
 
 

Từ bỏ Bốn Bám Luyến 
 

 

Hình: Đức Jetsün Chökyi Drakpa Gyaltsen 

 

Chào các bạn gần xa, 

 

Vào ngày vía đức Liên Hoa Sanh này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài pháp cô đọng 

toàn bộ tinh túy của giáo lý Đại Thừa. Khi đạo sư thuộc dòng Sakya, đức Chokyi Drakpa 

Gyaltsen có một linh kiến về đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài đã thỉnh cầu tới Bồ Tát Văn 

Thù Sư Lợi rằng hãy ban chỉ dẫn tinh túy của giáo Pháp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã trả lời 

đạo sư câu kệ bốn dòng như sau, còn được gọi là pháp “Từ Bỏ Bốn Bám Luyến”: 

 



Nếu con bám luyến vào cuộc sống này, con không phải là một hành giả thực hành 

Pháp. 

Nếu con bám luyến vào luân hồi, con không có sự xả ly. 

Nếu con bám luyến vào quyền lợi bản thân, con không có bồ đề tâm. 

Nếu bám luyến khởi lên, con không có tri kiến (nhận thức đúng đắn). 

 

Dòng đầu tiên, “nếu con bám luyến vào cuộc sống này, con không phải là một hành giả 

thực hành Pháp,” dòng này nói tới về tám mối bận tâm thế gian. Tôi thấy rằng, phần lớn 

những gì chúng ta nghĩ tới trong ngày là do ảnh hưởng bởi tám mối bận tâm thế tục. Và 

bất kỳ ai nếu bị ảnh hưởng bởi tám mối bận tâm này thì không phải là một hành giả thực 

hành Pháp thuần thành. 

 

Dòng kệ thứ hai, “Nếu con bám luyến vào luân hồi, con không có sự xả ly.” ‘Samsara’, 

hay còn gọi là luân hồi, bản chất có nghĩa là những dòng suy nghĩ không dứt. Vì luôn đuổi 

theo các dòng suy nghĩ, mà chúng ta không thể trực nhận ra bản chất của chúng, thậm 

chí không biết chúng là tốt hay xấu. Chúng ta liên tục nhảy theo từ dòng suy nghĩ này 

đến dòng suy nghĩ tiếp theo, chúng ta không nhận ra nguyên nhân của luân hồi, cũng 

như của sự giải thoát. Và vì vậy, sự xả ly không có cơ hội để khởi phát lên. Một ý nghĩa 

khác đó là, để nhận ra bản chất của các dòng suy nghĩ và được giải thoát khỏi chúng, 

chúng ta cần có sự xả ly.  

 

Dòng thứ ba, “Nếu con bám luyến vào quyền lợi của bản thân, con không có bồ đề tâm,” 

nói tới sự khởi phát lòng từ bi và tâm bồ đề. Lòng từ bi thực sự và thanh tịnh cũng như 

bồ đề tâm không hề bị ảnh hưởng bởi cho dù một chút ít sự bám luyến hay tư lợi. Tư lợi 

ở đây có nghĩa là chúng ta có một sự hy vọng vi tế trong mọi hành động và thực hành, 

phục vụ cho lợi ích mà chúng ta thích thú. Để có thể từ bỏ sự bám luyến vi tế vào bản 

thân, chúng ta nên thực hành trao đổi bản thân với người khác thông qua thực hành 

tonglen, thực hành cho và nhận. 

 



Dòng cuối cùng, “Nếu bám luyến khởi lên, con không có tri kiến (nhận thức đúng đắn),” 

sự bám luyến có nghĩa là tâm phân biệt. Tâm thức của chúng ta ngay lập tức bị các suy 

nghĩ trong quá khứ, hiện tại và tương lai chiếm giữ. Sự phân biệt không ngừng nghỉ là 

sự bám luyến. Khi chúng ta từ bỏ tất cả sự bám luyến của bản thân, thì trí huệ trực nhận, 

tri kiến thuần tịnh sẽ tự khởi phát. Nhưng chừng nào bạn còn bám luyến, thì tri kiến thực 

sự sẽ không khởi phát. 

 

Do vậy, vào ngày vía đức Liên Hoa Sinh hôm nay, tôi muốn nhắc nhở bạn về chỉ dẫn trực 

chỉ này để chúng ta đều cần tịnh hóa tâm thức của chúng ta. Với tâm bất tịnh, sẽ tham 

gia các hoạt động bất tịnh, chúng ta thường quên đi điểm mấu chốt này. Vậy là một người 

có trách nhiệm nhắc nhở cho tất cả chúng ta, tôi nghĩ rằng tôi chia sẻ bài Pháp cơ bản 

này về Từ Bỏ Bốn Bám Luyến. 

 

Với tất cả tình yêu và lời cầu nguyện của tôi, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


