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Sự kiện thành đạo của đức Phật là 
kết quả của một chuỗi dài nhân 
duyên thánh thiện. Chuỗi nhân 
duyên thánh thiện đó bao gồm 

một phần là những tiềm năng tâm linh 
mà Ngài đã tích tụ từ nhiều kiếp trước và 
một phần là nỗ lực tu luyện với một ý chí 
phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại 
mà Ngài đạt tới quả vị Giác ngộ, Giải thoát 
tối thượng. Tìm hiểu sự kiện thành đạo 
của đức Phật trong một giới hạn thời gian 
ngắn nhất mà chúng ta có thể, tức là ngay 
trong kiếp sống cuối cùng của Ngài, chúng 
ta thấy Kinh điển Pāli còn lưu lại nhiều chi 
tiết rất đặc biệt. Nhờ nguồn kinh điển này, 
chúng ta hiểu về vai trò của tri thức và 
sáng tạo của Ngài trong quá trình hướng 
đến và đạt được quả vị Giác ngộ Giải thoát. 
Những đoạn tiểu sử tự thuật của đức Phật 
và những bài giảng của Ngài sau khi thành 
đạo, được Tôn giả Ānanda ghi nhớ và thuật 
lại, về sau được ghi lại trong các bản kinh 
Pāli, đặc biệt là Kinh Thánh Cầu (Trung Bộ 
Kinh, số 26), Đại Kinh Saccaka (Trung Bộ 
Kinh, số 36) phản ánh phần nào điều này.

Từ tiếp thu tri thức và học hỏi kinh 
nghiệm 
Tuy Kinh điển Pāli không mô tả chi tiết về thời niên 
thiếu của đức Phật (khi còn là thái tử Siddhattha), 
những đoạn tự thuật và nhiều bài giảng của Ngài cho 
thấy, thái tử Siddhattha (Sĩ-đạt-ta) đã thọ học rất nhiều 
từ một nền giáo dục đượm nhuần văn hóa Veda (Vệ-
đà) của xã hội Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI tr.TL... Thái tử 
Siddhattha được học với những vị thầy giỏi nhất hoàng 
cung vốn được tuyển chọn kỹ càng (Schumann, 1989, 
tr. 22). Khả năng tiếp nhận tri thức và rèn luyện nội tâm 
của thái tử khiến các vị thầy của mình ngạc nhiên. Theo 
tài liệu nghiên cứu của Schumann, thái tử Siddhattha 
đã được học hầu như đầy đủ các lãnh vực kiến thức 
và kỹ năng được cho là cần thiết cho một thái tử trong 
nền văn hóa xã hội Ấn thời bấy giờ. Tuy nhiên, thái tử 
Siddhattha có nhiều thiên hướng đặc biệt về tri thức và 
tâm linh so với các kỹ năng khác (1989, tr. 22). 
 
Về tâm linh, thực hành thiền định để trau luyện tâm 
thức là một xu hướng mới do các đạo sư cấp tiến bấy 
giờ chủ trương. Lời tự thuật của đức Phật trong bài 
Đại kinh Saccaka cho thấy thiên hướng tâm linh của 
thái tử Siddhattha biểu hiện từ rất sớm: “Ta nhớ lại, 
trong khi phụ thân Ta, thuộc dòng họ Thích Ca đang cày 
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và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây 
hồng táo, Ta không bận đến các 
dục lạc trần gian, từ bỏ các trạng 
thái tâm xấu ác, chứng đạt và trú 
an ổn ở Thiền thứ nhất, một trạng 
thái bình an và hoan hỷ, thân và 
tâm đều thấm nhuần an lạc do 
không còn tham dục mà có” (Trung 
Bộ Kinh, số 36). Điều này chứng 
tỏ thiên hướng tâm linh của thái 
tử Siddhattha rất đặc biệt, được 
thể hiện ngay khi còn rất trẻ và 
thái tử Siddhattha ít nhiều cũng 
đã học được phương pháp thực 
hành tâm linh căn bản, như ngồi 
tĩnh tâm chẳng hạn, từ các vị thầy 
được mời dạy trong hoàng cung.
 
Về tri thức, vào thời điểm này ở Ấn 
Độ, nền giáo dục tốt nhất là trang 
bị cho người học khả năng thông 
hiểu các bộ kinh Veda và các nghi 
thức tế lễ. Thái tử Siddhattha cũng 
được thọ hưởng một nền giáo dục 
như thế. Schumann tổng hợp các 
cứ liệu trong kinh điển Pāli ghi rằng 
thái tử Siddhattha rất thích nghe 
các vị đạo sư minh triết thời bấy 
giờ xướng ca thơ kệ Veda và bàn 

về triết thuyết của họ (Schumann, 
1989, tr.28-29).  Những kiến thức 
tiếp thu lúc này về sau được đức 
Phật sử dụng rất sáng tạo trong 
quá trình giảng giải con đường 
chuyển hóa mà Ngài đã thực 
hiện thành công. Tuy nhiên, tri 
thức mà thái tử Siddhattha tiếp 
nhận trong hoàng cung và kinh 
nghiệm đối mặt với cuộc sống 
thực tế không đủ cho thái tử trả 
lời câu hỏi căn bản và cũng là câu 
hỏi muôn đời của loài người: Làm 
sao thoát khổ? Đây là động lực 
chính đưa thái tử Siddhattha dấn 
thân vào con đường chuyên tâm 
thực nghiệm tâm linh. 

Theo trào lưu du hành giải thoát 
thời bấy giờ, thái tử Siddhattha từ bỏ 
hoàng cung, trở thành một hành giả 
du phương, và được gọi là Sa-môn 
Gotama (Cồ-Đàm). Giai đoạn học 
hỏi và tu luyện này đặc biệt phản 
ánh tinh thần tiếp nhận tri thức 
phóng khoáng và thực nghiệm tâm 
linh sâu sắc của Sa-môn Gotama. 
Những đoạn tự thuật của Ngài về 
kinh nghiệm học hỏi và tu tập với 

hai vị đạo sĩ cấp tiến nhất là Ālāra 
Kālāma và Uddaka Rāmaputta cho 
chúng ta một vài minh họa. Theo lời 
kể được ghi lại trong Kinh Thánh Cầu 
(Trung Bộ Kinh, số 26), Ālāra Kālāma 
và Uddaka Rāmaputta là những 
“bậc trí thức, uyên bác, sáng suốt, đã 
từ lâu sống ít nhiễm bụi đời.” 
Khi chọn và tìm đến hai vị thầy này 
để học, Sa-môn Gotama thể hiện rõ 
tinh thần cầu học của một hành giả 
vừa có thiên hướng tâm linh vừa có 
chiều sâu tri thức. Ở những vị thầy 
này, Ngài học được rằng: “Pháp này 
làm cho người có trí, không bao lâu, 
trải nghiệm và trú an ổn trong pháp, 
tự thân chứng nghiệm bằng chính 
kinh nghiệm mà Thầy của mình đã 
chứng đạt” (Trung Bộ Kinh, số 26, 
Kinh Thánh Cầu). Với Ālāra Kālāma, 
Ngài học và thực hành theo đúng 
như pháp được học, chẳng bao lâu, 
Ngài đã chứng đạt trạng thái thiền 
định ngang bằng thầy của mình, đó 
là trạng thái siêu việt cả không gian 
và tâm thức, đi đến chỗ quán tưởng 
hết thảy sự tồn tại đều không có. 
Những đặc tính nào cần thiết cho 
sự thực hành và chứng đắc trong 
pháp này, Ngài đã thành tựu đủ. 
Quá trình này được diễn tả như sau: 
“Không phải chỉ có Ālāra Kālāma có 
lòng tin, tinh tấn, niệm lực, định lực 
và trí tuệ; Ta cũng có lòng tin, tinh tấn, 
niệm lực, định lực và trí tuệ. Vậy với nỗ 
lực, liệu Ta có chứng được pháp mà 
Ālāra Kālāma tuyên bố không? Rồi 
không bao lâu, bằng kinh nghiệm 
của chính mình, Ta nhanh chóng 
trải nghiệm và trú an ổn trong pháp 
mà Ālāra Kālāma tuyên bố đã chứng 
được bằng kinh nghiệm của chính vị 
ấy” (Trung Bộ Kinh, số 26).

Như vậy, với khả năng tiếp nhận 
nhạy bén, chẳng bao lâu, Sa-môn 
Gotama đã lãnh hội trọn vẹn 
phương pháp tu tập mà vị thầy 
tâm linh đầu tiên truyền trao. 
Cùng với quyết tâm cao độ, tinh 
tấn không ngừng, Ngài đã thực 
hành rốt ráo các phương pháp 
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thiền định vừa học được. Trong 
thời gian học với Ālāra Kālāma, 
mặc dù chứng đạt đến trình độ 
tâm linh cao ngang bằng vị thầy 
này và trú an ổn trong pháp ấy, 
Ngài không hài lòng với những 
gì chứng được. Ngài nhận thấy 
rằng: “Pháp này không đưa đến 
từ bỏ ham muốn, dứt tham chấp, 
dừng nghỉ, an tịnh, trí tuệ tự mình 
thể nghiệm, giác ngộ và Niết bàn” 
(Trung Bộ Kinh, số 26). Thế là Ngài 
giã từ vị thầy tâm linh đầu tiên và 
tìm đến một vị khác danh tiếng 
hơn, đó là Uddaka Rāmaputta. 

Đến với vị thầy mới này, Ngài cũng 
nỗ lực, tinh tấn không ngừng. 
Trong một thời gian ngắn, Ngài 
đã nhanh chóng chứng đạt được 
trạng thái thiền định cao nhất 
trong pháp này, mà theo lời xác 
chứng của Uddaka Rāmaputta, 
thì ngang bằng với thầy của ông. 
Đó là trạng thái định vượt ngoài 
cả tưởng và không-tưởng. Mặc 
dù trạng thái thiền này cao hơn 
trạng thái thiền đã chứng đắc 
trước đó, thêm một lần nữa, Sa-
môn Gotama không thỏa mãn 
những gì vừa đạt được với lý do 
tương tự như đối với vị thầy đầu 
tiên: “Pháp này không đưa đến 
giác ngộ giải thoát”. Thế là Ngài lại 
từ giã thầy ra đi. Sa-môn Gotama 
ra đi đơn giản chỉ vì những gì các 
vị đạo sư này chỉ dạy và hướng 
dẫn Ngài tu tập chưa đáp ứng 
được những gì Ngài cần. 

Từ khi bước chân ra khỏi hoàng 
cung và dấn thân trên hành trình 
tâm linh, Sa-môn Gotama đã gặp 
nhiều vị thầy. Với người thầy nào, 
Ngài cũng dốc chí tu học và thành 
đạt cao nhất trong giáo pháp của 
các vị thầy ấy. Những gì nền giáo 
dục truyền thống thời ấy truyền 
trao, Sa-môn Gotama đã thấu 
triệt, nhưng rồi Ngài vẫn chưa hài 
lòng. Ngài lần lượt giã từ các đạo 
sĩ nổi tiếng thời ấy để theo đuổi 

mục đích cao quý của 
mình. Có lẽ hoài bão cao 
vời ấy đang cần sự nỗ 
lực nhiều hơn với những 
đột phá đáng kể trong tư 
tưởng của một hành giả.

Đến thực nghiệm 
sáng tạo và thành 
công
Cũng theo Kinh Thánh 
Cầu, chúng ta thấy, với 
những pháp học và thực 
hành rập khuôn theo 
thầy, Sa-môn Gotama 
đã chứng đắc các trạng 
thái thiền định như thầy 
mình đã chứng đắc. 
Theo truyền thống, một 
người đệ tử có sở học và 
sở chứng bằng thầy đã 
là điều mơ ước của bao 
người. Nhưng với Sa-
môn Gotama, như thế 
vẫn chưa đủ. Niềm khát 
khao tìm cầu chân lý giải 
thoát thật sự là động lực 
thôi thúc người đạo sĩ tìm 
đạo không dừng chân tại 
đây. Vẫn không thỏa mãn 
với những gì đạt được, sau 
khi học được phương pháp hành 
thiền từ hai vị thầy giỏi nhất thời 
ấy mà vẫn không đạt đến giải 
thoát trọn vẹn, Sa-môn Gotama 
quyết định rẽ lối. 

Ngài tìm đến con đường tu khổ 
hạnh bằng nhiều hình thức khác 
nhau mà một số đạo sĩ thời ấy 
thường thực hành. Chi tiết này 
được kể và ghi lại trong Đại Kinh Sư 
Tử Hống (Trung Bộ Kinh, số 12). Đến 
với pháp tu khổ hạnh vốn hoàn 
toàn khác với cách tu mà Ngài vừa 
từ bỏ, Sa-môn Gotama cũng nỗ lực 
hết mình. Ngài tự nhận rằng: “Ta 
từng sống đời khổ hạnh, đầy đủ về 
bốn phương diện: Ta thực hành khổ 
hạnh, khổ hạnh nhất trong các hình 
thức khổ hạnh; Ta thực hành sống 

dơ dáy, dơ dáy nhất trong các hình 
thức sống dơ dáy; Ta thực hành chú 
tâm thận trọng, thận trọng nhất 
ngay cả trong những việc nhỏ nhặt; 
Ta thực hành sống biệt ly, sống ở nơi 
vắng vẻ nhất trong các nơi vắng vẻ” 
(Trung Bộ Kinh, số 12). 

Cứ mỗi lần giã từ một người 
thầy để tiếp bước trên đường tu 
tập tâm linh, Sa-môn Gotama có 
thêm nhiều hiểu biết và thêm 
nhiều kinh nghiệm. Tương tự 
như vậy, cứ mỗi lần tìm đến với 
một pháp môn thực hành mới, 
Sa-môn Gotama học được nhiều 
điều quý báu. Với pháp tu sống 
biệt lập và thực hành khổ hạnh, 
Sa-môn Gotama học được cách 
cảm nhận và chế ngự các cảm 
thọ. Ngài cũng học được một kinh 
nghiệm từ sự trải nghiệm thực tế 
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bản thân là, khi ép xác quá mức, 
thân thể không đủ khỏe để có thể 
duy trì sự tinh tấn thì khó có thể 
chứng đạt những gì cần chứng 
đạt trên lộ trình giải thoát. Trong 
quá trình khổ hạnh đến mòn hơi 
kiệt sức, Ngài có sự đối chiếu, liên 
tưởng và so sánh với kinh nghiệm 
thiền định khi Ngài theo vua cha 
trong lễ hạ điền năm xưa khi Ngài 
còn nhỏ, để kịp thời điều chỉnh 
nhận thức và phương pháp thực 
hành. Ngài quán chiếu: “Rồi Ta suy 
nghĩ như sau: Ta nhớ lại, trong khi 
phụ thân Ta, thuộc dòng họ Thích 
Ca đang cày ruộng và Ta đang ngồi 
dưới bóng mát cây hồng táo, Ta từ 
bỏ các dục lạc trần gian, từ bỏ các 
trạng thái tâm xấu ác, chứng đạt 
và trú an ổn ở Thiền thứ nhất, một 
trạng thái bình an và hoan hỷ, thân 
và tâm đều thấm nhuần an lạc do 

không còn tham dục mà 
có’. Khi trú an ổn như vậy, 
Ta nghĩ: ‘liệu con đường 
này có thể đưa đến giác 
ngộ không?’ Và tiếp theo 
ý niệm ấy, ý thức này khởi 
lên nơi Ta: ‘Đây là con 
đường đưa đến giác ngộ”.  
Trong trạng thái suy 
nhược cơ thể trầm trọng, 
Ngài suy nghĩ: “Nay thật 
không dễ gì chứng đạt 
niềm an lạc ấy, với thân 
thể ốm yếu kinh khủng 
như thế này. Ta hãy ăn ít 
thức ăn khô, như cơm và 
bánh’. Rồi Ta ăn ít thức ăn 
khô, như cơm và bánh” 
(Trung Bộ Kinh, số 36).

Sau khi thấy rõ hậu quả 
của các hình thức thực 
hành khổ hạnh, Sa-môn 
Gotama nhận xét rằng: 
“Trong quá khứ, nếu có 
những Sa môn hay Bà la 
môn trải nghiệm sự đau 
đớn, thống khổ, nhói đau 
khốc liệt thì cũng đến 
mức này là cùng, không 

thể hơn được. Trong tương lai, nếu 
có những Sa môn hay Bà la môn 
trải nghiệm sự đau đớn, thống khổ, 
nhói đau khốc liệt thì cũng đến mức 
này là cùng, không thể hơn được. 
Hiện tại, nếu có những Sa môn hay 
Bà la môn trải nghiệm sự đau đớn, 
thống khổ, nhói đau khốc liệt thì 
cũng đến mức này là cùng, không 
thể hơn được. Nhưng khi thực hành 
khổ hạnh khốc liệt đến mức độ này, 
Ta vẫn không chứng đạt được pháp 
của người cao quý. Vậy thì liệu có 
con đường nào khác đưa đến giác 
ngộ chăng?” (Kinh Trung Bộ, số 
36). Như vậy, khi Sa-môn Gotama 
thực hành khổ hạnh, Ngài cũng 
dốc sức, tận cùng của khổ hạnh 
mà vẫn không có kết quả, Ngài 
bắt đầu đặt dấu hỏi. Ở đây, Ngài 
không phải chỉ biết tuyệt đối hành 

theo truyền thống như bao người 
tu khác thời bấy giờ. Thay vào đó, 
Ngài tự hỏi mình, quán xét lại cách 
thực hành, so sánh với những kinh 
nghiệm Ngài đã từng trải qua và 
tìm con đường đi hợp lý hơn khi 
thấy những gì mình đang thực 
hành không có hiệu quả, mặc dù 
đã dồn hết sinh lực vào con đường 
thực nghiệm tâm linh. 

Với kinh nghiệm mới từ việc thực 
hành các hạnh tu ép xác, Ngài có 
sự chuyển biến đáng kể trong 
nhận thức và tâm linh. Từ bỏ cực 
đoan ép xác khổ hạnh, như đã 
từng từ bỏ cực đoan rập khuôn 
theo sự hướng dẫn của thầy trong 
phương pháp thiền định thuần 
túy, Ngài quyết định tìm lối đi 
riêng cho mình. Ngài bắt đầu kết 
hợp khả năng tư duy quán sát và 
định lực để nhìn sâu vào bản chất 
của mọi sự vật hiện tượng. Đây là 
bước ngoặt đáng kể phản ánh khả 
năng sáng tạo trong nhận thức và 
thực nghiệm của Sa-môn Gotama. 
Và đây cũng là bước ngoặt có tính 
lịch sử trong hệ thống triết học và 
tôn giáo Ấn Độ. 

Ngài dung hợp tất cả các lý thuyết 
Ngài học được và những phương 
pháp thực hành qua thể nghiệm 
bản thân từ các cực đoan vừa 
được trình bày, và mở ra một con 
đường thực hành tâm linh mới 
trong đó cả hoạt động nhận thức 
và năng lực định tâm đều đóng 
vai trò quan trọng. Với sự tinh 
tấn không ngừng một cách có 
phương pháp, Sa-môn Gotama 
đã phát triển kỹ năng định tâm 
và khả năng quán chiếu tâm thức 
đến mức cao nhất và thuần thục, 
đạt được trí tuệ giải thoát tối 
thượng, trở thành bậc Giác Ngộ 
Thích Ca Mâu Ni. Đến đây, câu hỏi 
“làm sao thoát khổ?” đã được trả 
lời rốt ráo trên cả hai phương diện 
tri thức và thực nghiệm. Đó là con 
đường chuyển hóa tâm thức bằng 
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cách thanh lọc thân tâm, trau giồi 
định lực và phát triển trí tuệ. 
Như vậy, trên hành trình đi tìm 
chân lý, Sa-môn Gotama đã tiếp 
thu nguồn tri thức rất hữu ích 
đặc biệt là qua quá trình học trực 
tiếp với hai vị thầy tâm linh cũng 
như thực hành thiền định và thực 
hành khổ hạnh như các đạo sĩ thời 
bấy giờ. Với những tri thức học 
được, với nhận định đúng đắn về 
các triết thuyết và các phương 
pháp thực hành tâm linh, với kinh 
nghiệm cá nhân và với sự nỗ lực 
thực hành và nỗ lực từ bỏ đúng 
cách, Sa-môn Gotama đã sử dụng 
một số kỹ năng thiền định mà 
Ngài đã học được, nhưng hoàn 
toàn sáng tạo trong cách thanh 
lọc tâm, điều phục tâm và chuyển 
hóa tâm. Ngài đã sáng tạo trong 
việc vận dụng nguồn tri thức học 
được từ nền giáo dục đương thời, 
từ các vị thầy Bà-la-môn đến kinh 
nghiệm tự thân để phát triển trí 
tuệ giải thoát.

Vai trò của tri thức và sáng tạo 
Cho đến thế kỷ thứ VI tr. TL., khả 
năng nhớ hiểu kinh điển Veda và 
thông thạo kỹ năng tế lễ vẫn được 
đề cao trong môi trường tri thức 
Ấn Độ. Tuy nhiên, theo Dasgupta 
(1922, tr. 13), vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ VI tr. TL., sự đề cao 
đó dần dần bị thay thế bởi một 
chủ trương mới, đó là thiền định 
thuần túy. Đại diện tiêu biểu 
cho xu hướng này chính là Ālāra 
Kālāma và Uddaka Rāmaputta với 
khả năng đạt đến trình độ định 
tâm cao nhất trong số các đạo sĩ 
đương thời.

Qua sự trình bày trên, chúng ta có 
thể kết luận rằng, theo Phật giáo, 
tâm định tự nó không phải là cứu 
cánh, mà chỉ là phương tiện và là 
nền tảng để đưa đến cứu cánh 
giác ngộ, giải thoát. Đồng thời 
một kết luận khác cũng có thể rút 

ra từ phần trình bày trên rằng, mặc 
dù trí tuệ được nói đến trong kinh 
điển Phật giáo thời kỳ đầu không 
đơn thuần là tri thức, nhưng tri 
thức và sáng tạo góp phần quan 
trọng trên con đường hướng đến 
đạt được trí tuệ.

Nếu chúng ta chấp nhận sự thật về 
quá trình tu tập của đức Phật với sự 
hướng dẫn của hai vị đạo sư Bà-la-
môn, thì chúng ta không thể phủ 
nhận sự tồn tại của một môi trường 
tri thức ảnh hưởng đến nhận thức 
của cả hai vị đạo sư đó lẫn đức 
Phật, cũng như tất cả những ai 
sống trong môi trường văn hóa đó, 
bởi vì “tri thức không thể tách ly môi 
trường sống” (Mitchell & Sackney, 
2000, tr. 33). Điều cần nhấn mạnh 
ở đây là có thể có sự khác nhau 
trong quá trình tiếp nhận cũng 
như phản ứng giữa đức Phật và hai 
vị đạo sư kia với các lý thuyết tồn 
tại trong môi trường tri thức đó. Sự 
rẽ lối của đức Phật, sau khi đã đạt 
đến trình độ nhận thức và tâm linh 
không kém hai vị đạo sư, là một 
minh họa cho sự khác biệt đó. Và 
trong sự khác biệt đó, rõ ràng sự 
sáng tạo và tiến bộ thuộc về đức 
Phật nhiều hơn, bởi nếu không có 
sự sáng tạo và tiến bộ đó thì không 
thể có quá trình tiến tới đạt được 
quả vị giác ngộ tối thượng sau đó 
của đức Phật, một trạng thái phát 
triển tâm linh siêu việt, vượt hẳn 
những trạng thái thiền mà hai vị 
đạo sư kia chứng nghiệm. 

Chúng ta có thể nói rằng, trong khi 
đề cao cả tri thức Veda và chuyên 
thực hành thiền định thuần túy 
dựa trên kinh nghiệm tự thân là hai 
thái cực tồn tại trong giới trí thức 
và hiền sĩ của xã hội Ấn Độ bấy giờ, 
đức Phật là người đầu tiên kết hợp 
một cách sáng tạo thực hành thiền 
định thuần túy với hoạt động nhận 
thức trong quá trình hướng đến 
giác ngộ. Đây là một trong các ý 
nghĩa trung đạo quan trọng hàm 

chứa trong bài học thành đạo của 
đức Phật. Và nếu nhận định này có 
thể chấp nhận được, chúng ta có 
cơ sở để lập luận rằng tri thức và 
sáng tạo có thể được xem là các 
yếu tố thánh thiện không chỉ góp 
phần quan trọng trong quá trình 
tiếp thu kinh nghiệm của người đi 
trước và những bài học thực tế của 
cuộc sống, mà còn đưa con người 
tiến gần đến địa vị giác ngộ, giải 
thoát hơn.

Chúng ta có thể lấy một dẫn chứng 
cho lập luận này từ kinh điển Pāli. 
Lời dạy của đức Phật sau khi thành 
đạo được ghi lại trong Kinh Tập 
phản ánh khá rõ quan điểm của 
Ngài về sự kết hợp giữa hoạt động 
tư duy và thiền định thuần túy. 
Khi được hỏi như thế nào thì được 
hiểu là giải thoát bằng trí tuệ, đức 
Phật trả lời rằng tỉnh thức và thanh 
lặng nhìn rõ các trạng thái tâm 
thức là giải thoát bằng trí tuệ (Kinh 
Tập, câu số 1107). Đối với Ngài, 
việc dùng định lực để thanh lọc 
tâm, phát triển và duy trì tỉnh thức 
nhằm hướng đến đạt được trí tuệ 
là vô cùng quan trọng. Trên nền 
tảng của sáng tạo có cơ sở này, 
đức Phật thiết lập một hệ thống 
triết lý và phương pháp thực hành 
đặc trưng. Có thể xác quyết rằng, 
yếu tố sáng tạo là sợi chỉ thắm 
xuyên suốt quá trình tu chứng và 
hành đạo của Ngài sau này. 

Thêm nữa, trong những cuộc đối 
thoại với đạo sư Bà-la-môn, chúng 
ta đều thấy đức Phật có một sự 
hiểu biết rất rõ về các phương 
pháp thực hành của họ; dù điều 
này có thể là sự biểu hiện của một 
trí tuệ siêu vượt, sự thật này không 
thể loại trừ khả năng đức Phật đã 
có một tri thức sâu rộng về cả các 
phương pháp lẫn nền tảng triết lý 
đằng sau các phương pháp thực 
hành đó, nhất là khi đức Phật sử 
dụng chính xác ngôn từ và khái 
niệm quen thuộc với các đạo sư ấy 

PHẬT THÀNH ĐẠO
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(ví dụ như các khái niệm liên quan 
đến thiền định thuần túy nói trên). 
Từ nguồn Kinh điển Pāli, chúng ta 
thấy đức Phật đã nhiều lần sử dụng 
tri thức về triết học Veda để chỉ ra 
những hạn chế trong tư tưởng đó 
và làm mới nguồn triết thuyết vốn 
được cho là truyền thống bằng 
chính trí tuệ của mình (Trường Bộ 
Kinh, số 11, Kinh Kevaddha; số 3, 
Kinh Ambattha; Tăng Chi Bộ Kinh, 
Chương V: Năm Pháp, Kinh số 192, 
Kinh Bà-la-môn Dona). Trong rất 
nhiều bài pháp được ghi lại trong 
kinh điển, đức Phật thường đề cập 
đến các vị thần linh trong triết 
thuyết Veda như Prajapati, Sakka 
(Trường Bộ Kinh, số 19, số 21), Yama 
(Trung Bộ Kinh, số 130; Tăng Chi Bộ 
Kinh, 8.43) và Brahman (Trường Bộ 
Kinh, số 19; Trung Bộ, số 26; Pháp Cú, 
câu 391, 406; Kinh Phật Thuyết Như 
Vậy) và các tên tuổi như Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, 
v,v... (Trường Bộ Kinh, số 3).

Những gì vừa trình bày ở trên cho 
phép chúng ta hiểu rằng, đức 
Phật là người biết kết hợp nhuần 
nhuyễn tri thức tiếp thu bên ngoài 
và kinh nghiệm tự thân trong quá 
trình học và thực hành để thành 
tựu đạo quả giác ngộ mà sự kiện 
thành đạo của Ngài là một minh 
chứng sống động nhất. Ryan & 
Cooper (2000) cho rằng “tri thức 
không thể truyền trực tiếp từ người 
thầy cho trò, mà người học phải tự 
kiến tạo và tái kiến tạo tri thức khi 
tiếp thu một nguồn thông tin mới” 
(tr. 346). Điều này không chỉ đúng 
trên phương diện tích lũy tri thức 
thế thường mà còn chính xác cả 
trong phương diện học và thực 
hành tâm linh. Hơn nữa, “kiến tạo 
tri thức là một quá trình phức tạp 
gồm các mối liên kết các nguồn tri 
thức mà người học thường xuyên 
tái kiến tạo trong môi trường sống” 
(Prestine & LeGrand, 1991, tr. 67). 
Điều này cho phép chúng ta hiểu 
rằng trong từng giai đoạn của 

hành trình tâm linh, đức Phật luôn 
vận dụng những tri thức thu thập 
được, cùng với sự thể nghiệm các 
trạng thái chứng đạt được qua 
thực hành thiền định, với trí sáng 
tạo đặc biệt, Ngài luôn tìm hướng 
đi mới để chứng nghiệm các cấp 
độ tâm linh cao hơn. Cuối cùng, 
Ngài đạt đến đỉnh cao nhất trên lộ 
trình tâm linh: Thành tựu trí tuệ giải 
thoát với ca khúc khải hoàn qua sự 
kiện thành đạo. Đạo quả viên mãn 
của đức Phật là thành quả của quá 
trình nhận thức và sáng tạo, nỗ lực 
và kiên định phi thường của Ngài 
trong quá trình quán sát và chuyển 
hóa tâm thức.

Nói tóm lại, sự kiện thành đạo của 
đức Phật là kết quả của một quá 
trình. Quá trình đó diễn ra trải dài 
theo thời gian mà trong đó giai 
đoạn ngắn nhất chúng ta có thể 
hiểu được phần nào là kiếp sống 
cuối cùng của Ngài. Trong giai 
đoạn này, nỗ lực tự thân của Ngài 
là hạt nhân chính trong chuỗi dài 
nhiều nhân duyên thánh thiện. Và 
trong nỗ lực đó, tri thức và sáng tạo 
đóng một vai trò quan trọng, là yếu 
tố chính trong quá trình dung hợp 
một cách minh triết khả năng nhận 
thức và thực nghiệm tâm linh của 
Sa-môn Gotama trên con đường 
hướng đến đạt được quả vị giác 
ngộ, giải thoát tối thượng.

Ghi chú 
Tất cả các phần trích dẫn trong bài 
viết này do người viết dịch từ các tác 
phẩm và bản dịch tiếng Anh được 
liệt kê trong mục Tài liệu tham khảo. 
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