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I. Ý NGHĨA
Tăng hay Tăng già, Tăng đoàn, Hán chuyển âm từ ngữ
Saṅgha của Pāli và Saṃgha của Phạn ngữ. Dịch là Hòa
hợp chúng. Vì Saṅgha hoặc Saṃgha có tiền tố từ là Sam,
có động từ gốc là Han. Nghĩa gốc của từ này là nối kết lại,
làm cho chặt lại, gắn bó với nhau...
Do đi từ ngữ gốc nhƣ vậy, nên các nhà Hán học dịch là
“Hòa hợp chúng”, nghĩa là những ngƣời hòa hợp liên kết
lại với nhau trong cùng một mục đích, trong cùng một lý
tƣởng.
Chữ Saṅgha, không phải có từ khi đức Phật thiết lập Tăng
đoàn, mà trƣớc đó đã có trong ngôn ngữ Ấn Độ. Tuy
nhiên, khi chữ Saṅgha đƣợc đức Thế Tôn sử dụng để chỉ
cho chúng xuất gia đệ tử của Ngài, ngoài những ý nghĩa
căn bản ấy ra, nó còn hàm chứa một ý nghĩa đặc biệt và
sâu sắc hơn nhiều.
Saṅgha hay Tăng đoàn là những ngƣời sống với đời sống
hòa hợp, để hỗ trợ cho nhau thực hiện đời sống giải thoát
và giác ngộ. Chính sống bằng đời sống nhƣ vậy, họ có thể
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trở thành những mảnh đất trù phú để cho mọi ngƣời có thể
gieo trồng hạt giống phƣớc đức và làm nền tảng cho mọi
đời sống phạm hạnh, tiến bộ tâm linh. Sau khi đức Thế
Tôn thành đạo, Ngài đã để một thời gian an trú trong tịch
tịnh và suy nghiệm về Chánh pháp do Ngài vừa chứng ngộ
và kể cả cách suy nghiệm để chuyển vận Pháp Luân.
Suy nghiệm xong, Thế Tôn đi đến Vƣờn Nai (Isipatana),
hóa độ năm anh em ông Kiều-trần-nhƣ, năm vị này đã lãnh
hội giáo pháp Trung Đạo, từ bỏ hai cực đoan và họ đã xác
định đức Thế Tôn là Thầy của họ, họ đã tìm hiểu và thực
hành Pháp Bát-thánh-đạo, chứng các Thánh Quả. Nhƣ vậy,
tại Vƣờn Nai họ đã trở thành Tăng đoàn đầu tiên làm đệ tử
của đức Thế Tôn.
Chính những sự kiện của đức Thế Tôn thành đạo, Chuyển
Pháp Luân Tứ-thánh-đế tại Vƣờn Nai, độ năm anh em
Kiều-trần-nhƣ là những điều kiện tất yếu để Tam Bảo, tức
là Phật-Pháp-Tăng xuất hiện một cách trọn vẹn trong cuộc
đời, làm chỗ nƣơng tựa cho chúng sanh tu học.
Trên đà phát triển của Phật giáo, Luật tạng ra đời và quy
định Tăng là một đoàn thể tối thiểu là bốn vị đã thọ Tỷ
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khƣu hoặc Tỷ khƣu ni giới qua tác pháp Bạch-tứ yết-ma
nhƣ pháp trở lên, sinh hoạt với nhau trong cùng một mục
đích là giải thoát và giác ngộ. Tăng ở mặt triết lý, đó là
bản thể thanh tịnh và thống hợp của tất cả chúng sanh. Hễ
mỗi chúng sanh tự mình hóa giải bản ngã, để hòa nhập vào
bản thể thanh tịnh của đại chúng thì tự thân của chúng
sanh ấy là một thành viên của Tăng trong ý nghĩa triết lý.
II. LÝ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TĂNG
Ngoại trừ những kẻ sống mất hƣớng, hờ hững và buông
xuôi còn lại thì bất cứ ai cũng có thể tự đặt cho mình một
lý tƣởng sống để hành động. Vậy lý tƣởng và hành động
của Tăng là gì? Phải trả lời một cách hiển nhiên rằng, đó là
đời sống giải thoát và giác ngộ, hành động của Tăng phải
là những hành động trong chiều hƣớng ấy. Bởi lý tƣởng
sống và hành động nhƣ vậy, nên đời sống của Tăng phải là
đời sống làm lý tƣởng và mẫu mực cho đời.
Hành động của Tăng không phải là hành động của tập thể
ích kỷ đầy tham vọng, mà là hành động của một tập thể
đầy tình thƣơng và vị tha dựa trên nền tảng giới luật do
đức Thế Tôn chế định.
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Hẳn nhiên, thành viên của Tăng phải là những ngƣời xuất
gia thực hành đời sống giải thoát. Vì sao vậy? Vì không
xuất gia thì không dễ gì thành tựu đƣợc lý tƣởng giải thoát
và đời sống phạm hạnh. Vậy, xuất gia có nghĩa là gì? Kinh
Đại bản (Mahāpadana) nói: “Người xuất gia là người khéo
tu phạm hạnh, khéo tu tịnh hạnh, khéo hành thiện nghiệp,
khéo hành công đức nghiệp, khéo giữ gìn không hại chúng
sanh, khéo có lòng từ đối với tất cả chúng sanh”.(1)
Trong Kinh Thánh cầu, đức Phật dạy: “Người xuất gia là
người thấy rõ sự nguy hiểm của khổ hoạn sanh, già, bệnh,
chết mà mong cầu sự thoát ly, để hướng đến đời sống an
tịnh của Niết-bàn”.(2) Và để đạt đƣợc mục đích giải thoát
của Niết-bàn, đức Phật đã dạy Saccaka rằng: “Đời sống
gia đình bị gò bó, con đường đầy bụi đời. Đời sống xuất
gia như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia
đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh
tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Ta hãy cạo bỏ râu
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không
ràng buộc bởi gia đình”.(3) Ngƣời xuất gia sống thoát ly
gia đình, không bị ràng buộc bởi vợ con là để thuận tiện
cho sự thực tập và thành tựu phạm hạnh. Và chỉ có từ bỏ
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gia đình, từ bỏ vợ con mới thành tựu đƣợc ý nghĩa ngƣời
xuất gia. Nhƣ vậy, hành động của ngƣời xuất gia chính là
hành động từ bỏ thế tục. Lại nữa, đời sống của ngƣời xuất
gia còn gọi là đời sống viễn ly mọi ác nghiệp, thực hành
mọi thiện pháp.
Trong kinh Tăng Chi bộ, đức Thế Tôn dạy: Ở đời có bốn
hạng ngƣời viễn ly
- Thân viễn ly, tâm không viễn ly.
- Thân không viễn ly, tâm viễn ly.
- Thân không viễn ly, tâm không viễn ly.
- Thân viễn ly, tâm viễn ly.(4)
Trong bốn hạng ngƣời viễn ly nhƣ vậy thì hạng ngƣời ly
mọi tham dục, ly mọi sân hận, ly mọi si mê của thân và
tâm là hạng ngƣời sống hạnh viễn ly có ý nghĩa toàn vẹn.
Và chỉ có sự viễn ly nhƣ vậy, mới khẳng định đƣợc lý
tƣởng của ngƣời xuất gia và mới có thể khẳng định là
thành viên xứng đáng của Tăng đoàn.
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Lý tƣởng tối hậu của đời sống viễn ly là lý tƣởng thành
Phật và hóa độ chúng sanh. Trong Bồ tát Bản Sanh Man
Luận nói: “Chƣ Phật trong ba đời, do tác nhân xuất gia mà
thành tựu Đạo quả Giác ngộ” (4a). Bằng lý tƣởng ấy, ngƣời
xuất gia ngoài tinh thần tự độ, còn thực hiện hành động độ
tha nữa.
Trong thời khóa tụng tu tập buổi chiều của các tự viện, tu
viện, lý tƣởng thành Phật để hóa độ chúng sanh, luôn luôn
đƣợc nhắc nhở và sách tấn trong mọi hành động tu tập nhƣ
sau: “Con nay phát tâm, không phải chỉ mong cầu cho
chính mình những phƣớc báo cõi trời, cõi ngƣời; không
phải chỉ mong cầu cho chính mình những quả vị Thanh
văn, Duyên giác, cho đến những quả vị của hàng Bồ tát
Quyền thừa mà còn phát tâm Bồ đề, là chỉ y cứ vào Tối
thƣợng thừa mà thôi. Nguyện cùng tất cả chúng sanh trong
vũ trụ, đều cùng chứng quả Vô thƣợng Bồ đề”.
Lý tƣởng của đời sống viễn ly quá cao thƣợng nhƣ vậy,
nhất định phải đòi hỏi những hành động rất là gan dạ, đó là
hành động vị tha, vô ngã, một hành động tu tập và cứu khổ
trong mọi ý niệm về ngã phải hoàn toàn vắng bặt. Nên thời
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tu tập buổi khuya của các Tự viện, Tu viện hành động
hoàn toàn vô ngã đƣợc nêu lên một cách trang trọng nhƣ
sau: “Lại cúi đầu cung thỉnh đức Thế Tôn vì con mà chứng
minh, thế giới đầy dẫy cả năm sự dơ bẩn, con xin nguyện
bƣớc vào trƣớc hết để hóa độ, nếu nhƣ có một chúng sanh
nào chƣa thành Phật thì trọn đời con không nhận cảnh giới
an lạc của Niết-bàn”.(5) Lý tƣởng và hành động của những
bậc có đời sống viễn ly đã là nhƣ vậy thì hẳn nhiên chính
nó cũng là hành động và lý tƣởng của Tăng đoàn.
III. BẢN THỂ CỦA TĂNG
1. Hòa hợp
Chánh pháp do đức Thế Tôn giảng dạy có đƣợc tuyên
dƣơng và tồn tại lâu dài hay không thì Tăng đoàn là một
trong những yếu tố quyết định vấn đề. Nếu Tăng bị phân
hóa, chia rẽ, thiếu sự đoàn kết, thiếu hòa hợp và thiếu hẳn
đời sống thanh tịnh thì đó là dấu hiệu của Chánh pháp lu
mờ. Và trái lại thì Chánh pháp hƣng thịnh. Vậy Chánh
pháp hƣng thịnh luôn luôn gắn liền với bản thể của Tăng.
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Bản thể của Tăng chính là sự hòa hợp, thanh tịnh. Nếu
Tăng chỉ hòa hợp mà không thanh tịnh thì sự hòa hợp ấy,
chỉ là sự ô hợp và chỉ thanh tịnh mà không hòa hợp thì lấy
gì để biểu lộ tính hoạt động đồng nhất của Tăng.
Trong kinh Tôn giả Ƣu-ba-li (Upāli) đã hỏi đức Thế Tôn
về sự hòa hợp của Tăng và đã đƣợc Ngài dạy mƣời điều
nhƣ sau:
Khi nào các Tỷ khƣu cho rằng:
1. Phi pháp là phi pháp.
2. Pháp đúng là pháp.
3. Phi luật là phi luật.
4. Luật đúng là luật.
5. Những điều Nhƣ Lai không nói là hoàn toàn Nhƣ Lai
không nói.
6. Những điều Nhƣ Lai có nói là hoàn toàn Nhƣ Lai có
nói.
7. Những điều Nhƣ Lai không sở hành là những điều Nhƣ
Lai không sở hành.
8. Những điều Nhƣ Lai có sở hành là những điều Nhƣ Lai
có sở hành.
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9. Những điều Nhƣ Lai không chế định là những điều Nhƣ
Lai không chế định.
10. Những điều Nhƣ Lai có chế định là những điều Nhƣ
Lai có chế định.
Đức Thế Tôn dạy rằng: “Nói đúng mƣời điều nhƣ trên là
nói đúng, do nói đúng nên không bị phá hoại, không bị
phân hóa, không hành “Bất cộng Yết ma” và Tăng không
tuyên đọc giới bổn Pātimokka (Ba-la-đề-mộc-xoa= Hƣớng
dẫn đến giải thoát) khác biệt.(6) Đó là mƣời điều kiện làm
cho chúng Tăng hòa hợp hay là duy trì bản thể hòa hợp
của Tăng.
Trong kinh Tăng Chi bộ, đức Thế Tôn còn dạy thêm sáu
nguyên tắc chung sống hòa hợp của Tăng nữa, đó là:
- Thân hòa từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh, trƣớc mặt
cũng nhƣ sau lƣng.
- Ngữ hòa từ ái đối với các đồng phạm hạnh trƣớc mặt
cũng nhƣ sau lƣng.
- Ý nghĩ hòa hợp từ ái đối với các đồng phạm hạnh, trƣớc
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mặt cũng nhƣ sau lƣng.
- Chia đều các phẩm vật đã nhận đƣợc đúng pháp cho các
đồng phạm hạnh.
- Sống hòa hợp và thanh tịnh trong các giới luật với các
đồng phạm hạnh, trƣớc mặt cũng nhƣ sau lƣng.
- Sống hòa hợp và thanh tịnh trong mọi kiến giải với các
đồng phạm hạnh, trƣớc mặt cũng nhƣ sau lƣng.
Đức Thế Tôn dạy, đây là sáu pháp hòa hợp làm cho chúng
Tăng có sự tƣơng ái, tƣơng kính đƣa đến hòa đồng, không
tranh cãi, đƣa đến hòa hợp nhất trí.(7)
Đức Thế Tôn còn dạy, sáu pháp cần ghi nhớ của Tăng,
trong đó có một pháp tối thƣợng, gồm thâu nhiếp hết, làm
giềng mối cho tất cả đó là Tri kiến thuộc về bậc Thánh, có
khả năng hƣớng thƣợng, khiến ngƣời thực hành chơn
chánh diệt tận khổ đau.(8)
Trên thực tế, đời sống tập thể hay xảy ra xích mích, phân
hóa, đấu tranh, là do mâu thuẫn về quyền lợi, hoặc do phân
phối quyền lợi không đồng đều. Khi nhìn thấy thực tế nhƣ
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vậy, nên có một số ngƣời tự nghĩ giải quyết mọi mâu
thuẫn xã hội, chính là tìm cách phân phối đồng đều mọi
quyền lợi vật chất, là hóa giải đƣợc mâu thuẫn xã hội. Sự
thật xảy ra, nó không đơn giản nhƣ thế. Vì sự mâu thuẫn
của xã hội xảy ra không chỉ mâu thuẫn về quyền lợi vật
chất, mà chính mâu thuẫn về hiểu biết, về quan điểm. Và
chính từ mâu thuẫn này, nó đi kèm theo những mâu thuẫn
khác, và cũng chính vì bất hòa về quan điểm, dẫn tới
những bất hòa của thân, ngữ và những bất hòa phân phối
về vật chất…Do đó, đức Thế Tôn dạy, trong mọi bất hòa
thì bất hòa về tri kiến là tai hại hơn hết. Và trong mọi sự
hòa hợp thì hòa hợp về tri kiến là quan trọng, vì nó là mấu
chốt của sự sống chung trong tiến bộ, trong hòa bình.
Nhƣng một khi Tăng đã có sự mâu thuẫn, bất hòa về tri
kiến, rồi kéo theo những bất hòa khác thì phải giải quyết
nhƣ thế nào để bản thể của Tăng đừng rạn nứt, không phân
hóa. Điều này đã đƣợc Ngài Ānanda và Sadi Cunda sau
khi thấy Giáo chủ của ngoại đạo là Nigantha Nātaputta từ
trần. Các đệ tử của vị ấy bất đồng quan điểm, tranh cãi
nhau đến chỗ kịch liệt và phân hóa, Tôn giả Ānanda và
Sadi Cunda thấy vậy liền đến bạch đức Thế Tôn: “Bạch
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Thế Tôn, chúng con nghĩ sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ
để những tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng. Tranh luận
ấy đƣa đến sự bất an cho đa số, bất an và khổ đau cho loài
ngƣời và loài trời.(9) Nhân sự thƣa thỉnh này, đức Thế Tôn
dạy bảy pháp diệt trừ tranh cãi của Tăng, gọi theo thuật
ngữ Luật tạng là “Thất Diệt Tránh Pháp” (Sapta-dhikarana
Samatha).
- Nguyên tắc thứ nhất là “Hiện tiền Tỳ ni” (Saṃmukha
Vinaya). Khi đời sống của Tăng xảy ra một sự tranh chấp
thì nguyên tắc giải quyết tranh chấp này cần phải có năm
yếu tố căn bản hiện tiền.
1. Pháp hiện tiền: Pháp hiện tiền là căn cứ vào lời dạy của
đức Phật.
2. Luật hiện tiền: Luật hiện tiền là những điều luật đã đƣợc ghi
vào Luật tạng và Tăng chấp nhận tuân thủ.
3. Nhân hiện tiền: Nguyên cáo và bị cáo đều phải có mặt
trƣớc Tăng.
4. Tăng hiện tiền: Tỷ khƣu cần phải đầy đủ túc sổ trong
hiện tiền để giải quyết vấn đề.
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5. Giới hiện tiền: Tăng phải tác pháp Yết-ma thiết lập cƣơng
giới của Pháp trƣờng để giải quyết vấn đề.
Đủ năm yếu tố nhƣ vậy, để giải quyết vấn đề tranh chấp của
các Tỷ khƣu. Và chỉ giải quyết đúng nguyên tắc hiện tiền
mới chấm dứt sự tranh cãi của các Tỷ khƣu, đem lại sự hòa
hợp trong Tăng chúng.
- Nguyên tắc thứ hai là “Ức niệm Tỳ ni” (Sativinaya
=Smṛtivinaya). Khi một số Tỷ khƣu khởi tố một Tỷ khƣu
về một số tội đã phạm nào đó nhƣng chính đƣơng sự bị
khởi tố không nhớ rõ về hành vi phạm tội của mình là có
hay không có, do đó phát sinh sự tranh cãi. Trong trƣờng
hợp này, chúng Tăng phải làm phép Bạch-tứ Yết-ma (một
lần nêu lên vấn đề và ba lần biểu quyết) để cho đƣơng sự
nhớ lại một cách rõ ràng là mình có phạm hay không. Nếu
đƣơng sự nhớ rõ vi phạm thì phải sám hối theo luật và nếu
đƣơng sự nhớ rõ hoàn toàn không phạm thì chúng Tăng
tác pháp Yết-ma thông qua và xác định vị ấy vô tội. Sau
khi Tăng đã tác pháp thông qua, vị nào còn gợi lại vấn đề,
vị ấy phạm vào luật định. Đó là nguyên tắc diệt trừ tranh
cãi của Tăng theo nguyên tắc “Ức niệm Tỳ ni”.
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- Nguyên tắc thứ ba là “Bất si Tỳ ni” (Amūdha-Vinaya).
Đây là nguyên tắc để giải quyết sự tranh chấp của các Tỷ
khƣu về sự kiện một Tỷ khƣu phạm giới trong lúc tâm bị
cuồng si, bệnh hoạn. Tăng hỏi đƣơng sự bị cáo, trong khi
hành sự nhƣ vậy có tỉnh táo hay không hay hành động một
cách vô ý thức. Vị ấy trả lời trƣớc Tăng “Tôi đã bị cuồng
si, tâm trí tôi điên đảo. Do tôi cuồng si, nhiều việc đã đƣợc
tôi làm, tôi nói đều không phù hợp với hạnh Sa môn. Vì bị
cuồng, tôi không nhớ rõ những việc tôi đã làm”. Khi
đƣơng sự trả lời nhƣ vậy xong, Tăng nghiệm xét, tiến hành
thủ tục Bạch-tứ Yết-ma, để xác định đƣơng sự trƣớc kia là
vì tâm bị cuồng, nếu có những hành động phi pháp, phi
luật, những hành động ấy đƣợc miễn thứ, nay tâm đƣơng
sự đã tỉnh táo, không còn rối loạn nữa, đƣơng sự đƣợc
chấp nhận và sinh hoạt với Tăng. Sự tiến hành nguyên tắc
nhƣ vậy gọi là “Bất si Tỳ ni”.
Sau khi nguyên tắc này đƣợc Tăng tiến hành đúng pháp và
thông qua, vị nào còn nhắc lại vấn đề, vị ấy phạm vào luật
định và Tăng xét xử theo luật định ấy. Đây là nguyên tắc
thứ ba để bảo toàn bản chất hòa hợp của Tăng.
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- Nguyên tắc thứ tƣ là “Tự ngôn trị” (Paṭiññāyakarana=
Pratiñākāraka-Vinaya). Đây là nguyên tắc buộc tội hay
không buộc tội đối với một Tỷ khƣu. Vị Tỷ khƣu nhớ lại
tất cả những tội đã phạm của mình rồi tự trình bày trƣớc
Tăng. Tăng sẽ thẩm định theo sự trình bày ấy, để xác định
mức độ phạm tội và tiến hành thủ tục cho vị ấy hành pháp
sám hối. Hoặc có những Tỷ khƣu khởi tố về một Tỷ khƣu
phạm pháp, nhƣng đƣơng sự bị cáo chƣa chịu nhận tội.
Tăng phải tìm cách khuyên nhủ, phân tích đến khi đƣơng
sự chịu nhận tội. Tăng hoàn toàn không dùng quyền lực để
buộc ngƣời kia phải nhận tội. Khi nào vị ấy thú nhận phạm
tội, Tăng căn cứ trên lời thú nhận ấy, để nghiệm xét và xác
định mức độ phạm tội và tiến hành thủ tục cho họ hành
pháp sám hối. Khi Tăng tiến hành mọi thủ tục này xong,
mọi sự tranh cãi của Tăng sẽ đƣợc chấm dứt, nếu vị nào
trong Tăng còn gợi lại vấn đề, vị ấy phạm vào luật định và
sẽ bị Tăng nghiêm trị. Đây là nguyên tắc thứ tƣ bảo toàn
sự hòa hợp của Tăng.
- Nguyên tắc thứ năm là “Mích tội xứ tƣớng Tỳ ni”
(Tassapāpiyyasikā = Tatsvabhāvaisīya-Vinaya). Nguyên
tắc “Mích tội tƣớng”, tiếng Hán còn gọi là “Tội xứ sở Tỳ
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ni” hoặc là “Cầu tội tự tánh”. Đây là nguyên tắc để Tăng
hành xử, khi có một vị Tỷ khƣu phạm pháp và đƣơng sự bị
khởi tố bởi một tỷ khƣu khác. Đƣơng sự bị khởi tố đƣợc
Tăng gọi đến để thẩm tra tội tƣớng nhƣng vị này đứng
giữa Tăng nói quanh co, không xác thực vấn đề mà Tăng
đã thẩm vấn. Do đó, Tăng tiến hành nguyên tắc “Mích tội
tƣớng” để đình chỉ sự tranh cãi của các Tỷ khƣu, khiến
Tăng đƣợc hòa hợp. Tăng tiến hành nguyên tắc “Mích tội
tƣớng” bằng thủ tục Bạch-tứ Yết-ma, khi Tăng áp dụng
nguyên tắc này, thì Tỷ khƣu bị cáo sẽ mất một số quyền
lợi trong Tăng ở giai đoạn tiến hành nguyên tắc này cho
đến khi Tăng tìm ra tội trạng cụ thể và đã đƣợc đƣơng sự
thú nhận. Khi đƣơng sự đã thú nhận phạm tội, Tăng sẽ
tiến hành thủ tục thẩm xét về mức độ phạm tội, rồi tiến
hành thủ tục cho vị ấy hành pháp sám hối. Sau khi Tăng
đã tiến hành và đã giải quyết xong vấn đề đối với đƣơng
sự, vị ấy sẽ đƣợc trở lại sinh hoạt bình thƣờng ở trong
Tăng. Đây là nguyên tắc thứ năm bảo toàn bản thể hòa hợp
của Tăng.
- Nguyên tắc thứ sáu là “Đa nhơn mích tội tƣớng”, còn gọi
là

“Đa

nhơn

ngữ”

(Yadbhūyasikīya

Vinaya
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=Yebhuyyasikā). Đây là nguyên tắc căn cứ ý kiến của đa
số, bằng cách bỏ phiếu kín hoặc công khai, để giải quyết
vấn đề tranh cãi của các Tỷ khƣu nguyên cáo và bị cáo.
- Nguyên tắc thứ bảy là “Nhƣ thảo phú địa”
(Tiṇavatthārakoti Vinaya = Tṛṇastā prastāraka).

Nguyên

tắc này ví nhƣ dùng cỏ để rãi lên đất bùn sình lầy hoặc sỏi
đá. Đây là nguyên tắc các Tỷ khƣu sám hối tập thể, vì sự
tranh cãi trong Tăng đã thật sự bị phân hóa ra nhiều phe
nhóm, không có phe nhóm nào chịu phục phe nhóm nào
cả. Do đó, nguyên tắc sám hối tập thể là nguyên tắc đình
chỉ mọi sự tranh cãi của các phe nhóm trong Tăng làm cho
Tăng có sự hòa hợp đoàn kết.(10)
Đây là bảy nguyên tắc giải quyết mọi bất hòa của Tỷ
khƣu, tạo nên sự hòa hợp của Tăng.
Trong kinh Tăng Chi bộ, đức Phật dạy: “Này các Tỷ khƣu,
tại Hội chúng nào, các Tỷ khƣu khởi lên sự tranh chấp,
hợp pháp hay phi pháp, sau khi khởi lên sự tranh chấp ấy,
họ tìm cách tin cho nhau biết, họ tìm cách đi hòa giải và
thực sự hòa giải với nhau. Họ hoàn toàn không còn tranh
chấp. Này các Tỷ khƣu, đây là Hội chúng đúng pháp”.(11)
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Nói tóm lại, bản thể của Tăng là hòa hợp, và có sự hòa hợp
là do các thành viên của Tăng biết từ bỏ mọi tham dục,
mọi chấp thủ về ngã và sở hữu của ngã. Do đời sống của
các Tỷ khƣu là từ bỏ mọi dục vọng ở đời, mọi ý niệm về
ngã và tự ngã nên họ sống chung với nhau tạo thành bản
thể hòa hợp và chính bản thể hòa hợp đó, cũng là bản chất
thanh tịnh của Tăng. Vậy, bản thể của Tăng vừa là hòa
hợp, vừa là thanh tịnh.
2. Thanh tịnh
Thanh tịnh, tiếng Phạn là Visuddhi, có nghĩa là cách ly sự
ô nhiễm của thân và tâm, ấy là thân tâm lắng trong mọi
hành động của cấu uế, mọi sinh hoạt nhiễm ô, mọi tƣ duy
vọng tƣởng về ngã. Ấy nên, thanh tịnh ở đây cần phải hiểu
là Niết-bàn. Vì Niết-bàn là thanh tịnh, là trạng thái của tâm
hoàn toàn không còn có mặt của cấu nhiễm. Tăng thành
tựu sự thanh tịnh có năm trƣờng hợp đƣa lại.
- Giới thanh tịnh
Căn bản của giới thanh tịnh do đức Thế Tôn thiết lập để
phòng hộ thân, ngữ, ý khiến chúng thanh tịnh. Ấy nên, muốn
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có sự thanh tịnh của thân, ngữ và ý thì Tăng phải thực hành
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng ở trong pháp Bátthánh-đạo.
Một Tỷ khƣu hành trì giới thanh tịnh, vị ấy luôn luôn hành
động theo Chánh nghiệp, nghĩa là thân từ bỏ mọi sự giết
hại, trộm cắp, ái dục. Miệng từ bỏ lời nói dối trá, lời nói
hai lƣỡi, lời nói thêm thắt. Ý từ bỏ mọi tƣ duy tham dục,
sân hận và ngu si cố chấp. Lại nữa, vị Tỷ khƣu hành trì
giới thanh tịnh là vị ấy luôn luôn nói lời nói Chánh ngữ,
nói những lời nói tƣơng ứng với Khổ-thánh-đế, Tập-thánhđế, Diệt-thánh-đế và Đạo-thánh-đế. Vị ấy nói, hễ thuận
hành theo mƣời hai duyên khởi là điều kiện ắt có và đủ để
sinh tử luân hồi có mặt, đình chỉ vô minh và hành, đình chỉ
tham ái, chấp thủ và nghiệp hữu thì sinh tử vắng bặt, Niếtbàn có mặt. Vị ấy chỉ nói những gì đúng nhƣ sự thật, sự
nghe, sự cảm nhận, sự biết mà không nói khác đi. Lại nữa,
vị Tỷ khƣu hành trì thanh tịnh giới, vị ấy sống bằng đời
sống Chánh mạng. Nghĩa là không dùng bói toán để nuôi
dƣỡng sinh mạng, không dùng tế lễ để nuôi dƣỡng sinh
mạng, không buôn bán kinh doanh để nuôi dƣỡng sinh
mạng… Trái lại, vị ấy nuôi dƣỡng sinh mạng bằng bốn
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cách, mà thuật ngữ kinh tạng và luật tạng gọi là “Tứ Thánh
Chủng”, nghĩa là:
- Mặc cho thân thể bằng “y phấn tảo”.
- Thực hành pháp khất thực.
- Tĩnh tọa dƣới gốc cây.
- Trị bệnh bằng các dƣợc thảo.(12)
Trong khi vị Tỷ khƣu thực hành pháp khất thực, nếu hàng
Phật tử sơ cơ hoặc những ngƣời khác thấy dáng dấp,
phong thái ung dung của vị Tỷ khƣu mà ngƣỡng mộ Phật
Pháp nhƣng hoàn toàn chƣa biết gì về đời sống của Tăng,
họ dùng thịt chín đặt vào bình bát của vị Tỷ khƣu, vị ấy
trong giờ ngọ quán tƣởng tất cả đều thanh tịnh rồi thọ
dụng. Trái lại, Tỷ khƣu không thực hành pháp khất thực,
có thiết lập nhà bếp, mua thịt sống từ chợ hoặc nhận thịt cá
từ tín đồ để nấu hoặc tín đồ nấu thịt cá đem đến chùa để
cúng cho vị Tỷ khƣu, tất cả những hành vi nhƣ vậy đều
không nằm trong sự hành trì thanh tịnh giới.
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Theo Tứ Thanh Tịnh Giới của Theravada và Tứ Phần Giới
của Dharmagupta thì Tỷ khƣu không bệnh mà đòi hỏi
những thức ăn nhƣ bơ đặc, bơ tƣơi, cá, thịt…Đều phạm
vào pháp Ƣng Đối Trị hay Ba-dật-đề.(13)
Nhƣ vậy, đời sống của một vị Tỷ khƣu đúng ý nghĩa của
Giới là phải thực hành pháp khất thực, ăn đúng giờ ngọ và
sau giờ ngọ tuyệt nhiên không nhận thực phẩm nào từ tín đồ.
Theo tinh thần Phật giáo Bắc truyền, một vị Tỷ khƣu thọ
trì thêm Bồ tát giới, vị ấy hoàn toàn không ăn thịt cá trong
tất cả mọi trƣờng hợp, vì hễ còn ăn thịt cá thì không thể
thực hiện lòng từ bi đối với chúng sanh một cách trọn vẹn.
Trong Giới kinh nói: “Là Phật tử thì không đƣợc ăn thịt
của tất cả chúng sanh, vì đoạn mất hạt giống Đại từ bi”.(14)
Trong kinh Lăng Già (Laṅkāvatārasutra), đức Phật đã trả
lời với Bồ tát Đại Huệ (Mahāmati) về vấn đề không ăn
thịt, đại ý đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
- Vì quán tƣởng tất cả chúng sanh nhƣ là con một mà
không ăn tất cả thịt.
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- Vì thịt do tinh huyết làm thành, Bồ tát ƣa thanh tịnh nên
không ăn tất cả thịt.
- Vì có lòng từ bi nên không ăn tất cả thịt.
- Vì ăn thịt hay gây ra sự sợ hãi cho loài khác nên Bồ tát
không ăn tất cả thịt.
- Thịt là thức ăn tanh nồng, không phải là thức ăn của bậc
Thánh.
- Vì hộ trì tín tâm của nhiều loài nên Bồ tát không ăn tất cả
thịt.
- Vì muốn sống đời sống thanh khiết nên Bồ tát không ăn
tất cả thịt.
- Vì có lòng từ bi quý trọng mọi sinh mệnh nhƣ quý trọng
sinh mệnh của chính mình nên Bồ tát không ăn tất cả thịt.
- Vì muốn lợi ích cho mình và cho kẻ khác nên Bồ tát
không ăn tất cả thịt. Và cũng chính trong kinh này, đức
Phật dạy Bồ tát Đại Huệ nhƣ sau: “Này Đại Huệ! Trong
tƣơng lai có những kẻ ngu si đi xuất gia trong giáo pháp
ta, nhận mình là con dòng họ Thích, mặc cà sa, tâm tánh bị
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vọng tƣởng giả dối làm suy bại, rêu rao đủ thứ vọng tƣởng
về giới luật, đắm trƣớc nơi lòng thèm khát mùi vị, giảng
diễn biện bạch mọi thứ để ăn thịt, vu khống cho ta đã chấp
thuận. Này Đại Huệ! Ta dạy rằng, những ngƣời xuất gia
không đƣợc ăn thịt.(15) Nói tóm lại, vị Tỷ khƣu hành trì
thanh tịnh giới, tức là vị ấy thành tựu Chánh ngữ, Chánh
nghiệp, Chánh mạng. Ba yếu tố này đã đƣợc Luật tạng tóm
tắt trong bài kệ nhƣ sau:
“Khéo phòng hộ lời nói,
tâm chí tự lắng trong,
thân không làm các ác,
ba nghiệp đạo này tịnh.
Thực hành đƣợc nhƣ thế,
là đạo Đấng Đại tiên”.(16)
Và cũng chính từ tinh thần của bài kệ này, về sau các nhà
Phật học Đại thừa khai triển và tóm thâu tất cả giới thanh
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tịnh vào trong ba tụ, theo thuật ngữ Luật tạng gọi là “Tam
tụ Tịnh giới”.
- Nhiếp luật nghi giới: Tụ giới thâu nhiếp toàn bộ luật
nghi, có khả năng phòng hộ và đoạn trừ tất cả mọi điều ác
của thân và tâm.
- Nhiếp thiện pháp giới: Tụ giới có khả năng thâu nhiếp mọi
thiện pháp và thúc đẩy thân tâm thực hành mọi điều thiện.
- Nhiêu ích hữu tình giới: Tụ giới có khả năng thúc đẩy
hành giả thực hành mọi nghĩa lợi, mọi nhiêu ích của bản
nguyện.
Các vị Tỷ khƣu khéo tu tập và khéo thành tựu giới nhƣ
vậy, gọi là thành tựu thanh tịnh giới hay nói theo
Budhaghoṣa

ở

trong

Thanh

Tịnh

Đạo

Luận

(Visaddhimagga), “Vị ấy thành tựu trọn vẹn về giới. Và
đƣợc gọi là bậc an trú trong giới”.
- Định thanh tịnh
Căn bản và tổng quát của Định thanh tịnh đƣợc đức Thế
Tôn thuyết giảng gồm Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh
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định trong Bát-thánh-đạo.
Một vị Tỷ khƣu hành trì Định thanh tịnh, vị ấy nỗ lực
thƣờng xuyên để làm cho thân và tâm an tịnh không loạn
động. Nghĩa là thân tâm đang loạn động thì nỗ lực thƣờng
xuyên để gạn lọc những loạn động ấy khiến thân tâm an
tĩnh, khi thân tâm an tĩnh thì kéo dài sự an tĩnh ấy. Nhờ
thƣờng xuyên nỗ lực nhƣ vậy, thân tâm của vị Tỷ khƣu
luôn luôn đƣợc an trú trong Định thanh tịnh. Một vị Tỷ
khƣu hành trì Định thanh tịnh, vị ấy luôn luôn an trú tâm ở
trong Chánh niệm. Nghĩa là vị ấy quán niệm và theo dõi
hơi thở, cũng nhƣ tất cả mọi động tác của thân và biết một
cách rõ ràng tất cả chúng đang là gì. Không những vậy, vị
ấy còn quán niệm thân thể, từ đầu đến chân, từ trong ra
ngoài không có một vật gì thanh tịnh cả. Nhờ vậy, tâm
khát ái và tâm chấp thủ đƣợc ngƣng lắng và an tịnh.
Lại nữa, vị Tỷ khƣu quán niệm về các cảm thọ, gồm khổ
thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ. Do quán niệm, vị ấy thấy
tính bất thực của các cảm thọ, nên ngƣng chỉ mọi cảm thọ
và tâm của vị ấy an trú trong trạng thái thanh tịnh.
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Khi vị Tỷ khƣu quán niệm về tâm, vị ấy biết rõ mọi trạng
thái sinh khởi của tâm. Do quán niệm và biết rõ mọi trạng
thái sinh khởi của tâm nên tham tâm đình khởi, sân tâm
đình khởi, si tâm đình khởi, mạn tâm đình khởi, thân kiến
thủ đình khởi… Nhờ vậy, vị ấy đình chỉ mọi vọng tâm và
an trú chơn tâm.
Lại nữa, vị Tỷ khƣu quán niệm về Pháp, tức là quán niệm
về nội pháp và ngoại pháp. Khi quán niệm nội pháp, vị ấy
thấy rõ dục ái, hữu ái, vô minh ái là những tập khởi nội
tâm và cần phải làm cho chúng ngƣng lắng. Khi quán niệm
về ngoại pháp, vị ấy thấy rõ bốn đại chủng là đất, nƣớc,
gió, lửa là những tập hợp của sắc pháp, chúng hoàn toàn là
vô thƣờng, chúng không có thực chất, chúng hoàn toàn vô
ngã. Hoặc khi quán chiếu về năm uẩn, mƣời hai xứ, mƣời
tám giới, vị ấy thấy rõ tính chất bất thực của chúng.
Do quán niệm về nội pháp và ngoại pháp là những tập hợp
không có tự thể, nên vị Tỷ khƣu xa lìa mọi chấp thủ về ngã,
vị ấy an trú ở nơi không thể an trú. Bằng vào sự hành trì
Chánh niệm nhƣ vậy, vị Tỷ khƣu thành tựu Định thanh tịnh.
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Lại nữa, khi thực tập Chánh định, tâm của vị Tỷ khƣu không
mong cầu thành tựu phép lạ mà tâm chỉ hƣớng đến giải
thoát, đình chỉ mọi hoạt động bất thiện của tâm ý. Trong khi
thực tập thiền quán, tâm của vị Tỷ khƣu thành tựu Tứ thiền
và xả ly Tứ thiền, thành tựu Tứ không và xả ly Tứ không để
đi đến Diệt thọ tƣởng định (Nirodhasamāpatti).
Ở trạng thái thiền định này, tâm của vị ấy hoàn toàn vắng
bặt mọi sự dấy khởi thuộc về ngã tƣởng và các cảm thọ do
các thức uẩn đƣa lại, đồng thời các tập khí vi tế về dục
hữu, sắc hữu và vô sắc hữu cũng hoàn toàn vắng mặt khi
chứng đạt trạng thái thiền định này.
Nói tóm lại, sự tu tập thiền định của các vị Tỷ khƣu là
nhắm đến đình chỉ mọi vọng tƣởng về ngã và thể nhập
thực tại vô ngã. Do sự hƣớng đến và sự chứng đạt nhƣ
vậy, vị Tỷ khƣu thành tựu về Định thanh tịnh.
- Tuệ thanh tịnh
Tuệ thanh tịnh chính là Chánh tƣ duy và Chánh kiến.
Chánh tƣ duy là tƣ duy chân xác để thấy rõ đế lý. Sự tƣ
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duy để thấy rõ tính cách vô thƣờng, không, vô ngã ở nơi
vạn pháp và khổ trong các cảm thọ thuộc về dục giới, sắc
giới và vô sắc giới. Sự suy tƣ nhƣ vậy, gọi là suy tƣ của
Tuệ thanh tịnh. Và cũng từ sự suy tƣ đó, vị Tỷ khƣu phát
hiện và thấy rõ đế lý. Sự thấy rõ đế lý một cách chân xác
gọi là Chánh kiến hay gọi là vị Tỷ khƣu có sự thanh tịnh
vô lậu về tuệ.
Khi có sự thanh tịnh vô lậu của tuệ, vị ấy thấy các pháp
hữu vi vô thƣờng là vô thƣờng, biến chuyển là biến
chuyển, không có tự thể là không có tự thể, các cảm thọ ở
trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều do vô minh dẫn
khởi là khổ thì nhất định là khổ. Các cảm thọ lạc do pháp
hữu vi đem lại, chúng không có giá trị vĩnh cửu, vì chúng
bị hạn cuộc trong sự sanh thành và hủy diệt. Vị ấy lại thấy
rõ, sắc uẩn, thọ uẩn, tƣởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn,
chúng là những tập hợp không có tự ngã, chúng hoàn toàn
vô thƣờng, chúng biến diệt liên tục; bất cứ ai chấp thủ nó
ngƣời ấy sẽ bị khổ đau, ngƣời ấy sẽ bị chúng gặm nhấm,
bị chúng ăn mòn, bị chúng hút hết tinh hoa, bị chúng sai
sử, bị chúng biến thành kẻ nô lệ, bị chúng làm cho mù
quáng, bị chúng trói buộc trong sinh tử. Do vị ấy quán và
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thấy nhƣ vậy, nên vị ấy thành tựu Tuệ thanh tịnh. Lại nữa,
vị ấy quán tâm có tuệ giác, tâm là tuệ giác, cần phải phát
khởi Bồ-đề tâm để mong cầu tâm ấy, để trở về với tâm ấy,
để sự sống đồng nhất với tâm ấy, để lời nói đồng nhất với
tâm ấy, để hành động đồng nhất với tâm ấy và để mọi hoạt
động của ý đều đồng nhất với tâm ấy. Do thấy đƣợc bản
thân có Bồ-đề tâm và chúng sanh có Bồ-đề tâm và tất cả
đều có thể thành tựu tâm ấy, nên vị Tỷ khƣu thành tựu
đƣợc Tuệ thanh tịnh vô lậu.
Nói tóm lại, tu tập và thành tựu Tuệ vô lậu hay Thanh tịnh
tuệ, vị Tỷ khƣu đã, đang và sẽ thấy mọi sự đúng nhƣ tự
thân của chính nó. Sự thấy và biết nhƣ vậy gọi là Tuệ
thanh tịnh.
- Giải thoát thanh tịnh
Khi tu tập, vị Tỷ khƣu không rơi vào hai cực đoan là ép xác
khổ hạnh hay là buông lung trong các dục. Vị ấy chỉ thực
hành Trung đạo, do thực hành Trung đạo vị ấy thành tựu
đƣợc Giải thoát thanh tịnh.
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Do thực hành Trung đạo, vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc khát
ái (Taṇhā) thuộc về dục giới (Kāma-dhātu) nên vị ấy
không còn bị trói buộc ở trong dục giới. Vị ấy đoạn trừ các
lậu hoặc thuộc về hữu ái (Bhavataṇhā), đoạn trừ mọi quan
điểm cho rằng sắc là tự ngã nên vị ấy thoát khỏi Sắc giới
(Rūpadhātu). Vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc thuộc về vô hữu
ái (Vibhavataṇhā), đó là những lậu hoặc thuộc về vô minh
rồi do tác nghiệp mà sinh khởi. Vị ấy đoạn trừ vô hữu ái
và thoát ly sanh tử. Lại nữa, khi tu tập vị ấy không bị các
sắc ái, thanh ái, hƣơng ái, vị ái, xúc ái, pháp ái của dục
giới trói buộc, không bị các lạc thọ của các thứ thiền định
sắc giới và vô sắc giới trói buộc, nên vị ấy có đƣợc sự Giải
thoát thanh tịnh.
- Giải thoát tri kiến thanh tịnh
Do tu tập đoạn trừ ba lậu hoặc ở trên, vị Tỷ khƣu có sự
giải thoát thanh tịnh và do có sự giải thoát thanh tịnh, vị ấy
có kinh nghiệm và thấy rõ về Diệt đế và Đạo đế. Nghĩa là
hiểu biết và thấy rõ sự an tịnh là giải thoát tối thƣợng và
biết rõ con đƣờng dẫn tới sự an tịnh ấy. Hay nói cách
khác, vị ấy thấy rõ Niết-bàn và con đƣờng đƣa đến Niết-
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bàn. Theo Budhahoṣa ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận
(Visuddhi

Magga)

thì

Kiến

thanh

tịnh

(Diṭṭhi-

Visuddhineddessa) có năm trƣờng hợp, đó là:
- Kiến thanh tịnh: là cách thấy rõ các pháp là Vô thƣờng,
Khổ, Không, Vô ngã.
- Đoạn nghi thanh tịnh: Do đoạn trừ sự nghi ngờ đối với
pháp tu và pháp chứng mà thành tựu sự thanh tịnh.
- Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh: Do tu tập đạt đƣợc sự
thấy và biết thanh tịnh nên thấy rõ trong 37 phẩm trợ đạo
của Đạo đế thì Bát-thánh-đạo là đạo và các phần còn lại là
trợ đạo, chứ không phải là đạo. Lại nữa, Bát-thánh-đạo là
đạo, Bát tà đạo là phi đạo.
- Đạo tri kiến thanh tịnh: Do tu tập thành tựu tri kiến thanh
tịnh mà thấy rõ “Bát-thánh-đạo” là con đƣờng duy nhất
đƣa đến Niết-bàn.
- Tri kiến thanh tịnh: Do tu tập nên thấy rõ Khổ đúng nhƣ
là Khổ, Tập đúng nhƣ là Tập, Diệt đúng nhƣ là Diệt, Đạo
đúng nhƣ là Đạo, nên gọi là tri kiến thanh tịnh.
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Một vị Tỷ khƣu khi tu tập đoạn trừ đƣợc Khổ và Tập,
chứng đƣợc Diệt và thuần thục đối với Đạo, vị ấy sẽ tuyên
bố: “Sanh tử đến đây đã bị diệt trừ, phạm hạnh đã thành
tựu, việc cần làm đã làm xong, hết đời này không còn sự
tái sanh nữa”. Khi tuyên bố nhƣ vậy, vị Tỷ khƣu đã thành
tựu Giới thanh tịnh, Định thanh tịnh, Tuệ thanh tịnh, Giải
thoát thanh tịnh và Giải thoát tri kiến thanh tịnh. Và sự
thanh tịnh của Tăng luôn luôn gắn liền với năm yếu tố
này.
Nhƣ vậy, bản thể của Tăng luôn luôn đƣợc tạo thành bởi hai
yếu tố chính trong đời sống tu học của các vị Tỷ khƣu, đó là
sự hòa hợp và thanh tịnh. Chính hai yếu tố hòa hợp và
thanh tịnh của các tỷ khƣu tạo thành chất liệu cao quý để
nuôi dƣỡng Tăng đoàn, khiến Tăng đoàn tồn tại và phát
triển lớn mạnh. Chánh pháp cũng từ nơi chất liệu đó mà
hiển thị, chƣ thiên và loài ngƣời cũng đƣợc nuôi dƣỡng từ
chất liệu đó mà có hạnh phúc an lạc.
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IV. TÍNH ƯU VIỆT VÀ QUẢ VỊ CỦA TĂNG
1. Tính ưu việt
Tăng có những tính ƣu việt nhƣ sau:
a. Đi vào thiện đạo (Supatipanna): Tăng là một cộng đồng
từ bỏ mọi sinh hoạt theo thế tục mà đi vào con đƣờng sinh
hoạt an ổn của bậc Thánh. Con đƣờng ấy là con đƣờng ly
tham, ly sân, ly si, ly chấp ngã. Do đó, con đƣờng ấy
không còn là con đƣờng khúc khủyu, không còn tà vạy và
không có sự đối lập. Bất cứ ai đi trên con đƣờng này thì
tránh đƣợc tai nạn của các cực đoan và trực ngộ đƣợc chân
lý. Tránh đƣợc mọi tai họa do nhận thức đƣa lại nhƣ các
pháp là có, các pháp là không, các pháp là đồng nhất, các
pháp là dị biệt, các pháp không phải là đồng nhất, không
phải là dị biệt, các pháp không phải là không đồng nhất,
các pháp không phải là không dị biệt... mà thể nhận đƣợc
chân lý duyên sinh viên mãn. Bởi Tăng là đoàn thể đang đi
trên con đƣờng ấy, nên trong sinh hoạt của Tăng, không có
cực đoan trong hành động và cực đoan trong nhận thức.
Chính những điều đó đã tạo nên tính ƣu việt của Tăng.
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b. Xứng đáng với sự mời thỉnh (Pahuneyya):
Do đi trên Thánh đạo vô lậu, nên các chủng tử hữu lậu
trong các thành viên của Tăng bị tiêu diệt, giảm trừ và
chuyển thành chủng tử vô lậu. Bởi vậy, đối với thế gian
Tăng là cao quý, đáng nhận sự kính lễ, mời thỉnh và nhận
những phẩm vật cúng dƣờng. Vì sao vậy, vì trên bƣớc
đƣờng tu tập, họ là những chiến sĩ kiên cƣờng luôn luôn tự
chiến thắng lấy mình, họ luôn luôn tuyên chiến với khổ
đau và chỉ chiến thắng khổ đau. Họ luôn luôn đƣơng đầu
với những bản năng thấp kém để vƣợt qua chúng, để đi
đến trạng thái an tịnh hoàn toàn. Bởi lẽ, từ ý nghĩa triết lý
đến ý nghĩa thực tiễn thì tất cả mọi cách sống, sống trong
trạng thái an tĩnh là cách sống cao quý nhất và khó nhất,
thế mà Tăng là đoàn thể đang nỗ lực sống trong trạng thái
đó. Lại nữa, trong tất cả mọi thoát ly thì sự thoát ly sanh tử
là sự thoát ly khó khăn nhất, thế mà Tăng là đoàn thể đang
học tập để có sự thoát ly ấy. Chính những điều khó làm ấy,
Tăng đã tự nguyện làm, nên nó đã tạo thành tính chất ƣu
việt của Tăng, Tăng xứng đáng để cho chƣ Thiên, loài
ngƣời ngƣỡng mộ mời thỉnh.

Niềm tin bất hoại đối với Tăng

42

c. Là ruộng phƣớc vô thƣợng:
Tăng là mảnh ruộng tốt nhất để cho chƣ Thiên và loài
ngƣời gieo trồng hạt giống thiện. Vì sao? Vì Tăng là
những ngƣời đang tu tập và đang thu hoạch những Thánh
quả, đời sống của họ không còn bị chi phối bởi dục ái, sắc
ái và vô sắc ái.
Trên đời sống thực tế, họ không còn chi phối bởi sắc ái,
thanh ái, hƣơng ái, vị ái và xúc ái, nên họ trở thành phƣớc
điền vô thƣợng của thế gian, nhƣ kinh nói: “Thành tựu
năm pháp này, các Tỷ khƣu đáng đƣợc cung kính, đáng
đƣợc tôn trọng, đáng đƣợc cúng dƣờng, đáng đƣợc chấp
tay, là vô thƣợng phƣớc điền ở cõi đời”.(17)
Lại nữa, “Tăng là gồm những vị biết lắng nghe Chánh
pháp do đức Thế Tôn thuyết giảng, biết truy tìm để loại bỏ
các dục sinh khởi từ nội tâm, khiến cho chúng hoàn toàn
vắng bặt. Biết phòng hộ các căn để cho chúng hoàn toàn
thanh tịnh, không bị các trần tƣớng gồm có các tự tƣớng
và cộng tƣớng xâm nhập, khiến các căn bị đâm thủng, thân
tâm bị cấu uế. Biết kham nhẫn trƣớc tất cả những thử
thách do các cảm thọ nhƣ ý hay bất nhƣ ý đem đến. Và

Thích Thái Hòa

43

biết đi đến, nghĩa là biết đình chỉ mọi khát ái, mọi chấp
thủ, mọi nghiệp hữu để đi đến Niết-bàn. Do đó, Tăng là
phƣớc điền vô thƣợng của thế gian.(18) Có lần đức Thế Tôn
về thăm Hoàng tộc, bà Đại Ái Đạo (Mahāpajapati) dệt y
bằng vàng, cúng dƣờng cho Ngài, Ngài dạy nên đem cúng
dƣờng chúng Tăng. Bà Đại Ái đạo thƣa: “Thƣa Thế Tôn,
chính tay tôi dệt y báu để cúng dƣờng Ngài, kính mong
Ngài nạp thọ. Tại sao Ngài không nạp thọ mà bảo tôi đem
cúng dƣờng cho Tăng”. Đức Thế Tôn dạy: “Vì Nhƣ Lai
muốn di mẫu có đại công đức, vì phƣớc điền của Tăng quá
rộng lớn vô biên. Do đó Nhƣ Lai mới khuyên nhƣ vậy”.
Và bấy giờ, bà Đại Ái Đạo liền đem y cúng dƣờng chúng
Tăng.(19)
Có lần, tại núi Linh Thứu, vua Đế Thích hỏi đức Thế Tôn
về ruộng phƣớc chân thực, đức Thế Tôn trả lời nhƣ sau:
“Hoặc vô lƣợng chúng sanh,
ƣa phƣớc, tu bố thí,
phát niềm tin chí thành,
tu tập phƣớc hữu lậu,
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Tôi nay vì quý vị,
nói ruộng phƣớc đặc biệt,
khiến vô lƣợng chúng sanh,
thí ít, đƣợc quả nhiều.
Bậc tu bốn Thánh hƣớng,
hoặc trú bốn Thánh quả,
Giới, Định, Tuệ siêu việt,
chơn Tăng đáng cúng dƣờng.
Ruộng Tăng đặc biệt này,
công đức thật lớn rộng,
ví nhƣ bốn biển lớn,
lợi nhuận không thể lƣờng,
con Điều Ngự đặc biệt,
đã phát ánh sáng pháp,

44

Thích Thái Hòa

45

kham lãnh sự cúng dƣờng,
cùng tôn kính đặc biệt.
Hành thí một số Tăng,
tức là thí hết thảy
quyết định thu quả lớn
bậc toàn trí khen ngợi.
Trong tất cả ruộng phƣớc,
ruộng Tăng là tối thƣợng,
chƣ Phật thƣờng ca ngợi,
cúng dƣờng phƣớc tối thƣợng.
Các chúng đệ tử Phật,
cúng ít đạt quả nhiều,
bởi vậy, kẻ thông tuệ,
nên cúng dƣờng chúng Tăng.
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Thánh chúng trì diệu pháp,
đầy đủ Giới, Định, Tuệ
cho nên trong Tăng bảo
hành thí là bậc nhất.
Hãy dùng tâm thanh tịnh
ba loại cúng dƣờng Tăng,
y phục cùng ẩm thực
thu hoạch phƣớc thù thắng.
Thành trời, ngƣời tao nhã,
vƣợt hẳn mọi đời sống,
lìa tên độc cấu nhiễm,
vƣợt khỏi mọi ác thú.
Nhận niềm vui trời ngƣời,
tự thân tích châu báu,
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tự tay hành cúng dƣờng,
ngƣời, mình đều lợi ích,
quyết chắc thâu quả lớn.
Những ngƣời có thông tuệ,
tâm trong sáng cúng dƣờng
sẽ sanh cõi an lạc,
sống thông minh hạnh phúc.(20)
Tăng tu tập và hành đạo giữa cuộc đời, họ nhận tặng phẩm
của ngƣời đời tự nguyện dâng hiến và chính trong cách
nhận tặng phẩm đó, họ đã trao cho ngƣời đời phƣớc đức.
Cách nhận và cách trao nhƣ vậy, cũng chính là một trong
những tính chất ƣu việt của Tăng.
d. Ứng lý hạnh: Tăng là một đoàn thể tu tập thích ứng với
chân lý. Nghĩa là biết khổ để diệt khổ; biệt tập để diệt trừ
nhân duyên sinh khởi khổ; biết diệt để chứng nhập Niếtbàn; biết đạo là Bát chánh đạo, con đƣờng dẫn đến Niết-
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bàn, siêu xuất sinh tử. Nên, Ứng lý hạnh là một trong
những tính chất ƣu việt của Tăng.
e. Chánh trực hạnh: Tăng là đoàn thể tu tập đi thẳng đến
Niết-bàn, giải thoát và chấm dứt mọi khổ đau sinh tử, qua
Bát-thánh-đạo. Nên, Chánh trực hạnh là một trong những
tính chất ƣu việt của Tăng.
g. Bốn đôi, tám bậc: Tăng là đoàn thể đi trên Thánh đạo,
nên thành tựu Tứ Thánh hƣớng và Tứ Thánh quả. Bốn
Thánh hƣớng, Bốn Thánh quả là thành quả tu tập của đoàn
thể Tăng. Với tính chất này, nên Tăng là ruộng phƣớc quý
báu để chƣ thiên, loài ngƣời quy ngƣỡng, tôn kính, cúng
dƣờng gieo trồng phƣớc đức.
2. Quả vị của Tăng
Do có hành động từ bỏ mọi ràng buộc của đời sống thế
tục, các Tỷ khƣu thuận tiện thực tập pháp và luật, nhằm
chứng đạt các Thánh quả của Tăng.
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Bốn Thánh hướng
Dự-lƣu hƣớng hay còn gọi là Tu-đà-hoàn hƣớng: Ấy là thú
hƣớng của sự tu tập, làm nền tảng cho hành giả có thể thực
hành để tiến tới Dự-lƣu quả.
Trong khi thực tập, hành giả do quán Tứ-thánh-đế ở trong
từng giây phút hiện tiền mà đoạn và giảm trừ những nhận
thức sai lầm về tự thân và những lậu hoặc thô của tham
dục, sân nhuế thuộc về Dục giới, nên thành tựu đƣợc Dựlƣu hƣớng.
Nhất-lai hƣớng hay còn gọi là Tƣ-đà-hàm hƣớng: Nó làm
nền tảng cho hành giả tu tập để tiến tới và thành tựu Nhấtlai quả hay Tƣ-đà-hàm quả. Trong khi tu tập để chứng
Nhất-lai hƣớng, hành giả đã chứng đƣợc Dự-lƣu quả và
dẫn tâm hƣớng đến Nhất-lai quả, trong giai đoạn của sự
dẫn tâm ấy, gọi là Nhất-lai hƣớng.
Ở giai đoạn này hành giả tiếp tục quán chiếu Tứ-thánh-đế
ở trong giây phút hiện tại, đoạn và giảm trừ các phần sâu
của các phẩm loại lậu hoặc tham và sân thuộc về dục giới
để làm nền tảng cho sự chứng đạt Nhất-lai quả.
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Bất-hoàn hƣớng hay còn gọi là A-na-hàm hƣớng: Nó
làm nền tảng cho hành giả tu tập để có thể tiến tới và
chứng đạt quả vị A-na-hàm. Ở giai đoạn này, hành giả tiếp
tục quán niệm Tứ-thánh-đế trong từng giây phút hiện tiền,
đoạn và giảm trừ các lậu hoặc tinh tế của tham dục và sân
nhuế thuộc về dục giới mà thành tựu đƣợc địa vị Bất-hoàn
hƣớng. Và rồi nó làm nền tảng cho hành giả chứng quả vị
A-na-hàm.
A-la-hán hƣớng: Sau khi hành giả chứng đƣợc A-na-hàm
quả, Hành giả tiếp tục tu tập Tứ-thánh-đế hiện quán, đoạn
trừ tất cả những lậu hoặc thuộc về sắc giới và vô sắc giới
để hƣớng đến quả vị A-la-hán. Trong giai đoạn tu tập dẫn
tâm để đoạn trừ các lậu hoặc ấy gọi là A-la-hán hƣớng.
- Bốn Thánh quả
Dự Lƣu quả hay còn gọi là Tu-đà-hoàn quả: Tiếng Pāli là
“Sotapannaphala”. Hành giả do tu tập Tứ-thánh-đế hiện
quán, đoạn trừ Thân-kiến-thủ (Sakkāyadiṭṭhi), Hoài-nghi
(Vicikicchā) và Giới-cấm-thủ (śīlabbataparāmasa). Do
đoạn trừ ba kiết sử này, nên hành giả chứng đƣợc Thánh
quả Dự-lƣu. Khi chứng đƣợc địa vị này, hành giả bắt đầu
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thấy rõ biên cƣơng sinh tử đời mình chỉ còn tái sinh vào
Dục giới bảy lần nữa, nhƣng vĩnh viễn không bao giờ bị
rơi vào những cảnh giới của Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc
sanh.
Nhất-lai quả, tiếng Pāli là “Sakadāgāmiphala”: Hành giả
do tu tập Tứ-thánh-đế hiện quán, đoạn trừ Thân-kiến-thủ,
Hoài-nghi,

Giới-cấm-thủ

và

giảm

trừ

tham

dục

(Kāmarāga), sân-nhuế (Patigha), nên chứng đƣợc quả
Nhất-lai. Khi chứng đạt Thánh quả này hành giả biết mình
chỉ còn tái sinh ở trong Dục giới một lần nữa thôi.
Bất-lai quả hay còn gọi là A-na-hàm quả, tiếng Pāli là
“Anāgāmiphala”: Hành giả do tu tập Tứ-thánh-đế hiện
quán, vĩnh viễn đoạn trừ Thân-kiến-thủ, Nghi, Giới-cấmthủ, tham dục và Sân nhuế ở Dục giới, nên chứng đắc
Thánh quả Bất-lai. Khi chứng đắc Thánh quả này, hành
giả vĩnh viễn không còn tái sinh ở Dục giới mà an trú ở cõi
trời Vô- phiền (Suddhavasa) thuộc Sắc giới.
A-la-hán quả: Theo văn hệ A-hàm và Nikāya thì quả vị Ala-hán là cao nhất của ngƣời xuất gia. Hành giả do tu tập
Tứ-thánh-để hiện quán, đoạn trừ tất cả Dục lậu, Hữu lậu,
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Vô minh lậu, nên vƣợt qua dòng thác sanh tử, siêu việt lục
thú, viên mãn tối thƣợng về Giới, về Định, về Tuệ, có
đƣợc sự tịch tịnh tối thƣợng, ái tận tối thƣợng, an lạc tối
thƣợng. Vị ấy, thành tựu Thánh quả A-la-hán.
A-la-hán, tiếng Phạn là Arhat. Nó có những nghĩa nhƣ sau:
- Sát tặc: Vị Thánh đã chiến thắng mọi khổ đau, đã giết
sạch mọi giặc thù phiền não, sống hoàn toàn trong an tịnh.
- Ứng cúng: Vị Thánh đáng đƣợc cung kính của chƣ Thiên
và loài ngƣời. Vị đó là vị thành tựu Chánh hạnh, Tịnh
hạnh, Chơn hạnh đã đi đến Chánh trí và Chánh giải thoát.
- Vô sinh: Vị Thánh đã thoát ly mọi sự nợ nần, không còn
vƣớng mắc tự ngã, đã hoàn toàn vƣợt qua năm uẩn, đã đặt
gánh nặng xuống, đã quăng lại sanh tử phía sau lƣng, đã
hoàn toàn giải thoát, vị ấy nói:
“Sự tái sinh đã diệt tận,
sự thanh tịnh đã hình thành,
điều đáng làm đã làm xong
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vĩnh viễn không còn bị tái sinh”.(21)
Bốn Thánh quả của ngƣời xuất gia đƣợc đề cập ở đây thì
từ quả vị Dự-lƣu đến quả vị A-na-hàm, hàng cƣ sĩ tại gia
với sự tinh cần tu tập, họ có thể chứng đạt. Còn quả vị Ala-hán thì hàng cƣ sĩ hoàn toàn không có dự phần hoặc rất
hiếm xảy ra.
Quả vị A-la-hán hoàn toàn thuộc về hàng xuất gia. Vì hàng
xuất gia khi thọ giới và hành trì giới, dựa trên nền tảng ly
dục, còn hàng cƣ sĩ tại gia không phải dựa trên nền tảng
ấy. Lại nữa, phẩm cách của ngƣời xuất gia đƣợc xác định
là dựa trên nền tảng ly dục. Còn phẩm cách của hàng cƣ sĩ
là dựa trên đức tin đối với Tam Bảo, tinh thần hộ đạo và
đời sống không tà hạnh. Do đó, quả vị tu tập của hàng cƣ
sĩ tự thân nó có hạn chế so với Thánh quả tu tập của hàng
xuất gia.
Vậy, ba Thánh quả phía dƣới là chung cho cả hàng xuất
gia và tại gia, riêng Thánh quả thứ tƣ chỉ đạt đƣợc bởi đời
sống xuất gia mà thôi. Bốn Thánh quả này là chung cho
những vị xuất gia theo Nam truyền lẫn Bắc truyền Phật
giáo. Tuy nhiên, những Tỷ khƣu tu tập theo tinh thần Bắc
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truyền Phật giáo lãnh thọ và hành trì thêm Bồ tát giới thì
quả vị cuối cùng của họ không phải là A-la-hán mà là Phật
quả. Giữa A-la-hán quả và Phật quả có điểm giống nhau
và khác nhau.
Điểm giống nhau giữa hai quả vị này là thoát ly sanh tử. Ở
mặt thoát ly sanh tử thì A-la-hán và Phật đều giống nhau,
vì tất cả đã đoạn trừ toàn bộ khát ái, không còn bị tái sinh,
còn ở mặt giác ngộ thì A-la-hán phải theo Phật để học hỏi
và tu tập, để đạt đến chánh biến tri, nên đối với sự giác
ngộ thì A-la-hán quả, còn cách xa Phật quả một trời một
vực. Bởi vậy, theo Phật giáo Bắc truyền, một Thánh giả
khi chứng A-la-hán quả mới hoàn thành ở mặt giải thoát tự
thân, chứ chƣa hoàn thành ở mặt giác ngộ về mặt chánh
biến, chỉ có Phật mới là bậc Chánh biến tri. Và muốn tiến
xa trên phƣơng diện giác ngộ thì Thánh giả A-la-hán phải
phát Bồ-đề tâm mong cầu Phật quả và chính Phật quả mới
là điểm cứu cánh cho mọi hành động của ngƣời xuất gia
theo tinh thần Phật giáo Bắc truyền hoặc Đại thừa Phật
giáo hƣớng đến.
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V. THÀNH VIÊN CỦA TĂNG
Thành viên của Tăng gồm có thành viên dự bị và thành
viên chính thức
1. Thành viên dự bị
Thành viên dự bị của Tăng gồm có Sadi, Sadini, Thứcxoa-ma-na.
a. Sa di: Là phiên âm từ chữ Sramanera của Phạn ngữ. Từ
ngữ này theo các nhà Hán học dịch có ba nghĩa:
- Tức từ: Đình chỉ điều ác, thực tập thể hiện tình thƣơng
đối với tất cả chúng sanh.
- Cần sách: Siêng năng đình chỉ các điều ác và siêng năng
thể hiện tình thƣơng.
- Cầu tịch: Sống bằng đời sống hƣớng đến Niết-bàn.
Giới pháp để cho Sadi hành trì là mƣời điều và các oai
nghi khác.
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b. Sa di ni: Là ngƣời xuất gia thuộc về phái nữ, lãnh thọ
và hành trì mƣời giới. Đây là thành viên dự bị của Tăng
thuộc về phái nữ.
c. Thức-xoa-ma-na: śīksamnā, Hán dịch là Ƣng học, Nghi
học, Học Pháp nữ, Chánh học nữ. Nghĩa là ngƣời xuất gia
nữ, sau khi thọ Sadini giới, tu tập tốt trong các hạnh và oai
nghi, muốn tiến lên địa vị Tỷ khƣu ni thì phải học tập pháp
dự bị làm Tỷ khƣu ni hai năm trƣớc khi thọ giới thực thụ
làm Tỷ khƣu ni. Trong giai đoạn nữ nhân lãnh thọ giới dự
bị làm Tỷ khƣu ni, gọi là Thức-xoa-ma-na.
2. Thành viên chính thức
Thành viên chính thức của Tăng là Tỷ khƣu và Tỷ khƣu
ni.
a. Tỷ khưu: Tiếng Pāli là Bhikkhu và Phạn ngữ là Bhikṣu,
Hán chuyển âm là Tỷ khƣu, Bí Sô và dịch là Bố ma, Phá
ác, Khất sĩ.
- Bố ma: Sau khi vị Sa di thọ Tỷ khƣu giới rồi, vị ấy trở
thành thành viên thực thụ của Tăng, sống bằng đời sống
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thanh tịnh của Giới, thanh tịnh của Định, thanh tịnh của Tuệ,
thanh tịnh của Giải thoát và thanh tịnh của Giải thoát tri kiến,
do đó làm cho ma quân khiếp sợ. Nên, Tỷ khƣu có nghĩa là
Bố ma.
- Phá ác: Vị Tỷ khƣu có năng lực phá trừ tất cả ác pháp, từ
ngoại cảnh đến nội tâm. Ở ngoại cảnh, khi mắt nhìn sắc
không khởi lên ái trƣớc, tai nghe âm thanh, tâm không
khởi lên ái trƣớc, mũi ngửi hƣơng, tâm không khởi lên ái
trƣớc, lƣỡi nếm mùi vị, tâm không khởi lên ái trƣớc, thân
giao tiếp, tâm không khởi lên ái trƣớc, ý tiếp xúc với pháp
trần, tâm không khởi lên ái trƣớc.
Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm của vị Tỷ khƣu
không khởi lên ái trƣớc nhƣ vậy, vị ấy không bị sáu trần
chi phối trói buộc. Trái lại, vị ấy còn thấy rõ sự nguy hiểm
của chúng, nên quyết tâm phá trừ, sự phá trừ nhƣ vậy, gọi
là vị Tỷ khƣu phá trừ ngoại ác.
Vị Tỷ khƣu có khả năng nhiếp phục và phá trừ nội ác, tức
là những thứ tham, sân, si, mạn, chấp ngã đang ngủ ngầm
ở trong tâm thức của chính họ. Do có khả năng ngoại phá
và nội phá nhƣ vậy, nên Tỷ khƣu có nghĩa là phá ác.
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- Khất sĩ: Tỷ khƣu còn có nghĩa là khất sĩ, nghĩa là nuôi
dƣỡng thân mạng bằng sự thực hành pháp khất thực thanh
tịnh.
Trong kinh đức Phật dạy có năm hạng ngƣời dùng bình bát
để ăn:
1. Hạng đần độn ngu si.
2. Hạng ác dục, ác tính.
3. Hạng kiêu mạn, loạn tâm.
4. Hạng ăn bình bát, vì đƣợc đức Thế Tôn và các đệ tử của
Ngài tán thán.
5. Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì
cầu thiện hạnh.
Trong năm hạng ngƣời ấy thì hạng thứ năm là tối
thƣợng.(22)
Vậy, trong ý nghĩa thiểu dục, tri túc, giảm trừ và đoạn trừ
các tham dục, viễn ly ác pháp và thực hành thiện hạnh thì
có nghĩa là khất sĩ.
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Lại nữa, Tỷ khƣu mà có nghĩa khất sĩ, là vì khi đi khất
thực vị ấy luôn luôn an trú vào “Không-tính”, đó là sự an
trú của bậc Đại nhân. Vị ấy trên đƣờng đi khất thực, thâu
nhiếp các căn khiến chúng đều thanh tịnh và vị ấy suy tƣ
thanh tịnh trong khi đi khất thực, do đó sự khất thực của vị
Tỷ khƣu trở thành cao quý.
Và trong khi thực hành pháp khất thực, vị Tỷ khƣu biết rất
rõ, thức ăn khất thực nào cần sử dụng, và thức ăn khất
thực nào không nên sử dụng.(23)
b. Tỷ khưu ni: Tức là những ngƣời Học giới nữ, sau khi
hai năm đã thành tựu học giới, bấy giờ Tăng nghiệm xét
và trao truyền cho giới Tỷ khƣu ni để thực sự làm thành
viên chính thức của Tăng. Ý nghĩa Tỷ khƣu ni cũng giống
nhƣ chữ Tỷ khƣu vậy.
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VI. PHƯƠNG PHÁP TUYỂN CHỌN THÀNH VIÊN
CHÍNH THỨC
1. Các trường hợp đắc giới
Theo cách giải thích Luật Tạng của các nhà Tỳ-bà-sa (Nhất
thế Hữu bộ) thì có mƣời trƣờng hợp để thành Tỷ khƣu, tức là
thành viên chính thức của Tăng.
- Tự nhiên đắc giới: Đây là trƣờng hợp của các vị Phật và
các vị Độc giác. Vì các Ngài do tự tâm chứng ngộ không
có sự trao truyền.
- Kiến Đế đắc giới: Chỉ cho những vị chứng nghiệm Tứthánh-đế, bƣớc vào Thánh đạo vô lậu, đây là trƣờng hợp
năm anh em Kiều-trần-nhƣ (Koññada).
- Thiện lai Tỷ khƣu: Đây là chỉ cho trƣờng hợp ông Da-xá
và những trƣờng hợp của các vị Tỷ khƣu do đức Phật trực
tiếp gọi tên bằng “Thiện lai Tỷ khƣu!”.
- Do xác nhận Phật là bậc Đạo sƣ: Chỉ cho trƣờng hợp Tôn
giả Ca-diếp. Khi gặp đƣợc đức Thế Tôn hóa độ, Tôn giả
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Ca-diếp xác nhận “Đây là bậc Đạo sƣ của tôi” do lời tuyên
bố ấy mà Ngài Ca-diếp trở thành Tỷ khƣu.
- Do khéo trả lời: Ông Tô-đà-di mới bảy tuổi, đã khéo trả
lời câu hỏi của đức Thế Tôn rằng “Nhà con ở đâu?”, Tôđà-di trả lời: “Ba cõi không đâu không là nhà”. Do đó,
Phật dạy, Tăng tác pháp Yết-ma trao truyền Tỷ khƣu giới
cho ông.
- Do thọ Tám pháp kính trọng: Đây là trƣờng hợp của bà
Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Pajapati), di mẫu của đức Thế Tôn.
Do bà tuân phụng tám kỉnh pháp trọng đối với Tăng mà
đƣợc làm Tỷ khƣu ni.
- Do gửi đại diện: Đây là trƣờng hợp của ni cô Pháp Thọ,
vì cô là ngƣời đẹp nổi tiếng trong xứ, khi hay tin cô sẽ
xuất gia thọ giới làm Tỷ khƣu ni, nhiều thanh niên tổ chức
đón đƣờng bắt cóc. Do đó, Phật cho cô gửi ngƣời đến giữa
Tăng mà thọ, sau đó sẽ về truyền lại.
- Do ngƣời thứ năm trì luật: Ngƣời trì luật ở đây đòi hỏi là
cho ngƣời thông thạo các nghi thức tác pháp Yết-ma.
Trƣờng hợp này, chỉ xảy ra cho Tăng ở biên cƣơng, vì ở
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đó khó đủ túc số mƣời vị Tỷ khƣu để tác pháp Yết-ma
truyền thọ Tỷ khƣu cho một ngƣời.
- Thọ giữa Tăng gồm mƣời ngƣời: Đây là trƣờng hợp bắt
buộc những nơi số lƣợng của Tăng đông đảo.
- Ba lần nói đắc giới: Thọ Tỷ khƣu bằng cách ba lần đọc
quy y Phật, Pháp, Tăng. Đây là trƣờng hợp xảy ra trƣớc
khi Phật quy định “Bạch tứ Yết-ma” cho việc thọ Tỷ khƣu
giới.
Trong mƣời trƣờng hợp kể trên, ngày nay việc tuyển chọn
thành viên chính thức của Tăng chỉ xảy ra trong hai trƣờng
hợp. Trƣờng hợp năm Tỷ khƣu ở biên giới trao truyền cho
một Tỷ khƣu. Và trƣờng hợp mƣời vị Tỷ khƣu trao truyền
giới Tỷ khƣu cho một vị.(24)
2. Thủ tục tiến hành
a. Nghiệm xét
Dù trƣờng hợp năm hay mƣời vị Tỷ khƣu trao truyền giới
Tỷ khƣu cho một ngƣời, Tăng luôn nghiệm xét đối tƣợng
không bị rơi vào những trƣờng hợp sau mới truyền giới.
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- Không phạm biên tội: Nghĩa là không phạm vào bốn
trọng tội gồm: dâm dục, trộm cắp, giết hại, vọng ngữ trong
suốt thời gian làm Phật tử tại gia hay thời gian đã xuất gia
làm Sa di. Nếu làm Phật tử tại gia hay đã xuất gia làm Sa
di mà phạm vào những trọng tội ở trên, thì những hạng
ngƣời đó đã bị đào thải ra khỏi biên cƣơng của Phật pháp,
ví nhƣ biển cả không dung tử thi, nên tất cả những tử thi
nằm trên biển đều bị sóng đẩy vào bờ. Do đó, những
ngƣời đã phạm vào biên tội thì không đƣợc thọ Tỷ khƣu
giới để thực thụ trở thành thành viên của Tăng.
- Khi còn cƣ sĩ không làm ô nhiễm phạm hạnh Tỷ khƣu ni.
- Khi còn làm cƣ sĩ hoặc Sa di không nghe lén chúng
Tăng thuyết giới hay là loại tặc trú..
- Không làm kẻ ngoại đạo để cầu thọ giới và sau khi thọ
giới xong, lại trở về với ngoại đạo.
- Không phải là hạng nam căn bất định, đó là hạng không
nhất định là nam hay nữ.
- Không từng giết cha.
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- Không từng giết mẹ.
- Không từng giết các bậc A-la-hán.
- Không từng làm cho chúng Tăng bất hòa.
- Không có ác tâm làm cho thân Phật chảy máu bằng cách
tiêu diệt Chánh pháp.
- Không phải là hàng không phải thực sự là ngƣời (vì họ
có thể là các vị Thiên Thần, Quỷ Thần, A-tu-la thần có khả
năng biến hóa ra ngƣời).
- Không phải là hạng súc sanh (vì có thể là loài Rồng biến
hóa thành thân ngƣời để cầu thọ giới).
- Không phải là hạng trong thân thể có đủ nam căn lẫn nữ
căn.(25)
Ngoài mƣời ba trƣờng hợp này, Tăng còn nghiệm xét
đƣơng sự một số trƣờng hợp khác nữa, nhƣ:
- Không phải là hạng quan viên đang tại chức.
- Không phải là ngƣời trốn nợ.
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- Không phải là ngƣời giúp việc trốn chủ.
- Không bị mắc những chứng bệnh hiểm nghèo nhƣ
phong, hủi, ung thƣ...
- Không dƣới hai mƣơi tuổi.
- Không thiếu các pháp khí trong lúc thọ giới.
- Phải đƣợc cha mẹ cho phép xuất gia.
- Phải có pháp danh.
- Phải biết Pháp hiệu của vị Hòa thƣợng đàn đầu sắp
truyền giới.
Ngoài những chuẩn mực ở trên, Tăng còn nghiệm xét Luật
hạnh và Oai nghi của đƣơng sự trong suốt thời gian làm Sa
di nữa.
Sau khi những nghiệm xét về đối tƣợng cầu thọ giới đã
đƣợc Tăng thông qua thì Tăng tiến hành thủ tục tác pháp
Yết-ma để trao giới.
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b. Tác Pháp Yết-ma
Tác Pháp Yết-ma là thể hiện tinh thần và hành động đồng
nhất của Tăng để trao giới cho đƣơng sự.
Tăng trao giới Tỷ khƣu cho một Sa di phải tiến hành thủ
tục “Bạch tứ Yết-ma”. Nghĩa là một lần nêu lên vấn đề và
ba lần Tăng biểu quyết vấn đề ấy. Vị Yết-ma (Karma)
bạch với Tăng nhƣ sau: “Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa
di... nay cầu thọ Cụ túc giới với Hòa thƣợng... Sa di này đã
tự nói là thanh tịnh, không có các chƣớng nạn, tuổi đủ hai
mƣơi, ba y, bình bát, tọa cụ đã đầy đủ. Nếu thời gian thích
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho Sa di... thọ Cụ túc
giới với Hòa thƣợng... đây là lời tác bạch.
Đại đức Tăng xin lắng nghe. Sa di... nay cầu thọ Cụ túc
giới với Hòa thƣợng... Sa di này đã tự nói là thanh tịnh,
không có các chƣớng nạn, tuổi đủ hai mƣơi, ba y, bình bát,
tọa cụ đều đầy đủ. Tăng nay chấp thuận cho Sa di... thọ Cụ
túc giới với Hòa thƣợng... Các Trƣởng lão nào chấp thuận
cho Sa di... thọ Cụ túc giới với Hòa thƣợng... thì im lặng.
Ai không chấp thuận hãy nói. Đây là lời Yết-ma thứ nhất.
Và Tăng tác pháp Yết-ma nhƣ vậy ba lần, trong ba lần
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Tăng tác pháp Yết-ma không có vị Trƣởng lão nào phản
ứng đối với vị Sa di ấy cả. Nhƣ vậy, thủ tục tiến hành Yếtma đã thành tựu. Vị Sa di ấy từ giây phút đó trở thành Tỷ
khƣu. Sau đó, vị tân Tỷ khƣu đƣợc Tăng giáo giới hƣớng
dẫn mọi cách sinh hoạt của Tăng.
Một vị Thức-xoa-ma-na đƣợc Tăng tuyển chọn để trao
truyền Tỷ khƣu ni giới, tiến hành theo hai giai đoạn. Giai
đoạn một gọi là Bản bộ Yết-ma, tức là giai đoạn tác pháp
Yết-ma giữa Ni bộ, cách thức tác pháp này có tám phần.
1. Thỉnh Hòa thƣợng ni
2. Yết-ma sai giáo thọ ni.
3. Giáo thọ ni hƣớng dẫn các giới tử về các già nạn.
4. Đơn bạch gọi các giới tử đến trƣớc Tăng.
5. Giới tử bạch Tăng để xin giới.
6. Đơn bạch chính thức hỏi các già nạn trƣớc Tăng.
7. Chính thức hỏi các già nạn.
8. Bạch Yết-ma trao giới cụ túc.
Giai đoạn thứ hai là Chánh pháp Yết-ma. Nghĩa là khi Ni
Tăng tác pháp Bản bộ Yết-ma nội trong ngày, thập sƣ ni
liền hƣớng dẫn Giới tử ni đến giữa Tỷ khƣu Tăng, cầu xin
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tác Chánh pháp Yết-ma. Cách thức tác Chánh pháp Yếtma có chín chi tiết.
1. Thỉnh Yết-ma A-xà-lê. Lời văn cung thỉnh nhƣ sau:
“Đại đức rủ lòng thƣơng tƣởng. Con là Thức-xoa-ma-na,
pháp danh... nay thỉnh cầu Đại đức vì con làm Yết-ma Axà-lê. Ngƣỡng mong Đại đức vì con làm Yết-ma A-xà-lê,
vì con nƣơng nhờ Đại đức mà thọ cụ túc. Cúi xin Ngài
thƣơng tƣởng con”.
2. Giới tử ni tác bạch xin giới: “Đại đức rủ lòng thƣơng
tƣởng, con Thức-xoa-ma-na, pháp danh... theo Hòa thƣợng
ni hiệu... cầu thọ Cụ túc giới. Con Thức-xoa-ma-na... nay
cầu thỉnh Tăng cho con thọ giới Cụ túc với Hòa thƣợng ni
hiệu... ngƣỡng mong Đại đức Tăng đƣa con lên bực cao.
Cúi xin các Ngài thƣơng tƣởng con”.
3. Bạch Yết-ma hỏi già nạn: Vị Tỷ khƣu tác pháp Yết-ma
bạch Tăng để hỏi già nạn, đối với Thức-xoa-ma-na cầu thọ
cụ túc.
4. Hỏi các già nạn: Các già nạn cũng nhƣ Tăng, tuy nhiên
có vài sự thay đổi để thích hợp với Ni.
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5. Tăng Bạch tứ Yết-ma truyền giới cụ túc: Lời văn Bạch
tứ Yết-ma cũng giống Tăng chỉ thay một vài từ ngữ để
thích hợp.
Sau khi Tăng tiến hành thủ tục Bạch tứ Yết-ma xong, Giới
tử Ni đƣợc gọi là tân Tỷ khƣu ni thực thụ trở thành thành
viên chính thức của Tăng.
6. Trao giới tƣớng vị tân Tỷ khƣu ni đƣợc Tăng trao
truyền tám giới thuộc về Ba-la-di và các học giới khác ở
trong 348 giới.
7. Trao truyền các y pháp: Đây là bốn chỗ nƣơng tựa để tu
tập trong đời sống của một Tỷ khƣu hoặc một Tỷ khƣu ni.


Dùng y phấn tảo (Y cắt từng mảnh để may và đã phá

hỏng màu sắc chính) để che thân.


Thƣờng thực hành pháp khất thực.



Thƣờng ngủ nghỉ dƣới gốc cây không quá ba đêm.



Thƣờng sử dụng dƣợc thảo để trị bệnh.

8. Trao truyền tám pháp tôn kính.
Tám pháp này do đức Thế Tôn chế định, để làm phƣơng
tiện thâu nhận nữ giới vào Tăng đoàn.
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Nội dung của tám pháp Tôn kính nhƣ sau:


Dù vị Tỷ khƣu ni thọ Đại giới cả một trăm năm, thấy

một vị Tỷ khƣu thọ Đại giới trong một ngày cũng phải
đứng dậy chấp tay kính lễ, xử sự đúng pháp.


Tỷ khƣu ni không đƣợc an cƣ tại một trú xứ mà không

có Tỷ khƣu Tăng.


Mỗi nửa tháng, Tỷ khƣu ni phải đến giữa Tỷ khƣu Tăng

để cầu giáo thọ thuyết giới.


Sau khi an cƣ xong Tỷ khƣu ni phải đến giữa Tỷ khƣu

Tăng để cầu chỉ dạy ba điều kiến, văn, nghi của pháp Tự
tứ.


Tỷ khƣu ni phạm tội Tăng tàn, phải ở giữa hai bộ Tăng,

thực hành pháp ý hỷ cho đến nửa tháng.


Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ

cụ túc giới giữa hai bộ Tăng.


Không vì duyên cớ gì, một Tỷ khƣu ni có thể mắng

nhiếc chỉ trích một Tỷ khƣu.


Có sự phê bình giáo giới giữa các Tỷ khƣu cho các Tỷ

khƣu ni, nhƣng không có sự phê bình giáo giới của các Tỷ
khƣu ni về các Tỷ khƣu.
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Tám pháp cung kính này, Tỷ khƣu ni phải trọn đời kính lễ,
tuân phụng không thể vƣợt qua.
1.

9. Giáo giới: “Này Tỷ khƣu ni! Việc chúng Tăng trao

truyền giới pháp cho ngƣơi đã xong, Bạch tứ Yết-ma đã
thành tựu. Hòa thƣợng trao giới đúng pháp, các A-xà-lê và
Tăng số hai bộ đúng pháp. Vậy, ngƣơi hãy phụng hành
tám pháp Tôn kính, khéo hộ trì giới pháp, vâng hành theo
lời dạy của Hòa thƣợng và các bậc A-xà-lê không đƣợc
trái nghịch, phải nỗ lực học tập kinh điển, tu tập Giới,
Định, Tuệ, thì những quả vị giải thoát nhƣ Tu- đà-hoàn,
Tƣ-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán ngƣơi sẽ có phần. Nhƣ
vậy, chí nguyện xuất gia của ngƣơi không bị luống uổng.
Trong khi tu học Chánh pháp, những điều nào chƣa thấu
hiểu để hành trì thì phải cung kính tham học với những
bậc đa văn, túc trí để hiểu rõ phận sự Tỷ khƣu ni của
mình”.(26)
Trong kinh Tăng Chi bộ, đức Phật có dạy vị Tỷ khƣu giáo
giới cho hàng Tỷ khƣu ni phải hội đủ tám điều:
1. Có giới đức.
2. Học rộng nghe nhiều.
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3. Thông hiểu giới bổn của Tỷ khƣu và Tỷ khƣu ni.
4. Giọng nói rõ ràng, giải thích minh xác.
5. Có khả năng giảng thuyết, pháp thoại các hạng Tỷ khƣu
ni ái mộ.
6. Trƣớc khi xuất gia chƣa hề phạm trọng tội.
7. Phải có tƣớng uy nghiêm.
8. Phải có hai mƣơi tuổi hạ.(27)
Nhƣ vậy, cách tuyển chọn Tỷ khƣu và Tỷ khƣu ni làm
thành viên chính thức của Tăng phải tuân thủ những
nguyên tắc nhất định mà Luật tạng đã quy ƣớc. Nếu sự
tuyển chọn không đúng nguyên tắc của Luật định thì giới
thể vô biểu của Tỷ khƣu hoặc Tỷ khƣu ni không do đâu
mà thành tựu. Mỗi khi giới thể vô biểu nơi một thành viên
của Tăng không thành tựu thì vị ấy chỉ là lạm dụng danh
nghĩa chứ không có thực chất. Ví nhƣ một cộng đồng
Tăng lữ, phần nhiều chỉ là những kẻ lạm dụng danh nghĩa
thì đó là điều rất nguy hiểm cho Tăng và có tác hại lớn đến
Chánh pháp. Bởi vậy, không thể không tuyển chọn thành
viên của Tăng đúng Luật định trong tất cả mọi trƣờng hợp.
Sự tuyển chọn thành viên của Tăng đúng quy cách nhƣ
vậy, luôn luôn bảo đảm sự ổn định của Tăng đoàn, đem lại
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đức tin cho cõi trời, cõi ngƣời đối với ngôi Tam bảo,
không những vậy mà còn đảm bảo đức tin cho những vị
đƣợc tuyển chọn nữa.
VII. SINH HOẠT CỦA TĂNG
1. Bố-tát
Tiếng Pāli là Uposadha và Phạn ngữ là Posadha, Hán
phiên âm là Bố-tát và dịch là Trƣởng dƣỡng hoặc Trƣởng
tịnh, nghĩa là ngày nuôi lớn các thiện căn, khiến chúng
trƣởng thành trong sự thanh tịnh.
Nguyên lai sự Bố-tát của chúng Tăng đƣợc ghi trong Luật
tạng nhƣ sau:
Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Vƣơng-xá, nƣớc Makiệt-đà. Tại đây, các nhóm ngoại đạo, cứ mỗi tháng vào
các ngày 8, 14, 15, 23, 29, 30 họ cùng nhau tập hợp lại
một chỗ học hỏi, giảng đạo, thọ dụng sự cúng dƣờng của
hàng đệ tử tại gia, không khí sinh hoạt rất ấm cúng.
Bấy giờ, vua Tần-bà-ta-la (Bimbisāra), đệ tử tại gia của
đức Thế Tôn đứng từ Hoàng cung nhìn thấy sự sinh hoạt
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của các tu sĩ ngoại đạo nhƣ vậy, liền tự nghĩ “Trong thành
này những Phạm chí mỗi tháng tụ họp sáu ngày với không
khí thân mật. Nếu chúng Tỷ khƣu đệ tử của đức Thế Tôn
cùng tụ họp nhƣ vậy thì đem lại phƣớc lạc cho hàng đệ tử
tại gia biết bao”. Nghĩ vậy xong, vua liền đi đến chỗ đức
Thế Tôn trú, trình lên ý nghĩ của mình và đƣợc đức Thế
Tôn chấp thuận bằng sự im lặng. Sau đó, đức Thế Tôn gọi
các Tỷ khƣu đến và cho tiến hành sự Bố tát. (28)
Tuy nhiên, theo Kinh Đại bản (Mahapadāna),(29) thì truyền
thống Bố-tát của Tăng đã có từ chƣ Phật quá khứ, nên vấn
đề vua Tần-bà-ta-lathƣa đức Thế Tôn cho chúng Tỷ khƣu
thực hành Bố-tát chỉ là cơ hội đủ duyên mà thôi. Không
phải chỉ Tăng trong quá khứ thực hành Bố-tát mà Tăng của
chƣ Phật thời hiện tại và chƣ Phật thời vị lai cũng thế.
Vậy, Bố-tát là “Thƣờng Pháp” của Tăng trong ba đời.
Ngày Tăng Bố-tát là ngày mà tất cả các vị Tỷ khƣu sống
cùng trong một cƣơng giới phải tập trung tại giới trƣờng
để tác pháp Yết-ma thuyết giới và đọc lại giới bổn Ba-lađề-mộc-xoa (Pātimokkha). Nên nội dung của Bố-tát chính
là sự thuyết giới, nghĩa là đúng nửa tháng các vị Tỷ khƣu
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cùng tập hợp nhau lại trong cùng một cƣơng giới, hòa hợp
và thanh tịnh để tụng đọc Ba-la-đề-mộc-xoa (Pātimokkha),
trong đó gồm cả năm Thiên và bảy Tụ của giới. Tuy nhiên,
năm Thiên và bảy Tụ là nói theo nghĩa rộng và chúng có
thể tóm tắt trong bảy bài kệ của chƣ Phật nhƣ sau:
Đức Phật Tỳ Bà Thi:
“Nhẫn, khổ hạnh bậc nhất,
Niết-bàn đạo tối thƣợng,
xuất gia não hại ngƣời
không xứng danh Sa môn”.
Đức Phật Thi khí:
“Cũng nhƣ ngƣời mắt sáng,
tránh khỏi lối hiểm nghèo,
bậc có trí trong đời,
tránh xa các xấu ác”.

Niềm tin bất hoại đối với Tăng
Đức Phật Tỳ Xá Phù:
“Không báng bổ, tật đố,
vâng hành các học giới,
ăn uống biết vừa đủ,
thƣờng ƣa chỗ nhàn tịnh,
tâm định vui tinh tấn,
là lời chƣ Phật dạy”.
Đức Phật Câu Lưu Tôn:
“Nhƣ ong đến tìm hoa,
không hại sắc và hƣơng,
chỉ hút nhụy rồi đi,
vậy, Tỷ khƣu vào xóm,
không chống phá việc ngƣời,
ngƣời làm hay không làm,
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chỉ tự xét thân hành,
hoặc chính, hoặc không chính”.
Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni:
“Đừng để tâm buông lung,
hãy siêng học Thánh pháp,
nhƣ thế dứt ƣu phiền,
tâm định nhập Niết-bàn”.
Đức Phật Ca-diếp:
“Hết thảy ác chớ làm,
hãy vâng hành các thiện,
tự lóng sạch tâm ý,
là lời chƣ Phật dạy”.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:
“Khéo phòng hộ lời nói,

Niềm tin bất hoại đối với Tăng

78

tâm chí tự lắng trong,
thân không làm các ác,
thực hành đƣợc nhƣ thế,
ba nghiệp đạo này tịnh,
là đạo Đấng Đại Tiên”.(30)
Những bài kệ ở trên là những tinh túy của Ba-la-đề-mộcxoa và cốt lõi của sự thuyết giới. Mỗi nửa tháng là định kỳ
Bố-tát của Tăng, nó là biểu hiện nguyên tắc hòa hợp của
Tăng, đồng thời là điều kiện tốt nhất để các Tỷ khƣu sách
tấn nhau tu học.
Bất cứ trú xứ nào mà Tăng nửa tháng không nhóm họp để
Bố-tát thì trú xứ ấy Tăng đoàn xem nhƣ chƣa có sự hòa hợp.
Bởi vậy, Bố-tát là mạng mạch của Tăng nên không có chúng
Tỷ khƣu nào đƣợc gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát,
ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp.
Vì tính chất nghiêm trọng của Bố-tát là nhƣ vậy, nên nó
không thể không có trong sự sinh hoạt của Tăng.
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2. An cư
Đức Phật quy định cho Tăng an cƣ vì những lý do sau đây:
- Do một số cƣ sĩ than phiền nhóm sáu Tỷ khƣu luôn luôn
du hành trong nhân gian bất luận mùa nào, dẫm đạp làm
chết vô số côn trùng. Họ còn than phiền rằng, những du sĩ
ngoại đạo một năm còn có những tháng ở yên một chỗ để
học hỏi và tịnh tu. Ngay cả những loài vật chúng còn có
những mùa trú ẩn, huống nữa là Tăng sĩ dòng họ Thích tại
sao không có đời sống nhƣ vậy. Do nguyên cớ trên, đức
Phật quở trách nhóm sáu Tỷ khƣu ấy và ngài chế định sự
an cƣ cho chúng Tăng.(31)
Song, an cƣ của Tăng không những để tránh dẫm đạp sâu
bọ, cỏ non, làm tổn thƣơng lòng từ ái đối với sinh loại và
thảo mộc mà còn có ý nghĩa và mục đích sâu sắc hơn nữa,
đó là:
+ Nhằm trau dồi và nuôi lớn pháp tam Vô Lậu Học, để có
thể xứng đáng là “Chúng Trung Tôn”, bậc trí đức hoàn
toàn.
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+ Nhằm biểu lộ tinh thần hòa hợp và đồng bộ của Tăng và
khi nào Tăng biểu lộ đƣợc tính chất ấy thì Chánh pháp do
Tăng tuyên dƣơng đạt nhiều hiệu quả cao thƣợng.
+ Và nhằm củng cố niềm tin cho hàng Phật tử tại gia đối
với ngôi vị “Thế Gian Tăng Bảo”.
Bất cứ xứ sở nào, các vị Tỷ khƣu cùng nhau tu tập, cùng
nhau hòa hợp để an cƣ, sống bằng đời sống hòa hợp và
thanh tịnh thì xứ sở ấy xem nhƣ Phật, Pháp, Tăng có mặt
đúng ý nghĩa, làm chứng cứ cho chƣ Thiên và loài ngƣời
đối với Chánh pháp. Kỳ hạn an cƣ của chúng Tăng ngày
nay không nhất định, vì tùy theo khí hậu và lịch biểu từng
vùng. Tăng đoàn của các nƣớc Phật giáo Nam phƣơng nhƣ
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan... họ an cƣ bắt đầu ngày 16
tháng 5 theo lịch Trung Quốc. Các nƣớc Phật giáo Bắc
phƣơng, nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt
Nam... Tăng an cƣ bắt đầu ngày 16 tháng 4 theo lịch
Trung Quốc. Chúng Tăng Bắc phƣơng an cƣ vào thời gian
nhƣ trên là do dựa vào bản kinh Vu Lan, theo kinh này thì
ngày Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của Tăng.
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3. Tự Tứ
Sau ba tháng chúng Tăng an cƣ để trau dồi giới đức và trí
tuệ, đến ngày trăng tròn tháng bảy theo lịch biểu Trung Quốc
là hành pháp Tự tứ của Tăng.
Tự tứ là các nhà Hán học dịch từ Prvāranā của Phạn ngữ.
Từ ngữ này có khi các Ngài còn dịch là Thỉnh thỉnh

(32)

hoặc tùy ý. (33)
Nghĩa đen của từ ngữ này là thỉnh cầu những ngƣời khác
chỉ điểm những lỗi lầm của bản thân. Sự thỉnh cầu ngƣời
khác chỉ điểm những sai lầm của bản thân đã đƣợc kinh
Nikāya ghi lại nhƣ sau:
“Bấy giờ đức Thế Tôn ở Sāvatthi, tại giảng đƣờng
Migaramātupārāda (Lộc-mẫu), cùng với Đại chúng Tỷ
khƣu gồm 500 ngƣời, đều là những bậc chứng quả A-lahán. Nhân ngày trăng tròn Tự tứ, đức Thế Tôn ngồi giữa
trời, chúng Tỷ khƣu im lặng vây quanh. Đức Thế Tôn gọi
các Tỷ khƣu mà bảo rằng: “Quý vị có điều gì chỉ trích Nhƣ
Lai về thân hay về ngữ không? Nay đúng lúc, mời quý vị
hãy nói lên”. Đƣợc nghe nhƣ vậy Tôn giả Sāriputta (Xá-
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lợi-phất), từ chỗ ngồi đứng dậy sửa soạn y phục và vái
chào đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn,
chúng con không có chỉ trích gì đức Thế Tôn về thân và
ngữ.
Bạch Thế Tôn, con đƣờng chƣa sinh khởi, Thế Tôn đã làm
cho sinh khởi, con đƣờng chƣa hiểu biết, Thế Tôn đã làm
cho hiểu biết, con đƣờng chƣa đƣợc thuyết giảng, Thế Tôn
đã thuyết giảng, Thế Tôn là bậc biết đạo, là bậc hiểu đạo,
là bậc thiện xảo về đạo và bạch Thế Tôn! Các đệ tử nay là
những vị sống hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy về
sau.
Bạch Thế Tôn! Con xin cung thỉnh Ngài nói lên những sai
lầm về thân ngữ của con cho con”.
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với Tôn giả Sāriputta rằng: “Ta
không có gì để chỉ trích ngƣơi về những hành động của
thân và lời nói. Này Sāriputta! Ngƣơi là bậc đại trí, là bậc
quảng trí, là bậc tốc trí, là bậc tiệp trí, là bậc nhuệ trí, là
bậc thể nhập trí”.
Tôn giả Sāriputta bạch đức Thế Tôn tiếp:
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“Bạch Thế Tôn, đối với con, Ngài không còn chỉ trích gì
về thân và ngữ, vậy đối với khoảng 500 vị Tỷ khƣu này,
Ngài có chỉ trích điều gì về thân và ngữ hay không?”.
Đức Thế Tôn trả lời:
“Trong năm trăm vị Tỷ khƣu này, 60 vị là bậc Tam minh,
60 vị là bậc chứng đƣợc Thắng trí, 60 vị là bậc Câu giải
thoát, các vị còn lại đều là Tuệ giải thoát”.
Sau buổi lễ Tự tứ của đức Thế Tôn và năm trăm vị Tỷ
khƣu nhƣ vậy, đã làm cho Tôn giả Vangīsa cảm động và
sung sƣớng đến nỗi phát ra lời ca ngợi thích ứng:
“Năm trăm Tỷ khƣu họp
bậc Chánh cắt kiết phƣợc
vô phiền đoạn tái sinh
nhƣ vị Chuyển Luân Vƣơng
Đại thần hầu xung quanh
du hành khắp bốn phƣơng
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đất này đến hải biên
nhƣ vậy, các đệ tử
đã chứng đƣợc tam minh
sát hại đƣợc tử thần
những bậc này hầu hạ
bậc chiến thắng chiến trƣờng
chủ lữ hành vô thƣợng
tất cả con Thế Tôn
không ai là vô dụng
xin chí thành đảnh lễ
bậc nhổ tên khát ái
xin tâm thành cung kính
bậc dòng họ mặt trời”.(34)
Nhƣ vậy, tinh thần an cƣ là để trau dồi Giới học, Định học,
Tuệ học và do trau dồi ba pháp vô lậu học ấy mà thân tâm
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của các Tỷ khƣu thanh tịnh, từ đó tạo thành cộng đồng
chúng Tăng thanh tịnh, hòa hợp.
Vậy, ngày Tự tứ của Tăng là ngày các Tỷ khƣu tự kiểm
điểm lại sự tu tập của mình trong ba tháng qua, bằng cách
mong những vị Tỷ khƣu khác chỉ điểm những lỗi lầm cho
chính mình, mà chính bản thân quên lãng tự mình không
nhận ra. Tuy nhiên, trong lễ Tự tứ không phải vị Tỷ khƣu
nào cũng có quyền chỉ điểm những sai lầm của một Tỷ
khƣu. Một Tỷ khƣu có quyền hạn chỉ điểm những sai lầm
của một vị Tỷ khƣu khác trong buổi lễ Tự tứ phải đƣợc
Tăng đề nghị và biểu quyết. Vị Tỷ khƣu đƣợc Tăng đề
nghị và biểu quyết, vị ấy phải hội đủ năm yếu tố, hay nói
theo thuật ngữ Luật tạng là “Ngũ đức sƣ”. Nghĩa là vị
Thầy chỉ điểm những lỗi lầm của các Tỷ khƣu trong lúc
hành pháp Tự tứ phải hội đủ năm yếu tố:
a. Bất ái: Vị đó trong lúc phê bình hoặc chỉ điểm lỗi lầm
của vị Tỷ khƣu với tâm không thiên ái, không nghiêng về
phía tình cảm.

Niềm tin bất hoại đối với Tăng

86

b. Bất nhuế: Trong lúc phê bình hay chỉ điểm lầm lỗi của
một vị Tỷ khƣu khi hành pháp Tự tứ, vị ấy với tâm bình
tĩnh, không sân hận, không trả thù.
c Bất bố: Trong lúc chỉ trích hay phê bình lầm lỗi của một
vị Tỷ khƣu khi hành pháp Tự tứ, vị ấy với tâm không
khiếp đảm, sợ hãi.
d. Bất si: Vị ấy trong lúc chỉ trích hay phê bình lầm lỗi của
một vị Tỷ khƣu khi hành pháp Tự tứ, phải biết rõ tội danh
và tội chủng ở trong “Ngũ thiên Thất tụ”. Và phải biết rõ
nguyên tắc Tự tứ.
e. Tri vị Tự tứ dĩ Tự tứ: Vị ấy phải biết đúng lúc hay
không đúng lúc để tiến hành pháp Tự tứ và vị ấy biết rõ Tỷ
khƣu nào đã Tự tứ, Tỷ khƣu nào chƣa Tự tứ.
Sau khi Tăng đã chọn vị Tỷ khƣu có đủ năm yếu tố đã đề
cập ở trên xong, Tăng tiến hành “Bạch nhị Yết-ma”, nghĩa
là một lần nêu lên nội dung của vấn đề và một lần Tăng
biểu quyết.
Khi Tăng tiến hành pháp Bạch nhị Yết-ma thành tựu, vị Tự
tứ nhân đƣợc Tăng sai, đến giữa Tăng tác bạch, nhận lấy
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trách nhiệm chỉ điểm những lỗi lầm của Tỷ khƣu yêu cầu
trong lúc hành pháp Tự tứ. Hành pháp Tự tứ xong, các Tỷ
khƣu đƣợc xác định thêm một tuổi hạ, đó là tuổi của giới
đức, của tuệ học.
Hàng xuất gia luôn luôn lấy giới đức và tuệ học làm tuổi,
chứ không tính tuổi theo năm tháng của thế tục. Hễ Tỷ
khƣu không an cƣ, không tự tứ, thì vị ấy xem nhƣ không
có tuổi đạo. Do đó, vấn đề An cƣ, Tự tứ là một trong
những sinh hoạt then chốt, nhằm thể hiện tinh thần hòa
hợp và thanh tịnh của Tăng.
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1. Năm anh em Kiều-trần-như
Từ khi đạo lý vô ngã đƣợc bừng tỏa dƣới gốc cây Bồ đề,
đức Thế Tôn tiếp tục an trú ở trong Sagaramūtra Samādhi,
tức là “Hải-ấn Tam-muội” để thể nhập lý tánh toàn vẹn
của vũ trụ trƣớc khi vận khởi đại bi.
Từ trong Sagaramūdra Samādhi, đức Thế Tôn xuất định và
nghĩ: “Giáo pháp do ta mới chứng đƣợc là rất sâu thẳm, vi
diệu, siêu lý luận, chỉ có ngƣời trí mới thấu hiểu, còn đa số
quần chúng thì đam mê ái dục, chạy theo ái dục, khó mà
thấy pháp y tánh duyên khởi, khó mà thấy đƣợc định lý
chƣ hành là tịch tịnh… nếu ta thuyết pháp mà quần chúng
không hiểu thì thật khó lòng cho ta”. Sau những suy nghĩ
ấy, Ngài bắt đầu nghĩ đến cách chuyển vận Pháp Luân qua
sự cầu thỉnh của Phạm-thiên Sahampati.
Bấy giờ, Ngài nghĩ đến Alarakalama, một đạo sĩ trƣớc đó
Ngài đã học tập thiền định. Ngài biết rằng, vị đạo sĩ này có
khả năng lãnh hội Chánh pháp thanh tịnh do Ngài vừa
chứng ngộ. Ngài muốn đi đến đạo tràng của ông để giáo
hóa ông ta, nhƣng chƣ thiên liền báo cho Ngài là ông ta đã
mệnh chung trƣớc đó bảy ngày.
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Đức Thế Tôn nghĩ, nếu đạo sĩ Alarakalama không mệnh
chung thì ông đƣợc nghe Ngài thuyết pháp đầu tiên.
Rồi thì, Ngài nghĩ đến Đạo sĩ Uddaka-Rāmputta là ngƣời
có thể lãnh hội đƣợc Chánh pháp, nhƣng chƣ thiên đã báo
cho Ngài biết, vị ấy đã qua đời ngày hôm qua.
Sau đó, đức Thế Tôn nghĩ đến những ngƣời bạn ngày
trƣớc cùng tu khổ hạnh tại vƣờn Nai (Isipatana), họ có thể
lãnh hội giáo pháp thanh tịnh mà Ngài đã chứng ngộ.
Khi đức Thế Tôn đi đến vƣờn Nai, từ xa anh em của ông
Kiều-trần-nhƣ đã thấy đức Thế Tôn và họ bàn tán với
nhau: “Sa môn Cồ-đàm (Gotama) tham trƣớc, buông lung,
không có khả năng trì giới, muốn đoạn trừ phiền não mà
lại sa đọa, thoái thất thiền định, trƣớc đó tu khổ hạnh mà
không có khả năng, huống nay đã trở lại ăn những thức ăn
ngon, ở chỗ an lạc, đó là hạng ngƣời giải đãi, rõ ràng
không có đạo khí. Khi ông ta đi đến, chúng ta không nên
hỏi han, kính trọng, không mời ngồi, không chỉ nƣớc rửa
chân, không mời ăn cơm, không làm tất cả những gì lịch
sự, ông đến thì tự ý ông đến, không có ai đứng dậy, nếu
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ông ta muốn ngồi thì chỉ cho ông đến nơi chỗ thật xấu để
ngồi”.
Tuy, họ ngồi, họ nói với nhau nhƣ vậy, nhƣng Tôn giả
Kiều-trần-nhƣ ngồi im lặng và không bằng lòng với những
cách nói của những vị kia.
Bấy giờ, đức Thế Tôn đi đến gần nơi năm anh em của ông
Kiều-trần-nhƣ, năm vị ấy cảm thấy trong ngƣời có cái gì
bất an, lúng túng, hốt hoảng, họ đứng phắt dậy cung kính
đón đức Thế Tôn, ngƣời thì sửa soạn chỗ ngồi, ngƣời thì
múc nƣớc cho Ngài rửa chân, ngƣời thì cầm y... Họ nói:
“Thỉnh Trƣởng lão Cồ-đàm ngồi vào chỗ cao quý”. Họ
cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi thƣa hỏi: “Diện mục
của Ngài đoan chính, cốt căn thanh tịnh, thân tƣớng của
Ngài sáng chói nhƣ vàng, da thịt của Ngài mịn màng và
tƣơi thắm nhƣ hoa quý, có phải Ngài đã chứng đƣợc loại
trí tuệ của bậc Thánh siêu vƣợt trần gian?”.
Bấy giờ đức Thế Tôn nói với năm vị ấy rằng: “Quý vị
không nên gọi Nhƣ Lai là Trƣởng lão, vì gọi nhƣ vậy, quý
vị sẽ bị sống trong đêm dài tăm tối không có lợi ích. Quý
vị biết rằng, tôi đã chứng đƣợc pháp Cam lồ, tôi nay là bậc
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toàn giác đầy đủ tất cả trí tuệ, tâm hoàn toàn tự tại, các lậu
hoặc hoàn toàn vắng lặng”.
“Quý vị hãy xích lại gần đây, Nhƣ Lai sẽ khai thị, trao
truyền giáo pháp cho quý vị, quý vị hãy lắng nghe đúng
nhƣ lời chỉ dạy mà tu tập thì chính ngay đời này quý vị sẽ
đoạn tận các lậu hoặc, quý vị sẽ an trú trong giải thoát, có
trí tuệ minh triệt, quý vị sẽ thành tựu phạm hạnh và điều
đáng làm thì trong đời này quý vị sẽ làm xong và vĩnh
viễn không còn tái sinh đời sau nữa”.
“Quý vị có biết không? trƣớc đó quý vị trách ta rằng:
“Trƣởng lão Cồ-đàm, tham đắm niềm vui thế tục, không
có khả năng trì giới, muốn đoạn trừ phiền não mà lại thoái
đọa... Cho nên, khi ta đến gần thì mỗi vị đều thấy bất an.
Do đó, quý vị không nên gọi Nhƣ Lai là Trƣởng lão”.
Bấy giờ, năm anh em Kiều-trần-nhƣ liền bạch đức Thế
Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, chúng con muốn làm sa môn
trong giáo pháp của Ngài”.
Đức Thế Tôn liền chấp nhận lời thỉnh cầu của họ bằng sự
im lặng. Sau đó, đức Thế Tôn đã nhận Bảo luân do Bồ tát
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Chuyển pháp dâng cúng. Bồ tát Chuyển pháp đã thƣa với
đức Thế Tôn rằng:
“Bạch Thế Tôn, quá khứ
Phật Nhiên Đăng thọ ký
Ngài sẽ thành Chánh giác
hiệu Thích Ca Mâu Ni.
Bấy giờ cũng có con
Con phát khởi nguyện này
khi nào Ngài thành Phật
Con sẽ cúng Bảo luân.
Tất cả hàng trời ngƣời
và các chúng Bồ tát
số đông không kể xiết
đều vì chuyển pháp luân.
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Mỗi vị dùng thần lực
vật dâng cúng đủ loại
nào đài báu, hoa, lọng…
nhiều kiếp nói không cùng.
Ba ngàn đại thiên giới
Trời, Ngƣời, A-tu-la
hết thảy các Long thần…
đều nhất tâm cung thỉnh”.
Sau khi đức Thế Tôn nhận Bảo luân xong, Ngài ngồi im
lặng cho đến cuối đêm, nghĩa là đến khi bình minh của
một ngày mới bắt đầu. Ngài mới gọi năm anh em Kiềutrần-nhƣ mà dạy:
“Quý vị nên biết, ngƣời xuất gia có hai loại chƣớng ngại:
Thứ nhất là tâm đắm nhiễm vào các dục cảnh mà không
thể tách rời, đó là hạng ngƣời phàm phu, căn tính thấp
kém, không có hiểu biết, không phải là bƣớc chân đi của
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bậc Thánh, không thích ứng với Đạo, không phải là tác
nhân giải thoát, không phải là tác nhân ly dục, không phải
là tác nhân của phép lạ, không phải là tác nhân thành Phật,
không phải là tác nhân Niết-bàn”.
Thứ hai là không có “Chánh tƣ duy”, tự hành khổ bản thân
để mong cầu giải thoát. Hai chƣớng ngại ấy, trong quá khứ
đã đƣa đến khổ báo, trong hiện tại đang đƣa đến khổ báo,
trong tƣơng lai sẽ đƣa đến khổ báo.
Này quý vị hãy từ bỏ hai cực đoan ấy. Nhƣ Lai sẽ vì quý
vị mà nói pháp Trung đạo. Quý vị cần phải lắng nghe, suy
nghĩ và thực hành. giáo pháp Trung đạo là Chánh kiến,
Chánh tƣ duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng,
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định”. Rồi, đức Thế
Tôn giảng tiếp cho năm vị Tỷ khƣu về pháp Tứ-thánh-đế.
Ngài nói: “Nỗi khổ của bị sinh, già, bệnh, chết, thƣơng yêu
mà phải xa lìa, oán đối mà phải gặp gỡ, mơ ƣớc không
thành, đời sống bị trói buộc bởi năm uẩn và bị vô thƣờng
đốt cháy, tất cả những bất hạnh đó đều thuộc về Khổthánh-đế.
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Ngài nói tiếp: Tham có mặt và đi kèm với khát ái, với
chấp thủ, với nghiệp hữu thì chúng là những tác nhân tạo
nên khổ đau, chúng thuộc về Tập-thánh-đế.
Ngài nói tiếp: Tham có mặt và tính a tòng của nó, cho đến
khát ái, chấp thủ, nghiệp hữu, tất cả chúng hoàn toàn vắng
mặt, không sinh khởi thì đó gọi là Diệt-thánh-đế. Con
đƣờng diệt tận khổ đau là Bát-thánh-đạo chính là Đạo-đế.
Đức Thế Tôn nói với các vị ấy rằng, Tứ-thánh-đế này, do
tự thân Ngài chứng ngộ, chứ không phải do ai trao truyền
lại. Chính Ngài đã tri Khổ, đã đoạn Tập, đã chứng Diệt, đã
tu Đạo. Ngài nói, khi Ngài chƣa chứng Tứ-thánh-đế, chƣa
thành tựu Vô thƣợng Bồ đề thì Chánh trí chƣa phát sinh,
nhƣng khi chứng đƣợc Tứ-thánh-đế này thì đạt đƣợc tâm
giải thoát, tuệ giải thoát, không còn thoái thất, do Chánh
trí mà đắc Vô thƣợng Bồ đề.
Sau khi nghe đức Thế Tôn chuyển vận pháp luân, năm anh
em Kiều-trần-nhƣ tuần tự mắt sinh, trí sinh, giác sinh,
minh sinh và Ngài đã tuần tự truyền trao cụ túc giới cho
từng vị bằng cách gọi tên “Hãy đến nơi hạnh phúc, hỡi các
Tỷ khƣu”.
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Nhƣ vậy, năm anh em Kiều-trần-nhƣ là Tăng đoàn đầu
tiên do đức Thế Tôn thiết lập dựa trên nền tảng của Bátthánh-đạo và Tứ-thánh-đế.
Rồi, đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ của đạo lực, âm thanh
của mầu nhiệm, Ngài gọi chúng Tỷ khƣu mà nói: “Nhãn
căn là vô thƣờng, khổ, không, vô ngã... nó nhƣ cỏ mục,
nhƣ đất khô xây tƣờng nguy hiểm, bất thực. Cho đến nhĩ
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn cũng đều nhƣ vậy.
Này Kiều-trần-nhƣ, tất cả pháp từ nơi nhân duyên mà sinh
khởi, chúng không có thực thể, chúng không phải là
thƣờng, chúng không phải đoạn, tuy không có tác giả,
nhƣng có thọ giả, quả báo thiện ác không có vong mất.
Này Kiều-trần-nhƣ, sắc là vô thƣờng, khổ, không, vô ngã,
cho đến thọ, tƣởng, hành, thức cũng đều nhƣ vậy. Ái là
một dòng sông trôi chảy liên lỉ, làm nhân duyên nuôi lớn
mọi khổ đau. Nếu chứng đƣợc Thánh đạo, thấy rõ Tánhkhông của tất cả vạn pháp thì có khả năng tận diệt mọi khổ
đau.
Này Kiều-trần-nhƣ! do tƣ duy không chính đáng, do phân
biệt vọng tƣởng mà vô minh sinh khởi...”.
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Đến đây, đức Thế Tôn trình bày cho năm vị Tỷ khƣu đầu
tiên này về nguyên lý mƣời hai duyên khởi. Và Ngài nói,
do thấy rõ và giác ngộ đƣợc lý duyên khởi ở trong năm
uẩn, mƣời hai xứ, mƣời tám giới, mà Ngài thành tựu Nhƣlai, A-la-hán, bậc Chánh đẳng giác.
Giáo pháp này rất sâu thẳm, vi diệu, không phải là chỗ
chứng ngộ, chỗ đến đƣợc của những ngƣời theo con đƣờng
khác, mà chỉ thực hành theo Trung đạo.
Khi đức Thế Tôn chuyển vận ba lần, mƣời hai hành tƣớng
Pháp Luân xong, Tôn giả Kiều-trần-nhƣ là ngƣời kiến đạo,
liễu đạo đƣợc pháp nhân duyên, sau đó Tôn giả nỗ lực tu
tập, quán chiếu và chứng đạt đƣợc quả vị A-la-hán, các vị
kia cũng đều tuần tự nhƣ vậy.
Nhƣ vậy, năm anh em Kiều-trần-nhƣ là nhóm Tăng đoàn
có mặt đầu tiên trong giáo pháp của đức Thế Tôn.(35)
2. Da-xá và những bạn bè
Khi Tăng đoàn đầu tiên đƣợc thành lập tại Vƣờn Nai, đức
Thế Tôn tiếp tục tuyên dƣơng Chánh pháp tại xứ này.
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Ở đây, Ngài đã hóa độ chàng thanh niên Yaśa (Da-xá), con
trai độc nhất của Trƣởng giả Thiện giác, vị Trƣởng giả
giàu có nhất của xứ Ba-la-nại (Baranasi).
Chàng Yaśa sau một đêm ăn chơi trác táng với các ca nhi,
rồi mệt nhoài và ngủ say; bỗng thức giấc, chàng giật mình
kinh khủng khi thấy các thể nữ ngủ say, thân thể hở hang,
lƣu chảy những đồ bất tịnh; có ngƣời nằm sấp mà ngủ
dáng dấp kinh dị; có ngƣời nằm ngửa ngáy khè, nƣớc
miếng chảy ra giàn giụa; có ngƣời nằm ngửa mớ rên hƣ
hử, đầu tóc bù xù... Yaśa thấy họ đang sống mà đồng nhƣ
những tử thi không khác nên tâm của chàng khởi lên tƣ
tƣởng nhàm chán thế tục, muốn tìm về với sự yên tĩnh.
Chàng nghĩ, nếu tiếp tục sống nhƣ thế này thì đại khủng
khiếp, đại khốn nạn, đại phiền muộn, đại bất an, đại oan
gia. Nghĩ nhƣ vậy, từ chỗ nằm Yaśa đứng dậy, đi đến chỗ
của phụ thân, cũng thấy cảnh của các kỹ nữ đang say ngủ
diễn ra y hệt nhƣ bên chỗ của chàng.
Thấy cảnh tƣợng ngao ngán, chàng mở cửa ra đi hƣớng về
bờ sông Ba-la-nại, vừa đi chàng vừa lẩm bẩm: “Thật là đại
tai họa, đồ khủng khiếp”.
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Bấy giờ, đức Thế Tôn đang đi thiền hành bên bờ sông,
Ngài nghe Yaśa nói nhƣ vậy, Ngài hỏi: “Cái gì vậy, thôi
hãy đến đây! Này Yaśa, chỗ này không có tai họa, chỗ này
không có khiếp đảm, chỗ này là nơi an lạc, chỗ này là nơi
tự tại”.
Từ xa, Yaśa nghe tiếng nói của đức Thế Tôn phát ra nhƣ
vậy, chàng liền tìm đến chỗ của đức Thế Tôn, chàng thấy
Ngài dáng dấp ung dung tự tại, các căn thanh tịnh, tâm ý
an trú trong Chánh định, thân thể có ba mƣơi hai phƣớc
tƣớng trang nghiêm, chàng liền sụp xuống đảnh lễ đức Thế
Tôn, rồi đứng một bên Ngài.
Đức Thế Tôn nói cho Yaśa nghe về hạnh bố thí, hạnh trì
giới, những hành động đƣa đến sanh Thiên, tai họa của
năm dục lạc, các lậu hoặc mà chƣa hết thì còn phiền não,
Ngài ca ngợi pháp xuất gia thanh tịnh.
Nghe Thế Tôn nói nhƣ vậy, tâm của Yaśa phát sinh sự
hoan hỷ, phát sinh sự mong cầu sống bằng đời sống thanh
tịnh.
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Bấy giờ, Trƣởng giả Thiện Giác biết Yaśa bỏ nhà ra đi,
ông ta liền đi tìm dọc theo dòng sông Ba-la-nại, từ xa ông
thấy Thế Tôn và ông đã tìm đến nơi Ngài, ông kính lễ
xong và hỏi, Ngài có thấy Yaśa con trai của tôi đâu
không? đức Thế Tôn bảo ông rằng: “Ông ngồi yên tĩnh
một lát rồi sẽ gặp Yaśa”. Ông Trƣởng giả tin lời nói của
đức Thế Tôn, ông mừng lắm, ông đảnh lễ Ngài rồi đứng
một bên.
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với ông Trƣởng giả lợi ích của
sự bố thí, cách mở ra mọi sự trói buộc... nghe xong, vị
Trƣởng giả có đƣợc cách nhìn rất thanh tịnh đối với giáo
pháp, Trƣởng giả trở về nƣơng tựa Phật, nƣơng tựa Pháp,
nƣơng tựa Tăng, lãnh thọ năm giới, làm hàng Cận sự nam
đệ tử của đức Thế Tôn, sau các thƣơng gia Tapassu và
Bhallikà.
Sau đó, đức Thế Tôn gọi Yaśa đến để phụ thân gặp. Khi gặp
Yaśa Trƣởng giả nói: “Mẹ của con nhớ con nhiều lắm, vì
nhớ con mà mẹ con khổ, vì con mà mẹ con khóc than, vì con
mà mẹ con buồn thảm, lại đừng để vì con mà mẹ con phải
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chết, con hãy trở về thăm mẹ con, khi mẹ con đang còn
sống”.
Khi nghe phụ thân nói nhƣ vậy, Yaśa chỉ ngồi im lặng và
đƣa mắt nhìn vào mặt đức Thế Tôn.
Bấy giờ, đức Thế Tôn gọi Trƣởng giả mà bảo: “Yaśa hôm
nay, không phải nhƣ ngày trƣớc nữa đâu. Yaśa hôm nay đã
học tập và có cách nhìn của trí tuệ, cũng đã chứng nghiệm
các pháp, cũng đã tin Phật, Pháp, Tăng nhƣ ông không
khác, Yaśa không nên trở về nhà để hƣởng thụ các dục
nhƣ xƣa”.
Trƣởng giả nghe đức Thế Tôn dạy nhƣ vậy, ông liền phát
tâm để cho Yaśa ở lại tu tập. Trƣởng giả đã cung thỉnh đức
Thế Tôn và chúng Tăng, trong đó có cả Ya'sa nữa, ngày
mai về nhà để ông cúng dƣờng trai phạn, đức Thế Tôn đã
nhận lời bằng sự im lặng. Trƣởng giả kính lễ đức Thế Tôn
rồi ra về.
Bấy giờ, Yaśa từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn,
xin đƣợc xuất gia thọ Cụ túc giới. Yaśa đƣợc đức Thế Tôn
chấp nhận và gọi: “Hãy tự mình đến nơi hạnh phúc, hỡi Tỷ
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khƣu! Con nay ở trong giáo pháp của ta, thực hành đời
sống phạm hạnh đoạn tận các lậu hoặc”.
Đức Thế Tôn dạy nhƣ vậy xong, Yaśa liền trở thành Tỷ
khƣu đầy đủ giới pháp. Sáng mai, Ya'sa làm thị giả đức
Thế Tôn hƣớng dẫn Ngài và chúng Tăng về nhà thân phụ
để dùng cơm.
Khi đến nhà Trƣởng giả, đức Thế Tôn và chúng Tăng ngồi
vào vị trí đã sắp sẵn. Bấy giờ, mẹ và vợ của Yaśa đến đảnh
lễ đức Thế Tôn và chúng Tăng, rồi ngồi xuống một bên
nghe đức Thế Tôn thuyết pháp về lợi ích của hạnh bố thí,
lợi ích của đời sống thanh tịnh. Đức Thế Tôn dạy, sống mà
không thấy rõ đƣợc bản chất của cuộc đời là khổ, sống mà
thiếu hiểu biết là khổ, Ngài nói tiếp sự hạnh phúc an lạc
thực sự xảy ra, thực sự có mặt, khi mọi chất liệu của sự đau
khổ đã đƣợc gạn lọc, mọi tác nhân khổ đau đã bị loại trừ.
Rồi Ngài chỉ cho phƣơng pháp gạn lọc và loại trừ những
khổ đau ấy.
Cả gia đình Yaśa nghe đức Thế Tôn giảng nhƣ vậy rất
hoan hỷ, trong giây phút đó, mọi phiền não của họ lắng
xuống, tâm của họ có sự an tịnh, họ có cách nhìn rất thanh
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tịnh đối với pháp, họ không còn có nghi ngờ gì nữa đối với
Phật, Pháp, Tăng, họ xin quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ trì
năm giới. Nhƣ vậy, mẹ và vợ của Yaśa là Cận sự nữ đầu
tiên của đức Thế Tôn.
Thuyết pháp và thọ trai tại nhà Trƣởng giả Thiện Giác
xong, đức Thế Tôn, chúng Tăng và Yaśa đều trở về lại
Vƣờn Nai.
Nghe Yaśa đã xuất gia làm Tỷ khƣu, làm đệ tử của đức
Thế Tôn, toàn thể gia đình của Yaśa đều quy y Tam bảo,
làm hàng đệ tử tại gia của Ngài. Những bạn bè của Yaśa
nhƣ Vīmala (Tỳ-ma-la), Subahū (Tu-bà-hầu), Puññaji
(phú-lan-na-ca), Gavāmati (Già-bà- bạt-đế) họ suy nghĩ
bàn tán với nhau rằng bậc Đại sa môn này, chắc là bậc
phạm hạnh bậc nhất, phải là bậc kiên cố bất động vƣợt hơn
những vị khác, pháp hội của ông ta chắc là số một. Vì
Yaśa mà còn phải đến bên cạnh vị sa môn ấy, mong cầu
xuất gia, thọ học đời sống phạm hạnh. Bây giờ, chúng ta
cũng nên đến nơi bậc Đại sa môn ấy để cầu tu tập phạm
hạnh.
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Trƣớc hết, họ tìm gặp Yaśa, họ hỏi thăm về đời sống phạm
hạnh và cách thức xin phép để xuất gia tu tập. Yaśa hứa sẽ
giúp đỡ bằng cách xin đức Thế Tôn chấp nhận cho họ xuất
gia tu tập.
Bấy giờ, Yaśa đƣa họ đến yết kiến đức Thế Tôn và xin cho
họ xuất gia tu học. Khi ấy, đức Thế Tôn liền nói pháp thoại
cho họ để họ hiểu rõ tinh yếu của pháp. Sau khi họ nghe
đức Thế Tôn nói về cốt yếu của pháp xong, họ đứng dậy
đảnh lễ Ngài và thƣa rằng: “Bạch Đại giác Thế Tôn, cho
chúng con ngày nay đƣợc sống gần gũi Thế Tôn, cho chúng
con xuất gia, nƣơng tựa vào giáo pháp của Ngài, thọ Cụ túc
giới”. Đức Thế Tôn chấp nhận cho họ xuất gia, trao truyền
Cụ túc giới cho họ. Ngài nói: “Quý vị nay đã trở thành Tỷ
khƣu, khéo đến với sự thanh tịnh, sống trong giáo pháp của
ta, thực hành đời sống phạm hạnh, diệt trừ mọi khổ đau”.
Từ đó, bốn vị kia trở thành Sa môn, Tăng đoàn đến đây
gồm mƣời vị do đức Thế Tôn lãnh đạo.
Bạn bè của Yaśa còn năm mƣơi ngƣời nữa, họ nghe Yaśa
xuất gia làm bậc sa môn trong Pháp và Luật do đức Thế
Tôn giảng dạy, họ cũng đã đến tìm Ya'sa và nhờ Yaśa xin
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đức Thế Tôn cho họ xuất gia, Yaśa đến bạch đức Thế Tôn
và đƣợc Ngài chấp thuận rồi Ngài nói pháp yếu và trao
truyền cụ túc giới cho họ. Tăng đoàn đến đây đã lên đến
60 vị. (36)
3. Ba anh em Ngài Ca-diếp và hàng đệ tử
Sau khi chuyển Pháp Luân tại Vƣờn Nai, đức Thế Tôn độ
năm anh em Kiều-trần-nhƣ xong, Ngài tiếp tục ở đây hóa
độ Yaśa, gia đình và bạn bè của ông ta, rồi Ngài mở rộng
cuộc hoằng hóa, đi trở lại Uruvelà (Ƣu-lâu-tần loa), nhiếp
hóa ba anh em Ca-diếp. Họ theo đạo thờ Thần lửa. Họ cho
rằng: “Lửa là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Nó có
nguồn gốc từ Brahma (Phạm Thiên). Chính lửa là sức
sống, không có lửa là không có sức sống. Lửa là ánh sáng,
là hơi ấm, là năng lƣợng làm phát sinh cây cối, muông thú
và con ngƣời...”.
Khi đức Thế Tôn đến Uruvelā, Ca-diếp đã cung đón và
chào hỏi niềm nở. Ca-diếp hỏi đức Thế Tôn rằng: “Ngài
có an ổn hạnh phúc không? đức Thế Tôn trả lời: “Sống
cuộc đời không có bệnh hoạn, biết vừa đủ, vắng lặng mọi
phiền não, có đức tin thuần tịnh, đó là an ổn”. Nghe đức
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Thế Tôn trả lời nhƣ vậy, Ca-diếp phát lòng ngƣỡng mộ,
cung thỉnh Ngài ở tại Uruvelā. Đức Thế Tôn nói, ở lại đây
cũng đƣợc nhƣng tôi muốn vào Thạch Thất (Hỏa Viện) để
nghỉ một đêm. Ca-diếp nói: “Thƣa Đại Sa môn! Tôi không
tiếc gì, nhƣng trong đó mấy ngày nay có con Độc Long, nó
vào lƣu trú ở trong, e rằng Ngài vào nghỉ đêm trong ấy sẽ
bị nó xâm hại. Đức Thế Tôn bảo Ca-diếp không cần lo
ngại nhiều.
Đức Thế Tôn liền vào Thạch Thất (Hỏa Viện), Ngài trải
tòa ra và ngồi yên tĩnh, Độc Long thấy vậy, sân tâm khởi
lên, phun lửa dữ đến Thế Tôn, nhƣng nó đã bị đức Thế
Tôn nhiếp phục. Bấy giờ, Ca-diếp thấy uy lực của đức Thế
Tôn nhƣ vậy, hết sức kính nể.
Một buổi sáng, Thầy trò của Ca-diếp nhen lửa để tế Thần,
nhen lửa không đỏ, họ ngạc nhiên, sao hôm nay có chuyện
lạ này! Ca-diếp đến thƣa đức Thế Tôn, Ngài dạy: “Muốn
làm cho lửa đỏ, thì đốt lửa đỏ, gọi là lửa đỏ”. Sau khi lửa
đỏ, làm xong công việc, họ muốn làm cho lửa tắt nhƣng lửa
không tắt. Ca-diếp đến thƣa đức Thế Tôn, Ngài dạy: “Muốn
làm cho nó tắt, thì dập cho nó tắt, gọi là tắt”.
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Bấy giờ, Ca-diếp tổ chức đại hội tế Thần bảy ngày, từ hàng
vua quan cho đến thứ dân ở xứ Magadha đều kéo về
Uruvelā hành hƣơng. Ca-diếp liền nghĩ, mong sao bảy ngày
này, bậc Đại sa môn kia đừng xuất hiện ở đây; nếu Ngài ấy
xuất hiện ở đây trong dịp này thì mọi ngƣời sẽ bỏ mình mà
theo Ngài. Vì Ngài uy đức và tƣớng hảo vô thƣợng.
Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Ca-diếp nên bảy ngày ấy,
Ngài yên tĩnh, không xuất hiện. Bảy ngày sau, Ngài xuất
hiện, Ca-diếp hỏi: “Bảy ngày vừa rồi Ngài đi đâu, không
đến đây? đức Thế Tôn mỉm cƣời và nói: “Tôi biết tâm của
ông rồi”.
Có lần, đức Thế Tôn đi kinh hành trên bờ sông Ni-liênthuyền (Nerañjana), bất chợt bị đất lở, nƣớc xoáy Ngài ra
giữa dòng sông, Ca-diếp kêu các đệ tử đƣa thuyền ra cứu
Ngài nhƣng đức Thế Tôn đã đi lƣớt trên nƣớc một cách
bình thản để vào bờ. Ca-diếp nói uy lực của sa môn nhƣ
vậy nhƣng không bằng đạo A-la-hán của ta. Đức Thế Tôn
gọi Ca-diếp và bảo: “Ông không phải là A-la-hán, tại sao
cống cao cho mình là A-la-hán”. Nghe đức Thế Tôn quở
trách nhƣ vậy, lông tóc của Ca-diếp dựng ngƣợc lên, tâm
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hồn khiếp đảm, cúi đầu trƣớc đức Thế Tôn và nói: “Đại
thánh đã biết rõ tâm tôi, cúi xin Đại thánh nhiếp thọ tôi
vào trong giáo pháp của Ngài. Đức Thế Tôn nói: “Này Cadiếp! Ông là bậc kỳ cựu có nhiều đệ tử, Quốc vƣơng, Đại
thần, nhân dân đều kính ngƣỡng ông. Nay ông theo ta học
đạo, không tránh đƣợc lỗi tự khinh, ông nên bàn bạc với
đệ tử của ông cho thật kỹ”.
Ca-diếp rất cảm phục lời dạy của đức Thế Tôn. Ông trở về
vân tập chúng đệ tử lại và nói: “Tôi đã tin và hiểu giáo
pháp của bậc Đại sa môn kia, chỗ chứng đạo của vị Đại sa
môn ấy là chân chính, tôi nay muốn quy thú vị Đại sa môn
ấy, quý vị nghĩ nhƣ thế nào?”. Các hàng đệ tử đáp:
“Chúng con cũng muốn quy y theo vị ấy”.
Bấy giờ, Ca-diếp và các đệ tử lấy tất cả y phục, dụng cụ tế
hỏa vứt bỏ xuống sông Neranjara, rồi đi đến đức Thế Tôn,
họ kính lễ Ngài xong, Ca-diếp tác bạch: “Bạch Thế Tôn,
con và các đệ tử muốn làm hàng sa môn trong Thánh pháp
của Ngài”. Đức Thế Tôn liền chấp nhận và nói: “Hãy tự
mình đi đến hạnh phúc, hỡi các Tỷ khƣu!”. Lúc đó các vị
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ấy liền thành tựu giới thể trở thành Tỷ khƣu. Đến đây, giáo
đoàn của đức Thế Tôn đã lên đến 560 vị.
Sau khi Ca-diếp và năm trăm đệ tử của ông ta xuất gia
theo đức Thế Tôn, tuân hành Pháp luật do Ngài giảng dạy
thì hai ngƣời em của Ca-diếp là Nan-đề-ca-diếp
(Nadikassapa) và Già-da-ca-diếp (Gaya Kassapa) đang
hành đạo ở hạ lƣu sông Nerañjana (Ni-liên-thuyền) thấy
tất cả y phục, dụng cụ tế lửa trôi bồng bềnh dƣới dòng
sông và hai anh em này rất lo sợ cho Ca-diếp, vì nghĩ rằng
ông ta bị giặc cƣớp ám hại. Họ cùng 500 đệ tử đi ngƣợc
dòng sông tìm đến Uruvelā là nơi Đạo tràng hành đạo của
Ca-diếp, họ thấy Ca-diếp và đệ tử của ông ta đều là những
sa môn tu học theo bậc Đại sa môn Cồ-đàm. Họ rất ngạc
nhiên và trách cứ Ca-diếp rằng: “Đại huynh là bậc kỳ cựu
đã 120 tuổi, trí tuệ sâu xa, trong quốc nội mọi ngƣời ai
cũng tôn sùng. Theo chúng tôi nghĩ, đại huynh đã chứng
A-la-hán, nay Đại huynh đã từ bỏ đạo nghiệp thanh tịnh
mà theo vị sa môn kia, đạo lý của ông ta có hơn chăng?”.
Ca-diếp trả lời với hai anh em rằng: “Đạo của đấng Giác
ngộ là tối ƣu, giáo pháp của Ngài là cao hơn hết. Tôi từ
xƣa tới nay chƣa thấy vị nào đạo lực có thể so sánh bằng
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đấng Giác ngộ. Giáo pháp của Ngài sẽ hóa độ vô lƣợng
chúng sanh. Và có thể sử dụng ba trƣờng hợp để hóa độ.
- Dùng đạo lực thần thông để hóa độ.
- Dùng trí tuệ để biết tâm lƣợng của kẻ khác mà hóa độ.
- Khéo biết mọi thứ phiền não, chẩn đoán đúng bệnh mà
cho thuốc.
Khi nghe Ca-diếp trình bày nhƣ vậy, hai anh em kia sanh
tâm cung kính đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài, họ
quay lại hỏi các đệ tử: “Quý vị nghĩ nhƣ thế nào? Năm
trăm đệ tử liền đồng thanh trả lời: “Chúng con nguyện
theo lời giáo huấn của Thầy”.
Lúc đó, họ đi đến đức Thế Tôn, mong cầu đƣợc làm sa
môn trong Thánh pháp của Ngài. Đức Thế Tôn liền chấp
nhận và gọi họ rằng: “Hãy tự mình đi đến hạnh phúc, hỡi
các Tỷ khƣu”.
Bấy giờ, những vị ấy đều thành tựu giới thể cụ túc, hình
tƣớng của họ đều trở thành hình tƣớng của bậc Sa môn.
Đến đây Tăng đoàn do đức Thế Tôn lãnh đạo đã lên đến
một ngàn sáu mƣơi vị. Họ yên tĩnh tu tập hoặc du hóa
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thuyết pháp, truyền giới, trao truyền Chánh pháp cả xứ Bala-nại (Baranasi), từ vua chúa đến nhân dân đều hấp thụ
Chánh pháp, ai nấy đều hoan hỷ ngƣỡng mộ.(37)
4. Đức Thế Tôn hóa độ Xá-lợi-phất (Sāriputta) và
Mục-kiền-liên (Moggallāna)
Tại thành Rājagaha (Vƣơng-xá), xứ Magadha (Ma-kiệt-đà),
đức Thế Tôn đã giáo hóa hai vị Xá-lợi-phất (Sāriputta) và
Mục-kiền-liên (Moggallāna).
Hai vị này đã xuất gia tu học với Đạo sĩ Sanjaya, một vị
đạo sĩ chủ trƣơng thuyết “Bất khả tri luận (Ajñānavada)”
hay thuyết “Hoài nghi”.
Một hôm, có ngƣời hỏi Sanjaya rằng: “Tôi thƣờng nghe
nói còn có kiếp sau. Vậy, có hay không ?”. Ông trả lời:
“Nếu xƣa nay, tôi vẫn tin là có kiếp sau thì tôi trả lời rằng:
Có kiếp sau. Tuy nhiên, tôi chƣa bao giờ nghĩ đến là có, và
cũng chƣa bao giờ nghĩ rằng có lẽ là có. Ngƣợc lại, tôi
cũng chƣa bao giờ nghĩ trái với những ngƣời bảo là có, mà
tôi bảo rằng không, vì tôi chƣa hề nghĩ đến việc không có
kiếp sau”.(38)
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Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đang đƣợc học tập
lý thuyết này với Sanjaya. Và ông ta đang hƣớng dẫn hai
vị này về đạo thuật, kỹ nghệ, y dƣợc, thực tập thiền định
Phi tƣởng. Nhƣng hai vị ấy hết sức thông minh, Sanjaya
hƣớng dẫn xong, họ thực tập bảy ngày bảy đêm là có kết
quả và hiểu biết mọi vấn đề ông đã chỉ dạy. Đạo sĩ Sanjaya
giao cho hai vị trách nhiệm thủ lãnh học chúng tại đạo
tràng do ông ta lãnh đạo. Tuy vậy, Xá-lợi-phất trong lòng
không yên tịnh, liền bảo với Mục-kiền-liên rằng: “Pháp do
Sanjaya hƣớng dẫn, pháp ấy không thể diệt tận khổ đau
đến chỗ hoàn toàn cùng tận. Vậy bạn hãy cùng tôi tìm một
Đạo sƣ tài giỏi khác để học tập”. Mục-kiền-liên trả lời
rằng: “Tôi đồng ý với bạn về điều đó nhƣng không thể từ
bỏ vị đạo sƣ này, khi chƣa tìm ra những vị khác”. Hai vị
đã hứa với nhau, hễ ai tìm ra vị Đạo sƣ giỏi hơn thì hãy
báo cho nhau, rồi chúng ta cùng đi đến đó mong cầu sự chỉ
bày.
Bấy giờ, vào một buổi sáng đẹp trời, Trƣởng lão Tỷ khƣu
Assaji (Mã-thắng) đi vào thành phố Rājagaha để khất thực,
dáng dấp ung dung, đi đứng đĩnh đạc, các căn thanh tịnh,
luôn luôn an trú trong chánh niệm, làm cho mọi ngƣời dân
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thành phố này đều ngƣỡng mộ, họ bàn tán với nhau rằng:
“Vị ấy khéo nhiếp phục các căn thức, đi đứng luôn luôn ở
trong sự an tịnh, miệng mỉm cƣời và nói năng từ ái, vị này
chắc chắn là dòng dõi họ Thích”.
Trong lần khất thực này, Xá-lợi-phất đã gặp Tỷ khƣu
Assaji, ông sinh tâm ngƣỡng mộ kính mến và tự nghĩ, ta
có nghe trong xứ này có bậc A-la-hán xuất hiện, có lẽ Đại
đức này là một trong những vị đó.
Xá-lợi-phất định đến hỏi nhƣng tự nghĩ là chƣa phải lúc.
Ông ta đi chậm phía sau theo dõi cho đến khi Assaji khất
thực xong và ra khỏi thành phố. Xá-lợi-phất đến trƣớc
Assaji chào hỏi và thƣa rằng: “Thƣa Đại đức, thầy của Đại
đức là ai? Ngài y vào ai mà xuất gia? Do thực hành pháp
nào mà có an lạc”. Bấy giờ, Đại đức Assaji trả lời với Xálợi-phất rằng: “Thƣa nhân giả, thầy của tôi là bậc Đại sa
môn, xuất thân từ dòng họ Thích, ngài đã xuất gia và thành
tựu Phật quả, đó là thầy của tôi, tôi y vào ngài mà xuất gia,
do thực hành pháp của ngài dạy mà có an lạc”.
Xá-lợi-phất thƣa: “Vị thầy của Đại đức sắc diện có đoan
chính không? Có lẽ vị ấy đạo lực vƣợt hẳn Đại đức?”.
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Assaji liền trả lời nhƣ sau: “Ví nhƣ hạt cải so sánh với núi
Tu Di, nhƣ nƣớc dấu chân trâu sánh với biển cả, nhƣ loài
muỗi mòng sánh với chim Kim Súy, tôi mà so với đức
Giác ngộ cũng giống nhƣ vậy”. Assaji nói tiếp: “Thầy của
tôi minh triệt pháp ba đời, chứng đắc trí vô ngại, thành tựu
tất cả thiện pháp”.
Xá-lợi-phất thƣa với Assaji rằng: “Thầy của Đại đức dạy
pháp nhƣ thế nào? Thƣờng luận điểm gì?”. Đại đức Assaji
trả lời: “Đối với Chánh pháp tôi còn ấu trĩ, mới học tập,
còn cạn cợt, hiểu biết đang còn ít ỏi, đâu có đủ khả năng
để trình bày rộng rãi đƣợc, nay tôi chỉ nói tóm tắt thôi”.
Xá-lợi-phất thƣa: “Mong Đại đức nói cho chúng tôi chỉ
tiếp nhận chân lý, không câu nệ danh từ, văn cú, kẻ trí chỉ
ái mộ nghĩa lý chân thật và y vào nghĩa lý ấy để tu hành”.
Đại đức Assaji liền nói: “Thầy tôi nói pháp nhân duyên, và
chỉ giảng giải con đƣờng đƣa đến giải thoát. Thầy tôi nói
pháp trong bài kệ này:
“ Chƣ pháp tùng nhân sanh,
chƣ pháp tùng nhân diệt,
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nhƣ thị diệt dự sinh,
Sa môn thuyết nhƣ thị”.
Nghĩa là:
“Vạn vật từ nơi nhân duyên mà sinh
vạn vật từ nơi nhân duyên mà diệt
cả sinh cùng diệt đều nhƣ vậy
bậc Sa môn nói nhƣ thế”.
Xá-lợi-phất nghe Assaji trình bày bài kệ tóm lƣợc xong,
Ngài liền thông đạt nghĩa lý và nói với Assaji rằng: “Bài
kệ kia trình bày đúng văn cú thì phải nhƣ thế này:
“Chƣ pháp nhân sanh giả,
bỉ pháp tùng nhân diệt,
nhân duyên diệt tức đạo,
Đại sƣ thuyết nhƣ thị”.
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Nghĩa là:
“Vạn vật sinh khởi từ nhân duyên,
chúng hủy diệt cũng tùy theo nhân duyên;
Vắng bặt nhân duyên chính là đạo,
Bậc Đại sƣ nói nhƣ vậy”.
Bấy giờ, Xá-lợi-phất chiêm nghiệm bài kệ trên, thấy rõ
nghĩa lý, ông có cách nhìn thanh tịnh đối với pháp, ông
thấy rõ tƣớng vắng lặng của pháp hữu vi. Ông cảm ơn Đại
đức Assaji và chào từ giã.
Xá-lợi-phất trở về báo cho Mục-kiền-liên biết là đã gặp
đƣợc giáo pháp cao cả quý báu, bây giờ chúng ta hãy đi
đến bậc Đại Sa môn. Họ từ giã Thầy của họ là Sanjaya, và
đi tìm đức Thế Tôn. Từ xa, đức Thế Tôn thấy họ Ngài nói:
“Gặp đƣợc các Thánh là vui,
đƣợc chung sống lại càng vui thêm.
Không gặp những kẻ ngu si,
đó là niềm vui thƣờng tại”.
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Khi Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên và đồ chúng của họ đến
gặp đức Thế Tôn, họ đảnh lễ Ngài và thƣa: “Ngày nay
chúng con ở trƣớc đức Thế Tôn, muốn đƣợc xuất gia tu
tập đạo hạnh trong giáo pháp của Ngài. Kính mong Ngài
cho chúng con đƣợc xuất gia, đƣợc thọ Cụ túc giới”.
Đức Thế Tôn liền chấp nhận cho họ xuất gia và Ngài nói:
“Hãy tự mình đi đến hạnh phúc, hỡi các Tỷ khƣu! Ngày
nay quý vị đã đến và nhập vào trong giáo pháp tự chứng
ngộ của ta để thực hành phạm hạnh, tận diệt khổ đau”.
Đức Thế Tôn nói nhƣ vậy xong, quý vị kia đều thành tựu
giới thể Tỷ khƣu, đầy đủ hình thức của một vị Sa môn.
Hai trăm năm mƣơi vị học trò của Xá-lợi-phất và Mụckiền-liên cũng xuất gia theo đức Thế Tôn, Tăng đoàn đến
đây đã lên đến 1310 vị.
Có tài liệu ghi, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có 500 quyến
thuộc lần lƣợt xuất gia thọ cụ túc giới.(39)
Trên bƣớc đƣờng hành hóa, đức Thế Tôn đã hóa độ cho
Phạm Chí Trƣờng Trảo (Dīghanakha) một nhà luận nghị
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rất giỏi theo giáo thuyết Bà-la-môn, ông ta là cậu ruột của
Xá-lợi-phất (Sāriputta).
Khi nói chuyện với Dīghnakha, đức Thế Tôn xác nhận
những gì Ngài nói là từ sự thực chứng. Và giáo pháp của
Ngài là để thực hành để thể nhập thực tại vô ngã, là ngón
tay chỉ mặt trăng, Dīghnakha đã xin đức Thế Tôn chỉ cho
ông con đƣờng loại bỏ các cảm thọ về khổ, về lạc và
những cảm thọ không thuộc về khổ, về lạc. Đức Thế Tôn
đã dạy cho ông phƣơng pháp loại bỏ các cảm thọ để thân
tâm có đƣợc sự yên tịnh. Cuối cùng, Dīghnakha đã xin đức
Thế Tôn xuất gia sống trong pháp và luật của Ngài.
Khi trở về thăm Hoàng tộc, đức Thế Tôn đã độ cho Ānanda,
Nanda, Rahūla, Devadatta... gia nhập Tăng đoàn tu tập.
Tại Ba-la-nại, Trƣởng lão Yaśa đã độ cho 500 thƣơng gia,
xuất gia làm Tỷ khƣu gia nhập Tăng đoàn nữa.
5. Nữ giới xuất gia
Tại Vesāli ở rừng Mahāvana, đức Thế Tôn chế ra “Bát
kỉnh pháp”, chấp nhận cho nữ giới xuất gia, đó là bà Maha-ba-xà-ba-đề và các nữ lƣu dòng họ Sakya. Nhƣ vậy, sự
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thành lập Tăng đoàn do đức Thế Tôn lãnh đạo đến đây đã
đầy đủ Tăng, Ni nhị bộ.
Sự có mặt của nữ giới trong Tăng đoàn do đức Thế Tôn
lãnh đạo, là điểm tranh cãi sôi nổi của những học thuyết về
Tôn giáo và xã hội của bối cảnh Ấn Độ lúc bấy giờ.
Bấy giờ, xã hội Ấn Độ thiết lập trật tự dựa vào giáo thuyết
“Thiên Khải” của Bà-la-môn. Do đó, sự phân định giai cấp
rất cụ thể và sự giao tiếp có tính chất độc lập của các giai
cấp đã tạo nên sự kỳ thị và khinh miệt giữa giai cấp tự cho
mình là Bà-la-môn, là Sát đế lợi và giai cấp kia là hung nô,
là bần tiện. Thế mà Tăng đoàn của đức Thế Tôn là một
tổng hợp gồm đủ mọi thành phần trong xã hội và không
phân biệt giới tính.
Khi đức Thế Tôn giáo hóa và chấp nhận cho Sunita là một
kẻ hành nghề hốt phân gia nhập Tăng Đoàn, đã gây nhiều
xúc động và phẫn nộ không ít trong mọi thành phần của xã
hội Ấn Độ đƣơng thời. Lại có nhiều kẻ quá khích, còn lên
án đức Thế Tôn đi ngƣợc lại truyền thống Tôn giáo của xã
hội và làm cho trật tự của xã hội bị đảo lộn.
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Những phản ứng ấy đi đến tai vua Pasenadi (Ba-tƣ-nặc) của
nƣớc Kośala (Kiều-tất-la), vua Ba-tƣ-nặc đã đích thân đến
thăm đức Thế Tôn và trình bày lên đức Thế Tôn những phản
ứng ấy. Nhƣng, đức Vua đã đƣợc đức Thế Tôn dạy: “Trong
đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp và chủng
tính. Trƣớc đôi mắt giác ngộ, mọi chúng sanh đều bình đẳng
nhƣ nhau về quyền sống, máu ai cũng đỏ nhƣ nhau, nƣớc
mắt ai cũng mặn, ai cũng muốn thoát ly khổ đau, ai cũng
muốn có hạnh phúc an lạc, ai cũng muốn có trí tuệ để sống”.
Vua Ajātasattu (A-xà-thê) của nƣớc Magadha (Ma-kiệtđà), cũng yết kiến đức Thế Tôn và đƣợc Ngài hỏi: “Này
Đại Vƣơng! Nếu có ngƣời nô bộc hoặc nông dân, hoặc thứ
dân... họ xuất gia tu tập, chế ngự thân ngữ ý, chỉ nhu cầu
những nhu cầu tối thiểu trong đời sống, họ sống hoan hỷ
trong đời sống an tịnh, Đại Vƣơng sẽ nghĩ nhƣ thế nào đối
với những vị ấy ?”.
Vua phát biểu: “Chúng con kính nể ngƣời ấy, đứng dậy
trƣớc ngƣời ấy, mời ngƣời ấy ngồi xuống ghế, cúng dƣờng
ngƣời ấy các dụng cụ: nhƣ y phục, thuốc men để trị bệnh,
che chở cho vị ấy đúng luật pháp”.(40)
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Đối với một xã hội mà sự phân chia và kỳ thị giai cấp quá rõ
rệt, lại trọng nam khinh nữ đến mức tối đa, giá trị của giới nữ
chỉ ngang hàng với những vật dụng giải trí của nam giới, đi
ra đƣờng phải che kín mặt...Trong một xã hội sinh hoạt bị
ràng buộc bởi những luật lệ, những phong tục tập quán nhƣ
vậy mà đức Thế Tôn trả lời với Ānanda rằng: “Ngƣời nữ có
thể chứng đắc bốn Thánh quả nếu họ xuất gia tu học” và rồi
Ngài chế định “Bát Kỉnh Pháp” làm phƣơng tiện cho nữ giới
xuất gia trở thành thành viên của Tăng đoàn.
Sự có mặt của những vị thuộc giai cấp tiện dân và nữ giới
trong Tăng đoàn đã nói lên tinh thần giải phóng nô lệ, bình
đẳng giai cấp, không phân biệt giới tính sớm nhất trong
lịch sử văn minh nhân loại.
Và sự có mặt của mọi giai cấp, mọi lứa tuổi trong Tăng
đoàn nhằm nói lên rằng, đời sống phạm hạnh, giải thoát,
đời sống của trí tuệ và tình thƣơng không dành riêng cho
bất cứ một ai mà của tất cả mọi ngƣời trong xã hội. Do đó,
Tăng đoàn là niềm hy vọng của tất cả mọi ngƣời và là nơi
nƣơng tựa an toàn cho tất cả những ai hƣớng đến đời sống
đoạn tận khổ đau.
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CHƯƠNG III
NHỮNG THÁNH TĂNG TIÊU BIỂU
THỜI ĐỨC PHẬT
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I. CHÚNG TỶ KHƯU
1. Tôn giả Xá-lợi-phất ( śāriputra)
Tôn giả Xá-lợi-phất (śāriputra) là ngƣời nƣớc Magadha ở
Trung Ấn Độ. Ngài thuộc dòng Bà-la-môn, thân phụ là
Upatisya (Ƣu-ba-đề-xá), một luận sƣ nổi tiếng trong hàng
Bà-la-môn, thân mẫu là śari, có tài biện luận.
Śāriputra sinh ra và lớn lên lúc tám tuổi đã trở thành thần
đồng, thuộc hết các kinh Vệ-đà, có khả năng biện tài vô
ngại.
Vào tháng hai, có hai anh em Trƣởng giả Cát-lợi, tổ chức
tế đàn, trong đó có mời vua, thái sƣ, đại thần, lúc bấy giờ
śāriputra đứng trƣớc những quan khách nhƣ vậy, tuyên bố
rằng: “Ai muốn hỏi tôi bất cứ điều gì trong kinh Vệ-đà thì
cứ hỏi”. Nghe câu nói ấy, mọi ngƣời cho rằng ông còn bé
nên ngỗ nghịch. Tuy nhiên, sau đó đã có nhiều ngƣời chất
vấn và đƣợc śariputra trả lời một cách rõ ràng, điều này
làm cho mọi ngƣời đều kinh ngạc và thán phục. Từ đó,
śāriputra nổi tiếng về tài biện luận.
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Năm hai mƣơi tuổi, śāriputra từ giã quê hƣơng tìm đến học
đạo với Đạo sĩ Sanjaya Belatthiputta (San-xà-da-tỳ-la-lêtử). Chẳng bao lâu, Tôn giả đã hiểu hết đạo lý của vị đạo sĩ
này nhƣng con đƣờng giải thoát, đoạn tận khổ đau vẫn còn
là sƣơng mờ bao phủ.
Một hôm, tại thành phố Vƣơng-xá (Rājagaba), Tôn giả
tình cờ gặp Asaji (A-xả-bệ-thệ) đang đi khất thực, dung
mạo oai nghi, bƣớc đi tự chủ. Tôn giả tỏ lòng kính phục,
đến hỏi Asaji rằng: “Ngài xuất gia tu học với ai? Ai là thầy
của Ngài? Vị đó đã dạy Ngài điều gì ?”. Tỷ khƣu Asaji
liền trả lời: “Tôi xuất gia với bậc đại sa môn Gotama. Đại
sa môn Gotama là thầy của tôi, thầy dạy cho tôi về Pháp
Duyên Khởi. Nghĩa là các pháp sinh khởi cũng từ nhân
duyên mà hủy diệt cũng từ nhân duyên...”. śāriputra nghe
trình bày tóm lƣợc nhƣ vậy, ông liền chiêm nghiệm và
thấy rõ pháp do nhân duyên sinh khởi là sinh diệt vô
thƣờng, pháp không bị lệ thuộc bởi nhân duyên là pháp
vắng lặng, hình thái của pháp nhân duyên là sinh diệt.
Không tính của pháp nhân duyên là bất sinh diệt. Tínhkhông của vũ trụ vạn hữu chính là Đạo.
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Bấy giờ, tâm tƣ của śāriputra bừng sáng, trí tuệ thông triệt,
ông thấy đƣợc sự tác động liên hệ chằng chịt trong nhân
duyên của toàn thể vũ trụ. Dù chƣa gặp đức Thế Tôn,
'Sāriputra mới gặp Asaji và Asaji trình bày một cách tóm
lƣợc về pháp duyên khởi do đức Thế Tôn dạy mà ông đã
ngƣỡng mộ đức Thế Tôn vô cùng. Không bao lâu sau ông
ta cùng bạn là Mục-kiền-liên (Mogallāna), đến yết kiến
đức Thế Tôn tại tịnh xá Trúc Lâm, xin đức Thế Tôn xuất
gia làm đệ tử. Cả hai đều đƣợc Ngài chấp nhận, rồi trao
truyền Cụ túc giới và gia nhập Tăng Đoàn.
Vốn có túc duyên nhiều đời trong Phật pháp, śāriputra tu
học không bao lâu đã chứng đƣợc Thánh quả A-la-hán,
thông hiểu pháp duyên khởi một cách sâu xa, trí tuệ đã đến
nơi tuyệt diệu, đến nổi trong dịp lễ Tự tứ của Tăng, đức
Thế Tôn đã khen Tôn giả nhƣ sau: “Này śāriputra! Ngƣời
là bậc đại trí, là bậc quảng trí, là bậc tốc trí, là bậc tiệp trí,
là bậc nhuệ trí, là bậc thể nhập trí”.
Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn cử đi xây dựng Tịnh-xá Kỳ
Viên ở phƣơng Bắc của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), do
Trƣởng giả Cấp-cô-độc phát tâm xây dựng. Và chính nơi
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đây, Tôn giả đã chinh phục không ít triết gia trở về với đạo
lý giải thoát, giác ngộ. Sau khi đức Thế Tôn về thăm
Hoàng tộc, Rahūla xin xuất gia, đức Thế Tôn đã giao
Rahūla cho Tôn giả giáo giới và truyền thụ Sa di.
Có lần trong nhóm lục quần Tỷ khƣu phân chia lợi dƣỡng
không đều, nên họ đã tranh cãi, không khí nhìn vào rất ảm
đạm; bấy giờ Tôn giả đã nói với quý vị ấy rằng: “Quý vị đi
xuất gia với mục đích giác ngộ hay vì lợi dƣỡng?”. Mọi
ngƣời đều trả lời vì mục đích giải thoát, giác ngộ. Nếu vậy
thì quý vị hãy loại bỏ lòng tham dục, lòng sân hận, lòng cố
chấp của quý vị đi mà phải tuân thủ sáu pháp do đức Thế
Tôn giảng dạy. Nghe Tôn giả khuyến cáo nhƣ vậy, tất cả
họ đều hổ thẹn và tỏ ra ăn năn sám hối.
Có lần Tôn giả đi khất thực, khất thực xong đúng giờ ngọ,
Ngài ngồi xây lƣng lại để thọ thực. Nữ Phạm chí tên là
Tịnh Mục thấy vậy liền hỏi:
“Thƣa sa môn đang dùng cơm?”.
Tôn giả đáp: “Vâng”.
“Có phải sa môn cúi miệng mà ăn?”.
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- Không phải.
“Có phải sa môn ngửa miệng mà ăn?”.
- Không phải.
“Có phải sa môn vuông miệng mà ăn?”.
- Không phải.
“Có phải sa môn quay miệng khắp bốn phƣơng mà ăn?”.
- Không phải.
Tịnh Mục thƣa: “Bốn trƣờng hợp ở trên, tôi hỏi Ngài, Ngài
bảo là không ăn ở bốn trƣờng hợp ấy thì cách ăn của Ngài
nhƣ thế nào, mong Ngài giải thích cho”.
Tôn giả giải thích nhƣ sau: “Có ngƣời xuất gia dùng dƣợc
thảo để đổi lấy bữa ăn, gọi là cúi miệng mà ăn.
Có ngƣời xuất gia dùng phƣơng pháp xem tinh tú, coi
ngày giờ, đoán thời tiết để đổi lấy bữa ăn, đó gọi là ngửa
miệng mà ăn.
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Có ngƣời xuất gia nói dua nịnh theo những nhà quyền quý,
hoặc làm gián điệp, ngoại giao để đổi lấy bữa ăn, đó gọi là
vuông miệng mà ăn.
Có ngƣời xuất gia dùng phù chú, ảo thuật, bói toán... để đổi
lấy bữa ăn, đó gọi là quay miệng mà ăn.
Này Tịnh Mục! Tôi ăn không rơi vào bốn trƣờng hợp bất
tịnh ấy. Tôi chỉ nuôi sống sinh mệnh bằng pháp khất thực
thanh tịnh”.
Tịnh Mục nghe Tôn giả trình bày nhƣ vậy, phát sinh lòng
tịnh tín, liền chứng đắc Thánh quả Dự lƣu.(41)
Sau ba tháng an cƣ tại tịnh xá Kỳ Viên, Tôn giả lại từ giã
đức Thế Tôn và đại chúng lên đƣờng du hóa, Tôn giả chƣa
ra khỏi cổng thì có một Tỷ khƣu vào bạch với đức Thế
Tôn rằng: “Tôn giả śariputra đã vô cớ nhục mạ con, rồi
mƣợn cớ bỏ đi giáo hóa”.
Nghe nhƣ vậy, đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả trở lại và hỏi
sự kiện. Tôn giả đã trả lời với đức Thế Tôn rằng: “Từ ngày
con học đạo với đức Thế Tôn đến nay, con chƣa hề làm
tổn hại sinh mệnh của kẻ khác, chƣa hề biết dối trá, chỉ
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một lòng thăng tiến đạo nghiệp. Dù con đã nhiều lần đƣợc
đức Thế Tôn khen ngợi, nhƣng tâm của con không hề nảy
sinh kiêu mạn. Bởi vậy, con đâu dám nhục mạ ngƣời cùng
chung giáo đoàn. Bạch đức Thế Tôn! Con tự nghĩ: Đất
luôn luôn nhận hết sự dơ bẩn của thế gian, con cũng xin
nguyện nhƣ đất, xin nhận hết tất cả những điều trái ý.
Dòng nƣớc luôn luôn trôi chảy, rửa sạch cấu uế của thế
gian, con xin nguyện nhƣ nƣớc, rửa sạch cấu uế cho mọi
ngƣời. Cái chổi quét sạch mọi rác rƣởi, con xin tự nguyện
làm chổi, quét sạch bụi trần cho chúng sanh. Con nguyện
nỗ lực an trú chánh niệm, giả nhƣ con có lầm lỗi nào, kính
mong những vị khác vì từ tâm, vì trí tuệ, xin họ chỉ điểm,
con chí thành sám hối”.
Khi nghe Tôn giả trình bày nhƣ vậy, đức Thế Tôn liền gọi
vị Tỷ khƣu đến hỏi lại vấn đề, vị kia liền nói rằng: “Tôn
giả không có lỗi gì, chỉ vì tâm con ganh tỵ mà vu khống
cho Tôn giả đó thôi”.
Trên bƣớc đƣờng tu tập và hành đạo, Tôn giả là bậc trí tuệ
tuyệt vời, từ ái vô lƣợng và kham nhẫn vô cùng. Nên có
lần tại núi Linh Thứu, đức Thế Tôn sau khi vào thiền định
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Anatanirdesa- pratisthana-samādhi (Vô Lƣợng Nghĩa Xứ
Tam Muội) xong, Ngài kêu Tôn giả mà nói: “Trí tuệ của
chƣ Phật sâu thẳm vô lƣợng, cửa ngõ đi vào rất khó thấy
và rất khó vào. Tất cả hàng Thanh văn, Duyên giác khó mà
lãnh hội đƣợc”.
Ba lần Tôn giả đã cầu thỉnh, đức Thế Tôn nói về trí tuệ sâu
thẳm này cho Đại chúng. Khi đức Thế Tôn nói xong, Tôn
giả sung sƣớng xúc động và nói: “Ngày nay con mới biết,
chính con đích thị là Phật tử, từ miệng Phật sinh, từ Pháp
hóa sinh, đặng pháp phần của Phật”.
Sau đó, Tôn giả đƣợc đức Thế Tôn thọ ký thành Phật,
hiệu là Hoa Quang Nhƣ Lai, quốc độ và nhân dân rất trang
nghiêm và xinh đẹp.
Tôn giả không những là bậc đầy lòng từ bi, đủ đức kham
nhẫn mà còn đƣợc đức Thế Tôn khen ngợi là bậc trí tuệ số
một. Ngài rất đƣợc Tăng đoàn và hàng cƣ sĩ kính mến.
Đúng nhƣ lời ca ngợi của thi sĩ Vangīsa:
“Trí tuệ thâm, trí giả,
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thiện xảo, Đạo phi đạo,
ngài śāriputra,
là bậc Đại trí tuệ,
chính Ngài đang thuyết pháp,
cho các vị Tỷ khƣu,
ngài giảng cách tóm tắt,
ngài cũng thuyết rộng rãi,
nhƣ âm thanh vi diệu,
của loài chim Sali,
lời Ngài giảng tuôn trào,
tiếng ngài nghe ngọt lịm,
với giọng điệu ái luyến,
êm tai và mỹ diệu,
chúng lắng tai nghe pháp,
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tâm phấn khởi hoan hỷ,
này các vị Tỷ khƣu”.(42)
Một hôm, Tôn giả xin đức Thế Tôn và Tăng đoàn về quê
thăm mẹ, cùng đi có Sa di Quân Đầu. Sau khi thăm mẹ
xong, Tôn giả đã triệu tập dân làng để nói pháp thoại. Nói
xong, Tôn giả có lời từ biệt mọi ngƣời, chào mẹ và nửa
đêm Tôn giả ngồi nhập định và vĩnh viễn đi vào Niết-bàn.
Sáng ngày, dân làng lo tang lễ đơn giản và thành kính,
nhục thân của Ngài đã đƣợc hỏa thiêu. Sau đó, Sa di Quân
Đầu mang Xá lợi của Ngài về trình đức Phật và Tăng
đoàn.
Đức Thế Tôn triệu tập Tăng đoàn lại và tuyên bố: “Tôn giả
śāriputra là bậc Đại trí, đã chứng pháp tánh, ít muốn, biết
đủ, tinh tấn tu tập các hạnh, không chấp trƣớc, biện tài vô
ngại, đem lợi ích cho mọi ngƣời, đã thoát ly sanh tử, đã
nhập Niết-bàn”. Tuy Tôn giả đã đi vào cõi vô sinh bất diệt,
nhƣng trí tuệ và đạo hạnh của Ngài vẫn còn trong nếp sống
của Tăng đoàn và trong lòng Phật tử.
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Ngài đã để lại cho đời hai mƣơi mốt cuốn A Tỳ Đạt Ma
Tập Dị Môn Túc Luận và nhiều câu hỏi đáp ứng lanh lẹ
giữa Tôn giả và đức Thế Tôn rất là trác tuyệt.
2. Tôn giả Mục-kiền-liên (Mogallāna)
Tôn giả Mục-kiền-liên (Mogallāna) là ngƣời nƣớc
Magadha ở Trung Ấn Độ, thân phụ là Kolita (Câu Lợi Ca),
một vị rất giàu có lúc bấy giờ. Thân mẫu là
Maudgalyàyana. Sở dĩ, Ngài có tên Mogallāna hay
Maudgayāyana là do dựa vào họ mẹ mà đặt tên. Lại nữa,
cha mẹ Ngài vì muốn có con mà cầu đảo Thần cây, nên
khi Ngài sinh ra, cha mẹ dựa vào sự kiện cầu đảo ấy mà
đặt tên.
Bởi vậy, Hán chuyển âm Maudgalyāyana-putta là Mụckiền-liên và dịch là Tán Tụng, nghĩa là do sự cầu đảo, tán
tụng mà sinh ra Ngài. Hoặc họ và tên của Tôn giả là do
dựa vào tích của một vị Tiên nhân thƣờng hái đậu xanh ăn
mà tu tập để đặt tên. Nên các nhà Hán dịch
Maudgalyāyana - puttalā “Thải thúc đậu” hoặc “Thải thúc
thị”. Khi lớn lên, Ngài và Tôn giả Xá-lợi-phất là hai ngƣời
bạn tâm giao, đều theo học với đạo sĩ śanjaya. Tôn giả bản
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tính chánh trực, khí tiết, hùng dũng, không chịu khuất
phục trƣớc những điều phi lý.
Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói cho biết giáo lý Duyên
khởi của Phật, Ngài liền có tâm đắc, cả hai Tôn giả đều
tìm đến Tịnh xá Kỳ Viên, tự nguyện theo Phật làm đệ tử.
Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn dạy cho pháp Tứ Nhƣ Ý
Túc. Và do tu tập pháp này, Tôn giả đã thành tựu Đại
Thần lực, Đại Uy lực và thành tựu đƣợc nhiều loại thần
thông.(43) Nên trong những hàng đệ tử của đức Thế Tôn thì
Tôn giả Mục-kiền-liên thần thông đệ nhất.
Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên luôn luôn đứng hai
bên tả hữu của đức Thế Tôn và đức Thế Tôn luôn luôn ca
ngợi đạo hạnh của hai vị này. Đồng thời Ngài khuyến
khích các Tỷ khƣu nên học tập theo. Ngài nói: “Này các
Tỷ khƣu, những vị có lòng tin chơn chánh, muốn mong
cầu thì hãy mong cầu nhƣ sau: “Mong sao ta sẽ đƣợc nhƣ
Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Này các Tỷ khƣu! Họ là cán
cân để đo lƣờng các vị Tỷ khƣu của ta”. (44)
Tôn giả không phải là bậc chỉ năng động trong sự nghiệp
hoằng hóa, chinh phục ngoại đạo mà còn là bậc hiếu hạnh
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nữa. Chính Ngài là vị đã dùng thần thông để tìm mẹ và thấy
mẹ bị đọa vào cảnh giới khổ đau mà tự thân Ngài không cứu
nổi. Ngài phải trở về Tịnh xá Kỳ Hoàn bạch đức Thế Tôn,
mong Ngài chỉ bày phƣơng pháp cứu độ. Lễ Vu Lan, nhân
nơi sự hiếu hạnh của Tôn giả mà phát khởi vậy.
Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật bảo rằng: “Sau khi Tôn
giả thực hành hạnh cúng dƣờng chƣ Phật một cách viên
mãn, sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn
Hƣơng Nhƣ Lai, với cõi nƣớc và nhân dân rất là nghiêm
tịnh.
Tôn giả là một vị Thánh Tăng năng động, nên trên bƣớc
đƣờng hành đạo, có khi Ngài đã sử dụng phép lạ để chinh
phục những kẻ cần phải chinh phục. Hẳn nhiên, trong
những ngƣời Ngài đã chinh phục, có những ngƣời khuất
phục, nhƣng cũng có những kẻ chống báng và tìm cách ám
hại Ngài, đó là những ngƣời thuộc giáo phái Nirgantha
(Lõa thể).
Theo truyện kể, một hôm Ngài đi vào thành śravasti (Thất
La Phiệt) khất thực, trên đƣờng về, Ngài đã bị những
ngƣời thuộc giáo phái Nirgantha phục kích tấn công bất
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ngờ, nên Ngài đã bị trọng thƣơng, những kẻ hành hung
tƣởng Ngài đã chết nên tẩu tán.
Sau khi tỉnh lại, mọi ngƣời đƣa Ngài về Tịnh xá Kỳ Hoàn,
bấy giờ Ngài Xá-lợi-phất hỏi: “Tôn giả có thần thông nhƣ
vậy, tại sao lúc đó không dùng thần thông để tránh”. Tôn
giả trả lời: “Túc nghiệp ngày trƣớc của tôi rất nặng, khi
nghiệp lực đã đến thì chữ thần cũng không nhớ nổi huống
là thông”. Tôn giả nói tiếp: “Hôm nay tôi muốn chào Ngài
và đức Thế Tôn để đi vào Niết-bàn”. (45)
Vua Ajāsattu (A-xà-thế) nghe Tôn giả bị nạn, vua ra lệnh
truy nã thủ phạm, nếu bắt đƣợc sẽ thiêu sống.
Tôn giả trƣớc khi vào Niết-bàn nghe tin ấy, liền thƣa với
vua rằng: “Đại Vƣơng không nên hành động nhƣ thế, vì
đây là do tác nghiệp của tôi đời trƣớc còn lại, nên không ai
có thể thay thế”.
Vua nghe Tôn giả nói nhƣ vậy, nên liền giảm lệnh thiêu
sống và nếu bắt đƣợc thì chỉ đuổi ra khỏi nƣớc mà thôi.(46)
Tôn giả là đệ tử Thần thông đệ nhất của đức Thế Tôn, bị
ngoại đạo đánh trọng thƣơng phải chết, làm cho một số Tỷ
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khƣu nghi ngờ về sự tu tập, nên họ đã đến đức Thế Tôn để
hỏi lý do. Và họ đã đƣợc đức Thế Tôn trả lời nhƣ sau:
“Tôn giả trong một kiếp quá khứ, đã từng làm con của một
gia đình Bà-la-môn, tánh tình say mê nữ sắc, đối với mẹ
bất hiếu; có lần nghe vợ mà nhiếc mắng mẹ, liền phát ra
những từ ngữ ngỗ nghịch để có sức mạnh mà đánh mẹ. Do
lời nói thô ác đó mà 500 đời Tôn giả bị kẻ khác đánh đập
nát thân.
Bởi tác nghiệp đời trƣớc là vậy, nên đời này dù Tôn giả
chứng đƣợc Thánh đạo, là bậc Thần thông đệ nhất nhƣng
dƣ báo ngày trƣớc vẫn còn”.(47)
Tuy trong đời này, Tôn giả tu tập hoàn toàn không tạo
nghiệp mới, nhƣng dƣ báo của nghiệp cũ vẫn còn; khi
nhân duyên hội đủ thì nó có thể gây ảnh hƣởng tùy theo
mức độ của năng lực nghiệp dƣ ấy.
Do tu tập và thấy rõ đạo lý, nên Tôn giả đã mỉm cƣời để
nhận lãnh quả báo mà trong lòng không gợn lên một chút
oán trách, chỉ giữ lấy tâm hồn thanh thản, an tịnh để đi vào
Niết-bàn.
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Bởi do công hạnh tu tập, có sự hiểu biết và hành động
đúng nhƣ vậy nên có lần trên sƣờn núi Isigili (Hắc Sơn),
thuộc thành phố Rājagaha, thi sĩ Vangīsa đã bạch đức Thế
Tôn về Tôn giả nhƣ sau:
“Cao trên sƣờn đồi núi,
những vị chứng Tam minh,
những vị đoạn tử thần,
các đệ tử hầu hạ,
bậc Thánh giả, Mâu ni,
đã vƣợt qua đau khổ.
Đại Thần lực Mục Liên,
quán tâm các vị ấy,
biết chúng đƣợc giải thoát,
không còn có sanh y,
nhƣ vậy, chúng hầu hạ,
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Mâu ni Gotama,
ngài vƣợt qua đau khổ,
mọi sở hành đầy đủ,
mọi đức tính vẹn toàn.(48)
Trên thực tế, con ngƣời có thể thù oán nhau vì bất đồng về
quyền lợi, về quan điểm, về Tôn giáo, tín ngƣỡng, không
những vậy mà nhiều lúc con ngƣời bất đồng luôn với
chính bản thân và ngay cả những bậc ân nhân của chính
mình nữa. Cũng chính do tâm lý bất đồng mà mọi oán đối
phát sinh, để rồi nó kéo dài từ đời này qua đời khác; kẻ
ngu trong đời, cứ nhƣ thế mà hành động để nhận lấy một
cuộc sống đau khổ miên trƣờng.
Kẻ trí ở trong đời thì chấp nhận sự oán đối của kẻ khác,
nhƣng hoàn toàn không tạo thêm, do đó họ mỉm cƣời
thanh thản trƣớc bất cứ một hành động oán đối nào. Chính
đó cũng là một phép lạ của bậc trí tuệ mà Tôn giả Mụckiền-liên đã thể hiện bằng chính bản thân mình trong
những giờ phút kết thúc sinh mệnh. Tôn giả không những
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đã để lại cho chúng ta hình ảnh của một bậc “Dĩ ân báo
oán” mà còn để lại cho chúng ta một tác phẩm văn học 12
cuốn A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận nữa.
3. Tôn giả Ma-ha-ca-diếp (Mahākassapa).
Tôn giả Ma-ha-ca-diếp (Mahākassapa) là ngƣời nƣớc
Magadha, sinh trƣởng trong một gia đình giàu có, dòng
dõi Bà-la-môn. Khi lớn lên cha mẹ ép ông cƣới nàng Bạt
Đà La một cô gái đức hạnh, xinh đẹp. Hai ngƣời đã thề
sống với nhau nhƣ tình bạn chân thật cho đến khi cha mẹ
qua đời và sẽ xuất gia tu học.
Ma-ha-ca-diếp là con ngƣời đẹp đẽ, sắc tƣớng kỳ diệu,
thân thể thƣờng phát ra những ánh sáng làm loáng những
ánh sáng khác. Tôn giả lại là một con ngƣời thông minh
quán suốt văn học, toán số, luận lý, thi họa, âm nhạc,
Thánh thƣ Vệ-đà, rành rõi các phép tế đàn...
Cha mẹ mất, Ngài cùng với hai anh em trai là Nadi
Kassapa (Nan-đề-ca-diếp), Gaya Kassapa (Già-da-ca-diếp)
đều xuất gia theo đạo thờ lửa. Sau đó, cả ba anh em đều
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đƣợc đức Thế Tôn hóa độ tại Uruvelā (Ƣu-lâu-tần-loa), họ
từ bỏ đạo thờ lửa và gia nhập Tăng đoàn.
Bài pháp đầu tiên, đức Thế Tôn đã giảng cho họ là “Phép
lạ về sự thanh tịnh của ba nghiệp”, tại núi Tƣợng Đầu
(Gayasisa). Đức Thế Tôn dạy: “Khi một hành giả tu tập
đƣa đến sự hoàn toàn thanh tịnh của thân thì thân sẽ có
nhiều phép lạ mầu nhiệm, một thân có thể biểu hiện nhiều
thân, nhiều thân có thể hòa nhập thành một thân... Sự tu
tập đƣa đến hoàn toàn thanh tịnh của ý thì ý nghiệp sẽ có
nhiều sự mầu nhiệm, biết rõ các pháp hữu vi đang bốc
cháy, sáu trần đang bốc cháy, sáu thức đang bốc cháy. Do
ý quán niệm và biết rõ các uẩn, các căn, các trần, các thức
nhƣ vậy, nên tâm xa lìa các cảm thọ về khổ, cảm thọ về lạc
và cảm thọ về dững dƣng. Do đó, ý xa lìa mọi chấp trƣớc
về ngã và ngã sở nên ý hoàn toàn giải thoát. Ý tự tri đời
này, sinh tử đã đoạn, phạm hạnh đã thành, điều đáng làm
đã làm xong, vĩnh viễn không còn sự tái sinh. Đó chính là
phép lạ của ý”.
Đây là bài pháp đầu tiên, đức Thế Tôn giảng tại núi Tƣợng
Đầu cho ba anh em Tôn giả Ca-diếp và chúng đệ tử khi họ
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quay lƣng với đạo thờ thần lửa và trở về với đạo lý giác
ngộ.(49)
Tôn giả Ma-ha-ca-diếp, sau khi đã trở thành đệ tử của đức
Thế Tôn, Ngài rất tinh cần trong sự tu tập, Ngài nổi tiếng
là đệ tử đầu đà của đức Thế Tôn.
Đầu đà, tiếng Phạn là Dhūta, nghĩa đen là phủi sạch sự cấu
nhiễm. Nghĩa bóng là phủi sạch sự tham đắm nơi tự tâm.
Sự biểu hiện hạnh đầu đà có 12 điều:
1. Thƣờng mặc y vá từng mảnh, màu không chính sắc.
2. Chỉ sử dụng ba y.
3. Thƣờng hành pháp khất thực, không nhận lời mời thỉnh.
4. Ăn một ngày một bữa, đúng ngọ.
5. Ngồi ăn trọn bữa mới đứng dậy.
6. Luôn luôn ăn đúng lƣợng.
7. Thƣờng an trú nơi vắng vẻ.
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8.Thƣờng ngồi thiền quán ở nghĩa địa.
9. Thƣờng ngồi và nghỉ dƣới gốc cây.
10. Thƣờng ngồi giữa đồng trống.
11. Ngồi trên đất có cỏ.
12. Thƣờng ngồi không nằm.(50)
Tu tập 12 hạnh đầu đà này, là để thánh hóa thân tâm, làm
cho thân tâm ly trừ mọi cấu nhiễm. Tôn giả Ma-ha-ca-diếp
là bậc thƣờng tu tập theo hạnh này.
Trong quá trình tu tập, Tôn giả đã thành tựu Tứ thiền định,
Tứ không định, thành tựu về các pháp quán hữu sắc, vô
sắc, tịnh sắc... và rất tự tại đối với tất cả các pháp quán ấy.
Tôn giả còn thành tựu các phép lạ về sự nghe, sự thấy, sự
hiểu biết và Ngài đã thấy rất rõ về lý Duyên sinh.
Tại núi Linh thứu, đức Thế Tôn đã bảo Tôn giả rằng: “Ông
thực hành Bồ tát đạo một cách viên mãn, trong tƣơng lai
sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh Nhƣ Lai, cõi nƣớc
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nghiêm tịnh, nhân dân đều là những ngƣời hộ trì Phật
Pháp”.(51)
Theo truyền thuyết thiền tông, một hôm nơi hội Linh Sơn,
đức Thế Tôn đƣa cành hoa lên để khai thị giáo pháp vi
diệu, Tôn giả lãnh hội đƣợc ý chỉ và mỉm cƣời, sau đó Tôn
giả đƣợc đức Thế Tôn trao truyền tâm ấn.
Lại có lần, Tôn giả đang hành đạo tại xứ Pāvā cùng với
500 Tỷ khƣu và trên đƣờng đi đến Kusinārā (Câu-thi-na),
giữa đƣờng Tôn giả biết đức Thế Tôn đã nhập Niết-bàn.
Tôn giả đã đi về đến rừng Sa-la xứ Kusinārā thì lễ Trà tỳ
kim thân đức Thế Tôn cũng đƣợc chuẩn bị xong. Tôn giả
thƣa với Tôn giả Ānanda cho Ngài chiêm ngƣỡng kim
thân đức Thế Tôn lần cuối cùng trƣớc khi làm lễ Trà tỳ.
Ngài Ānanda thƣa với Tôn giả rằng: “Khó thấy kim thân
đức Thế Tôn, vì kim thân của Ngài trong khi tẩm liệm
đƣợc bao bọc nhiều lớp”. Bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp hƣớng
về dàn hỏa cầu nguyện chiêm ngƣỡng kim thân đức Thế
Tôn thì ngay lúc ấy đức Thế Tôn duỗi chân ra ngoài kim
quan để Tôn giả chiêm ngƣỡng và đảnh lễ. Tôn giả đảnh lễ
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xong, chân của đức Thế Tôn biến mất, Ngài vừa đi quanh
dàn hỏa ba vòng vừa đọc bài kệ:
“Con nay cúi đầu đảnh lễ,
đức Đạo sƣ Vô thƣợng,
Thánh trí không thể lƣờng,
Thánh trí cao tột đỉnh.
Bậc sa môn tối thƣợng,
cao quý không tỳ vết,
thanh tịnh không tham ái,
bậc Thầy giữa trời ngƣời.
Con nay xin kính lễ,
đấng Đại Hùng cõi Ngƣời,
khổ hạnh chẳng ai bằng,
từ bỏ để dạy ngƣời.
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Kính lễ đấng Thế Tôn,
không nhiễm, không trần cấu,
diệt sạch tham, sân, si
vui trong cảnh tịch diệt.
Kính lễ đấng Thập Lực,
độc nhất không ai bằng,
giải thoát đến tột bực,
phƣớc trí cao tuyệt vời.
Kính lễ bậc Trí Tịnh,
đấng giác ngộ Tứ đế,
tối thƣợng giữa Sa môn,
khiến bỏ tà về chánh.
Kính lễ đấng Vắng Lặng,
Thế Tôn thƣờng an tịnh,
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không dao động, tỳ vết,
thân tâm thƣờng tịch tĩnh.
Kính lễ đấng Thanh Tịnh,
loại trừ mọi ô nhiễm,
tuệ nhãn không hạn lƣợng,
cam lồ tiếng oai vang.
Kính lễ đấng Vô Thƣợng,
hiếm có, khó nghĩ bàn,
tiếng nói nhƣ sƣ tử,
ở rừng không khiếp sợ,
nhiếp ma vƣợt bốn tánh,
cho nên con đảnh lễ.(52)
Tôn giả vừa đọc bài kệ ca ngợi đức Thế Tôn xong thì dàn
hỏa tự bốc cháy.
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Đức Thế Tôn Niết-bàn không bao lâu, trong Tăng đoàn có
nhiều kiến giải về giáo pháp sâu cạn khác nhau nảy sinh
nhiều sự tranh cãi.
Lại nữa, trong Tăng đoàn có những vị tuy thân xuất gia mà
tâm còn lấm cả bụi đời, bởi vậy khi đức Thế Tôn diệt độ,
họ vui sƣớng đến nỗi trở thành những kẻ ngông cuồng,
buông lung trong Tăng chúng, phát ngôn bừa bãi có thể
làm mất tín tâm quần chúng, tổn hại Chánh pháp, giảm
mất uy tín Tăng đoàn.
Đứng trƣớc tình trạng ấy, những đệ tử chân chính của đức
Thế Tôn, gồm xuất gia, tại gia và ngay cả những vị Thiên
thần hộ pháp, không ai là không đau lòng.
Bấy giờ, có những vị A-la-hán thấy Phật nhập Niết-bàn,
họ liền tự nghĩ: “Đã vƣợt qua dòng sông ái nghiệp phàm
trần, đã phá tan cội nguồn sinh tử, thấy rõ tứ đại hiểm
nguy nhƣ rắn độc, nay cũng nên đi vào cõi an tịnh vô dƣ”.
Nghĩ nhƣ vậy xong, có vị thì đi vào núi vắng hoặc ngồi
trong thạch am, hoặc bên dòng suối vắng lặng lẽ xả bỏ báo
thân.

Nhƣng có vị bay lên hƣ không hiển bày phép lạ,

khiến mọi ngƣời phát tâm thanh tịnh rồi đi vào tịch diệt.
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Lúc ấy các vị Thiên thần từ Dục giới cho đến cõi trời Biến
Tịnh, thấy các bậc A-la-hán tự ý diệt độ, các vị Thiên thần
đều nghĩ: “Mặt trời Đấng Giác Ngộ đã lặn, bao nhiêu loại
thiền định, giải thoát, trí tuệ và ánh sáng của những hàng
đệ tử cũng vắng bóng. Chúng sanh thì nhiều bệnh tật si
mê, thuốc pháp giờ đâu mà chữa trị!
Trong biển cả phát sinh vô lƣợng trí tuệ, những đệ tử tinh
hoa nay đã khô mòn, cây Chánh pháp gãy đổ, vầng mây
lành tan biến; bậc Tƣợng Vƣơng, Đại Trí quay gót, hàng
đệ tử cũng tùy tùng, có những kẻ ngƣỡng vọng Pháp Bảo,
biết nƣơng ai để mong cầu”.
Khi ấy, các vị Thiên thần đến đảnh lễ Tôn giả Ca-diếp mà
thƣa rằng: “Bạch Đại đức biết cho! Thuyền chánh pháp
sắp vỡ, thành trì chánh pháp sắp xiêu, biển chánh pháp sắp
cạn, nghi vệ của chánh pháp đang bị khuynh đảo, ngọn
đèn của chánh pháp sắp bị hủy diệt, bậc thuyết pháp muốn
quay gót, kẻ hành tà đạo, ngƣời hung ác hƣng thịnh. Vậy,
kính mong Tôn giả vì lòng đại bi mà kiến lập Phật pháp”.
Bấy giờ, Tôn giả tâm nhƣ biển lớn, lặng yên bất động, hồi
lâu mới trả lời với chƣ Thiên rằng: “Đúng nhƣ lời nói chân
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thật của quý vị, thế gian không bao lâu sẽ mờ tối, không trí
tuệ”. Và Ngài đã mặc nhiên nhận lời chƣ Thiên về việc
chấn chỉnh Phật pháp. Tôn giả suy nghĩ làm thế nào để
chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian. Ngài biết chắc,
muốn chánh pháp tồn tại lâu dài thì phải kết tập ba kho
tàng của chánh Pháp. Và rồi, Ngài đã gởi Thông điệp đến
Chúng tăng đang hành đạo khắp nơi với nội dung nhƣ sau:
“Phật chƣ đệ tử,
nhƣợc niệm ƣ Phật,
đƣơng báo Phật ân,
mạc nhập Niết-bàn”.
Nghĩa là:
“Các đệ tử của Phật,
nếu nhớ nghĩ đến Ngài,
thì phải báo Phật ân,
đừng vội nhập Niết-bàn”.
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Khi nhận đƣợc Thông điệp này, Chƣ tăng đang hành đạo
khắp mọi nơi, liền trở về hội tụ tại núi Gradhakūta (Thứu
Sơn), họp ở thạch thất Saptapārni. Tại Hội trƣờng, Ngài
Ma-ha-ca-diếp tuyên bố: “Pháp của Phật sắp hủy diệt, đức
Thế Tôn vì thƣơng chúng sanh trải qua vô số kiếp làm
những việc khó làm, để tu tập và thành tựu Chánh pháp,
nay Ngài đã đi vào Niết-bàn, các đệ tử tri Pháp, hành trì
Pháp, tuyên dƣơng Pháp cũng đã đi theo Ngài. Bởi vậy,
Chánh pháp ngày nay muốn hủy diệt, thật thƣơng xót cho
những chúng sanh trong tƣơng lai, bị ngu si mờ tối, mất
mắt sáng trí tuệ. Đức Thế Tôn là đấng Đại Từ, lân mẫn
chúng sanh, chúng ta phải nên thừa hành lời giáo huấn của
Ngài, cần phải đợi kết tập xong Kinh Tạng, rồi tùy ý diệt
độ”.
Bấy giờ, đại chúng đều phụng hành giáo chỉ của Ngài Maha-ca-diếp.
Đại hội kết tập Kinh tạng lần đầu tiên đƣợc triệu tập, đặt
dƣới sự chủ tọa của Ngài Ma-ha-ca-diếp và vua A-xà-thế
ngoại hộ.
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Trong Đại Hội đã mời Ngài A Nan (Ānanda) trùng tuyên
Kinh tạng, Tôn giả Ƣu-ba-ly trùng tuyên Luật tạng, và sau
đó Ngài Ānanda trùng tuyên Luận tạng.
Nhƣ vậy, Tam Tạng đầu tiên đƣợc kết tập làm nền tảng
cho mọi luận điểm của các trƣờng phái Phật giáo sau này.
Khi đức Thế Tôn chƣa Niết-bàn, có lần Ngài huyền ký
rằng: “Sau khi Nhƣ Lai Niết-bàn, Ca-diếp là vị thủ hộ và
nhiếp thọ Chánh pháp, mở Pháp Hội, khiến Chánh pháp
tồn tại lâu dài trong thế gian. Sau đó, Tôn giả mới đi sâu
vào núi để nhập định, nguyện thân này không tán hại, đợi
Di Lặc Nhƣ Lai ra đời, mới xả bỏ báo thân mà đi vào vô
dƣ Niết-bàn”.(53)
Sau khi Tôn giả Ca-diếp hoàn thành trách nhiệm kết tập
Pháp tạng, ngài tiếp tục lãnh đạo Tăng Đoàn, tuyên dƣơng
Chánh pháp một thời gian nữa, mới vĩnh viễn đi vào thiền
định.
Giờ đây, Ngài đang an trú Đại định, nhƣng cuộc đời tu tập
và hoằng pháp của Ngài vẫn còn sáng mãi niềm tin giữa
cõi Trời - Ngƣời.
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4. Tôn giả Phú-lâu-na (Punnamantaniputta)
Phú-lâu-na, Mãn Từ Tử, Mãn Túc Tử... là phiên âm và
dịch nghĩa tên Ngài từ Phạn sang Hán.
Tôn giả thuộc dòng dõi Bà-la-môn, sinh cùng ngày Đản
sanh của đức Thế Tôn. Quê hƣơng tại Donavatthu cách
kinh thành Kapilavatthu không xa. Mẹ là Mãn Từ, cha là
vị Quốc sƣ trong triều đình của vua Tịnh Phạn.
Tôn giả lớn lên đoan chính, thông minh, luận nghị thấu
triệt tất cả Vệ Đà. Mặc dù có khả năng luận nghị nhƣng
Tôn giả thích sống trầm lặng, yên tĩnh.
Có lần Tôn giả suy nghĩ, thân phụ của tôi mới làm Quốc
sƣ cho một Tiểu Vƣơng, thế mà đã lắm chuyện rộn ràng.
Nếu không may tôi làm Quốc sƣ cho vị Chuyển Luân
Thánh Vƣơng thì rộn ràng biết mấy! Duy chỉ có con
đƣờng xuất gia là cao thƣợng. Rồi một hôm, Tôn giả cùng
với ba ngƣời bạn từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo với “Balê-bà-già-ca” tại Tuyết Sơn. Họ tinh cần khổ hạnh lâu
năm, đạt đƣợc bốn Thiền định, năm năng lực Thần thông.
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Bấy giờ Tôn giả dùng Thiên nhãn quán sát, thấy đức Thế
Tôn đã thành đạo, hiện đang chuyển vận bánh xe Chánh
pháp tại Vƣờn Nai, thuộc xứ Ba-la-nại, Tôn giả liền gọi ba
ngƣời bạn mà bảo rằng: “Đức Thế Tôn đã thành đạo, hiện
Ngài đang chuyển vận bánh xe Chánh pháp tại vƣờn Nai,
quý vị có muốn đến đó để mong cầu tu tập phạm hạnh
không?”. Những ngƣời bạn vui mừng tùy thuận, họ đã
cùng nhau đến đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài và dâng lên lời
tán dƣơng:
“Xƣa tại Trời Đâu-suất,
chánh niệm hóa voi trắng,
gá sinh vào Ma-gia,
làm con dòng họ Thích,
hoa mầu không dính nƣớc,
tại thai không ô nhiễm,
từ mẫu vui vô lƣợng,
không tham cảnh ngũ dục,
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dƣỡng thai nhƣ báu vật,
vui thích không biết nhàm,
ngắm hoài không mỏi mắt,
trong thai Ngài thuyết pháp,
trời ngƣời khởi từ tâm,
nƣớc Pháp cùng nhau hƣởng,
Thế Tôn lúc đản sanh,
tuyên dƣơng lời mầu nhiệm,
Ta cứu khổ chúng sanh,
chân bƣớc đi bảy bƣớc,
Đại hùng nhƣ Sƣ tử,
Ta là đấng Nhƣ Lai,
trọn đời khổ vắng bặt,
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Thế Tôn lúc đản sanh,
nƣớc ao sen tắm sạch,
nƣớc trong không nóng lạnh,
hƣơng diệu thoa lên ngƣời,
không trung trời hiện lọng,
thế gian thật hiếm thấy,
chúng con thành kính lễ”.
Tôn giả Phú-lâu-na và những ngƣời bạn tán dƣơng đức
Thế Tôn xong, họ đồng nguyện theo Phật mong cầu xuất
gia, họ thƣa rằng: “Cúi xin đức Thế Tôn thƣơng xót chúng
con, chúng con đều có tâm nguyện mong cầu đƣợc xuất
gia, kính xin Ngài thƣơng xót nhiếp độ”. Bấy giờ, đức Thế
Tôn bảo Phú-lâu-na rằng: “Này Phú-lâu-na, hôm nay tâm
ý của ông đã phát khởi một cách nhanh chóng nhƣ vậy, tôi
đồng ý cho các ông đúng nhƣ sở nguyện”.
Sau đó, Phú-lâu-na cũng nhƣ những ngƣời bạn đều đƣợc
đức Thế Tôn trao giới cụ túc. Họ nỗ lực tu tập, đoạn trừ
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các dục, thấy rõ pháp tƣớng, ly mọi ái triền, chứng quả Ala-hán.
Có lần, đức Thế Tôn hỏi Phú-lâu-na: “Trên bƣớc đƣờng
hoằng pháp, con sẽ an trú quốc gia nào để hóa độ?”. Phúlâu-na trả lời: “Bạch đức Thế Tôn! Con sẽ đến xứ
Sunāparanta”. Đức Thế Tôn bảo: “Ngƣời dân xứ ấy thô
bạo, độc ác, xử sự rất thiếu hiểu biết, nếu khi con đến đó
họ xử sự với con một cách thô bạo bằng sự chửi mắng, khi
ấy con nghĩ thế nào?”. “ Bạch Thế Tôn, con nghĩ ngƣời
dân xứ ấy vẫn hiền thiện, vì họ chƣa dùng tay để đánh đập
con”. Nếu họ dùng tay để đánh đập con thì con nghĩ thế
nào?. “Nếu họ dùng tay để đánh đập con, con nghĩ họ vẫn
còn hiền thiện vì họ chƣa đánh đập con bằng đất đá”. Nếu
họ đánh đập con bằng đất đá ?. “Con nghĩ, họ vẫn còn hiền
thiện, vì họ chƣa đánh đập con bằng gậy gộc”. Nếu họ
đánh đập con bằng gậy gộc?. “Con nghĩ, họ vẫn còn hiền
thiện, vì họ chƣa đánh đập con bằng dao kiếm”. Nếu họ
đánh con bằng dao kiếm?. “Con nghĩ, họ vẫn còn hiền
thiện, vì họ không đoạn mạng sống của con bằng dao kiếm
sắc bén”. Nếu họ đánh giết con bằng dao kiếm sắc bén?.
“Bạch Thế Tôn, bấy giờ con suy nghĩ: Có những đệ tử của
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đức Thế Tôn, khi phiền não khởi lên, thấy tủi hổ và ghê
tởm thân mạng, họ đã sử dụng con dao để kết liễu sự sống,
nay con không sử dụng con dao mà sự sống hƣ ảo cũng
đƣợc kết liễu”.
Đức Thế Tôn dạy: “Quý hóa thay, Phú-lâu-na! Con có đầy
đủ sự an tịnh, có thể hành đạo tại xứ Sunāparanta. Và hãy
làm những gì mà con nghĩ là đúng thời”.
Phát nguyện và lãnh lời huấn thị của đức Thế Tôn xong,
Tôn giả một thân một bóng lên đƣờng đến xứ Sunāparanta
với tâm hồn cao cả.
Có một lần ở Ba-la-nại, đức Thế Tôn gọi chúng Tỷ khƣu
mà bảo rằng: “Mãn Từ Tử là vị Tỷ khƣu chân thật, bậc
thuyết pháp số một”.
Có lần ở núi Linh Thứu, đức Thế Tôn bảo với Đại chúng
rằng: “Phú-lâu-na không phải chỉ là bậc thuyết pháp số
một trong hàng đệ tử của Ngài, mà chính Tôn giả cũng
từng là thuyết pháp số một trong hàng đệ tử của chƣ Phật
quá khứ và ngay cả chƣ Phật tƣơng lai nữa”.
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Tôn giả sẽ vì Chánh pháp mà tuyên dƣơng cho đến khi viên
mãn Bồ tát đạo, sẽ thành Phật hiệu là Pháp Minh Nhƣ Lai,
với quốc độ giàu có, không có ác đạo, không có nữ nhân”.
Trong thời gian Tôn giả hành đạo tại Sunāparanta, Ngài đã
nhiếp hóa 1000 vị nam nữ cƣ sĩ; rồi vào một mùa mƣa,
Ngài chứng Tam minh. Và cũng trong một mùa mƣa, Tôn
giả đã trả thân cho cát bụi ven đƣờng, để lại trong lòng
ngƣời những rung động sâu xa của một con ngƣời vĩ đại
trong sự nghiệp hoằng pháp.(54)
5. Tôn giả Ca-chiên-diên (Kaccāyana).
Tôn giả Ca-chiên-diên (Kaccāyana) thuộc dòng dõi Bà-lamôn, sinh tại thành phố Ujjeni, trong một gia đình vọng
tộc. Lúc thiếu thời, ngài đã biết chăm lo đèn sách và rất có
tài biện luận. Tôn giả đã từng biện luận hơn cả ngƣời anh
trai có sức học quảng bác. Khi đủ duyên xuất gia, Tôn giả
tìm đến vƣờn Lộc Uyển xin đức Thế Tôn học đạo, thọ cụ
túc giới.
Đức Thế Tôn đã dạy cho Tôn giả về Chánh kiến
(Samyakdṛṣti), tức là sự hiểu không rơi vào những ƣớc lệ
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“Có và không”. Có lần Tôn giả đã giảng về lục niệm cho
các Tỷ khƣu nhƣ sau: “Này các Hiền giả, một vị Thánh đệ
tử khi nhớ nghĩ đến Nhƣ Lai, đây là Thế Tôn, Bậc A-lahán... thì tâm của họ không bị chi phối bởi tham, bởi sân,
bởi si... Họ nhớ nghĩ đến Pháp, Pháp do đức Thế Tôn
khéo giảng thuyết... đƣợc các bậc trí tuệ nhƣ mình giác
liễu, khi một vị Thánh đệ tử niệm Pháp, tâm của vị ấy
không bị chi phối bởi tham, sân, si. Vị ấy có Chánh trực,
ra khỏi sanh tử. Vị Thánh đệ tử niệm Tăng, là chúng Diệu
hạnh đệ tử của đức Thế Tôn... là ruộng phƣớc vô thƣợng ở
đời nên tâm của vị ấy không bị chi phối bởi tham, sân, si.
Cho đến vị Thánh đệ tử niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên,
trong khi niệm nhƣ vậy, tâm của vị ấy không bị chi phối
bởi tham, bởi sân, bởi si, vị ấy có đƣợc Chánh trực, giải
thoát phiền não, ra khỏi sanh tử”. Tôn giả xác định rằng:
“Các loài hữu tình vƣợt khỏi sầu bi, chấm dứt ƣu khổ có
đƣợc thanh tịnh, đạt đƣợc chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn
cũng nhờ tu tập Lục niệm”.(55)
Có lần tại thành phố Rājagaha, ở tịnh xá Tapoda, đức Thế
Tôn đã nói bài kệ “Nhất dạ Hiền giả (Bhaddekaratta )” cho
Tôn giả Samiddhi nhƣ sau:
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“Quá khứ không truy tìm,
tƣơng lai không ƣớc vọng,
quá khứ đã đoạn tận,
tƣơng lai lại chƣa đến,
chỉ có pháp hiện tại,
tuệ quán chính là đây,
không động, không rung chuyển,
biết vậy nên tu tập.
Hôm nay nhiệt tâm làm,
ai biết chết ngày mai.
không ai điều đình đƣợc,
với đại quân Thần Chết,
trú nhƣ vậy nhiệt tâm,
đêm ngày không mệt mỏi,
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xứng gọi Nhất dạ hiền,
bậc an tịnh trầm lặng”.
Đức Thế Tôn nói bài kệ vắn tắt nhƣ vậy xong, Tôn giả
Samiddhi không hiểu hết nghĩa lý. Tôn giả liền đến Ngài
Kaccāyana (Ca Chiên Diên) xin giải thích rộng rãi bài kệ
này.
Tôn giả bảo rằng, tại sao Hiền giả Samiddhi đứng trƣớc
Thế Tôn không hỏi Ngài lại phải đến hỏi tôi. Thế Tôn biết
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, là bậc có mắt, là
bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Thuyết giả, bậc dẫn đến mục
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp Chủ, bậc Nhƣ Lai, các
Hiền giả phải thƣa hỏi đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho nhƣ
thế nào thì các Hiền giả phải nhƣ thế ấy mà hành trì.
Các vị Hiền giả nói: “Thƣa Tôn giả, đáng lẽ chúng tôi thƣa
đức Thế Tôn, nhƣng Tôn giả đã có lần đƣợc đức Thế Tôn
tán thán và đƣợc các đồng phạm hạnh kính trọng. Vậy
kính mong Tôn giả đừng phiền”.
Nghe các vị Hiền giả thƣa nhƣ vậy, Tôn giả đã hoan hỷ
giải thích bài kệ nhƣ sau: “Này chƣ Hiền, thế nào là truy
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tầm quá khứ? Mắt của tôi trong thời gian quá khứ là nhƣ
vậy. Các sắc pháp là nhƣ vậy và thức ở đấy bị ái và dục
trói chặt. Vì thức bị ái và dục trói chặt nên nó hân hoan
trong ấy, vì hân hoan trong ấy nên nó truy tìm quá khứ...
Thế nào là không truy tìm quá khứ? Mắt của tôi trong quá
khứ là nhƣ vậy. Các sắc pháp là nhƣ vậy. Thức ở đây
không bị ái và dục trói buộc. Vì thức không bị ái và dục
trói buộc, nên nó không hân hoan trong ấy, nên nó không
truy tìm quá khứ... Thế nào là ƣớc vọng tƣơng lai? Mong
rằng, mắt của tôi trong tƣơng lai sẽ nhƣ vậy, các sắc pháp
là nhƣ vậy, và nó hƣớng tâm chiếm lấy cho đƣợc cái gì
chƣa đƣợc. Vì duyên vào hƣớng tâm nhƣ vậy nên nó hân
hoan trong ấy. Do nó hân hoan trong ấy nên nó ƣớc vọng
tƣơng lai... Thế nào là không ƣớc vọng tƣơng lai? Mắt của
tôi trong tƣơng lai sẽ nhƣ vậy. Các sắc pháp sẽ nhƣ vậy,
nó không hƣớng tâm chiếm lấy cái gì chƣa đƣợc. Do
duyên không hƣớng tâm, nó không hân hoan trong ấy, do
không hân hoan trong ấy nên nó không ƣớc vọng tƣơng
lai...Thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Nếu
mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại và
thức của nó bị ái và dục trói buộc trong hiện tại, nó hân
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hoan trong ấy, do hân hoan trong ấy, nó bị lôi cuốn trong
các pháp hiện tại... Và thế nào là không bị lôi cuốn trong
các pháp hiện tại? Nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có
mặt trong hiện tại này, thức của nó không bị ái và dục trói
buộc, vì thức của nó không bị ái và dục trói buộc, nên nó
không hân hoan trong đó, do không hân hoan trong đó,
nên nó không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại...”.
Sau khi giải thích cho các Hiền giả xong, Tôn giả bảo quý
vị hãy đến thƣa lại với đức Thế Tôn để Ngài dạy nhƣ thế
nào, rồi tùy theo đó mà hành trì.
Các Hiền giả đã đến thƣa lại với đức Thế Tôn về sự rộng
thuyết bài kệ của Tôn giả Kaccāyana, quý vị ấy đã đƣợc
đức Thế Tôn dạy nhƣ sau: “Này các Tỷ khƣu!
Mahakaccāyana là bậc Hiền trí, là bậc Đại trí, nếu quý vị
có hỏi Nhƣ Lai về nghĩa rộng thuyết thì Nhƣ Lai cũng giải
thích nhƣ Maha Kaccāyana đã giải thích. Vậy quý vị Hiền
giả cứ nhƣ vậy mà hành trì.(56)
Có lần vì lòng đại bi, đức Thế Tôn đã bảo Tôn giả đến
quốc gia của vua Virūdhaka (Ác Sinh Vƣơng) ở Savatthi
(Xá-vệ) để giáo hóa vua và dân chúng ở đó. Trƣớc khi đến
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thăm cung vua, Tôn giả hóa trang dƣới dạng một sứ giả
đoan chính, khi yết kiến vua xong, Tôn giả cởi bỏ đồ hóa
trang, mặc y phục tăng sĩ. Vua thấy vậy nổi giận ra lệnh
giết Ngài, Ngài bảo: “Tôi có tội gì mà giết? Vua nói:
“Ngƣơi là ngƣời cạo trọc, nhìn hình dáng không tốt đẹp
nên ta muốn giết ngƣơi”. Tôn giả trả lời: “Dáng dấp không
xinh đẹp là ở nơi tôi, chứ đâu có phải ở nơi Ngài, tại sao
Ngài thấy tôi mà cái đẹp của Ngài bị tổn giảm? Tôi thấy
cái đẹp của Ngài là hoàn toàn ở nơi Ngài, cái không đẹp
của tôi là hoàn toàn thuộc về tôi, tại sao Ngài thấy tôi xấu
mà muốn giết?”. Nghe xong, Vua lãnh hội đƣợc ý, liền trả
tự do cho Tôn giả.
Lại có lần, vua mời Tôn giả dùng cơm, dọn toàn thức ăn
ngon lành. Vua cho ngƣời hỏi Tôn giả thức ăn có thích ý
không? Tôn giả trả lời, ăn do thế lực, vật thực sung túc.
Một bữa khác, vua mời Tôn giả dùng cơm, dọn toàn thức
ăn ngon lành. Vua cho ngƣời hỏi Tôn giả, thức ăn có thích
ý không? Tôn giả trả lời ăn do thế lực, vật thực sung mãn.
Sau đó, vua hỏi Tôn giả, những thức ăn cúng dƣờng của
tôi sao Tôn giả không nói ngon hay dở mà chỉ nói sung
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mãn. Tôn giả trả lời, ăn không nói ngon hay dở, chỉ lấy no
đủ làm chuẩn mực. Vua nghe trả lời nhƣ vậy, rất cảm
phục. Suốt thời gian giáo hóa tại quốc gia Ác Sinh Vƣơng,
Tôn giả đã nhiều lần bị vua chất vấn nhƣng lần nào Tôn
giả cũng trả lời thông suốt.
Lại có lần, Hoàng hậu sinh Thái tử, vua nằm chiêm bao
thấy tám điều.
- Trên đầu lửa bốc cháy.
- Hai con rắn nằm vắt ngang qua lƣng.
- Thấy lƣới thiếc nhỏ buộc nơi thân.
-Thấy hai con cá đỏ cắn hai chân.
- Bốn con ngỗng trắng bay đến hƣớng vua.
- Máu đặc chảy ra ở nách.
- Đi lên núi Đại Bạch.
- Chim hạc tƣớc đại tiện ở trên đầu.
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Sau khi chiêm bao tỉnh dậy, vua cho là điềm không lành
nên rất sầu muộn, liền đi đến các vị tu sĩ Bà-la-môn nhờ
đoán mộng. Các vị tu sĩ kia đoán rằng đây là giấc mộng rất
xấu có thể xảy ra tám điều bất lợi cho nhà vua. Chẳng hạn,
Hoàng hậu, Thái tử, quan Đại thần... sẽ bị ám hại...Vua
nghe lời đoán mộng nhƣ vậy, nên tâm vua rất sầu muộn,
vua bày tỏ nỗi lo lắng với Hoàng hậu, sau đó Hoàng hậu
đã tìm đến Tôn giả cầu xin Ngài chỉ bày, Tôn giả chỉ bày
cho Hoàng hậu nhƣ sau:
- Thấy trên đầu lửa bốc lên, đó là điềm cho biết nƣớc Bửu
Chủ sẽ đem Thiên quan (mũ Thiên tử) trị giá mƣời vạn
lạng vàng đến dâng hiến.
- Thấy hai con rắn nằm vắt ngang qua lƣng, đó là vua nƣớc
Nguyệt Chi sẽ đem hai thanh kiếm, trị giá mƣời vạn lƣợng
vàng đến dâng hiến.
- Thấy lƣới thiếc nhỏ buộc thân, đó là vua nƣớc Đại Tần sẽ
đem ngọc Châu Anh Lạc, trị giá mƣời vạn lƣợng vàng đến
dâng hiến,
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- Thấy hai con cá đỏ cắn hai chân, đó là vua nƣớc Sƣ Tử
sẽ đem đôi guốc báu Tỳ Lƣu Ly, trị giá mƣời vạn lƣợng
vàng đến dâng hiến.
- Thấy bốn chim ngỗng trắng bay đến hƣớng vua, đó là
vua nƣớc Bạt Kỳ sẽ đem xe báu vàng đến dâng hiến.
- Máu đặc chảy ra ở nách, đó là vua nƣớc An Tức sẽ đem
lông nai Khâm Bà, trị giá mƣời vạn lƣợng vàng đến dâng
hiến.
- Lên núi Đại Bạch, đó là vua nƣớc Khóang Dã sẽ đem
Đại tƣợng đến dâng hiến.
- Chim hạc-tƣớc đại tiện ở trên đầu, đó là vua và Hoàng
hậu sẽ có bí mật riêng, chuyện ngày mai tự đến rồi sẽ biết.
Sau đó việc xảy ra đúng nhƣ lời dạy của Tôn giả
Kaccāyana. Nên Vua, Hoàng hậu, Đại thần đều ngƣỡng
mộ Tôn giả và liền trở về quy y Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ tà
đạo.(57)
Có lần, Tôn giả giáo hóa cho bà già nghèo đã đi đến chỗ
gần tuyệt vọng. Tôn giả hỏi bà già kia. Sao bà buồn vậy?
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Bà già đó trả lời: Vì nghèo quá, cơm không đủ ăn, nghèo
khổ vô lƣợng, muốn sống khó sống, muốn chết khó chết,
do đó quá khổ vì nghèo.
Tôn giả nói, tại sao bà không bán nghèo ấy đi? Bà già trả
lời: “Phần nhiều ngƣời ta đi mua giàu, chứ ai đi mua
nghèo”. Tôn giả nói: “Nghèo có thể bán đƣợc, nếu bà bán,
tôi sẽ mua cho. Nhƣng trƣớc khi mua nghèo, bà đi múc
cho tôi một ít nƣớc sạch để tôi dùng”. Bà ấy đi múc nƣớc
xong, Tôn giả nói, bà cố gắng ăn chay, niệm Phật, nghĩ
đến điều lành, nếu bà làm đƣợc nhƣ vậy, là tôi đã mua
nghèo cho bà rồi đó. Bà già thực hành theo lời dạy của
Tôn giả, sau đó không bao lâu, bà mệnh chung và đã sanh
Thiên xứ, hƣởng nhiều phƣớc lạc.(58)
Tôn giả nhờ công phu tu tập, đoạn trừ các hoặc nghiệp mà
trí tuệ và hùng lực phát sinh, nên trên bƣớc đƣờng hoằng
hóa lợi sinh, Tôn giả đã tùy phƣơng tiện để chuyển tà tâm
của chúng sanh trở thành chánh trực. Tôn giả nổi tiếng là
bậc luận nghị số một trong hàng đệ tử của đức Thế Tôn.
Trong kinh Pháp Hoa, Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn thọ
ký thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Nhƣ
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Lai, quốc độ không có các đƣờng dữ, chỉ toàn là thiện đạo.
Công hạnh và sự nghiệp của Tôn giả đã để lại cho chúng
ta không phải chỉ là lý thuyết mà chính là con ngƣời thực
hành hạnh ly dục tịch tịnh.
6. Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhūti)
Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhūti) dòng dõi Bà-la-môn, sinh tại
Savatthi, tƣớng ngƣời đoan chính rất có trí tuệ. Lớn lên,
tính khí của Tôn giả nóng nảy, nhàm chán mọi sinh hoạt
gia đình và thế tục. Tôn giả đã từ bỏ gia đình lên tịnh cƣ ở
núi nhƣng khi lên ở đây, nghe chim chóc reo hót, gió thổi
chuyển động cây rừng, mà tâm Tôn giả cũng khởi sinh
những sân hận vô bờ.
Thấy vậy, có vị Sơn thần đến nói với Tôn giả rằng: “Tại
sao Ngài đã từ bỏ gia đình đến tịnh cƣ ở đây mà tâm còn
sân hận, các thiện hạnh không tu tập, dù có nhọc công phu,
Ngài cũng không có lợi ích. Hiện tại có đức Thế Tôn, Ngài
đang ở tịnh xá Kỳ Hoàn, là bậc phƣớc đức vĩ đại, hiện
đang giáo hóa cho chúng sanh, tu tập thiện nghiệp, đoạn
trừ các ác. Nay Tôn giả nên đến gặp đức Thế Tôn rồi Ngài
sẽ dạy cho Tôn giả phƣơng pháp đoạn trừ sân tâm.
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Bấy giờ, Tôn giả nghe vị Sơn thần khuyên nhƣ vậy liền
đến tịnh xá Kỳ Hoàn để yết kiến đức Thế Tôn. Tôn giả
thấy đức Thế Tôn có ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ
đẹp, sáng chói nhƣ trăm ngàn mặt trời, tâm của Tôn giả
liền phát sinh ái mộ, đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống
một bên.
Đức Thế Tôn liền gọi Tôn giả mà bảo rằng: “Sân hận là
những lầm lỗi xấu, là phiền não ngu si, nó hủy diệt mọi
thiện căn, nó tăng trƣởng mọi điều ác, về sau bị quả báo
địa ngục, nhận chịu vô lƣợng khổ não”.
Tôn giả nghe đức Thế Tôn dạy nhƣ vậy, thân tâm kinh hãi,
dựng ngƣợc lông tóc, trƣớc đức Thế Tôn chân thành sám
hối. Và cầu mong đức Thế Tôn cho phép đƣợc xuất gia
học đạo. Đức Thế Tôn bằng lòng và Ngài bảo: “Quý hóa
thay, hãy đến đây, hỡi Tỷ khƣu!”.(59)
Sau khi đƣợc xuất gia, Tôn giả ngày đêm tinh cần tu tập
“Hạnh không tranh cãi”, để tâm không bị dao động trƣớc
những cảnh thuận nghịch.
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Có lần, tại Savatthi, đức Thế Tôn dạy cho Đại chúng nên
biết tán thán và nên biết chỉ trích; nên biết sự ly dục có
liên hệ đến mục đích giải thoát, phù hợp với đời sống bậc
Thánh và biết chỉ trích dục, vì nó không liên hệ đến mục
đích giải thoát, nó là đời sống thấp hèn, không phải là đời
sống của bậc Thánh. Sau khi biết nên tán thán và biết nên
chỉ trích thì cần phải nên thuyết pháp. Đức Thế Tôn dạy, là
ngƣời nói pháp, phải nói từ từ, rõ ràng, không câu nệ từ
ngữ địa phƣơng và cũng không đi quá xa ngôn ngữ thƣờng
dùng.
Đức Thế Tôn dạy, pháp hữu tránh là pháp có ƣu não, có
phiền não, có nhiệt não, có liên hệ đến sự khổ đau, pháp
đó là tà đạo. Còn pháp vô tránh là pháp không phiền não,
không ƣu não, không nhiệt não, không liên hệ đến sự khổ
đau mà chỉ liên hệ đến sự giải thoát, pháp ấy là Chánh đạo.
Trong buổi giảng này, đức Thế Tôn xác nhận với chúng
Tăng rằng: “Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhūti) đã hành trì Vô
tránh đạo.(60)
Tôn giả tu tập hạnh Vô tránh, tức là hạnh không tranh cãi
nên Tôn giả đƣợc đức Thế Tôn khen ngợi là bậc không
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tranh cãi tối thƣợng trong hàng đệ tử của Ngài, đồng thời
là bậc đáng cúng dƣờng số một.(61)
Mặc dù, Tôn giả là bậc thực hành Vô tránh nhƣng lại có
khả năng biện tài về trí tuệ siêu việt. Trong kinh Đại Bát
Nhã, đức Thế Tôn bảo Tôn giả nhƣ sau: “Ông nên dùng
biện tài, để nói pháp cho tƣơng ƣng với trí tuệ siêu việt,
giáo huấn và trao truyền cho những hàng Bồ tát và Đại
hữu tình, khiến cho tất cả những vị ấy đều thành tựu công
hạnh đối với trí tuệ siêu việt”.(62)
Sở dĩ, Tôn giả có khả năng biện tài Bát Nhã, là do Ngài
quán triệt về tính không của năm uẩn. Bởi vậy, Ngài xứng
danh là “giải không” số một trong các Thánh đệ tử.
Trong kinh Kim Cang, Tôn giả đã hỏi đức Thế Tôn ba vấn
đề:
- Đối với một đoàn thể nam và nữ muốn phát tâm tiến lên
Bồ tát thừa thì phải an trú nhƣ thế nào?
- Phải tu hành bằng cách nào?
- Và phải bằng cách nào để hàng phục tâm.
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Trong kinh Pháp Hoa, Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn xác
định sẽ thành Phật với hiệu Danh Tƣớng Nhƣ Lai, quốc độ
của Ngài thanh tịnh bậc nhất. Vậy, qua các tƣ liệu, chúng
ta nhận thấy, Tôn giả có những tính ƣu việt:
- Ngài là bậc thực hành Vô tránh bậc nhất.
- Đáng nhận sự cúng dƣờng bậc nhất và có thẩm quyền về
giải không bậc nhất.
7. Tôn giả Ưu-ba-ly (Upāli)
Tôn giả Ƣu-ba-ly (Upāli) sinh ra trong một gia đình bình
thƣờng tại Kapilavatthu. Lúc thiếu thời đƣợc cha mẹ cho
học nghề hớt tóc, nhờ khéo tay nên sau đó đƣợc tuyển vào
hoàng cung để chuyên hớt tóc cho các Hoàng tử.
Khi đức Thế Tôn trở về thăm hoàng cung, Ƣu-ba-ly đƣợc
giới thiệu đến cạo râu tóc cho Ngài. Trong lúc Tôn giả
đang cạo râu tóc cho đức Thế Tôn, mẹ của Tôn giả hỏi đức
Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, Ƣu-ba-ly cạo tóc cho Ngài
có khéo tay không?. Đức Thế Tôn trả lời: “Tuy khéo tay
nhƣng thân bị cúi xuống quá nhiều”. Nghe vậy, bà bảo
Tôn giả ngẩng đầu lên đừng cúi lắm. Vì quá chú ý để thân
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đừng cúi nên bấy giờ, tâm của Tôn giả đi vào Sơ thiền. Mẹ
của Tôn giả lại hỏi đức Thế Tôn: “Bây giờ thì Ngài thấy
thế nào?. Đức Thế Tôn trả lời: “Có khéo tay nhƣng thân
quá ngẩng”, vì quá chú ý để cho thân đừng quá ngẩng nên
khi cạo tóc cho Thế Tôn, tâm của Tôn giả đã đi vào Nhị
thiền. Bà lại hỏi Thế Tôn lần này kỹ thuật cạo tóc của Ƣuba-ly thế nào?. Đức Thế Tôn trả lời, tuy cạo có khéo tay
nhƣng hơi thở quá mạnh. Bấy giờ, Tôn giả chú tâm để
đừng thở vào quá mạnh nên tâm của Tôn giả đã đi vào
Tam thiền. Lần này bà lại hỏi kỹ thuật cạo tóc của Ƣu-baly thế nào?. Đức Thế Tôn trả lời: “Tuy cạo khéo tay nhƣng
thở ra quá mạnh”. Nghe vậy bà bảo Ƣu-ba-ly cạo tóc Thế
Tôn đừng thở ra quá mạnh, vì chú ý để đừng thở ra quá
mạnh nên khi cạo tóc cho đức Thế Tôn, tâm của Tôn giả đi
vào Tứ thiền.
Bấy giờ, đức Thế Tôn gọi các Tỷ khƣu đến cầm tay đỡ
Ƣu-ba-ly kẻo bị ngã xuống đất. Vì khi ấy tâm của Ƣu-baly an trú trong Tứ Thiền vậy.
Sau khi cạo râu tóc xong, đức Thế Tôn thuyết pháp cho
hoàng tộc nghe, nghe xong, gồm 500 đồng tử của hoàng
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gia hân hoan, hớn hở đều xin xuất gia, họ cởi tất cả những
báu vật đang dùng để trang điểm tặng cho Ƣu Ba Ly, rồi
theo đức Thế Tôn xuất gia.
Bấy giờ, Ƣu-ba-ly tự nghĩ, các Hoàng tử có địa vị, có
nhiều thế lực, có nhiều tài sản mà còn bỏ tục xuất gia, thế
thì sao ta không xuất gia, mà chỉ nhận những thứ châu báu
anh lạc này. Nghĩ vậy xong, Ƣu-ba-ly liền đến đảnh lễ đức
Thế Tôn và xin Ngài cho phép đƣợc xuất gia, sau đó thọ
cụ túc giới.(63)
Sau khi Ƣu-ba-ly đƣợc đức Thế Tôn chấp nhận cho xuất
gia tu học, thọ cụ túc giới, trong giáo đoàn có nhiều dƣ
luận không tốt đối với đức Thế Tôn. Họ bảo rằng đức Thế
Tôn cho Ƣu-ba-ly dòng dõi hạ tiện xuất gia, là làm nhục
tất cả dòng dõi vua chúa, làm tăng thêm lòng bất kính của
mọi ngƣời đối với Tăng đoàn... và nhất là Nan-đà khởi tâm
kiêu mạn.
Dƣ luận đã đến tai đức Thế Tôn. Ngài liền gọi Ānanda và
đại chúng mà bảo: “Thà quý vị nói rằng, tâm đại bi của
Nhƣ Lai là không bình đẳng... chứ không nên nói Tỷ khƣu
Ƣu-ba-ly đích thực là ngƣời hạ tiện, là hành động thấp
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kém, bản nguyện thấp kém, nỗ lực thấp kém. Thà quý vị
nói rằng, Nhƣ Lai còn phiền não... chứ không nên nói, Ƣuba-ly là dòng dõi hạ tiện mà đƣợc xuất gia. Nhƣ Lai đã
thấy rõ con đƣờng hiểm nguy của sinh tử và con đƣờng
thành tựu giác ngộ. Ƣu-ba-ly cũng cần phải thoát ly sanh
tử và cũng cần hƣớng đến đời sống giải thoát, giác ngộ.
Ƣu-ba-ly rồi sẽ đƣợc Trời-Ngƣời quý trọng, bậc hộ trì
Chánh pháp và là bậc số một trong hàng Đại chúng, là bậc
có khả năng nhận lãnh sự cúng dƣờng và có khả năng
khiến chúng sanh thành tựu những quả vị mầu nhiệm.
Này quý vị nên biết! Ƣu-ba-ly có những bản nguyện rất
đặc biệt sâu mầu, đã từng làm Bồ tát thực hành lòng đại bi,
đã từng ở nơi chƣ Phật quá khứ để gieo trồng các đức hạnh
căn bản và cũng từng là bậc trì luật số một ở trong giáo
pháp của chƣ Phật. Nay ở trong giáo pháp của Nhƣ Lai
cũng là bậc trì luật số một”.
Bấy giờ, Tỷ khƣu Nan-đà nghe đức Thế Tôn dạy nhƣ vậy,
tâm sinh hoan hỷ, liền đứng dậy đảnh lễ Tôn giả Ƣu-ba-ly,
cả Hội chúng đều vui mừng và giữa đất trời có những
chuyển động kỳ lạ.
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Đức Thế Tôn gọi Ƣu-ba-ly mà bảo, nay con hãy gầm lên
tiếng rống sƣ tử cho chúng xuất gia và tại gia nghe về ý
nghĩa Tam Bảo, Tứ Đế, hãy nói Tam Quy, Ngũ Giới, cho
đến tất cả giới, Lợi ích chúng sanh giới, Tịnh phiền não
giới, Điều Ngự oai nghi giới, Thiền giới, Vô lậu giới để
hƣng long Tam Bảo.
Ƣu-ba-ly thƣa, nếu đƣợc đức Nhƣ Lai hỗ trợ và cho phép,
con sẽ rống tiếng rống đó.(64)
Nhờ đã có túc duyên trong Phật Pháp nên khi xuất gia,
Tôn giả rất nghiêm hành giới luật. Ngài là vị thƣờng hỏi
đức Thế Tôn về mọi quy chế của giới luật để học tập và
nghiêm trì.
Có lần, Tôn giả hỏi đức Thế Tôn, do dựa vào bao nhiêu
mục đích mà các học pháp đƣợc thành lập và giới bổn
đƣợc tuyên đọc. Nhân câu hỏi ấy, đức Thế Tôn dạy, học
pháp đƣợc thành lập và tuyên đọc có mƣời mục đích:
- Để Tăng chúng đƣợc cực thiện.
- Để Tăng chúng đƣợc an ổn.
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- Để chặn đứng các ngƣời cứng đầu.
- Để các thiện Tỷ khƣu đƣợc sống an ổn.
- Để chế ngự các phiền não sai lầm ngay trong hiện tại.
- Để chặn đứng các phiền não sai lầm trong tƣơng lai.
- Để đem lại tịnh tín cho ngƣời không tin.
- Để tăng trƣởng tịnh tín cho những ngƣời đã có lòng tin.
- Để diệu pháp đƣợc tồn tại.
- Để luật đƣợc chấp nhận.
Tôn giả cũng đã hỏi đức Thế Tôn có bao nhiêu trƣờng hợp
không nên tụng giới bổn. Đức Thế Tôn có dạy mƣời
trƣờng hợp:
- Khi trong Hội chúng có ngƣời phạm tội Ba-la-di.
- Khi thảo luận về ngƣời phạm tội Ba-la-di chƣa chấm dứt.
- Khi có ngƣời chƣa thọ Cụ túc giới ngồi trong Hội chúng.
- Khi thảo luận ngƣời chƣa thọ Cụ túc giới chƣa chấm dứt.
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- Khi có một ngƣời từ bỏ học pháp ngồi trong Hội chúng.
- Khi thảo luận về ngƣời từ bỏ học pháp chƣa chấm dứt.
- Khi có ngƣời thiếu nam căn ngồi trong Hội chúng.
- Khi cuộc thảo luận về ngƣời thiếu nam căn ấy chƣa chấm
dứt.
- Khi có ngƣời làm ô nhục Tỷ khƣu ni ngồi trong Hội
chúng.
- Khi cuộc thảo luận về ngƣời làm ô nhục Tỷ khƣu ni ấy
chƣa chấm dứt.(65)
Có lần Tôn giả hỏi đức Thế Tôn, do nguyên cớ gì đƣa đến
phá Tăng và điều kiện nào khiến Chúng Tăng hòa hợp, tƣ
cách một vị Thầy trao truyền Cụ túc giới phải nhƣ thế
nào? Và Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn chỉ dạy rất cặn kẽ ở
trong Tăng Chi III B.
Cách thọ Tam quy và các học giới cũng đã đƣợc Tôn giả
hỏi đức Thế Tôn nhƣ sau: “Bạch đức Thế Tôn, nếu thọ
Tam quy mà trƣớc hết là xƣng Quy y Pháp bảo, với sự
Quy y nhƣ vậy có thành tựu Tam quy không?”. Nếu không
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thọ Tam quy mà thọ Ngũ giới, Bát quan trai giới, thọ Sa di
giới, thọ Tỷ khƣu giới, nhƣ vậy các giới có thành tựu
không?

đức Thế Tôn trả lời: “Các giới thọ lãnh nhƣ vậy

đều không thành tựu”.(66)
Có lần Tôn giả xin đức Thế Tôn đi vào rừng sâu để yên
tĩnh tu tập. Đức Thế Tôn đã khuyên Tôn giả nên ở giữa
Chúng Tăng mà tu tập.(67)
Tôn giả là bậc tu tập phạm hạnh, tinh chuyên giới luật nên
có lần đức Thế Tôn dạy 500 đồng tử họ Thích khi mới
xuất gia, đến đảnh lễ Tôn giả. Và đức Thế Tôn còn dạy
đức Vua Tịnh Phạn đến kính lễ Tôn giả nữa.(68)
Sau khi đức Thế Tôn Niết-bàn, trong Đại Hội kết tập Pháp
tạng do ngài Đại-ca-diếp chủ trƣơng. Tôn giả đã đƣợc Đại
Hội mời trùng tuyên Luật tạng. Chính lần trùng tuyên Luật
tạng này của Tôn giả đã làm nền tảng cho tinh thần Luật
học của các trƣờng phái Phật giáo. Nếu chuẩn theo lời dạy
của đức Thế Tôn trong kinh Di Giáo: “Sau khi Nhƣ Lai
diệt độ, các Thầy Tỷ khƣu hãy nƣơng tựa vào giới luật,
hãy lấy giới luật làm Thầy, chứ đừng nƣơng tựa bất cứ ai
khác”.
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Và chuẩn theo lời nói có tính chất cốt lõi của Luật tạng:
“Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn thì
Phật Pháp còn”, nên có quan điểm cho rằng, Tôn giả là vị
Sơ Tổ của Phật giáo không phải là không có lý.
Mặc dù, Tôn giả sinh trƣởng trong gia đình tầm thƣờng
nhƣng không phải vì vậy, mà không trở thành những con
ngƣời cao quý. Theo thói thƣờng con ngƣời hay đánh giá
nhau ở nơi gia thế, địa vị, chủng tộc nhƣng đây là một sự
đánh giá hoàn toàn sai lầm, nhƣ ngày xƣa Nandā đã đánh
giá Tôn giả Ƣu-ba-ly.
Lƣợng định giá trị của con ngƣời, bởi kẻ trí không phải là
ở nơi gia thế, địa vị, tài sản hay chủng tộc, mà chính nơi
phẩm chất hành động của họ. Thật vậy, chỉ có hành động
của họ mới đủ thẩm quyền để xác định họ là gì. Nên Tôn
giả Ƣu-ba-ly dù không phải thuộc hạng ngƣời dòng dõi
cao quý trong những đẳng cấp của xã hội Ấn Độ nhƣng
Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn cho xuất gia tu tập trong
giáo đoàn, để rồi Ngài trở thành bậc Thánh Tăng trì luật số
một, há đó không phải là sự chứng minh rằng con ngƣời
không phải cao quý từ dòng dõi, từ địa vị mà chính từ
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hành động và nếp sống của họ đó sao. Sự thành tựu Thánh
quả của Tôn giả đã khẳng định đức tin cho chúng ta rằng
“Chúng ta có thể thành tựu những gì cao quý nếu chúng ta
có hành động hợp lý”. Bởi vậy, hình ảnh của Tôn giả cần
phải đƣợc nêu lên để học tập trong tất cả mọi trƣờng hợp,
nhằm xóa tan mọi mặc cảm tự tôn và tự ty của con ngƣời.
8. Tôn giả A-na-luật (Anuruddha)
Tôn giả A-na-luật (Anuruddha) xuất thân từ Hoàng tộc,
con của Cam Lộ Phạn Vƣơng (Amṛtodana), có duyên xuất
gia khi đức Phật về thăm hoàng cung.
Sau khi xuất gia, Tôn giả rất tinh cần tu tập nhƣng lại có
bệnh hay ngủ gục. Có lần đức Thế Tôn đang giảng pháp
cho Hội Chúng, Ngài thấy Tôn giả ngủ gục liền quở trách.
Từ đó về sau, Tôn giả lập nguyện không ngủ và nỗ lực quá
sức nên đôi mắt của Tôn giả đã bị mù. Có lần, Tôn giả
ngồi khâu lại áo rách của mình, đang khâu mà hết chỉ, Tôn
giả la to: “Thế gian ai muốn có công đức thì hãy xâu chỉ
vào kim cho tôi với!”. Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa, nghe
vậy Ngài liền xả thiền và đi đến xâu chỉ vào kim cho Tôn
giả. Sau đó, đại chúng nghe đức Thế Tôn đang ngồi thiền
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mà phải xả thiền đến xâu kim cho Tôn giả A-na-luật vá áo,
họ rất cảm động và tự nói với nhau, từ nay chúng ta phải
hết mình hỗ trợ cho Tôn giả.(69)
Dù đã bị hƣ đôi mắt nhƣng Tôn giả không bao giờ tỏ ra sầu
muộn. Trái lại, Tôn giả rất hân hoan trong khi thực hành
giáo pháp. Do đó, không bao lâu Tôn giả đã chứng đƣợc
Thiên nhãn. Là bậc Thiên nhãn số một trong hàng đệ tử của
đức Thế Tôn.
Có lần, Tôn giả đang ngồi thiền định, có nhiều Thiên nữ
với thân thể khả ái đi đến đảnh lễ Tôn giả rồi đứng một
bên và thƣa với Ngài rằng: “Chúng tôi là những Thiên nữ
với thân thể khả ái. Chúng tôi có quyền lực và tự tại ở ba
địa hạt:
1. Chúng tôi muốn có hình sắc nhƣ thế nào thì lập tức có
hình sắc nhƣ thế ấy.
2. Chúng tôi muốn có âm thanh nhƣ thế nào thì lập tức có
âm thanh nhƣ thế ấy.
3. Chúng tôi muốn có lạc thọ nhƣ thế nào thì lập tức có lạc
thọ nhƣ thế ấy.
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Nghe các Thiên nữ thƣa nhƣ vậy, Tôn giả liền nghĩ: “Ta
muốn các Thiên nữ đều trở thành màu xanh”, bấy giờ các
Thiên nữ biết đƣợc ý nghĩ của Tôn giả, họ liền biến thành
màu xanh. Rồi Tôn giả nghĩ, ta muốn các Thiên nữ biến
thành màu vàng, bấy giờ các Thiên nữ biến thành màu
vàng... Rồi các Thiên nữ ấy hát lên những âm thanh vi diệu,
múa, vũ, vỗ tay tạo thành buổi văn nghệ rất thiện xảo.
Tuy cảnh của Thiên nữ diễn ra một cách hấp dẫn nhƣ vậy
nhƣng Tôn giả thâu nhiếp các căn không để tán loạn nên
các Thiên nữ nghĩ rằng: “Chúng ta diễn mà Tôn giả không
thƣởng thức”, bởi vậy họ đã biến mất.
Sau khi thiền định xong, Tôn giả đem việc ấy trình Thế
Tôn và hỏi Ngài, ngƣời nữ cần thành tựu bao nhiêu pháp
thì sau khi thân hoại mạng chung họ sẽ đƣợc cộng trú với
Thiên nữ khả ái. Đức Thế Tôn dạy có tám pháp:
1. Ngƣời nữ đối với cha mẹ chồng phải có lòng thƣơng
tƣởng, quý mến, phải biết thức sau và dậy trƣớc, vui lòng
làm mọi công việc, biết xử sự đẹp lòng, biết nói năng lễ độ.
2. Ngƣời nữ ấy phải biết kính trọng những ai mà vị chồng
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đã kính trọng nhƣ cha mẹ, các bậc Sa môn, thầy, bạn...
3. Phải biết nội trợ, khéo sắp xếp việc trong nhà, phải biết
làm việc có phƣơng pháp.
4. Phải biết xử sự thật khéo với những ngƣời giúp việc và
phải biết rõ công trạng của họ.
5. Phải biết cách nuôi dƣỡng ngƣời bệnh.
6. Phải biết bảo vệ tài sản.
7. Phải biết quy y Tam Bảo.
8. Phải biết giữ giới hạnh và bố thí.
Đức Thế Tôn đã nói với Tôn giả rằng, hễ ngƣời nữ nào
thành tựu tám pháp này, khi thân hoại mạng chung họ sẽ
đƣợc cộng trú với chƣ Thiên với thân thể khả ái.(70)
Khi ở tại Pācīnavamsadāya, Tôn giả đã nghĩ đến bảy niệm
của bậc Đại nhân nhƣ sau:
- Pháp này là để cho ngƣời thiểu dục, chứ không phải để
cho ngƣời nhiều tham dục.
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- Pháp này là để cho ngƣời biết vừa đủ, chứ không phải để
cho ngƣời không biết đủ.
- Pháp này là để cho ngƣời sống đời thanh tịnh, chứ không
phải để cho ngƣời ƣa thích đông đảo.
- Pháp này là để cho ngƣời nỗ lực tinh cần, chứ không phải
để cho ngƣời biếng nhác.
- Pháp này là để cho ngƣời trú thiện niệm, chứ không phải
để cho ngƣời thất niệm.
- Pháp này là để cho ngƣời thiền định, chứ không phải để
cho ngƣời không thiền định.
- Pháp này là để cho ngƣời có trí tuệ, chứ không phải để
cho ngƣời ác tuệ.
Đức Thế Tôn đọc đƣợc tâm niệm của Tôn giả, Ngài liền đi
đến nơi Tôn giả và nói: “ Lành thay, A Na Luật, ngƣơi đã
suy nghĩ bảy niệm của bậc Đại nhân”. Tiếp theo, Ngài đã
nói cho Tôn giả về niệm thứ tám của bậc Đại nhân là
“Pháp này là để cho ngƣời không thích hý luận, chứ không
phải để cho ngƣời thích hý luận”.
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Đức Thế Tôn khuyên Tôn giả thực tập tám niệm này. Tôn
giả đã nỗ lực tinh cần thực tập, không bao lâu chứng quả
A-la-hán, rồi nói bài kệ:
“Thế gian Vô thƣợng sƣ,
rõ biết tƣ tƣởng ta,
với thân do ý tạo,
thần thông đến với ta,
tùy theo ta nghĩ gì,
ngài thuyết rõ tất cả,
Phật không ƣa hý luận,
ngộ pháp, ta hoan hỷ,
trú trong giáo pháp Ngài,
ba minh đã đạt đƣợc,
giáo pháp Phật làm xong.(71)
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Có lần, Tôn giả nói với Tôn giả Kaccāyana nhƣ sau:
“Thân dâm hạnh của một kẻ không khéo chấm dứt; hôn
trầm thụy miên của vị ấy không khéo đoạn trừ và trạo cử,
hối quá của vị ấy không khéo nhiếp phục, nên hào quang
của vị ấy sáng lên một cách lu mờ. Vị ấy thân hoại mạng
chung sẽ cộng trú với chƣ Thiên có ánh sáng tạp nhiễm.
Này hiền giả, vị Tỷ khƣu an trú và biến mãn với hào
quang thanh tịnh, thân dâm loạn của vị ấy đã khéo chấm
dứt, hôn trầm, thụy miên đã khéo đoạn trừ, trạo cử, hối
quá đã khéo nhiếp phục, nên hào quang của vị ấy sáng lên
một cách rõ ràng, vị ấy thân hoại mạng chung sẽ cộng trú
với chƣ Thiên có hào quang thanh tịnh”.(72)
Tại Pacīnavamsadāya, các Tôn giả A-na-luật (Anuruddha),
Nan-đà (Nandiya) và Lim-tỳ-la (Kimbila) đang tu tập và
hành đạo tại đây, họ sống với nhau trong không khí hòa hợp
và thanh tịnh. Đức Thế Tôn đã đến thăm họ và hỏi rằng:
“Quý vị có đƣợc an lành không? Có sống yên vui không?
Đi khất thực có khỏi mệt nhọc không ?”. Quý vị ấy trả lời:
“Bạch đức Thế Tôn, ở nơi đây chúng con sống an lành, có
yên ổn, hành pháp khất thực không có mệt nhọc”. Đức Thế
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Tôn hỏi tiếp: “Quý vị sống có hòa hợp, hoan hỷ với nhau,
không tranh cãi, có nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm
không?”. Họ trả lời: “Chúng con sống hòa hợp với nhau
thật sự hoan hỷ, không tranh cãi với nhau, chúng con hòa
với nhau nhƣ nƣớc với sữa, sống nhìn nhau bằng cặp mắt
thiện cảm”. Đức Thế Tôn hỏi: “Này A Na Luật, quý vị sống
nhƣ thế nào gọi là hòa hợp?”. Quý vị trả lời: “Bạch Thế
Tôn, sống có lợi ích, khi đƣợc cùng chung với các đồng
phạm hạnh. Chúng con đem ba nghiệp thanh tịnh mà đối
đãi với nhau trƣớc mặt cũng nhƣ sau lƣng. Và chúng con
nghĩ, chúng con tuy khác thân nhƣng cùng một tâm”. Đức
Thế Tôn hỏi: “Quý vị có sống không phóng dật và nhiệt
tâm tinh cần không?”. Họ trả lời: “Bạch Thế Tôn, chúng
con sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Chúng con,
ai đi khất thực về trƣớc, vị ấy sắp đặt chỗ ngồi, soạn sẵn
nƣớc uống, nƣớc rửa chân, soạn sẵn một bát để đổ đồ dơ.
Ai về sau, còn thức ăn thì để lại, nếu muốn thì ăn, nếu
không muốn thì đổ vào chỗ không có cỏ xanh hoặc đổ vào
thùng nƣớc không có côn trùng. Ăn xong, ngƣời nào ngƣời
nấy cất đặt lại ngăn nắp mọi thứ. Ai thấy ghè nƣớc uống,
ghè nƣớc rửa chân, ghè nƣớc nhà cầu hết thì ngƣời ấy gánh
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nƣớc đổ vào. Nếu một ngƣời làm không nổi chúng con
cùng lo với nhau. Khi nói chuyện, chúng con chỉ bàn luận
về đạo pháp. Nhƣ vậy, bạch đức Thế Tôn, chúng con sống
không phóng dật, có nhiệt tâm và tinh cần”.
Sau sự trình bày của họ, đức Thế Tôn đã khen ngợi. Họ đã
đƣợc đức Thế Tôn kể cho nghe những kinh nghiệm tu tập
của Ngài trƣớc khi thành tựu đạo quả Vô thƣợng Bồ đề.(73)
Công hạnh tu tập của Tôn giả A-na-luật không phải chỉ có
đời này mà đời trƣớc cũng rất thâm sâu.
Trong quá khứ, thời đức Phật Nhiên Đăng ra đời, bấy giờ
tiền thân của Tôn giả đã từng cúng dầu thắp Phật, thắp
Tháp và đã ƣớc nguyện sau khi tu tập sẽ thành tựu đƣợc
Thiên nhãn số một.
Trong quá khứ, Tôn giả cũng đã từng thực hành hạnh bố thí
cúng dƣờng nên phƣớc báo của Tôn giả quả thật phong phú.
Bởi vậy, có lần ở Ba-la-nại, trời mƣa lớn, chúng Tăng
không đi khất thực đƣợc, Tôn giả Ānanda tỏ vẻ lo lắng,
nhƣng đức Thế Tôn bảo đừng lo ngại, vì có A-na-luật lo
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liệu rồi. Thực vậy, không bao lâu, có thí chủ đến cúng
dƣờng cho Tôn giả năm trăm phần ăn. (74)
Bởi do công hạnh tu tập trong quá khứ và hiện tại mà tạo
thành những quả vị trong tƣơng lai nên trong kinh Pháp
Hoa, đức Thế Tôn đã thọ ký cho Tôn giả trong tƣơng lai sẽ
thành Phật hiệu là Phổ Minh Nhƣ Lai, cõi nƣớc và nhân
dân rất nghiêm tịnh.
Đức Thế Tôn khi sắp nhập Niết-bàn, Tôn giả Ānanda khóc
lóc sầu thảm. Bấy giờ Tôn giả đã bảo Ānanda rằng: “Này
Hiền giả, ngƣơi là ngƣời giữ gìn kho tàng giáo pháp của
đấng Giác ngộ, không nên nhƣ những kẻ phàm phu tự đắm
mình trong biển cả sầu muộn. Tất cả Pháp hữu vi đều là
trạng thái vô thƣờng, sinh diệt, ngƣơi không nên sầu
muộn. Lại nữa, đức Thế Tôn đã trao cho ông kho tàng giáo
pháp, nay ông sầu muộn thì việc trọng đại đã đƣợc giao
phó ấy sẽ mất, ông phải tỉnh táo”, Tôn giả đi đến bên đức
Thế Tôn hỏi những điều nhƣ sau:
- Sau khi Nhƣ Lai Niết-bàn, chúng con phải hành đạo nhƣ
thế nào, ai sẽ làm thầy chúng con?
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- Chúng con phải chung sống nhƣ thế nào với những hạng
Tỷ khƣu ác khẩu nhƣ Xa-nặc?
- Dùng những từ ngữ nào để đặt trƣớc phần mở đầu của
các kinh do đức Thế Tôn đã giảng thuyết?
Còn bao nhiêu điều phải hỏi đức Thế Tôn, để tƣơng lai
chuẩn theo đó mà làm, này Ànanda thôi đừng khóc nữa!”.
Tôn giả Ānanda nghe lời khuyên ấy từ từ tỉnh ngộ, Tôn giả
A-na-luật dìu Ānanda đến bên đức Thế Tôn, rồi Tôn giả
Ānanda thƣa đức Thế Tôn những vấn đề nêu trên.(75)
Khi đức Thế Tôn nhập Niết-bàn, hội đồng kết tập Pháp
tạng do Ngài Ma-ha-ca-diếp chủ tọa, Tôn giả A-na-luật là
một trong những vị hỗ trợ đắc lực và là vị giới thiệu Tôn
giả Ànanda trùng tuyên Pháp tạng.
Sau thời kết tập Pháp tạng, Tôn giả tiếp tục hành đạo một
thời gian, rồi đi vào Niết-bàn tại Beluve gần Vesāli. Tôn giả
không những để lại lòng ngƣỡng mộ cho dân chúng Vajji
bấy giờ mà còn làm rung động biết bao tâm hồn trên trái đất
khi có cơ duyên đến với Ngài trong bản nguyện tu tập.
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9. Tôn giả Ānanda (A-nan)
Tôn giả Ānanda (A-nan) có quê hƣơng tại Kapilavatthu,
dòng dõi hoàng tộc Sakya, con của Hộc Phạn Vƣơng, em
thúc bá với Thái Tử Tất-đạt-đa. Lúc thiếu thời, Tôn giả
thông minh, tuấn tú, rất đƣợc hoàng tộc quý chuộng.
Tôn giả đã xuất gia trong dịp đức Thế Tôn trở về thăm
hoàng tộc. Ngài đã theo chân đức Thế Tôn đi đến Tịnh xá
Trúc Lâm tu học. Ở nơi đây, Tôn giả ngày đêm tinh cần
thực hành Pháp và Luật, niềm vui giải thoát đã bắt đầu phát
sinh. Có một lần tại Kosambi trong khu vƣờn Ghosita, Tôn
giả gọi các đồng phạm hạnh mà nói: “Thật vi diệu thay,
thƣa các Hiền giả! Con đƣờng thoát ly sự trói buộc đƣợc
đức Thế Tôn là bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán,
Chánh Đẳng Giác tùy nghi nói ra để cho các hữu tình có
đƣợc sự thanh tịnh, vƣợt qua mọi sầu khổ, chấm dứt mọi ƣu
phiền, đạt đƣợc chánh lý của Giác ngộ và Niết-bàn”.
Tôn giả cũng đã nói với Tôn giả Udājji rằng: “Các Tỷ
khƣu khi tu tập cần vƣợt qua và chấm dứt các sắc tƣởng,
rồi biết rất rõ “Hƣ không là vô biên”, “Thức là vô biên”,
và “Không có vật gì là sở hữu”. Tuy, vị Tỷ khƣu biết các
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xứ là nhƣ vậy, nhƣng không khởi lên những cảm thọ ở nơi
những xứ ấy”.(76)
Có một lần, du sĩ Channa đến hỏi Tôn giả rằng: “Thƣa
hiền giả, có phải các ngƣời tuyên bố đoạn tận tham, đoạn
tận sân, đoạn tận si là vì thấy sự nguy hiểm của chúng là
nhƣ thế nào mà các hiền giả tuyên bố đoạn tận”. Tôn giả
trả lời: “Này Hiền giả, ngƣời có tham, thời bị tham chinh
phục, tâm mất tự chủ nên gây thiệt hại cho mình và cho
ngƣời, do đó tâm khởi lên những ƣu não. Và thƣa Hiền
giả, ngƣời có tâm sân, tâm si cũng đều bị những nguy hại
nhƣ vậy. Do thấy nguy hại ấy, chúng tôi tuyên bố đoạn tận
tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Con đƣờng để đoạn tận
tham, sân, si là con đƣờng thực hành Bát-thánh-đạo”. (77)
Nghe nhƣ vậy, du sĩ Channa rất cảm phục. Rồi hƣơng của
giới đức, của thiền định, của trí tuệ đã bắt đầu thấm sâu
vào tâm thức của Tôn giả. Những hƣơng vị ấy cũng bắt
đầu tỏa ra trong cách suy nghĩ, cách nói và cách hành động
của Tôn giả nên có lần, Ngài đã đi đến bên đức Thế Tôn
và thƣa nhƣ sau: “Bạch Thế Tôn, có loại hƣơng nào bay
theo chiều gió, có loại hƣơng nào bay ngƣợc gió và có loại

197

Thích Thái Hòa

hƣơng nào bay cả thuận và ngƣợc gió ?”. Đức Thế Tôn
dạy: “Ở xứ sở nào, có ngƣời nam hay nữ biết quy y Phật,
quy y Pháp, quy y Tăng, biết từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm
cắp, từ bỏ tà hạnh... biết sống với tâm không ô nhiễm, với
tình thƣơng mở rộng, biết chia sẻ niềm vui cho kẻ khác...
thì ở xứ sở ấy có hƣơng bay thuận gió, có hƣơng bay
ngƣợc gió, có hƣơng bay cả thuận và cả ngƣợc gió”. Rồi
đức Thế Tôn nói tiếp: “ Không một hƣơng hoa nào bay
ngƣợc chiều gió thổi, dù là hoa Chiên đàn, Già la hay Mạt
lợi, chỉ hƣơng ngƣời đức hạnh, bay ngƣợc chiều gió thổi,
chỉ có bậc Chân Nhân viên mãn mọi phƣơng trời”.(78)
Tôn giả vừa là một vị tinh cần trong tu tập, vừa là một vị
thông minh có ký ức tuyệt vời nên ngài Xá-lợi-phất đã
khen ngợi Tôn giả rằng: “Tôn giả Ananda đã học thông
suốt Pháp, đó là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng
tụng, Không hỏi tự nói, Nhƣ thị thuyết, Bản sanh, Vị tằng
hữu Pháp, Trí giả hay Phƣơng quảng, Tôn giả thuyết một
cách rộng rãi. Tôn giả an trú ở đâu thì chúng hội ở đó đƣợc
trao truyền những tập Àgama, Pháp, Luật và toát yếu...”.
Bởi Tôn giả vừa có đạo hạnh vừa có ký ức thông minh
nhƣ vậy nên có lần đức Thế Tôn ở thành Vƣơng-xá
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(Rājagaha) gọi chúng Tỷ khƣu mà bảo: “Ở trong chúng, ai
là ngƣời có khả năng lãnh thọ và giữ gìn mƣời hai thể loại
của kinh và gần gũi một bên Nhƣ Lai để giúp đỡ những
việc cần thiết”.
Bấy giờ, ngài Kiều-trần-nhƣ, Xá-lợi-phất đều xung phong
làm thị giả đức Thế Tôn nhƣng đức Thế Tôn từ chối, vì
các Ngài quá lớn tuổi, vì chính bản thân hai vị cũng cần
phải có những ngƣời hỗ trợ nữa.
Tôn giả Mục-kiền-liên biết ý của đức Thế Tôn, liền gọi
Tôn giả Kiều-trần-nhƣ và hội chúng đi đến vận động Tôn
giả Ānanda làm thị giả đức Thế Tôn.
Bƣớc đầu, Tôn giả từ chối, nhƣng Tôn giả Mục-kiền-liên
và hội chúng khéo vận động, Tôn giả mới chấp nhận làm
thị giả đức Thế Tôn, nhƣng có ba thỉnh nguyện:
- Tôi không nhận bất cứ áo mới hay áo cũ của đức Thế
Tôn cho.
- Tôi không đi theo đức Thế Tôn khi Ngài có thí chủ
thỉnh riêng.
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- Tôi có quyền ra vào phòng của đức Thế Tôn bất cứ lúc nào.
Ba điều thỉnh nguyện của Tôn giả đã đƣợc chúng trình lên
đức Thế Tôn và Ngài đã hoan hỷ.(79)
Nhƣ vậy là từ khi thành đạo đến hai mƣơi năm sau, đức
Thế Tôn mới có một thị giả trực tiếp chịu trách nhiệm bên
Ngài.
Từ khi nhận nhiệm vụ thị giả, Tôn giả tận tuỵ trong mọi
công việc. Bởi vậy, đức Thế Tôn đã khen Tôn giả tám điều
trong thời gian làm thị giả nhƣ sau:
1. Hơn hai mƣơi năm làm thị giả đến nay, Ānanda không
đi theo Nhƣ Lai trong trƣờng hợp biệt thỉnh.
2. Từ khi nhận làm thị giả đến nay, không hề thọ dụng y
phục mới và cũ của Nhƣ Lai.
3. Từ đó đến nay, Ānanda không khi nào phụng sự Nhƣ
Lai không đúng lúc.
4. Từ khi làm thị giả Nhƣ Lai đến nay, mọi thành phần đến
với Nhƣ Lai đủ thứ, mà Ānanda không khởi lên dục tâm,
phiền não.
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5. Từ khi làm thị giả Nhƣ Lai đến nay, nhớ rõ mƣời hai thể
loại kinh. Một khi đã nghe Nhƣ Lai thuyết giảng thì không
hỏi lại, ngoại trừ Thái Tử Lƣu Ly giết dòng họ Thích và
phá tan thành Ca-tỳ-la-vệ, Ānanda có buồn phiền nên có
hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
6. Mặc dù chƣa chứng Tha tâm trí, nhƣng Ānanda thƣờng
biết các thứ thiền định Nhƣ Lai chứng nhập.
7. Mặc dù chƣa chứng đƣợc Nguyện trí, nhƣng vẫn có thể
biết đƣợc những chúng sanh nào đến với Nhƣ Lai, hiện tại
họ có thể thành tựu đƣợc bốn Thánh quả hay về sau họ có
thể sanh vào cõi Trời, cõi Ngƣời.
8. Ānanda có thể hiểu đƣợc những mật ngữ của Nhƣ Lai.
Đức Thế Tôn dạy, Ānanda là bậc nghe nhiều về kho tàng
Chánh pháp. Ngài còn khen Tôn giả có tám đặc tính nữa:
1. Có đức tin căn bản và vững chắc.
2. Tâm hồn đứng đắn và ngay thẳng.
3. Thân thể không bị bệnh tật.
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4. Luôn luôn siêng năng.
5. Tâm niệm đầy đủ thiện hạnh.
6. Tâm không có kiêu mạn.
7. Thành tựu định và tuệ.
8. Từ sự nghe phát sinh đầy đủ trí tuệ.(80)
Trong thời gian làm thị giả của đức Thế Tôn, Tôn giả đã
xin Ngài cho nữ giới xuất gia. Khi thấy bà Ma-ha-ba-xàba-đề (Mahapajāpatī Gotamī) và nhiều thiếu nữ dòng họ
Sakya đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesāli, đầu đã xuống
tóc, đắp áo cà sa, chân cẳng sƣng vù, thân thể lấm bụi,
mặt mày sầu muộn, đầy tiếng khóc than, đứng ngoài cửa
ngõ Đại Lâm (Mahāvana) Tôn giả thấy vậy liền hỏi, quý
vị vừa khóc vừa thƣa: “Vì Thế Tôn không chấp nhận cho
nữ giới xuất gia”. Tôn giả nói: “Thƣa Gotamī, hãy đứng
đợi một lát, chúng tôi sẽ vào trình đức Thế Tôn và xin
giúp quý vị”. Tôn giả đã vào trình đức Thế Tôn và ba lần
trình cho nữ giới xuất gia, nhƣng cả ba lần đều bị đức
Thế Tôn từ chối.
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Sau đó, Tôn giả thƣa: “Bạch thế Tôn, nếu sau khi xuất gia
trong Pháp và Luật của Ngài, họ có chứng đƣợc tứ Thánh
quả không?”. Đức Thế Tôn dạy: “Nếu họ xuất gia tu tập
đúng Pháp và Luật, họ có thể chứng đƣợc các Thánh quả
ấy”.“Vậy, Bạch đức Thế Tôn nên cho họ xuất gia. Lại nữa,
khi đức Thế Tôn đang còn làm Thái tử, Di mẫu
Mahāpajapati đã đóng vai ngƣời dì, ngƣời kế mẫu, ngƣời
vú... săn sóc cho Ngài rất nhiều mặt. Do đó, xin Thế Tôn
hãy cho Di mẫu xuất gia!”.
Đức Thế Tôn nói: “Nếu bà Mahāpajapati Gotamì chấp
nhận tuân thủ tám pháp kính trọng (Garudhamma) thì Nhƣ
Lai sẽ cho họ xuất gia và thọ cụ túc giới.
Đƣợc Thế Tôn chấp nhận cho nữ giới xuất gia, với điều
kiện phải tuân thủ “Tám Pháp Kính Trọng”, Tôn giả liền
ra cổng Đại Lâm báo tin cho bà Mahàpajapati Gotamì biết.
Bà ta mừng quá, liền thƣa với Tôn giả rằng: “Tôi xin chấp
nhận Tám Pháp Kính Trọng” này cho đến trọn đời không
vƣợt qua”.
Tôn giả trở lại thƣa với đức Thế Tôn rằng: Họ rất sung sƣớng
đƣợc xuất gia và tuân thủ “tám Pháp Phải Kính Trọng”.
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Bấy giờ, đức Thế Tôn gọi Tôn giả mà bảo rằng: “Nếu nữ
nhân không xuất gia, Phạm hạnh sẽ đƣợc an trú lâu dài,
Chánh pháp tồn tại đến cả một ngàn năm, nhƣng nay chấp
nhận cho nữ nhân xuất gia thì Phạm hạnh sẽ không đƣợc
an trú lâu dài, Chánh pháp chỉ tồn tại năm trăm năm, vì
sao vậy? Vì cũng ví nhƣ gia đình ít đàn ông, nhiều ngƣời
nữ, gia đình ấy dễ bị những kẻ trộm cắp não hại, dễ bị
những thế lực khác áp đảo.
Do đó, này Ānanda, vì muốn xây đắp bờ đê Chánh pháp
vững chắc mà Nhƣ Lai phải thiết lập tám Pháp Kính Trọng
cho Tỷ khƣu ni”.(81)
Lại một lần, đức Thế Tôn nhận lời biệt thỉnh của một thí
chủ nên Tôn giả đi vào làng khất thực một mình, khi đi
đến gần giếng nƣớc, Tôn giả ghé vào xin nƣớc để dùng. Ở
giếng nƣớc có một nàng con gái thuộc đẳng cấp nô lệ tên
là Prakrti (Pakati), thuộc dòng họ Mataṅga (Ma-đăng-già)
đang giặt rửa tại đó. Nàng thƣa với Tôn giả rằng: “Tôi
thuộc đẳng cấp nô lệ, Ngài thuộc dòng dõi quý tộc, đệ tử
của đức Cồ-đàm (Gotama), là thầy của Mạt-lỵ phu nhân và
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rất đƣợc vua Ba-tƣ-nặc quý trọng, tôi không dám dâng
nƣớc cho Ngài”.
Tôn giả nói: “Tôi đâu có hỏi nàng thuộc giai cấp nào, nô lệ
hay không nô lệ, tôi chỉ xin nàng cho tôi nƣớc”. Nghe nói
vậy, nàng liền múc nƣớc cho Tôn giả rửa chân, rửa xong,
Tôn giả liền cảm ơn và đi.
Sự tình chỉ có thế, thế mà nàng con gái kia khi trở về nhà
đã tƣơng tƣ hình ảnh dịu hiền khôi ngô tuấn tú của Tôn giả
đến nỗi nàng phải thú thật với cha mẹ là muốn đƣợc Tôn
giả Ānanda làm chồng.
Bà mẹ bảo, Tôn giả là dòng dõi Chuyển Luân Vƣơng, đệ
tử của bậc đại sa môn Cồ-đàm, còn chúng ta là dòng dõi
Chiên-đà-la, làm sao con có thể lấy Tôn giả làm chồng cho
đƣợc.
Nàng nói, nếu không lấy đƣợc Tôn giả Ānanda làm chồng,
thì chỉ có uống thuốc độc tự vẫn. Nghe nàng tuyên bố điên
khùng nhƣ vậy, bà mẹ vì thƣơng con gái nên đã thiết lập
đàn tràng tế lễ, phụng thỉnh thần Ma-đăng-già và trì tụng
Ma-đăng-già thần chú.
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Bấy giờ, Tôn giả Ānanda ở tịnh xá Kỳ Hoàn, tâm tính
bàng hoàng khó chịu, mất hết tự chủ, tự đi đến nhà của
nàng Prakṛti, nàng ta mừng rỡ đƣa tay kéo Tôn giả vào
dâm phòng. Nhờ đạo lực tu hành, Tôn giả đã tự mình tỉnh
ngộ và tự biết đang bị nạn. Và nghĩ rằng, đức Thế Tôn vì
lòng từ bi chắc Ngài sẽ giải cứu. Biết đƣợc điều đó, đức
Thế Tôn liền tụng Phật ngữ, phá tan pháp thuật và đƣa
Tôn giả trở về tinh xá với giới thể toàn vẹn.
Lúc ấy, nàng Prakṛti cũng lẽo đẽo theo sau, đến tịnh xá,
nàng gặp đức Thế Tôn, nàng thƣa cho nàng đƣợc chung
sống với Ānanda. Đức Thế Tôn bảo: “Ngƣơi muốn chung
sống với Ānanda thì phải về xin cha mẹ xuống tóc, rồi
Nhƣ Lai sẽ cho sống với Ānanda”. Nghe vậy, trong lòng
nàng mừng rỡ, nàng về xin cha mẹ xuống tóc và đến tịnh
xá Kỳ Hoàn yết kiến đức Thế Tôn. Ngay lúc ấy, đức Thế
Tôn thuyết giảng cho nàng về Tứ-thánh-đế, nàng nghe
xong, suy nghĩ và xin đức Thế Tôn xuất gia, nàng tinh cần
tu tập và đã chứng các Thánh quả.(82)
Nhờ đức Thế Tôn cứu nạn, Tôn giả từ đó mới nghĩ rằng,
nghe nhiều, học rộng về Phật Pháp chƣa đủ để đƣa mình
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vƣợt qua những tai nạn hiểm nghèo, mà chính phải nỗ lực
thực hành Phật Pháp một cách sâu xa nữa.
Bởi vậy, ngoài những giờ phút hầu hạ đức Thế Tôn khi
còn lại thời gian, Tôn giả luôn luôn thực hành thiền quán,
để tăng trƣởng đạo lực. Nên có lần tại núi Linh Thứu, đức
Thế Tôn gọi Tôn giả mà bảo: “Ông là ngƣời duy trì Pháp
tạng của Nhƣ Lai và Ngài đã thọ ký cho Tôn giả tƣơng lai
sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Nhƣ
Lai, cõi nƣớc rất thanh tịnh.(83)
Hơn hai mƣơi năm hầu hạ đức Thế Tôn, có lần nằm chiêm
bao, Tôn giả thấy bảy điều không tốt nhƣ sau:
1. Các ao hồ bị lửa hút khô ráo.
2. Mặt trời, mặt trăng đều bị chìm đắm trong đêm.
3. Các Tỷ khƣu đều bị rơi vào hầm sâu bất tịnh, còn cƣ sĩ
thì lên cao.
4. Bầy heo bỗng dƣng đến húc phá hƣ rừng cây Chiên đàn.
5. Núi Tu Di đội trên đầu mà không thấy nặng.
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6. Voi lớn bỏ voi nhỏ không nhìn lại.
7. Sƣ tử chúa trên đầu có bảy sợi lông dài và nhọn, chết
nằm trên đất, tất cả cầm thú thấy đều kinh hãi. Nhƣng, sau
đó những sinh trùng trong thân sƣ tử sinh ra ăn thịt Sƣ tử.
Sau khi nằm chiêm bao thấy bảy điều nhƣ vậy, Tôn giả
liền đi đến bạch Thế Tôn và Ngài đã dạy, đó là những điều
báo trƣớc có liên hệ đến giáo Pháp của Nhƣ Lai trong
tƣơng lai.
- Điều một: Báo trƣớc rằng, những điều nghịch sẽ hƣng
khởi trong chúng Tỷ khƣu ở tƣơng lai.
- Điều hai: Sau khi Nhƣ Lai Niết-bàn, các Thánh đệ tử
cũng Niết-bàn theo, nhƣ vậy là mắt sáng của chúng sanh
đã bị hủy diệt.
- Điều ba: Hàng Tỷ khƣu bị rơi vào địa ngục, còn hàng cƣ
sĩ đƣợc sanh Thiên.
- Điều bốn: Hàng cƣ sĩ trong tƣơng lai sẽ vào trong ChùaTháp rồi phỉ báng chúng Tăng, phá Tăng và phá Tháp.
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- Điều năm: Sau khi Nhƣ Lai Niết-bàn, Ānanda sẽ trùng
tuyên Pháp tạng không thiếu sót một câu.
- Điều sáu: Những vị tà kiến sẽ hƣng thịnh phá hoại Phật
pháp, còn những bậc đức hạnh thì phải ẩn cƣ.
- Điều bảy: Sau khi Nhƣ Lai Niết-bàn, trong khoảng 1470
năm, các đệ tử có tâm tu tập đạo hạnh thì các ác ma không
thể nhiễu loạn và chỉ khi nào các đệ tử tự làm phi pháp, thì
khi đó họ tự phá hủy Phật Pháp.(84)
Có lần, Tôn giả theo hầu đức Thế Tôn đến xứ Kusināra,
rồi đức Thế Tôn nói pháp cho dân chúng Mallā. Ngài dùng
cơm và nói pháp tại nhà ông Cunda, rồi đức Thế Tôn đi
đến rừng Sa La, nơi đây đức Thế Tôn bảo Tôn giả sửa
soạn chỗ nằm, Tôn giả sửa soạn xong, đức Thế Tôn nằm
xuống dáng nhƣ Sƣ tử ngọa. Bấy giờ, rừng Sa La nở hoa
trái mùa, rơi xuống khắp trên thân của đức Thế Tôn để
cúng dƣờng. Nhƣng đức Thế Tôn gọi Tôn giả mà bảo
rằng: “Tuy đó là những hiện tƣợng cúng dƣờng Nhƣ Lai
rất kỳ diệu, nhƣng không phải là sự cúng dƣờng chân thật,
chính là hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Nhƣ Lai biết rõ
tu tập để thành tựu Chánh pháp, sống an trú trong Chánh
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pháp, quý vị sống và hành nhƣ vậy mới là sự đảnh lễ kính
trọng, cúng dƣờng Nhƣ Lai tối thƣợng.(85)
Rồi đức Thế Tôn nói, cuối đêm nay Nhƣ Lai sẽ vào Niếtbàn, tại rừng Sa La này, vì ở đây “Ta tự nhớ sáu lần làm
Chuyển Luân Thánh Vƣơng, nay ta thành Vô Thƣợng
Giác cũng muốn bỏ xác tại đây”.(86)
Nghe đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn trong đêm nay, Tôn
giả than khóc nức nở, buồn thảm đến nỗi quên mất Chánh
niệm. Tôn giả Anuruddha phải nhắc nhở đến thƣa đức Thế
Tôn những điều cần thiết để hành xử sau khi đức Thế Tôn
đã nhập Niết-bàn.
Sau đó, Tôn giả đã đến thƣa đức Thế Tôn và Ngài đã dạy
những điều cần thiết nhƣ sau:
- Phải lấy giới luật làm Thầy.
- Phải tu tập theo pháp Tứ Niệm Xứ.
- Dùng pháp “Mặc tẩn” để đối trị với những Tỷ khƣu ƣơng
ngạnh.
- Để vào phần mở đầu của các kinh, dùng câu “Tôi nghe
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nhƣ vậy ...”.
- Tẩm liệm và an táng Nhƣ Lai chuẩn theo nghi thức tẩm
liệm và an táng của Chuyển Luân Thánh Vƣơng...
Thôi, quý vị hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nỗ lực
tinh tấn trong sự tu tập, không nên buông lung, đây là lời
nói tối hậu, Nhƣ Lai vào Niết-bàn”.(87)
Đức Thế Tôn Niết-bàn không bao lâu, đại hội kết tập Pháp
tạng do Ngài Ca-diếp triệu tập. Trong thời kỳ kết tập này,
bƣớc đầu Tôn giả Ānanda bị Ngài Ca-diếp mời ra khỏi
Pháp trƣờng vì những lý do sau:
- Chƣa chứng quả A-la-hán.
- Quá ân cần xin đức Thế Tôn cho nữ giới xuất gia, khiến
Chánh pháp giảm mất năm trăm năm.
- Tu hành để bị ma ám, đức Thế Tôn đã hỏi và nói ba lần
về Bốn Pháp Thần Túc, thành tựu pháp này có thể kéo dài
mạng sống tùy ý mà Tôn giả vẫn im lặng, không thƣa đức
Thế Tôn kéo dài mạng sống.
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- Dẫm chân lên y Tăng-già-lê của đức Thế Tôn...
Tôn giả đã phạm vào các tội Đột-kiết-la (Duṣkṛta) nhƣ vậy
mà chƣa sám hối, các vi tế hoặc chƣa sạch, nên không
đƣợc dự kết tập Pháp tạng...
Bị mời ra khỏi Pháp trƣờng, Tôn giả tủi thân trƣớc con
đƣờng tu học của chính mình, nên đã nỗ lực kinh hành và
thiền quán suốt đêm để đoạn trừ các lậu hoặc; do dụng tâm
quá mức, nên mệt mỏi, đầu vừa gục xuống thì hoát nhiên
đại ngộ, mọi trần cấu đều dứt sạch và chứng quả A-la-hán.
Ngay đêm ấy, Tôn giả đến Tăng trƣờng gõ cửa, Ngài Cadiếp hỏi: “Ai?”. Tôn giả: “Tôi là Ānanda”; “Có việc gì
không mà gõ cửa?”. “Trình Tôn giả, tôi đã đƣợc lậu tận Ala-hán”. “Nhƣ vậy khỏi cần mở cửa, hãy vận dụng thần
thông mà vào”. Bấy giờ, Tôn giả vận dụng Thần lực đi
xuyên qua cửa vào Tăng trƣờng đảnh lễ chúng Tăng và
Ngài đại Ca-diếp.
Ngài Đại Ca-diếp lấy tay xoa đầu Tôn giả và nói: “Vì
muốn cho Hiền giả chóng thành đạo quả mà phải phƣơng
tiện hành xử nhƣ vậy”.
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Sau đó, đến giờ thực thụ kết tập Pháp tạng, Tôn giả đã
đƣợc chúng Tăng cử lên Pháp tòa trùng tuyên Pháp tạng.
Lúc lên Pháp tòa, Tôn giả chắp tay hƣớng về nơi Phật
Niết-bàn mà đọc bài kệ:
“Phật thuyết pháp buổi đầu,
bấy giờ con chƣa thấy,
lần lƣợt nghe nhƣ vậy,
Phật ở Ba-la-nại,
vì năm vị Tỷ khƣu,
cửa Cam Lồ mở trƣớc,
nói pháp “Tứ Diệu Đế”,
gồm “Khổ, Tập, Diệt, đạo”,
A Nhã Kiều-trần-nhƣ,
đầu tiên đạt “Kiến Đạo”,
các Thiên chúng tám vạn,
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đều đi theo dấu đạo”.
Tôn giả đọc bài kệ xong, trong các vị A-la-hán, có nhiều vị
dùng năng lực thần thông bay lên hƣ không rồi cùng nhau
nói: “Than ôi! Lực vô thƣờng quá nhanh, nhƣ mới ngày
nào mắt chúng ta thấy đấng Giác Ngộ thuyết pháp, mà nay
phải ngậm ngùi đành nói “Tôi nghe nhƣ vậy”.(88)
Trong kỳ kết tập Pháp tạng này, Tôn giả đã trùng tuyên tất
cả kinh tạng từ khi đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân đầu tiên
tại Lộc Uyển, cho đến lời Pháp cuối cùng khi Ngài Niết-bàn
tại Sa-la Song-thọ.
Tôn giả đƣợc ngài Ca-diếp trao truyền Chánh pháp Nhãn
tạng. Tôn giả đã tiếp tục bản nguyện độ sanh cho đến khi
thân huyễn hao gầy, năm uẩn trở về với cát bụi mà nguyện
thân của Ngài đã trở thành lời kinh khuya vang vọng giữa
chốn Thiền môn: “Nếu có một chúng sanh nào chƣa thành
Phật, thì tôi nguyện không thủ chứng Niết-bàn”, âu đó
cũng là niềm tin tƣởng mãnh liệt ngàn đời của những kẻ
giàu lòng vị tha hành đạo.
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10. Tôn giả La-hầu-la (Rāhula)
Quê hƣơng Tôn giả La-hầu-la (Rāhula) tại Kapilavatthu,
ngài là con của Thái tử Tất-đạt-đa và công chúa Da-du-đàla, cháu nội của Tịnh Phạn Vƣơng. Tôn giả đã nằm trong
thai mẹ sáu năm và đã chào đời trong ngày đầu tiên của
đức Thế Tôn thành đạo.
Tôn giả xuất gia trong dịp đức Thế Tôn trở về thăm Hoàng
tộc. Trong chuyến thăm này, đức Thế Tôn đã giảng pháp
cho hoàng tộc nghe, sự liên hệ của Ngài và Tôn giả Lahầu-la cũng nhƣ túc duyên của Da-du-đà-la.
Đức Thế Tôn dạy: “Trong quá khứ có một nhà vua sinh
đƣợc hai hoàng tử, một tên Nhật, một tên Nguyệt. Lớn lên,
hoàng tử Nhật xuất gia làm bậc Tiên nhân, còn hoàng tử
Nguyệt kế thừa ngôi vị trị nƣớc. Có lần, Nhật tiên nhân tu
tập, sử dụng những thức ăn nƣớc uống... không do ngƣời
khác đem đến nên tâm nghi là phạm giới, và đã nhiều lần
đến Nguyệt quốc vƣơng cầu xin sám hối, mong vua xử tội
theo luật định, nhƣng Nguyệt quốc Vƣơng xác định không
có tội và mời Nhật tiên nhân vào trong vƣờn của hoàng cung
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lƣu trú để cúng dƣờng. Nhƣng vì vua ham chơi quên cúng
dƣờng cho tiên nhân, để tiên nhân phải nhịn đói sáu ngày.
Đức Thế Tôn nói: “Nguyệt quốc vƣơng bấy giờ chính là
La-hầu-la ngày nay, vì ông ta kiếp trƣớc không giữ đúng
lời hứa làm cho bậc tiên nhân phải sáu ngày nhịn đói, nên
đời này bị quả báo nằm trong thai mẹ sáu năm. Còn vị tiên
nhân ấy chính là Nhƣ Lai hôm nay”.
Rồi đức Thế Tôn nói tiếp: “Trong một kiếp quá khứ, có
một vị chủ nuôi bò sữa. Bấy giờ, hai mẹ con bà chủ đi vắt
sữa bò, vắt xong hai mẹ con gánh về đi ngang qua đoạn
đƣờng nguy hiểm, thƣờng có giặc cƣớp xảy ra, bà mẹ hối
thúc ngƣời con gái gánh chạy nhanh nhƣng lúc đó, nàng vì
sân hận trách mẹ và nói những lời thô lỗ với mẹ rằng: “Mẹ
hãy gánh đi, con ngƣng ở lại đây để đi tiểu, đi đại”. Bấy
giờ bà mẹ gánh luôn gánh của con gái chạy đi sáu câu lô
xá (khoảng 12 dặm) còn cô ta cứ từ từ đi sau.
Đức Thế Tôn dạy: “Ngƣời con gái của bà chủ kia, bây giờ
là Da-du-đà-la, nàng kiếp trƣớc đã có thái độ không tốt với
mẹ, để mẹ phải gánh gánh nặng đi đến sáu câu lô xá, nên
bây giờ, cô ta bị quả báo phải mang thai nặng sáu năm”.
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Sau buổi giảng pháp, đức Thế Tôn kết luận: “Các hành
nghiệp mà chúng sanh đã tạo ra thì không thể hƣ mất, khi
hội đủ nhân duyên thì tùy theo hành nghiệp thiện ác mà
nhận lấy quả báo. Do đó, quý vị hãy xả bỏ ba nghiệp ác,
thực hành ba hạnh lành”.
Nghe đức Thế Tôn dạy nhƣ vậy tất cả đại chúng đều hoan
hỷ. Bấy giờ, nàng Da-du-đà-la bảo La-hầu-la: “Con hãy
đến bên đức Thế Tôn, Ngài ngày trƣớc là thân phụ của con
đó”. La-hầu-la đến bên đức Thế Tôn và thƣa rằng: “Cúi
xin bậc sa môn ban cho con tài sản quý báu”. Đức Thế
Tôn đƣa tay xoa đầu La-hầu-la và La-hầu-la nắm tay Ngài
đi theo về tịnh xá Trúc Lâm.
Về đến tịnh xá, đức Thế Tôn gọi Trƣởng lão Xá-lợi-phất
mà bảo rằng: “Tôn giả hãy dạy dỗ và độ cho La-hầu-la
xuất gia”. Và cũng từ đó, đức Thế Tôn quy định thêm
những học giới cho Tăng đoàn.(89)
La-hầu-la là vị Sa di đầu tiên có mặt trong giáo đoàn và
ngài Xá-lợi-phất làm vị Hòa thƣợng truyền giới.
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Có lần, Sa di La-hầu-la không đƣợc quý vị Tỷ khƣu cho
ngủ chung cùng phòng, lý do là vì đức Thế Tôn mới quy
định thêm hai giới: “Các Thầy Tỷ khƣu không đƣợc ngủ
chung với những vị chƣa thọ cụ túc giới”.
Lại nữa, hôm ấy có các Tỷ khƣu từ xa đến, La-hầu-la phải
nhƣờng phòng và không còn phòng nào khác hơn nên Lahầu-la phải ra ngủ ngoài nhà xí, may đức Thế Tôn tình cờ
đi đến chứ không La-hầu-la sẽ bị rắn cắn. Sáng ngày, đức
Thế Tôn gọi các Tỷ khƣu mà nói: “Quý vị thiếu tình cảm
trong sự nhận thức về điều luật mà Nhƣ Lai mới quy định.
La-hầu-la xuất thân từ Vƣơng giả nhƣng vì mục đích cao
thƣợng mà từ bỏ đời sống Vƣơng giả và sống đúng đức
khiêm nhƣờng của ngƣời xuất gia... Nhƣng không phải vì
vậy mà quý vị xem nhƣ trẻ con côi cút, không ngƣời chăm
sóc. Phận sự của các Tỷ khƣu là phải chăm sóc các Sa di
nhỏ bé nhƣ vậy”.(90)
Tôn giả vì hâm mộ Phật Pháp mà xuất gia nhƣng vì còn nhỏ
nên cố tình hay nói đùa nghịch để đánh lừa kẻ khác làm vui,
mà chƣa biết nghĩ đến hậu quả của lời nói. Nên có một lần,
có ngƣời đến gặp Tôn giả và hỏi đức Thế Tôn có ở nhà
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không? Bấy giờ, đức Thế Tôn có ở nhà mà Tôn giả nói gạt
họ là không. Hoặc có lần đức Thế Tôn đi khỏi, mà Tôn giả
nói với họ là có ở nhà. Sau đó, họ thƣa với đức Thế Tôn là
La-hầu-la đã nhiều lần đánh lừa họ. Đức Thế Tôn liền gọi
La-hầu-la mà dạy rằng: “Này La-hầu-la, hãy múc nƣớc đổ
vào cái chậu để Nhƣ Lai rửa chân”. Rửa chân xong, Ngài
bảo Tôn giả úp chậu lại, Tôn giả liền úp chậu lại. Đức Thế
Tôn bảo lấy nƣớc đổ vào, Tôn giả liền lấy nƣớc để đổ, đức
Thế Tôn hỏi, nƣớc có vào trong chậu đến không? Tôn giả
đáp: “Thƣa không vào đƣợc”. Đức Thế Tôn dạy: “Ngƣời
mà không biết xấu hổ, tâm bị che lấp bởi những lời nói dối
trá thì không thể nào hội nhập đƣợc đạo pháp, cũng giống
nhƣ nƣớc đổ vào chậu úp vậy”. (91)
Rồi theo tháng ngày tu tập, La-hầu-la lớn lên đầy đủ giới
pháp. Một hôm tại Sāvatthi, Tôn giả đã đến hỏi đức Thế
Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, thế nào đối với thân và thức,
cũng nhƣ đối với tất cả tƣớng ở bên ngoài mà không khởi
lên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên?”. Đức Thế
Tôn dạy: “Này La-hầu-la, các sắc dù ở quá khứ, hiện tại
hay vị lai, hoặc ở trong, ở ngoài, hoặc thô, hoặc tế... cần
phải thấy chúng một cách chính xác rằng, chúng không
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phải là của tôi, chúng không phải là tôi, chúng không phải
là tự ngã của tôi”.
Đức Thế Tôn nói tiếp: “Thọ uẩn, tƣởng uẩn, hành uẩn và
thức uẩn, cũng cần phải thấy nhƣ vậy. Mỗi khi thấy chính
xác nhƣ vậy rồi thì đối với các uẩn không khởi lên ngã
kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên”. Vậy, muốn loại trừ
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn thì phải luôn luôn quán
niệm: “Chúng không phải là của tôi, không phải là tôi,
không phải là tự ngã của tôi”. Phải hằng quán niệm nhƣ
vậy mới có thể xa lìa mọi chấp thủ”.(92)
Có lần, đức Thế Tôn bảo La-hầu-la cầm tọa cụ đi theo
Ngài đến rừng Andhavana, để Thế Tôn huấn luyện cho
cách đoạn trừ các lậu hoặc. Khi đến đó, hai Thầy trò ngồi
xuống, đức Thế Tôn hỏi La-hầu-la: “Con mắt thƣờng hay
vô thƣờng?”. “Bạch Thế Tôn, con mắt là vô thƣờng”.
“Chấp thủ cái vô thƣờng ấy là đƣa đến khổ đau hay an
lạc?”. “Bạch Thế Tôn đƣa đến khổ đau”. Đức Thế Tôn nói
tiếp: “Cái gì vô thƣờng, cái đó chịu sự biến hoại. Khi quán
chiếu và thấy rõ nhƣ vậy, có nên nói rằng: Cái này là của
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi không?”. La-
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hầu-la thƣa: “Bạch Thế Tôn, không”. Đức Thế Tôn hỏi
tiếp về Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tƣởng uẩn, Hành uẩn, Thức
uẩn, cho đến sáu căn, sáu trần, mƣời hai nhập, mƣời tám
giới là thƣờng hay vô thƣờng? La-hầu-la trả lời, tất cả
những thứ đó đều là vô thƣờng. Đức Thế Tôn nói, vì do có
hiểu biết nhƣ vậy nên Thánh đệ tử tâm không chấp thủ
năm uẩn, không tham đắm sáu căn, sáu trần và không
tham đắm sự phân biệt do sáu thức đƣa lại, do đó vị ấy ly
dục, vì ly dục nên giải thoát. Vị ấy biết: “Sanh đã tận,
phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, không
còn trở lại trạng thái sinh tử nữa”.
Khi nghe Thế Tôn giảng nhƣ vậy, tâm của Tôn giả xa lìa
mọi chấp thủ, giải thoát đƣợc các lậu hoặc, an trú vững
chắc trong Chánh pháp.(93) Sau khi Tôn giả đƣợc đức Thế
Tôn huấn luyện cho sự tu tập, Tôn giả rất tinh cần, không
bao lâu chứng đƣợc Thánh quả A-la-hán, đƣợc đức Thế
Tôn khen ngợi là Mật hạnh số một trong hàng đệ tử.
Tôn giả cũng đã đƣợc đức Thế Tôn thọ ký trong tƣơng lai
sẽ thành Phật hiệu là Đạo Thức Bửu Hoa Nhƣ Lai. Cõi
nƣớc rất nghiêm tịnh.(94)
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Trong quá trình tu tập, Tôn giả đã từng làm Vƣơng tử cho
chƣ vị Bồ tát quá khứ, đã làm Vƣơng tử cho chƣ vị Bồ tát
hiện tại và sẽ làm Vƣơng tử cho chƣ vị Bồ tát tƣơng lai và
khi chƣ vị Bồ tát thành Phật thì Tôn giả cũng xuất gia làm
Pháp tử. Ấy là Mật hạnh của La-hầu-la mà chỉ có Nhƣ Lai
mới biết.
Do tu tập thấy rõ các pháp là vô thƣờng nên khi đức Thế
Tôn Niết-bàn, Tôn giả đã không ƣu não, không sầu muộn,
đúng nhƣ câu trả lời của vị niên thiếu Tỷ khƣu, khi vị này
đƣợc Đại-ca-diếp cử đến Thi-lợi-sa để mời Tôn giả Kiềuphạm-ba-đề và kết tập Pháp tạng. Kiều-phạm-ba-đề hỏi về
đức Thế Tôn, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ānanda và Lahầu-la. Vị kia trả lời: “Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất,
Mục-kiền-liên đều đã Niết-bàn, Ānanda chƣa dứt hết lậu
nghiệp nên chúng Tăng chƣa cho vào Pháp trƣờng, còn
Tôn giả La-hầu-la đã đắc A-la-hán quả. Khi đức Thế Tôn
Niết-bàn, Tôn giả không buồn, không ƣu não mà chỉ quán
niệm tƣớng trạng vô thƣờng của vạn pháp mà thôi.(95)
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Sau khi đã làm thành viên trong Hội đồng kết tập Pháp
tạng, Tôn giả cũng đã tiếp tục an trú trong niềm vui Chánh
pháp và rồi xả bỏ báo thân trong Mật hạnh.
II. CHÚNG TỶ KHƯU NI
1. Nữ Tôn giả Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajapati)
Nữ Tôn giả sinh ra tại Devadaha, thuộc dòng dõi quý tộc
là dì ruột của Thái tử Tất-đạt-đa và phu nhân của Vua Tịnh
Phạn sau khi Hoàng Hậu Maya từ trần.
Nữ Tôn giả đƣợc đức vua Tịnh Phạn và hoàng tộc lựa
chọn để chăm nuôi Thái tử Tất-đạt-đa. Sau khi đức vua
Tịnh Phạn băng hà, nữ Tôn giả đã tự tay dệt bảo y cúng
dƣờng đức Thế Tôn, nhƣng nữ Tôn giả đã đƣợc Thế Tôn
hƣớng dẫn cúng dƣờng chúng Tăng.(96)
Nữ Tôn giả đã nhiều lần xin đức Thế Tôn xuất gia nhƣng
đều bị Ngài từ chối. Có lần đức Thế Tôn đang hành đạo tại
Vesāli, nữ Tôn giả cùng với nhiều nữ nhân dòng họ Thích,
tự cạo đầu, mặc áo cà sa, đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesāli
để yết kiến đức Thế Tôn xin đƣợc xuất gia. Khi đến cửa Đại
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Lâm (Mahāvana), nữ Tôn giả đã gặp Tôn giả Ānanda và
trình bày hết tâm nguyện của mình cho Tôn giả Ānanda
nghe. Tôn giả Ānanda vô cùng cảm động, liền hứa sẽ đến
xin đức Thế Tôn giúp cho, Tôn giả đã xin đức Thế Tôn ba
lần, nhƣng cả ba lần đức Thế Tôn đều từ chối. Sau đó, Tôn
giả khéo thƣa thỉnh lắm, đức Thế Tôn mới chấp nhận và
Ngài đã dạy Bát Kính Pháp để mở đƣờng cho nữ giới xuất
gia. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tôn giả ra cổng nói với nữ
Tôn giả, nếu muốn xuất gia trong Pháp và Luật của Nhƣ
Lai, thì phải tôn trọng “Bát Kính Pháp” này trọn đời không
đƣợc vƣợt qua. Nữ Tôn giả nghe Ngài Ānanda báo cho biết
vậy, liền cung kính thƣa: “Thƣa Tôn giả, ví nhƣ ngƣời đàn
ông hay ngƣời đàn bà nào, vừa mới tắm xong, bấy giờ có
ngƣời tặng vòng hoa quý, ngƣời ấy sẽ đƣa hai tay cầm lấy
vòng hoa, đặt lên đỉnh đầu một cách trang trọng ngƣỡng
mộ. Cũng vậy, thƣa Tôn giả, chúng tôi xin chấp hành “Bát
Kính Pháp” này cho đến trọn đời không có vƣợt qua”.
Chấp hành “Bát Kính Pháp” trọn đời không có vƣợt qua,
nữ Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn trao truyền cụ túc giới
làm Tỷ khƣu ni đầu tiên trong Pháp và Luật do đức Thế
Tôn giảng dạy.
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Có lần, nữ Tôn giả đến Mahāvana đảnh lễ và thƣa đức Thế
Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp cho
con một cách vắn tắt, để cho con y đó sống một mình
trong an tịnh, không phóng dật và đƣợc nhất tâm trong tu
tập”. Đức Thế Tôn dạy: “Này Gotamī! Pháp nào đƣa đến
tham dục, đƣa đến trói buộc, đƣa đến tích tập nghiệp, đƣa
đến không biết đủ, đƣa đến nhác nhớm, đƣa đến không
nuôi dƣỡng thiện pháp thì pháp đó Gotamī không nên
hành trì. Trái lại, những pháp nào đƣa đến ly tham, đƣa
đến giải thoát, đƣa đến không tích lũy nghiệp, đƣa đến biết
đủ, đƣa đến sự tinh cần...thì đó là pháp mà Gotamī cần
phải hành trì, vì đó là Pháp Đạo Sƣ giảng dạy”. Sau khi
nghe đức Thế Tôn dạy pháp tóm tắt nhƣ vậy, nữ Tôn giả
liền trở về trú xứ quán niệm tu tập một cách tinh cần.
Có lần, nữ Tôn giả đến Mahāvana gặp Tôn giả Ānanda và
thƣa: “Thƣa Tôn giả, các vị Trƣởng lão Tỷ khƣu ni tu tập
phạm hạnh đã lâu, vả lại còn thấy rõ chân lý một cách nhƣ
thật nữa, tại sao phải đảnh lễ các vị tân tỷ khƣu nhỏ tuổi”.
Tôn giả Ānanda nghe Tôn giả thƣa nhƣ vậy, liền vào trình
lên đức Thế Tôn nhƣng đức Thế Tôn đã dạy: “Này
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Ānanda, không nên phát biểu nhƣ vậy, hãy đình chỉ sự
phát biểu ấy, phải cẩn thận lời nói ấy và hoàn toàn không
đƣợc nói lời ấy nữa”. Đức Thế Tôn dạy tiếp: “Nếu phỏng
nhƣ, nữ nhân đừng làm sa môn trong Đạo pháp của ta thì
các Phạm chí, dị học, cƣ sĩ đều dùng mền, vải trải trên đất
rồi mong các bậc sa môn thƣơng xót và thƣa: Thƣa các
Ngài có hành trì Tịnh giới, bƣớc đi những bƣớc chân cao
thƣợng, xin quý Ngài hãy đi trên vải lót này để cho chúng
tôi tăng trƣởng phƣớc đức. Nếu phỏng nhƣ, nữ giới đừng
làm sa môn trong đạo pháp của ta thì thiên hạ, nhân dân
đều mở bối tóc phủ lên trên đất rồi mong cầu các bậc sa
môn thƣơng xót mà thƣa rằng: Thƣa các Ngài là những
bậc có nghe giới, có thực hành trí tuệ, xin các Ngài hãy đi
trên tóc này khiến cho chúng tôi tăng trƣởng phƣớc đức.
Nếu phỏng nhƣ nữ giới đừng làm sa môn trong đạo pháp
của ta thì thiên hạ, nhân dân sẽ dự phần đầy đủ các thứ y
phục, ẩm thực, giƣờng nằm, dƣợc liệu trị bệnh rồi dâng
cúng và cúi mong các bậc sa môn hoan hỷ thọ lãnh. Nếu
phỏng nhƣ, nữ giới đừng làm sa môn trong đạo pháp của
ta thì thiên hạ, nhân dân sẽ phụng sự sa môn nhƣ phụng sự
mặt trời, mặt trăng, thiên thần, vƣợt quá phụng sự các
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hàng dị học, ngoại đạo. Nếu phỏng nhƣ, nữ giới đừng làm
sa môn trong Chánh pháp của đấng Giác Ngộ thì Chánh
pháp sẽ thịnh hành một ngàn năm”.
Đức Thế Tôn nói tiếp: “Này Ānanda, vì ngƣời nữ làm Sa
môn, khiến Chánh pháp của ta chỉ tồn tại năm trăm năm
sau đó suy bại. Vì sao? Vì ngƣời nữ có năm trƣờng hợp
không đủ khả năng để làm:
1. Nữ nhân không có đủ khả năng để thành tựu Nhƣ Lai.
2. Không có khả năng làm Chuyển luân Thánh Vƣơng.
3. Không có khả năng làm Đế Thích.
4. Không có khả năng làm vua cõi Trời Tha hóa Tự Tại.
5. Không có khả năng làm vua cõi Phạm Thiên.
Nghe đức Thế Tôn dạy Tôn giả Ānanda một cách nghiêm
trọng nhƣ vậy, nữ Tôn giả liền đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi
trở về trú xứ tu tập một cách tinh cần và đã chứng các
Thánh quả.(97)
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Có lần, tại núi Linh Thứu, trong chúng hội Pháp Hoa, đức
Thế Tôn thọ ký cho các bậc đại Đệ Tử cũng nhƣ hàng hữu
học và vô học trong tƣơng lai thành Phật. Nữ Tôn giả
đứng dậy chấp tay chiêm ngƣỡng đức Thế Tôn với nét mặt
đƣợm buồn. Thấy vậy, đức Thế Tôn hỏi: “Tại sao Gotamī
nhìn Nhƣ Lai với nét mặt đƣợm buồn nhƣ vậy? Có phải
Nhƣ Lai không gọi tên ngƣơi để thọ ký tƣơng lai thành
Phật phải không?”. Đức Thế Tôn nói với Gotamī rằng:
“Trong tƣơng lai, ngƣơi ở trong Pháp hội của sáu muôn
tám nghìn đức Phật làm vị đại Pháp Sƣ và thực hành đầy
đủ đạo hạnh Bồ Tát, rồi sẽ thành Phật hiệu là Nhất Thế
Chúng Sanh Hỷ Kiến Nhƣ Lai.(98)*
Trong cuộc đời tu tập, nữ Tôn giả đã đƣợc đức Thế Tôn
khen là bậc hạ lạp số một trong hàng Ni chúng. Và nữ Tôn
giả đã đƣợc đức Thế Tôn giao cho hƣớng dẫn Ni chúng tu
học. Sự có mặt của nữ Tôn giả và Ni giới trong giáo đoàn
đánh dấu một sự chuyển biến lớn trong lịch sử truyền bá
Chánh pháp và đã có cách nhìn mới về địa vị nữ giới trong
bối cảnh xã hội bấy giờ.
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Nữ Tôn giả đã trải qua một thời gian tinh cần tu tập chứng
Thánh quả và Niết-bàn, để lại cho hàng Ni giới biết bao
tấm lòng ngƣỡng mộ và biết ơn.
* Khi một hành giả tu tập đầy đủ đạo hạnh của một vị Bồ
tát thì vị đó vượt ra ngoài giới tính. Hẳn nhiên, tính nam
cũng không còn chứ đừng nói tính nữ. Do đầy đủ đạo
hạnh, siêu việt giới tính nên trước khi thành Phật, Gotamī
không còn tính nữ nữa mà là một vị Bồ tát đầy đủ đạo
hạnh. Bởi lý do đó mà đức Thế Tôn thọ ký cho nữ Tôn giả
trong tương lai sẽ thành Phật.
2. Nữ Tôn giả Sai -ma (Kṣemā (s.) = Khemā)
Nữ Tôn giả quê hƣơng ở Magadha, con vua Pāsenādi (Batƣ nặc), lớn lên nữ Tôn giả đƣợc Hoàng tử con vua
Brahamadatta, xứ Vārānasi đến cầu hôn. Nghe vậy, nữ
Tôn giả liền thƣa với vua cha rằng: “Thƣa Phụ Vƣơng!
Thân ngƣời khó đƣợc mà nay con đã đƣợc, các căn khó đủ
mà nay con đã đủ, tín tâm khó sinh mà nay con đã sinh,
Phật ra đời khó gặp mà nay con đã gặp. Cúi xin Phụ
Vƣơng đừng đem thân nữ của con đặt vào chỗ nguy hiểm,
khiến nữ thân này phải vĩnh viễn bị xa lìa các bậc Thiện tri
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thức, cúi xin Phụ Vƣơng thƣơng xót, cho con đƣợc xuất
gia”. Vua nói: “Khi con còn nằm ở trong thai mẹ, ta đã
hứa gả cho Hoàng tử con vua Brahmadatta (Phạm-ma-đạt)
nhờ vậy mà bấy lâu nay, hai nƣớc hòa hợp, thân thiện. Nếu
nay ta phụ lời hứa thì vua kia sẽ có sự bất bình, chƣ Thiên
không ủng hộ, đại thần, nhân dân thấy ta không thủ tín thì
họ coi thƣờng”. Nói xong,vua Pāsenādi chấp nhận với vua
Brahmadatta là bảy ngày nữa sẽ tổ chức lễ cƣới Công chúa
cho Hoàng tử. Nữ Tôn giả nghe vậy, tâm rất sầu muộn,
liền mặc áo xấu, cởi hết trang sức, làm cho thân thể tiều
tuỵ, rồi lên lầu cao hƣớng về Tịnh xá Kỳ Hoàn mà cầu
nguyện rằng: “Bạch đức Thế Tôn-Nhƣ Lai, Ngài là đấng
Từ bi thƣơng xót tất cả chúng sanh, ngay trong một niệm
Ngài có thể biết khắp cả ba đời. Con nay đang bị khổ nạn,
cúi xin Ngài thƣơng xót hiện kiến cứu độ”. Bấy giờ đức
Thế Tôn biết nữ Tôn giả đang tha thiết cầu mong sự cứu
độ của Ngài. Nên chỉ trong thoáng chốc, Ngài liền có mặt
trƣớc nữ Tôn giả và thuyết giảng những điều cần thiết.
Lúc ấy, tâm của nữ Tôn giả khai thông, ý của nữ Tôn giả
lãnh hội, chứng đƣợc Thánh quả A Na Hàm. Bảy ngày đi
qua, Hoàng tử con vua Brahmadatta cùng thân quyến đem
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lễ phẩm đến thành hôn. Bấy giờ, nữ Tôn giả đã sử dụng
pháp lạ của một bậc Thánh, bay lên hƣ không biểu hiện
những điều kỳ diệu rồi từ hƣ không bƣớc xuống. Vua thấy
vậy liền tự trách mình và chấp nhận cho nữ Tôn giả xuất
gia. Hoàng tử phu quân thấy vậy cũng rất hoan hỷ để cho
nữ Tôn giả đƣợc nhƣ ý muốn. Bấy giờ, nữ Tôn giả tìm
đến Tịnh xá Kỳ Hoàn (Jetavana Vihvāra), yết kiến đức
Thế Tôn cầu xin xuất gia, nữ Tôn giả đã đƣợc đức Thế
Tôn chấp nhận và truyền trao cho đầy đủ giới pháp làm Tỷ
khƣu ni. Nữ Tôn giả rất tinh cần tu học, nỗ lực thiền quán,
sau đó đã đắc Thánh quả A-la-hán.(99)
Có lần, nữ Tôn giả đang hành đạo tại Ko'sala, trú ở
Toranavatthu. Bấy giờ, vua Pāsenādi đã đến nữ Tôn giả và
hỏi rằng: “Thƣa nữ Tôn giả, Nhƣ Lai có tồn tại sau khi
chết không?”.
Tâu Đại Vƣơng, Thế Tôn không trả lời.
- Thƣa nữ Tôn giả, Nhƣ Lai không tồn tại sau khi chết
phải không?
- Tâu Đại Vƣơng, Thế Tôn cũng không trả lời.
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- Thế là thƣa nữ Tôn giả, Nhƣ Lai có tồn tại và không có
tồn tại sau khi chết.
- Tâu Đại Vƣơng, Thế Tôn cũng không trả lời.
- Thế là thƣa nữ Tôn giả, Nhƣ Lai không tồn tại và không
tồn tại sau khi chết phải không?.
- Tâu Đại Vƣơng, Thế Tôn cũng không trả lời.
- Thƣa nữ Tôn giả, vì lý do gì đức Thế Tôn không trả lời
những vấn đề trên?
- Tâu Đại Vƣơng, Đại vƣơng có thể nghĩ rằng, có nhà toán
học hoặc chƣởng ấn nào có khả năng đếm hết cát sông
Hằng là bao nhiêu hạt?.
- Thƣa không thể có.
- Tâu Đại Vƣơng, có nhà toán học hay chƣởng ấn nào
đong đƣợc nƣớc đại dƣơng là bao nhiêu đấu không?
- Thƣa, không thể có.
- Vì sao vậy?
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- Vì đại dƣơng mênh mông sâu thẳm không thể đong
lƣờng.
- Cũng vậy, tâu Đại Vƣơng, nếu có ngƣời định nghĩa Nhƣ
Lai qua sắc thân, nhƣng không thể định nghĩa đƣợc vì sắc
thân đối với Nhƣ Lai đã đoạn tận, Ngài đã giải thoát mọi
sự lệ thuộc đối với chúng. Bởi vậy, Nhƣ Lai là thâm sâu
vô lƣợng nhƣ nƣớc đại dƣơng không thể đong lƣờng. Do
đó câu hỏi của Đại Vƣơng nêu trên, không thể chấp nhận
để trả lời.
Lại có ngƣời định nghĩa Nhƣ Lai qua cảm thọ nhƣng
không thể định nghĩa đƣợc, vì các cảm thọ đã bị Nhƣ Lai
đoạn tận, Ngài đã hoàn toàn không còn lệ thuộc vào
chúng. Bởi vậy, Nhƣ Lai là thâm sâu vô lƣợng nhƣ nƣớc
đại dƣơng không thể đong lƣờng. Do đó những câu hỏi
Đại Vƣơng nêu ở trên không thể chấp nhận để trả lời.
Lại có ngƣời muốn hiểu Nhƣ Lai qua Tƣởng uẩn, Hành uẩn,
Thức uẩn nhƣng không thể tìm hiểu đƣợc, vì các uẩn ấy Nhƣ
Lai đã đoạn tận, Ngài đã vƣợt qua sự lệ thuộc vào chúng.
Bởi vậy, Nhƣ Lai là thâm sâu vô lƣợng nhƣ nƣớc đại dƣơng
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không thể đong lƣờng. Do đó, những câu hỏi của Đại Vƣơng
nêu ra ở trên không thể chấp nhận để trả lời”.
Cách trả lời của nữ Tôn giả đã làm cho vua Pàsenàdi rất
tin tƣởng, cảm phục và hoan hỷ.
Rồi có một lần, vua Pāsenādi đến yết kiến đức Thế Tôn,
vua đem những câu hỏi nhƣ trên để hỏi Ngài, nhƣng Thế
Tôn đã không trả lời và Ngài đã nói với vua nhƣ lời nữ
Tôn giả đã trình bày. Vua nghe rất hoan hỷ, vua thƣa với
đức Thế Tôn rằng: “Lời dạy của Ngài và nữ Tôn giả
Khemā (Kṣemā) thật vi diệu về ý nghĩa, về văn ngôn. Con
xin tín thọ lời dạy và đảnh lễ Ngài”.(100)
Nữ Tôn giả khi còn đời sống cƣ sĩ, đã có đức tin thâm sâu
đối với Phật Pháp, lúc đủ duyên xuất gia lại tinh cần tu tập
thiền quán và lãnh nhận Phật Pháp một cách sâu xa, trình
bày Phật Pháp cho mọi ngƣời một cách mạch lạc và quán
triệt. Nữ Tôn giả có trí tuệ trong sự suy tƣ, trong lời nói và
việc làm, xứng đáng là bậc nữ lƣu trong “Chúng Trung
Tôn”. Bởi vậy, đức Thế Tôn khen ngợi nữ Tôn giả là bậc
có trí tuệ số một trong hàng Ni chúng.
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Tuy rằng, nữ Tôn giã đã đi vào Niết-bàn hơn hai mƣơi lăm
thế kỷ, nhƣng hình ảnh tuân hành học giới, tu tập thiền
quán và thể hiện đời sống trí tuệ vẫn là hình ảnh tuyệt đẹp
cho hàng Thích nữ ngƣỡng mộ noi theo.
3. Nữ Tôn giả Tu mạn (Somā)
Nữ Tôn giả Tu mạn (Somā) thuộc dòng dõi Bà-la-môn,
quê hƣơng tại Sāvatthi, con của Trƣởng giả Brāhmana
(Phạm-ma), một vị Trƣởng giả học rộng, thông suốt các bộ
kinh Vệ-đà và có khả năng biện luận.
Nữ Tôn giả lúc trƣởng thành rất thùy mị, thông minh và
duyên dáng, thƣờng ngồi nghe thân phụ đàm luận đạo lý
với các bậc kỳ túc và có trí nhớ rất tốt. Có lần, nữ Tôn giả
nghe danh đức Thế Tôn thành đạo và giáo hóa chúng sanh,
nữ Tôn giả sinh lòng ngƣỡng mộ và tìm đến Ngài, thấy
Ngài có ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ đẹp, ánh sáng
tuyệt vời, thân tâm liền cung kính đảnh lễ và ngồi xuống
một bên Ngài nghe thuyết pháp.
Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết đạo lý Tứ-thánh-đế, tâm nữ
Tôn giả lúc ấy bỗng nhiên khai ngộ, chứng Thánh quả Tu-
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đà-hoàn và liền xin xuất gia. Đức Thế Tôn chấp nhận và
Ngài nói: “Hãy tự mình đi đến nơi hạnh phúc hỡi các Tỷ
khƣu ni!”, sau câu nói ấy, nữ Tôn giả thành tựu vô biểu
giới thể và tức thì trở thành Tỷ khƣu ni, tinh tấn tu học
trong Pháp và Luật của Ngài, chẳng bao lâu, nữ Tôn giả
chứng Thánh quả A-la-hán.
Thấy sự tinh cần tu tập và chứng Thánh quả của Tôn giả
nhƣ vậy, Tôn giả Ānanda rất ngạc nhiên, liền hỏi đức Thế
Tôn rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Somā Tỷ khƣu ni ngày
trƣớc đã gieo trồng phƣớc đức gì mà nay tuy làm thân nữ
lại đa văn số một, gặp đƣợc đức Thế Tôn mà phát tâm xuất
gia, tu tập chứng Thánh quả một cách mau chóng nhƣ
vậy?”. Đức Thế Tôn trả lời: “Somā Tỷ khƣu ni trong thời
đức Phật Ca-diếp ra đời, bấy giờ Tôn giả đã thọ Pháp làm
Tỷ khƣu ni, lại rất tinh cần tu tập, có nguyện rằng: “Cho
tôi lúc đức Phật Thích Ca ra đời đƣợc làm ngƣời xuất gia
thông hiểu giáo pháp”. Này Ānanda, do nhân duyên ấy,
Somā Tỷ khƣu ni ngày nay đƣợc xuất gia tinh tấn tu học,
chứng Thánh quả và đa văn đệ nhất”.(101)
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Có lần nữ Tôn giả đi khất thực tại thành phố Sāvatthi trở
về, đến rừng Andha để nghỉ trƣa. Bấy giờ, bọn ác ma
muốn làm cho nữ Tôn giả khiếp sợ mà từ bỏ thiền định,
liền đến trƣớc mặt Tôn giả nói bài kệ trêu chọc:
“Địa vị khó chứng đạt,
chỉ Thánh nhân chứng đạt,
trí nữ nhân hai ngón.
sao hy vọng chứng đạt?”.
Nữ Tôn giả rất bình tĩnh và hỏi: “Ai nói bài kệ đó là ngƣời
hay không phải ngƣời?”. Nữ Tôn giả liền biết đó là ác ma
nên đã trả lời cho chúng một bài kệ:
“Nữ tính chƣớng ngại gì,
khi tâm theo thiền định,
khi trí tuệ triển khai,
chánh quán pháp vi diệu,
ai tự mình tìm hỏi,
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ta nữ nhân, nam nhân ?
hay ta là ai khác,
xứng nói chuyện ác ma,
ác ma thật cân xứng”.
Ác ma nói: “Tỷ khƣu ni Somā biết mặt chúng ta rồi. Thôi
chúng ta hãy biến mất”.(102) Nữ Tôn giả nhờ có túc duyên
trong Phật Pháp, lại là bậc có trí tuệ, đa văn nên khi xuất
gia rất tinh cần tu tập, vƣợt qua mọi tập khí biếng nhác,
không khiếp đảm trƣớc ma quân. Âu đó cũng là hình ảnh
khó kiếm trong hàng lƣu tục tầm thƣờng. Và cũng là hình
ảnh để cho ngƣời sau ngƣỡng mộ.
4. Nữ Tôn giả Thanh-liên-hoa (Utpalavarna)
Nữ Tôn giả Thanh-liên-hoa (Utpalavarna) là con của một
trƣởng giả giàu có ở tại Sāvatthi, lớn lên nữa Tôn giả nhan
sắc kiều diễm và đã trở thành nhà vũ sƣ thiên tài biết và
biểu diễn thành thạo 64 vũ khúc. Bấy giờ nữ Tôn giả đƣợc
hai phu nhân của vị trƣởng giả giàu có mời đến thành
Rājagah (Vƣơng-xá) để trình diễn.
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Sau khi trình diễn những vũ khúc thành công, nữ Tôn giả
vừa tự hào về nhan sắc, lại vừa kiêu hãnh về tài diễn xuất
của mình, liền hỏi dân chúng tại đó rằng: “Trong thành
này có ai có khả năng diễn xuất vũ khúc nhƣ tôi không?
Và có ai minh triệt kinh luận, có khả năng đặt vấn đề và
trả lời vấn đề không ?”. Bấy giờ dân chúng trả lời rằng:
“Có đức Thế Tôn, Ngài đang ngự tại rừng trúc Karanda
(Ca-lan-đà), Ngài có khả năng hỏi và đáp, khiến cho nàng
không còn nghi ngờ”. Nữ Tôn giả nghe xong, vẫn tiếp tục
trình diễn trên những chặng đƣờng đi đến gặp đức Thế
Tôn. Khi gặp đức Thế Tôn, nàng vẫn tỏ ra đùa giỡn, phóng
túng, kiêu ngạo, không có tâm cung kính. Bấy giờ, đức
Thế Tôn thấy Tôn giả kiêu hãnh về nhan sắc, tự hào về tài
năng của chính mình. Ngài liền dùng thần lực chuyển đổi
thân vũ nữ này trở thành bà già lẩm cẩm trăm tuổi tóc bạc,
mặt nhăn, răng nƣớu thƣa thớt, đi đứng run rẩy. Khi ấy,
nàng vũ nữ bất chợt thấy mình già nua lẩm cẩm, hốt hỏang
kêu lên: “Tại sao hôm nay thân tôi nhƣ thế này? Vì duyên
cớ gì mà có những tƣớng trạng này hiện ra?”. Nữ Tôn giả
liền nghĩ, chắc do uy lực của đức Thế Tôn khiến mình phải
nhƣ thế này. Khi ấy trƣớc đức Thế Tôn, nữ Tôn giả tự thấy
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xấu hổ liền thƣa với Thế Tôn rằng: “Con đã ở trƣớc Thế
Tôn mà tâm ý phóng túng, kiêu ngạo, tự đại, cúi xin Thế
Tôn hãy tha thứ tội lỗi cho con”. Bấy giờ, đức Thế Tôn
biết tâm ý của Tôn giả đến đây đã đƣợc điều phục, Ngài
liền dùng thần lực chuyển đổi thân nữ Tôn giả hoàn
nguyên nhƣ cũ.
Lúc ấy, đại chúng thấy uy lực của đức Thế Tôn, họ sanh
tâm tin phục, nhiều vị ngay lúc đó chứng đƣợc thánh quả
hoặc phát tâm hƣớng đến đời sống cao quý. Song nữ Tôn
giả thì ở trƣớc đức Thế Tôn cầu xin xuất gia. Đức Thế Tôn
chấp nhận và gọi: “Hãy tự mình đi đến hạnh phúc, hỡi Tỷ
khƣu ni!”. Sau câu gọi của đức Thế Tôn, nữ Tôn giả liền
trở thành Tỷ khƣu ni với giới thể đầy đủ.
Khi trở thành Tỷ khƣu ni, nữ Tôn giả tinh cần tu tập, tuần
tự chứng các Thánh quả.
Bấy giờ, trong đại chúng có nhiều vị thắc mắc rằng: “Cô
ấy dáng dấp đẹp đẽ, quyến rũ, buông lung, thuộc hạng
ngƣời bất tín mà đức Thế Tôn giáo hóa cho cô ta xuất gia
đắc đạo, kể cũng lạ nhỉ?”. Đức Thế Tôn biết tâm đại
chúng, nên Ngài dạy rằng: “Cô ấy không phải bây giờ Nhƣ
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Lai mới giáo hóa đâu mà trong quá khứ, Nhƣ Lai cũng đã
từng giáo hóa rồi. Trong kiếp quá khứ, cô ấy là Kinnara
Kanyā nữ, thân thể kiều diễm, ca vũ rất tài. Có lần cô ta
biểu lộ hình thái kiều diễm với hy vọng làm dao động tâm
của một vị tiên nhân tu tập đã chứng năm pháp Thần
thông. Nhƣng tâm của vị Tiên nhân bấy giờ kiên cố bất
động. Vị tiên nhân ấy nói: “Này nàng kia, tất cả pháp hữu
vi thì nhất định nó không có thƣờng, ta thấy hình thể của
ngƣơi xấu xí, chỉ bọc ngoài một lớp vỏ dung nhan vậy
thôi, dung nhan ấy nó không tồn tại lâu dài. Rồi thân thể
ấy sẽ già nua, tóc bạc, mặt nhăn, đi đứng run rẩy. Nay
ngƣơi đứng trƣớc ta tỏ ra phóng túng kiêu mạn làm gì?
Âm thanh của ngƣơi vừa hát ra đã biến hoại, tại sao ngƣơi
đến đây để biểu lộ những hình thái phóng đãng nhƣ vậy,
hỡi Kinnara Kanyā, ngƣơi có biết không?”. Nghe lời
khuyến cáo ấy, Kinnara Kanyā nữ rất hỗ thẹn liền sám hối
tiên nhân và phát lời nguyện rằng: “Xin cho con trong
tƣơng lai đƣợc đoạn trừ sanh tử, chứng đƣợc Thánh quả”.
Bấy giờ, đức Thế Tôn gọi Đại chúng mà bảo rằng: “Vị tiên
nhân trƣớc kia chính là ta, còn Kinnara Kanyā nữ ấy nay là
Thanh-liên-hoa Tỷ khƣu ni. Vì do nguyện lực ngày trƣớc
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mà nay Thanh-liên-hoa gặp đƣợc ta giáo hóa, liền xuất gia
tu hành và chứng quả”.

(103)

Dù hiện thân là một vũ nữ

phóng đãng, nhƣng nhờ có túc duyên với Phật Pháp, nên
kiếp này nữ Tôn giả đựơc đức Thế Tôn giáo hóa làm hành
giả xuất gia thực hành Pháp và Luật của đức Thế Tôn một
cách chuyên cần và đã chứng các Thánh quả. Lại có lần ở
rừng Sa La, nữ Tôn giả đã bị các ác ma trêu chọc:
“Này nàng Tỷ khƣu ni,
dƣới gốc cây Sa-la,
đang nở nụ trăm hoa,
nàng đến đứng một mình,
nhan sắc nàng tuyệt đẹp,
không ai dám sánh bằng,
tại đây nàng đã đến,
trong tƣ thế nhƣ vậy,
nàng ngu dại kia ơi,
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Lúc ấy, nữ Tôn giả biết đó là ác ma liền đáp lại:
“Trăm ngàn ngƣời cám dỗ,
có đến đây nhƣ ngƣơi,
mảy lòng ta không động,
ta không gì sợ hãi,
ác ma ta không sợ,
ta đứng đây một mình,
ta có thể biến mất,
hay vào bụng nhà ngƣơi,
ta đứng giữa hàng mi,
ngƣơi không thấy ta đƣợc,
với tâm khéo nhiếp phục,
thần túc khéo tu trì,
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ta thoát mọi trói buộc,
ta đâu có sợ ngƣơi,
này Hiền giả ác ma!”.
Lúc ấy, nghe nữ Tôn giả đáp lại nhƣ vậy, các ác ma liền
biến mất.(104)
Khi chƣa xuất gia, nữ Tôn giả là một ngƣời nhan sắc tuyệt
vời, lại có tài vũ khúc, sống cuộc đời vũ nữ đa tình, phóng
đãng, đầy ngạo mạn tự tôn. Thế rồi, những kiêu hãnh tự
tôn đã đƣa nàng vào đạo, đã chuyển đổi thành công hạnh
tu hành, tính tự cao đã chuyển thành đức khiêm tốn, tính
xáo động của một vũ nữ đã chuyển thành tính thanh tịnh
và rồi chuyển sinh thành phép là Thần thông. Bởi vậy, đức
Thế Tôn đã khen nữ Tôn giả là Thần thông số một trong
hàng Ni chúng.
Nên, ở trên đời, dù có ƣơng ngạnh bao nhiêu, có ba hoa
đến mấy và cho dù có phóng đãng đến chừng nào đi nữa,
khi có cơ duyên gặp đƣợc Phật Pháp nhiệm mầu thì tâm
tính tức khắc quay đầu về nẻo thiện. Vậy, cuộc đời của nữ
Tôn giả thật rất đáng để cho chúng ta suy gẫm.
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Theo tƣ liệu của trƣờng phái Dharma Gupta (Đàm Vô
Đức) thì đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài chuyển vận
Pháp Luân tại Vƣờn Nai và độ năm anh em Kiều-trần-nhƣ
trở thành Tăng cho đến mƣời hai năm sau, giáo luật của
Tăng đoàn chỉ nằm trong một bài kệ ngắn gọn.
“Khéo phòng hộ lời nói,
tâm chí tự lắng trong,
thân không làm các ác,
ba nghiệp đạo này tịnh,
thực hành đƣợc nhƣ thế,
là đạo Đấng Đại Tiên”.(105)
Và sau đó vì Tăng đoàn phát triển lớn mạnh, một số thành
viên của Tăng tu tập không hƣớng đến đạo quả giải thoát
mà chỉ nhắm đến những lợi dƣỡng hữu lậu, tình trạng sinh
hoạt của Tăng đoàn không còn đơn giản và không có tính
cách nhẹ nhàng nhƣ những năm về trƣớc nữa mà nay đã
bắt đầu nảy sinh những điều phức tạp. Bởi vậy, khi đọc
Kinh tạng và Luật tạng chúng ta không thể không cảm
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động khi thấy đức Thế Tôn đã nhiều lần giáo huấn tỉ mỉ
đối với nhiều thành viên của Tăng. Và Ngài cũng rất vất
vả để huấn luyện đời sống tu tập cho Bạt Nan Đà hoặc Xanặc...
Có lần, Xa-nặc bị bệnh đòi tự tử, các Tôn giả nhƣ Ngài
Xá-lợi-phất, Đại Chuna đã hết lòng an ủi, nhƣng Xa-nặc
vẫn tỏ thái độ ƣơng ngạnh.(106)
Trong lúc lãnh đạo Tăng Đoàn, đức Thế Tôn đã quy định
250 học giới cho Tỷ khƣu và 348 học giới hoặc nhiều hơn
nữa cho Tỷ khƣu ni. Trong những học giới ấy có nhiều
điều khoản đáng lẽ chúng không nên có vì nó rất là ấu trĩ,
thế mà đức Thế Tôn vẫn quy định cho các Tỷ khƣu hoặc
Tỷ khƣu ni tuân giữ. Chẳng hạn, điều 16 thuộc thiên Badật-đề quy định nhƣ sau: “Tỷ khƣu nào biết đó là chỗ nghỉ
của Tỷ khƣu khác mà mình đến sau cố chen vào giữa trải
tọa cụ để ngủ nghỉ với ý nghĩ rằng: Vị ấy nếu hiềm chật sẽ
tự tránh đi chỗ khác. Hành động với mục đích nhƣ vậy chứ
không gì khác, không phải oai nghi, Ba-dật-đề.(107) Và điều
53 của Ba-dật-đề: “Cấm các Tỷ khƣu thọc lét nhau...”,
hoặc những phần “Pháp chúng học” có những điều khỏan:
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“Vị Tỷ khƣu không đƣợc nhảy cà xơn vào nhà cƣ sĩ”,
“Không đƣợc ngồi chổm hổm trong nhà cƣ sĩ”, “Ăn cơm
và canh cần phải đồng đều”, “Không nên dùng cơm che
lấp canh để mong đƣợc thêm”, “Không nên ăn cơm há
miệng lớn”, “Không nên thảy từng vắt cơm vào miệng mà
ăn...”.(108)
Tại sao đức Thế Tôn chế định cho Tăng đoàn những học
giới vừa chi li vừa ấu trĩ nhƣ vậy. Phải chăng, Ngài muốn
Thánh hóa Tăng đoàn và hoàn chỉnh sự phòng hộ luật nghi
một cách đúng mức? Hơn nữa, những điều vụn vặt ấy là
những điều thƣờng xảy ra trong sự sinh hoạt của những
con ngƣời thƣờng tình. Vậy muốn cải đổi con ngƣời
thƣờng tình ấy thành những thành viên hoàn chỉnh của
Tăng là phải hoàn chỉnh từng lỗi lầm ấy của họ. Lẽ đƣơng
nhiên những học giới vụn vặt nhƣ thế là không cần thiết
với các bậc Thánh Tăng, bởi vì các Ngài là Thánh còn
những kẻ phàm tục bị cấu uế của nghiệp chƣớng lâu ngày
bây giờ muốn tập luyện làm Tăng thì những học giới vụn
vặt ấy rất cần thiết và không thể không có.

Niềm tin bất hoại đối với Tăng

248

Trên thực tế, dù bất cứ một tổ chức nào, nó có hoàn chỉnh
đến đâu thì trong tổ chức đó luôn luôn có mặt hai hạng
ngƣời tiến bộ và thoái hóa, nghiêm túc và lộn xộn, liêm sỉ
và tham nhũng... Trong tổ chức Tăng đoàn cũng vậy, Ngài
Xá-lợi-phất là bậc trí tuệ tuyệt vời, Ngài Mục-kiền-liên
thần thông số một, Ngài Phú-lâu-na là bậc có sức mạnh
kiên nhẫn và thuyết pháp số một, Ngài Ca-diếp phạm hạnh
đầu đà không ai có thể so sánh... Thì trái lại, Đề-bà-đạt-đa
tìm cách phân hóa Tăng Đoàn, liên kết với thế lực chính trị
tìm cách ám hại đức Thế Tôn. Bạt-nan-đà nghe đức Thế
Tôn Niết-bàn mà mừng rỡ nhảy nhót, thấy các vị Tỷ khƣu
buồn, ông ta liền nói: “Các ngƣời đừng buồn, đức Thế Tôn
diệt độ thì chúng ta đƣợc tự do. Ông già ấy trƣớc đây bảo
chúng ta làm thế này, không nên làm thế kia nhƣng từ nay
về sau thì tùy ý chúng ta hành động”.(109)
Lại nữa, Xa-nặc là một Tỷ khƣu vô cùng ngang bƣớng,
ƣơng ngạnh đủ điều, không nghe lời can gián của chúng
Tăng, sống càn, nói bƣớng, đến nỗi chúng Tăng phải tiến
hành thủ tục Yết-ma Can gián hoặc “Mặc tẩn”.
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Trong Tăng đã có những thành viên nhƣ vậy thì họ thể
hiện Tăng cách của họ nhƣ thế nào trong mọi xử sự hằng
ngày với giáo đoàn, với cƣ sĩ. Đó cũng là một trong những
lý do khiến cho các học pháp đề cập đến những oai nghi
nhỏ nhặt nhƣ vậy có mặt và có mặt một cách cần thiết.
Lại nữa, trong Tăng đoàn không phải không có những Tỷ
khƣu phạm vào những học giới đã lãnh thọ hoặc vô ý hoặc
cố ý. Nếu có thì Tăng phải tiến hành thủ tục nghiệm xét để
lƣợng định theo mức độ tội phạm mà có những hành xử
thích đáng để đƣa họ trở về với sự thanh tịnh và bảo vệ uy
tín Tăng đoàn. Chẳng hạn, khi một thành viên của Tăng
phạm vào tội Ba-la-di thì vị đó hoàn toàn mất Tăng quyền
không còn đƣợc sống chung và sinh hoạt với Tăng. Hay nói
theo thuật ngữ của Luật tạng “Vị ấy không còn đƣợc biển
cả Phật Pháp dung nạp, ví nhƣ tử thi bị sóng biển đẩy hẳn
vào bờ”. Còn vị Tỷ khƣu phạm vào tội Tăng tàn thì Tăng sẽ
tiến hành thẩm vấn cho đến khi đƣơng sự thú nhận tội và sẽ
xử trị bằng cách “Biệt trú” nghĩa là trong giai đoạn trị phạt,
vị ấy hoàn toàn không kể vào trong túc số của Tăng cho đến
chừng nào xuất tội và bản thể Tỷ khƣu phải đƣợc hai mƣơi
vị Tăng phục hồi. Và các tội khác cũng tùy theo mức phạm
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nặng, nhẹ khác nhau mà Tăng sẽ chuẩn theo đó để xử trị
hoặc cảnh cáo hoặc “Mặc tẩn”.
Sự xử trị đối với một thành viên của Tăng phạm vào
những học giới có tính cách nghiêm túc nhƣ vậy, nhằm
ngăn ngừa những tệ lậu cho đƣơng sự và giữ gìn sự sinh
hoạt thanh tịnh của Tăng. Bởi Tăng là mạng mạch của
Phật Pháp mà Tỷ khƣu và Tỷ khƣu ni là những thành viên
chính thức của Tăng. Nếu đời sống của họ sa đọa thì nhất
định có những ảnh hƣởng không tốt cho Tăng. Thật vậy,
một xã hội tốt chỉ xảy ra trong khi mọi thành viên trong xã
hội là những hạt nhân tốt. Cũng vậy, Tăng đoàn chỉ hƣng
thịnh trong ý nghĩa Chánh pháp khi những thành viên của
Tăng biết tuân thủ mọi học pháp một cách nghiêm túc, có
đời sống thanh tịnh và hòa hợp, biết dẫn tâm hƣớng đến
chứng đắc các Thánh quả nhƣ Thế Tôn đã tuyên thuyết.
Trong sự sinh hoạt, các thành viên của Tăng phải biết tuân
thủ tuyệt đối vào những pháp chế nhƣ các nguyên tắc Yếtma và những sinh hoạt có tính cách mạng mạch của Tăng
nhƣ: Bố tát, An cƣ, Tự tứ. Nếu thành viên của Tăng thực
hành đúng những nguyên tắc của pháp sự thì đó là dấu
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hiệu của Tăng đoàn hƣng thịnh. Trái lại, các thành viên
của Tăng sinh hoạt có tính cách riêng lẻ, rời rạc, tự phát
một cách vô tổ chức, không dựa trên cơ sở Pháp và Luật
do đức Thế Tôn chế định thì đó là những dấu hiệu mạng
mạch của Phật Pháp tắc nghẽn, khô cằn và suy bại. Và
những sinh hoạt nhƣ vậy, dù có đƣợc khoác lên bằng bất
cứ nhãn hiệu nào đi nữa thì chúng cũng chỉ là những nhãn
hiệu nhằm đánh lận con đen, phỉnh gạt quần chúng, chứ
không thể nào đƣợc gọi hành động chuẩn theo Chánh
pháp. Nếu các thành viên của Tăng đƣợc tồn tại trong sự
nuôi dƣỡng bằng chất liệu của sự tham dục, của danh
vọng, của lợi dƣỡng thì đó không còn là thành viên thực sự
của Tăng mà đó là những bóng ma gá vào trong Tăng để
phân hóa nội bộ của Tăng và phá hoại Chánh pháp. Bởi
vậy, Thắng Man đã thƣa với đức Thế Tôn rằng: “Thƣa Thế
Tôn! Lại nữa, khi giáo pháp gần diệt thì Tỷ khƣu, Tỷ khƣu
ni, Ƣu Bà Tắc, Ƣu Bà Di chia bè lập đảng tranh chấp lẫn
nhau, phá hoại ly tán nhau. Bấy giờ, Thiện nam tử, Thiện
nữ nhân nào nhiếp thụ Chánh pháp, lấy sự không dua nịnh,
không lƣờng gạt, không trá nguỵ mà yêu mến Chánh pháp
và làm bạn với Pháp”,(110) thì Tăng trong ý nghĩa Chánh
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pháp là một đoàn thể đang thực hành Thiện hạnh; là
Chúng Trực hạnh; là Chúng Nhƣ Lý hạnh; là Chúng
Thanh Tịnh hạnh, Tăng đã là nhƣ vậy thì không có lý do gì
mà thành viên của Tăng có những kẻ ăn nói dối trá, dua
nịnh quyền thế, ăn nói bợ đỡ trái với Thiện hạnh, với Trực
hạnh, với Nhƣ Lý hạnh, với Thanh Tịnh hạnh của Tăng.
Nếu trong Tăng mà có những lũ dối trá dua nịnh nhƣ vậy
thì đó là những kẻ bị chết đuối trong biển cả Phật pháp; dù
sớm, dù muộn gì chúng cũng bị biển cả gặm nhấm và bị
sóng biển đƣa dạt vào bờ.
Tăng trong ý nghĩa Chánh pháp là gồm những thành viên
biết tuân thủ học giới, thực hành phạm hạnh, đời sống của
Tăng đƣợc nuôi dƣỡng bằng những chất liệu vô lậu học
giới, vô lậu học Định, vô lậu học Tuệ, vô lậu học Giải
thoát và Giải thoát tri kiến.

Do Tăng đƣợc nuôi dƣỡng

bằng những chất liệu ấy nên Tăng đã đi vào Thiện đạo
(Supatipanna), Tăng xứng đáng nhận sự cung kính cúng
dƣờng và mời thỉnh (Pahuneyya) của chƣ thiên và loài
ngƣời. Tăng là ruộng phƣớc vô thƣợng, để thế gian gieo
trồng phƣớc đức, Tăng xứng đáng là “Chúng Trung Tôn”
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an trú vào vị trí Tam Bảo để cho chƣ thiên và loài ngƣời
nƣơng tựa tu học, nhằm thoát ly con đƣờng sanh tử.
Tăng là vậy, nên bất cứ ai, có chánh tín đối với Tăng, vị ấy
sẽ tuyên bố: “Chúng Tăng là đệ tử đức Thế Tôn, chân
chính tu hành; Chúng Tăng đệ tử đức Thế Tôn, chân trực
tu hành; Chúng Tăng đệ tử đức Thế Tôn, chân trí tu hành;
Chúng Tăng đệ tử đức Thế Tôn, chân tịnh tu hành tức là
bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử đức Thế Tôn, đáng đƣợc
nghênh đón, đáng đƣợc cúng dƣờng, đáng đƣợc chiêm
ngƣỡng, đáng đƣợc chấp tay, là phƣớc điền vô thƣợng ở
trên đời, cụ túc giới hạnh, đƣợc bậc Thánh mến chuộng,
đƣợc viên mãn không mảy mún, đƣợc vẹn toàn không sứt
mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm những giới hạnh đƣa đến
giải thoát, đƣợc ngƣời trí tán thán, không bị ảnh hƣởng bởi
đời sau, hƣớng đến thiền định.(111)
Bởi Tăng là vậy, nên Tăng là mạng mạch của Phật pháp,
hễ Tăng còn thì Phật Pháp còn, nếu Tăng bị hủy diệt thì
Phật Pháp không có kẻ tuyên dƣơng; Trời, Ngƣời lấy đâu
nƣơng tựa.
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Lại nữa, Phật là bậc chứng ngộ đƣợc Pháp, Pháp tác thành
phẩm chất giác ngộ của Phật, Phật lại tuyên dƣơng Chánh
pháp, Phật và Pháp không hề tách rời nhau, ngoài Phật
không thể không có Pháp, ngoài Pháp không thể không có
Phật. Phật-Pháp lại tác thành phẩm chất và ý hƣớng của
Tăng, Tăng có mặt là do Phật, Pháp có mặt. Vậy, sự có
mặt của Tăng luôn luôn gắn liền với sự có mặt của Phật,
Pháp. Nơi nào có Tăng nơi đó có Phật, Pháp.
Bởi Chánh pháp tồn tại trong thế đứng toàn vẹn, viên mãn
của Tam Bảo nhƣ vậy, nên bất cứ ai tu tập theo đạo lý giác
ngộ và giải thoát đều phải tự mình phát lên những lời nói
cụ thể và rõ ràng: “Con nguyện từ nay cho đến trọn đời trở
về nƣơng tựa Phật là bậc Giác Ngộ hoàn toàn, để thấy rõ
Phật lý, phát tâm Vô thƣợng Bồ đề. Con nguyện từ nay
cho đến trọn đời trở về nƣơng tựa Pháp, để thực nghiệm
lời dạy cao thƣợng. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời
trở về nƣơng tựa Tăng, để thấy rõ lý tính hòa hợp và thanh
tịnh, đều thống nhất vô ngại”.
Chính do đƣơng sự đối trƣớc Tam Bảo, phát lên những lời
nguyện chân thật một cách rõ ràng nhƣ vậy, chúng sẽ tạo
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thành giới thể vô biểu của ngữ. Và chính giới thể này có
khả năng hóa giải và phòng hộ những phiền não nhƣ Thân
kiến thủ, Giới cấm thủ, nghi, tham tâm, sân tâm. Đồng
thời chúng cũng tạo cho hành giả một niềm tin mãnh liệt
đối với Phật, Pháp, Tăng và có thể chỉ do niềm tin ấy mà
hành giả có khả năng chứng đạt các Thánh quả nhƣ Tu-đàhoàn, Tƣ-đà-hàm, A-na-hàm.
Khi chứng đắc các Thánh quả này, hành giả thấy rõ biên
cƣơng của sanh tử đời mình và hoàn toàn không còn thối
thất niềm tin đối với Tam Bảo trong tất cả mọi trƣờng hợp.
Tăng là mạng mạch của Phật Pháp, nên sau khi đức Thế
Tôn nhập Niết-bàn không bao lâu, Tôn giả Ma-ha-ca-diếp
đã triệu tập Tăng để kiết tập Pháp Tạng tại núi Linh Thứu.
Và Ngài đã thay đức Thế Tôn lãnh đạo Tăng đoàn, tuyên
dƣơng Chánh pháp khắp mọi lƣu vực sông Hằng.
Rồi khoảng 200 năm, sau đức Phật Niết-bàn, bậc Thánh
Tăng Nigrodha (Ni Câu Luật) và Semudra (Hải Ấn) đã
nhiếp phục vua Aśoka, một vị vua nổi tiếng tàn bạo trở về
với Phật Pháp và nhà vua đã hỗ trợ Tăng đoàn tuyên
dƣơng Phật Pháp khắp Ngũ hà, Ấn Độ; không những vậy
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mà còn đem Chánh pháp tuyên dƣơng ra các nƣớc hải
ngoại nhƣ Hy Lạp, Ai Cập, Aprāntaka... Và vị Thánh Tăng
Mahīnda, con vua Aśoka thì đi đến truyền bá Chánh pháp
tại Tambapanni (Tích Lan) ngày nay.
Khoảng thế kỷ đầu, các vị Thánh tăng đã đƣa Chánh pháp
đến tuyên dƣơng ở Trung Quốc và thế kỷ thứ hai các Ngài
An-thế-cao, Ca-diếp-ma-đằng (Kācyapa mātanga), Trúcpháp-lan (Dharma Aranya) đã đến Trung Hoa mở phiên
trƣờng dịch kinh nhằm tuyên dƣơng Chánh pháp, đặt cơ sở
cho sự hƣng thịnh Chánh pháp vào thời Tùy, Đƣờng.
Tại bán đảo Triều Tiên (Korea), các bậc Thánh tăng đã trao
truyền Chánh pháp tại đây, khoảng thế kỷ IV và đã làm cho
Chánh pháp hƣng thịnh tại xứ sở này vào thế kỷ XI.
Vào Thế kỷ VI, các bậc Thánh tăng đã truyền bá Chánh
pháp đến Nhật bản (Japan) và hƣng thịnh rực rỡ vào thời
đại Thánh Đức Thái Tử (Shotoku, 574-621).
Tại Tây Tạng (Tibet), Phật Pháp đã đƣợc tuyên dƣơng vào
thế kỷ VI và Chánh pháp đã hƣng khởi và phát triển lớn
mạnh vào những thế kỷ tiếp.
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Tại Miến Điện (Burma), các bậc Thánh tăng Ấn Độ và
Trung Hoa đã đƣa Chánh pháp đến xứ sở này trƣớc thế kỷ
thứ V và sau đó không bao lâu, tại đây Chánh pháp đã
hƣng thịnh, làm nền tảng đạo đức cho quần chúng và làm
tƣ tƣởng chỉ đạo cho các chính khách lãnh đạo quốc gia
cho đến ngày nay.
Trƣớc kỷ nguyên, các bậc Thánh tăng đã trao truyền
Chánh pháp đến Thái Lan (Siam), tại xứ sở này dấu hiệu
bánh xe Chuyển Pháp Luân (Dharama cakra) khoảng thế
kỷ đầu đã đƣợc phát hiện.
Phật Pháp đã hƣng thịnh tại xứ sở này rất sớm và đã làm
nền tảng đạo đức cho quần chúng tại đây suốt cả một chiều
dài lịch sử.
Các bậc Thánh tăng đã trao truyền Phật Pháp đến Kambuja
vào thế kỷ thứ V và sau đó đã hƣng thịnh, làm giềng mối
đạo đức cho xứ sở này.
Tại hải đảo Indonesia, Phật Pháp đã đƣợc các Ngài truyền
tới đây vào thế kỷ thứ V nhƣng đến thế kỷ thứ VII, Ngài
Gunavarman, một Thánh tăng Ấn Độ đã đến đây trao
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truyền Chánh pháp, sau đó đã đƣợc vua Srīvijaya ngƣỡng
mộ, Phật Pháp hƣng thịnh tại đây vào thế kỷ thứ VII và
nhiều thế kỷ sau.
Tại Việt Nam, các bậc Thánh tăng ngoại quốc đã đến xứ
sở này truyền bá Chánh pháp vào khoảng đầu kỷ nguyên.
Trong thế kỷ thứ III, cách thức tuyển Tăng đã đƣợc áp
dụng trên quê hƣơng này. Ngài Khƣơng Tăng Hội là một
trong những Tăng sĩ đƣợc trúng tuyển trong kỳ tuyển Tăng
ấy. Sau đó, tại đây Khƣơng Tăng Hội đã trở thành vị cao
tăng mở phiên trƣờng dịch thuật kinh điển từ tiếng
Sanskrit sang tiếng Hán, một trong những tác phẩm đƣợc
dịch đầu tiên trên xứ sở này là “Lục Độ Tập Kinh”.
Những thế kỷ sau cũng có nhiều vị Thánh tăng đến xứ sở
này để tuyên dƣơng Chánh pháp nhƣ Ma Ha Kỳ Vực (thế
kỷ III), Chi Cƣơng Lƣơng (thế kỷ III), Tỳ Ni Đa Lƣu Chi
(Thế kỷ VI), Vô Ngôn Thông (thế kỷ IX)... cộng thêm các
vị Thánh tăng xuất hiện suốt trong những thế kỷ ấy cùng
nỗ lực tuyên dƣơng Chánh pháp, đặt nền tảng cho sự hƣng
thịnh Đạo Pháp, độc lập quốc gia vào thế kỷ X, XI, XII,
XIII, XVI.
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Nhƣ vậy, nơi nào Tăng xuất hiện thì nơi đó có Phật Pháp,
sự có mặt và tồn tại của Phật Pháp luôn luôn đƣợc gắn liền
với Tăng. Đến đây, chúng ta có quyền phát biểu mà không
sợ lộng ngôn, chúng ta có quyền tin tƣởng mà không sợ
mù quáng: “Hễ Tăng còn thì Phật Pháp còn, Phật Pháp
chính do Tăng truyền bá. Tăng tự nhận sứ mệnh thiêng
liêng từ Phật Pháp, một sứ mệnh hiển nhiên nhƣ sự hiển
nhiên của mặt trời chiếu sáng ban ngày và mặt trăng rọi
chiếu ban đêm”.
Ngƣời Việt Nam nói: “Kính Phật là phải trọng Tăng”, tuy
câu nói đơn giản, nhƣng thật chí lý, nó hàm chứa một nội
dung sâu sắc giữa Phật và Pháp, giữa Phật và Tăng. Và nó
lại càng có ý nghĩa hơn trong đức tin kiên cố của ngƣời
con Phật.
Tóm lại, Tăng luôn luôn gắn liền với Phật Pháp. Nên lý
tƣởng, phẩm hạnh, sứ mệnh của Tăng vô cùng cao quý và
trọng đại. Do đó, những ai là đệ tử Phật, không thể không
đặt trọn niềm tin của mình vào lý tƣởng, phẩm hạnh, đời
sống thanh tịnh và sứ mệnh của Tăng một cách kiên cố,
bất hoại.
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Bởi vậy, là Phật tử thì phải tin tƣởng và phát biểu: “Chúng
tôi có đầy đủ niềm tin bất động đối với Tăng, vì Thiện
hạnh là Chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là Chúng đệ
tử của Thế Tôn, Nhƣ Lý hạnh là Chúng đệ tử của Thế Tôn,
Thanh Tịnh hạnh là Chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi
tám vị. Chúng đệ tử của Thế Tôn đáng đƣợc cung kính, đáng
đƣợc kính lễ, đáng đƣợc chắp tay, đáng đƣợc cúng dƣờng,
là phƣớc điền vô thƣợng ở đời”. (112)
Chúng tôi dùng chính lời phát biểu ở trên để kết thúc tác
phẩm “Niềm tin bất hoại đối với Tăng” này.
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49. Phật bản Hạnh, trang 840-851, Đại Chính 3.
50. Phật Học Đại Từ Điển 3, trang 2711.
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51. Pháp Hoa Kinh, Đại Chính 9
52. Kinh Du Hành, Trƣờng A Hàm, Đại Chính 1
Kinh Đại Bát Niết-bàn, Trƣờng III, ĐHVH 1972.
53. Đại Trí Độ Luận, trang 66-90, Đại Chính 25.
Trung Bản Khởi Kinh, trang 161-162, Đại Chính 4.
Phật Bản Hạnh Tập Kinh, trang 870, Đại Chính 3.
Theo Trí Độ Luận, lần kết tập Pháp Tạng Đầu tiên có 1000
vị A-la-hán. Nhƣng theo Tứ Phần Luật, Thập Tụng Luật,
Tỳ Ni Mẫu... thì trong lần kết tập này chỉ có 500 vị A-lahán.
Theo Tăng Kỳ Luật, trong Đại Hội này đến dự 1000 vị,
nhƣng Ngài Ca-diếp chỉ tuyển chọn 500 vị mà thôi.
54. Phật Bản Hạnh Tập Kinh, trang 824-825, Đại Chính 3.
Tƣơng Ƣng IV, trang 66-69, PHVH, 1982.
Giáo Giới Phú-lâu-na Kinh. Trung Bộ III, trang 501-505.
ĐHVH 1975
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55. Tƣơng Ƣng II, trang 19-20, PHVH, 1982.
Tăng II / B, trang 363-365, PHVH 1981.
56. Kinh Đại Ca Chiên Diên, trng 384-392, Trung III,
ĐHVH 1975
57. Tạp Bảo Tạng Kinh 9, trang 481-491, Đại Chính 4.
58. Kinh Hiền Ngu 5, trang 384, Đại Chính 4.
59. Tuyển Tập Bách Duyên Kinh 10, trang 250, Đại Chính
3.
60. Kinh Vô Tránh Phân Biệt, trang 443-453.
Trung III, ĐHVH 1975.
61. Tăng I, trang 31, PHVH 1980.
62. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, trang 28, Đại Chính
7.
63. Phật Bản Hạnh Tập Kinh 53, trang 899-900, Đại Chính
3.
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64. Đại Phƣơng Tiện Phật Báo Ân Kinh 6, trang 154, Đại
Chính 3.
65. Tăng III / B trang 73, PHVH 1981.
66. Đại Phƣơng Tiện Phật Báo Ân Kinh 6, trang 157, Đại
Chính 3.
67. Tăng III / B, trang 194-201, PHVH 1981.
68. Phật Bản Hạnh Tập Kinh 53, trang 900, Đại Chính 3.
69. Phật Bản Hạnh Tập Kinh, trang 927. Đại Chính 3.
70. Tăng III / A, trang 239-242, PHVH, 1981.
71.Tăng III / A trang 212-219.
72. Kinh A Na Luật, trang 321, Trung III, ĐHVH, 1975.
73. Kinh Tùy Phiền Não, trang 327-337, Trung III,
ĐHVH, 1975.
74. Phật Bản Hạnh Tập Kinh 59-60, trang 927-928, Đại
Chính 3
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75. Đại Trí Độ Luận 3, trang 66, Đại Chính 25.
76. Tăng III / A, trang 398-400, PHVH, 1981
77. Tăng I, trang 246-248, PHVH, 1980.
78. Tăng I, trang 258-259.
79. Đại Bát Niết-bàn Kinh 40, trang 601, Đại Chính 12.
80. Đại Bát Niết-bàn Kinh 40, trang 601.
81. Tăng III / A, trang 247-252, PHVH, 1980.
82. Phật Học Đại Từ Điển 3, trang 2436. Đinh Phúc Bảo.
83. Kinh Pháp Hoa 4, Đại Chính 9.
84. Phật Học Đại Từ Điển 3, trang 2460-2461.
85. Kinh Đại Niết-bàn, trang 138, Trƣờng III, ĐHVH
1972.
86. Kinh Du Hành, Trung A Hàm, Đại Chính 1.
87. nt.
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88. Đại Trí Độ Luận 2, trang 66-69, Đại Chính 25.
89. Tạp Tạng Kinh 10, trang 496-497, Đại Chính 4
Phật Bản Hạnh Kinh 55 trang 906-908, Đại Chính 3.
90. Tứ Phần Hiệp Chú, Thích Trí Thủ, bản đánh máy,
1983.
91. Đại Trí Độ Luận 13, trang 158a, Đại Chính 25.
92. Tƣơng III, trang 161-163, PHVH, 1982.
93. Tiểu Kinh Giáo La Hầu La, Tung III, trang 518-521,
ĐHVH, 1975.
94. Kinh Pháp Hoa 4, Đại Chính 9.
95. Đại Trí Độ Luận 3, trang 68, Đại Chính 25.
96. Tạp Bảo Tạng Kinh 4, trang 470, Đại Chính 4.
97. Tăng III / A, trang 247-254, PHVH 1981.
Trung Bản Khởi Kinh, trang 158-159, Đại Chính 4.
98. Kinh Pháp Hoa 4, Đại Chính 9.
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99. Tuyển Tập Bách Duyên Kinh 8, trang 242, Đại Chính
4.
100. Tƣơng IV, trang 370-375, PHVH, 1982.
101. Tuyển Tập Bách Duyên Kinh 8, trang 239-240, Đại
Chính 4.
102. Tƣơng I, trang 160, PHVH 1982.
103. Tuyển Tập Bách Duyên Kinh 8, trang 240, Đại Chính
4.
104. Tƣơng I, trang 163, PHVH, 1982.
105. Tứ Phần Giới Bổn, trang 1022, Đại Chính 22.
106. Trung III, trang 495, ĐHVH, 1975.
107. Tứ Phần Giới Bổn, trang 1018, Đại Chính 22.
108.

-nt-

trang 1021.

109. Kinh Du Hành, Trƣờng A Hàm, Đại chính 1.
110. Kinh Thắng Man, phẩm 4, Đại Chính 12.
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111. Kinh Đại Bát Niết-bàn, Trƣờng $, trang 94, ĐHVH
1972.
112. Tƣơng IV, trang 305, PHVH 1982.
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THƯ MỤC THAM KHẢO
A. Kinh Tạng.
- Mahāpadāna Suttanta Dīgha Nikāya. Tập III Pāli - Việt
đối chiếu. ĐHVH 1972.
- Mahāparinibbāna Suttanta, Dīgha Nikāya Tập III Pāli Việt đối chiếu. ĐHVH 1972.
- Kassapasìhanada Suttanta, Dīgha Nikāya, tập II Pāli Việt đối chiếu, ĐHVH, 1967.
- Anuruddhasuttam, Majjhima. Nikāya, tập III, ĐHVH
1975.
- Upakkilesasuttam, M III, ĐHVH 1975.
- Bhaddekarattasuttam, M III, ĐHVH 1975.
- Kacānabhaddekarattasuttam, M III ĐHVH 1975.
-Aranavibhangasuttam, M III -nt-.
- Channovādasuttam, M III -nt-.
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- Punnovādasuttam, M III -nt-.
- Cūla Rahulovādasuttam, M III - nt-.
- Laṅkāvatārasuttam. Buddhist Sanskrit. Texts- No3.
- Saddharma Pundarikasùtram, Buddhist Sanskrit Texts No. 6.
- Kinh Đại Bản, Trƣờng III, Thích Minh Châu dịch,
ĐHVH Xb, 1972.
- Kinh Thánh Cầu. Kinh Saccka.
- Kinh Kosambiya, Kinh Tƣợng Tích Tiểu Dụ, Trung I.
Thích Minh Châu dịch, ĐHVH Xb 1973.
- Kinh Xá Di Thôn, Trung III, Thích Minh Châu dịch,
ĐHVH Xb, 1975
- Tăng Chi Tập I, II A,B, III A, III B, Thích Minh Châu
dịch.
- Tƣơng Ƣng I, II, III, IV, V.Thích Minh Châu dịch.
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- Trƣờng A Hàm Kinh, 22 quyển, Hậu Tần, Phật- đà Daxá và Trúc Phật Niệm dịch, Đại chính 1.
- Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, Đông Tấn, Cù Đàm Tăng
Già Đề Bà dịch, Đại Chính 1.
- Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, Lƣu Tống, Cầu Na Bạt Đà
La dịch, Đại Chính 2.
- Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển, Đông Tấn, Cù Đàm
Tăng Già Đề Bà dịch, Đại Chính 2.
- Phổ Diệu Kinh, 8 quyển, Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch,
Đại Chính 3.
- Phƣơng Quảng Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển, Đƣờng,
Địa Bà Ma La dịch.
- Phật Bản Hạnh Tập Kinh, 60 quyển, Tùy, Xà Na Quật
Đa dịch, Đại Chính 3.
- Trung Bản Khởi Kinh, 2 quyển, Hậu Hán, Đàm Quả Cộng
Khƣơng Mạnh Tƣờng dịch, Đại Chính 4.
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- Hiền Ngu Kinh, 30 quyển, Nguyên Nguỵ, Tuệ Giác
Đẳng dịch, Đại Chính 4.
- Tuyển Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển, Ngô Chi Khiêm
dịch, Đại Chính 4.
- Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển, Nguyên Nguỵ, Cát Ca Dạ
Cộng Đàm Diệu dịch. Đại Chính 4.
- Kinh Thắng Man, 1 quyển, Lƣu Tống, Cầu Na Bạt đà La
dịch, Đại Chính 12.
- Pháp Hoa Kinh, 7 quyển, Diêu Tần, Cƣu Ma La Thập
dịch, Đại Chính 9.
- Kinh Đại Bát Niết-bàn, 40 cuốn, Bắc Lƣơng, Đàm Vô
Sấm dịch. Đại Chính 12.
B. Luật Tạng:
- Di Sa Tắc Bộ Hòa Hô Ngũ Phần Luật, 30 quyển, Lƣu
Tống, Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh dịch, Đại Chính 22.
- Ma Ha Tăng Kỳ Luật, 40 quyển, Phật Đà Bạt Đà La và
Pháp Hiền dịch, Đại Chính 22.

291

Thích Thái Hòa

- Tứ Phần Luật, 60 quyển, Diêu Tần, Phật Đà Da-Xá và
Trúc Phật Niệm dịch, Đại Chính 22.
- Đàm Vô Đức Tập Yết Ma, 19 quyển, Tào Nguỵ, Khang
Tăng Khải dịch, Đại Chính 22.
- Thập Tụng Luật, 61 quyển, Hậu Tần, Phất Nhã Đa La và
La Thập dịch, Đại Chính 22.
- Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da, 50 quyển,
Đƣờng, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 23.
- Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia
Sự, 4 quyển, Đƣờng, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 23.
- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cƣ
Sự, 19 quyển, Đƣờng, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 23.
- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tùy Ý
Sự, 1 quyển, Đƣờng, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 23.
- Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự,
40 cuốn, Đƣờng, Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 23.
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- Yết Ma Chỉ Nam, 12 cuốn, Thanh, Chiếu Minh soạn, bản
in gỗ Hà Nội.
- Tăng Yết Ma, 3 cuốn, Đƣờng, Hoài Tố Tập, Đại Chính
40.
- Yết Ma Yếu Chỉ, Thích Trí Thủ soạn, bản đánh máy,
Quảng Hƣơng Già Lam, 1983.
- Tứ Phần Hiệp Chú, Thích Trí Thủ soạn, bản đánh máy,
Quảng Hƣơng Già Lam, 1983.
C. Luận Tạng:
- Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 cuốn, Long Thọ tạo, Cƣu
Ma la Thập dịch, Đại Chính 26.
- A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 cuốn, Mục-kiền-liên
tạo, Huyền Tráng dịch, Đại Chính 26.
- Đại Trí Độ Luận, 100 cuốn, Long Thọ tạo, Cƣu Ma La
Thập dịch, Đại Chính 25.
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D. Sách:
- The Pātimokkha by Nānāmolìthera.- The Social ScienceAssociation Press of Thailand- Bangkok 1966.
- Buddihism, its essence and developmant by E. Conze.
1951.
- Sanskrit- English Dictionary by Sir Monier MonierWillams...
- Pāli English Dictionary- RHYS DAVIDS
- Phật Học Đại Từ Điển, Đinh Phúc Bảo.
- Thật Dụng Phật Học Từ Điển. Thƣợng Hải Phật Học Thơ
Cục.
- 2500 year ò Buddhism.
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