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Chân-Không trong Phật Đạo 
Qua Trung-Luận của Bồ-Tát Long Thọ. 
(và các luồng tư tưởng triết học Tây Phương) 
Trịnh Khải 

 
 

Đây là bài thứ nhất trong 2 bài đã được trình bầy qua hai buổi thuyết trình dưới sự tổ chức của Tu 
Viên Linh-Sơn  - 9 Avenue Jean Jaures - 94340 Joinville le Pont. 
Bài này đã được xem lại và tu bổ để đăng trên Website de l'Université Orientale « LINH SON 
MONDIALE ».  
 ** Ghi chú : Qua đề nghị của Hòa Thuợng Viện Truởng Thích Tịnh Hạnh Giáo Sư Tiến Sĩ, duới dạng 
khác,  2 bài (I và II) này đã được trình bầy trong hai buổi thuyết trình bằng tiếng Pháp tại Viện Đại Học 
Linh Sơn Quốc Tế – Vitry sur Seine, 
 

 
Nam Mô A Di Đà Phật. 
  
Kính thưa Quý Thầy, 
Kính thưa Quý Vị, 
 
Các Cụ VN đã thường nói : 
« Nhân năng hoằng Đạo 
   Phi Đạo hoằng Nhân »  
 
Người có thể phát huy, mở rộng Đạo, không Đạo nào mở rộng Người nếu Người không muốn. Đạo Phật 
có hay đến mấy cũng thành lu mờ, vô dụng nếu chúng Ta không chịu Hiểu - Học – Hành. Tục ngữ VN 
đã dạy : 
« Ngọc kia chẳng dũa, chẳng mài, 
   Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi » 
 
 Muốn Hiểu được cái thâm thúy, cao siêu của Phật Đạo chúng Ta phải cố gắng trong tinh thần tự lực tự 
cuờng, cũng do quan niệm này Đức Phật đã nói : 

« Theo Ta mà chẳng chịu hiểu Ta chỉ là một sỹ nhục đối với Ta » 
(Me suivre sans chercher à comprendre mon Enseignement, ce n'est qu'une insulte pour moi »   

 
Hiểu được Phật Đạo, sau đó Học và Hành sẽ giúp chúng ta đi vào con đường chính nghĩa, cải thiện 
cuộc sống, tìm được hạnh phúc chân thật, chuyển được nghiệp (Karma) tiền kiếp và tại kiếp (Ý – Khẩu 
– Thân) để rồi từ kiếp này đến kiếp khác chúng ta sẽ có cơ hội tới được Tâm Phật (Ngộ Đạo - Eveil) 
thoát ra khỏi vòng luân hồi (Samsara). 

   
Như người dũng sỹ, chính bản thân Ta « Ngã Ta *» phải tự lực tự cường: « Tu là chuyển nghiệp » qua 
sự nuơng tựa vào Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng) để thấu triệt được Phật Đạo. Nói về chữ Tu, Ta 
thường nghe : khó nhất là Tại Gia (1) , thứ nhì Tại Chợ (2), thứ ba Tại Chùa (3). 
1. Tư tưởng và tâm Ta bị gắn bó, ràng buộc vào tình cảm gia đình nên trí tuệ bi chi phối. 
2. Trước bao cái dỡ, tệ hại của xã hội đang được phơi bày ra trước mắt, trí tuệ Ta cũng bị chi phối. 
3. Nương tựa vào Tam bảo sẽ giúp Ta về cả ba mặt : Hiểu – Học – Hành. Tiếng chuông, tiếng mõ luôn 
luôn đem lại cho tâm Ta sự thanh bình, an lạc cùng lúc nhắc nhở Ta về Phật và Pháp luân. 

 
Theo đúng lý tưởng Phật Đạo « Tự giác giác tha » tôi xin phép chia xẻ cùng Quý Vị những hiểu biết 
của tôi để chúng ta cùng tìm con đường đi đến Tuệ Giác rồi đến Giác Ngộ (la Grande Connaissance). 
Đối với Đạo Phật cái sai lầm nặng nhất là sự từ chối cơ hội « hiểu » (1) vì đó Ta sẽ rơi vào « Vô 
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Minh » nguồn gốc chính của mọi sự sai lầm trong cuộc sống …. và của « Thập Nhị Nhân Duyên » (les 
douze conditions interdépendantes) 
(1) Le refus de la connaissance  
 
Những điều tôi sẽ nói ra đây cũng là quan niệm của Đạo Khổng : 

« Thà thắp cây nến tí teo còn hơn ngồi nguyền rửa bóng đêm »; 
(Il vaut mieux allumer une minuscule chandelle que de maudire l'obscurité) 
 

Bài nói chuyện hôm nay của tôi vẫn còn « trần tục » chỉ xem như cây nến tí teo sói sáng Giáo Lý của 
Phật Pháp và đặt trên khoa học ngày nay hoàn toàn không có phép lạ, không có di đoan tín nguỡng.  

 
Khổng Tử còn nói : « Biết mình không biết được xem là biết »  (Savoir qu'on ne sait pas, c'est savoir) 
nghĩa là nếu Ta không cần hiểu những điều không biết (về Phật Pháp) thì Ta đang đi vào Vô Minh từ từ 
tiến vào ma đạo, 

       
   * * * * * * * * *  

 
1.  Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna): 

 
Ông đã làm sáng tỏ triết lý cao siêu của Phật Pháp qua tác phẩm Trung Quán Luận (Le Traité du 
Milieu) rất là có gía trị đặc biệt đối với các Đại Học trên thế giới; sách của ông được được chuyển dịch 
từ chữ phạn (sanskrit) ra các ngoại ngữ Tây Phương. Nagarjuna được tôn sùng là vị Bồ Tát tại các 
nước : Ấn -Độ – Trung Hoa – Tây Tạng – Nhật Bản – Triều Tiên – Việt Nam .... 
Ông là kẽ đã sáng tạo ra Bắc Tông (1) và ngành Thiền của Bắc Tông : Ấn Độ – Trung Hoa – Tây Tạng  
.... VN  v. v... sau đó được truyền qua Nhật Bản (ZEN).  
(1) Bắc Tông còn được gọi Phật giáo Đại Thừa (chở) hoặc Phật giáo cấp tiến  
(2) Nam Tông được gọi Phật giáo Tiểu Thừa hoặc Phật giáo nguyên thủy 
 
Mục đích của Bồ Tát Long Thọ muốn giúp Phật Tử có đủ trình độ thấu triệt  hoàn hảo Nguyên Thủy  
Phật Đạo. Cơ bản lý luận Long Thọ được đặt trên triết lý cao thâm của Đức  Phật đó là Kinh Kim Cuơng 
và Qua Kinh « Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh » hay là « Kinh Bát Nhã » .  

 
Cũng như trong Kinh Kim Cương Đức Phật đã nói : «  Cái gọi là Phật Pháp (dharma) , tức không phải 
Phật Pháp, nên gọi là Phật Pháp», BT. Long Thọ đã viết  : « Đánh gía là Không (vide) cũng có thể 
không Không, có thể Không với  không Không, có thể Không và  không Không » (tứ đạo - 
tetralemme) 
 
2,- Nguyên lý Cơ bản của Phật Đạo : 

 
Sau Khi đắc đạo Đức Phật  đã thấu triệt được toàn diện Tạo Hóa, tất cả Đạo Luật của Trời Đất và nói 
với các đệ tử : « Những điều TA dậy các đệ tử như mấy cái lá cầm trong tay và những điều Ta biết 
nhiều như lá trên cây trong rừng.... Cái Đạo của Ta là đem tới chỗ an lạc, giác ngộ .. tới Niết Bàn ».  
 
Theo Ông Trần Trọng Kim, khi Ta đã thấu Hiểu thì « Đạo Phật không phải chỉ để ai có lễ-bái thì Phật 
mới độ ... mà phải tu-tỉnh để mà chuyển nghiệp ». 
 
Đạo Luật thiên nhiên phát hiện ra bởi  Đức Phật  hoàn toàn khác biệt với  Đạo Luật nhân tạo, 
Đạo Luật thiên nhiên phải hội dủ ít nhất các điều kiện như sau : thời gian vô hạn định – không gian 
vô giới hạn– vạn vật đều phải theo – thuần nhất - không có ai (thánh thần...) có thể thay đổi 
được. 
Điển hình Đạo Luật thiên nhiên « Sức hút của Vũ Trụ » (loi de l'Attraction Universelle) thật là Vô 
thỷ, Vô chung, không ai thoát khỏi, chung thủy, không  giờ thay đổi và không thánh thần nào sữa đổi 
được. 
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Vì vậy Lão Tử đã nói : « Thiên Địa bất nhân » Đạo Luật thiên nhiên không tùy thuộc vào con người 
hay vạn vật. Nghĩa là luật Tạo Hóa của Trời Đất không có thiên vị ai cả, không ghét ai cả : giầu và 
nghèo, mạnh và yếu; khôn và ngu ….và cũng không ai sữa đổi được. Đức Phật như ánh sáng mặt 
trời soi sáng muôn loài..... đến cả kẻ ghét người thuơng  …. 

 
Đạo Luật  nhân tạo chỉ có gía trị tương đối tùy thuộc ở các điều kiện : địa dư; xã hội; truyền  thống, 
chính trị .... và thời gian, không gian v. v. không thể kể hết được. Thí dụ......Chủ nghĩa chính trị tùy chính 
trị xã hội – Đa thê hay đa phu tùy xã hội và địa dư…....    

 
Dựa theo Đạo Luật thiên nhiên phát hiện bởi  Đức Phât (1) , Bồ Tát Long Thọ đã gỉai thích Phật Đạo 
qua Triết Lý rất khoa học (Philosophie et Science) vừa trừu tuợng (siêu hình học – métaphysique). Tác 
phẩm Trung Quán Luận (le Traité du Milieu) của ông đang được thế giới đặc biệt chú ý và ca ngợi ; 
được dịch từ chữ Phạn qua tiếng Pháp và các ngoại ngữ khác. Các  ngoại ngữ ngày nay rất đầy đủ 
danh từ về khoa học, triết lý, tâm lý, đạo lý.... nên các bản dịch rất có gía trị về mọi mặt ….. trí thức thế 
giới mới thấy phần cao siêu, thâm thúy của   Phật Đạo. Luận lý của Bồ Tát Long Thọ dựa trên cơ 
bản sau đây : 
(1) Qua hơn 2.500 năm các Luật này luôn luôn vẫn đúng. 

 
A.  Luật  thiên nhiên « Vô Thường » 
Tất cả vạn vật và vũ trụ đều được cấu thành gồm các nguyên tử được ghi trong bảng của nhà bác 
học người nga Mendeleïev, Theo khoa học hiện đại (physique quantique) tất cả nguyên tử đều thay đổi 
không ngừng và bất tận.... vậy từ con người, vật  chất … đến tất cả vũ trụ đều  biến chuyển « Vô 
Thường » - không có gì là thường định cả. 
 
Vô Thường  : Nguyên tử (atome) ==> phân tử (molécule) ==> đạm tố (protéine) ==> tế bào (cellule) 
==> bắp thịt (muscle) …..... tất cả đều vô thường : cơ thể và trí tuệ. 

 
Phật đã dậy : « Tất cả đã sinh thì phải tử »....  kể cả tinh tú trên vũ trụ. 

   (Il n'est rien de créé qui ne soit déjà en voie de disparition). 
  

Trong cơ thể chúng ta, trong mỗi giây khắc bao nhiêu tỷ tế bào chết và bao  nhiêu tỷ tế bào khác lại 
được sinh ra do đó : « Ta hôm nay » (cơ thể và trí tuệ, tâm linh) khác « Ta hôm qua » cũng khác « Ta 
ngày mai ». Hành động (Samskara) tạo nghiệp (ý, khẩu, thân) đã làm nghiệp (Karma) Ta chuyển động 
bất tận. Bản thể Ta (Ngã)  chỉ là bất định cũng như vạn vật 
.  

Vô Thường  : Ta hôm qua (Ta-1) ====> Ta hôm nay (Ta 0) ====>  Ta ngày mai Ta+1) 
====> Tất cả đều khác nhau …......==> Vô thường Ngã 
 
Luật  thiên nhiên « Vô Thường » đã hội đủ tất cả các điều kiện nêu trên 
Vì sự biến đổi không ngừng cả người lẫn vật nên Ta không nhìn được sự chân thật mà chỉ thấy « vọng 
kiến », không thật .. bản ngã của Ta là « vọng ngã » hoặc « Vô thường Ngã » ; tất cả mọi vật, mọi sự 
(1) chỉ là gía trị tương đối, đó là sự Tương Đối toàn diện (của thế gới) (Relativité universelle) nghĩa là 
mọi sự kể cả thời gian (temps)… chỉ có gía trị « Vô Thường », tương đối.  
(1) les mondes physique et phénoménal = vérités conventionnelles 

 
Qua luật này Nagarjuna cũng theo đó khẳng định  thời gian (temps) không phải là gía trị tuyệt đối (chân 
thật) sau đó đến Kant (đại triết gia Đức) cũng cùng nhận định : «  Chúng tôi chống lại quyết định cho 
rằng  thời gian là có gía trị tuyệt đối, thật ra nó tùy thuộc ở mỗi Ta  (subjectivité)». 
Thời gian của người, của vạn vật, của vật chất... đều khác cả tùy theo chuẩn định (système de 
repère) (1) 
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Theo Einstein 1 giờ trên một con tầu đang chạy ngắn hơn 1 giờ của người đứng một chỗ vì vậy Thuyết 
Tương Đối (Théorie de la Relativité) của ông đã chứng minh Luật  thiên nhiên « Vô Thường » là hoàn 
toàn đúng. 

 
 

B.  Luật  thiên nhiên « Karma » (Nhân - Duyên – Quả).    
 
Vì Luật  thiên nhiên « Vô Thường » Ta « hôm qua » là nhân (nghiệp) của Ta « hôm nay » (quả). Theo 
Nagarjuna đây chỉ là sự « chuyển tiếp » (continuité) chứ không phải là sự « cấu tạo » (production) vì 
nếu Ta tạo ra Ta thì là Tự Taọ (créateur) sao ? Vì vậy Nhân (Karma) và Quả không bao giờ trùng 
hợp và không bao giờ Quả có trước Nhân theo Luật  thiên nhiên « Karma ». 

 
Ta « hôm qua » đã biến mất (chết) thì mới tạo ra (sinh) Ta « hôm nay » không giống  Ta « hôm qua » 
mà cũng không giống Ta « ngày mai » hay bất kỳ ai. Hiện tuợng này cứ tiếp tục luân chuyển từ lúc sinh 
ra cho đến chết ….. và sau cái chết vì vậy ngay khi sinh ra tất cả con nguới đến vạn vật..... không bao 
giờ có sự trùng hợp và lúc nào cũng công bằng qua Luật « Karma ». (1) 
(1) Selon cette loi les hommes ne sont jamais nés égaux 
 
Vậy nhân cách (personnalité) TA là gì ? Khi tôi là hoc sinh, là sinh viên, là giáo sư..... là thanh tra … là 
người đứng trức Quý Vi  xưa tuy có khác vẫn là tôi, nay cũng là tôi. Nhân cách tôi chỉ là sự chuyển tiếp 
qua cơ thể và qua trí tuệ mà thôi. 

 
Qua Luật  thiên nhiên « Vô Thường » Con người , vạn vật, vũ trụ đều phải theo quy luật « Karma » 
thông qua nghiệp (ý, khẩu, thân), được xem như gia sản nằm trong « Chân Ngã = Énergie Psychique 
ou Conscience subtile) của mỗi TA và cũng tùy vào Duyên mà cũng do Ta quyết định. 
Do trách nhiệm và tự do của chúng sinh như Cụ Nguyễn Du cũng đã nhận thấy : 

« Đã mang cái Nghiệp vào Thân, 
   Thì đừng trách lẫn Trời gần Trời xa » 
 
 

C.   Luật  thiên nhiên « Liên Đới » (Interdépendance)   
 
Qua Luật  thiên nhiên « Vô Thường » mọi sự biến đổi, sinh - sống – lão - tử (thành, trụ, hoại, không) 
đều phải tùy thuộc  nhiều  nguyên nhân đến vô tận …. (causes des causes …. jusqu'à l'infini).  

Thí dụ : ADN  con = ½  ADN cha + ½  ADN  mẹ  
ADN  cha = ½  ADN cha + ½  ADN  mẹ (bên nội) 
ADN  mẹ  = ½  ADN cha + ½  ADN  mẹ (bên ngoại) 
nếu cứ đi nguợc lên sẽ vô cùng tận ….... 
 

Đây cũng là  nguyên lý cơ bản cuả triết lý tây phương và khoa học ngày nay : mọi tạo tác phải có 
nguyên nhân hay nguồn gốc (principe de causalité) : cha mẹ là nguyên nhân đẻ ra con, sau đó Ta 
sống được nhờ thức ăn, sinh khí v. v.... : nhân và quả đều thể hiện cùng lúc, nhân đã có trước quả 
từ lâu rồi…..; mọi vật mọi sự  (thành, trụ, hoại, không) phải qua  Luật  thiên nhiên « Liên Đới » để tồn 
tại cho đến diệt (chết)… không có truờng hợp di biệt.  

 
Tạo tác  (production dépendante) (1) qua  Luật  thiên nhiên này được dịch la « coproduction » khác 
với sự chuyển tiếp (continuité ou transmigration) của « Karma » (2) : sự phân biệt rất quan trọng để 
hiểu được  Trung quán Luận của Nagarjuna   
(1) Được gọi là nghiệp chung  (Karma collectif) (Thế chiến ….. tháng tư 1975) 
(2) Đây là nghiệp riêng (cá nhân)(Karma individuel) 

 
Do đó cần nhớ 02 thứ : Nhân chung (nghiệp chung) và Nhân riêng (nghiệp riêng). 
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Ghi chú : 
1. Nghiệp (Karma) : Ta là Nhân sau đó sẽ là Quả vì vậy Nhân (Ta) và Quả (Ta) không bao giờ trùng 
hợp ==> là sự « chuyển tiếp » (continuité). 
2. Liên đới (interdépendance) : Thực phẩm, không khí ….là Nhân giúp Ta sống được là Quả …...Nhân 
và Quả  trùng hợp  ==> Tạo tác  (production dépendante)  hoặc  « coproduction » . 

 
Qua luật này sự sống của chúng Ta đều là các thức tạm muợn cả (1)  (nguyên tử; phân tử; hợp 
chất; đạm tố …...) để rồi khi chết thì lại phải trả lại (buông bỏ) cho thiên nhiên và cũng như triết lý của 
Đạo Lão : « Khi sống chúng ta đều khác nhau cả, nào khôn và dại, mạnh và yếu, tốt và xấu...... nhưng 
khi chết chúng ta đều giống nhau qua các giai đoạn : hôi thối, chuơng xình, vữa nát và tan biến ». 
(1) Le « moi » n'est qu'un assemblage éphémère d'élements impermanents ==> attachement illusoire 
aux biens terrestres. 

 
 
D.  Không  (vide) – Thể (forme) và Chân Không (Vacuité). 

Không = Vô thể (sans forme ou vide) - Thể  = Sắc (forme) 
 
Đức Phât đã dạy : « Nơi nào có Thể (Sắc) là có Không (vide); nơi nào có Không là có Thể  (Sắc)». 

 
Theo khoa học ngày nay trong mỗi nguyên tử (atome) gồm một  hoặc nhiều điện tử (électron) quay 
chung quanh hạt nhân (noyau) và giữa hai bên là khoảng trống không rộng lớn vô cùng (vide) hoặc  
« Vô thể » ; tất cả vạn vật được cấu tạo bằng nguyên tử vì vậy nếu không có phần « Vô thể » (vide) thì 
Thể (forme) của trái đất sẽ nhỏ bằng thể của quả buởi : vạn vật thành vô hình …  đúng là Nơi nào có 
Thể là có Không. 
Ta và vạn vật sẽ trở thành vô hình nếu không có « Vô thể » ở trong nguyên tử, phân tử nằm trong cơ 
thể Ta …..đúng  là nơi nào có Không (Vô thể ) là có Thể. 
Lời dậy của Đức Phật cũng là đạo luật thiên nhiên đã được khoa học hiện đại chứng là đúng 
trong mọi điều kiện. 

 
Theo Đạo Phật, nhờ cái tâm – trí tuệ (vô thể = không = vide) -  đưa Ta tới tuệ giác rồi tiến đến giác 
ngộ. Lão- Tử cũng đã nói : « Cái chai có phần Hữu (ngoài : Sắc) và Vô (trong : Không), nhờ vô thể mà 
hữu thể mới có hữu dụng ». 

 
Phật đạo là Duy Tâm là Tâm đạo 
 

Khi truyền cơ bản Đạo Lý, Đức Phật đã tóm luợc trong 02 câu : “ Ta tới đây để dạy Sự thật về khổ và  
dạy Đạo (con đường) diệt khổ”. 

  
Khổ do Tâm mà ra – Diệt khổ nhờ Tâm mà thành. 

  
Qua  Phật Đạo  triết lý của Nagarjuna cho rằng vạn vật là không thực (çunya) (vide des phénomènes) 
và muốn đi đến chân thực thì phải bỏ hết các gía trị tương đối của trần tục  phát xuất từ lục căn : đó là 
đi đến Chân Không (toàn diện) – (çunyata) (Vacuité) – được gọi là chuyển từ « gía trị tương đối » 
(Vọng tưởng) qua « gía trị tuyệt đối » (paramartha) (Chân thật). 

 
Nagarjuna ==> Samsara (çunya) (vide des phénomènes) : « gía trị tương đối » (Vérités 

Conventionnelles) ===> Éveil (çunyata = Chân Không ) (Vacuité) : « gía trị tuyệt đối » (paramartha) 
(Chân thật = Valeur Absolue ou Ultime) 

 
Vì chữ  Chân Không (toàn diện) (La Vacuité) khó hiểu và khó thi hành nên đã tạo ra bao hiểu lầm trong 
các bản dịch đưa đến xuyên tạc, gỉai thích sai lạc … : nào là từ bỏ sự sống, tiêu hủy kiếp người, hủy 



 
 6

diệt trí tuệ, tôn thờ  Không Toàn Diện (le Néant) (*)…..   
(*) Theo khoa học hiện đại « le Néant » không có trong thực tế và chỉ là gía trị tưởng tuợng của các triết 
gia. Vì vậy trong sự chuyển ngữ « chân không » (la Vacuité) của Đạo Phật đã được dịch là « le 
Néant », nguồn gốc của bao sự hiểu lấm.   

 
Chân Không của trí tuệ phải hiểu là : diệt hết suy tư, tưởng tuợng do vô minh mà ra – diệt hết các suy 
luận không trong sạch để trí tuệ được trong sáng, ổn định – diệt hết cá tính tư hữu, nhị nguyên (Tâm 
Sai Biệt ).... diệt hết trần tục 

 
Nhờ Chân Không trí tuệ (La Vacuité) mới có thể tiến đến tuệ giác, (trí tuệ cực kỳ minh mẫn) tới 
« chính kiến » (nhìn được sự chân thật) để thoát ra khỏi « sắc sắc không không » do vô thường mà 
ra : hoàn toàn thoát khỏi « bụi trần », chân không có khả năng đưa tuệ giác đến giác ngộ (Éveil), 
đến  « Tâm Phật » - Esprit du Bouddha  (grâce à sa perfectibilité l'esprit de l'homme va du fini à l'infini). 

 
Để thấu hiểu con đường đi đến « Tâm Phật » tôi xin nhắc lại câu chuyện  « Ngọc họ Hòa » : « Vào thời 
« Đông Chu Liệt Quốc », một anh thợ chuyên về ngọc đem dâng cho vua 01 cục đá ; nhà vua quá giận 
ra lệnh chặt một chân anh này, sau khi lành bệnh anh họ Hòa lại dâng vua cục đá này, nhà vua lại chặt 
chân còn lại;  sau khi lành bệnh anh ta lại dâng vua cục đá này, thuơng tình có một quan to xin vua mài 
cục đá thử xem, kết quả người ta tìm thấy trong cục đa này 01 viên ngọc vừa đẹp vừa quý chưa từng 
thấy ». 

 
« Tâm Phật » (1) đã có trong mỗi chúng Ta, Phật đạo là con đường tự lực tự cuờng để mỗi chúng Ta 
gạt bỏ « tất cả bụi trần tục » (Chân Không - Vacuité) để từ từ tiến đến  « Tâm Phật » (như Ngọc họ 
Hòa). 
(1) «Tâm Phật » là vĩnh cữu và bất diệt trong kiếp người và chỉ có trong kiếp người, Tạm dịch là : 
principe personnel éternel 

 
Ông Nagarjuna (Bồ Tát Long Thọ) đã viết cho những người quá tự kiêu, tự mãn, tự đại … chưa đến 
được Diệt Nghiệp : « Nếu quý vị nhìn thấy Phật, phải giết ngay Phật đi »  vì đây chỉ là « vọng 
kiến » (cái nhìn sai lầm) do « vọng Ngã » mà sinh ra ! 
 
Quan niệm chính trong Trung Quán Luận của Nagarjuna : 
 
** Thế gian chỉ là một ; trí tuệ Ta theo Phật Đạo có thể thoát trần tục (giá trị tương đối = Vérités 
conventionnelles) đến Niết Bàn ( giá trị tuyệt đối – valeurs absolues ou ultimes). Đây cũng là sự khác biệt 
giữa Nagarjuna và Kant. Qua tác phẩm « Critique de la raison pure » (1.000 pages) ông này cho rằng 
từ « tương đối » (« phénomène ») đạt tới chân như  (« chose en soi »*) con người bình thường như TA 
không thể làm được. 
(*) Pour Kant atteindre cette Vérité absolue « chose en soi » n'est autre chose que le principe de la 
raison suffisante et il a écrit : « Toutes tentatives qu'on a faites pour prouver le principe de la raison 
suffisante ont-elles été vaines, de l'aveu unanime de ceux qui s'y connaissent.... ».   

 
** Lý luận của  Nagarjuna đặt nền tảng trên không luận (logique apophatique) vi lý do : không có « cố 
định » (Impermanence) - không có « tự tạo » (production indépendante) - không có « bản thể » (non-
substantialité) -  không có  « luận Lý vĩnh cữu » (luật nhân tạo) –  không thể biết hết mọi sư việc (le 
principe de la limite du savoir reconnu par la science). 

  
Kết luận bài I : 
 
Theo truyền thống VN, các Cụ Ta đã có nhận xét rất chí lý : « Lão nhân thì tài tận » nghĩa là con người 
càng thọ, sống càng gìa thì tài trí càng kém đi, trí nhớ càng yếu dần......  

 



 
 7

Nếu ta biết đó là quy luật của Tạo Hóa thì khi còn sức khỏe, còn minh mẫn thì phải lo nhiều đến tuệ 
giác (esprit éveillé) bớt đi các thèm muốn (passion) tiền bạc danh vọng, tránh các khao khát (désir) vật 
chất do lục giác mà ra. Khi tài đã tận rồi thì trí đoãn, trong khi đó Phật Đạo là : 

 
           Khổ (*) do Tâm mà ra – Diệt khổ (**) nhờ Tâm mà thành. 
 

(*)   : Tứ Thánh đế 
(**) : Bát Chánh Đạo 

 
 Để đạt tới Giác Ngộ Đức Phật đã xem danh vọng, sang trọng của quan lại, vua chúa … như đờm nhổ 
ra. Đã xem ngọc ngà, châu báu như đá sỏi …... để Tâm đạt đến “Chân Không” của trần  tục. 

 
Bình thường Hiểu  thông triệt Phật Đạo quả đã khó lại còn học và hành nên không thể chờ đến khi 
“lão nhân” sẽ đưa đến  “trí đoãn”  sau đó là “tài tận”.... thì có khác chi “đội đá vá Trời”. 

 
Hiểu, Học, Hành Đạo nghĩa là sống theo Đạo (une conversion existentielle) không giống như các 
nhà triết học Tây Phương suy luận rất trừu tuợng (raisonnements par abstraction), đưa ra nhiều lý 
thuyết (théories), chủ nghiã (doctrines), chủ thuyết (raisons discursives)…... nhưng cuộc sống của họ 
không cần liên quan đến triết lý hoặc cái Đạo chính họ đề ra. 

 
Theo Tam Đạo (con đường) : Phật - Lão – Khổng, nhất là Đạo Phật người Phật tử đã tin nơi Đức Phật 
thì phải theo con đường Phật đã đi (Phật Đạo) nghĩa là không thể sống cách riêng biệt theo ý mình, trái 
lại phải để trí tuệ (*) ngự trị trên ngũ giác (libéralisation de l'esprit) để tiến đến tuệ giác (1) đó là “tu là 
chuyễn nghiệp” (**) ==> se rendre meilleur ou métamorphoser sa manière de vivre par un long et 
constant travail.  
(1)  Không có thánh thần …. Chỉ có con người tu mới đến Tâm Phật …. Grâce à son intelligibilité 
l'homme peut développer le principe pensant par la Voie du Bouddha. 

 
Đây là đổi cách sống qua nhiều hành động lâu dài như là “Tu Thiền” …. “Thiện Tâm” ….Từ Bi Bác Ái 
Hỷ Xã...... Nếu gặp phải khó khăn chúng sinh lúc nào cũng có thể nuơng tựa (prendre refuge) vào Tam 
Bảo... cửa Chùa lúc nào cũng mở rộng …. Cái Nghiệp Ta sẽ theo Ta như hình với bóng mãi mãi, kiếp 
này qua kiếp khác..... 

 
(*)  Các Cụ đã nói : “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, 

                        mà khó vì lòng người (*) ngại núi e sông”. 
                      L'esprit (* ) doit être le seul maître et le seul juge des cinq sens. 
 
(**) Muốn đạt được « Tâm Phật » (1) Ta nên nhớ lại ”Ngọc họ Hòa” và tục ngữ VN :  

« Ngọc kia chẳng dũa, chẳng mài, 
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi »  

 
Cụ Nguyễn Du (Truyện Kiều) đã viết :  

“ Thiện căn (1) ở tại lòng ta   
Chữ Tâm (2) kia mới bằng ba chữ Tài”. 

(1) Thiện căn =  Tâm Phật  
(2) Tâm          =  tuệ giác 
 
(Còn tiếp ….)  
 
Paris, tháng Năm 2010 
Trịnh Khải   


