
 
 
 
 
‘M¶t ngày n†,’ theo nhÜ Çåi sÜ Shabkar k‹ låi trong ti‹u sº 
cûa ngài,  ‘tôi Çã an trú trong s¿ hiŒn diŒn cûa ÇÙc PhÆt 
Thích Ca trong m¶t khoäng th©i gian kéo dài lâu, thÆt lâu.  
Tôi h‰t sÙc chí tâm chí thành khÃn nguyŒn, và nh© Çó, Çã 
bÜ§c chân vào ÇÜ®c trång thái an tïnh sâu xa tuyŒt ÇÓi. 
Sau Çó, trong khi tôi Çang bách b¶ d†c theo con ÇÜ©ng Ç‹ 
Çi nhiÍu (circumambulation) chung quanh thành phÓ, tôi 
Çã g¥p phäi xác cûa rÃt nhiŠu nh»ng con cØu và con dê Çã 
bÎ gi‰t ch‰t.  Ngay giây kh¡c Çó, lòng tØ bi nhÜ nÜ§c lÛ 
dâng lên thÆt mãnh liŒt trong tôi Ç‰n n‡i tôi không th‹ nào 
chÎu Ç¿ng ÇÜ®c n»a vì tôi quá thÜÖng xót cho tÃt cä nh»ng 
con thú Çã bÎ gi‰t ch‰t trên cõi Ç©i này. Tôi liŠn quay gót 
trª låi trÜ§c bÙc tÜ®ng cûa ÇÙc PhÆt, và trong khi Çänh lÍ, 
tôi Çã phát nguyŒn nhÜ sau: ‘B¡t ÇÀu tØ ngày hôm nay trª 
Çi, con nguyŒn së hoàn toàn chØa bÕ hành Ç¶ng xÃu ác æn 
thÎt cûa chúng sinh, m‡i m¶t chúng sinh Çã tØng là cha mË 
cûa con trong quá khÙ.’ 
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hoàn cänh.  ñiŠu ngài quan tâm Ç‰n nhÃt là  m†i 
ngÜ©i cÀn phäi chuy‹n hoá và trÜªng thành.  ñÓi v§i 
chúng ta là nh»ng ngÜ©i Çang Çi trên con ÇÜ©ng ñåo, 
chúng ta Çang phäi ÇÓi diŒn v§i nh»ng  Çòi hÕi Çôi 
khi quá sÙc chÎu Ç¿ng cûa mình.  Do Çó, phÜÖng cách 
h»u hiŒu và th¿c t‰ nhÃt Ç‹ chúng ta có th‹ ti‰p cÆn 
nh»ng vÃn ÇŠ này là t¿ nhÆn lÃy m¶t thái Ç¶ nhún 
nhÜ©ng, và s¤n sàng dÃn bÜ§c khªi ÇÀu tØ ngay nÖi 
chúng ta Çang ÇÙng (‘start where we are’)-- v§i tÃt cä 
vÓn li‰ng thô thi‹n s¤n có trong ta, v§i tÃt cä nh»ng 
cá tính cûa riêng ta, nh»ng nhu cÀu cûa ta, nh»ng y‰u 
Çi‹m cûa ta. N‰u vì bÃt cÙ lš do gì mà chúng ta 
không th‹ bÕ æn thÎt ÇÜ®c thì chính trong ÇÎa vÎ cûa 
ngÜ©i Çang æn thÎt, chúng ta së khªi s¿ t¿ rèn luyŒn. 
Và hi‹n nhiên là chúng ta Çang ÇÜ®c rèn luyŒn và 
Çang ti‰n dÀn Ç‰n m¶t møc Çích.  ChÌ m¶t ÇiŠu này 
không thôi cÛng Çû là lš do chính Çáng Ç‹ ta cÀn phäi 
tôn tr†ng š ki‰n [vŠ viŒc bÕ æn thÎt] và không nên áp 
Çäo š ki‰n này b¢ng nh»ng tranh luÆn phi‰n diŒn.  Khi 
ta chÃp nhÆn r¢ng ta có tiŠm næng Ç‹ thay Ç°i thì Çây 
chính là ÇiŠu kiŒn tiên quy‰t cho nh»ng ti‰n tri‹n Çåo 
ÇÙc.   Theo bÜ§c chân cûa chÜ BÒ-Tát, ta phäi s¤n 
sàng ch© Ç®i chuyŒn ta së ÇÜ®c chuy‹n hoá; và trong 
chiŠu sâu và chiŠu r¶ng cûa s¿ chuy‹n hoá Çó, thì 
chuyŒn ta có th‹ phäi ÇiŠu chÌnh cách thÙc æn uÓng 
dinh dÜ«ng xem ra cÛng chÌ là m¶t thay Ç°i rÃt nhÕ 
bé mà thôi.   
 

 Trích ‘L©i Gi§i ThiŒu’ do nhóm dÎch thuÆt PADMAKARA 
TRANSLATION GROUP biên s†an tØ trong tÆp sách ‘Food For 
Bodhisattvas’ cûa ngài Shabkar (Shambhala Publications, 2004). 

 
 

 

Có nh»ng ngÜ©i tuy không hi‹u bi‰t nhiŠu vŠ PhÆt 
Giáo nhÜng låi có phÀn nào quen thu¶c v§i giáo lš bÃt 
båo Ç¶ng và tØ bi cûa Çao PhÆt, nh»ng ngÜ©i này 
thÜ©ng hay lÀm tÜªng r¢ng gi§i PhÆt tº ÇŠu æn chay.  
H† có phÀn nào ngåc nhiên pha chút thÃt v†ng khi 
khám phá ra r¢ng rÃt Çông PhÆt tº ª cä phÜÖng ñông 
lÅn phÜÖng Tây vÅn thÜ©ng æn thÎt (æn m¥n), cho dù 
không nhÃt thi‰t là tÃt cä PhÆt tº ai ai cÛng æn thÎt nhÜ 
vÆy.  BÕ qua bên lŠ vô sÓ nh»ng y‰u tÓ änh hÜªng 
Ç‰n quy‰t ÇÎnh æn m¥n cûa ngÜ©i PhÆt tº, dù riêng tÜ 
hay liên quan Ç‰n hoàn cänh xã h¶i, thì thái Ç¶ chung 
chung cûa gi§i ‘PhÆt tº æn m¥n’ ÇŠu n¢m dÜ§i s¿ chi 
phÓi cûa nh»ng y‰u tÓ væn hoá và lÎch sº, m‡i quÓc 
gia m¶t khác biŒt, không quÓc gia nào giÓng quÓc gia 
nào.  M¶t ví dø Çi‹n hình là gi§i PhÆt tº tu theo ñåi 
ThØa tåi hai quÓc gia Trung Hoa và ViŒt Nam, sÓng 
m¶t n‰p sÓng c° truyŠn, gi§i PhÆt tº này thÜ©ng 
thÜ©ng là nh»ng ngu©i æn chay thuÀn thành. NgÜ®c 
låi, tåi NhÆt Bän ch£ng hån, không có gì lå lùng khi 
thÃy PhÆt tº æn m¥n, và hÖn th‰ n»a, tåi Tây-Tång, 
chuyŒn PhÆt tº æn m¥n gÀn nhÜ luôn luôn là chuyŒn 
ÇÜÖng nhiên.  Khi PhÆt Giáo b¡t ÇÀu lan truyŠn qua 
Âu Châu, MÏ Châu và nhiŠu nÖi khác, nh»ng ngÜ©i ÇŒ 
tº m§i tåi các nÖi này t¿ Ç¶ng áp døng thái Ç¶ và các 
pháp tu tiêu bi‹u cûa  truyŠn thÓng tu nào mà h† 
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Çang noi theo.  ñiŠu này thÆt ra cÛng là ÇiŠu rÃt t¿ 
nhiên. 
  
 
Tây-Tång là m¶t quÓc gia tåi châu Á mà toàn b¶ giáo 
huÃn PhÆt Giáo Çã ÇÜ®c truyŠn th£ng tØ ƒn-ñ¶ vào 
Tây-Tång [không Çi qua m¶t trung gian nào].  B¡t ÇÀu 
tØ th‰ k› thÙ tám trª Çi cho Ç‰n nay, ngÜ©i dân Tây-
Tång Çã m¶t lòng g¡n bó v§i giáo pháp cao sâu cûa 
truyŠn thÓng ñåi ThØa, dÜ§i cä hai dång Kinh-Çi‹n lÅn 
MÆt-Çi‹n, qua công phu nghiên cÙu, chiêm nghiŒm 
và th¿c hành giáo pháp này trong Ç©i sÓng h¢ng ngày 
-- Çây là m¶t giáo pháp nghiêng vŠ trí tuŒ và phát 
tri‹n tâm tØ bi hoàn vÛ.  HÖn th‰ n»a, ÇiŠu mà ai 
cÛng thÃy rõ là chính giáo pháp và thái Ç¶ sÓng ph° 
thông trong m†i tÀng l§p cûa ngÜ©i dân Tây Tång nói 
chung, Çã tåo ÇÜ®c m¶t änh hÜªng rÃt sâu s¡c trong 
mÓi liên hŒ gi»a ngÜ©i dân Tây-Tång và môi trÜ©ng 
thiên nhiên chung quanh.  TrÜ§c ngày Tây-Tång bÎ 
Trung C¶ng xâm læng, khi nh»ng ngÜ©i khách du lÎch 
tØ châu Âu lÀn ÇÀu Ç¥t chân Ç‰n Tây-Tång và toàn 
vùng Hy Mã Låp SÖn, h† ÇŠu sºng sÓt khi nhìn thÃy 
cänh sÓng vô cùng ôn hoà và r¿c r« cûa chim muông, 
dã thú.  Trong m¶t quÓc gia mà sæn b¡n là m¶t hoåt 
Ç¶ng rÃt hi‰m hoi, hÀu nhÜ ÇŠu bÎ m†i ngÜ©i lên án, 
thì dã thú, chim muông ch£ng còn chút gì phäi s® hãi 
loài ngÜ©i.  Tuy là nhÜ th‰, nhÜng s¿ thÆt hi‹n nhiên 
là ngÜ©I dân Tây-Tång nói chung, tØ ngàn xÜa cho 
Ç‰n tÆn bây gi©, vÅn luôn luôn là nh»ng ngÜ©i æn rÃt 
nhiŠu thÎt. Lš do chính y‰u [ÇÜa t§i  tình trång æn 
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nh»ng ÇŒ tº cûa ngài: 108 Çåi ÇŒ tº tâm truyŠn, 
1,800 Çåi thiŠn giä, cä nam lÅn n»,  mÜ©i ngàn, træm 
ngàn  nh»ng vÎ tæng ni là môn ÇÒ cûa ngài hiŒn Çang 
sÓng trong nh»ng tu viŒn, cÛng nhÜ vô sÓ nh»ng Çåo 
sÜ du-già, nh»ng hành giä sÓng tåi các làng måc, 
cùng nh»ng  ngÜ©i tu tåi gia, h† Çã cÓ g¡ng tu tÆp 
nhÜ th‰ nào qua viŒc cÀu nguyŒn, nhÎn æn (fasting), và 
trì chú. Trong sÓ ÇŒ tº kh°ng lÒ này, ngài nh¡c riêng 
Ç‰n m¶t sÓ ngÜ©i mà ngài dành cho danh d¿ Ç¥c 
biŒt, nh»ng ngÜ©i này ‘nh© chÙng Ç¡c ÇÜ®c tâm tØ bi 
và tâm BÒ-ñŠ tÓi thÜ®ng, Çã hoàn toàn bÕ æn thÎt.’ 
[KWGJ, f480b]  SÓ ngÜ©i này lên Ç‰n khoäng 300 
ngÜ©i -- m¶t con sÓ ít Õi so v§i t°ng sÓ ÇŒ tº cûa 
ngài, nhÜng Çã ÇÜ®c ngài nh¡c Ç‰n v§i tÃt cä lòng 
hoan hÌ bi‰t Ön. 
  
 
TÃt cä nh»ng ÇŒ tº còn låi cûa Çåi sÜ Shabkar ÇŠu là 
dân æn thÎt -- ngài Çã thâu nhÆn h† nhÜ nh»ng ngÜ©i 
h†c trò cÀn ÇÜ®c huÃn luyŒn trên con ÇÜ©ng tu.  
Trong phÀn vi‰t vŠ ‘Nh»ng L‡i LÀm Cûa ViŒc ˆn ThÎt’ 
(The Faults of Eating Meat), Çåi sÜ Shabkar trích dÅn 
ñåi-bát Ni‰t-bàn kinh (Mahaparinirvana-sutra), trong 
Çó ÇÙc PhÆt có nói r¢ng, ‘Giáo huÃn cûa ta không 
giÓng nhÜ là giáo huÃn cûa m¶t kÈ trÀn truÒng tu kh° 
hånh.  Ta, ÇÃng NhÜ Lai, ÇÜa ra nh»ng gi§i luÆt [uy‹n 
chuy‹n] có liên hŒ v§i tØng trÜ©ng h®p cûa tØng cá 
nhân.’  Noi theo truyŠn thÓng Çó, Çåi sÜ Shabkar 
không phäi là m¶t ngÜ©i theo chû nghïa cÓ chÃp, chÌ 
bi‰t c° võ m¶t gi§i luÆt duy nhÃt trong tÃt cä m†i 
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ñåi sÜ Shabkar hoàn toàn š thÙc vŠ nh»ng y‰u tÓ r¡c 
rÓi này, và thái Ç¶ cûa ngài Ç‰n tØ m¶t cái nhìn th¿c 
tiÍn nhu¶m lòng tØ bi.  Ngài ân hÆn và thÜÖng xót 
nhìn thÃy cänh tÜ®ng [ngÜ©i ta æn thÎt], nhÜng ÇÒng 
th©i, ngài cÛng bi‰t rÃt rõ pháp tu [bÕ æn thÎt] mà ngài 
Çang c° võ là m¶t viŒc làm quá tÀm tay v§i ÇÓi v§i 
rÃt nhiŠu ÇÒng bào  Tây-Tång cûa ngài.  Dù gì Çi n»a, 
ngài vÅn ti‰p tøc c° võ pháp tu này, nhÜng c° võ mà 
không xét Çoán hay ra m¥t Çåo ÇÙc.  Ngài thÜÖng xót 
cho nh»ng nån nhân cûa ÇÒ t‹, và tÕ ra thi‰u kiên 
nhÅn v§i thuÆt ngøy biŒn và Çåo ÇÙc giä cûa m¶t sÓ 
các pháp tu Çã °n ÇÎnh lâu Ç©i.  NhÜng ngài cÛng bi‰t  
là trong nh»ng trÜ©ng h®p này -- rÃt có th‹ là trong 
bÃt cÙ trÜ©ng h®p nào khác cÛng th‰ -- ÇiŠu tÓt nhÃt 
mà ngài có th‹ làm Ç‹ giúp cho hoàn cänh trª nên 
sáng sûa hÖn là thuy‰t phøc và làm gÜÖng cho m†i 
ngÜ©i. 
  
 
PhÀn ÇÀu trong quy‹n ti‹u sº cûa Çåi sÜ Shabkar ÇÜ®c 
k‰t thúc b¢ng nh»ng câu kŒ, ngài Çã duyŒt låi thành 
quä cûa mình k‹ cho Ç‰n ngày hôm Çó, tÙc là cho 
Ç‰n næm ngài 56 tu°i. T¿ lên ti‰ng thay cho mình, 
ngài nói nhÜ sau, ‘Tôi Çã gi» tr†n gi§i khÃt sï Ba-la-
ÇŠ-m¶c-xoa (Pratimoksha), BÒ-Tát gi§i, cÛng nhÜ 
nh»ng gi§i cûa MÆt-ThØa. Tôi Çã tØ bÕ thÎt, rÜ®u, tÕi, 
hành, và thuÓc lá, và nuôi sÓng tôi b¢ng ba th¿c 
phÄm tr¡ng, ba th¿c phÄm ng†t, b¢ng trà và bÖ và 
b¶t tsampa.’  [KWGJ, f480b]   Sau Çó, ngài nh¡c Ç‰n 

L©i Gi§i ThiŒu Cûa Nhóm Padmakara VŠ ñåi SÜ Shabkar 
___________________________________________________ 

 3

nhiŠu thÎt này] có liên hŒ Ç‰n hai y‰u tÓ th©i ti‰t và 
ÇÎa dÜ.  Tåi Tây Tång, phÀn l§n ÇÃt Çai n¢m trên m¶t 
Ç¶ cao mà m†i viŒc trÒng tr†t, canh tác ÇŠu gÀn nhÜ 
là viŒc bÃt khä.  
  
 
Lë dï nhiên, thói quen lâu Ç©i thÜ©ng m†c rÍ, trª 
thành m¶t ÇiŠu Üa chu¶ng Ç¥c biŒt không th‹ thi‰u, 
và ngay cä khi Çã có s¤n m¶t niŠm tin v»ng ch¡c vào 
Çåo pháp thì rÃt nhiŠu ngÜ©i Tây-Tång hiŒn Çang sinh 
sÓng tåi nhiŠu vùng ÇÃt khác nhau trên quä ÇÎa cÀu 
vÅn chÜa thay Ç°i ÇÜ®c cách thÙc æn uÓng dinh 
dÜ«ng cûa h†.  ñiŠu này t¿ nó cÛng không phäi là 
ÇiŠu gì Çáng ngåc nhiên.  Phäi tØ bÕ nh»ng thói quen 
lâu Ç©i là m¶t viŒc làm rÃt khó, và viŒc ÇÀu tiên mà 
khách du lÎch hay dân di tän kh¡p nÖi trên th‰ gi§i 
thÜ©ng làm m¶t cách thôi thúc là nhÆp cäng và cÓ tìm 
mua cho b¢ng ÇÜ®c Çû m†i loåi th¿c phÄm cûa riêng 
xÙ h†.  CÛng giÓng nhÜ nh»ng ngÜ©i còn låi trong 
c¶ng ÇÒng nhân loåi, ngÜ©i dân Tây-Tång thÃy thÎt là 
thÙc æn rÃt ngon miŒng, và h† thÜ©ng thÜªng thÙc 
v§i tÃt cä s¿ hào hÙng thích thú.  NhÜng ngay cä n‰u 
chuyŒn æn thÎt Çã và Çang là m¶t tÆp quán bình 
thÜ©ng ÇÓi v§i ngÜ©i dân bên trong xÙ Tây-Tång cÛng 
nhÜ ÇÓi v§i c¶ng ÇÒng lÜu vong bên ngoài Tây-Tång, 
thì phÜÖng pháp tu tÆp h¢ng ngày cûa truyŠn thÓng 
ñåi ThØa, ch£ng hån nhÜ s¿ thÜ©ng xuyên quán chi‰u 
vŠ tâm tØ bi và Ü§c nguyŒn làm BÒ-Tát giäi thoát tÃt 
cä chúng sinh khÕi Çau kh° --  phÜÖng pháp tu tÆp 
này làm cho ta không th‹ nào  không lên ti‰ng Ç¥t 
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câu hÕi vŠ viŒc æn thÎt [cûa ngÜ©i PhÆt tº].  Theo mÅu 
m¿c bình thÜ©ng thì ngÜ©i PhÆt-tº Tây-Tång, ngay cä 
nh»ng ngÜ©i công nhÆn mình thu¶c dân æn m¥n chính 
cÓng, cÛng không hoàn toàn vô cäm trÜ§c vÃn ÇŠ æn 
thÎt này.  NhiŠu ngÜ©i công nhÆn m¶t cách th£ng th¡n 
là viŒc æn thÎt không th‹ nào không liên hŒ Ç‰n hành 
Ç¶ng sát håi thú vÆt m¶t cách có tính toán, và cÛng 
th£ng th¡n công nhÆn là viŒc æn thÎt là m¶t chuyŒn 
thi‰u lš tÜªng, không thích h®p chút nào cho nh»ng  
ngÜ©i PhÆt tº Çang th¿c hành theo PhÆt pháp.  Có 
nhiŠu ngÜ©i Tây-Tång cÛng cÓ g¡ng tránh æn thÎt 
trong nh»ng ngày lÍ, cÛng nhÜ trong nh»ng th©i Çi‹m 
thiêng liêng trong næm.  NhiŠu ngÜ©i tÕ vÈ kính phøc 
truyŠn thÓng æn chay; và rÃt hi‰m có m¶t vÎ låt-ma 
nào không ca ng®i và c° võ nh»ng ai có th‹ æn chay  
cho dù chính vÎ låt-ma Çó vÅn Çang æn m¥n vì lš do 
này hay  lš do khác. 
  
 
Trong c¶ng ÇÒng lÜu vong Tây-Tång tåi hai xÙ ƒn-ñ¶ 
và Nepal, có nhiŠu thay Ç°i vŠ phong tøc tÆp quán 
Çang tØ tØ thành hình, nhÃt là trong gi§i trÈ, bªi vì 
viŒc æn thÎt không b¡t rÍ m¶t cách sâu xa Ç‰n vÆy 
trong khung cänh væn hoá cûa hai quÓc gia này.  M¶t 
sÓ tu viŒn, k‹ cä tu viŒn Namgyal Dratsang, tu viŒn 
gÓc cûa ÇÙc ñåt-Lai Låt-Ma [tåi ƒn ñ¶], Çã không cho 
phép viŒc nÃu nÜ§ng thÎt thà trong nhà b‰p cûa tu 
viŒn n»a. Và ngay cä khi viŒc ch†n l¿a æn chay æn m¥n 
cûa m‡i tu viŒn là m¶t ch†n l¿a có tính cách Ç¶c lÆp, 
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ThØa, và trong nh»ng trÜ©ng h®p bình thÜ©ng khác, 
viŒc æn thÎt t¿ nó là m¶t viŒc làm không th‹ nào 
chÓng ch‰ hay bào ch»a ÇÜ®c. Có m¶t ÇiŠu rÃt rõ 
ràng trong nh»ng trÜ§c tác cûa Çåi sÜ Shabkar, ÇiŠu 
này trª thành là m¶t trong nh»ng mÓi bÆn tâm nhÃt 
cûa ngài:  Cho dù nh»ng ÇiŠu kiŒn th¿c t‰ có khó 
khæn Ç‰n cách mÃy chæng n»a thì chúng ta vÅn cÀn 
phäi cÃt lên ti‰ng nói trung th¿c và gi» cho lš tÜªng 
sÓng còn.  TÃt cä nh»ng ÇiŠu này Çã giúp ÇÜa Çåi sÜ 
Shabkar lên m¶t ÇÎa vÎ s¡c säo, n°i bÆt hÖn n»a. 
Nh»ng giáo huÃn vŠ vÃn ÇŠ æn chay æn m¥n cûa ngài 
xem chØng rÃt lå thÜ©ng và quá lš tÜªng ngay chính 
ª phÜÖng Tây giàu månh, ÇØng nói chi Ç‰n xÙ Tây-
Tång v§i nh»ng ÇiŠu kiŒn sÓng vô cùng kham kh°, 
kh¡c nghiŒt. 
  
 
Cho dù nhÜ vÆy, ÇiŠu hi‹n nhiên ª Çây là không có 
gi§i luÆt nào mà không uy‹n chuy‹n [không có cái gì 
quá cÙng ng¡c, quá cÓ ÇÎnh]. BÃt k‹ khung cänh væn 
hoá ÇÎa dÜ nhÜ th‰ nào thì hành Ç¶ng cÜ xº cûa m‡i 
ngÜ©i vÅn tuÿ thu¶c nÖi cæn cÖ và s¿ l¿a ch†n cûa 
riêng cá nhân.  Có m¶t ÇiŠu rõ ràng là [khi phäi l¿a 
ch†n hành Ç¶ng], s¿ thành-tâm-d¿a-trên-hi‹u-bi‰t-
Çúng-Ç¡n là y‰u tÓ quan tr†ng nhÃt, cho dù l¡m khi ta 
phäi công nhÆn là s¿ ‘t¿ lØa dÓi’ cÛng  có th‹ trª 
thành m¶t ngÜ©i bån ÇÜ©ng dai d£ng, nhÃt là khi khä 
næng xét Çóan cûa ta bÎ lòng ham muÓn và næng l¿c 
cûa thói quen lôi kéo. 
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(Ç¥t bên ngoài hoàn cänh mà giáo huÃn Çó Çã Çu®c 
giäng dåy), thÆt ra chÌ là m¶t phÀn cûa m¶t khung 
cänh ‘nhân tåo.’  Khi ngÜ©i ta bÎ cÜ«ng ép, chính vì 
nh»ng y‰u Çi‹m cûa h†, Ç‹ hành Ç¶ng trái ngÜ®c låi 
v§i lš tÜªng thì ÇiŠu t¿ nhiên nhÃt là ngÜ©i ta së cÓ 
g¡ng tìm cách biŒn minh ho¥c chÙng minh r¢ng viŒc 
làm cûa mình là Çúng, m¶t là Ç‹ Ç« quê m¥t, hai là 
Ç‹ làm nhË b§t hÆu quä tâm lš n¥ng trïu gây ra vì viŒc 
làm này.  Trong nh»ng trÜ©ng h®p th¿c s¿ khó khæn, 
ÇiŠu t¿ nhiên nhÃt ngÜ©i ta làm vÅn là không tìm cách 
chÓng chÕi mà cÙ buông xuôi theo hoàn cänh.  Ch£ng 
hån nhÜ ª hai vùng Kham và Amdo, vào cuÓi mùa 
Çông, ngÜ©i ta Çói kinh khûng là Çói.  N‰u vào lúc 
Çó, ngÜ©i ta có thÎt Ç‹ æn thì phäi là m¶t ngÜ©i có trái 
tim s¡t Çá ghê l¡m m§i n« lên ti‰ng phê bình và Ç¥t 
câu hÕi v§i nh»ng kÈ Çi mua thÎt vŠ Ç‹ æn-- cho dù 
nh»ng kÈ này ch£ng hŠ lo nghï xem thÎt này tØ Çâu 
t§i và t¿ cho là h† không có trách nhiŒm gì h‰t v§i cái 
ch‰t cûa con vÆt. 
  
 
NhÜng cho dù nh»ng lš luÆn d¿a trên hoàn cänh Ç¥c 
biŒt này, Çã và Çang tØng có sÙc thuy‰t phøc Ç‰n th‰ 
nào chæng n»a tåi Tây-Tång, thì ÇiŠu quan tr†ng vÅn 
là viŒc phäi ti‰p tøc gi» gìn nh»ng nguyên t¡c tr†ng 
y‰u.  Cho dù viŒc æn thÎt có th‹ ÇÜ®c biŒn minh m¶t 
cách thích Çáng trong m¶t vài trÜ©ng h®p cá nhân 
ho¥c hoàn cänh Ç¥c biŒt, nhÜng chúng ta không th‹ 
Ç‹ cho ÇiŠu này che m© m¶t s¿ thÆt hi‹n nhiên khác: 
Çó là viŒc æn thÎt có khä næng phá hoåi lš tÜªng ñåi-
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thì tåi ngay nh»ng tu viŒn này, sÓ các vÎ tu sï và n» tu 
sï b¡t ÇÀu hoàn toàn tØ bÕ æn thÎt ngày càng Çông.  

 
 
ñÓi v§i riêng nh»ng hành giä tåi phÜÖng Tây, hoàn 
cänh cûa chúng ta có nhiŠu Çi‹m dÎ biŒt.  Khác v§i 
ngÜ©i Tây-Tång, chúng ta có th‹ dÍ dàng tìm ra ÇÜ®c 
Çû loåi rau trái b° dÜ«ng ª nh»ng nÖi mà chúng ta 
Çang sinh sÓng. Cho dù nhÜ vÆy, [ÇiŠu Çáng ti‰c là] 
chúng ta låi Ç‰n tØ m¶t nŠn væn hoá mà cä hai truyŠn 
thÓng tôn giáo lÅn Çåo lš ÇŠu cho phép và khuy‰n 
khích viŒc æn thÎt.  Cái nhìn tØ bi ÇÓi v§i thú vÆt là m¶t 
cái nhìn vÓn s¤n có trong tÜ tÜªng PhÆt giáo và Çã 
thÃm nhuÀn trong tâm thÙc cûa ngÜ©i dân Tây-Tång 
cho dù cách thÙc æn uÓng dinh dÜ«ng cûa h† không 
th¿c s¿ Çi sát v§i cái nhìn tØ bi này. NgÜ®c låi, xã h¶i 
mà chúng ta Çang sinh sÓng hoàn toàn không có 
ÇÜ®c cái nhìn tØ bi nhÜ vÆy.  PhÀn l§n, trong th‰ gi§i 
ngày nay, cách ÇÓi xº nhân Çåo cûa chúng ta v§i 
nh»ng con thú nuôi trong nhà chÎu änh hÜªng cûa 
tâm lš tình cäm và nh»ng cân nh¡c liên quan Ç‰n tiŠn 
båc, vÆt chÃt.  Cách ÇÓi xº nhân Çåo cûa chúng ta v§i 
nh»ng con thú nuôi trong nhà này không phát mÀm 
tØ s¿ hi‹u bi‰t r¢ng thú vÆt là nh»ng sinh vÆt cÛng 
ÇÜ®c th† hÜªng trí óc và xúc cäm không khác gì 
chúng ta, và t¿ bän chÃt, chúng cÛng Çang phäi träi 
qua nh»ng cänh kh° luân hÒi không khác gì chúng ta.  
Dù sao Çi n»a, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i PhÆt tº ª phÜÖng 
Tây, nh»ng ngÜ©i do thói quen lÅn ham muÓn Çã trª 
thành ‘dân æn thÎt,’ thì s¿ thº thách d¿a trên câu hÕi 
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nêu ra vŠ vÃn ÇŠ ‘æn m¥n’ cûa PhÆt giáo nói chung, và 
cûa truyŠn thÓng Çåi thØa nói riêng, có chìu hÜ§ng bÎ 
û d¶t, trì trŒ thêm.  Bªi vì, nhÜ nh»ng lš do Çã ÇÜ®c 
nêu ra ª trên, ngÜ©i Tây-Tång cho dù có thành tâm 
Ç‰n mÃy chæng n»a thì h† cÛng ch£ng giúp ÇÜ®c gì 
nhiŠu cho các bån ÇÒng tu ª phÜÖng Tây [trên vÃn ÇŠ 
æn chay, ngoåi trØ m¶t sÓ hÜ§ng dÅn lš thuy‰t suông.  
  
 
Tình trång này còn trª nên r¡c rÓi hÖn n»a chính vì s¿ 
thâm nhÆp cûa m¶t sÓ lš lë biŒn minh theo truyŠn 
thÓng xÜa cÛ, ÇÜ®c ÇÜa ra cÓt Ç‹ tha thÙ cho viŒc æn 
thÎt cûa gi§i PhÆt tº.  Nh»ng lš lë biŒn minh này Çã 
ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i ª phÜÖng Tây chÃp nhÆn quá mÙc 
dÍ dàng, thi‰u óc phê phán. Có lë vì chính nh»ng 
ngÜ©i này Çã không Çû khä næng ho¥c không Çû š chí 
Ç‹ cân nh¡n và l¿a ch†n m¶t lÓi sÓng khác.  Nh»ng lš 
lë biŒn minh này gÒm có: (1) š niŒm vŠ ba loåi thÎt 
thuÀn tÎnh (tam tÎnh nhøc), (2) tÜ tÜªng r¢ng con vÆt 
nÓi ÇÜ®c liên hŒ tâm thÙc v§i PhÆt pháp (và tØ Çó 
ÇÜ®c nhiŠu l®i låc) khi thÎt cûa chúng ÇÜ®c chính các 
hành giä nhai æn, và (3) còn nhiŠu š niŒm khác n»a, 
Ç‰n tØ cái nhìn lŒch låc gom góp tØ trong kinh Çi‹n 
Çã Ç†c. NhÜ Çåi sÜ Shabkar Çã trình bày cho chúng ta 
thÃy, nh»ng tranh luÆn này hoàn toàn sai låc, ho¥c sai 
låc quá nºa, và Çòi hÕi m¶t lÓi diÍn giäi nghiêm túc, 
trung th¿c hÖn.  [...] ThÆt ra viŒc này cÛng dÍ hi‹u bªi 
vì  nh»ng lš lë biŒn minh trên ÇÜ®c  nêu lên v§i chút 
ân hÆn trong lòng; Çây là nh»ng cÓ g¡ng rÃt ‘ngÜ©i’ 
(rÃt ‘gÜ®ng ép nhân tåo’) Ç‹ cÙu vãn lÜÖng tâm ray 
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ngÜ©i có thÄm quyŠn Çã làm, r¢ng có th‹ có nhiŠu 
kinh Çi‹n Çã ÇÜ®c h†c trò Ç©i sau ho¥c t¿ š thêm vào, 
ho¥c cÓ tình diÍn giäi sai låc nh»ng l©i PhÆt dåy. 
  
 
K‰t luÆn quan tr†ng thÙ nhì là nh»ng các giáo huÃn 
cûa ÇÙc PhÆt ÇŠu vô cùng xác th¿c tuÿ trÜ©ng h®p và 
tùy hoàn cänh mà giáo huÃn Çó Çã ÇÜ®c giäng dåy. 
ThÆt là m¶t l‡i lÀm to l§n n‰u ta trích dÅn và áp døng 
nh»ng giáo huÃn này m¶t cách chung chung, không 
Ç¥t chúng trong Çúng khung cänh Çã ÇÜ®c ÇŠ ra cho 
viŒc chÌ dåy. Do Çó, phäi hi‹u là m¶t giáo huÃn ÇÜ®c 
ÇÜa ra trong khung cänh Nguyên-Thu› n¢m bên ngoài 
khung cänh cûa ñåi-ThÜà, cÛng nhÜ giáo huÃn này së 
không xác th¿c cho mÃy khi ÇÜ®c Çem lÒng vào 
khung cänh ñåi-ThØa.  NhÜ Çåi sÜ Shabkar Çã chÙng 
minh cho chúng ta thÃy, phÀn l§n, chính cách nhìn h©i 
h®t và sai låc cûa chúng ta khi Ç†c kinh Çi‹n Çã ÇÜa 
Ç‰n tình trång hoang mang bÓi rÓi [khi chúng ta ÇŠ 
cÆp Ç‰n] vÃn ÇŠ æn m¥n trong Çåo PhÆt. 
  
 
NhÜ chúng ta Çã nhÆn thÃy, cho dù truyŠn thÓng ñåi-
ThØa hiŒn diŒn kh¡p nÖi ª Tây-Tång, cho dù rÃt nhiŠu 
vÎ Çåi sÜ Çã thuy‰t giäng và sÓng theo Çúng tÃt cä 
nh»ng gì rÓt ráo thuÀn khi‰t nhÃt cûa giáo huÃn cûa 
ñåi-ThØa, nhÜng viŒc áp døng tinh thÀn ñåi-ThÜà trên 
vÃn ÇŠ æn thÎt là m¶t áp døng không th¿c t‰ v§i Ça sÓ 
ngÜ©i dân Tây-Tång.  Và nhÜ chúng ta Çã suy Çoán, 
cách dùng kinh Çi‹n và trích dÅn kinh Çi‹n vô cæn cÙ 
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huÃn này chÌ có m¶t møc tiêu duy nhÃt là ÇÜa chúng 
sinh Ç‰n b© giäi thoát.  
  
 
Có hai ÇiŠu mà chúng ta có th‹ k‰t luÆn ÇÜ®c sau Çây. 
ThÙ nhÃt, phäi công nhÆn là có m¶t hŒ thÓng giáo 
huÃn rÃt quy cû, rÃt xác th¿c.  HŒ thÓng giáo huÃn 
này gÒm có nh»ng hÜ§ng dÅn cæn bän, cÀn thi‰t ÇÜ®c 
giäng dåy tuÿ theo nhu cÀu, và ti‰p theo sau Çó, là 
nh»ng hÜ§ng dÅn ª mÙc Ç¶ Çòi hÕi cao hÖn, ÇÜ®c 
Çào sâu hÖn khi nào h†c trò Çã s¤n sàng hÖn.  ñÓi v§i 
Çåi sÜ Shabkar cÛng nhÜ ÇÓi v§i tÃt cä các vÎ thÀy 
theo truyŠn thÓng PhÆt giáo Tây-Tång, nh»ng giáo 
huÃn ÇÜ®c ÇŠ ra trong Nguyên-Thu› là nh»ng giáo 
huÃn t¶t cùng quan tr†ng, Ç¥t nŠn móng cho s¿ hi‹u 
bi‰t chín ch¡n và cho viŒc th¿c hành chín ch¡n. 
NhÜng nh»ng giáo huÃn này không phäi là chÃm h‰t. 
Nh»ng giáo huÃn cûa ñåi-thØa vÜ®t tr¶i lên trên 
nh»ng giáo huÃn Nguyên-Thu›, và cÛng nhÜ th‰,ngay 
trong truyŠn thÓng ñåi-ThØa, nh»ng giáo huÃn Kinh-
ñi‹n là nŠn móng chuÄn bÎ cho s¿ vÜ®t tr¶i cûa nh»ng 
giáo huÃn vŠ MÆt-ñi‹n. Nh© vào Çó, toàn b¶ giáo 
huÃn cûa ÇÙc PhÆt Çã dung nhÆp m¶t cách rÃt hoà 
h®p và khít khao; nh»ng hÜ§ng dÅn xem chØng thi‰u 
sót ª tÀm nhìn cao ÇÜ®c Ç¥t Çúng vào vÎ trí cæn bän, 
cÀn thi‰t cho s¿ chuÄn bÎ ª  phía dÜ§i cûa cây thÜ§c 
Ço. N‰u nhìn theo cái nhìn nhÜ trên thì nh»ng giáo 
huÃn trong kinh Çi‹n cûa cä Nguyên-Thu› lÅn ñåi-
ThØa ÇŠu có th‹ hoà h®p thÓng nhÃt v§i nhau, và thÆt 
s¿ không cÀn thi‰t Ç‹ phäi Ü§c Çóan, nhÜ có m¶t sÓ 
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rÙt  khi viŒc tØ bÕ æn thÎt trª nên quá khó Ç‹ có th‹ 
th¿c hiŒn ÇÜ®c.  NhÜng trong m¶t hoàn cänh bình 
thÜ©ng, v§i nh»ng ngÜ©i bình thÜ©ng [muÓn tìm hi‹u 
vŠ vÃn ÇŠ này m¶t cách nghiêm chÌnh], thì thÆt là m¶t 
sai lÀm n‰u ta cho r¢ng nh»ng lš lë biŒn minh Çó là 
nh»ng diÍn Çåt nguyên lš rÓt ráo.  
 

 
Dù sao Çi n»a, ÇiŠu quan tr†ng cÀn bi‰t là tåi Tây-
Tång, hiŒn nay, cÛng nhÜ trong quá khÙ, Çã luôn luôn 
có m¶t quan Çi‹m hoàn toàn khác biŒt v§i nh»ng lš lë 
biŒn minh kia.  ñiŠu này Çã hiŒn diŒn ngay tØ nh»ng 
ngày ÇÀu tiên nhÃt cûa lÎch sº PhÆt giáo tåi Tây-tång. 
Quan Çi‹m này Çã ÇÜ®c xác nhÆn m¶t cách vô cùng 
cÜÖng quy‰t trong nh»ng giáo huÃn cûa Çåi sÜ Atisha 
và cûa nh»ng ÇŒ tº thu¶c giòng truyŠn thØa Kadampa 
cûa ngài.  Quan Çi‹m này cÛng ÇÜ®c m¶t sÓ nhÕ các 
cá nhân anh hùng ti‰p tøc ûng h¶ và chÙng th¿c 
trong tØng th‰ hŒ nÓi ti‰p.  Nh»ng trang sách ÇÜ®c 
chuy‹n ng» [trong tÆp sách ‘ThÙc ˆn Cho BÒ Tát‘] së 
cho chúng ta thÃy r¢ng Çåi sÜ Shabkar chính là m¶t 
ngÜ©i thu¶c trong ‘pháp h¶i vinh quang’ này -- pháp 
h¶i bao gÒm nh»ng vÎ BÒ-tát th¿c hành theo cä Kinh-
Çi‹n lÅn MÆt-Çi‹n. NÜÖng vào tình thÜÖng cûa h† ÇÓi 
v§i chúng sinh, và s¿ quán chi‰u cûa h† vŠ s¿ Çau 
kh° chúng sinh phäi hÙng chÎu mà nh»ng vÎ BÒ-Tát 
này Çã quy‰t ÇÎnh tØ bÕ æn thÎt cho dù có phäi chÎu 
Ç¿ng tÃt cä nh»ng thº thách to l§n, trong m¶t hoàn 
cänh sÓng vô cùng khó khæn, kh¡c nghiŒt.  Trong 
nh»ng thäo luÆn cûa Çåi sÜ Shabkar vŠ vÃn ÇŠ æn chay 
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æn m¥n, ngài Çã nêu ra nh»ng câu hÕi vô cùng sâu s¡c 
liên quan nhiŠu khiá cånh khác nhau cûa Çåo PhÆt, 
ngang tÀm vóc v§i các giáo huÃn thu¶c Bà-la-ÇŠ-
m¶c-xoa, ñåi ThØa, và Kim-Cang ThØa. Và nhÜ m¶t 
ngÜ©i Çang quan sát nhân loåi v§i m¶t tÃm lòng tØ bi 
rÃt sáng suÓt, Çåi sÜ Shabkar Çã phÃt m¶t luÒng ánh 
sáng vô cùng r¿c r« s¡c säo lên trên nŠn täng xã h¶i 
và tôn giáo cûa th©i Çåi cûa ngài.  
 
 

Ti‹u Sº ñåi SÜ Shabkar 
ñåi sÜ Shabkar Tsogdruk Rangdrol  (1781-1851) Çã Ç‹ 
låi nhiŠu pho væn t¿ ÇÒ s¶, trong sÓ Çó có hai tài liŒu 
vi‰t vŠ ti‹u sº cûa chính ngài, là m¶t trong nh»ng tài 
liŒu ÇÜ®c yêu chu¶ng và gây nhiŠu nguÒn cäm hÙng 
nhÃt trong væn chÜÖng Tây-Tång.  Trong kho tàng thi 
ca gÒm nh»ng bài thÖ và Çåo ca trong hai væn kiŒn 
ti‹u sº này, Çåi sÜ Shabkar Çã k‹ låi cho chúng ta 
nghe vŠ s¿ nghiŒp tâm linh cûa ngài, khªi ÇÀu b¢ng 
s¿ phát tâm tØ bÕ th‰ gian ngay trong th©i thÖ Ãu, Ç‹ 
cuÓi cùng dÅn Ç‰n thành Çåt tr†n vËn quä vÎ giác 
ng¶. Ngài Çã bÕ gÀn nhÜ tr†n cu¶c Ç©i trong Ç¶ng 
thÃt, ho¥c du ngoån Çây Çó kh¡p nÖi nhÜ m¶t kÈ 
hành hÜÖng, thæm vi‰ng rÃt nhiŠu nh»ng ÇÎa Çi‹m 
linh thiêng tåi Tây-Tång và toàn vùng Hy Mã Låp SÖn.  
TØ Amdo và vùng biên gi§i Mông C° ª phía b¡c nÖi 
ngài Çã chào Ç©i, cho Ç‰n r¥ng núi hùng vï ª Amnye 
Manchen, và tØ Çó, ngang qua hai tÌnh U và Tang ª 
miŠn trung, cho Ç‰n nh»ng khe núi ª Tsari, rÒi Ç‰n 
Kailash, ÇÌnh núi linh thiêng ª miŠn tây, và sau Çó, 
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Çåo quä giác ng¶, ÇÙc PhÆt không có š ÇÎnh Çi tìm 
cách chÙng minh quyŠn næng cûa ngài b¢ng cách 
tuyên bÓ r¢ng chân Ç‰ tÓi thÜ®ng hoà nhÆp tánh 
Không, vì ngài bi‰t r¢ng ÇiŠu này n¢m ngoài khä næng 
lãnh h¶i cûa thính chúng.  Ð§c nguyŒn ÇÀu tiên cûa 
ngài là giúp cho nh»ng ngÜ©i khác Çåt Ç‰n ÇÜ®c trình 
Ç¶ hi‹u bi‰t nhÜ ngài, và qua cách Çó, ngài là m¶t 
ngÜ©i vô cùng th¿c tiÍn.  Ngài bi‰t là ngÜ©i ta chÌ có 
th‹ chuy‹n hoá nh© vào nh»ng gì mà ngÜ©i ta có th‹ 
hi‹u ÇÜ®c ho¥c th¿c s¿ áp døng ÇÜ®c, nên ngài 
không làm cho h† bÓi rÓi v§i nh»ng l©i lë cao siêu, 
viÍn vông, hay cÓ g¡ng áp Ç¥t nh»ng gi§i luÆt n¢m 
ngoài khä næng cûa h†.  NgÜ®c låi, ngài Çã thuy‰t 
pháp tuÿ theo cæn cÖ và nhu cÀu cûa Çåi chúng. 
  
 
Do Çó, nh»ng giáo huÃn ÇÜ®c ghi låi trong kinh Çi‹n 
là nh»ng chÙng cÙ tuÿ thu¶c vào hoàn cänh, ÇÜ®c nói 
ra trong m¶t trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt nào Çó, v§i riêng 
m¶t sÓ cá nhân nào Çó.  Giáo huÃn thích h®p v§i m¶t 
cá nhân hay m¶t nhóm nhÕ cá nhân không nhÃt thi‰t 
là thích h®p cho nh»ng kÈ khác. Nh»ng l©i hÜ§ng dÅn 
dành riêng cho nh»ng ÇŒ tº cæn cÖ thÜ®ng thØa có 
phÀn nào gÀn gÛi v§i chính hi‹u bi‰t cûa ÇÙc PhÆt, 
ch¡c ch¡n nh»ng l©i hÜ§ng dÅn này không th‹ phù 
h®p v§i nh»ng ÇŒ tº sÖ cæn là nh»ng ngÜ©i rÃt cÀn 
m¶t con ÇÜ©ng tuÀn t¿ chuy‹n hóa. TÃt cä kinh Çi‹n 
PhÆt giáo bi‹u trÜng cho toàn b¶ giáo huÃn ª tÀm 
mÙc r¶ng rãi, nhÜng t¿u chung, tÃt cä nh»ng giáo 
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kinh Çi‹n, xem chØng là m¶t thái Ç¶ mÖ hÒ, không rõ 
ràng.  Trong m¶t sÓ kinh Çi‹n, nhÃt là trong các b¶ 
kinh tìm thÃy trong truyŠn thÓng Nguyên-Thûy, chúng 
ta thÃy là ÇÙc PhÆt khuyên các ÇŒ tº nên bÕ æn chÌ có 
vài ba loåi thÎt [ÇÜ®c coi là không trong såch]; do Çó, 
l©i khuyên này có hàm š là ngoài ba loåi thÎt không 
trong såch Çã bÎ cÃm thì thÎt nói chung là m¶t món æn 
có th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c. ñÙc PhÆt cÛng cho phép tæng 
Çoàn æn nh»ng loåi thÎt Ç¥c biŒt có Çû tiêu chuÄn 
[ÇÜ®c coi là trong såch]. Trong nh»ng dÎp khác, ngÜ©i 
ta nói là chính ÇÙc PhÆt cÛng Çã æn thÎt, và có nh»ng 
nguÒn tin xác nhÆn r¢ng cái ch‰t cûa ÇÙc PhÆt xäy ra 
vì ngài Çã æn phäi m¶t món thÎt heo Çã nhiÍm Ç¶c do 
ÇŒ tº cúng dÜ©ng. ñiŠu này Çã gây ra ít nhiŠu tranh 
cãi.  Ÿ nh»ng nÖi khác, rõ ràng nhÃt là trong kinh 
Læng-già (Lankavatara-sutra) cÛng nhÜ trong các kinh 
Çi‹n ñåi-ThØa khác, ÇÙc PhÆt låi chÌ trích viŒc æn thÎt 
m¶t cách n¥ng nŠ b¢ng nh»ng l©i lë quy‰t liŒt nhÃt, 
và cÃm ng¥t viŒc æn thÎt trong bÃt cÙ hoàn cänh nào.  
CuÓi cùng, trong m¶t sÓ các b¶ luÆn Ç¥c biŒt thu¶c vŠ 
MÆt-ñi‹n, viŒc æn thÎt, cÛng nhÜ uÓng rÜ®u, không 
nh»ng ÇÜ®c cho phép mà còn có vÈ nhÜ ÇÜ®c tán 
thành và c° võ. 
  
 
ñåi sÜ Shabkar Çã ti‰p cÆn vÃn ÇŠ hóc búa này b¢ng 
tinh thÀn cûa con ÇÜ©ng tuÀn t¿ chuy‹n hoá (the 
gradual path), và ngài giäi thích vŠ nh»ng xung Ç¶t 
quá rõ ràng trong kinh Çi‹n nhÜ là nh»ng bi‹u l¶ cûa 
khä næng giáo huÃn cûa ÇÙc PhÆt.  ñã chÙng ÇÜ®c 
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xuôi nam xuÓng thung lÛng Kathmandu ª xÙ Nepal.  
Ngài là m¶t ngÜ©i t¶t cùng t¿ do, sÓng bên lŠ xã h¶i.  
PhÀn l§n cu¶c Ç©i, ngài Çã sÓng Än dÆt, trên nh»ng 
r¥ng núi cao, không có ai bên cånh chæm lo cho cä --
ngoåi trØ n‰u có thì cÛng chÌ  m¶t sÓ rÃt ít nh»ng ÇŒ 
tº tâm truyŠn nhÃt. Nh»ng ÇŒ tº  này là nh»ng ngÜ©i 
có Çû khä næng và š chí Ç‹ chÎu Ç¿ng nh»ng khó khæn 
thº thách cûa cänh sÓng kh¡c nghiŒt, và Çã n‰m ÇÜ®c 
vÎ t¿ do tuyŒt häo Ç‰n tØ s¿ hoàn toàn tØ bÕ nh»ng lo 
l¡ng tÀm thÜ©ng th‰ gian.  ñåi sÜ Shabkar không hŠ 
bÎ lŒ thu¶c vào khuôn mÅu m¿c thÜ§c cûa xã h¶i hay 
cûa tæng Çoàn, và tuy là m¶t vÎ tÿ khÜu th† Çû tÃt cä 
các gi§I luÆt, ngài chÜa hŠ bao gi© liên k‰t mÆt thi‰t 
v§i m¶t hŒ thÓng tæng-già có th‰ l¿c nào cä, cho dù 
bÃt cÙ khi nào có dÎp là ngài cÛng Ç‰n thæm vi‰ng và 
gia Ön [cho chÜ tæng tåi các tu viŒn], nhiŠu khi v§i 
m¶t tÃm lòng quäng Çåi tuyŒt v©i.  RÃt yêu m‰n gi§i 
luÆt cûa Ç©i sÓng tu viŒn, nhÜng cÛng hoà mình th‹ 
nhÆp trong cách sÓng t¿ do và cách hành pháp cûa 
nh»ng Çåo sÜ du-già tu theo MÆt-Çi‹n, ch¡c ch¡n 
ngài Çã hiŒn ra nhÜ m¶t mÅu ngÜ©i lÆp dÎ trong 
nh»ng chuy‰n hành hÜÖng liên ti‰p cûa ngài khi ngài 
m¥c y vá Çøp cûa m¶t vÎ tÿ khÜu, nhÜng låi khóac vai 
m¶t giäi khæn choàng màu tr¡ng, v§i mái tóc dài 
không c¡t tÌa cûa m¶t Çåo sÜ du-già. 
  
 
Y phøc bÃt thÜ©ng cûa Çåi sÜ Shabkar Çã phän änh h‰t 
sÙc trung th¿c nhân cách và nh»ng n‡ l¿c tâm linh 
cûa ngài.  Là m¶t vÎ tÿ khÜu mà cÛng là m¶t Çåo sÜ 
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du-già, trong khi hành pháp, ngài Çã phát tri‹n pháp 
tu cûa Nguyên-Thu› b¢ng tâm Çoån tuyŒt th‰ gian, 
pháp tu cûa ñåi-ThØa b¢ng tâm Çåi tØ bi ÇÓi v§i tÃt cä 
chúng sinh, và pháp tu du-già tÓi mÆt cûa MÆt-ThØa.  
Cä ba thØa này ÇŠu hiŒn diŒn trong PhÆt-giáo Tây-
Tång, ÇÜ®c áp døng tØng giai Çoån trên con ÇÜ©ng 
tu, và có liên hŒ rÃt nhiŠu v§i giòng truyŠn thØa 
Kadampa. Cho dù vào th©i Çåi cûa Çåi sÜ Shabkar thì 
Kadampa không tÒn tåi nhÜ m¶t giòng phái Ç¶c lÆp 
riêng rë n»a, nhÜng nh»ng giáo pháp cûa truyŠn 
thÓng Kadampa vŠ Lamrim (nh»ng-giai-Çoån-trên-
con-ÇÜ©ng-tu) Çã tÕa änh hÜªng vô cùng r¶ng l§n lên 
tÃt cä bÓn tông phái chính cûa PhÆt-giáo Tây-Tång, 
tåo nguÒn cäm hÙng cho nh»ng luÆn giäi và trÜ§c tác 
tuyŒt v©i.  Nh»ng trÜ§c tác này là håt mÀm nuôi l§n 
Ç©i sÓng tôn giáo tåi Tây-Tång cho Ç‰n tÆn ngày hôm 
nay: ch£ng hån nhÜ  luÆn giäi ‘Khi Tâm An Tïnh’ (The 
Mind at Rest) cûa  Çåi sÜ Gyalwa Longchenpa, ‘Bäo 
Châu Cûa Giäi Thoát’ (The Jewel Ornament of 
Liberation) cûa Çåi sÜ Je Gampopa, ‘Kho Tàng Cûa 
Nh»ng ñÙc Hånh Cao Quš’ (The Treasure of Precious 
Qualities) cûa Çåi sÜ Vidyadhara Jigme Lingpa, và 
chính Çåi sÜ Je Tsongkhapa cÛng Çã vi‰t ‘ñåi LuÆn 
Giäi VŠ Nh»ng Giai ñoån Trên Con ñu©ng Tu ’ (The 
Great Exposition of the Stages of the Path). D¿a trên 
l©i huÃn thÎ cûa Çåi tôn sÜ Atisha, hình thái sinh hoåt 
bŠ ngoài cûa Çåi sÜ Shabkar ÇÜ®c tô ÇÆm b¢ng nh»ng 
gi§i luÆt thuÀn khi‰t cûa m¶t nhà tu, trong khi Çó, sâu 
bên trong, suÓt cu¶c Ç©i ngài luôn luôn là m¶t hành 
giä chuyên quán chi‰u vŠ lojong, c° võ phÜÖng cách 
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TÃt cä nh»ng ÇiŠu Çã ÇÜ®c nêu ra ª trên -- ch£ng hån 
nhÜ công phu tu tÆp cûa Çåi sÜ Shabkar Çã träi r¶ng 
kh¡p tÃt cä các giáo huÃn, ho¥c tình Çoàn k‰t vô ÇiŠu 
kiŒn cûa ngài v§i tÃt cä các giòng truyŠn thÜà cûa 
PhÆt-giáo Tây-Tång, ho¥c s¿ nghiêm túc và hoàn häo 
cûa nhân cách cûa ngài, ho¥c nh»ng hy sinh mà ngài 
s¤n sàng chÃp nhÆn cÓt chÌ Ç‹ ÇÜ®c sÓng cho Çúng 
v§i lš tÜªng và nh»ng hi‹u bi‰t rÓt ráo cûa mình -- tÃt 
cä nh»ng ÇiŠu này Çû Ç‹ Çåi sÜ Shabkar có ÇÜ®c m¶t 
ch‡ ÇÙng khác thÜ©ng, và cho phép ngài nói lên ti‰ng 
nói chính thÙc cho cä m¶t truyŠn thÓng [cûa nh»ng 
ngÜ©i nguyŒn bÕ thÎt æn chay].  Do Çó, nh»ng gì ngài 
nói ra vŠ vÃn ÇŠ æn thÎt và s¿ liên hŒ gi»a viŒc æn thÎt 
và viŒc th¿c hành PhÆt pháp là nh»ng ÇiŠu rÃt quan 
tr†ng.  Chúng ta cÀn phäi l¡ng nghe, cho dù rÃt có th‹ 
nh»ng ÇiŠu này Çi ngÜ®c låi v§i cái nhìn và nh»ng gì 
mà chúng ta yêu thích, ho¥c có chiŠu hÜ§ng n¢m 
ngoài khä næng th¿c hiŒn cûa chúng ta.  
  
 
TrÜ§c khi chúng ta Çào sâu chi ti‰t vŠ nh»ng lš luÆn 
cûa Çåi sÜ Shabkar, chúng ta cÀn nên ph° bi‰n cho 
m†i ngÜ©i bi‰t ÇiŠu này: thÆt là vô cùng khó khæn, 
n‰u không muÓn nói là không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c, Ç‹ 
Çi Ç‰n m¶t ÇÎnh nghïa chung d¿a trên giáo lš cûa Çåo 
PhÆt vŠ vÃn ÇŠ æn thÎt -- ÇÎnh nghïa chung nào mà có 
th‹ kêu g†i ÇÜ®c s¿ bi‹u ÇÒng tình tØ tÃt cä các phe 
phái.  ñiŠu này vô cùng khó bªi vì chính thái Ç¶ cûa 
ÇÙc PhÆt vŠ vÃn ÇŠ æn thÎt, nhÜ Çã ÇÜ®c ghi låi trong 
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viŒc chæn nuôi nh»ng loåi thú nhÜ trâu yak, dê và cØu 
mà thôi.  Bªi th‰, hành Ç¶ng tØ bÕ æn thÎt là m¶t viŒc 
làm thÆt s¿ anh hùng, không dÍ mÃy ai làm ÇÜ®c.  
ñiŠu Çó có nghïa là phäi hài lòng v§i viŒc æn uÓng 
dinh dÜ«ng bao gÒm nh»ng thÙc æn Çåm båc nhÜ bÖ, 
s»a Çông lånh, và tsampa.  Tsampa  là món æn thuÀn 
tuš cûa ngÜ©i dân Tây-Tång  làm b¢ng b¶t xay tØ lúa 
måch Çã ÇÜ®c rang vàng; thông thÜ©ng khi æn, ngÜ©i 
ta tr¶n b¶t v§i nÜ§c trà ho¥c v§i bÖ rÒi vo låi thành 
viên.  ˆn uÓng nhÜ vÆy có nghïa là sÙc ÇŠ kháng së bÎ 
thuyên giäm do thi‰u chÃt Çåm và thi‰u chÃt 
vitamins. ñó cÛng có nghïa là së dÍ bÎ nhiÍm lånh do 
thi‰u chÃt m« trong ngÜ©i. Ta có th‹ hi‹u ÇÜ®c dÍ 
dàng là lÓi æn uÓng kham kh° Çåm båc nhÜ vÆy n¢m 
ngoài khä næng chÎu Ç¿ng cûa Çåi Ça sÓ quÀn chúng 
tåi Tây-Tång.  Ngay cä ª m¶t quÓc gia mà tinh thÀn 
ñåi-ThØa bàng båc kh¡p m†i nÖi, nÖi mà không m¶t 
ai không bi‰t Ç‰n nh»ng giáo huÃn cûa ÇÙc PhÆt vŠ 
lòng tØ bi thì viŒc phäi th¿c hành giáo huÃn tØ bi này 
qua thói quen æn uÓng h¢ng ngày là m¶t viŒc làm bÃt 
khä ÇÓi v§i sÓ Çông dân chúng.   Trong trÜ©ng h®p 
cûa nh»ng tu viŒn l§n, n‰u nhÜ có chÜ tæng nào có 
Ü§c nguyŒn bÕ æn thÎt hoàn toàn thì ÇiŠu Çó cÛng 
không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c vì chùa së không có Çû sÓ 
lÜ®ng rau trái Ç‹ cung cÃp cho quš thÀy này. ViŒc trª 
thành m¶t ngÜ©i æn trÜ©ng chay tåi Tây-Tång Çòi hÕi 
m¶t sÙc chÎu Ç¿ng månh më và m¶t tÃm lòng cÜÖng 
quy‰t chÌ có th‹ Ç‰n ÇÜ®c tØ m¶t niŠm tin s¡t Çá nhÃt 
mà thôi. 
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luyŒn tâm d¿a trên tâm BÒ-ñŠ  tÜÖng ÇÓi (relative 
bodhicitta) và tâm BÒ-ñŠ viên mãn (absolute 
bodhicitta).  Sau rÓt, trong hình thái sinh hoåt Än mÆt,  
ngài låi là m¶t Çåo sÜ du-già chÙng Ç¡c, Çã thành t¿u 
giác ng¶ nh© vào nh»ng pháp tu mÆt-Çi‹n, nhÃt là 
nh© vào nh»ng giáo pháp mÆt truyŠn tÓi thÜ®ng cûa 
hai pháp ñåi Viên Mãn (Dzogchen) và ñåi Thû ƒn 
(Mahamudra).   Cä ba truyŠn thÓng Nguyên-Thu›, 
ñåi-ThØa và MÆt-ThØa ÇŠu ÇÜ®c k‰t h®p trong cách 
ngài hành pháp, và chính ngài Çã làm cho cung cách 
ngài hành pháp trª nên m¶t thành t¿u toàn bích, viên 
mãn.     
  
 
Thái Ç¶ cûa Çåi sÜ Shabkar ÇÓi v§i nh»ng truyŠn 
thÓng khác nhau cûa PhÆt-giáo Tây-Tång hòan toàn 
không bÎ bÃt cÙ m¶t Çám mây thành khi‰n nào che 
m©.  ñiŠu ch¡c ch¡n là bªi vì ngài Çã sÓng m¶t cu¶c 
Ç©i t¿ do Ç¶c lÆp tuyŒt ÇÓi, không phäi vÜ§ng m¡c và 
trung thành v§i bÃt cÙ t° chÙc nào cÛng nhÜ không 
phäi bÎ lŒ thu¶c vào bÃt cÙ m¶t vÎ thí chû nào.  Cä 
cu¶c Ç©i ngài Çã sÓng m¶t Ç©i sÓng ‘tØ tay ÇÜa lên 
Ç‰n miŒng,’ [theo ki‹u ai cho gì thì æn nÃy]. Ngài 
không có m¶t mái chùa làm nÖi tá túc cÓ ÇÎnh, và  
m†i nhu cÀu cÀn thi‰t ÇÜ®c thu g†n thành tuyŒt ÇÓi 
tÓi thi‹u.  NhiŠu ÇŒ tº h‰t sÙc tin tÜªng sùng bái ngài, 
Çã cúng dÜ©ng cho ngài rÃt nhiŠu tÎnh tài, phÄm vÆt, 
nhÜng ngài luôn mau chóng chia sÈ, phân phÓi tÃt cä 
nh»ng thÙ này cho ngÜ©i khác dÜ§i hình thÙc cúng 
dÜ©ng tôn giáo, hay bÓ thí tØ thiŒn.  ñåo pháp ÇÓi v§i 
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ngài là viŒc phäi huÃn luyŒn và quán chi‰u thân tâm, 
không phäi là chuyŒn liên k‰t v§i m¶t giòng truyŠn 
thØa nào cä.  Ngài rÃt yêu m‰n nh»ng giáo pháp cûa 
ÇÙc PhÆt dÜ§i bÃt cÙ hình dång nào, và thái Ç¶ cûa 
ngài ÇÓi v§i tÃt cä các truyŠn thÓng tu h†c cûa Çåo 
PhÆt là s¿ kính ngÜ«ng sùng bái chân thành.   
  
 
M¶t lÀn n†, khi còn trÈ, trong lúc Çang vi‰ng thæm Çåi 
tu viŒn Labrang Tshikhyil cûa giòng Gelugpa tåi tÌnh 
Amdo, Çåi sÜ Shabkar Çã cÀu nguyŒn xin cho ngài 
ÇÜ®c Çû túc duyên Ç‹ th¿c hành PhÆt pháp m¶t cách 
tuyŒt v©i trong sáng, không bÎ thành ki‰n làm cho 
hoen Ó.  Khi nh¡c låi vŠ câu chuyŒn này trong ti‹u sº 
cûa ngài, ngài Çã ghi låi nguyên væn m¶t câu nói cûa 
ÇÙc Ban-ThiŠn Låt-Ma (Panchen Lama), hoá thân Ç©i 
thÙ 5, minh xác vŠ s¿ Çáng tin cÆy cûa tÃt cä các 
giòng phái khác nhau cûa PhÆt-giáo Tây-Tång. ñÙc 
Ban-ThiŠn Låt-Ma Çã phát bi‹u r¢ng, ‘D¿a trên nh»ng 
l©i nói này, tôi luôn luôn phát tri‹n lòng kính ngÜ«ng 
và sùng bái ÇÓi v§i tÃt cä các vÎ thÀy và các giáo huÃn 
cûa các ngài, tôi nhìn thÃy tÃt cä ÇŠu vô cùng thuÀn 
khi‰t.’  ñi‹m n°i bÆt nhÃt trong con ngÜ©i tôn giáo 
cûa Çåi sÜ Shabkar là mÙc Ç¶ k‰t h®p mà ngài Çã vÆn 
døng ÇÜ®c gi»a nh»ng giáo huÃn cûa giòng Nyingma 
và nh»ng giáo huÃn cûa giòng Gelug, hai giòng phái 
này trÜ§c gi© vÅn thÜ©ng ÇÜ®c coi là cách xa nhau 
nhÜ hai thái c¿c. ChuyŒn này xäy ra có lë cÛng là nh© 
vào änh hÜªng xã h¶i, vì vùng ÇÃt Çåi sÜ Shabkar l§n 
lên n¢m rÃt xa các trung tâm chính trÎ và quyŠn bính;  
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häo tâm và trung thành cûa tôi bi‰t trÜ§c là tôi s¡p 
ghé thæm, h† kháo v§i nhau là, ‘ñåi sÜ này không æn 
thÎt, ngay cä thÎt cûa m¶t con vÆt Çã ch‰t m¶t cách t¿ 
nhiên (ch‰t già); chúng ta không th‹ Ç‹ cho ngài thÃy 
bÃt cÙ cái gì dính Ç‰n thÎt khi ngài ª Çây.’ Và h† Çem 
dÃu Çi h‰t tÃt cä nh»ng gì dính Ç‰n thÎt.  ñiŠu  hi‹n 
nhiên là không con vÆt nào còn bÎ sát håi [Ç‹ làm thÙc 
æn] cho riêng bän thân tôi  làm cho tôi tin ch¡c r¢ng 
Çó là nh© Ön gia h¶ cûa chính ÇÙc PhÆt Thích Ca .’  
[KWGJ, f201]  
  
 
Quy‰t ÇÎnh tØ bÕ æn thÎt cûa Çåi sÜ Shabkar bi‹u hiŒn 
m¶t s¿ hy sinh Çáng k‹.   Ngày hôm nay, nh»ng du 
khách Ç‰n thæm Tây-Tång cho bi‰t là cÖm gåo và rau 
trái ÇÜ®c nhÆp cäng qua tØ Trung QuÓc có th‹ tìm 
thÃy dÍ dàng ª nhiŠu nÖi, nhÜng vào th©i Çåi cûa Çåi 
sÜ Shabkar thì không phäi là nhÜ vÆy. ñúng là tØ ngàn 
xÜa, tåi nh»ng vùng ÇÒng b¢ng ª Ç¶ thÃp thu¶c miŠn 
nam và miŠn Çông Tây-Tång, ngÜ©i ta có th‹ trÒng Çû 
ngÛ cÓc và rau trái cho phÀn l§n dân trong nÜ§c dùng 
Ç‹ tô Çi‹m thêm cho thói quen æn uÓng n¥ng phÀn 
thÎt thà. NhÜng n‰u nói là vào th©i Çó, viŒc trÒng tr†t 
rau trái ÇÜ®c phát tri‹n ª mÙc Ç¶ quy mô có th‹ cung 
cÃp ÇÀy Çû sÓ lÜ®ng dinh dÜ«ng cÀn thi‰t cho viŒc æn 
uÓng b¢ng rau trái (æn trÜ©ng chay) thì ÇiŠu  này hoàn 
toàn khó có th‹ xäy ra. Không có rau trái nào có th‹ 
sÓng sót ÇÜ®c ª nh»ng nÖi mà Ç¶ cao là 20 ngàn 
thÜ§c Anh, và ª miŠn b¡c Tây-Tång thì chÌ toàn là 
nh»ng vùng ÇÒng cÕ bao la bát ngát, phù h®p cho 
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PhÆt Thích Ca]. BÙc tÜ®ng này là tÜ®ng cûa ÇÙc PhÆt 
Thích Ca Mâu Ni, và theo truyŠn thuy‰t, Çã ÇÜ®c tåc 
khi ÇÙc PhÆt Thích Ca vÅn còn tåi th‰.  BÙc tÜ®ng này 
Çã và vÅn Çang là m¶t pháp bäo trân quš nhÃt trong 
gia tài PhÆt giáo Tây-Tång, và träi qua nhiŠu th‰ k›, 
luôn luôn là pháp bäo Çón nhÆn ÇÜ®c nhiŠu chú š 
nhÃt, tØ tài vÆt cúng dÜ©ng cho Ç‰n nh»ng l©i cÀu 
nguyŒn.  ‘M¶t ngày n†,’ theo nhÜ Çåi sÜ Shabkar k‹ 
låi trong ti‹u sº cûa ngài, ‘tôi Çã an trú trong s¿ hiŒn 
diŒn cûa ÇÙc PhÆt Thích Ca trong m¶t khoäng th©i 
gian kéo dài lâu, thÆt lâu.  Tôi h‰t sÙc chí tâm chí 
thành khÃn nguyŒn, và nh© Çó, Çã bÜ§c chân vào 
ÇÜ®c trång thái an tïnh sâu xa tuyŒt ÇÓi. Sau Çó, trong 
khi tôi Çang bách b¶ d†c theo con ÇÜ©ng Ç‹ Çi nhiÍu 
(circumambulation) chung quanh thành phÓ, tôi Çã 
g¥p phäi xác cûa rÃt nhiŠu nh»ng con cØu và con dê 
Çã bÎ gi‰t ch‰t.  Ngay giây kh¡c Çó, lòng tØ bi nhÜ 
nÜ§c lÛ dâng lên thÆt mãnh liŒt trong tôi Ç‰n n‡i tôi 
không th‹ nào chÎu Ç¿ng ÇÜ®c n»a vì tôi quá thÜÖng 
xót cho tÃt cä nh»ng con thú Çã bÎ gi‰t ch‰t trên cõi 
Ç©i này. Tôi liŠn quay gót trª låi trÜ§c bÙc tÜ®ng cûa 
ÇÙc PhÆt, và trong khi Çänh lÍ, tôi Çã phát nguyŒn 
nhÜ sau: ‘B¡t ÇÀu tØ ngày hôm nay trª Çi, con nguyŒn 
së hoàn toàn chØa bÕ hành Ç¶ng xÃu ác æn thÎt cûa 
chúng sinh, m‡i m¶t chúng sinh Çã tØng là cha mË 
cûa con trong quá khÙ.’   [KWGJ, f201]   ñó là næm 
1812; Çåi sÜ Shabkar vØa tròn ba mÜÖi mÓt tu°i.  ‘TØ 
giây phút Çó trª Çi,’ ngài k‹ ti‰p,  ‘không m¶t ai còn 
sát håi thú vÆt Ç‹ làm thÙc æn dâng cúng cho tôi n»a.  
Tôi còn ÇÜ®c nghe k‹ låi r¢ng, khi nh»ng vÎ thí chû 
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nÖi Çây, các hành giä thu¶c tÃt cä các tông phái khác 
nhau ÇŠu sÓng gÀn gÛi và t¿ do trò truyŒn, trao Ç°i 
v§i nhau. 
  
 
GÓc gác cûa Çåi sÜ Shabkar thu¶c vŠ giòng truyŠn 
thØa cûa nh»ng Çåo sÜ du-già Nyingma ª Rekong, 
tÌnh Amdo.  Giòng truyŠn thØa này rÃt n°i ti‰ng nh© 
vào nh»ng l©i nguyŒn cam k‰t (samaya) vô cùng 
trong såch, và nh© vào næng l¿c thÀn thông mà h† Çã 
Çåt ÇÜ®c qua nh»ng chÙng Ç¡c tâm linh.  Chính ª 
vùng ÇÃt Rekong này mà Çåi sÜ Shabkar Çã khªi s¿ 
ÇÜ®c rèn luyŒn vŠ tôn giáo, và ÇiŠu rÃt hi‹n nhiên là 
tÃt cä nh»ng hÜ§ng dÅn mà ngài nhÆn ÇÜ®c trong th©i 
gian này, tØ l©i giäng dåy cho Ç‰n nh»ng tÃm gÜÖng 
sáng trÜ§c m¡t, Çã Ç‹ låi m¶t dÃu Ãn không gì tÄy xóa 
ÇÜ®c trên nhân cách cûa ngài.  Vào næm hai mÜÖi 
tu°i, ngài th† gi§i tÿ khÜu v§i Çåi sÜ Arik Geshe 
Jampel Gyaltsen Oser, là vÎ trø trì và h†c giä PhÆt h†c 
cûa m¶t Çåi tu viŒn thu¶c giòng Gelug. Chính Çåi sÜ 
Arik Çã khuyên ngài nên Çi tìm ngài Chogyal Ngakyi 
Wangpo là vÎ Çåi tôn sÜ lØng lÅy thu¶c giòng 
Nyingma mà cÛng chính là b°n sÜ cûa ngài.  TØ Çåi 
tôn sÜ Chogyal Ngakyi Wango, ngài Çã th† lãnh tÃt cä 
nh»ng giáo pháp cûa giòng Nyingma C°-MÆt (Old 
Translation school), trong Çó có cä nh»ng hÜ§ng dÅn 
vŠ trekcho và thogal thu¶c pháp tu ñåi Viên Mãn 
(Dzogchen); pháp ñåi Viên Mãn sau này trª thành cÓt 
lõi trong công phu tu luyŒn cûa riêng ngài.  Cho dù 
nhÜ th‰, nhÜ Çã ÇÜ®c k‹ låi trong ti‹u sº cûa ngài, Çåi 
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sÜ Shabkar cÛng thÜ©ng xuyên nhÆn ÇÜ®c nh»ng mÆt 
truyŠn và lÍ quán Çänh tØ các tân phái, ch£ng hån nhÜ 
pháp Migtsema mà ngài rÃt yêu chu¶ng, tÙc là bài 
khÄn nguyŒn n°i ti‰ng dâng lên Çåi sÜ Tsongkhapa, 
viên bäo ng†c trân quš cûa XÙ Tuy‰t Tây-Tång.   VŠ 
sau, trên nh»ng chuy‰n hành trình Çæng Ç£ng cûa 
ngài, ngài rÃt hoan hÌ ÇÜ®c thæm vi‰ng nh»ng cÖ sª 
tu viŒn vï Çåi cûa giòng Gelug tåi hai vùng U và Tsang 
ª trung phÀn; nÖi Çây ngài Çã phát tâm cúng dÜ©ng 
h‰t sÙc r¶ng rãi, và Çã xin ÇÜ®c th† thêm nhiŠu giáo 
pháp.  Ngoài ra, ngài cÛng hành hÜÖng Ç‰n Çåi tu 
viŒn cûa giòng Sakya và th† lÍ gia l¿c v§i nh»ng 
ngÜ©i con trai cûa Wangdu Nyingpo, là vÎ nÓi dõi Ç©i 
thÙ 33 cûa giòng truyŠn thØa Sakya.  RÒi nhân th‹ 
Çang ª trong vùng lân cÆn, ngài không quên Ç‰n 
vi‰ng tu viŒn Jonang Ganden Puntsoling, tu viŒn gÓc 
cûa ngài Taranatha Kunga Nyingpo, nÖi Çây vÅn còn 
lÜu gi» m¶t tÆp tài liŒu ghi låi nh»ng l©i giäng dåy 
[cûa ngài Nyingpo] do chính Çåi sÜ Shabkar cho in låi 
tØ m¶t bän kh¡c b¢ng g‡.  CuÓi cùng, ngài hoàn toàn 
nhÜ ngÜ©i trª låi vŠ mái nhà xÜa khi sÓng gi»a nh»ng 
vÎ Çåo sÜ du-già thu¶c giòng Kagyu ª ÇÌnh núi 
Kailash, và ª nhiŠu nÖi khác n»a.   Khi Ç†c låi ti‹u sº 
cu¶c Ç©i Çåi sÜ Shabkar, trong không khí tïnh l¥ng 
sùng bái và trong niŠm kính ngÜ«ng tÕa kh¡p các 
giòng truyŠn thØa, ngÜ©i ta khó có th‹ Çoán ÇÜ®c 
chiŠu sâu cûa nh»ng tranh chÃp thù nghÎch gi»a các 
giòng phái v§i nhau, và khó Çóan ÇÜ®c r¢ng chính 
nh»ng tranh chÃp này Çã tØng là bóng Çen phû lên  
lÎch sº xã h¶i Tây-Tång qua nhiŠu th‰ hŒ. ñÓi v§i tÃt 
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làm nhÜ vÆy cho dù ngÜ©i ta dÜ bi‰t là h† së phäi trä 
quä ác trong nh»ng ki‰p k‰ t§i.  Khi l§n lên, tôi 
nguyŒn së chÌ sÓng theo gÜÖng chánh pháp.  Tôi së 
hoàn toàn xa lánh nh»ng viŒc làm tŒ håi nhÜ vÆy.’ Và 
tôi Çã nhiŠu lÀn lÆp Çi lÆp låi l©i hÙa này v§i chính  
mình.   [KWGJ (The King of Wish-Granting Jewels) - 
(ñåi VÜÖng Cûa Nh»ng Viên Ng†c NhÜ Ý), f16] 
 
Trong suÓt cu¶c Ç©i cûa ngài, Çåi sÜ Shabkar cÛng 
nhÜ bÃt cÙ vÎ thÀy nào khác trong PhÆt giáo, Çã thuy‰t 
pháp vŠ ÇÎnh luÆt nhân quä, và Çã khuy‰n khích ngÜ©i 
nghe phäi tránh xa hành Ç¶ng gi‰t håi. ñiŠu này Çôi 
khi Çã Çem låi rÃt nhiŠu k‰t quä khä quan.  CÛng 
giÓng nhÜ Jigme Lingpa, m¶t vÎ tôn giä lão thành 
cùng th©i v§i ngài,  Çåi sÜ Shabkar thÜ©ng xuyên  
th¿c hành pháp phóng sinh, cÙu mång thú vÆt b¢ng 
cách mua chúng rÒi thä chúng ra.  Trong m¶t bài Çåo 
ca, ngài Çã k‹ låi r¢ng cho Ç‰n næm ngài næm mÜÖi 
sáu tu°i (ngài th† Ç‰n tu°i bäy mÜÖi), ngài Çã cÙu 
mång và phóng sinh ÇÜ®c cä thäy vài træm ngàn sinh 
mång thú vÆt.   ThÆt ra, trong th©i niên thi‰u, có m¶t 
câu chuyŒn xäy ra trên chuy‰n Çi hành hÜÖng thû Çô 
Lhasa và câu chuyŒn này Çã trª thành mÓc Çi‹m thay 
Ç°i hoàn toàn cu¶c Ç©i cá nhân cûa ngài. Gi»a nh»ng 
bu°i vi‰ng thæm các ÇŠn Çài, tu viŒn, chÜ tæng, cÛng 
nhÜ thæm vi‰ng nh»ng nhân vÆt lãnh Çåo tôn giáo và 
chính trÎ ÇÜÖng th©i, ngài luôn luôn bÎ m¶t ngôi chuà 
thu hút.  ñó là ngôi chuà tên Jokhang n¢m ngay gi» 
trung tâm thành phÓ Lhasa.  NÖi Çây có an vÎ m¶t bÙc 
tÜ®ng cûa Jowo Rinpoche [tên ngÜ©i Tây-Tång g†i ÇÙc 
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cûa ngài là ngài thÜ©ng xuyên xúc Ç¶ng trÜ§c vÈ ÇËp 
cûa loài thú, và tìm ÇÜ®c nhiŠu an ûi khi làm bån v§i 
chúng.  L¡m khi, chÌ m¶t ti‰ng kêu cûa Çàn chim, hay 
ti‰ng rÌ rä cûa côn trùng cÛng ÇÜa Ç‰n nh»ng thÃu 
hi‹u tâm linh, và ngài thÜ©ng ghi låi nh»ng kinh 
nghiŒm này trong nh»ng bài Çåo ca. 
  
 
TØ nh»ng ngày còn bé thÖ, Çåi sÜ Shabkar Çã phäi 
kinh hoàng trÜ§c cách xº s¿ tàn nhÅn cûa loài ngÜ©i 
ÇÓi v§i thú vÆt.  Trong nh»ng trang ÇÀu tiên trong 
quy‹n ti‹u sº cûa ngài, ngài ghi låi m¶t kinh nghiŒm 
thuª Ãu th©i.  Kinh nghiŒm này Çã Çóng m¶t dÃu m¶c 
lên tâm khäm cûa ngài cho Ç‰n h‰t cu¶c Ç©i. 
  
  
‘M¶t mùa thu n†, [dân làng] chúng tôi Çã có ÇÜ®c 
m¶t vø g¥t thÆt tuyŒt häo.  TÃt cä m†i ngÜ©i trong tÃt 
cä các gia Çình, giàu nghèo gì cÛng th‰, ÇŠu nói là 
chúng ta nên t° chÙc æn mØng.  ñiŠu này  có nghïa là 
không bi‰t bao nhiêu Çàn cØu së phäi bÎ sát håi, bÎ 
Çem ra xÈ thÎt. ThÆt là m¶t cänh tÜ®ng vô cùng khûng 
khi‰p.  Tôi s® Ç‰n thÃt vía hoäng kinh và trong lòng 
dâng tràn bao thÜÖng xót. Không th‹ nào có Çû can 
Çäm Ç‹ nÃn ná ª ch‡ ngÜ©i ta xÈ thÎt nên tôi phäi trÓn 
Çi m¶t nÖi khác và ch© cho Ç‰n khi viŒc sát håi k‰t 
thúc rÒi m§i dám quay trª vŠ. Khi trª vŠ, tôi nhìn thÃy 
thây cûa nh»ng con cØu Çã ÇÜ®c xÈ thÎt n¢m ng°n 
ngang dÜ§i ÇÃt.  Tôi thÀm nghï, ‘Nh»ng ngÜ©i này Çã 
làm m¶t viŒc vô cùng tÒi båi, và ngÜ©i ta vÅn ti‰p tøc 
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cä các giòng truyŠn thØa cûa PhÆt giáo Tây-Tång, lòng 
tôn sùng cûa Çåi sÜ Shabkar mãnh liŒt và chân thành 
Ç‰n n‡i chính ngài Çã ÇÜ®c tán dÜÖng nhÜ là Ùng 
thân cûa nh»ng nhân vÆt khác nhau trong tÃt cä các 
giòng phái này.  Ngài ÇÜ®c kính tr†ng nhÜ là hiŒn 
thân cûa Manjushrimitra, m¶t trong nh»ng vÎ khai 
sáng ra giòng truyŠn thØa ñåi Viên Mãn (Dzogchen) 
cûa giòng phái C° MÆt Nyingma.  Ngài còn ÇÜ®c 
công nhÆn là hoá thân cûa Çåi sÜ Ngulchu Gyalse 
Thogme, vÎ thÀy mà giòng phái Sakya vô cùng kính 
ngÜ«ng, và là tái sanh cûa Çåi sÜ Chengawa Lodro 
Gyaltsen [thu¶c giòng Nyingma], m¶t ÇŒ tº tâm 
truyŠn cûa ÇÙc Je Tsongkhapa.  NhÜng, hÖn h‰t cä, 
chính dÜ§i bóng cûa Milarepa, vÎ Çåi tôn sÜ lØng lÅy 
nhÃt cûa giòng phái Kagyu và nhân vÆt ÇÜ®c yêu m‰n 
nhÃt trong truyŠn thÓng Tây-Tång, Çåi sÜ Shabkar Çã 
ÇÜ®c sùng kính và tán dÜÖng vì Çã th‹ nhÆp tr†n vËn 
con ngÜ©i cûa Çåo sÜ Milarepa.  TØ cách sÓng, tài 
næng, lòng kiên trì cho Ç‰n nh»ng thành t¿u chÙng 
Ç¡c, rõ ràng là Çåi sÜ Shabkar Çã bÜ§c theo nh»ng 
bÜ§c chân cûa Çåi Çåo sï Milarepa. 
  
 
ñåi sÜ Shabkar Çã n°i ti‰ng vì mÓi quan tâm và tÃm 
lòng trìu m‰n cûa ngài dành cho thú vÆt.  Thái Ç¶ cûa 
ngài không nh»ng nói lên s¿ thông cäm và lòng bi‰t 
Ön ÇËp Çë, mà thái Ç¶ này còn b¡t nguÒn tØ s¿ hi‹u 
bi‰t thÃu Çáo vŠ PhÆt pháp.  ñÓi v§i Çåi sÜ Shabkar, 
cÛng nhÜ ÇÓi v§i gi§i PhÆt tº  nói chung, thú vÆt trÜ§c 
h‰t cä phäi ÇÜ®c coi nhÜ là nh»ng sinh vÆt không 



L©i Gi§i ThiŒu Cûa Nhóm Padmakara VŠ ñåi SÜ Shabkar 
___________________________________________________ 

    16

khác gì chúng ta, cÛng Çang bÎ m¡c kËt trong nh»ng 
Çau kh° cûa cõi luân hÒi y nhÜ chúng ta.  Cho dù trên 
phÜÖng diŒn th‹ xác, thú vÆt có mang hình dång khác 
biŒt và kÿ quái Ç‰n th‰ nào chæng n»a, và trên 
phÜÖng diŒn cäm quan và giác quan, chúng có thô 
thi‹n Ç‰n mÃy Çi n»a, thì thú vÆt vÅn may m¡n có 
ÇÜ®c trí óc, và trên phÜÖng diŒn cæn bän này, chúng 
cÛng là nh»ng con ngÜ©i.  Thú vÆt cÛng bám víu vào 
cái g†i là ‘ta’ cûa chúng, Çâu khác gì con ngÜ©i.  Do 
Çó, chúng cÛng ao Ü§c ÇÜ®c hånh phúc và ÇÜ®c nhÜ 
š, d¿a trên nh»ng hi‹u bi‰t, nhu cÀu riêng cûa chúng, 
và khi không Çåt ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu này thì chúng cÛng 
Çau kh° vô ngÀn.  So v§i con ngÜ©i thì thú vÆt phäi 
chÎu nhiŠu bÃt l®i to l§n.  Tâm trí cûa chúng bÎ che 
phû bªi màn vô minh dÀy d¥c hÖn con ngÜ©i, và lúc 
nào chúng cÛng bÎ sÙc månh cûa bän næng cÀm thú 
lÃn áp.  Thú vÆt thØa hÜªng nh»ng giác quan månh 
më và s¡c bén hÖn con ngÜ©i, nhÜng trí thông minh ít 
Õi cûa chúng không cho phép chúng lãnh h¶i ÇÜ®c 
Çåo pháp, không th‹ nào làm ÇÜ®c gì Ç‹ chuy‹n hoá 
tØ trång thái bám chÃp Ç‰n ÇÜ®c trång thái t¿ do giäi 
thoát. 
  
 
Trong nh»ng næm dài nhÆp thÃt Än tu trong cô tÎch 
trên nh»ng r¥ng núi cao, và trong nh»ng chuy‰n Çi 
ÇÖn Ç¶c xuyên qua nh»ng miŠn hoang dã ª Tây-Tång, 
ch¡c ch¡n Çåi sÜ Shabkar Çã có nhiŠu cÖ h¶i tÆn m¡t 
nhìn thÃy Çû m†i loåi thú, và có dÎp quan sát cách 
chúng sinh sÓng.  Nh»ng cÖ h¶i gÀn gÛi thú vÆt này, 
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c¶ng v§i lÓi sÓng h‰t sÙc ÇÖn sÖ bình dÎ, ch¡c ch¡n 
Çã tô ÇÆm thêm cho tÃm lòng bi mÅn vÓn có cûa ngài 
ÇÓi v§i loài thú, và chúng ta có th‹ cäm nhÆn ÇÜ®c 
ÇiŠu này rÃt rõ trong vô sÓ nh»ng câu truyŒn ÇÜ®c k‹ 
låi trong hai pho ti‹u sº cûa ngài. ñ©i sÓng giÜã chÓn 
hoang dã, v§i sÓ lÜ®ng thÙc æn ít Õi và m¶t nÖi trú Än 
sÖ sài Ç‹ che mÜa che n¡ng, ch¡c ch¡n Çã giúp cho 
Çåi sÜ Shabkar hi‹u rõ hÖn vŠ nh»ng khó khæn và 
hi‹m nguy trong thiên nhiên mà chim muông dã thú 
phäi ÇÜÖng ÇÀu chÓng ch†i.  ñã nhiŠu lÀn, có lë ngài 
Çã phäi träi qua Çói khát, lånh lëo, và ch¡c ch¡n ngài 
Çã tØng chÙng ki‰n cänh sÓng bÃp bênh và Çau kh° 
cûa loài thú khi chúng phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i khí hÆu 
luôn luôn thay Ç°i không th‹ Çoán trÜ§c, và v§i mÓi 
Çe d†a Ç‰n tØ nh»ng con thú sæn mÒi khác trong 
thiên nhiên.  Dï nhiên là ngài Çã tåo ÇÜ®c nh»ng liên 
hŒ thân thi‰t v§i loài thú, và ngÜ®c låi, trong suÓt 
nh»ng chu‡i ngày ngài tåm trú Än tu trong Ç¶ng thÃt, 
ch¡c ch¡n nh»ng con thú này cÛng phäi cäm thÃy 
quen thu¶c v§i s¿ hiŒn diŒn hiŠn hoà cûa con ngÜ©i 
kÿ dÎ Çó.  ñôi khi Çåi sÜ Shabkar cÛng nói chuyŒn v§i 
thú vÆt, và nhiŠu lÀn khi l¡ng nghe ti‰ng kêu inh Õi 
cûa nh»ng con quå hay ti‰ng kêu rÀu rï cûa nh»ng 
con chim cu, ngài tÜªng  tÜ®ng nhÜ chúng Çang nói 
chuyŒn v§i ngài hay Çang nói chuyŒn v§i nhau.  M¶t 
lÀn kia, ngài Çã thuy‰t m¶t bài pháp ÇÖn giän cho 
m¶t Çàn lØa hoang (kyang); có vÈ nhÜ chúng Çã ª låi 
và l¡ng nghe ngài.  M¶t lÀn khác, chính ngài Çã nhÆn 
ÇÜ®c m¶t bài h†c rÃt thÃm thía tØ m¶t con cØu già.  
ñiŠu rõ ràng mà ta Ç†c ÇÜ®c trong nh»ng trÜ§c tác 


