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Đại Ý Kinh Pháp Hoa 
Thích Tâm Thiện 

 
 

Chương V 
Phẩm Dược Thảo Dụ 

 
A. Lược Văn Kinh 

 
1. Bấy giờ, Thế Tôn bảo ngài Ma-ha Ca Diếp, các vị đại đệ tử đã khéo bày tỏ 

công đức chân thật của Như Lai. Công đức ấy, dù trải qua vô lượng ức kiếp 
cũng không thể nói hết được. Đức Như Lai là vua của các pháp, lời nói không 
hư dối, dùng sức trí tuệ phương tiện để thuyết giảng; pháp của Phật nói đều đưa 
đến thành tựu nhất thiết trí. Đức Như Lai biết rõ chỗ quy thú của tất cả pháp và 
tâm sở hành của tất cả chúng sinh. 

2. Ví như trong cõi tam-thiên đại-thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh 
ra cây cối, rừng rậm và các cỏ thuốc với các giống loại, màu sắc, và tên gọi 
khác nhau. Một đám mây lớn nổi lên bao trùm khắp tất cả thế gian rồi đồng 
thời mưa xuống làm cho khắp nơi đều được thấm nhuần. Các loài cây cối, rừng 
rậm, cỏ thuốc, có loại gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ; có loại gốc vừa, 
thân vừa, nhánh vừa, lá vừa; có loại gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các 
giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ đều được hấp thụ khác nhau. Dù 
rằng từ một cõi đất sanh, từ một vầng mây tuôn, từ một cơn mưa đượm nhuần 
nhưng tuỳ theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sanh trưởng, đơm bông kết trái 
theo mỗi cách khác nhau. 

3. Bấy giờ, Phật ở trong đại chúng tuyên rằng: “Ta là Đấng Như Lai, Ứng-cúng, 
Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-
ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-tôn. Người chưa được độ thì làm cho 
được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì làm cho được 
an, người chưa chứng Niết bàn thì làm cho chứng Niết bàn, đời nay và đời sau 
Như Lai đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất-thiết-trí, bậc nhất-thiết-kiến, là 
bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, A-tu-la 
đều nên đến đây để nghe pháp.” 

4. Đức Như Lai xem xét căn cơ của chúng sinh, tuỳ thuận nói pháp. Chúng sinh 
nghe pháp rồi, đời này an ổn, đời sau sanh về cõi lành, lần được vào đạo. Như 
cụm mây lớn tuôn mưa rưới khắp tất cả cỏ cây rừng rậm, tuỳ giống loại, mỗi 
thứ đều được đượm nhuần, sinh trưởng tốt tươi. 

5. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa 
lìa, tướng tịch diệt, rốt ráo đến bậc Nhất-thiết-chủng-trí. Chúng sinh nào nghe 
pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng, đúng như lời tu hành, được công đức 
vô lượng mà tự mình không hay biết. 

6. Chỉ có Như Lai biết như thật tướng và tính của chúng sinh. Như cây cối cụm 
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rừng các cỏ thuốc kia không tự biết thể tính thượng trung hạ của nó. Đức Như 
Lai biết pháp một tướng một vị ấy rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh mà 
dắt dìu, cho nên chẳng liền vội nói Nhất-thiết-chủng-trí. 

7. Chúng sinh được nghe pháp của Như Lai, tùy sức mình lãnh thọ, an trú nơi các 
bậc, hoặc là ở trời, người, hoặc làm chuyển-luân vương, hay các trời Thích, 
Phạm... là cỏ cây bậc hạ. Nếu rõ pháp vô lậu, hay chứng được Niết bàn, chứng 
sáu pháp thần thông, và được ba tuệ minh, ở riêng trong núi rừng tu hành các 
thiền định, chứng được vị Duyên giác là cỏ cây bậc trung. Nếu cầu bậc Thế 
Tôn, ta sẽ được thành Phật, tu hành tinh tấn định, là cỏ cây bậc thượng. 

8. Lại có hàng Phật tử, chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thật hành từ bi, tự biết 
mình làm Phật, quyết định không còn nghi, đó gọi là cây nhỏ. Hoặc an trụ thần 
thông, chuyển pháp luân bất thối, độ vô lượng muôn ức, trăm nghìn loài chúng 
sinh, Bồ tát hạng như thế, đó gọi là cây lớn.  

9. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sinh, mà 
hưởng thọ không đồng, như những cỏ cây kia, được đượm nhuần sai khác. 
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B. Dàn Ý 
 

1. Từ phương tiện đến pháp Nhất thừa: Ý nghĩa cứu kính tiềm ẩn trong 
mọi giáo pháp phương tiện. Từ quyền trí đưa đến thật trí. 

2. Dược Thảo Dụ: Cơn mưa pháp thuần một vị, bình đẳng rưới xuống khắp thế 
gian qua thí dụ mây, mưa, ba loại cỏ và hai loại cây. 

3. Ý nghĩa Pháp vương: Đức Phật là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc 
tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Ba tính chất đặc thù của hành giả Pháp 
Hoa. 

4. Một giọt nước biển (Như hải nhất đích): Pháp một tướng một vị, đó là tướng 
giải thoát (giải thoát tướng), tướng xa lìa (ly tướng), tướng tịch diệt (diệt 
tướng), sau cùng đến bậc nhất thiết chủng trí. Ý nghĩa của hương vị vô lậu-giải 
thoát.  

5. Hai thí dụ không có trong bản dịch chữ Hán: Trong bản dịch kinh 
Pháp Hoa của ngài Cưu-ma-la-thập, không có thí dụ: Người mù bẩm 
sinh và người thợ làm đồ gốm từ đất sét. 

6. Ý nghĩa thí dụ người mù bẩm sinh: Câu chuyện khắc hoạ hình ảnh 
cuộc hành trình đi từ vô minh đến giác ngộ  

7. Mối Liên hệ giữa các thí dụ: Ba thí dụ: Dược thảo, người mù bẩm 
sinh, và người thợ làm đồ gốm đều nhấn mạnh đến chân lý Nhất thừa.  

8. Kệ Tụng-thí dụ người thợ gốm và người mù bẩm sinh: Phần kệ tụng 
này dịch từ bản dịch Anh ngữ, một bản của H. Kern và một bản khác của 
Leon Hurvitz. 
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C. Lược Giải 
 

 Trong thí dụ Cùng Tử chương trước, bốn vị Thanh văn trình lên Đức 
Phật niềm vui sướng khi hiểu được rằng, cả ba thừa đều là con đường đi 
đến Nhất thừa, và sự thật chỉ có một Phật thừa mà thôi. Tiếp theo chương 
thứ năm này, Đức Phật một lần nữa nhấn mạnh đến ý nghĩa Nhất thừa 
thông qua thí dụ Dược Thảo (Cỏ Thuốc).  
 Về mặt nội dung giáo lý, ở đây có một sự chuyển tiếp rõ ràng từ 
phương tiện sang Nhất thừa; và chân lý Nhất thừa bao trùm tất cả. Chân lý 
đó chỉ có một tướng và một vị. Mặt khác, ở tầng nghĩa sâu hơn được nói 
qua hình ảnh mây, mưa, cỏ, cây trong thí dụ này, Đức Phật luôn bình đẳng 
thuyết pháp như một cơn mưa, còn tiếp thu giáo pháp và được tăng trưởng 
như thế nào là tuỳ thuộc ở đối tượng. Điều này ngầm chỉ đến khả năng tự 
độ của mỗi chúng sinh.  
 Trong chương này, dù được gọi là Dược Thảo Dụ (thí dụ về cỏ 
thuốc) nhưng bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập chỉ dừng lại thí dụ ba loại 
cỏ và hai loại cây, từ dược thảo (cỏ thuốc) chỉ xuất hiện rải rác mang tính 
chất đại khái. Trong khi các nguyên bản tiếng Phạn được dịch sang Anh 
ngữ1 tiếp tục trình bày hai thí dụ nữa; một thí dụ được trình bày sâu rộng 
đó là thí dụ người mù bẩm sinh, trong đó đề cập đến bốn loại cỏ thuốc 
(dược thảo), và một thí dụ được trình bày đại khái đó là thí dụ người thợ 
làm đồ gốm từ đất sét. So sánh nguyên bản chữ Phạn và bản dịch chữ Hán, 
các nhà nghiên cứu cho rằng bản dịch của ngài La-thập bị thiếu một phần 
của hai thí dụ vừa đề cập. Chúng ta sẽ trở lại tham khảo các thí dụ trên ở 
phần cuối của chương này. 
 

1. Từ Phương Tiện đến Nhất Thừa 
 

 Mở đầu chương này, Đức Phật khen ngợi ngài Ca-diếp đã khéo bày 
tỏ công đức chân thật của Như Lai. Công đức mà tôn giả Ca-diếp đặc biệt 
nhấn mạnh đến đó là Đức Phật đã ban cho hàng Thanh văn giáo pháp Nhất 
thừa để đi đến Vô thượng Bồ đề. Với công đức thù thắng ấy, ngài Ca-diếp 
nói lên rằng cho dù có trải qua vô lượng ức kiếp cũng không thể nào báo 
đền được thâm ân của Đức Phật.  
 Tiếp theo, Đức Phật một lần nữa khẳng định rằng lời nói của Ngài là chân 
thật, không hư vọng. Ở đây, nhấn mạnh đến tư cách của Ngài là một vị Vua của 
chánh pháp (Pháp vương) để nói lên công đức tu hành trải qua hằng hà sa số kiếp 
của Đức Phật, từ khi hành đạo Bồ tát cho đến lúc trở thành một vị Phật toàn giác. 
                                         
1 Tham khảo hai bản dịch Anh ngữ: The Lotus Sutra, Saddharma-Pundarika, The Lotus of the 
True Law-The Ancient Mahayana Buddhist Text, Complete, translated by H. Kern, Pantianos 
Classics, First published in 1884. 
Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma {The Lotus Sutra}, translated by Leon 
Hurvitz, Columbia University Press, New York, 2009. 
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Với sự giác ngộ tối thắng, chứng đắc thật trí, và rõ biết thể tướng của tất cả các 
pháp nên những gì Ngài nói ra đều là chân thật. Ngay cả những giáo pháp phương 
tiện cũng được lưu xuất từ ánh sáng của thật trí này. Chính vì vậy, mở đầu phẩm 
Phương Tiện, chương hai, Đức Phật đã ca ngợi hai trí, quyền và thật2 sâu xa vô 
lượng vô biên, khó tin, khó hiểu. Tiếp đến chương này, Đức Phật xác định rằng, 
trong suốt cuộc hành trình giáo hoá độ sinh trước đây, Đức Như Lai đã dùng trí 
tuệ phương tiện để thuyết giảng. Và do đó, Pháp của Ngài nói ra thuộc về pháp 
phương tiện (quyền thừa). Tuy nhiên, dù là pháp được nói ra từ quyền trí, nhưng 
tất cả đều có năng lực đưa đến thành tựu thật trí, tức là trí tuệ biết rõ thật tướng 
các pháp, còn gọi là nhất thiết trí. Ở đây, hai góc độ mà Đức Như Lai nhấn mạnh 
đến trong sự thấy biết của Ngài từ thật trí đó là chỗ quy thú của các pháp, và tâm 
sở hành của chúng sinh. 
 Trước hết chỗ quy thú của các pháp có thể hiểu là điểm đến sau cùng, là 
yếu chỉ tối thượng và duy nhất, đấy chính là "đưa ba về một" (hội tam quy nhất). 
Vì sau cùng, bên kia bến bờ của phương tiện, đạo chân thật (thật thừa) chỉ có một 
mà thôi. Như chân lý, nó cũng chỉ có một. Và chân lý thì luôn luôn bình đẳng ở 
bất kỳ nơi đâu hay đối với bất kỳ đối tượng nào; đó là chân lý nhất như. Vì sao 
vậy? Vì thật tướng của các pháp vốn không có sai biệt. Thật tướng đó là vô tướng, 
là vô ngã tướng. Do đó, lúc nào và ở đâu nó cũng là như thế. Thật tướng của các 
pháp hay chân lý của các pháp là nhất như. Chứng ngộ được điều này, hành giả 
mới có thể loại trừ cái kiến chấp đoạn-thường, những gì mà Đức Phật chê trách 
hàng nhị thừa đắm say trong Niết bàn-khôi thân diệt trí,3 không khởi tâm Vô 
thượng, không có chí cầu Phật đạo.  
 Bên cạnh đó, Đức Như Lai xác định rằng Ngài như thật biết rõ tâm sở hành 
của chúng sinh. Tâm sở hành là những ham muốn, dục vọng, mong cầu, yêu thích 
v.v... Đức Phật nói về tâm sở hành của chúng sinh như sau: "Đức Như Lai biết rõ 
chủng tướng, thể tánh của chúng sinh, đó là: Nhớ việc gì? Nghĩ việc gì? Tu việc 
gì? Nhớ thế nào? Nghĩ thế nào? Tu thế nào? Dùng pháp gì để nhớ? Dùng pháp gì 
để nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Tu pháp gì được pháp gì? Chỉ có Như Lai thấy rõ 
chúng sinh ở nơi các bậc đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại... Đức Như Lai 
xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh tuỳ theo đó mà dìu dắt, cho nên chẳng liền 
vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí."4 Ở đây, không những Đức Phật phương tiện 
thuyết giảng giáo pháp phù hợp với tâm sở hành của chúng tam thừa (Thanh văn, 
Duyên giác, và Bồ tát), mà Ngài còn giảng dạy những giáo lý phù hợp với tâm 
thức và căn cơ của các hàng trời, người, gọi là giáo lý nhân thiên. Vì thế giáo lý 

                                         
2 Còn gọi là thật trí là trí tuệ chứng ngộ thật tướng các pháp của Đức Phật. Trí tuệ đó chỉ có 
Phật và Phật mới biết. Quyền trí là trí tuệ mà Đức Phật dùng để thuyết pháp cho chúng sinh tuỳ 
theo đối tượng cao thấp khác nhau.  
3Khôi thân diệt trí (灰身滅智) ý nói trở thành tro tàn than nguội, không có hữu dụng. 
4 "Duy hữu Như Lai tri thử chúng sinh chủng tướng thể tánh, niệm hà sự, tư hà sự, tu hà sự. 
Vân hà niệm, vân hà tư, vân hà tu. Dĩ hà pháp niệm, dĩ hà pháp tư, dĩ hà pháp tu. Dĩ hà pháp 
đắc hà pháp..." 
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của Ngài được triển khai rộng lớn, gọi chung là giáo lý ngũ thừa, tức năm thừa 
giáo pháp.  
 Dựa trên hai bình diện này, tức là chỗ quy thú của các Pháp và tâm sở hành 
của chúng sinh, Đức Phật đưa ra một thí dụ Cỏ Thuốc để nói lên ý nghĩa cứu kính 
được tiềm ẩn trong mọi giáo pháp phương tiện. Hay ngược lại, mọi phương tiện 
đều đi đến cứu kính. 
  

2. Thí Dụ Dược Thảo  
  
 Nội dung thí dụ Dược Thảo được tóm tắt như sau: Trong cõi tam-
thiên đại-thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, rừng 
rậm và các cỏ thuốc với nhiều giống loại, màu sắc, và tên gọi khác nhau. 
Một đám mây lớn nổi lên bao trùm khắp tất cả thế gian rồi đồng thời mưa 
xuống làm cho khắp nơi đều được thấm ướt. Trong các loài cây cối, rừng 
rậm, cỏ thuốc, có loại gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ; có loại gốc 
vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa; có loại gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá 
lớn. Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ đều được hấp thụ 
khác nhau. Dù rằng từ một nơi đất sanh, từ một vầng mây tuôn, từ một cơn 
mưa đượm nhuần nhưng tuỳ theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sinh 
trưởng, đơm bông kết trái theo mỗi cách khác nhau. 
 Một số điểm quan trọng trong thí dụ này được Đức Phật nhấn mạnh 
qua hình ảnh mây, mưa, ba loại cỏ và hai loại cây lớn nhỏ. Mây xuất hiện 
trên bầu trời bao trùm cả thế gian, che luôn cả mặt trời làm cho mặt đất mát 
mẻ được ví cho sự xuất hiện của Đức Phật và tình yêu vô bờ của Ngài đối 
với chúng sinh. Ngài đã dùng giáo pháp che mát, chữa lành đau khổ, và cứu 
độ chúng sinh ra khỏi tam giới tiến đến Vô thượng Bồ đề.  
 Vầng mây xuất hiện chỉ cho sự ra đời của Đức Phật trong cõi Ta-bà. 
Một cơn mưa lớn tuôn xuống mặt đất làm thấm ướt khắp cả núi non hang 
động... làm cho các loại cỏ cây sinh trưởng tốt tươi. Cỏ thuốc có ba loại: 
nhỏ, vừa, và lớn. Cây cối có hai loại: cây nhỏ và cây lớn. Tất cả đều thấm 
nhuần và sinh trưởng tuỳ theo giống loại khác nhau. Ở đây, mưa biểu thị 
cho sự thuyết pháp (pháp vũ) của Phật. Giáo pháp đó thuần một vị nhưng 
cỏ cây hấp thụ khác nhau tuỳ theo khả năng của từng chủng loại, tức là tuỳ 
theo căn tính và hành nghiệp của mỗi chúng sinh. Vấn đề căn tính rất quan 
trọng; người có căn tính nhỏ thì không thể nghĩ đến việc lớn và cũng không 
đủ sức gánh vác việc lớn được. Như cỏ, thì bao giờ cũng là cỏ. Cỏ không 
thể trở thành cây được. Vì vậy, huân tập và phát tâm Vô thượng Bồ đề là 
điều thiết yếu để chuyển đổi căn tính mà kinh gọi là hồi tiểu hướng đại. 
 Tiếp theo, Đức phật giải thích ba loại cỏ thuốc như sau: Cỏ thuốc 
loại nhỏ (bậc hạ) là chúng sinh được nghe pháp của Như Lai rồi tùy theo sức của 
mình lãnh thọ, tu tập và được an trú hay sinh vào các cõi trời, người.  Có thể làm 
chuyển-luân vương, hay các trời Đế Thích, trời Phạm Thiên... Cỏ thuốc loại vừa 
(bậc trung) là những chúng sinh nhờ nghe pháp của Như Lai tỏ ngộ được pháp vô 
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lậu, đạt được Niết bàn, đầy đủ sáu phép thần thông, và ba tuệ minh...5 rồi ở riêng 
trong núi rừng tu hành các thiền định, và chứng được quả vị Duyên giác. Cỏ thuốc 
loại lớn (bậc thượng) là các vị Bồ tát tha thiết mong cầu Phật đạo,Vô thượng Bồ 
đề. Hai loại cây được Đức Phật định nghĩa như sau: Cây nhỏ là những chúng sinh 
một lòng tu Phật đạo, thực hành tâm từ bi, và tin tưởng vững chắc một cách không 
nghi ngờ rằng mình quyết định sẽ thành Phật. Đây là hàng Bồ tát nhỏ, từ sơ địa 
đến thất địa. Cây lớn là những Bồ tát an trú sức thần thông, vận chuyển bánh xe 
Pháp để giáo hoá vô số ức chúng sinh với trăm nghìn loài khác nhau. Đây là hàng 
Bồ tát lớn, từ bát địa đến thập địa. Hiểu cách khác, cây nhỏ ngầm chỉ đến hàng Bồ 
tát thị tùng báo thân Phật như các vị Bồ tát mười phương, Bồ tát Di Lặc, Dược 
Vương... Cây lớn chỉ đến hàng thị tùng pháp thân Phật như các vị Bồ tát Thượng 
Hạnh, Vô Biên Hạnh, chư vị Bồ tát Tùng Địa Dũng Xuất.  
 Với năm ảnh dụ: mây (Đức Phật khắp mười phương), mưa (thuyết pháp) ba 
loại cỏ (trời, người tu học theo tam thừa) và hai loại cây (hai hạng Bồ tát), thí dụ 
này trình bày ba điểm giáo lý chính yếu đó là: a/sự bình đẳng thuyết pháp của 
Phật, b/ý nghĩa thuần nhất trong giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng, c/và năng 
lực tiếp thu giáo pháp khác nhau của chúng sinh. Thay vì ở các chương trước 
chúng ta thấy Đức Phật vì hàng Thanh văn nói pháp Tứ đế, vì hàng Duyên giác 
nói pháp mười hai Nhân duyên, và vì hàng Bồ tát nói pháp sáu Ba-la-mật. Đến 
chương này, nhấn mạnh mọi sự khác biệt dị đồng là do khả năng lĩnh hội khác 
nhau của từng đối tượng, còn pháp do Đức Phật thuyết chỉ thuần có một vị, bình 
đẳng như một cơn mưa cùng một lúc tuôn xuống thế gian. Chi tiết này cho thấy 
chân lý Nhất thừa bao trùm tất cả; và chân lý ấy, như cơn mưa, chỉ có một tướng 
và một vị mà thôi. Ở đây, người nghe pháp đóng một vai trò quan trọng. Như cây 
cỏ tuỳ theo thể chất, chủng loại mỗi mỗi khác nhau mà có khả năng thấm nhuần và 
sinh trưởng khác nhau. Cũng vậy, con đường tu hành và chứng ngộ chân lý tuỳ 
thuộc vào khả năng lĩnh hội của mỗi chúng sinh, hay nói khác đi là tuỳ vào căn 
tính lớn hay nhỏ, cao hay thấp.  
 

3. Ý Nghĩa Pháp Vương 
  
 Kinh ghi: "Bấy giờ, Phật ở trong đại chúng tuyên bố rằng: “Ta là Đấng 
Như Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện thệ, Thế-gian-giải, Vô-
thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-tôn. Người chưa được 
độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ, người chưa an thì 
làm cho được an, người chưa chứng Niết bàn thì làm cho chứng Niết bàn, đời nay 
và đời sau Như Lai đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết 

                                         
5 Sáu thần thông: Thần túc (năng lực di chuyển hiện thân theo ý muốn), thiên nhĩ (năng lực 
nghe được tất cả mọi âm thanh), thiên nhãn (nhìn thấy tất cả pháp không chướng ngại), tha tâm 
(thấy rõ tâm của chúng sinh), túc mệnh (thấy biết vận mệnh ba thời của tự thân và chúng sinh), 
và lậu tận (năng lực chấm dứt phiền não sinh tử, chứng đắc A-la-hán). 
Ba tuệ minh là thánh trí siêu việt của Đức Phật, bao gồm túc mệnh, thiên nhãn, và lậu tận.  
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kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, A-
tu-la đều nên đến đây để nghe pháp.  
 Pháp vương là Đức Phật, vua của các pháp; Ngài được tôn xưng qua mười 
hiệu, tức là mười năng lực-đức hạnh đặc thù của một vị Phật toàn giác. Mười hiệu 
bao gồm: 1/Như Lai (tathāgata): Vị đã đến từ chân lý; 2/Ứng cúng (arhat): Bậc 
thánh A-la-hán xứng đáng được trời người tôn kính cúng dường; 3/Chánh biến tri 
(samyaksaṃbuddha): Vị có trí tuệ biết rõ thật tướng của các pháp một cách không 
sai lầm; 4/Minh hạnh túc (vidyācaraṇasaṃpanna): Vị có đầy đủ trí tuệ và đức 
hạnh một cách toàn diện; 5/Thiện thệ (sugata): Vị có khả năng khéo ứng sử tự tại 
đối với tất cả sự việc; 6/Thế gian giải (lokavid): Vị thấu hiểu mọi sự trong thế 
gian; 7/Vô thượng sĩ (anuttarapuruṣa): Đấng tối thượng không ai có thể vượt qua 
được; 8/Điều ngự trượng phu (puruṣadamyasārathi): Vị có thể điều phục được tự 
thân và tha nhân một cách không thể sai sót. 9/Thiên nhân sư (devamanuṣyānāṃ 
śāstṛ): Vị thầy của trời người; 10/Phật thế tôn (buddhalokanātha): Đấng giác ngộ 
được thế gian tôn kính. Vị có đầy đủ mười năng lực công đức này được tôn xưng 
là Phật. Với sự kết hợp một cách hoàn hảo mười năng lực trí tuệ và đức hạnh như 
thế, Đức Phật với tình yêu vô biên của Ngài đã cứu độ chúng sinh đang chìm đắm 
trong biển khổ phiền não sinh tử. Bằng nhiều phương tiện khác nhau, Ngài đã độ 
cho những ai chưa được cứu độ; đã thức tỉnh những ai đang đắm chìm trong ảo 
tưởng và khổ đau; làm cho những ai đang bất an được an lạc; và làm cho những ai 
chưa chứng Niết bàn, chứng được Niết bàn. 
 Đức Phật tuyên bố tư cách Pháp vương của Ngài như sau: "Ta là bậc nhất 
thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo." Bậc 
nhất thiết trí tức là vị có trí tuệ biết rõ thật tướng của các pháp. Bậc nhất thiết kiến 
là vị thấy rõ tất cả các pháp trong ba cõi sáu đường. Bậc tri đạo, tức là vị biết rõ 
đạo Nhất thừa-Vô thượng; bậc khai đạo, tức là vị đã khai mở chỉ bày đạo Vô 
thượng cho sinh; và là bậc thuyết đạo, tức là vị đã thuyết giảng giáo lý cho chúng 
sinh. Ở đây, tri đạo là nói về tự thân chứng đắc, khai đạo được hiểu qua nhiều 
cách khác nhau bao gồm thân giáo và mật thuyết, không dùng ngôn ngữ; và thuyết 
đạo tức là hiển giáo, giáo pháp được phân biệt trình bày cụ thể. Đây cũng là ba thể 
cách tiêu biểu của một hành giả Pháp Hoa, được thể hiện quan thân, miệng, ý. 
Tâm ngộ đạo, thân hành đạo, và miệng thuyết đạo. 

 
4. Như Một Giọt Nước Biển 

 
  Trên con đường tu tập, nhờ nghe giáo pháp mà hành giả có thể hoá 
giải được những phiền não bên trong nội tâm, và cũng từ đó khơi dậy 
nguồn an lạc làm cho cuộc sống được an lành. Đời này sống an lành thì đời 
sau cũng được an lành. Hành giả từng bước tu tập, vun trồng căn lành rồi 
lần đi vào Phật đạo... Đấy là mục tiêu của mưa pháp (pháp vũ). Vì vậy, thí 
dụ này còn được gọi là vân vũ dụ. Đức Phật ví sự thuyết pháp của Ngài như 
một vầng mây lớn tuôn mưa rưới khắp cây cối, rừng rậm, cỏ thuốc...tất cả 
đều được thấm nhuần, và tuỳ theo giống loại, cây cỏ được sinh trưởng tốt 
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tươi. Cũng vậy, Đức Như Lai nói pháp một tướng và một vị, đó là tướng 
giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt, cuối cùng đưa đến bậc Nhất thiết 
chủng trí.  
 Ở đây, pháp một tướng, một vị là một trong những khái niệm đặc thù 
của Pháp Hoa. Ý nghĩa một tướng được Đức Phật cắt nghĩa rõ ràng đó là 
tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt. Ba khái niệm này- cởi bỏ 
(giải thoát tướng), xa lìa (ly tướng) và vắng lặng (diệt tướng)- đều mô tả 
cái tố chất đặc trưng của một hương vị duy nhất đấy là vô lậu. Hương vị ấy 
là phẩm chất tinh anh của đời sống giác ngộ; nó nuối dưỡng đời sống thánh 
thiện của hành giả và đưa đến chứng đắc nhất thiết chủng trí. Một tướng và 
một vị cũng chính là yếu chỉ Nhất thừa được mô tả một cách xuyên suốt và 
nhất quán trong ngôn ngữ của kinh đại thừa. Một số biểu từ mang ý nghĩa 
này thường được mô tả như: Chư Phật chỉ diễn nói một pháp (diễn thuyết nhất 
pháp), pháp của các Đức Phật thường dùng chỉ thuần một vị (chư Phật chi pháp, 
thường dĩ nhất vị); nước thuần một vị (nhất vị chi thuỷ), pháp thuần một vị (nhất 
vị chi pháp) v.v... 
 Về ý nghĩa, khái niệm tướng giải thoát mô tả một trạng thái tâm không còn 
bị chi phối hay bị trói buộc bởi những giới hạn của thực tế, những gì đang xảy ra 
trong cuộc sống thường nhật. Nhờ đạt được một trạng thái tâm giải thoát như thế 
nên hành giả mới có thể sống tự tại trong mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi cách biệt 
để đồng cảm với tha nhân. Với một tâm thái như thế, hành giả mới có thể sinh 
khởi tâm từ bi và thực hành các hạnh Ba-la-mật. Tiếp theo, tướng xa lìa (xả ly) 
nhấn mạnh đến việc từ bỏ những kiến chấp, vọng tưởng điên đảo, mê lầm. Thực 
tập sống xa rời các bám víu, cố chấp, xa rời các tình thức hư vọng (ly tướng) ảo 
tưởng, hành giả mới có thể phát triển tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. 
Ngay cả khi tu tập và làm các việc lành mà không có tâm xả ly, hành giả sẽ rơi vào 
các kiến chấp ta người, có không, từ đó biến các việc thiện lành của mình thành 
phiền não. Trái lại, với tâm xả ly hành giả có thể sống an nhiên tự tại giữa mọi 
thăng trầm, không dao dộng vui buồn trước thực tế luôn thay đổi. Với cái nhìn 
bình đẳng chân thành từ bản tâm, hành giả không thấy có sự khác biệt giữa ta và 
người và do đó cũng không sinh khởi ý niệm thương, ghét... Tất cả suy tư hay 
hành động đều hợp với thể tính thanh tịnh, nhất như. Do vậy, bình đẳng chính là 
trạng thái tâm vô phân biệt. Trên thực tế, khi vọng tưởng khởi lên thì thế giới sai 
biệt với tất cả phiền não, nhân ngã bỉ thử hiện ra, nhưng khi tâm an trụ trong định, 
trở về nhất tâm-vô phân biệt, thì thế giới ảo tưởng đó sẽ biến mất. Đấy là ý nghĩa 
của ly tướng (tướng xả ly). Sau cùng là tướng tịch diệt (cứu kính Niết bàn thường 
tịch diệt tướng). Đây là trạng thái tâm được tu tập và phát triển đầy đủ các đức giải 
thoát, xả ly, vô niệm, vô trú trước (không bám víu)... Tướng tịch diệt còn được gọi 
là Niết bàn, đấy là một trạng thái đặc thù của tâm đã chấm dứt mọi ảo tưởng, 
không còn bị chi phối bởi các phiền não, khổ đau. Vì vậy tướng tịch diệt thường 
được mô tả như dòng tâm thức vắng lặng của thiền định, với các tính chất đặc 
trưng của hỷ lạc và thanh tịnh.  
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 Mặc dù được mô tả qua ba trạng thái giải thoát, xả ly, và tịch diệt, nhưng rõ 
ràng cả ba yếu tố này có cùng một tính chất và đều sinh khởi trên cùng một nền 
tảng của tâm; vì vậy được gọi là pháp một tướng. Vả lại cả ba trạng thái tâm này 
đều mang tính chất vô lậu nên được gọi là một vị. Tính chất một tướng và một vị 
được Đức Phật đúc kết một cách rất tinh tế qua hình ảnh một giọt nước biển-như 
hải nhất đích.6 Ý kinh nói rằng ở trong biển trí tuệ của Phật, Ngài chỉ dùng một 
giọt nước biển làm cơn mưa pháp tuôn xuống khắp thế gian.7 Quả thật, dù chỉ là 
một giọt nước biển nhỏ nhoi nhưng trong đó cưu mang toàn thể hương vị của đại 
dương.8  
  

5. Hai Thí Dụ theo Nguyên Bản Tiếng Phạn 
 

  Kết thúc chương này, ở đây chúng ta sẽ đề cập đến hai thí dụ không 
có trong bản dịch chữ Hán kinh Pháp Hoa của ngài Cưu-ma-la-thập, nhưng 
có trong nguyên bản tiếng Phạn, được dịch trong các bản kinh Pháp Hoa 
Anh ngữ.9 Hai thí dụ đó là: Người thợ làm đồ gốm từ đất sét, và người mù 
từ thuở nhỏ. Dưới đây là phần lược dịch hai thí dụ còn lại trong phẩm Dược 
Thảo Dụ, chương V. 
 
  " ... Này Ca-diếp, cũng như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng toả 
chiếu khắp thế gian, chiếu xuống cả người tốt và người xấu, cao và thấp, 
thơm và không thơm, ánh sáng ấy toả chiếu một cách bình đẳng, không 
phân biệt. Trong cùng một thể cách như thế, này Ca-diếp, ánh sáng trí tuệ 
toàn giác của Đức Như Lai, Ứng cúng... phóng chiếu bình đẳng đến với tất 
cả chúng sinh trong năm cõi hữu thuận theo cơ duyên của họ hướng đến 
đại thừa, Duyên giác, hay Thanh văn. Cũng không có sự khiếm khuyết hay 
dư thừa nào trong ánh sáng tri kiến của Như Lai cho đến khi chúng sinh 
hoàn toàn hiểu được chân lý. Này Ca-diếp, không có ba thừa; chỉ có những 
hành nghiệp khác nhau của chúng sinh; vì vậy, có sự phân chia thành ba 
thừa. 
  Khi Đức Phật nói như thế, ngài Ma-ha-ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức 
Thế Tôn, nếu không có ba thừa, vì lí do gì cho đến thời điểm này còn có sự 
phân chia Thanh văn, Phật và Bồ tát? 
  Đức Phật trả lời như sau: Này Ca-diếp, như một người thợ gốm làm 
ra những cái lọ khác nhau từ đất sét. Một số lọ dùng để chứa đường, một 
số chứa bơ, một số chứa sữa đông và sữa; một số khác kém chất lượng 
                                         
6 Ư Phật trí tuệ, như hải nhất đích, Ngã vũ pháp vũ, sung mãn thế gian. (Ở nơi trí huệ Phật, 
như một giọt nước biển, Ta rưới cơn mưa pháp, đầy đủ khắp thế gian.) 
7 Khái niệm "biển và một giọt nước biển" tương tự như khái niệm "lá trong rừng và nắm lá 
trong lòng bàn tay" trong các kinh Nikaya. 
8 Tương tự như trong Kinh Tăng Chi Bộ III, chương Tám Pháp, Đức Phật nói "Nước biển mênh 
mông chỉ có một vị là vị mặn; giáo pháp mênh mông cũng chỉ có một vị là vị giải thoát." 
9 Xem bản dịch kinh Pháp Hoa tiếng Anh của H. Kern và Leon Hurvitz. 
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chứa các thứ bất tịnh nhơ uế. Không có sự khác nhau trong đất sét. Sự 
khác nhau là chất liệu được chứa ở bên trong những chiếc lọ mà thôi. Cũng 
vậy, này Ca-diếp, chỉ có một thừa là Phật thừa; không có thừa thứ hai hay 
thứ ba. 
  Sau khi Đức Phật nói như vậy, ngài Ca-diếp lại hỏi: Bạch Đức Thế 
Tôn, nếu chúng sinh có những thú hướng khác nhau, như vậy đối với những 
ai đã ra khỏi ba cõi sẽ có một Niết bàn, hay hai, hay ba? Đức Phật trả lời: 
Này Ca-diếp, Niết bàn là kết quả của sự hiểu biết như thật rằng các pháp 
đều bình đẳng. Từ đây, chỉ có một Niết bàn, không có hai, cũng không có 
ba. Vì vậy, này Ca-diếp, Ta sẽ nói cho ngươi một thí dụ, để kẻ trí nắm vững 
ý nghĩa của những gì được dạy dưới cái bóng của thí dụ này. 
  Này Ca-diếp, đây là trường hợp tương tự, như có một người bị mù từ 
lúc mới sinh, anh ta nói không có dáng vẻ đẹp trai hay xấu xí; không có 
người nào nhìn thấy vẻ đẹp trai hay xấu xí; không có mặt trời, mặt trăng; 
không có các tinh tú và các hành tinh; không có người nào nhìn thấy các 
hành tinh. Một số người khác nói với người mù bẩm sinh rằng: Có những 
dáng vẻ đẹp trai hay xấu xí; người ta có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai hay 
xấu xí; có mặt trời, mặt trăng; có các tinh tú và các hành tinh; con người 
có thể nhìn thấy các hành tinh. Nhưng người mù bẩm sinh không tin họ, 
cũng không chấp nhận những gì họ nói.  
  Bấy giờ có một vị lương y biết rõ các loại bệnh. Lương y nhìn thấy 
người mù và có những suy nghĩ như sau: Căn bệnh của người này phát 
khởi từ hành động tội lỗi của anh ta trong quá khứ. Tất cả bệnh trạng phát 
sinh bao gồm bốn loại: thấp khớp, viêm mật, trầm cảm, và rối loạn tính 
khí. Sau khi suy đi tính lại cách thức điều trị, vị lương y tự suy nghĩ như 
thế này, nếu dùng thuốc theo cách trị thông thường, chắc chắn sẽ không 
chữa khỏi bệnh. Nhưng trên núi tuyết Himalaya, vua của các hòn núi, có 
bốn loại dược thảo: Thứ nhất được đặt tên là vị thuốc có tất cả màu sắc và 
hương vị,10 thứ hai là vị thuốc đem đến sự diệt trừ các loại bệnh, thứ ba là 
vị thuốc giải mọi thứ độc, và thứ tư là vị thuốc ban hạnh phúc cho những 
ai-đứng-đúng-chỗ. Vì thương xót người mù, vị lương y đã nghĩ cách đi đến 
núi Himalaya, vua của những hòn núi. Tại đó, vị lương y đã đi ngược lội 
xuôi, ngang dọc tìm kiếm, với cách này, ông đã tìm được bốn loại dược 
thảo. Sau khi tìm được, lương y đã cho người mù thuốc: một loại nhai bằng 
răng, một loại nghiền nát, một loại trộn với nhiều thứ khác rồi nấu, một 
loại trộn với nguyên chất, một loại đâm xuyên vào tĩnh mạch, một loại làm 
cho cháy sém với lửa, một loại khác sau khi được kết hợp với những hợp 
chất để có thể cho vào chung với phần thức ăn... Do áp dụng những 
phương cách này, người mù bẩm sinh đã phục hồi thị lực; và tiếp theo sau 
sự phục hồi đó, anh ta có thể nhìn thấy bên trong, bên ngoài, xa, gần, ánh 
sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, những hành tinh, và tất cả sự vật hiện 

                                         
10 sarvavarnarasasthān ānugatā. 
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tượng. Bấy giờ anh ta nói rằng: Ôi, quả thật là ngu ngốc tôi đã không tin 
những gì người ta nói, cũng không chấp nhận những gì họ khẳng định. Bây 
giờ tôi nhìn thấy tất cả; tôi đã giải thoát khỏi sự mù loà và lấy lại sự thấy 
biết. Không ai trong thế giới này có thể vượt qua tôi. Lúc ấy, có các vị tiên 
nhân có năm thần thông, khéo thấy biết bằng mắt trời, bằng tai trời, biết 
được suy nghĩ của kẻ khác, kể cả việc nhớ lại các tiền thân, với năng lực 
siêu nhiên, và sự thành tựu giải thoát. Họ đã nói với anh ta rằng: Này ông, 
ông chỉ mới có phục hồi thị giác, ông không thể biết hết tất cả mọi việc. Từ 
đâu mà ông lại kiêu ngạo như thế? Ông không có trí tuệ, ông cũng không 
phải là người thông thái. Các vị ấy đã nói thêm với anh ta rằng: Này ông, 
khi ông ngồi trong căn nhà của mình, ông không thể thấy biết những cái 
bên ngoài, cũng không biết ai nghĩ tốt ai nghĩ xấu; khi ông không thể phân 
biệt, hiểu, hay nghe tiếng của một người đang đứng cách xa năm dặm 
(yoganas) nói chuyện, đánh trống, thổi tù và, hay tương tự như thế; và khi 
ông không thể đi xa hơn một dặm mà không đưa chân lên; và khi ông được 
thụ tinh rồi lớn lên trong thai mẹ và không nhớ gì đến các việc ấy; bằng 
giác quan nào ông cho rằng mình thông thái?Và làm sao ông có thể nói 
rằng ông thấy biết tất cả mọi sự!?Tốt lắm, thưa ông! Hãy lấy tối làm sáng 
và lấy sáng làm tối, nếu đó là điều ông muốn! 
  Lúc bấy giờ, ngừời đàn ông nói với các vị tiên nhân này như sau: 
Bằng cách nào, thông qua những hành động tốt nào, tôi có thể đạt được trí 
tuệ như thế, nhờ vào sự hỗ trợ của các vị có thể đạt được những phẩm chất 
đó? 
  Rồi các vị tiên nhân nói với người đàn ông như sau: Nếu ông muốn có 
những phẩm chất đó, hãy sống ở núi rừng; hay suy tư về chánh pháp, ngồi 
tịnh trong hang động! Và rồi phiền não của ông sẽ được băng tiêu. Bằng 
cách đó, có được những phẩm chất thanh tịnh ông sẽ đạt được những trí 
tuệ siêu nhiên. 
  Lĩnh hội được ý nghĩa đó, người đàn ông đã tiến hành. Trú trong núi 
rừng, tâm của ông ấy tập trung vào một đối tượng, từ bỏ những dục vọng 
trần tục, và ông ấy đã đạt được năm loại thần thông. Và, sau khi đạt được 
các loại trí tuệ siêu nhiên, ông ấy suy nghĩ rằng: Bởi vì trước đây ta đã 
làm không đúng, nên những phẩm chất không tốt đã dồn vào cho ta. Bây 
giờ ta có thể đi đến bất kỳ nơi đâu ta muốn. Trước đây ta là kẻ kiêu mạn, 
hiểu biết nhỏ nhoi, ta quả thật ta là người mù. (pūrrvam cāham alpaprajño 
'lpapratisamvedi andhabhūrto 'smy āsit//)"  11 
 

6. Ý Nghĩa Thí Dụ Người Mù Bẩm Sinh 
 

 Sau khi trình bày thí dụ về người mù bẩm sinh, Đức Phật đã cắt 
nghĩa những chi tiết quan trọng như sau. Trước hết, người mù từ lúc mới 
                                         
11 Đối chiếu theo hai bản dịch tiếng Anh, một của H. Kern và một bản khác của Leon Hurtz. 
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sinh được ví cho chúng sinh đang trôi nổi thăng trầm trong sáu nẻo luân 
hồi. Đấy là những chúng sinh không biết được diệu pháp, sống trong vô 
minh, và dòng nghiệp thức nhiễm ô đã làm cho đời sống của họ thêm tối 
tăm. Chính sự mù loà (vô minh) đã dẫn đến sinh tử luân hồi và nối tiếp 
vòng nhân duyên của khổ đau.12  
 Đức Phật ở đây, xuất hiện như vị lương y với tình yêu vô lượng, đã 
lặn lội lên núi tuyết Himalaya để tìm bốn vị dược thảo đặc biệt nhằm cứu 
chữa cho đứa con mù loà của mình. Bốn vị dược thảo được xem là cánh cửa 
mở đến thế giới Niết bàn của Thanh văn, một cảnh giới tịch diệt được xây 
dựng trên ba pháp không, vô tướng và vô tác.  
 Các vị tiên nhân chứng đắc năm thần thông là các vị Bồ tát. Chính 
các ngài đã giới thiệu con đường đi đến ánh sáng tâm linh hoàn thiện cho 
người mù vừa được thấy. Với niềm tin và cái thấy biết sâu xa, các vị đã 
thúc đẩy anh ta tiến lên quả vị giác ngộ hoàn hảo, thay vì chỉ dừng lại ở 
những kiến chấp và kiêu mạn. Ở đây, vô minh biểu thị cho người mù; các 
phiền não kiến chấp, sân hận, và si mê tương ưng với các loại bệnh của anh 
ta: thấp khớp, viêm mật, trầm cảm hay rối loại tính khí. Bốn loại cỏ thuốc 
được biểu thị cho bốn pháp đó là không, vô tướng, vô nguyện và tịch diệt. 
Do phát triển tư duy thiền định dựa trên bốn pháp này mà hành giả có thể 
đạt đến cảnh giới tịch tịnh, vắng lặng, trú xứ Niết bàn của hàng Thanh văn.  
 Sau khi cứu chữa, thị lực của ngươi mù được hồi phục biểu thị cho 
hàng nhị thừa đã giải thoát khỏi sự luân hồi sinh tử trong ba cõi, sáu 
đường. Nhưng tại đây, anh ta đã vội tin và cho rằng đã đạt đến Niết bàn 
thật sự. Không còn quả vị nào cao hơn để chứng đắc. Và vì thế, Đức Phật 
đã dạy anh ta rằng làm sao một người chưa thâm nhập tất cả pháp có thể 
tuyến bố đã chứng đắc Niết bàn? Trước lời khai thị của Phật cũng như các 
vị thiện tri thức, anh ta hiểu rằng, giờ đây mình không còn lệ thuộc vào 
những trói buộc trong tam giới nhưng mình vẫn chưa thật sự đạt đến Niết 
bàn tối thượng. 
 ... Rồi một ngày cơ duyên đã đến, khi chứng đắc trí tuệ chân thật 
(thật trí), anh ta nhìn thấy toàn bộ tam giới như là ma thuật, như giấc mộng, 
như ảo hoá, như tiếng vọng trong hư không. Từ đó, anh ta thấy được rằng 
tất cả pháp là bất sinh, bất diệt, không trói buộc, không cởi mở, không tối, 
không sáng. Kinh ghi rằng, bất kỳ ai nhìn các pháp thâm diệu trong một 
ánh sáng như thế, người ấy với cái nhìn vô kiến, nhìn thấy toàn thể tam 
giới với những chúng sinh dị biệt và những thú hướng sai khác. 

 
7. Mối Liên Hệ Giữa Các Thí Dụ 

 
 Kinh Pháp Hoa nổi tiếng với các thí dụ, bao gồm bảy thí dụ. Nếu 
cộng thêm hai thí dụ trong phẩm Dược Thảo Dụ này, chúng ta sẽ có tổng 
                                         
12 Tương tự giáo lý 12 Nhân duyên, từ vô minh đến lão tử... 
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cộng chín thí dụ. Các nhà biên soạn xưa nay vẫn thường đề cập cụm từ 
Pháp Hoa cửu dụ hay Pháp Hoa thất dụ.13 Thực tế, ngay phần đầu trước thí 
dụ người thợ làm đồ gốm, Đức Phật đã đề cập đến thí dụ ánh sáng mặt 
trời/mặt trăng. Nếu xem đây là một thí dụ, thì riêng phẩm Dược Thảo Dụ ở 
chương này có đến bốn thí dụ. Cả bốn thí dụ này đều tập trung vào một 
thông điệp chính đó là sự khẳng định rằng chỉ có một thừa là Phật thừa, 
không có hai thừa hay ba thừa. Khơi dậy và phát huy Phật tính hay khả 
năng thành Phật ở tất cả chúng sinh là mục đích duy nhất của toàn bộ giáo 
điển mà Đức Phật đã dạy trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo hoá của 
Ngài. Ở đây, ngay cả khái niệm Niết bàn cũng là một cách gọi khác của 
Phật tính nhằm mô tả yếu tính duy nhất của con đường Nhất Phật thừa.  
 Trong ba thí dụ (không có trong bản Hán dịch) này, trước hết ở thí 
dụ đầu tiên, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, Đức Phật nhấn mạnh đến tính 
chất bình đẳng không phân biệt của chân lý; và những gì ngài nói ra đều có 
chung một mục đích duy nhất đó là con đường đi đến Phật đạo hay nói khác 
hơn là thành Phật. Cũng như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng toả chiếu 
khắp thế gian, ánh sáng ấy toả chiếu một cách bình đẳng, không phân biệt. 
Cũng vậy, ánh sáng trí tuệ toàn giác của Đức Phật phóng chiếu đến với tất 
cả chúng sinh một cách bình đẳng; ánh sáng ấy chỉ có một mà thôi. Tuỳ 
theo cơ duyên và chí hướng của chúng sinh cao thấp khác nhau mà có Đại 
thừa, Duyên giác, hay Thanh văn. Mặc dù được trình bày rất ngắn gọn, 
nhưng rõ ràng thí dụ ánh sáng này hoàn toàn tương đồng với thí dụ vầng 
mây tuôn mưa ở đầu chương. Đó là nước mưa chỉ thuần một vị và bình 
đẳng rưới xuống thế gian. 
  Tiếp theo, khi ngài Ca-diếp hỏi Đức Phật rằng nếu không có ba thừa, 
vì lí do gì cho đến thời điểm này (thời điểm giảng kinh Pháp Hoa) còn có 
sự phân chia Thanh văn, Phật và Bồ tát? Đức Phật trả lời câu hỏi này bằng 
thí dụ người thợ làm đồ gốm. Người thợ gốm làm ra những cái lọ khác nhau 
từ đất sét. Một số lọ dùng để chứa đường, một số chứa bơ, một số chứa sữa; 
một số khác kém chất lượng chứa các thứ bất tịnh nhơ uế...Ở đây, không có 
sự khác nhau trong cùng một loại đất sét. Sự khác nhau chỉ nằm ở chất liệu 
được chứa ở bên trong những chiếc lọ mà thôi. Tương tự như thế, tuỳ thuận 
theo những thú hướng, căn duyên, trình độ của mỗi chúng sinh mà có sự 
phân biệt ba thừa khác nhau. Sau khi nghe thí dụ này, ngài Ca-diếp lại hỏi 
tiếp: Nếu chúng sinh có những thú hướng khác nhau, nhất là đối với những 
ai đã ra khỏi ba cõi, vậy sẽ có một Niết bàn, hai Niết bàn, hay ba Niết bàn? 
Đức Phật trả lời một cách sắc bén như sau: "Niết bàn là kết quả của sự hiểu 
biết như thật rằng các pháp đều bình đẳng. Từ đây, chỉ có một Niết bàn, 
                                         
13 Pháp Hoa thất dụ: 1-Hoả trạch dụ hay tam xa hoả trạch (phẩm Thí Dụ), 2-Cùng tử dụ (phẩm 
Tín Giải), 3-Dược thảo dụ hay Vân vũ dụ (phẩm Dược Thảo), 4-Hoá Thành Dụ (phẩm Hoá 
Thành Dụ), 5-Y châu dụ (phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký), 6-Kế châu dụ (phẩm An Lạc Hạnh) và 
7-Y sư dụ (phẩm Như Lai Thọ Lượng). Hai thí dụ còn lại trong chín thí dụ (Pháp Hoa cửu dụ) 
là người thợ làm đồ gốm từ đất sét và người mù từ thuở nhỏ.  
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không có hai, cũng không có ba." Tại điểm này, có một điểm giáo lý rất 
quan trọng đó là Niết bàn được xem là đồng nghĩa với thật tướng của các 
pháp. Biểu từ các pháp đều bình đẳng nói lên rằng không có sự sai khác 
không những giữa Niết bàn với Niết bàn như trong các quả vị, mà ngày cả 
giữa sinh tử với Niết bàn cũng không có sự sai khác. Như thế, trong cái 
nhìn của Nhất thừa, sinh tử và Niết bàn chỉ là một, Phật và Niết bàn cũng 
chỉ là một. 
  Sau cùng là thí dụ người mù bẩm sinh từ thuở nhỏ. Ở thí dụ này, Đức 
Phật nói về tâm thức của chúng sinh từ trong cõi vô minh cho đến khi được 
tiếp thu giáo pháp. Do túc duyên và hành nghiệp của mỗi chúng sinh không 
giống nhau, từ đó chí nguyện cũng khác nhau và đưa đến thành tựu các mục 
đích khác nhau. Ở đây, có ba cấp độ. Trước hết, đó là khi sinh ra đã mù, ý 
nói đến sự mù loà từ xa xưa, từ vô thuỷ cho đến tận ngày nay. Sự mê mù ấy 
không phải là một căn bệnh đơn thuần mà nó biểu thị cho cái nguyên nhân 
đích thực của sinh tử luân hồi, đấy chính là vô minh. Tiếp đến, người mù 
lần đầu tiên thấy được thế giới sự vật hiện tượng bên ngoài, một thế giới 
hoàn toàn mới lạ chưa bao giờ xuất hiện ngay cả trong tâm thức của anh ta. 
Nhưng những gì anh ta thấy được chỉ giới hạn trong cái thấy của đôi mắt 
mù vừa được sáng, nó không phải là cái thấy toàn diện. Chính vì vậy, anh 
ta đã vội tin rằng mình đã thấy được sự thật, thấy được chân lý. Sự mờ tối 
của cái thấy này biểu thị cho kiến chấp của hàng nhị thừa về quả vị mà họ 
đạt được. Và cuối cùng, hàng nhị thừa, sau khi đã đi ra khỏi những giới hạn 
của đời sống mù tối, giải thoát khỏi tam giới, giờ đây họ sẽ làm gì trong 
khi vẫn chưa chứng đắc quả vị của chư Phật toàn giác? Đây quả là một 
thách thức lớn lao ngay trong thế giới tâm chứng của hàng thánh giả. Hoặc 
là họ sẽ an trụ mãi mãi trong tịch diệt, khôi thân diệt trí, như tro tàn than 
nguội; và hoặc là họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình Bồ tát đạo hướng đến Vô 
thượng Bồ đề. Cũng nên lưu ý rằng hành trình của Bồ tát đạo luôn đi kèm 
với bốn đại nguyện (vô biên, vô tận, vô lượng và vô thượng), đấy là đời 
sống lý tưởng của Bồ tát đạo được biểu thị bằng tình yêu và trí tuệ phô diễn 
trên con đường dài vô tận. Chính vì vậy, sau khi đã đạt đến trí tuệ siêu 
nhiên, người mù thuở xưa đã nhìn thấy ba cõi như ma thuật, như giấc 
mộng, như ảo hoá, như tiếng vọng thinh không. Và cũng từ đó, anh ta thấy 
được rằng tất cả pháp là bất sinh, bất diệt. Tại đây, một lần nữa chúng ta 
bắt gặp chân lý Nhất thừa tiềm ẩn đó đây trong suốt cuộc hành trình từ cõi 
mù loà cho đến mắt sáng, từ vô minh cho đến đạt ngộ.  
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8. Kệ Tụng của Thí Dụ Người Thợ Gốm và Người Mù Bẩm Sinh 
 

  Phần kệ tụng này được dịch từ Anh ngữ một bản của H. Kern và một 
bản khác của Leon Hurvitz, cả hai đều được dịch từ nguyên bản tiếng Phạn.  
 
 Lúc bấy giờ, để giải thích đầy đủ hơn về cùng chủ đề này, Đức Phật đã 
nói kệ sau đây: 
 

• 45. Như tia sáng mặt trời, và mặt trăng chiếu xuống, tất cả loài chúng 
sinh, cả người tốt và xấu, không thiếu cũng không thừa; 

• 46. Như mặt trời mặt trăng, trí tuệ của Như Lai, soi hướng cho chúng 
sinh, bình đẳng không thiên vị; 

• 47. Như người thợ làm gốm, từ một loại đất sét, làm ra các chiếc lọ, 
cái đựng đường, đựng sữa, cái đựng bơ, đựng nước; 

• 48. Cái đựng đồ nhơ uế, cái đựng sữa đông đặc, đất sét do người thợ, 
dùng làm ra các lọ, chỉ có một mà thôi; 

• 49. Tuỳ theo mỗi chất liệu, được bỏ vào bên trong, mà chiếc lọ được 
chế, để chứa đựng mỗi thứ; Đức Như Lai cũng vậy, tuỳ thú hướng 
khác nhau; 

• 50. Nói các thừa sai khác, nhưng chỉ có một thừa, là Phật thừa chân 
thật; vì vô minh lưu chuyển, chúng sinh không biết được, ý nghĩa của 
diệt độ; 

• 51. Tuy nhiên ai hiểu rằng, các pháp vốn là Không, chúng không có 
tự tính, vị ấy vào bản thể, trí tuệ của Như Lai. 

• 52. Vị đạt đến trí tuệ, ở giai tầng bậc trung, thì gọi là Duyên giác; vị 
thiếu vắng trí tuệ, về tính Không các pháp, được gọi là Thanh văn; 

• 53. Khi chứng ngộ các pháp, vị ấy được gọi là, đấng toàn giác hoàn 
hảo; nhờ hàng trăm phương tiện, vị ấy luôn thuyết pháp, để hoá độ 
chúng sinh. 

• 54. Như người mù bẩm sinh, do không thấy nhật nguyệt, các tinh tú 
hành tinh, trong sự mù loà ấy, nói không có vật nào, có thể được 
nhìn thấy. 

• 55. Một lương y vĩ đại, thương tưởng đến người mù, đi lên đỉnh núi 
tuyết, ngược xuôi ngang dọc tìm, 

• 56. Lấy được bốn loại thuốc; một loại chứa tất cả, màu sắc cùng 
hương vị, và các trạng thái sống; cả bốn loại như thế, lấy làm thuốc 
trị bệnh. 

• 57. Ông sử dụng như vầy: cho người mù một loại, sau khi đã nhai 
vụn, và một loại khác nữa, sau khi đã nghiền nát, và thêm một loại 
khác, bằng cách tiêm vào thân. 

• 58. Người mù sau đó đã, phục hồi các thị lực, anh ta thấy mặt trời, 
mặt trăng và tinh tú, cùng với các hành tinh; và anh ta nghĩ rằng, 
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trước đây mình đã nói, những điều thật ngu si! 
• 59. Cũng vậy các chúng sinh, vì vô minh mê mù, từ lúc mới sinh ra, đi 

vào cõi điên đảo, bất an và hỗn loạn, bởi vì họ không hiểu, vòng 
nhân quả luân hồi, con đường của khổ đau. 

• 60. Trong tăm tối vô minh, Đức Như Lai là bậc, có trí tuệ tối thắng, 
thông suốt cả vạn pháp, vị lương y vĩ đại, với tình yêu cao cả, đã 
xuất hiện nơi đời. 

• 61. Là vị thầy khéo léo, sử dụng các phương tiện, tuyên bày pháp 
chân thật, Ngài mở tri kiến Phật, cho những ai ở trong, đạo Nhất 
thừa thắng diệu. 

• 62. Vị chỉ bày tri kiến, bậc trung cho người có, trí tuệ của bậc trung; 
đối với kẻ sợ hãi, vòng luân hồi sinh tử, Ngài chỉ bày tri kiến, phù 
hợp với căn duyên. 

• 63. Hàng Thanh văn đã vượt, ra ngoài cả tam giới, cho rằng họ đã 
đến, cõi Niết bàn tịnh lạc, nhưng chỉ khi nào biết, trọn tất cả các 
pháp, mới thật sự đạt đến, cõi bất tử Niết bàn. 

• 64. Trong các trường hợp đó, như những vị tiên nhân, thôi thúc bởi 
tình thương, Ta nói với người ấy: Ngươi đã phạm sai lầm, đừng tự 
hào tri kiến, giới hạn của chính ngươi. 

• 65. Khi ở trong căn phòng, với thấy biết giới hạn, ngươi không thể 
biết được, những gì đang diễn ra, bên ngoài căn phòng ấy. 

• 66. Khi đang ở bên trong, ngươi không thể biết được, giờ đây những 
người khác, ở bên ngoài làm gì, hay không có làm gì. Từ đâu mà cho 
rằng, ngươi là kẻ thông thái, người tri thức thấp bé? 

• 67. Bất kỳ âm thanh nào, cách xa đây năm dặm, ngươi không thể nghe 
được, cũng không nói được gì. 

• 68. Ngươi không thể phân biệt, ai nghĩ tốt ai nghĩ xấu, về chính bản 
thân ngươi, do đâu ngươi hành xử, rất kiêu mạn như thế? 

• 69. Khi đi xa một dặm, không thể đi mà không, có dấu con đường 
mòn. Ngươi không thể nhớ được, những gì đã xảy ra, khi ở trong thai 
mẹ. 

• 70. Trong khắp thế giới này, người được gọi toàn tri, có năm loại 
thần thông. Nhưng vì ngươi ngu muội, do ảo tưởng nên nói: "  Ta thật 
biết tất cả!" 

• 71. Nếu tìm sự toàn tri, hướng tâm đến trí tuệ, dấn thân chốn núi 
rừng, thiền tư về chánh pháp, qua đó ngươi sẽ đạt, được trí tuệ siêu 
nhiên. 

• 72. Người đàn ông nắm được, ý nghĩa đó rồi thì, đi vào trong núi 
rừng, thiền định và tập trung, chỉ trong thời gian ngắn, đã đạt được 
thần thông. 

• 73. Cũng như hàng Thanh văn, nghĩ rằng họ đã đạt, đến chân thật 
Niết bàn. Nhưng bậc chiến thắng (Gina) đã, chỉ họ rằng đây là, sự 
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tạm nghỉ mà thôi, không phải thật diệt độ. 
• 74. Do chính vì phương tiện, mà chư Phật đã nói, các giáo lý như 
vậy. Rời khỏi nhất thiết trí, sẽ không có Niết bàn; hãy tiến đến nơi 
đây! 

• 75. Tri kiến trong ba đời, và sáu Ba-la-mật, Không, vô tướng, vô 
nguyện. 

• 76. Ý tưởng về giác ngộ, các pháp hướng Niết bàn, còn tuôn chảy hay 
không, tất cả đều tĩnh lặng, giống như cõi hư không. 

• 77. Và bốn loại phẩm hạnh, của các trời Phạm thiên, và các loại pháp 
khác, đều là pháp phương tiện, để dắt dẫn chúng sinh, chúng đã 
được tuyên thuyết, bởi các đấng thánh hiền.  

• 78. Và người biết rõ rằng, tất cả pháp trên đời, đều có bản chất như, 
những giấc mộng ảo hoá, như cây chuối không lõi, như tiếng vọng 
hư không; 

• 79. Và người thấy biết rằng, bản chất của toàn bộ, ba cõi cũng như 
thế, không buộc, không giải thoát, người ấy biết tịch diệt. 

• 80. Và người xem các pháp, đều giống là như thế, tướng tính đều 
rỗng lặng. Không tìm kiếm cũng không, có pháp nào để nhận. 

• 81. Người như thế là người, có trí tuệ vĩ đại, và thấy toàn thể pháp, 
một cách rất toàn diện. Ở trong thế giới này, không có ba thừa nào, 
chỉ có một thừa thôi,. 

• 82. Tất cả pháp cũng thế, bình đẳng, cho tất cả, luôn giống nhau-
không khác, Biết rõ được điều này, là người ấy biết rõ, cõi Niết bàn 
bất tử. 

 


