Prasangika), khác với tánh Không của các tông phái khác. Rồi lại
phải hành trì tất cả mọi giai đoạn tu hiển như là phát tâm bồ đề, từ
bỏ tâm lý vị kỷ, nuôi dưỡng lòng vị tha. Muốn được như vậy,
trước đó phải khởi tâm buông xả: chán khổ sinh tử cầu vui niết
bàn. Cội rễ của tất cả những điều nói trên đều nằm ở tâm tôn kính
đạo sư, thấy đạo sư chính là đức Phật hiện tiền. Để thấy đạo sư
chính là đức Phật hiện tiền, chúng ta cần biết cách nương dựa
đúng cách nơi đấng đạo sư, trong từng ý tưởng, trong từng hành
động. Nhờ vào quá trình tu tập luyện tâm như vậy mà ngọc xá lợi
mới có thể xuất hiện.
Đó là lý do vì sao ngọc xá lợi được xem là thánh vật trân quí.
Ngọc xá lợi xuất hiện và lưu lại trong cõi thế đều là nhờ lòng từ bi
của các đấng giác ngộ, giúp chúng ta tích tụ công đức, giúp chúng
ta thanh tịnh chướng nghiệp.

Lời ghi xuất xứ
Bài pháp này được viết tại vùng đất thánh Bồ Đề Đạo Tràng vào ngày
29/01/2002 trong kỳ Đại lễ Quán Đảnh Kalachakra do đức Quan Thế Âm Toàn
Giác Đạt-lai Lạt-ma truyền thọ. Ven. Pemba Sherpa chuyển Anh ngữ, Ven.
Sarah Thresher hiệu đính. Lama Zopa Rinpoche soát bản dịch và hiệu đính.
Ven. Constance Miller tại Ban Giáo Dục FPMT soát lại câu văn, tháng 5/2002.
Hồng Như chuyển Việt ngữ từ bản dịch Anh ngữ, 06/2006.
Hạ tải bài tiếng Anh: www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/relicsKZR.pdf
Mọi sai sót là của người dịch
Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh
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Đôi Lời về Xá Lợi Phật
Lama Kyabje Zopa Rinpoche

Nói chung, không dễ gì lưu lại ngọc xá lợi, không dễ gì thành tựu
đạo quả qua quá trình tu chứng với những kiếp tái sinh nối tiếp
trong thiện đạo. Muốn được như vậy, phải phát nguyện rộng lớn
mãnh liệt, phải giữ giới hạnh thanh tịnh trong sáng qua nhiều kiếp
tái sinh tiếp nối, rồi mới có thể hội đủ nhân duyên lưu ngọc xá lợi.
Ngọc xá lợi chỉ phát sinh từ công phu tu hành nghiêm mật.
Giáo pháp mật tông được chia thành bốn bộ. Trong bốn bộ mật
tông, chỉ có Mật tông Tối thượng Du già là có thể giúp hành giả
đạt quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tiền, ngay trong thời mạt
pháp, ngay với xác phàm này. Ba bộ còn lại không có khả năng
ấy. Mật tông Tối thượng Du già bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn
phát khởi và giai đoạn viên thành. Giai đoạn phát khởi có hai
phần, thô lậu và vi tế. Giai đoạn viên thành có năm lớp. Kinh Phật
nói rằng người nào thành tựu “tâm biệt lập” (mind isolation)
(thuộc giai đoạn viên thành) thì có khả năng lưu ngọc xá lợi. Đã
thành tựu được “tâm biệt lập” thì chắc chắn có khả năng thành
Phật ngay trong kiếp hiện tiền.
Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy ngọc xá lợi của
chư Phật, ví dụ như ngọc xá lợi của đức Phật bổn sư Thích Ca
Mâu Ni và của đức Phật Ca Diếp (phạn: Kasyapa, tạng: Osung), là
hai đấng giác ngộ đã thành tựu cả hai đường tu không mê lầm là
Phương Tiện và Trí Tuệ. Ngọc xá lợi có được là nhờ Phật Thích
Ca và Phật Ca Diếp đã từng miên mật hành trì Sáu Hạnh Toàn
Hảo, năm đạo, mười địa, v.v... trong suốt ba thời kỳ vô số, tích tụ
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hai bồ tư lương Phước Tuệ, viên thành sắc thân và pháp thân.
Ngọc xá lợi có được là nhờ thành tựu này.
Nói chung, thân Phật không giống như xác thân thô lậu kết từ
máu thịt của người thường. Dù vậy, đức Phật từ bi vì chúng sinh
mà thị hiện nhiều loại xá lợi khác nhau, giúp chúng sinh nuôi
dưỡng tín tâm, nhờ đó có thể tiếp nhận lực gia trì, thanh tịnh
nghiệp chướng, tích tụ công đức.
Trong quá khứ, khi Phật còn ở Ấn Độ, nhiều người có thể trực
tiếp thấy được thân Phật. Ngày nay, vì nghiệp chướng che khuất
nên chúng ta không thể trực tiếp thấy thân Phật, cũng không thể
trực tiếp nghe lời Phật dạy. Chúng ta chỉ có thể thấy được xá lợi
Phật. Đức Phật từ bi thị hiện hàng ngàn ngọc xá lợi cho chúng sinh
chiêm bái. Kinh Phật có nói – ví dụ kinh Dode Kalsang - rằng
Quốc Vương Ashoka xem xá lợi Phật là bảo vật linh thiêng nhất,
đã vì chúng sinh mà xây nhiều bảo tháp để cất giữ ngọc xá lợi. Có
rất nhiều ngọc xá lợi còn lưu lại ở Sri Lanka. Xá lợi Phật hiện vẫn
còn rãi rác nhiều nơi trên thế giới, gieo nguồn cảm hứng cho vô
lượng chúng sinh, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát và giác ngộ.
Đó là lý do duy nhất vì sao Phật lưu ngọc xá lợi.
Với hàng bồ tát thánh giả, Phật thị hiện báo thân. Với hàng bồ
tát mới phát tâm, Phật thị hiện báo thân. Còn với chúng sinh nặng
nghiệp, Phật thị hiện xác phàm máu thịt. Cũng như đức Đạt-lai
Lạt-ma hiện nay chúng ta có thể gặp được, ngài chính là đức Quan
Thế Âm (Chenrezig), nhưng kẻ phàm phu như chúng ta chỉ có thể
thấy được sắc tướng của một tỷ kheo xác phàm chịu cảnh bịnh tật
già nua v.v... Tương tự như vậy, các đấng hành giả tu mật pháp đạt
đạo quả cao – ví dụ như đức Geshe Lama Konchog – sau khi nhập
tịch các ngài lưu xá lợi lại cho chúng sinh. Tâm thức các thầy một
khi đã vì lòng đại bi mà đạt đạo quả cao thì các thầy đủ khả năng
lưu ngọc Xá lợi. Geshe Lama Konchog đã tạo cảm hứng cho biết
bao nhiêu người, đưa vào chánh pháp, cấy trồng thiện duyên. Khi
thấy ngọc xá lợi của một vị thánh giả, chúng ta nên suy nghĩ như

sau: ngay bây giờ, chư thánh đang mang lợi lạc về cho chúng ta
bằng cách thị hiện xá lợi để chúng ta tích tụ công đức, thanh tịnh
nghiệp chướng, nhờ đó dẫn dắt chúng ta đến bờ giải thoát, giác
ngộ. Vì vậy chúng ta phải hết lòng tùy hỉ công đức của các ngài,
như là công đức của Geshe Lama Konchog hay của các vị khác.
Chúng ta phải phát tâm như sau: “Nguyện chúng con cũng đạt
chánh giác như các đấng giác ngộ đã đạt. Nguyện chúng con cũng
có khả năng mang lợi ích rộng lớn về cho chúng sinh như các
đấng giác ngộ vẫn hằng làm”. Chúng ta đối trước biển công đức
của chư Phật và bồ tát, phải khởi tâm hoan hỉ; đối trước mọi tánh
đức siêu việt của thân ngữ ý của các đấng giác ngộ, phải khởi tâm
hoan hỉ; đối trước tất cả các thiện phương tiện mà các đấng giác
ngộ đã vận dụng để lợi ích chánh pháp, lợi ích chúng sinh, phải
khởi tâm hoan hỉ. Nếu chúng ta có thể khởi tâm tùy hỉ mạnh mẽ
như vậy, phát nguyện mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có thể mang
lợi lạc rộng lớn về cho chánh pháp và cho chúng sinh. Khế kinh có
nói, “Tất cả các pháp đều là duyên, trụ ngay trên đầu nguyện ước.
Bất cứ lời phát nguyện nào cũng sẽ đưa đến kết quả đúng y như
vậy”. Nói như vậy, thiện hay bất thiện đều tùy ở ý niệm, vì vậy
chúng ta cần cố gắng hết sức để giữ tâm nguyện của mình sao cho
thật tốt lành.
Lama Tông Khách Ba có nói, “ngoại trừ một vài trường hợp
ngoại lệ hiếm hoi, nói chung nếu tu hành mà không thuận theo ba
điểm tinh yếu của Phật đạo [là tâm buông xả, tâm bồ đề và trí tuệ
tánh Không] thì dù có làm gì cũng chỉ là tạo nhân duyên trầm luân
cõi ta bà.” Thường nói thánh vật có chức năng đặc biệt, cho dù
cúng dường, lễ lạy hay đi nhiễu bằng tâm nguyện không tốt, ví dụ
bằng lòng sân hận, thì tác dụng cũng vẫn tốt lành, vẫn có thể tạo
đủ nhân tố để đạt trí toàn giác.
Để có thể đạt đạo quả cao như đạt “tâm biệt lập” trong giai
đoạn thành tựu của Mật tông Tối thượng Du già, trước tiên phải
chứng được tánh Không của Trung Quán Cụ Duyên (Madhyamaka
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