
CHỨNG CỨ TIN CẬY CHO NIỀM TIN ... 
 

 

Trong kinh Tư  Sát của Bộ Kinh Trung Bộ - Tập Một, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

đặt vấn đề: trước khi tin ai – cho dù đó là Ngài: Phật Thích Ca Mâu Ni – thì cũng 

phải nhận định, phân tích, kiểm tra kỹ càng – sau khi đã có những chứng cứ tin 

cậy, việc đặt niềm tin ấy mới thật đáng giá trị. Tuy nhiên, vấn đề là: làm sao để có 

được những chứng cứ tin cậy ? Kinh Tư Sát sẽ giúp hiểu rõ vấn đề … 

 

Tư sát có ngh a là m    , ph n t ch để kiểm tra  

 

N u như có ai đó đặt vấn đề là:  

 ó thật Như  ai là  hánh   ng  hánh  iác kh ng ?  

Thì các vị phải trả l i th  nào ? 

 

 ể trả l i được vấn đề này, phải d a vào cách thức kiểm tra của vị Tư sát T  kheo 

đã th c hiện các  ước kiểm tra đ i với Như  ai  

 

 ác  ước như sau: 

 

“Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết rõ tập tánh ( Cetapariyayam ) của 

người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai, để ý thức được Ngài có Chánh Đẳng 

Giác hay không ?” 

 

“Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác, cần 

phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp: Các pháp do mắt, tại nhận thức, nghĩ 

rằng: "Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở 

Như Lai hay không hiện khởi ?" Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo được biết 

như sau: "Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy không có 

hiện khởi ở Như Lai". 

 

 ó ngh a:   Trước h t   vị Tư sát T  kheo phải tìm hiểu  em: có phải Như  ai nhận 

thức s  vật-hiện tượng t  nhi n và  ã hội   ng m t và tai – như những ngư i đ i 

thư ng kh ng ?  à sau khi tìm hiểu, vị T  kheo này k t luận: Như  ai nhận thức 

s  vật-hiện tượng t  nhi n và  ã hội kh ng phải   ng m t và tai – như những 

ngư i đ i thư ng      n nhi n, vị Tư sát T  kheo này cũng phải có Thiên nh n, 

Thiên nhĩ để làm c ng việc tư sát của mình    

 

 ước ti p theo: 



    i   vị ấy   phải   tìm hiểu thêm: "Những tạp pháp ( khi nhiễm khi tịnh ) do mắt, 

tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi ? Sau 

khi tìm hiểu như vậy và vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Những tạp pháp do mắt, tai 

nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai".  

 

Tức, phải kiểm tra  em có phải Như  ai l c  tậm  l c  tịt  hay kh ng ? Sau khi 

kiểm tra, vị T  kheo này k t luận: kh ng phải như th   

 

Ti p theo: 

“Vị ấy tìm thiểu thêm: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, tai nhận thức; 

những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi ?"  

Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Những pháp hoàn toàn 

thanh tịnh do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai".  

Ti p theo: 

Vị ấy tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian 

lâu dài hay trong một thời gian ngắn ?".  

Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Vị Tôn giả này thành tựu 

thiện pháp này trong một thời gian lâu dài, vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp 

này không phải trong một thời gian ngắn".  

 

  n đ y thì  ước kiểm tra s  kh i đã được g i là  ong   à, đ n đ y được ph p k t 

luận r ng: Như  ai đã tu luyện trong th i gian rất dài và đã thành t u Thông Thiên 

nh n, Thông Thiên nhĩ   hai trong sáu L c thông ).  

 

Như  ai đã nhận thức    iết   s  vật-hiện tượng t  nhi n và  ã hội   ng Thông 

Thiên nh n, Thông Thiên nhĩ cho n n Ngài đã nhìn ra được  ản chất của ch ng   

 

 ản chất của s  vật-hiện tượng t  nhi n và  ã hội ấy là gì ?  ó là s  vận động và 

chuyển hóa, t  đó Ngài k t luận: 

  i s  vật và hiện tượng trong t  nhi n và  ã hội lu n vận động và chuyển hóa   

 

 ó là lẽ Vô ng , Vô thường. 

 

Tri t l  Vô ng , Vô thường của Như  ai – cũng như các tri t l  khác của Ngài – 

ch ng hề mang t nh chủ quan – đ y ch  là phản ánh về các mặt của đ i s ng trong 

t  nhi n và  ã hội   ì, ch  là s  phản ánh trung th c và khách quan – n n, Như  ai 

nói r ng:  Ta ch ng có gì để nói    Ta ch ng có gì để thuy t   

 

 ì đ y là cuộc kiểm tra t nh  hánh   ng  hánh  iác   giác ngộ hoàn toàn   n n 

phải ti p t c  em  em Như  ai có  ị  thoái hóa,  i n chất  hay kh ng  



 

Ti p theo: 

“Vị ấy tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy 

hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây không ?"  

T i sao l i phải kiểm tra điều này ?  ì r ng: khi vị ấy chưa được hữu danh, chưa 

có danh tiếng th  không có chuyện g   ảy ra, tuy nhiên, một khi . vị Tỷ-kheo ấy 

được hữu danh, có danh tiếng, thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị 

ấy.  

Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Vị Tôn giả Tỷ-kheo   Như 

Lai ) hữu danh này, khi có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy". 

 

Ti p theo: 

 

“Vị ấy tìm hiểu thêm: "Vị Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không 

phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Có phải do v  đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, nên 

vị này không thỏa mãn các d c ?". 

 

 ó ngh a là: Vị Tôn giả này   Như  ai  , do vô úy   kh ng sợ   mà từ bỏ, ( hay ) vị 

Tôn giả này vì sợ hãi mà từ bỏ ?  ó phải Vị Tôn giả này   Như  ai   đã kh ng đáp 

ứng m i ham mu n, nhu c u của  ản th n – vì đã đo n diệt Tham, Sân, Si – hay ch  

là gượng g o,  p  uộc th n  ác ? 

 

“Sau khi t m hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: "Vị Tôn giả này, do vô úy mà 

từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Do v  đoạn diệt tham ái, vì 

không có tham ái, nên vị này không thỏa mãn các d c".  

 

Th  T n nói th m: 

 

“Này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác hỏi vị Tỷ-kheo ấy như sau: "Những 

dữ kiện Tôn giả là gì, những bằng chứng của Tôn giả là gì, mà Tôn giả nói: "Vị 

Tôn giả   Như  ai   này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi mà 

từ bỏ".    à   do v  đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái, nên vị này không thỏa 

mãn các d c ?".  

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn trả lời một cách chân chánh phải trả lời như sau: 

"Vị Tôn giả này sống giữa Tăng chúng hay sống một mình, dầu cho những vị sống 

ở đây là thiện hạnh, là ác hạnh, dầu cho có những vị giáo giới hội chúng, ở đây có 

những vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không  ị ô nhiễm bởi tài vật, vị 

Tôn giả này không vì vậy mà khinh bỉ họ vì lý do này”. 

 



Th  T n nói r ng:  ột mặt vị Tư sát T  kheo   t    kiểm tra   ng ch nh n ng l c 

ri ng của mình – mặt khác vị ấy c n truy vấn Như  ai   ng l i, với các c u h i 

như sau: 

"Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai 

hay không có hiện khởi ?"  

Như Lai trả lời như sau:  

Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy không hiện khởi ở Như 

Lai.  

Những tạp pháp ở mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay 

không có hiện khởi ?"  

Như Lai trả lời như sau:  

Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như 

Lai.  

Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện 

khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi ?"  

Như Lai trả lời như sau:  

Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện 

khởi ở Như Lai".  

 

 à đ y là những l i sau cùng của Th  T n trong kinh này: 

 

“Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới.  

Không có ai giống Ta như vậy.  

Này các Tỷ-kheo, một đệ tử phải đến gần bậc Đạo Sư có nói như vậy để được nghe 

pháp.  

Vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến 

vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương (Sappati haga). 

Này các Tỷ-kheo, tùy theo vị Đạo Sư thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo, từ vấn đề này đến 

vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp 

tương đương; vị Tỷ-kheo, tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy, đạt 

đến sự cứu cánh của từng pháp một.  

Vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc Đạo Sư: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, 

Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì".  

 

Này các Tỷ-kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập, căn cứ, an 

trú trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, này các Tỷ-kheo, 

lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên ( chánh ) kiến, vững 

chắc, không thể bị phá hoại bởi một Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma ra, Phạm 

thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và 

như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp”. 



 

 

Như  ậy, Kinh Tư Sát trong  ộ Kinh Trung  ộ đề cập đ n vấn đề:  ột khi đặt 

niềm tin vào ai – thì c n phải có đ y đủ những dữ liệu, chứng cứ  ác th c  Những 

dữ liệu, chứng cứ  ác th c này kh ng ch  d a vào l i nói – mà, đ i h i phải có 

kiểm chứng, kiểm tra  S  kiểm chứng, kiểm tra này phải được d a vào một ngư i 

có n ng l c chuy n m n rất cao và rất s u   h  khi ấy s  k t luận mới có thể mang 

l i t nh khách quan và trung th c   

 

 ức Phật Th ch  a   u Ni kh ng mu n đặt niềm tin vào Ngư i một cách mù 

quáng   

Niềm tin đặt vào Ngư i phải d a vào s  th c chứng trải nghiệm   sau khi chứng tri 

trong pháp ấy, đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một ).  

 ó như vậy thì: niềm tin vào Như  ai ấy mới được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn 

cứ trên ( chánh ) kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một Sa-môn, Bà-la-

môn, chư thiên, Ma ra, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 

 

 

 

( Trích từ “Kinh Trung Bộ Chú giải – Tập Một  ) 
 


