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Kết hợp giáo lý và thực chứng 

Nguyên tác:   GS-TS Thích Huệ Mẫn  

Người Dịch:   Thích Giác Hải 

Nhìn lại lịch sử Phật giáo, các bậcTổ đức xưa kia luôn xem việc học và hành đều quan trọng như nhau. 

Các Ngài chủ trương phước huệ song tu. Tuy nhiên, xã hội ngày nay dường như có sự phân công rất rõ 

rệt: Các trường đại học hoặc sở nghiên cứu là nơi chỉ dành cho việc nghiên cứu Phật học, còn việc tu 

hành thì ở chùa, hoặc các đạo tràng; thêm vào đó,  có một vài nhân duyên khác cũng khiến cho những 

truyền thống ưu việt trước đây không thể tiếp tục phát triển được. Trên thực tế, người nghiên cứu giáo 

lý cũng là người thực hành pháp; bản thân người thực hành giáo pháp cũng là người sáng tạo ra lý luận 

học thuyết. Đây là điều mà tôi luôn cảm thấy rất đáng tiếc. 

Trong quá khứ, đằng sau những lí luận mới luôn có sự hỗ trợ của kinh nghiệm tu hành, ở phương diện 

khác, sau khi tích lũy một vài kinh nghiệm tu hành, luôn có những lí luận mới xuất hiện. Nếu liên tục 

như vậy, bản thân Phật pháp sẽ tự thích ứng với trào lưu phát triển của không gian và thời gian. Cho 

nên, chỉ có những truyền thống ưu việt của các vị xưa, đem lí luận và thực hành kết hợp lại với nhau 

Phật giáo mới có thể sống dậy, mới có thể không ngừng tiến bộ và phát hiện cái mới. Giống như tôi 

am hiểu về “ Hành phái Du già” cũng từ nhân duyên này mà sinh khởi.  

Giải hành cùng trọng, dung hợp cổ kim 

Thông thường khi nói về sự phát sinh của bộ phái Du già, phần đông đều luận bàn về sự khởi đầu tư 

tưởng của bộ phái này. Trong đó có một thuyết nói rằng, tăng đoàn trong thời kì đầu có nhiều căn cơ 

chủng tánh khác nhau, có những vị luật sư tinh thông về luật tạng, có những vị thiền sư hỷ lạc về thiền 

quán… Thời kỳ Bộ phái Phật giáo, tại khu vực tây bắc Ấn Độ cũng có thiền pháp phát triển, có truyền 

thống tu thiền, như truyền thống thiền kinh của “ Đạt Ma Đa la Thiền Kinh” … Ngoài ra, còn có 

“ Pháp Môn Từ Bi Tam Muội” của Bồ Tát Di lặc, có một vài vị Thầy Du Già bản thân cũng có nghiên 

cứu sâu về căn bản của A Tỳ Đàm, nên đây cũng là luận sư. 

Nhưng, thời hiện đại chúng ta không nhìn thấy tình hình này. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu làm sao để 

hiểu được rõ ràng những trước tác của cổ đức đã là rất khó rồi, nói gì đến chuyện phát hiện và sáng tạo 

ra cái mới. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là do trong quá trình học tập có sự phân khai giữa nghiên 
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cứu và thực hành. Giống như người chuyên nghiên cứu về bộ phái Du Già chỉ quan tâm đến đề tài, 

không nhất định phải y vào đó tu hành, và hóa độ hoặc đối với nhu cầu cần quan tâm của xã hội mà 

phát sinh. 

Nếu muốn kết hợp giữa nghiên cứu và thực hành, trước tiên phải quay về truyền thống “ xem trọng 

việc học và hành như nhau” của Phật giáo, kết hợp những luồng tư tưởng và kiến thức cả trong lẫn 

ngoài, cả xưa và nay, để xây dựng lại  truyền thống học pháp và hành pháp một cách có ý nghĩa đối 

với Phật giáo cũng như đối với cá nhân mỗi người. Đây mới chính là thái độ tương đối tích cực. Nếu 

không, thực hành và lý thuyết phân biệt quá rõ ràng, ngẫu nhiên giống như nước sông không phạm 

nước giếng, nếu quả thực như vậy không phải là hiện tượng tốt. Bởi vì, điều kiện bối cảnh để giáo lí 

của Phật giáo thực sự phát triển trở lại, nhất định cần phải kết hợp với thực hành. 

Riêng nói về bản thân tôi, tôi rất thích giáo nghĩa của Bộ phái Du Già, nhưng thời gian đầu bởi vì thầy 

của tôi - Hòa Thượng Trí Dụ thường giảng về giáo nghĩa của “Kinh Bát Nhã”, khiến cho tôi đối với 

giáo nghĩa của “Trung luận” cũng tương đối hiểu và thích thú. Cho nên, khi tôi viết luận văn tốt 

nghiệp ở sở nghiên cứu Trung Hoa, dự định viết chú sớ của Ngài Nguyệt Xưng về “Trung Luận”, cũng 

chính là bản tiếng phạn của “ Tịnh Minh Cú Luận”. Lúc đó, tôi có được phước báu thỉnh Hòa Thượng 

Ấn Thuận làm giáo sư hướng dẫn, Hòa thượng cũng đồng ý, tuy nhiên Ngài nói với tôi rằng “Tôi 

không hiểu tiếng Phạn, về phần này thầy phải tự dựa vào chính mình”. Nhưng lúc đó môi trường để 

học tập tiếng Phạn không lí tưởng lắm, tự mình năng lực cũng không đủ, chưa viết xong thì tôi đi Nhật 

Bổn mất. 

Vốn dĩ, tôi nghĩ rằng đến Nhật Bổn tiếp tục nghiên cứu, sau đó hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên, 

sau khi đến Nhật Bổn, phát hiện ra rằng nếu muốn viết về “ Tinh Minh Cú Luận” thì quả thật không 

thể so sánh với người Nhật Bổn được, bởi vì tự thân không đủ tư lương để nghiên cứu về lĩnh vực của 

Trung quán, cho dù có nổ lực nghiên cứu thế nào cũng không thể vượt qua họ được. Cho nên, sau đó 

tôi quyết định viết về “ Du Già Sư Địa Luận” thay đổi hướng nghiên cứu về bộ phái Du Già. Một mặt, 

tôi nghĩ rằng về phương diện tuệ học trong Trung Quán có sức mạnh đoạn trừ những ham muốn 

thường tình rất mạnh, có khả năng đoạn trừ sự chấp ngã; mặt khác, tôi phát hiện tự mình còn khiếm 

khuyết rất nhiều về giáo lí căn bản như: phương diện giới học, định học, và những điều này được luận 

giải rất rõ ràng trong “ Du Già Sư Địa Luận” . 
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Khi tôi muốn viết luận văn tiến sỹ, trong tâm nghĩ rằng, viết đề tài nào cho tốt đây? Sau đó tôi quyết 

định viết về đối tượng “ sở duyên ” thiền định của Thanh Văn trong “ Du Già Sư Địa Luận”, sau đó 

thảo luận đến vấn đề “ chuyển y”. Chuyển y trong Duy Thức có hai tầng nghĩa: thứ nhất chuyển sở 

duyên, thứ hai chuyển sở y, hai cái này có tác dụng hỗ trương lẫn nhau. Sở duyên là đối tượng của 

thiền định, sở y là thân tâm của mình. Do dó chuyển y của Bộ Phái Du già kỳ thực là kế thừa và phát 

triển truyền thống của A Tỳ Đạt Ma. Cách lí giải của “Y -依” trong Du Già là giảng giải về tu thiền 

định “sở y” của thân tâm, sau khi thiền định, thân tâm sẽ khinh an và chuyển biến. 

Tránh suy ngĩ tư duy độc đoán 

Kỳ thật, bất luận là Phái Du Già hay học phái Trung Quán, hay là Thiền pháp Trung Hoa tất cả đều 

thuộc Đại thừa Phật pháp. Chúng ta có thể vì phương tiện mà phân chia tư tưởng Đại thừa Phật giáo 

Ấn Độ thành ba hệ thống ( Trung Quán, Duy Thức, Như Lai Tạng) như Hòa Thượng Ấn Thuận đã 

phân, nhưng sự khởi nguồn và quá trình phát triển của các tư tưởng này không có sự phân chia. Giống 

như cắt trái dưa làm đôi, nhưng miếng này và miếng kia có sự liên lạc mật thiết hỗ trương với nhau. 

Trong ba hệ thống phân chia đó cũng có những điểm tương đồng, chỉ vì trên phương diện biểu đạt có 

những chỗ khác nhau.  Xin nêu ví dụ như sau, tư tưởng của Duy Thức và tư tưởng của Như Lai Tạng, 

hai tư tưởng này thường dung hợp với nhau tại một chỗ, tư tưởng của Trung Quán và các tư tưởng 

khac cũng có sự giao thoa lẫn nhau. 

Đối với việc nghiên cứu tư tưởng của các tông phái, do vì để làm hiển lộ đặc sắc của mỗi tôn phái, 

nhưng trên thực tế khi đem ra ứng dụng, không thấy có sự sai khác đáng kể. Thiền pháp của Trung 

Hoa có rất nhiều loại, cho đến các vị Tổ Sư thiền tông, mỗi vị cũng đều có phong cách rất riêng không 

ai giống ai. Giống như những đạo tràng ở Đài Loan, mỗi nơi có đặc sắc riêng. Chính vì thế, việc 

nghiên cứu Phật pháp trên nguyên tắc thì cần có phân loại và phân tích, nhưng khi ứng dụng vào thực 

tế, chúng ta không thấy có sự mâu thuẫn lẫn nhau, mà trái lại có thể cái ưu điểm này giúp cho cái ưu 

điểm khác.  

Còn đối với quá trình học tập của riêng tôi mà nói, Trung Quán có sức mạnh để đoạn trừ dục vọng và 

ngã chấp, đối với học thuyết của phái Du Già thì có thể làm kim chỉ nam cho Định học, còn “ Luật 

Nam Sơn” có thể giúp tôi hiểu nhiều hơn về tinh thần của Giới học. 

Cho nên, con đường học tập của tôi là nhìn nhiều học nhiều, học những điều ưu việt, tránh xa những 

khuyết điểm. Giống như Tây liên Tịnh Phạm là đạo tràng tu tịnh độ, tôi suy nghĩ rằng, pháp môn tịnh 
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độ có điểm đặc sắc ở chỗ nào? Chúng ta có thể phát huy tính ưu việt chỗ nào của pháp môn này. Ở 

một phương diện khác, khi lưu truyền đệ nhất nghĩa Phật pháp ở thế gian đều cần có điều kiện nhân 

duyên thích hợp, đã là pháp môn (pháp hữu vi) do điều kiện nhân duyên tạo thành, thì luôn có mặt lợi 

và mặt hại, có ưu và có khuyết. Nếu càng nhấn mạnh thì càng dễ bỏ qua. Vì vậy, trong cùng một lúc 

chúng ta phải nhận biết rõ ràng tính ưu và khuyết của từng pháp môn. 

Nếu chúng ta có thái độ tư duy như vậy, có thể tránh được những tư tưởng độc đoán chỉ có “ cái này 

“mới đúng”, nếu “ không phải như vậy” thì nhất định là sai. Giống như hiện tại có người học một pháp 

môn, thường thường có chủ trương rằng chỉ có pháp môn này mới đúng, còn lại các pháp môn khác là 

đều sai. Kỳ thật, đứng từ góc độ lịch sử Phật giáo để nhìn nhận, không có bất cứ pháp môn hay học 

thuyết nào, có sự đúng hay sai một cách tuyệt đối. 

 (nguyên tác đã đăng trên tạp chí “ Nhân Sanh” số 225. 06.2002)  

 

 

 

 


