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Tôi
r¥t mong quý vË s½ n¯m b¯t °ãc th¿ nào là "cÑt
lõi cçaÂ giáo
hu¥nÂ Ph-t
Giáo". Trong buÕi nói chuyÇn hôm
nay, n¿u tôi nêu lên câu hÏi: "V-yÂ cÑt
lõiÂ cçaÂ giáo
hu¥nPh-t GiáoÂ là
gì?" thìÂ nh¥t
ËnhÂ tôi cing s½
nh-n °ãcÂ vô
sÑÂ các câuÂ tr£
lÝiÂ trái ng°ãc
nhau, không câu nào giÑng vÛi câu nào c£. M×i ng°ÝiÂ tr£
lÝiÂ tùy theoÂ nhïng
gì mà hÍ °ãc hÍc hay °ãc nghe, ho·c là do sñÂ suy
lu-n riêng cça mình.

Â

Chúng
taÂ cé thí nhìn vào
nhïng gì ang x£y ra trongÂ th¿
giÛiÂ ngày nayÂ xem
sao. TrongÂ th¿
giÛiÂ cçaÂ chúng
taÂ còn có °ãc m¥y
aiÂ ç sécÂ ÃÂ nh-n
bi¿tÂ âu làÂ cÑt
lõiÂ cçaÂ giáo
hu¥nÂ Ph-t Giáo? Và
trong sÑ ó có m¥y ai ã mang raÂ éng
dångÂ hiÇu qu£Â °ãc
cáicÑt lõiÂ ó?
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N¿u
nêu lên câu hÏi tâm iÃm cçaÂ Ph-t
GiáoÂ là gì thì mÙt
sÑ ng°Ýi s½ b£o r±ng ¥y là BÑn Sñ
Th-tÂ Cao QuýÂ (Té
DiÇu ¿), mÙt
sÑ ng°Ýi khác thì l¡i cho ¥y làaniccamdukkhamanattaÂ (téc
là Ba D¥u ¤n hay Ba Nguyên LýÂ Cn
B£nÂ cçaÂ Ph-t
GiáoÂ là
aniccam:Â vô
th°Ýng, dukkha: khÕ au hay b¥t
to¡i nguyên, manatta:Â vô
ngã.Â Tuy
nhiêncing xinÂ ghi
nh-nÂ thêm
là nhiÁu kinh sách còn Á nghË thêm mÙt d¥u ¥n thé
t° là nibbanâ hay ni¿t-bàn)Â và
mÙt sÑ ng°Ýi khác nïa thì l¡i Íc lên vanh vách các
câu sau ây:

Sabba
pipassa akaranam

Kusalassupasampada

Sacitta
pariyodapanam

Etam
Buddhanasasanam

(có
ngh)a là : "không nên làm iÁu x¥u, chÉ nên làm
iÁu tÑt,Â tinh
khi¿tÂ tâm thécÂ mình,
¥y làÂ cÑt
lõiÂ giáo hu¥nÂ cça
éc Ph-t")

T¥t
c£ các câuÂ tr£
lÝiÂ trên ây Áu
úng, th¿ nh°ng chÉ úng °ãc mÙt ph§n, ch³ng qua
bßi vìÂ mÍi
ng°ÝiÂ chÉÂ tr£
lÝiÂ mÙt cách thuÙc
lòng mà quên m¥t i là ph£i tñ kiÃm chéngÂ b±ng
kinhÂ nghiÇm cça
chính mình xem có úng th-t nh° th¿ hay không.
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Ã
nêu lênÂ cÑt
lõiÂ cçaÂ giáo
hu¥nÂ Ph-t GiáoÂ tôi
chÉ xin nh¯c l¡i vÛi quý vË mÙt câuÂ phát
biÃuÂ vô cùngÂ ¡n
gi£nÂ cçaÂ éc
Ph-t:Â "Không
°ãcÂ bám
víuÂ vào
b¥t cé gì c£".Â Trong
kinh Majjhima NikayaÂ (Trung
A Hàm)Â có
thu-t l¡i r±ng mÙt hôm có mÙt ng°Ýi b°Ûc ¿nÂ £nh
lÅÂ éc
Ph-tÂ vàÂ thÉnh
c§uÂ Ngài hãy
tómÂ l°ãc giáoÂ hu¥n
cça Ngài b±ng mÙt câu th-t ng¯n gÍn, và n¿u °ãc
thì câu ¥y s½ là gì.Â

éc
Ph-tÂ áp l¡iÂ r±ng
Ngài có thÃ làm °ãc viÇc ¥y và ã nói lên câu
trên ây:Â "Sabbe
dhamma nalam abhinivesaya"Â téc
làÂ "Không
°ãcÂ bám
víuÂ vào
b¥t cé gì c£"Â ("Sabbe
dhamma" có ngh)a là b¥t cé gì, "nalam" không
°ãc phép, "abhinivesaya"Â bám
víuÂ vào).Â

éc
Ph-tÂ cònÂ nh¥n
m¡nhÂ thêm t§m quan
trÍng cça câu này b±ng cách nói thêm r±ngÂ n¿u
ai °ãc nghe nhïng lÝi cÑt tçy ¥y thì cing có ngh)a
làÂ nghe
°ãcÂ t¥t
c£Â giáo
hu¥n, vàÂ n¿u
aiÂ ti¿p
nh-nÂ °ãc
qu£ cça viÇcÂ tu
t-pÂ ¥yÂ (khôngÂ bám
víuÂ vào
b¥t cé gì)Â thì
cing có ngh)a làÂ ti¿p
nh-nÂ °ãc
t¥t c£ các qu£ doÂ giáo
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hu¥nÂ cça
Ngài mang l¡i.

N¿u
ai n¯m vïng °ãcÂ sñ
th-ttrong nhïng lÝiÂ giáo
hu¥nÂ ¥y mÙt
cáchÂ hoàn h£oÂ -Â tuyÇt
ÑiÂ không °ãcÂ bám
víuÂ vào b¥t cé gì
c£ - thì ng°Ýi ¥y cing s½ không còn bË nhïng conÂ vi
khu©nÂ gây ra các thé
bÇnhÂ thèm muÑn,
ghét bÏ vàÂ vô
minhÂ thâm nh-p,
¥y là các thé bÇnh °a ¿n nhïng hành ÙngÂ sai
l§m, dù là trên thân xác, b±ngÂ ngôn
tëÂ hay trongÂ tâm
théc. Chính vì th¿, cé m×i khi có
mÙtÂ hình t°Ûng,
mÙtÂ âm thanh,
mÙt mùi, mÙt vË, mÙt sñÂ va
ch¡mÂ hay mÙtÂ hiÇn
t°ãngÂ tâm th§nÂ phát
hiÇn, thì kháng thÃ "không °ãcÂ bám
víuÂ vào b¥t cé gì
c£" s½ giúpÂ ch-n
éngÂ ngay °ãc sñ
lây nhiÅm.Â Vi
khu©nÂ không thÃÂ thâm
nh-pÂ °ãc, ho·c
cing có thÃ cé Ã cho chúngÂ thâm
nh-pÂ nh±m Ã
dÅÂ tiêu diÇtÂ chúng
h¡n. Dù sao thìÂ vi
khu©ncing s½ không thÃ nàoÂ sinh
sôi n©y nßÂ và gây
ra bÇnh °ãc, bßi vì kháng thÃ trong ng°Ýi luônÂ tìm
cáchÂ tiêu diÇtÂ chúng.
Th-t v-y kháng thÃ ó cóÂ hiÇu
lñcÂ vô songÂ vàÂ v)nh
viÅn. Và ¥y làÂ cÑt
lõiÂ cçaÂ giáo
hu¥nÂ Ph-t Giáo,
cça t¥t c£Â Dhamma.
Không °ãcÂ bám
víuÂ vào b¥t cé gì
c£!

B¥t
cé ai ãÂ thñc
hiÇnÂ °ãcÂ sñ
th-tÂ ó thì cing
có thÃÂ xem nh°Â ã
t¡o °ãc cho mình kháng thÃ giúp hóa gi£i mÍi sñÂ tác
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h¡iÂ cça cn
bÇnhÂ tâm linhÂ và
khi¿n cho nó ph£iÂ ch¥m
dét. Ng°Ýi ¥y s½ không còn bË cn
bÇnh làm cho mình ph£i khÕ sß vÛi nó nïa. Th¿ nh°ng
Ñi vÛiÂ tr°Ýng
hãpÂ cça mÙt
ng°ÝiÂ bình
dËÂ khôngÂ th¥u
triÇtÂ °ãcÂ cÑt
lõiÂ cçaÂ giáo
hu¥nÂ cçaÂ éc
Ph-tÂ là gì thìÂ hoàn
toànÂ khác h³n: ng°Ýi
này không có mÙt séc Á kháng nào c£.

¿n
ây có l½ quý vË cing ã n¯m vïng °ãcÂ ý
ngh)aÂ cça "cn
bÇnh tâm linh" là gì và ai là vËÂ l°¡ng
yÂ chïa khÏi °ãc
cn bÇnh ¥y. Th¿ nh°ng chÉ khi nàoÂ ý
thécÂ °ãc là mình
ang bÇnh thì khi ¥y mình mÛi th-t sñ ngh) ¿n viÇc
chïa ch¡y vàÂ sí
dångÂ liÁu
thuÑcÂ thích nghi.
N¿u ch°aÂ ý thécÂ °ãc
là mình ang bÇnh thì mình v«n cé sÑng nhßn nh¡
vàÂ ua òiÂ nhïng
gì mình thích. ¥y ch³ng khác gì nh° mÙt ng°Ýi bË
lao phÕi hay bË ung th° mà cé loÂ vui
ùaÂ khôngÂ quan
tâmÂ ¿n viÇc chïa
ch¡yÂ cho ¿nÂ mÙt
lúc nào ó thì mÍi sñ ã muÙn, ng°Ýi ¥y s½ không
saoÂ tránh khÏiÂ cái
ch¿t do cn bÇnh cça mình gây ra.

Không
nên v°Ûng vào nhïng chuyÇnÂ ngu
xu©nÂ ¡i lo¡iÂ nh°
th¿! Ph£i luônÂ tuân
theonhïng lÝi chÉ d¡y cçaÂ éc
Ph-t: "Không
°ãc chÃnh mãng. Ph£i luônÂ chú
tâmÂ th-t
m¡nh". Bi¿tÂ chú
tâmÂ th-t m¡nh
thìÂ chúng taÂ mÛiÂ nh-n
raÂ °ãc là mình
ang bË cn bÇnhÂ tâm
linhÂ hành h¡Â và
të ó mình mÛiÂ khám
pháÂ ra °ãc ám
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"vi khu©n" gây bÇnh cho mình. N¿uÂ áp
dångÂ °ãc nhïng
iÁuÂ chÉ b£oÂ trên
ây mÙt cáchÂ úng
¯nÂ vàÂ kiên
trìÂ thìÂ nh¥t
ËnhÂ quý vË cing
s½Â ti¿p nh-nÂ °ãc
ngay trong cuÙc sÑng này nhïng iÁuÂ tÑt
¹p nh¥t màÂ con
ng°ÝiÂ có thÃ có
°ãc.

Trích
të:

Buddhadasa
BhikkhuÂ

CÐT
LÕI CæA CØI BÒ ÀÂ

Hoang
PhongÂ chuyÃn
ngï

Nhà
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