
TÆp
không
sºa
ch»a
sºahành
ch»avæn
hànhtrØvæn
khi trØ
táckhi
giä tác
cho
giä choBan
phép.
phép.Biên
Ban Biên
TÆp TÆp
có th‹
có th‹
sºasºal‡i
l‡i chánh
chánh
tä ho¥c
tä ho¥c
Çánh
Çánh
máymáy
bÎ sai.
bÎ sai.

Ban
BanBiên
BiênTÆp
TÆp
NguyŒt
NguyŒtSan
SanPhÆt
PhÆtH†c
H†c
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