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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 Phật pháp là diệu pháp, là giáo pháp thâm sâu vi diệu mà Đức Thế Tôn đã 
chứng ngộ và truyền dạy ròng rã suốt 45 năm không hề mệt mỏi. Hơn 2600 năm trôi 
qua, các đệ tử của Ngài đã tiếp nối nhau không ngừng nghỉ để giảng dạy và thực 
hành theo những gì tinh thâm, cao quý mà Ngài đã để lại. Kho tàng Pháp bảo đó 
đáng được nâng niu, tôn trọng và đồng thời cần đem ra để học lẫn hành nhằm đưa 
bản thân mình và đại chúng gột rửa cấu uế của nội tâm, đoạn tận lậu hoặc, và tối 
hậu là thoát khỏi khổ ách của tử sinh luân hồi, giác ngộ giải thoát. 

 Trong gần 6 năm giảng dạy môn Vi Diệu Pháp tại thành phố Huế và Hà 
Nội, chúng tôi thấy rằng có nhiều học viên còn mơ hồ về các vấn đề căn bản nhất 
của giáo pháp. Chẳng hạn như: Luân hồi, Nhân quả nghiệp báo, Tứ Thánh đế, v.v… 
Ngay cả việc đảnh lễ Tam Bảo cho trọn vẹn sự lễ lạy vẫn còn nhiều người chưa hiểu 
rõ và làm đúng việc lễ lạy đó, chưa biết mình đảnh lễ với ý nghĩa gì và thực hành 
thân, tâm như thế nào thì mới gọi là đảnh lễ Tam Bảo đúng cách và hợp lẽ đạo. Bên 
cạnh đó có những người mới đến với đạo, với giáo lý nhà Phật, hoàn toàn chưa biết 
gì nên còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trước các thuật ngữ, ngôn từ của Phật pháp. 
Do những lý do trên, chúng tôi đã mở lớp dạy và học về những gì căn bản nhất của 
Phật pháp cho các Phật tử ở Huế và sau đó là ở Hà Nội. 

 Nhận thấy rằng, trong lúc dạy và học cần phải có sách vở, tài liệu cho các 
học viên tham khảo và lấy làm căn cứ, bởi vì đây là một phần không thể thiếu được, 
nên chúng tôi cố gắng biên soạn cuốn “Phật Pháp Căn Bản” này để lưu dùng. Ngoài 
ra, theo thỉnh cầu của các Phật tử lớp Vi Diệu Pháp và lớp Phật Pháp Căn Bản tại Hà 
Nội là xin được ấn tống cuốn sách này, cho nên cuốn sách được ra đời trong thời 
gian sớm nhất có thể. 

 Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho.  

 Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 
 

Huế, mùa xuân 2018 

Tường Nhân Sư 
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BÀI MỘT 

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO TÓM TẮT 
 

 

 

 

 

1.  Arahaṃ  Sammäsambuddho Bhagavä, Buddhaṃ Bhagavantaṃ abhivädemi. 
    Đức Thế Tôn, bậc Arahán, Chánh Đẳng Giác, con kính thành đảnh lễ Đức Phật,  
    Đức Thế Tôn. 
 
2.  Sväkkhäto Bhagavatä Dhammo, Dhammaṃ namassämi. 
     Pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết, con xin kính lễ Đức Pháp. 
 
3.  Supaṭipanno Bhagavato Sävakasaṅgho, Saṅghaṃ namämi. 
     Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, con xin kính lễ Đức Tăng. 
 
Từ ngữ:  Sách “Thanh Tịnh Đạo” có ghi nghĩa của các từ như sau: 

 * Arahaṃ: Arahán, bậc hoàn tất.  

  – bậc rời xa (äraka) những cấu uế,  
  – bậc diệt tận (hata) kẻ thù (äri), 
  – bậc phá hủy (hata) những căm xe (ara), 
  – bậc xứng đáng (araha) với bốn món cúng dường, 
  – bậc không có các ác hạnh khuất lấp (rahäbhäva). 

 * Sammäsambuddho: Chánh Đẳng Giác, là bậc đã biết, đã tự mình giác ngộ 
các sự vật một cách chân chánh. Ngài chứng ngộ 4 chân lý cao cả (Tứ đế), liễu tri các 
pháp cần liễu tri (Khổ đế), đoạn tận các pháp cần đoạn tận (Tập đế), chứng đắc các 
pháp cần chứng đắc (Diệt đế) và tu tập các pháp cần tu tập (Đạo đế).  

  * Bhagavä: Thế Tôn, là bậc cao cả nhất trong các hàng chúng sanh.  

  – tên chỉ một giai đoạn cuộc đời, 
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  – danh xưng dựa trên sự chứng đạt, 
  – người may mắn (bhägyavä) đạt đến sự hoàn thiện về Thí và Giới, 
  – có sự từ bỏ (bhaggavä) tất cả các phiền não, cấu uế, 
  – liên hệ đến các hạnh phúc (bhagohi yuttattä), 
  – sở hữu các pháp đã được phân tích (vibhattäva), 
  – từ bỏ đi vào các loại hữu (bhava), 
 – bậc đã lui tới (bhattavä), thường xuyên thân cận, thực hành các pháp thế 
gian và xuất thế gian, siêu nhân.  

 * Buddha: biết, Phật, bậc giác ngộ. Ngài tự mình khám phá (bujjhi) bốn chân 
lý và giác tỉnh cho người khác chân lý ấy.  

 * abhipūjayämi:  con xin kính thành đảnh lễ. 

 * Sväkkhäto:  khéo thuyết giảng.  

  * Bhagavatä:  mà Đức Thế Tôn. 

 * Dhammo:  Pháp. 

 * namassämi:  con xin đảnh lễ. 

  Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy ra một cách khéo léo vì tốt đẹp ở 
chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối và nó tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn, trong sạch với đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. Một bài kệ, bài kinh trong giáo lý 
của Đức Phật tốt đẹp ở chặng đầu với lời dẫn nhập, cho biết nơi chốn và duyên khởi 
thuyết kinh; tốt đẹp ở chặng giữa vì thích hợp với những người đáng được giáo hóa, 
vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dụ; sau hết, tốt đẹp ở chặng cuối 
với kết luận làm khởi tín tâm người nghe. 

  Bên cạnh đó, “khéo thuyết giảng” vì pháp được tuyên bố một cách thích 
đáng, không trái ngược. Pháp nào Thế Tôn tuyên bố là chướng ngại thì thực sự là 
chướng ngại, những pháp nào Ngài gọi là giải thoát thì giải thoát thực sự. 

 * Supaṭipanno: thực hành tốt đẹp, thiện hạnh. 

 * Sävakasaṅgho: chúng đệ tử.  

 * Bhagavato: của Đức Thế Tôn. 

 * Saṅghaṃ: Tăng chúng.  

 * namämi: con xin đảnh lễ. 
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  Chúng đệ tử Thánh Tăng của Đức Thế Tôn là những bậc thiện hạnh, đã đi 
vào thiện đạo, đã thực hành tốt những lời dạy của Ngài, đã chứng đắc các quả 
Thánh. Đấy là những vị xứng đáng lễ lạy, cúng dường, là ruộng phước cho thế gian 
gieo mầm thiện pháp. 
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BÀI HAI 

 

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẬT GIÁO 
 
 
 
 
 

 I. PHẬT GIÁO LÀ GÌ?  

 Trong tiếng Päḷi, từ Buddhasäsana dịch là Phật giáo, chiết tự như sau: 

  – Buddha: bậc giác ngộ, giác giƴ, Đức Phật. 
  – Säsana: lời dƲy, lời giáo huƶn, giáo pháp làm nền tƴng để dƲy dỗ loài người, 
chư thiên và phƲm thiên. 

  Tóm lƲi, từ Phật giáo nghĩa là lời dƲy của Đức Phật dành cho nhân loƲi, chư 
thiên và phƲm thiên cƴ thƴy. 

  Nếu hiểu Phật giáo chỉ trong một định nghĩa như trên thì chưa thể hiểu rõ, 
chưa hiểu được gì nhiều về Phật giáo, cho nên cần phƴi tìm hiểu thêm thông qua các 
vƶn đề đƲi để như sau: 

  1, Phật giáo ở nơi đâu?      

  Phật giáo ở tƲi chùa? TƲi “Tam TƲng kinh điển”? Hay ở nơi các nhà sư, các vị 
tỳ khưu, sa di?   

  2, Phật giáo đang phát triển là phát triển cái gì?    

  Đó là sự phát triển của chùa chiền về số lượng, về quy mô đồ sộ? Có nhiều 
ngôi chánh điện nguy nga, sơn son thếp vàng, tượng Phật dát bằng vàng ròng? Có 
nhiều bƴo tháp to lớn, cao ngƶt? Tàng Kinh Các với nhiều bộ “Tam TƲng” đủ các 
ngôn ngữ? Sách vở giáo pháp in ƶn đầy rẫy, phát hành nhiều băng đĩa Pháp thoƲi của 
nhiều bậc danh tăng Pháp sư? Có nhiều lớp dƲy và học Phật pháp khắp nơi? Nhiều 
khóa thiền với những thiền sư lỗi lƲc được mở ra khắp các tỉnh thành? v.v... Những 
điều này nói lên rằng Phật giáo đang phát triển?   
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  3, Xây dựng Phật giáo là xây dựng cái gì?    

  Có phƴi chăng là xây dựng chùa chiền, xây ngôi chánh điện, xây tăng xá, xây  
nhà trù, xây trường Phật học cho nhiều, cho đẹp đẽ? Cho nhiều người xuƶt gia thành 
tỳ khưu, sa di là xây dựng Phật giáo sao?  

  4, Hộ trì Phật giáo là hộ trì cái gì?    

  Việc trùng tu điện Phật, sửa sang tăng xá, cốc liêu của chư sư, tường rào 
quanh chùa? Hay chí đến lập quỹ, cƶp học bổng cho tăng ni sinh đang theo học tƲi 
các trường Phật học trong và ngoài nước, đó gọi là?  

  5, Phật giáo suy đồi thì cái gì suy đồi?    

  Khi các ngôi chùa, bƴo tháp, điện Phật hư hoƲi, xuống cƶp khiến cho các vị 
sư sãi lũ lượt hoàn tục hoặc bỏ đi, điều này chứng tỏ Phật giáo đang bị suy đồi?  

  6, Phá hoƲi Phật giáo là phá hoƲi cái gì?    

  Việc đập phá chùa chiền, bƴo tháp, tịnh thƶt? Việc bắt các vị sư sãi hoàn tục? 
Hay việc cắt đầu tượng Phật, chặt tay chân tượng Phật, tượng La Hán? Việc thiêu đốt 
kinh sách, dẹp bỏ các Học viện Phật giáo? Hoặc là việc trộm cắp vật dụng của chư 
Tăng,...? Tƶt cƴ những việc này gọi là phá hoƲi Phật giáo?  

  7, Phật giáo là kẻ thù của phiền não    

  Bởi vì tƶt cƴ các lời dƲy của Đức Phật đều là lời dƲy để biết được sự thật, khi 
đã biết được sự thật của các pháp thì phiền não (kilesa) là sự hiểu biết sai lƲc (tà 
kiến), là sự không thƶy rõ (vô minh) sẽ không thể sinh khởi được. 

  8, Ai là người đoƲn trừ phiền não?    

  Người đoƲn trừ phiền não, là nhân tố để thoát khỏi khổ đau, chính là sự thƶy 
biết đúng đắn hay còn gọi là sammädiṭṭhi – chánh kiến. Nói theo thực tính pháp, đó 
là paññäcetasika – tuệ tâm sở còn gọi là tuệ minh sát (vipassanäpaññä) ở trong các 
ĐƲo tâm (maggacitta). 

  Tóm lƲi, chúng ta có thể hiểu “Phật giáo” dưới các dƲng như sau: 

  * Về nội dung: là lời dƲy của Đức Phật. 

  * Về thực tính pháp: là trí tuệ (paññä) chứng ngộ Tứ Diệu đế, hay trí tuệ thƶu 
rõ Niết bàn. 
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  * Về căn cứ: là “Tam TƲng kinh điển”, bao gồm: TƲng Luật (Vinayapiṭaka), 
TƲng Kinh (Suttantapiṭaka) và TƲng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka). 

  * Về phận sự: hàng tứ chúng có hai bổn phận, đó là: phận sự học (gantha-
dhura) và phận sự hành (vipassanadhura). 

  * Về sự thƶu đƲt: việc hiểu biết, thƶu đƲt Phật giáo bằng trí tuệ theo 3 pháp là: 

   – Pháp học (Pariyatti): thƶu đƲt bằng việc học hiểu Tam TƲng kinh điển. 
   – Pháp hành (Paṭipatti): thƶu đƲt bằng việc thực hành Giới, Định, Tuệ. 
   – Pháp thành (Paṭivedha): thƶu đƲt bằng việc chứng đắc ĐƲo, Quƴ, Niết bàn. 

 
 II. NỀN TƳNG CHẾ ĐỊNH PHẬT GIÁO  

  Từ các hiện tượng, sự việc của vƲn pháp, Đức Phật đã thƶu rõ, chứng ngộ sự 
thật của tự nhiên và nêu ra những lời dƲy của mình, đó là một sự thật rốt ráo: “Các 
pháp sinh khởi do nhân và cũng diệt đi do nhân đó”. Có nghĩa là vƲn pháp do nhân 
duyên mà sinh ra và khi hết nhân hết duyên đó thì các pháp cũng tự diệt mƶt. 

  Các pháp do nhân và duyên tƲo tác ƶy, gọi là: saṅkhatadhamma – pháp hữu 
vi.  Như trong “Tăng Chi Bộ Kinh”, chương Ba pháp, Đức Phật thuyết bài kinh Xuƶt 
hiện (Uppädasutta):  

  “Này chư tỳ khưu, cho dù Như Lai có xuƶt hiện hay không xuƶt hiện thì giới 
(dhätu) ƶy là sự trụ tánh theo lẽ thường, sự diễn biến theo lẽ thường, vẫn tự nó là như 
thế. Như Lai chứng ngộ giới tánh ƶy rằng: ‘Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp 
hữu vi là khổ, vƲn pháp là vô ngã’. Sau khi chứng ngộ, liễu đƲt giới tánh ƶy, Như Lai 
tuyên bố, thuyết giƴng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: “Các 
pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, vƲn pháp là vô ngã’”. 

  Do vậy, lời dƲy của Đức Phật mà Ngài có được do từ sự chứng ngộ các pháp 
của thế gian, của tự nhiên, đúng như sự thật, như chân như thật; không phƴi có được 
từ sự suy tư nghĩ ngợi, từ tư duy trí não, từ suy luận phỏng đoán, cũng không do một 
vị thần linh tối cao nào ban phát cho cƴ,...  

 
 III. PHẬT GIÁO LÀ GIÁO PHÁP CHUNG 

  Đức Phật chỉ cho chúng ta biết sự thật của tự nhiên, của các pháp cùng với 
nhân và duyên làm cho các pháp sinh khởi cũng như suy hoƲi, cho nên đây là lời dƲy 
mà người có trí nên học hỏi, tầm cầu. 
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  Loài người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ đều có thể học tập, chứng 
nghiệm lời dƲy đúng theo sự thật của Ngài. Giáo pháp này không ngăn cƶm một ai và  
không bắt buộc ai phƴi tuân theo hay phƴi học theo cƴ. Chẳng hƲn, Đức Thế Tôn dƲy 
rằng: 

  – Địa đƲi (chƶt đƶt): có tính cứng hoặc mềm, có thể chứng minh được bằng 
xúc chƲm. 
  – Hỏa đƲi (chƶt lửa): có tính nóng hoặc lƲnh, có thể chứng minh được bằng 
xúc chƲm. 
  – Tâm thức: là pháp nhận biết đối tượng thông qua: thƶy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chƲm và suy nghĩ. 
  – Tham lam: là sự hài lòng, dính mắc nơi đối tượng. 
  – Sân hận: là sự không vừa lòng, chối đẩy đối tượng.  
  – Tâm từ: là mong muốn cho mọi chúng sinh an vui, hƲnh phúc 
  – Tâm bi: là tâm muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ cƴnh, hoƲn nƲn. 

  Qua đó, chúng ta thƶy rằng lời dƲy của Đức Thế Tôn chỉ dƲy cho biết sự thật 
của các pháp, của tự nhiên mà ai ai cũng có thể tự mình chứng minh được, chiêm 
nghiệm được, nên đƶy là giáo pháp chung cho tƶt cƴ mọi người không phân biệt 
chủng tộc, ngôn ngữ. Và đƶy cũng không chỉ là lời dƲy dành riêng cho loài người thôi 
mà cho cƴ chư thiên, phƲm thiên cƴ thƴy, ai có trí tuệ đều có thể học tập được. Do 
vậy, Ngài còn có danh gọi là: “Satthädevamanussänaṃ” (Thiên Nhân Sư), nghĩa là 
thầy dƲy của cƴ trời lẫn người vậy.  

 
 IV. PHẬT GIÁO KHỞI SINH NHƯ THẾ NÀO?  

  Phật giáo được khởi sinh trên thế gian này do nhờ 3 ân đức của Ngài, đó là: 

   – Ân đức Trí tuệ     
   – Ân đức ĐƲi bi 
   – Ân đức Thanh tịnh. 

  1, Ân đức Trí tuệ – Paññädhiguṇa:   

  Trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Giác (Sammäsambuddho), gồm có 3 loƲi: 

   a, Nhƶt thiết chủng trí – Sabbaññuttañäṇa: Trí tuệ toàn giác, thƶu biết tƶt 
cƴ vƲn pháp, không có gì ngăn ngƲi.  

   b, Khuynh hướng tùy miên trí – Āsayänussayañäṇa: Trí tuệ thƶu rõ phiền 
não ngủ ngầm và tính khí (khuynh hướng) của mỗi một chúng sinh đã huân tập, tích 
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lũy từ trong quá khứ. 

   c, Căn thượng hƲ trí – Indriyaparopariyattiñäṇa: Trí tuệ thƶu biết căn cơ 
cao thƶp của chúng sinh trong việc thực hành thiền, chứng đắc ĐƲo, Quƴ. 

  Các loƲi trí tuệ siêu việt nêu trên chỉ có ở nơi bậc Chánh Đẳng Giác mà thôi. 
Do khƴ năng trí tuệ cao thượng như vậy nên Ngài mới có thể đứng lên tuyên thuyết 
giáo pháp, tiếp độ sinh linh thoát khỏi khổ não của tử sinh luân hồi. Tƶt cƴ hàng con 
Phật chúng ta đều mang ơn trước trí tuệ cao cƴ của đƶng Từ phụ và khó lòng mà đền 
đáp được ân đức ƶy. 

  2, Ân đức ĐƲi bi – Mahäkaruṇädhiguṇa:   

  Đức Thế Tôn có tƶm lòng bi mẫn không giới hƲn, vô lượng vô biên, không 
phân biệt con người, không giới hƲn không gian, thời gian. Nếu cần tiếp độ để chúng 
sinh ƶy đắc ĐƲo, Quƴ, Niết bàn thì Ngài sẽ tiếp độ ngay, cho dù là phƴi vượt qua 
gian khó thế nào đi nữa. Kể từ buổi đầu tiên, sau khi chứng quƴ Vô thượng Bồ đề, 
Ngài đã thuyết kinh “Chuyển Pháp Luân” tƲi Vườn Nai, gần thành Bäränasī để độ 
cho nhóm 5 anh em Koṇḍañña (Kiều Trần Như). Trong suốt 45 năm hoằng truyền 
giáo pháp, Ngài luôn tinh tƶn, nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ vì lòng thương tưởng 
chúng sinh; cho đến lúc gần tịch diệt Niết bàn, Ngài vẫn còn độ cho du sĩ Subhadda 
trở thành bậc thánh Arahán cuối cùng. Đây chính là ân đức ĐƲi bi mà Ngài đã hướng 
đến để đưa chúng sinh thoát khỏi họa tai của luân hồi vô định, bởi vì Ngài thƶy rõ tƶt 
cƴ chúng sinh bị kiềm tỏa, bị trói buộc trong vòng tử sinh luân hồi triền miên lâu dài 
rồi, không thể nào tính niên hƲn được. 

  3, Ân đức Thanh tịnh – Parisuddhiguṇa:   

  Phật giáo phát sinh trên thế gian này còn do ân đức Thanh tịnh của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác nữa. Ngài tuyên thuyết giáo pháp đã chứng ngộ mà không mong 
mỏi được lợi lộc gì, không lựa chọn tầng lớp, giai cƶp, cho dù là người nghèo khó hay 
kẻ giàu sang, dù có quyền lực địa vị hay không, khi thƶy tiếp độ được thì Ngài vẫn 
tiếp độ. Bên cƲnh đó Ngài tế độ chúng sinh không phƴi vì lợi lộc, vì danh tiếng, vì 
niềm vui gì cƴ mà vì Ngài là bậc hoàn toàn thanh tịnh rồi. Do bởi Ngài đã đoƲn tận 
hết mọi phiền não, cƶu uế, nội tâm thanh tịnh, trong sáng nên lời dƲy của Ngài chỉ 
có một vị duy nhƶt, đó là vị giƴi thoát (vimuttirasa). 

  Hàng tứ chúng đệ tử của Đức Thế Tôn học và thực hành theo lời dƲy của 
Ngài cũng sẽ đƲt đến sự thanh tịnh, trong sáng, thoát khỏi phiền não cƶu uế nội tâm  
như Ngài vậy.  
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  Về nguyên nhân xa khiến cho Phật giáo khởi sinh thì có thể nói rằng là do 
phiền não cƶu uế (kilesa) là nhân làm cho sinh khởi Phật giáo, trong đó vô minh 
(avijjä) và ái dục (taṇhä) là hai yếu tố quan trọng. 

  Do năng lực của vô minh là sự không sáng suốt, không thƶu rõ sự tử sinh luân 
hồi của chúng sinh và đƶy cũng là mối nghi của Đức Thế Tôn trước khi Ngài giác ngộ 
thành Phật rằng tƲi sao chúng sinh phƴi sinh-lão-bệnh-tử, rồi khi chết đi thì sẽ sinh lƲi 
hay không. Ngài đã tìm kiếm sự thật của các vƶn đề này suốt thời gian huân tu thập độ 
Ba-la-mật là 4 A-tăng-kỳ và một trăm nghìn đƲi kiếp, như trong Phật ngôn đầu tiên:  

 “Anekajätisaṃsaraṃ, sandhävisaṃ   anibbisaṃ. 
 Gahakäraṃ         gavesanto, dukkhäjäti  punappunaṃ. 

 Gahakäraka            diṭṭho’si, puna   gehaṃ  na  kähasi.          
 Sabbä  te  phäsukä   bhaggä, gahakūtaṃ   visaṇkhataṃ. 
 Visaṅkhäraṃ  gataṃ  cittaṃ, taṇhänaṃ  hayamajjhagä”. 

Dhammapadagäthä  153, 154. 
 

Này người thợ “tham ái” xây  nhà “thân”, 
Như  Lai  cố  tìm  ngươi  mà   chưa  gặp, 
Nên   tử   sinh   luân  hồi   vô   số   kiếp, 
Tái  sinh   mãi   trong   tam  giới  là  khổ. 

Này  tham ái, người  thợ xây  nhà “thân” 
Bây  giờ   Như  Lai  đã   gặp   ngươi  rồi! 
Tất cả  sườn nhà  “phiền não” của ngươi,  
Như   Lai   đã   hủy   hoại   sạch   cả  rồi. 
Nóc  nhà  “vô  minh”  cũng  bị  tiêu diệt, 
Ngươi  không còn  xây nhà  Như Lai nữa. 

Kệ thi Pháp Cú số 153,154. 
(Bản dịch của Trưởng lão Hộ Pháp) 

 
 V. PHẬT GIÁO HIỆN TỒN DO NHÂN GÌ?  

  Đức Phật truyền trao đƲo Phật của Ngài cho hàng tứ chúng là những người 
có khƴ năng thƶu biết, hiểu rõ, đƲt đáo lời dƲy của Ngài. Ngài không truyền trao cho 
một vị quân vương, một người có quyền lực hay có địa vị, tài sƴn gì mà chỉ truyền 
trao cho những người có trí tuệ, có khƴ năng hiểu đúng và hành đúng theo Phật giáo. 
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  Cho nên, việc bƴo trì Phật giáo cần phƴi có trí tuệ nhằm thƶu tình đƲt lý đúng 
với lời dƲy của Đức Phật. Nếu chỉ hộ trì Phật giáo theo đức tin không thôi; như việc 
lễ lƲy, cúng dường, tụng kinh hay làm các Phật sự xã hội chung chung thì chẳng đi 
đến đâu cƴ. Bởi lẽ Phật giáo khởi sinh do trí tuệ, do năng lực của Đức Thế Tôn và 
Ngài tuyên thuyết giáo pháp để hàng đệ tử học tập và thực hành theo. Cho nên, 
nhiệm vụ của chúng ta – những người con Phật là phƴi học tập, trau dồi và đem ra 
hành theo những lời giáo huƶn của Ngài. 

  Như vậy, Phật giáo  tồn tƲi được là do hàng tứ chúng cùng nhau thực hiện 
nhiệm vụ, phận sự của mình trong giáo pháp, đó là: 

   * Phận sự học – Ganthadhura: học tập và thƶu hiểu chánh pháp, 

   * Phận sự hành – Vipassanädhura: hành theo pháp đã được học đúng đắn 
và đƲt đến chân lý đúng như chân, như thật. 

  Tóm lƲi, chỉ có trí tuệ của hàng tứ chúng mới có thể hộ trì và bƴo tồn Phật 
giáo bằng cách thực hiện tốt hai phận sự đã nêu trên. 

 
 VI. PHẬT GIÁO SUY THOÁI DO NHÂN GÌ?  

  Chân pháp của Đức Phật cho dù là cao thượng, siêu việt thế nào đi nữa cũng 
không thể nào thoát ra khỏi các quy luật của tự nhiên. Như Ngài đã dƲy:  

   “Sabbe saṅkhärä aniccäti,  Các pháp hữu vi là vô thường, 
   Sabbe saṅkhärä dukkhäti,  Các pháp hữu vi là khổ, 
   Sabbe dhammä anattäti”. Vạn pháp là vô ngã”.  

  Dẫu biết vậy, nhưng cũng có những người Phật tử đang còn thiên vị vì yêu, 
nên vẫn còn suy nghĩ và tranh luận rằng Phật giáo không có ngày suy hoƲi mà tâm ý 
của những người theo Phật giáo là đằng khác sẽ suy thoái đi, còn Phật giáo thì nào có 
suy hoƲi theo tâm ý của con người được.  

  Thật ra, người phát ngôn như trên đã bỏ qua ba loƲi trí tuệ đƲt đáo lời dƲy 
của Đức Phật, đó là:  

   – Trí tuệ Pháp học,  
   – Trí tuệ Pháp hành và  
   – Trí tuệ Pháp thành. 

  Sự viên mãn trong việc đƲt đáo lời dƲy của Đƶng Từ Phụ ƶy cần phƴi kết hợp 
đầy đủ ba loƲi trí tuệ đã nêu, nếu thiếu một loƲi nào đó thì không thể được, bởi vì  
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chúng có mối quan hệ hỗ tương và làm nhân, làm duyên lẫn nhau. 

  Nếu thiếu Pháp học, là sự học hỏi giáo pháp và thiếu đi Pháp hành, là sự 
thực hành giáo pháp đã được học ƶy thì Pháp thành, là quƴ đƲt được từ việc thực 
hành đúng đắn cũng sẽ không khởi sinh được. Hoặc là chỉ có Pháp hành mà không 
có Pháp học thì Pháp thành cũng không thể thành tựu được. 

  Chính việc thiếu sót Pháp học và Pháp hành sẽ dẫn đến sự suy hoƲi của Phật 
giáo. Một khi chúng đệ tử của Đức Phật bỏ rơi hai nhiệm vụ đã nêu trên thì việc đƲo 
Phật suy đồi là chuyện đương nhiên xƴy ra.  

  Phật giáo được duy trì và bƴo tồn là nhờ sự thƶu hiểu đúng đắn chân lý mà 
Đức Thế Tôn đã phát hiện và chỉ dƲy. Bởi vậy, sự suy đồi làm hư hoƲi Phật giáo nằm 
ở sự không hiểu biết đúng đắn lời dƲy của Đức Phật, không thƶy rõ chân lý như chân 
như thật đã được Ngài chỉ ra.  

  Nếu như đã không hiểu rõ lời dƲy của Đƶng Từ Phụ thì có nghĩa là đã không 
thƶy biết đúng đắn, như thật và làm cho ta không thƶy đúng theo tự nhiên, cái này 
gọi là thƶy biết sai. Thƶy biết sai trái ở đây là không đúng với tự nhiên, chứ không 
phƴi là không đúng với quan kiến, suy nghĩ hay cái thƶy của một ai, một đƶng sáng 
tƲo chủ nào cƴ. Nó chỉ là thƶy biết không hợp, không đúng với sự thật, với quy luật 
của tự nhiên. 

  Sự thƶy biết sai trái nêu trên là một pháp tự nhiên, là một tâm sở – cetasika 
được gọi tên là micchädiṭṭthi – tà kiến; nếu sinh khởi nơi tâm tƲi một thời điểm nào 
đó, thì lúc ƶy sẽ làm cho phát sinh sự thƶy biết sai trái với sự thật của tự nhiên. Cho 
nên, tà kiến này chính là kẻ thù đối nghịch của Phật giáo. Đức Phật cũng từng nói 
đến tà kiến này, về bƴn chƶt của nó như sau: 

  – Tính chƶt: chƶp thủ vào trƲng thái không đúng với sự thật, 
  – Phận sự: làm sai lƲc với sự thật, 
  – Quƴ biểu hiện: là chƶp vào sự sai trái, 
  – Nhân gần: không muốn thân cận, gần gũi các bậc Thánh nhân. 

  Tà kiến khởi sinh với người theo đƲo Phật nhiều chừng nào thì sẽ làm cho  
Phật giáo suy hoƲi, hư hao nhiều chừng ƶy. Nhƶt là trong thời đƲi ngày nay, những 
người tu Phật chẳng quan tâm học tập Pháp học, thực hành Pháp hành nhiều hơn 
lên thì tà kiến sẽ xâm lƶm tâm can của vị ƶy không buông. Khi mà tà kiến sinh khởi 
trong nội tâm của một người thì chánh kiến (sammädiṭṭhi) sẽ bị diệt tận khỏi tâm của 
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người ƶy, bởi lẽ theo quy luật tự nhiên chánh kiến với tà kiến không thể đồng sinh 
với nhau được; giống như phước và tội không thể sinh cùng lúc với nhau vậy. 

  Như vậy, Phật giáo sẽ suy hoƲi là do sự hiểu biết sai lƲc của hàng tứ chúng 
xuƶt gia cũng như tƲi gia. Và về bƴn chƶt, sự thƶy biết sai lƲc đó chính là tà kiến – 
micchädiṭṭhi.  

  Ngoài nhân tố tà kiến này ra, thì việc bỏ rơi hay lơ là phận sự của người con 
Phật cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự suy hoƲi của Phật giáo. Đó chính là sự 
không làm tròn hai phận sự: pháp học – ganthadhura và pháp hành – vipassanä-
dhura của các hàng Phật tử, do bởi chìm đắm trong lợi lộc, địa vị, danh vọng và lƲc 
thú dưới sự bức bách của ái dục và phiền não cƶu uế của nội tâm, khiến cho chánh 
kiến bị mƶt đi và Phật giáo cũng bị suy hoƲi theo. Nếu như có nguyện vọng hộ trì 
Phật giáo thì cần phƴi hỗ trợ lẫn nhau làm tròn hai phận sự như đã nêu trên. 

  Tóm lƲi, Phật giáo có bị suy thoái cũng do micchädiṭṭhi – tà kiến và taṇhä – ái 
dục của các hàng con Phật, xuƶt gia cũng như tƲi gia đã lơ là hay bỏ rơi hai phận sự 
trong Phật giáo để chƲy theo danh và lợi vậy. 

  
 VII. PHẬT GIÁO TIÊU VONG NHƯ THẾ NÀO?  

  Sự diệt vong của Phật giáo sẽ diễn ra qua 5 giai đoƲn như lời chỉ dƲy của 
Đức Phật theo tuần tự sau: 

  1, Pháp thành tiêu vong – Paṭivedhaantaradhäna: ĐƲo, Quƴ, Niết bàn là kết 
quƴ của việc thực hành phƲm hƲnh sẽ bị tiêu vong trước, tức là không còn bậc Thánh 
nhân chứng ngộ 4 ĐƲo, 4 Quƴ và Niết bàn nữa. 

  2, Pháp hành tiêu vong – Paṭipattiantaradhäna: Việc tu tập Tứ niệm xứ 
(Satipaṭṭhäna) và Thiền minh sát (Vipassanä) không còn nữa bởi vì không còn một ai 
hành theo hay là tuy còn việc thực hành theo các pháp này nhưng thực hành yếu 
kém, chậm lụt, không đƲt đến quƴ là Pháp thành. Chẳng hƲn như thời hiện tƲi, đa 
phần thực hành thiền định (samatha), ngay cƴ thiền định này cũng còn yếu kém, 
không đƲt đến định an chỉ (appanäjhäna), hoặc còn khó khăn nhiều thì nói gì đến 
thiền tuệ (vipassanä). Do vậy, sự diệt vong của Pháp hành sẽ biểu hiện tiếp theo sự 
diệt vong của Pháp thành. 

  3, Pháp học tiêu vong – Pariyattiantaradhäna: Việc học hỏi “Tam TƲng kinh 
điển” (Tipiṭaka) sẽ từ từ suy yếu dần theo thời gian. Đầu tiên là suy hoƲi từ việc học 
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TƲng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) và trong đó là suy hoƲi từ “Bộ Duyên Hệ” 
(Paṭṭhäna) theo trình tự cho đến cuối cùng là “Bộ Pháp Tụ” (Dhammasaṅganī). 

  Tiếp theo là TƲng Kinh (Suttantapiṭaka) sẽ suy dần từ “Tiểu Bộ Kinh” 
(Khuddakaniäya) rồi đến “Tăng Chi Bộ Kinh” (Aṅguttaranikäya) và cuối cùng là 
“Trường Bộ Kinh” (Dīghanikäya). 

  Theo đó, TƲng Luật (Vinayapiṭaka) cũng suy hoƲi theo, đầu tiên là “Bộ Tập 
Yếu” (Parivära) và đến cuối là “Bộ ĐƲi Phân Tích” (Mahävibhaṅga). 

  4, Tăng chúng tiêu vong – Liṅgaantaradhäna: Kế đến là hình ƴnh vị tỳ khưu 
đắp y ca-sa, mang bát sẽ biến mƶt trên thế gian. Một khi Pháp học suy hoƲi đến phần 
TƲng Luật thì chư Tăng không còn y ca-sa nữa mà chỉ còn tí vƴi vàng quƶn ở cổ tay làm 
dƶu hiệu mà thôi. Đƶy chính là sự tiêu vong của Tăng chúng.   

  5, Xá Lợi tiêu vong – Dhätuantaradhäna: Vào thời giáo pháp của Đức Phật 
được 5.000 năm diệt vong, khi ƶy Xá-Lợi của Đức Thế Tôn trên toàn vũ trụ sẽ quy về 
cội ĐƲi Bồ Đề, kết thành một pho tượng Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, 
phát ra hào quang 6 màu tỏa sáng đến cõi trời sắc giới phƲm thiên.  

  Lúc bƶy giờ, chư thiên và phƲm thiên cƴ mười ngàn thế giới cùng nhau tụ hội 
về cội ĐƲi Bồ Đề để lễ bái, cúng dường Đức Phật; nhưng nhân loƲi thì không có một 
người nào, vì lúc ƶy Phật giáo đã hoàn toàn tiêu hoƲi rồi. Khi đó, pho tượng Xá Lợi tự 
phát lửa thiêu cháy toàn bộ, Xá Lợi của Đức Phật đã tịch diệt Niết bàn, không còn dư 
sót trên thế gian. 

  
 VIII. TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN TƱI 

  Trƴi qua hơn 2600 lịch sử với bao cuộc thăng trầm bể dâu, Phật giáo vẫn còn 
tồn tƲi trên một số đƶt nước, xứ sở với 3 dòng truyền thừa chính, đó là: 

   * Phật giáo Nguyên thủy: theo truyền thống Theraväda, chư Tăng đắp y 
ca-sa, mang bát, giữ gìn và lưu truyền theo hệ Tam TƲng Päḷi, giống thời Đức Phật tƲi 
thế. Có mặt trên các quốc độ như: Ƶn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, 
Srilanka, Lào, Cam Pu Chia, Việt Nam và bắt đầu du nhập vào một số nước châu Âu, 
Hoa Kỳ và châu Úc. 

   * Phật giáo Phát triển: theo truyền thống Mahäyäna, chư Tăng sử dụng y 
phục tùy theo mỗi đƶt nước sở tƲi chế ra, lưu truyền theo hệ Sanskrit và Hán tƲng, có 
nhiều lễ nghi pha lẫn với các tôn giáo địa phương,... thường thƶy tƲi một số quốc độ 
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như: Trung Hoa, Nhật Bƴn, Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam và cũng đã du nhập vào 
một số nước ở châu Âu, Hoa Kỳ và châu Úc.   

   * Phật giáo Kim Cương thừa: theo truyền thống Vacirayäna, chư Tăng là 
các LƲt-ma, chủ yếu xuƶt xứ từ Tây TƲng. Kim Cương thừa có mặt tƲi các quốc độ: 
Tây TƲng, Mông Cổ, Nepal, Bhutan, Buryat (thuộc Nga Á), Nội Mông (thuộc Trung 
Hoa), v.v... 

  Nói chung, người theo Phật giáo cũng còn nhiều, nhưng đa phần chưa có 
đức tin chân chánh nơi Tam Bƴo. Lòng tin của các tín đồ Phật giáo có thể quy kết 
dưới 3 dƲng, ƶy là: 

  – tin ở cá nhân (vị có chức sắc, vị nổi danh, hay vị có khƴ năng đặc biệt,...) 
  – tin vào ngôi chùa, tự viện hoặc các tượng Phật linh hiển,... 
  – tin nơi các nghi lễ cúng tế các loƲi,... 

  Sở dĩ Phật giáo đồ đang còn tin vào các điểm nêu trên vì họ đang còn thiếu 
nhiều kiến thức Phật học căn bƴn; chưa hiểu, chưa thƶu rõ thực tính pháp đúng như 
chân, như thật của pháp tự nhiên vốn có. 

  Ngoài ra, tín đồ Phật giáo cũng chẳng mƶy quan tâm đến việc học tập giáo 
pháp hay việc thực hành Pháp hành theo như lời dƲy của Đức Thế Tôn. Điều này 
cũng giống như làm cho tà kiến sinh sôi nƴy nở và chánh kiến bị suy hoƲi dần đi, như 
thế thì Phật giáo làm sao mà phát triển được đối với những người không hiểu rõ bƴn 
chƶt thực sự của thực tính pháp.  

  Thế nên, ngày nay Phật giáo đang suy dần bởi sự không hiểu biết đúng đắn 
của những người đang tín ngưỡng Phật giáo, âu cũng là do thiếu trí tuệ để hiểu đúng 
và hành đúng những lời dƲy của Đức Phật.  

  Nếu như mỗi một chúng ta có ước nguyện giúp cho tuổi thọ của đƲo Phật 
được dài lâu thì phƴi cùng nhau hỗ trợ việc làm tròn hai phận sự quan trọng trong 
Phật giáo, đó là phân sự học và phận sự hành như đã nêu, như thế mới gọi là người 
làm cho Phật giáo phát triển. 

 
 IX. TAM TƱNG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO  

  Những lời dƲy của Đức Phật được biểu hiện cụ thể qua toàn bộ Tam TƲng 
(Tipiṭaka). Đó chính là sự kết tập những lời giáo huƶn của Ngài suốt 45 năm ròng rã 
truyền bá giáo pháp trên thế gian này. Với vai trò lãnh đƲo của Đức Mahäkassapa 
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(ĐƲi Ca Diếp) và sự trùng tuyên của Đức Ananda (A Nan) và Đức Upäli trong kỳ kết 
tập lần thứ nhƶt, Tam TƲng (Tipiṭaka) được kết tập thành 3 tƲng (kho chứa, cái giỏ) 
chính là: 

  1, TƲng Luật – Vinayapiṭaka: Nói về những giới điều mà Đức Phật cƶm chế 
dành cho hàng tứ chúng, xuƶt gia cũng như tƲi gia, để thu thúc lục căn, điều phục 
thân và khẩu. Đức Phật thuyết TƲng Luật bằng pháp lệnh (äṇädesanä), giáo huƶn tùy 
theo lỗi phƲm phƴi (yathäparädhasäsana) và răn dƲy đệ tử cần thu thúc thân và khẩu 
(saṃvaräsaṃvarakathä). Về nhóm pháp thì TƲng Luật có tƶt cƴ 21.000 pháp uẩn 
(dhammakhandha) và chia thành 5 bộ. TƲng Luật là đối tượng của giới – sīla. 

  2, TƲng Kinh – Suttantapiṭaka: Bao gồm những bài kinh mà Ngài đã thuyết 
giƴng, đặt trên nền tƴng con người, chúng sinh, phù hợp với tâm tính của những 
chúng sinh có căn cơ trình độ để tiến đến giác ngộ giƴi thoát. Đức Phật thuyết TƲng 
Kinh với ngôn ngữ thích hợp (vohäradesanä), giáo huƶn chúng sinh tùy căn duyên 
của họ (yathänulomasäsana) và dƲy cho chúng sinh diệt tà kiến (diṭṭhiviniveṭhana-
kathä). TƲng này được chia thành 5 bộ và gồm có 21.000 pháp uẩn. TƲng Kinh là đối 
tượng của định – samädhi. 

  3, TƲng Vi Diệu Pháp – Abhidhammapiṭaka: Đức Phật thuyết dựa trên nền 
tƴng chân đế, đúng theo chân nghĩa pháp (paramatthadhamma), thực tính pháp 
(sabhäva), không đề cập đến con người, chúng sinh, cuộc đời, v.v... Trong tƲng này, 
Ngài chỉ nói về pháp chân đế, giáo huƶn chúng sinh tùy căn duyên để diệt tà kiến 
chƶp ngã (yathädhammasäsana) và thuyết giƴng phân tích danh pháp, sắc pháp 
(nämarūpaparicchedakathä). TƲng Vi Diệu Pháp có tƶt cƴ 42.000 pháp uẩn và chia 
thành 7 bộ. TƲng này là đối tượng của tuệ – paññä.  

  “Tam TƲng kinh điển” Phật giáo đã được kết tập bằng tiếng Päḷi và đến hiện 
giờ đã trƴi qua 6 lần kết tập. Lần đầu tiên đến lần thứ ba được kết tập bằng cách tụng 
đọc, thuộc lòng (mukkhapätha – khẩu truyền). Lần thứ tư trở đi cũng được trùng 
tuyên tụng đọc nhưng có ghi chép bằng văn bƴn, kết thành bộ, thành tập trên lá 
buông, trên phiến đá và trên giƶy bằng ngôn ngữ Päḷi tùy theo mỗi kỳ. 

  Vào thời Phật tƲi thế, việc học hỏi “Tam TƲng kinh điển” được học bằng 
chính từ lời dƲy truyền miệng của Ngài, chư Tăng nghe xong là học thuộc, tụng đọc 
và truyền cho nhau. Cho nên, những lời dƲy của Đức Thế Tôn còn được gọi là Phật 
ngôn – Buddhavacana. 
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PHẬT NGÔN GỒM 6 LOƱI: 

  1, Phật ngôn có 1 phần:   Appamädadhamma – Pháp không dễ duôi. 
  2, Phật ngôn có 2 phần:  Dhamma – Pháp và Vinaya – Luật. 
  3, Phật ngôn có 3 phần:  Tipiṭaka – Tam TƲng. 
  4, Phật ngôn có 5 phần:  5 Nikäya – 5 bộ Kinh, đó là: 

   * Dīghanikäya – Trường Bộ Kinh 
   * Majjhimanikäya – Trung Bộ Kinh 
   * Samyuttanikäya – Tương Ưng Bộ Kinh 
   * Aṅguttaranikäya – Tăng Chi Bộ Kinh 
   * Khuddakanikäya – Tiểu Bộ Kinh 

  5, Phật ngôn có 9 phần:  Navaṅga – Cửu phần, đó là: 
   i, Sutta – Kinh văn: gồm những bài văn xuôi lẫn kệ thi. 
   ii, Geyya – Phúng tụng: gồm những bài hoàn toàn bằng kệ thi. 
   iii, Veyyäkaraṇa – Ký thuyết: gồm những bài kinh chỉ toàn văn xuôi. 
   iv, Gäthä – Kệ thi: gồm những bài kệ thi không có tên. 
   v, Udäna – Tự thuyết: gồm 82 bài Đức Phật tự tán thán do tâm hoan hỷ 
   vi, Itivuttaka – Như thị thuyết: gồm 110 bài kinh, thường bắt đầu bởi câu: 
“Vuttaṃ hetaṃ Bhagavä,...”  (Điều này đúng như lời Đức Thế Tôn thuyết,...) 
   vii, Jätaka – Bổn sanh: những câu kệ liên quan đến tiền kiếp của Đức Phật 
Gotama. 
   viii, Abbhūtadhamma – Vị tằng hữu: gồm những bài kinh có pháp phi 
thường, chưa từng có trước đƶy. 
   ix, Vedalla – Phương quƴng: gồm những bài kinh vƶn đáp bằng trí tuệ hợp 
với thọ hỷ. 

  6, Phật ngôn có 84.000 phần: 84.000 Dhammakhandha – Pháp uẩn: 

   i, TƲng Luật có: 21.000 pháp uẩn. 
   ii, TƲng Kinh có: 21.000 pháp uẩn. 
   iii, TƲng Vi Diệu Pháp có: 42.000 pháp uẩn. 
 
  Tam TƲng kinh điển ở trong ta: Đức Phật thuyết giƴng thực tính pháp đang 
hiển hiện nơi chúng sinh, con người có tâm, tâm sở và sắc pháp dưới các dƲng khác 
nhau. Do vậy “Tam TƲng kinh điển” thật sự là ở nơi bƴn thân chúng ta. Thực vậy, 
TƲng Luật dƲy con người ta trở thành người tốt, TƲng Kinh đề cập đến các câu 
chuyện về con người và TƲng Vi Diệu Pháp dƲy cho chúng ta biết pháp tự nhiên có ở 



ĐƲi Cương Về Phật Giáo  

 17 

trong mỗi một chúng ta. Nếu nói theo pháp chân đế thì “Tam TƲng” bao gồm: tâm, 
tâm sở, sắc và Niết bàn. 

  

TAÏNG LUAÄT VAØ CHUÙ GIAÛI TAÏNG KINH VAØ CHUÙ GIAÛI TAÏNG VI DIEÄU PHAÙP VAØ CHUÙ GIAÛI

Mahävibhaṅga 

Bhikkhuṇīvibhaṅga 

Mahävagga

Cūḷavagga

Parivära

--Samantapäsädikä

--Kaṅkhävitaraṇī

Dīghanikäya

Majjhimanikäya

Saṃyuttanikäya

Aṅguttaranikäya

-- Sumaṅgalaviläsinī

-- Papañcasūdanī

-- Säratthapapäsanī

-- Manorathapūranī

Khudddakanikäya

Suttanipäta

Khuddakapäṭha

Dhammapäda

Udäna

Itivuttaka

Vimänavatthu

Petavatthu

Theragäthä

Therīgäthä

Cariyäpiṭaka

Paṭisambhidämagga

Jätaka

Nidesa

Upadäna

Buddhavaṃsa

-- Paramatthajotikä

-- Dhammapadaṭṭhakathä

-- Paramatthadīpanī

-- Saddhammapakälinī

-- Jätakaṭṭhakathä

-- Saddhammapajotikä

-- Visuddhajanavilälinī

-- Madhuratthavilälini

Dhammasaṅganī

Vibhaṅga

Dhätukathä

Puggalapaññatti

Kathävatthu

Yamaka

Paṭṭhäna

-- Aṭṭhisälinī

-- Sammohavinodanī

-- Paramatthadīpanī

BIEÅU ÑOÀ TAM TAÏNG VAØ CHUÙ GIAÛI

 
 

 X. HỌC TAM TƱNG KINH ĐIỂN    

  Việc học tập “Tam TƲng kinh điển” còn được gọi là pháp học không nhƶt 
thiết phƴi học cƴ 84.000 pháp uẩn, chỉ cần học một nhóm pháp nào đó đến thƶu 
hiểu thật tốt để đem ra thực hành được, như thế là xem như đã bƴo trì Phật giáo rồi. 
Chẳng hƲn như học cho hiểu rõ Tứ Diệu đế là: Khổ, Tập, Diệt, ĐƲo cƴ thực tính 
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pháp lẫn phận sự của từng diệu đế, đồng thời nương tựa vào bậc thiện trí (paṇḍita) 
và thiện bằng hữu (kaḷyäṇamitta) thì mới đầy đủ nền tƴng để bước vào pháp hành 
được. 

  Việc học tập “Tam TƲng kinh điển” có 3 dƲng là: 

   a, Alagadūpamapariyatti: Học giống như bắt rắn đằng đuôi, tƶt sẽ bị rắn 
quay đầu lƲi cắn cho. Nghĩa là học kiểu này sẽ làm phát sinh phiền não, cƶu uế. 

  b, Nissaraṇatthapariyatti: Học để đem ra thực hành nhằm thoát khổ. 

   c, Bhaṇḍägärikapariyatti: Lối học của bậc Thánh Arahán với mục đích hộ 
trì Chánh Pháp. 

 Đối với hàng chúng sinh còn tử sinh luân hồi như chúng ta thì việc học tập 
“Tam TƲng kinh điển” tốt nhƶt là học để đem ra thực hành nhằm thoát khổ, được gọi 
là nissaraṇatthapariyatti vậy. 

 
 XI. PHẬT GIÁO VỚI LỢI ÍCH CUỘC SỐNG    

  Những lời giáo huƶn của Đức Thế Tôn là những lời dƲy bƴo khiến cho những 
người học và thực hành theo đều được hưởng ích lợi phù hợp với việc học tập của 
mình. Những lợi ích đó gồm có 3 loƲi: 

   * Lợi ích hiện tƲi, 
   * Lợi ích tương lai, 
   * Lợi ích tối thượng. 

  1, Lợi ích hiện tƲi – Diṭṭhidhammikattha: là những lợi ích mà người học và 
hành theo lời dƲy của Đức Phật được nhận trong kiếp hiện tƲi này, chúng bao gồm: 
lợi lộc, danh tiếng, khen ngợi và an lƲc, nên được gọi là nhân sƴn (tài sƴn ở nhân 
gian). Nhân sƴn này hỗ trợ đắc lực cho đời sống con người trong hiện tƲi.  

  Nhân để được nhận lợi ích hiện tƲi:  có 4 nhân tố, đó là: 

   a, Uṭṭhänasampadä: là người tận lực siêng năng trong việc tƲo tài sƴn. 
   b, Ārakkhasampadä: là người tận lực bƴo vệ tài sƴn đã kiếm được. 
   c, Käḷayäṇamitta: là người có bƲn tốt, hiền. 
   d, Samajīvatä: là người sống phù hợp với tài sƴn đã kiếm được. 

  2, Lợi ích tương lai – Samparäyikattha: là những lợi ích được nhận trong kiếp 
sau, bao gồm sự thọ hưởng hƲnh phúc vi tế từ sắc, thinh, hương, vị, xúc và niềm vui 
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nội tâm dƲng thiên giới. Những hƲnh phúc đó luôn có đầy đủ ở thiên đàng, ở các cõi 
trời Dục giới mà hầu hết mọi người đều mong cầu sau khi từ giã cõi trần. Do vậy, 
những quƴ phước báu này còn gọi là thiên sƴn (tài sƴn ở thiên giới). Thiên sƴn này 
luôn hỗ trợ đắc lực, tƲo nên cuộc sống an lƲc, hƲnh phúc trong đời vị lai cho những 
chúng sinh đang còn phƴi tái sinh. 

  Nhân để được nhận lợi ích tương lai:  có 4 nhân tố, đó là: 

   a, Saddhäsampadä: có đức tin tròn đủ nơi điều cần phƴi tin, như: tin 
nghiệp, quƴ của nghiệp, tin vào sự giác ngộ của Đức Chánh Đẳng Giác, v.v... 

   b, Sīlasampadä: có giới hƲnh tròn đủ, có giới trong sƲch. 

   c, Cägasampadä: có sự xƴ ly tròn đủ, ƶy là xƴ ly tài sƴn và xƴ ly cƶu uế, não 
phiền.  

   d, Paññäsampadä: có trí tuệ tròn đủ, hiểu biết nguyên nhân của sự suy 
hoƲi và thịnh vượng của cuộc sống. 

  3, Lợi ích tối thượng – Paramattha: Nghĩa là lợi ích cao cƴ, vượt trội lợi ích 
hiện tƲi cũng như tương lai, có khi còn gọi là lợi ích siêu thế. Đó chính là Niết bàn 
(Nibbäna), là hƲnh phúc, an lƲc tuyệt đối, không gì sánh bằng, không phƴi trở lƲi với 
khổ đau, sinh-lão-bệnh-tử nữa.  

  Nhân để được nhận lợi ích tối thượng: Nhân tố làm cho đƲt đến Niết bàn 
chính là việc thực hành Tam học: giới, định, tuệ trên nền tƴng Tứ niệm xứ là: thân, 
thọ, tâm và pháp hay nói gọn lƲi là danh pháp và sắc pháp. 

  Tam học này khi phân tích ra thì chính là Bát Thánh ĐƲo. 

  Niết bàn là mục tiêu tối thượng của Phật giáo mà hàng tứ chúng cần nỗ lực 
làm cho thƶu rõ, biết hiểu tận tường và đƲt đáo. 

 Có thể so sánh rằng Niết bàn giống như điểm đích cuối đường mà ta cần 
phƴi đi đến, công hƲnh tích lũy (päramī) và Tam học giống như tƶm vé xe, người thực 
hành như là hành khách, đối tượng danh-sắc dưới dƲng tam tướng giống như xe cộ 
sẽ đưa ta đến cái đích cuối cùng là Niết bàn vậy. 

 
 XII. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP NHỮNG LỜI PHẬT DƱY    

  Phật giáo chính là trí tuệ thƶy biết đúng đắn, như chân, như thật thực tánh 
của vƲn pháp, của tự nhiên. Việc đƲt đáo bƴn chƶt của tự nhiên một cách chuẩn mực 
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cần phƴi đƲt đáo bằng con đường thực hành nhằm chứng minh được giá trị của 
những lời Phật dƲy.       

  Trong quá trình đó, để minh chứng cho bƴn chƶt thực sự của vƲn pháp, của tự 
nhiên bằng trí tuệ thƶy biết chân thật thì cần phƴi dựa trên nền tƴng tâm thức của 
chính người thực hành. Đƶy là sự thƶy biết, sự cƴm nhận, sự thẩm thƶu khi tiếp xúc với 
đối tượng là pháp tự nhiên đang hiện hữu cho tâm thức nhận biết. Khi đó tâm thức sẽ 
nhận biết đối tượng thực tƲi ở thời hiện tƲi diễn tiến. Pháp nhận biết đối tượng ở thời 
điểm hiện tƲi đó chính là satisampajañña – chánh niệm tỉnh giác. 
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VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO 
 
 
 
 
 

 Trong vũ trụ nhân hoàn bao la rộng lớn này, quả địa cầu mà chúng ta đang 
sinh sống chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hằng hà sa số ngôi sao lớn bé khác nhau. 
Theo Phật giáo, trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ và cũng không phải là nơi 
duy nhất có chúng sinh đang sinh sống mà muôn vàn thế giới khác cũng đang có 
chúng sinh tồn tại dưới những dạng hình khác nhau tùy theo nghiệp báo của họ.  

 Theo quan điểm Phật giáo, chúng sinh sẽ tử sinh luân hồi trong 31 cảnh giới 
theo năng lực của nghiệp thiện hay bất thiện mà họ đã tạo trước đó. Con người cũng 
vậy, họ không thể thoát ra khỏi định luật của nghiệp báo luân hồi nên sau khi chết ở 
một cõi này, họ sẽ đi tái sinh vào một cõi khác do năng lực của nghiệp mà họ đã tạo 
tác trong quá khứ. Trừ các bậc Thánh Arahán mới thoát ra khỏi vòng tử sinh luân hồi 
vô tận còn mọi chúng sinh khác đều phải chịu luẩn quẩn trong vòng luân hồi vô định 
qua ba cõi là: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới. Ba cõi này được chia thành 31 cảnh 
giới, trong đó:  

 *  Dục giới có 11 cảnh giới, 
 *  Sắc giới có 16 cảnh giới và  
 *  Vô Sắc giới có 4 cảnh giới. 

 

 A. DỤC GIỚI (KĀMABHŪMI)         

   Cõi Dục giới là những cảnh giới mà chúng sinh đang sống tại đấy thiên về các 
ngũ dục trưởng dưỡng, hưởng thụ các đối tượng ngũ trần là: sắc, thinh, hương, vị và 
xúc. Cõi Dục giới chia thành 2 cảnh là cảnh khổ (duggati) và cảnh lạc (sugati). 

 
 I. CẢNH KHỔ (DUGGATI)  
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  Những cảnh giới mà chúng sinh tái sinh vào trong đấy phải chịu nhiều khổ 
não, đau đớn,  không chạy thoát được, phải trả những  quả khổ do đã tạo các bất  
thiện nghiệp từ trong quá khứ. Có 4 cảnh khổ là: 

  1, Địa ngục (Niraya): Niraya có nghĩa là không có hạnh phúc, là một khổ 
cảnh mà chúng sinh ở đây phải chịu nhiều cực hình đày đọa như: bị đun dầu sôi, lửa 
cháy, gai nhọ, rắn rết độc cắn, bị tùng xẻo, chém đâm, leo cây gai, cưa thân, v.v...  

  2, Ngạ quỉ (Pettivisaya): Peta nghĩa là chúng sinh đã qua đời, đã đi đến thế 
giới khác, là chúng sinh không có hạnh phúc. Thân thể chúng có nhiều hình dạng 
khác nhau, sống không có trú xứ riêng biệt của mình mà sống trong rừng cây, bụi 
rậm, ở nơi dơ bẩn, cống rãnh, hố xí, v.v... Thọ dụng thức ăn cũng khác nhau, nhưng 
nói chung luôn ở trạng thái đói khát, thiếu thốn về vật thực, hoặc mong chờ đồ ăn 
của người khác cho. Ngoài ra chúng lại còn bị các mối tai họa luôn giáng xuống như 
lửa đỏ, than hồng, búa đập, rìu chém, máu me xối xả,... 

  Trong kinhTirokuḍḍa (Tiểu Bộ Kinh) dạy rằng các hàng ngạ quỉ này có thể 
hưởng được phước báu do thân quyến của họ đã tạo rồi hồi hướng cho và cũng nhờ 
đó mà được tái sinh vào các cảnh giới an lạc.      

  3, Atula (Asurakäya): Cảnh giới của các chúng sinh không bao giờ được hớn 
hở vui tươi, không có các cuộc tiêu khiển, giải trí. Họ luôn sống trong oán hận, thù 
giận, nóng nảy, bực tức,... thích khiêu chiến, thích chiến tranh, đấu đá, xung đột và 
luôn gây mâu thuẫn lẫn nhau. Loài Atula có 3 loại là:  

   * Atula thiên (Devaasurä): Atula thiên sống gần cõi trời Đao-lợi, luôn gây 
chiến tranh với vua trời Đế Thích (Sakka); tuy nhiên họ cũng biết làm phước thiện, 
tạo nhân lành. 

   * Atula ngạ quỉ (Pettiasurä): Các loài Atula có thân hình như ngạ quỉ, sống 
chung lẫn với ngạ quỉ.   

   * Atula địa ngục (Nirayaasurä): Các loài Atula tái sinh vào cõi địa ngục, 
chịu nhiều khổ đau. 

  4, Súc sinh (Tiracchäna): Cảnh giới của các loại cầm thú. Tira: (đi) ngang, 
acchäna: đi; tiracchäna là những chúng sinh đi ngang (bò, đi bằng 4 chân, nhiều 
chân), không đi thẳng đứng như người. Là cảnh giới của các loài vật, côn trùng, chim 
muông,... Loài súc sinh sống theo bản năng là chính, hầu như không có tư duy, suy 
nghĩ như loài người. Cuộc sống của chúng sinh ở cảnh giới súc sinh này đầy rẫy sự 
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tranh giành miếng ăn, con mồi; luôn bị các mối đe dọa bám sát chung quanh, mê 
mờ tối tăm, khốn khổ ngập tràn,...     

     
 II. CẢNH LẠC (SUGATI)  

  Những cảnh giới có nhiều niềm hạnh phúc, hưởng thụ dục lạc đầy đủ tùy 
theo cấp độ; bao gồm cõi người và 6 cõi trời Dục giới.   

  1, Cõi người (Manussa): Cảnh giới mà nhân loại đang sinh sống. Trong thế 
giới mà có Đức Phật ra đời này, loài người ngụ cư ở 4 châu thiên hạ là:                               
  – Đông Thắng Thần Châu (Pubbavidehadīpa) 
  – Tây Ngưu Hóa Châu (Aparagoyänadīpa) 
   – Bắc Câu Lô Châu (Uttarakurudīpa) 
  – Nam Thiệm Bộ Châu (Jambūdīpa) 

  Quả địa cầu chúng ta đang sống là Nam Thiệm Bộ Châu (Jambūdīpa). Ở đây, 
loài người có đầy đủ hạnh phúc và khổ đau từ tinh thần lẫn vật chất, có tuổi thọ 
không rõ ràng, tùy theo mức cao thấp của đức hạnh con người mà trong giai đoạn đó 
họ sẽ có tuổi thọ nhiều hay ít. Tuổi thọ thấp nhất của con người tại Nam Thiệm Bộ 
Châu này là 10 năm và cao nhất là 1 a-tăng-kỳ năm (asaṅkheyya). 

  2, Cõi Tứ đại thiên vương (Cätummahäräjikä): Cảnh trời của các hàng chư 
thiên bậc thấp, hàng địa tiên, hộ trì bốn phương thiên hạ, sống tại cây cối, rừng rậm, 
ruộng vườn, núi đồi, sông hồ, đất liền,... hưởng nhiều phước báu hơn loài người, một 
ngày ở cõi này bằng 50 năm quả đất.  

  3, Cõi Đao-lợi (Tävatiṃsa): Cung trời của 33 vị. Theo tích truyện Pháp Cú thì 
vào thời quá khứ, thanh niên Magha đã lãnh đạo nhóm bạn hữu làm nhiều công tác 
thiện nguyện, từ thiện và 33 vị đã tái sinh vào cùng hưởng lạc tại cõi trời này. Thủ 
lĩnh của nhóm chính là vua trời Đế Thích (Sakka) vậy. Tại cung trời này, vào hạ thứ 7, 
Đức Thế Tôn đã thuyết Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) cho vị thiên tử từ 
cung trời Đâu-xuất sang nghe, vị này tiền kiếp chính là Hoàng hậu Mayä, mẹ của 
Thái tử Siddhatta. Một ngày ở cõi này bằng 100 năm ở nhân gian.   

  4, Cõi Dạ-ma (Yäma): Yäma có nghĩa là tiêu diệt khổ đau. Cõi trời này không 
còn khổ đau, buồn chán nữa. Các vị thiên thần ở đấy được hưởng dục lạc trọn vẹn  
do mình đã làm nhiều phước thiện và giữ gìn giới cấm nghiêm túc trong đời trước.  
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Một ngày ở cõi trời này bằng 200 năm ở quả đất. 

  5, Cõi Đâu-xuất (Tusitä): Cảnh giới của các vị trời nhiều an lạc, hạnh phúc, 
có chánh kiến. Các vị Bồ Tát, tròn đủ các hạnh ba-la-mật sẽ tái sinh kiếp chót ở đây 
trước khi giáng trần thành tựu quả vị Phật. Hiện tại Bồ tát Di Lặc (Metteyya) đang ở 
cung trời này, chờ ngày hạ sinh vào cõi người để trở thành Phật Toàn Giác trong 
tương lai. Một ngày ở cung trời này bằng 400 năm ở nhân gian. 

  6, Cõi Hóa lạc thiên (Nimmänaratī): Chư thiên trong cõi này được hưởng thụ 
dục lạc ngũ trần như ý, đầy đủ tùy theo mong ước của mình. Cần gì là có nấy, không 
phải đi tìm kiếm. Trong các cõi trời nêu trên, vị thiên nào cũng có cặp đôi của mình, 
nhưng trong cõi trời này, vị thiên nam hay thiên nữ không cần phải như vậy. Lúc nào 
họ muốn có đôi có cặp, hưởng dục lạc thì tức thị có đối nhân mà mình mong cầu 
xuất hiện như ý của mình ngay. Một ngày ở đây bằng 800 năm trên trái đất. 

 7, Cõi Tha hóa tự tại thiên (Paranimmittavasavattī): Đây là cảnh giới cao nhất 
trong 6 cõi trời Dục giới. Chư thiên ở đây có thể biến hóa ra đồ vật, vị thiên khác, 
cung điện, lâu đài để phục vụ cho mình một cách tự nhiên, tự tại. Họ được hưởng 
dục lạc ngũ trần thỏa thích tùy theo mong ước của mình và còn cao sang hơn cả cõi 
trời Hóa lạc. Một ngày ở cõi này bằng 1600 năm ở cõi người. 

 

 B. SẮC GIỚI (RŪPABHŪMI)          

  Cõi trời Sắc giới là nơi tái sinh của các hành giả tu thiền định, đạt các quả vị 
từ sơ thiền trở lên, sau khi hết tuổi thọ họ sẽ sinh ra ở các cảnh giới này, hưởng an 
lạc do năng lực thiền, không liên quan đến các dục lạc ngũ trần. Có cả thảy 16 cảnh 
trời Sắc giới, phân chia theo cấp độ thiền như sau: 

   – Sơ thiền, có 3 cõi là: Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên và Đại phạm thiên.  
   – Nhị thiền, có 3 cõi là: Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến 
quang thiên. 
   – Tam thiền, có 3 cõi là: Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên. 
   – Tứ thiền, có 3 cõi là: Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Tịnh cư thiên. 
Cõi Tịnh cư thiên này lại chia làm 5 cảnh giới nữa, đó là: Vô phiền thiên, Vô nhiệt 
thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu kính thiên. 

 
 I. CẢNH GIỚI SƠ THIỀN (PAṬHAMAJJHĀNABHŪMI) 
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  Trên nền tảng nhân sinh, đây là cảnh giới tái sinh của các hành giả đã đắc sơ 
thiền. Nói theo pháp thì chính là tái sinh thức tâm (paṭisandhiviññäṇacitta) hay đệ 
nhất thiền quả tâm (paṭhamajjhänavipäkacitta) và tâm này sinh khởi được trong các 
cõi sau:    

  1, Phạm chúng thiên (Pärisajjä): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm thiên 
đã đắc sơ thiền bậc thông thường, không có năng lực đặc biệt gì, là tùy tùng của các 
vị phạm thiên có năng lực cao hơn. Phạm thiên cõi này có tuổi thọ 1/3 đại kiếp 
(mahäkappa).    

  2, Phạm phụ thiên (Purohitä): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm thiên 
có vị trí, chức sắc cao; là các bậc cố vấn và dẫn đầu công việc của các Đại phạm 
thiên. Phạm thiên cõi này có tuổi thọ 1/2 đại kiếp.  

  3, Đại phạm thiên (Mahäbrahmä): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm 
thiên có sự phát triển năng lực to lớn, đặc biệt trong cõi đệ nhất thiền. Họ có nhiều 
năng lực thiền hơn các bậc thiền trước, họ chính là chủ nhân ông của các phạm 
thiên ở hai cảnh giới Phạm chúng thiên và Phạm phụ thiên. Đại phạm thiên có tuổi 
thọ 1 đại kiếp.  

 
 II. CẢNH GIỚI NHỊ THIỀN (DUTIYAJJHĀNABHŪMI) 

  Cảnh giới nhị thiền là nơi sinh của đệ nhị thiền quả tâm (dutiyajjhäna-
vipäkacitta) là quả của đệ nhị thiền thiện tâm (dutiyajjhänakusalacitta) và là nơi sinh 
của đệ tam thiền quả tâm (tatiyajjhänavipäkacitta), là quả của đệ tam thiền thiện tâm 
(tatiyajjhänakusalacitta). Các hành giả đắc nhị thiền sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
tái sinh vào cảnh giới này. Do năng lực thiền định khác nhau về cấp độ của các vị 
phạm thiên này mà cảnh giới đệ nhị thiền khi họ tái sinh vào cũng phân thành 3 cõi: 

  1, Thiểu quang thiên (Parittäbhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có ánh 
sáng yếu hơn các phạm thiên ở các cõi trên. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 2 
đại kiếp. 

  2, Vô lượng quang thiên (Appamäṇäbhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có 
ánh sáng tỏa ra vô hạn. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 4 đại kiếp. 

  3, Biến quang thiên (Ābhassaräbhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có ánh 
sáng chiếu diệu, tỏa sáng từ thân thể. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 8 đại kiếp. 
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 III. CẢNH GIỚI TAM THIỀN (TATIYAJJHĀNABHŪMI) 

  Cảnh giới tam thiền là nơi sinh của đệ tứ thiền quả tâm (catutthajjhäna-
vipäkacitta) là quả trực tiếp của đệ tứ thiền thiện tâm (catutthajjhänakusalacitta). Các 
hành giả sau khi đắc tứ thiền sắc giới đến lúc thân hoại mạng chung sẽ tái sinh vào 
cảnh giới tam thiền này và tùy theo năng lực của thiền định mà mình đã có sẽ sinh 
vào 1 trong 3 cõi sau: 

  1, Thiểu tịnh thiên (Parittasubhä): Cảnh của các vị phạm thiên có hào quang 
đẹp đẽ nhưng còn yếu hơn hào quang của các phạm thiên ở các cõi bậc trên. Tuổi 
thọ của các phạm thiên này là 16 đại kiếp. 

  2, Vô lượng tịnh thiên (Appamäṇasubhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có 
hào quang đẹp đẽ, không có giới hạn. Tuổi thọ của các phạm thiên trong cõi này là 
32 đại kiếp. 

  3, Biến tịnh thiên (Subhakiṇhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào 
quang đẹp đẽ, chiếu diệu, tỏa khắp châu thân. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 
64 đại kiếp. 

 
 IV. CẢNH GIỚI TỨ THIỀN (CATUTTHAJJHĀNABHŪMI) 

  Cảnh giới tứ thiền là nơi sinh của đệ ngũ thiền quả tâm (pañcamajjhäna-
vipäkacitta) là quả trực tiếp của đệ ngũ thiền thiện tâm (pañcamajjhänakusalacitta). 
Các hành giả đắc đệ ngũ thiền sắc giới, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sinh 
thành phạm thiên và cư trú tại cảnh giới tứ thiền này. Đặc biệt với các bậc Thánh Bất 
Lai (Anägämī) sẽ tái sinh vào 5 cõi Tịnh cư thiên (Suddhäväsa). 

  1, Quảng quả thiên (Vehapphalä): Cảnh giới của các vị phạm thiên được hưởng 
quả báu rộng lớn do đã chứng đắc đệ ngũ thiền và thoát ra khỏi vòng cương tỏa của tất 
cả các mối hiểm nguy. Tuổi thọ của tầng trời này đến 500 đại kiếp. 

  Ở đây, các mối nguy hiểm là ám chỉ lúc thế gian bị hủy hoại bởi các nạn tai: 
lửa, nước và gió thì các cảnh giới như đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền đều 
bị hủy hoại bởi tam tai này, nhưng cảnh giới tứ thiền từ Quảng quả thiên trở lên sẽ 
không bị hủy hoại. 

  2, Vô tưởng thiên (Asaññasattä): Cảnh giới tái sinh chỉ có nghiệp sinh sắc 
(kammajarūpa), tức là chỉ có sắc pháp do nghiệp sinh mà thôi, không có danh pháp 
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(näma), không có tâm (citta), không có tưởng (saññä). Các vị phạm thiên này trước 
đây tu tập thiền định, nhàm chán sự hiện hữu của tâm, của tưởng, chỉ mong có sắc 
pháp mà thôi; họ chứng đắc đệ ngũ thiền thiện tâm (pañcamajjhänakusalacitta) với 
sự tiến tu vô tưởng (saññävirägabhävanä) và sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sinh 
vào cảnh giới Vô tưởng thiên này bởi đệ ngũ thiền quả tâm (pañcamajjhäna-
vipäkacitta) làm tái sinh thức tâm. Tuổi thọ của các phạm thiên này cũng là 500 đại 
kiếp. 

  3,Tịnh cư thiên (Suddhäväsa): Trú xứ của các bậc thanh tịnh, bao gồm các 
bậc Thánh Bất Lai và Arahán đã đắc đệ ngũ thiền. Những vị khác, cho dù đã đắc ngũ 
thiền nhưng là phàm nhân hoặc là các vị Thánh bậc thấp hơn cũng không thể tái sinh 
vào cõi trời này. Các bậc Thánh Bất Lai đã đắc ngũ thiền sẽ tái sinh vào 1 trong 5 cõi 
trời của Ngũ Tịnh cư thiên này tùy theo năng lực của các căn (indriya) mà họ đã tu 
tập được như sau: 

   a, Vô phiền thiên (Avihä): Từ avihä có nghĩa là không rời bỏ trú xứ. Các vị 
Phạm thiên ở đây không từ bỏ nhiệm vụ của mình cho đến lúc hết tuổi thọ, tức là 
không chết (cuti) trước khi hết tuổi thọ đã quy định; trong khi các vị phạm thiên ở 
các cõi trời khác trong Ngũ Tịnh cư thiên còn lại có thể sống không hết tuổi thọ quy 
định của mình thì các vị có thể chấm dứt thọ mạng để vào Niết bàn trước. Những vị 
Thánh Bất Lai có tín căn (saddhindriya) trội hơn các căn khác sẽ tái sinh vào cõi trời 
này và có tuổi thọ 1.000 đại kiếp. 

   b, Vô nhiệt thiên (Atappä): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, có 
sự thanh tịnh, nội tâm luôn luôn mát mẻ, không có nhiệt não. Đa số các vị phạm thiên 
ở cõi này chuộng việc nhập thiền định (jhänasamäpatti) hoặc quả định 
(phalasamäpatti), các triền cái (niväraṇa) là nguyên nhân làm nảy sinh phiền não nội 
tâm sẽ không có cơ hội trổ hiện do năng lực của thiền ngăn chặn lại. Do vậy tâm của 
các vị này luôn mát mẻ, không nhiệt não. Các phạm thiên ở cõi trời này có tấn căn 
(viriyindriya) vượt trội so với các căn còn lại và thọ mạng đến 2.000 đại kiếp. 

   c, Thiện kiến thiên (Sudassä): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, 
có hào quang phóng ra từ thân thể rất đẹp đẽ, ai nhìn thấy cũng hoan hỷ, an vui. Các 
vị phạm thiên ở cõi trời này có đầy đủ 4 loại nhãn thức (cakkhu) là: 

   – Nhục nhãn (Pasädacakkhu): là mắt thường để nhìn thấy. 

   – Thiên nhãn (Dibbacakkhu): mắt  có thần  thông, có thể nhìn xa thấy rộng, 
thấy những vật nhỏ nhiệm, li ti ở cự li rất xa, còn gọi là thiên nhãn thông. 
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   – Pháp nhãn (Dhammacakkhu): mắt thấy Pháp. Trong “Chú giải 
Aṭṭhasälinī” có ghi Pháp nhãn chính là 3 đạo (magga) bậc dưới, bao gồm: Nhập Lưu 
đạo, Nhất Lai đạo và Bất Lai đạo. 

   – Tuệ nhãn (Paññacakkhu): là các trí (ñäṇa) ở trong Thiền minh sát 
(Vipassanäñaṇa), Tuệ hồi khán (Paccavekkhaṇañäṇa) và các Thắng trí (Abhiññä). 

  Các phạm thiên ở cõi trời này có niệm căn (satindriya) vượt trội so với các 
căn còn lại và thọ mạng đến 4.000 đại kiếp. 

   d, Thiện hiện thiên (Sudassī): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, 
các vị ở cõi này thấy được vạn vật một cách dễ dàng, thuận lợi, có nhiều đặc biệt 
hơn các phạm thiên cõi Thiện kiến. Nghĩa là các phạm thiên cõi này có năng lực về 3 
loại nhãn thức: Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn tốt hơn, mạnh mẽ hơn so với 
các vị ở cõi Thiện kiến; riêng về Pháp nhãn thì cả hai ngang bằng nhau. Các phạm 
thiên ở cõi trời này có định căn (samädhindriya) vượt trội so với các căn còn lại và 
thọ mạng đến 8.000 đại kiếp. 

  e, Sắc cứu cánh thiên (Akaniṭṭhä): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở 
lên, có đầy đủ mọi thành tựu thiên giới và sự an lạc tối thượng. Các vị phạm thiên ở 
cõi này có giới, định, tuệ hơn hẳn mọi cảnh giới nào. Các phạm thiên ở cõi trời này 
có tuệ căn (paññindriya) vượt trội so với các căn còn lại và thọ mạng đến 16.000 đại 
kiếp. Nếu vị nào chưa đắc quả Arahán thì khi hết tuổi thọ tự động thành bậc Thánh 
Arahán và nhập Niết bàn tại đây luôn.  

 

 C. VÔ SẮC GIỚI (ARŪPABHŪMI)          

  Cảnh giới Vô sắc là nơi sinh, nơi nương tựa của các danh uẩn, tức là các vô 
sắc giới quả tâm, là quả trực tiếp của các vô sắc giới thiện tâm. Nếu nói theo tục đế 
thì đấy là cảnh giới trống không, các vị phạm thiên vô sắc này định cư bằng tâm 
tưởng mà không có sắc pháp hay thân thể gì, chỉ có 4 danh uẩn là: thọ, tưởng, hành 
và thức sinh diệt liên tục, không gián đoạn kể từ tái sinh thức trở đi.  

  Có tất cả 4 cõi trời ở cảnh giới Vô sắc là: 

  1, Không vô biên xứ (Ākäsänañcäyatana): Cảnh giới của các phạm thiên đã chứng 
đắc thiền vô sắc giới đầu tiên, lấy “hư không vô tận” làm đề mục tu tập. Họ có quan 
niệm cho rằng không gian là vô cùng, vô tận. Các vị này có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. 
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  2, Thức vô biên xứ (Viññäṇañcäyatana): Nơi sinh, nơi nương tựa của thức vô 
biên xứ thiền quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp của thức vô biên xứ thiền thiện 
tâm, là cảnh giới của các phạm thiên đã chứng đắc nhị thiền vô sắc giới. Họ có quan  
niệm cho rằng “thức là vô tận, vô biên”. Các vị này có tuổi thọ 40.000 đại kiếp. 

  3, Vô sở hữu xứ (Ākiñcaññäyatana): Nơi sinh, nơi nương tựa của vô sở hữu 
xứ thiền quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp của vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, là cảnh 
giới của các phạm thiên đã chứng đắc tam thiền vô sắc giới. Họ  có quan niệm cho 
rằng “không có gì cả”. Các vị này có tuổi thọ 60.000 đại kiếp. 

  4, Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññänäsaññäyatana): Nơi sinh, nơi 
nương tựa của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp 
của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm, là cảnh giới của các phạm thiên đã 
chứng đắc tứ thiền vô sắc giới. Họ  có quan niệm cho rằng “không có tưởng mà cũng 
không phải không có tưởng”. Các vị này có tuổi thọ 84.000 đại kiếp. 
 
  Cả 31 cảnh giới đã nêu là nơi chốn tử sinh, đi về của các loài chúng sinh hữu 
tình khi đang còn tạo tác nghiệp báo và phải nhận quả của nghiệp đã tạo. Tất cả 
chúng sinh đang luẩn quẩn trong tam giới đó cũng do còn vô minh và ái dục nên 
phải trầm luân trong ba cõi sáu đường, trôi lăn mãi trong vòng tử sinh luân hồi, khó 
mà dứt ra được.  

  Những cảnh giới được mô tả ở trên không hẳn là vấn đề vũ trụ luận của Phật 
giáo, ở đây Đức Phật chỉ đưa ra để nói đến đối tượng tương ưng của tâm biến hiện 
mà thôi. Nghĩa là tâm tạo tác thế nào thì cảnh giới tương ưng cũng sẽ như thế. Tác ý 
(cetanä) tâm sở đã tạo nên nghiệp gì thì cảnh giới tái sinh của chúng sinh đó sẽ phù 
hợp với những gì mà họ đã tạo ra, đúng như định luật về nghiệp báo luân hồi vậy.  
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 Đức Phật, Đấng Đạo Sư của muôn loài tự mình chứng ngộ giáo pháp cao 
thượng, thấu triệt sự thật của vạn pháp. Ngài đã thấy rõ chân lý bất di bất dịch của 
muôn đời, đó là 4 sự thật cao quý, còn được gọi là Tứ Thánh Đế – Ariyasacca: 

 1, Dukkhasacca – Khổ đế: Sự thật mà các bậc Thánh đã chứng ngộ rằng các 
pháp hữu vi là khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Xa lìa người 
thương yêu là khổ, gần gũi người không thích là khổ, mong muốn mà không toại 
nguyện là khổ. Tóm lại, chấp thủ vào ngũ uẩn là khổ. 

 2, Samudayasacca – Tập đế: Do tham ái dẫn dắt nên khổ sinh khởi, nhân 
sanh Khổ thánh đế chính là: 

  * Dục ái – Kämataṇhä: Sự tham ái, dính mắc trong 6 trần cảnh là: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp. 

  * Hữu ái – Bhavataṇhä: Tham ái trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc là tham ái trong 3 cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

  * Phi hữu ái – Vibhavataṇhä: Tham ái trong 6 cảnh trần hợp với đoạn kiến. 

 3, Nirodhasacca – Diệt đế: Niết bàn là pháp diệt tận các tham ái, giải thoát 
mọi khổ não phát sinh do tham ái, không còn dính mắc nào nữa.  

 4, Maggasacca – Đạo đế: Bát Thánh Đạo gồm 8 chi phần: chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định, là con đường thực hành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn, đoạn tận lậu hoặc, dập 
tắt phiền não, thoát ly tử sinh luân hồi. 

 Đức Thế Tôn đã chứng ngộ 4 chân lý cao cả ấy, Ngài đem ra để chỉ dạy cho  
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chư thiên và nhân loại ròng rã suốt 45 năm sau khi chứng đắc quả vị Vô thượng 
Chánh giác nơi cội cây Bồ đề, tại Bồ đề đạo tràng (Bodhgäya), đất nước Ấn Độ ngày 
nay. Những gì Ngài dạy dỗ cho chúng sinh gọi là giáo pháp hay Phật pháp, đó là 
những sự thật mà Ngài đã thấy, đã biết, đã chứng ngộ bằng chính bản thân mình mà 
không có một vị thầy nào chỉ dạy cho Ngài cả. 

 
 I. PHÁP LÀ GÌ?  

  Từ Dhamma – Pháp  theo định nghĩa Päḷi: 

  * Attano  lakkhaṇaṃ  dhäretī’ti = Dhammo (Abhidhänavaṇṇanä) 
     Bản chất bảo trì trạng thái của chính mình gọi là Dhamma – Pháp.  

  Danh từ “Pháp” có rất nhiều nghĩa, thường được dùng nhiều ở 4 dạng là: 

  1, Pariyattidhamma – Pháp học: hay còn gọi là giáo pháp, là những lời dạy 
của Đức Đạo Sư được kết tập thành Tam Tạng Päḷi, đó là: Tạng Luật (Vinayapiṭaka), 
Tạng Kinh (Suttantapiṭaka) và Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka). 

  2, Hetudhamma – Nhân Pháp: Pháp là nguyên nhân làm phát sinh các loại 
quả, dùng để gọi những vị có tuệ phân tích, thấu rõ nguyên lý, thấy quả là tìm được 
nhân, là dhammapaṭisambhidä – pháp đạt thông. 

  3, Guṇadhamma – Đức Pháp: chính là các thiện pháp (kusaladhamma), cho 
quả là sự an vui. 

  4, Nissattanijjīvadhamma – Phi Chúng Sinh Phi Sanh Mạng Pháp: sử dụng 
dưới ý nghĩa là phản bác chúng sinh, phản bác sanh mạng, nghĩa là không có cái gọi 
là chúng sinh, không có cái gọi là sanh mạng; bản chất thực sự chỉ là danh pháp 
(nämadhamma) và sắc pháp (rūpadhamma) mà thôi, còn gọi là anattadhamma – 
pháp vô ngã. 

 
 II. HAI SỰ THẬT 

  Trong tiếng Päḷi, từ sacca dịch là sự thật, có nghĩa là chân lý bất di bất dịch, 
không bị biến động thay đổi theo một điều kiện nào cả. Có hai sự thật trên thế gian 
này là: 
   * Sammuttisacca – Sự thật Ngôn ngữ chế định. 
   * Paramatthasacca – Sự thật Chân nghĩa pháp. 
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  1, Sự thật Ngôn ngữ chế định: là sự thật mà con người tùy theo vùng miền, 
quốc độ đã chế định, quy ước về ngôn ngữ để giao tiếp, gọi tên, trao đổi thông tin, 
v. v… nhằm diễn đạt tư tưởng, ý nghĩ của mình với người khác. Ví dụ: 

 Tiếng Päḷi  Tiếng Việt Tiếng Anh  Tiếng Pháp 

 – Manussa  Nhân loại Humanity Humanité 
 – Itthī  Người đàn bà Woman Femme 
 – Purisa  Người đàn ông Man Homme 

  Sự thật về ngôn ngữ chế định này thuộc về Paññattidhamma – Pháp chế định  
hay còn gọi là Tục đế do con người dựa vào Chân nghĩa pháp (Chân đế) để chế định 
ra, quy ước với nhau mà tạo thành. Pháp chế định gồm có hai loại: 

   * Atthapaññatti – Nghĩa chế định. 
   * Saddapaññatti – Ngữ chế định. 

  2, Paramatthasacca – Sự thật Chân nghĩa pháp: là những pháp có chi pháp rõ 
ràng, có thực tánh không bị biến thể theo thời gian. Chúng không phải là những ngôn 
từ chế định mà có thực tánh pháp làm nền tảng. Sự thật Chân nghĩa pháp có cả thảy 
bốn pháp là: 

   * Citta – Tâm: có trạng thái nhận biết đối tượng. 
   * Tâm sở – Cetasika: có trạng thái tùy thuộc vào tâm, nương vào tâm mà 
đồng sinh, đồng diệt, đồng đối tượng.  
   * Rūpa – Sắc: có trạng thái bị biến động, hủy hoại do nóng lạnh, đói khát… 
   * Nibbäna – Niết bàn: có trạng thái tịch tịnh, vắng lặng mọi phiền não, cấu 
uế,… 
 

 

PARAMATTHADHAMMA
CHÂN NGHĨA PHÁP

SAṄKHATADHAMMA
PHÁP HỮU VI

ASAṄKHATADHAMMA
PHÁP VÔ VI

CITTA
TÂM

CETASIKA
TÂM SỞ

RŪPA
SẮC

NIBBĀNA
NIẾT BÀN
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  Các Chân nghĩa pháp này có mặt ở nơi mỗi một chúng ta. Thật vậy: 

   * Tâm là pháp nhận biết đối tượng, đó là các tâm: biết thấy, biết nghe, 
biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm, biết nghĩ suy, hồi ức. 

   * Tâm sở là pháp kết hợp với tâm, đó chính là: tham, sân, si, mạn, nghi, tà 
kiến, vô tham, tín, tấn, bi,  tuệ, v.v… 

   * Sắc gồm đất, nước, lửa, gió, sắc hình, âm thanh, mùi hương, thân thể, 
nam tính, nữ tính, v.v… 

  Cả ba pháp này đều có ở nơi bản thân chúng ta. 

   * Niết bàn là đối tượng bên ngoài, những người nào tu tiến satipaṭṭhäna – 
niệm xứ, khiến cho các tuệ minh sát sinh khởi, thành tựu Đạo và Quả sẽ đạt đáo 
Niết bàn. 

  Các nền tảng giáo pháp căn bản này cần được nắm vững thông qua pháp 
học, để rồi vận dụng vào pháp hành, cho nên người con Phật cần thiết phải học tập, 
tìm hiểu thấu đáo những lời dạy của Đấng Đạo Sư bằng cách học thật tốt các pháp 
chân đế này. 
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BÀI NĂM 

 

TÂM 
 
 
 
 
 

 I. TÂM LÀ GÌ? 

  Citta – Tâm là một pháp tự nhiên, nhận biết đối tƣợng. Đối tƣợng để tâm 
nhận biết gồm có sáu loƥi: 

 – Rūpärammana - Sắc trƫn: hình dáng, màu sắc các loƥi. 
 – Saddärammaṇa - Thinh trƫn: tiếng, âm thanh các loƥi. 
 – Gandhärammaṇa – Hƣơng trƫn: mùi các loƥi. 
 – Rasärammaṇa - Vị trƫn: vị các loƥi. 
 – Phoṭṭhabbärammaṇa - Xúc trƫn: cứng mềm, nóng lƥnh, căng chùng. 
 – Dhammärammaṇa - Pháp trƫn: các đối tƣợng đƣợc biết bằng ý, tức là 
tâm suy nghĩ, nhớ tƣởng, ngoài 5 loƥi đối tƣợng nêu trên. 

 Sáu loƥi đối tƣợng trên đây đƣợc nhận biết bằng tâm do sự tiếp xúc với 6 
môn (cửa) là: mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và ý. Tâm nhận biết sáu đối tƣợng nêu trên gọi 
là viññäṇa – thức.  

       Căn       Trƫn              Thức 

  mắt (cakkhu) sắc (rūpa) nhãn thức (cakkhuviññäṇa) 
  tai (sota) thinh (sadda) nhĩ thức (sotaviññäṇa) 
  mũi (ghäna) hƣơng (gandha) tỷ thức (ghänaviññäṇa) 
  lƣỡi (jivhä) vị (rasa) thiệt thức (jivhäviññäṇa) 
  thân (käya) xúc (phoṭṭhabba) thân thức (käyaviññäṇa) 
  ý (mana) pháp (dhamma) ý thức (manoviññäṇa) 
   
  Tâm thức nhận biết đối tƣợng có thể chia thành 3 kiểu: biết bằng thức 
(viññäṇa), biết bằng tƣởng (saññä) và biết bằng tuệ (paññä), có thể so sánh nhƣ sau: 
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  1, Biết bằng thức: tâm nhận biết các đối tƣợng thông qua sáu môn, đó là sự 
thƩy, nghe, ngửi, nếm, xúc chƥm và suy nghĩ, nhớ tƣởng.   

  2, Biết bằng tƣởng: sự ghi nhớ các đối tƣợng, ví dụ: nhớ đƣợc màu xanh, biết 
màu đỏ, ngƣời nam, ngƣời nữ, tên ngƣời, tên vật, v.v... 

  3, Biết bằng tuệ: biết sâu sắc đến nhân, quƧ của các pháp; chẳng hƥn biết làm 
tội lỗi sẽ cho quƧ khổ đau, làm phƣớc thiện cho quƧ an lƥc chí đến biết đƣợc thực 
tánh pháp nhƣ chân, nhƣ thật là danh – sắc. Khi đã biết đƣợc sự thật nhƣ thế, dẫn 
đến đoƥn trừ phiền não, chứng ngộ Đƥo, QuƧ, Niết bàn. 

 
 II. BỐN TÍNH CHƨT CỦA TÂM 

  1, Vijjänanalakkhaṇaṃ9 có đặc tính nhận biết đối tƣợng. 
  2, Pubbaṅgamarasaṃ9 có nhiệm vụ dẫn đƫu các pháp. 
  3, Sandhänapaccupaṭṭhänaṃ9 có quƧ hiện hữu là sự sinh diệt liên tục, không 
ngừng nghỉ.   
  4, Nämarūpapadaṭṭhänaṃ9 có nguyên nhân gƫn phát sinh là danh và sắc pháp. 
 
 III. NĂNG LỰC TÂM 

  Ngoài đặc tính nhận biết đối tƣợng, tâm còn có nhiệm vụ dẫn đƫu các pháp, 
làm cho thành tựu các công tác thông qua thân, khẩu và ý, nhƣ trong Kinh Pháp Cú, 
kệ thi thứ nhƩt, thứ nhì có ghi9 

  Manopubbaṅgamä  dhammä Manoseṭṭhä     manomayä 
  Manasä      ce      paduṭṭhena Bhäsati    vä      karoti    vä 
  Tatonaṃ       dukkhamanveti Cakkaṃva  vahato  padaṃ. 

Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu 
người nào nói và làm bằng tâm ý xấu xa thì khổ não sẽ theo 
liền người đó như bánh xe sẽ theo sau chân bò kéo. 

  Manopubbaṅgamä  dhammä Manoseṭṭhä     manomayä 
  Manasä       ce      pasannena Bhäsati    vä      karoti    vä 
  Tatonaṃ         sukhamanveti Chäyäva            anupäyinī. 

Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu 
người nào nói và làm bằng tâm ý tốt đẹp thì an lạc sẽ theo liền 
người đó như bóng dính theo người vậy. 
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THINH TRẦN

ÂM THANH 

SẮC TRẦN

SẮC

HƯƠNG TRẦN

MÙI

VỊ TRẦN

VỊ

XÚC TRẦN

XÚC

PHÁP TRẦN

PHÁP

MẮT

THẤY

TÂM

(NGHĨ)

Ý NGHIỆP

TỘI - PHƯỚC

THÂN NGHIỆP

(LÀM)

KHẨU NGHIỆP

(NÓI)

TAI 

NGHE

MŨI

NGỬI

LƯỠI

NẾM
THÂN

XÚC

        6 TRƪN - ÄRAMMAṆA:  Sắc trƫn - Rūpärammaṇa, Thinh trƫn - Saddärammaṇa, 
                                               Hƣơng trƫn - Gandhärammaṇa, Vị trƫn - Rasärammaṇa, 
                                               Xúc trƫn - Phoṭṭhabbärammaṇa và Pháp trƫn - Dhammärammaṇa.

        6 MÔN - DVÄRA:           Nhãn môn - Cakkhudvära, Nhĩ môn - Sotadvära, 
                                               Tỷ môn - Ghänadvära, Thiệt môn - Jivhädvära, 
                                               Thân môn - Käyadvära và Ý môn - Manodvära. 

        6 THỨC - VIÑÑÄṆA:     Nhãn thức - Cakkhuviññäṇa, Nhĩ thức - Sotaviññäṇa, 
                                               Tỷ thức - Ghänaviññäṇa, Thiệt thức - Jivhäviññäṇa, 
                                               Thân thức - Käyaviññäṇa và Ý thức - Manoviññäṇa. 

 

 Do năng lực tâm mà vũ trụ nhân hoàn này trở nên đa dƥng, phong phú theo 
sự tƥo tác và sinh tồn.    

  * Theo tƥo tác thì các đồ vật hiện hữu trên thế gian có hình dƥng, kích 
thƣớc, màu sắc, âm thanh, v.v… chúng đẹp đẽ hay xƩu xí, kỳ dị hay tƫm thƣờng, 
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đáng sợ hay đáng yêu, để hủy diệt hay xây dựng thƧy đều do tâm ngƣời nghĩ bày và 
tƥo ra cƧ. 

 * Theo sinh tồn thì tâm ngƣời tƥo ra nghiệp, tích lũy nghiệp và phiền não là 
nhân tố để làm việc thiện hay việc ác và cho quƧ là sinh vào thiện thú, lƥc cƧnh hay 
đọa xứ, khổ cƧnh.  Các cƧnh khổ, lƥc này hiện hữu dƣới dƥng chúng sinh các loài 
nhƣ9 địa ngục, ngƥ quỷ, atula, súc sinh, ngƣời, trời, phƥm thiên sắc giới và phƥm 
thiên vô sắc giới. Riêng với những tâm thực hành minh sát, siêu nhiên thuƫn tịnh, sẽ 
tu tiến để chứng đắc Đƥo, QuƧ, đƥt đáo Niết bàn, thoát khỏi tử sinh luân hồi.  
   

 IV. SỐ LƢỢNG TÂM 

 Khi phân chia theo đặc tính nhận biết đối tƣợng thì tâm chỉ có một loƥi, đó là 
citta-tâm mà thôi. 

 Khi phân chia tâm nhận biết đối tƣợng theo các môn thì có sáu loƥi, gọi là 
viññäṇa-thức.  

 Khi phân chia tâm theo sinh chủng, v.v… thì tâm đƣợc chia thành 8 loƥi và 
có tƩt cƧ 78 hay 121 tâm, đó là phân chia theo9 

 1, Jäti – Sinh chủng9 21 kusalacitta - thiện tâm, 12 akusalacitta - bƩt thiện 
tâm, 36 vipäkacitta - quƧ tâm, 20 kriyäcitta - duy tác tâm. 

 2, Bhūmi – Địa giới9 54 kämävacara - dục giới, 15 rūpävacara - sắc giới, 12 
arūpävacara - vô sắc giới, 7/20 lokuttara - siêu thế. 

 3, Sobhäṇä – Tịnh hƧo9 30 asobhäṇa - bƩt tịnh hƧo, 58/81 sobhäṇa - tịnh hƧo. 

 4, Loka – Thế gian9 71 thế gian, 7/20 siêu thế. 

 5, Hetu – Nhân: 18 vô nhân, 71 hữu nhân. 

 6, Jhäna – Thiền9 54 phi thiền, 67 hữu thiền. 

 7, Vedana – Thọ9 63 thọ lƥc, 3 thọ khổ, 55 thọ xƧ. 

 8, Sampayoga – Tƣơng ƣng: 55 sampayutta - tƣơng ƣng, 34 vippayutta - bƩt 
tƣơng ƣng. 

 9, Saṅkhära – Tác động9 37 asaṅkhärika - không cƫn tác động, 52 sasaṅkhärika 
- cƫn tác động. 

 Phân chia tâm theo các loƥi sinh chủng (jäti) sẽ có các loƥi nghiệp (kamma)  
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đang tƥo tác trong đời hiện tƥi mà nguyên do xuƩt phát từ các phiền não cƩu uế 
(kilesa) đã có từ quá khứ và sẽ cho quƧ (vipäka) ở vị lai. Chúng ta có thể thƩy các tâm 
tƥo tác này thông qua bƩt thiện chủng (akusalajäti), thiện chủng (kusalajäti) và quƧ 
chủng (vipäkajäti) nhƣ sau: 

KILESA - PHIỀN NÃO KAMMA
NGHIỆP VIPÄKA - QUƦ

AYONISOMANASIKÄRA – PHI NHƢ LÝ TÁC Ý AKUSALA
BƨT THIỆN AKUSALAVIPÄKA - QUƦ BƨT THIỆN

1. Không tƥo phƣớc thiện đời trƣớc
2. Ở trú xứ không thích hợp
3. Không gặp bậc chân nhân
4. Không nghe pháp của bậc chân nhân
5. Không giữ mình theo nghiệp chánh

12 BƩt thiện tâm:
- 8 Tham căn tâm
- 2 Sân căn tâm
- 2 Si căn tâm

Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, 
Thiệt thức, Thân thức, Tiếp thọ, 
Suy đƥt: thƩy, nghe, ngửi, nếm, 

xúc chƥm, nhận toàn là đối tƣợng 
không tốt.

QUÁ KHỨ HIỆN TƤI TƢƠNG LAI

1. AKUSALAJĀTI – BẤT THIỆN CHỦNG

YONISOMANASIKÄRA – NHƢ LÝ TÁC Ý KUSALA
THIỆN KUSALAVIPÄKA – QUƦ THIỆN

1. Đã tƥo phƣớc thiện đời trƣớc

2. Ở trú xứ thích hợp
3. Gặp gỡ bậc chân nhân
4. Nghe pháp của bậc chân nhân
5. Giữ mình theo nghiệp chánh

4/20 Thiện siêu 
thế tâm

Chế ngự đƣợc các phiền não một 
cách tuyệt đối, nhận Niết bàn làm 
đối tƣợng.

BƨT THIỆN NGHIỆP BƨT THIỆN QUƦ TÂM Thọ quả khổ

THIỆN NGHIỆP THIỆN QUƦ TÂM Thọ quả lạc

8 Đƥi thiện tâm

9 Đƥi hành tâm

2. KUSALAJĀTI – THIỆN CHỦNG

QUÁ KHỨ HIỆN TƤI TƢƠNG LAI

3. VIPĀKAJĀTI – QUẢ CHỦNG

ThƩy, nghe, ngửi, nếm, xúc chƥm, 
nhận toàn là đối tƣợng tốt.
Sinh ra làm ngƣời, chƣ thiên ở các 
cõi trời dục giới.

Tái sinh vào các cõi trời sắc giới và 
vô sắc giới.
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QUƦ TÂM DUY TÁC TÂM  là nhân sinh khởi      

4. KRIYĀJĀTI – DUY TÁC CHỦNG

 
 
 
 

    

TÂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THEO ĐỊA GIỚI

54 TÂM DỤC GIỚI

Sắc         =   Rūpärammaṇa

Thinh     =   Saddärammaṇa

Hương   =   Gandhärammaṇa

Vị           =   Rasärammaṇa

Xúc        =   Phoṭṭhabbärammaṇa

Pháp      =   Dhammärammaṇa

15 TÂM SẮC GIỚI    Sắc pháp chế định

   Sắc pháp chế định

   Đại hành tâm

   Niết bàn

TÂM ĐỐI TƯỢNG

= Paññattirūpadhamma

= Paññattirūpadhamma

= Mahaggatacitta

= Nibbäna

12 TÂM VÔ SẮC GIỚI

8/40 SIÊU THẾ TÂM
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BÀI SÁU 

 

TÂM  SỞ 
 
 
 
 
 
 

 I. TÂM SỞ LÀ GÌ? 

  Cetasika – Tâm sở là một pháp tự nhiên, kết hợp với tâm với 4 tính chƶt được 
gọi là cetoyuttalakkhaṇä như sau: 

 – Ekuppäda   cùng sinh với tâm. 
 – Ekanirodha cùng diệt với tâm. 
 – Ekälambana cùng một đối tượng với tâm. 
 – Ekavatthuka cùng nơi phát sinh với tâm. 

 Tâm và tâm sở đều thuộc về danh pháp như nhau, cƴ hai gắn bó, liên kết 
mật thiết với nhau. Tâm có nhiệm vụ nhận biết đối tượng, còn tâm sở thì tham gia 
vào với nhiệm vụ tƲo tác tâm để tâm nhận biết đối tượng tương hợp với trƲng thái 
của tâm sở. Chẳng hƲn như trong lúc tâm đang thƶy hình sắc, nếu có tâm sở tham 
(lobha-cetasika) tham gia vào thì sẽ phát sinh sự vừa lòng thích thú ở nơi lộ trình tâm 
thƶy hình sắc ƶy. Hoặc là, lúc tâm đang nghe âm thanh, nếu tâm sở sân (dosacetssika) 
vào kết hợp thì sẽ phát sinh sự không hài lòng, bực bội, khó chịu, sự nóng giận nãy 
sinh, điều này cho thƶy tâm sở tham gia vào sẽ làm cho tâm bị tƲo tác khi nhận đối 
tượng mà diễn tiến theo trƲng thái của tâm sở đó.    

     
 II. BỐN TÍNH CHƵT CỦA TÂM SỞ 

  1, Cittanissitalakkhaṇaṃ: có đặc tính nương gá vào tâm. 
  2, Aviyoguppadänarasaṃ: có nhiệm vụ cùng sinh với tâm. 
  3, Ekälambanapaccupaṭṭhänaṃ: có quƴ hiện hữu là nhận cùng đối tượng với tâm. 
  4, Cittuppädapadaṭṭhänaṃ: có nguyên nhân gƸn phát sinh là sự khởi sinh của tâm. 
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  Tâm sở luôn kết hợp với tâm, khi tâm sinh khởi thì tâm sở cũng có mặt tức 
thì. Nếu chỉ có tâm sở không thôi thì cũng không được, còn nếu như  tâm khởi sinh 
rồi mà không có tâm sở cũng không thể được như nhau. Do vậy tâm và tâm sở luôn 
luôn sinh ra cùng nhau, kết hợp với nhau, hai danh pháp này luôn tồn tƲi với nhau và 
không thể tách rời nhau được. 
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mäna
mƲn

phasa
xúc

vedanä
thọ

saññä
tưởng

cetanä
 tác ý

ekaggatä
nhƶt tâm

jīvitin
mƲng căn

vitakka
tƸm 

vicära
tứ

adhimok
quyết định

viriya
tƶn

chanda
dục

pīti
phỉ
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moha
si

ahirika
vô tàm

anottappa
vô quý

uddhac
phóng tâm

lobha
tham

diṭṭhi
tà kiến

mäna
mƲn

dosa
sân

kukkuc
hối hận

maccha
bỏn xẻn

issä
ganh tỵ

middha
thụy miên

thīna
hôn trƸm

vicikic
hoài nghi
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saddhä
tín

tattra
trung hòa

adosa
vô sân

alobha
vô tham

ottappa
quý

hiri
tàm 

sati
niệm

sam.väcä
ch.ngữ

sam.kam
ch.nghiệp

sam.äjīva
ch.mƲng

karuṇä
bi

muditä
tùy hỷ

paññä
tuệ

käyapas
tịnh thân

cittapas
tịnh tâm

käyalah
khinh thân

cittalah
khinh tâm

käyamu
nhu thân 

cittamu
nhu tâm

käyaka
thích thân

cittaka
thích tâm

käyapä
thuƸn thân

käyuju
trực thân

cittapä
thuƸn tâm

cituju
trực tâm

4 SI PHẦN TÂM SỞ

3 THAM PHẦN TÂM SỞ

4 SÂN PHẦN TÂM SỞ

2 HÔN PHẦN TÂM SỞ

1 HOÀI NGHI TÂM SỞ
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3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ

1 TUỆ CĂN TÂM SỞ

6 ĐÔI PHÁP
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7 BIẾN HÀNH

TÂM SỞ

6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ
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 III. SỐ LƯỢNG TÂM SỞ 

 Tâm sở, nếu tính theo thực tính pháp thì có đến 52 tâm sở khác nhau và chia 
thành ba nhóm, đó là: 

  * 13 Aññasamänacetasika – Hòa đồng tâm sở, 
  * 14 Akusalacetasika – Bƶt thiện tâm sở, 
  * 25 Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở. 

 1, Aññasamänacetasika – Hòa đồng tâm sở: gồm 13 tâm sở, chia ra hai loƲi: 

  a, Sabbacittasädhäraṇacetasika – Biến hành tâm sở: là những tâm sở kết 
hợp với tƶt cƴ 89/121 tâm, có cƴ thƴy bƴy biến hành tâm sở: 

  – Phassa - Xúc: pháp xúc chƲm đối tượng. 
  – Vedanä - Thọ: pháp cƴm thọ đối tượng. 
  – Saññä - Tưởng: pháp ghi nhớ đối tượng. 
  – Cetanä - Tác ý: pháp tác động các pháp đồng sanh thực hiện nhiệm vụ 
của mình. 
  – Ekaggatä - Nhƶt tâm: pháp yên tịnh và làm cho các pháp đồng sanh trụ 
trên đối tượng duy nhƶt. 
   – Jīvittindriya - MƲng căn, pháp hộ trì các pháp đồng sanh. 
  – Manasikära - Hành ý, pháp hướng và dẫn các pháp đồng sanh về đối tượng. 

  b, Pakiṇṇakacetasika – Biệt cƴnh tâm sở: là những tâm sở chỉ kết hợp với tâm 
tùy theo sự xuƶt hiện của đối tượng phù hợp. Có sáu biệt cƴnh tâm sở là: 

  – Vitakka -  TƸm: pháp đưa các pháp đồng sanh đến đối tượng. 
  – Vicära - Tứ: pháp quán sát, dò xét đối tượng. 
   – Abhimokkha - Quyết định: xác định, chọn lọc đối tượng. 
   – Viriya - Tinh tƶn: pháp nỗ lực trước đối tượng. 
  – Pīti - Phỉ: pháp thích thú, hoan hỷ trước đối tượng. 
  – Chanda - Dục: pháp mong muốn, ước vọng đối tượng. 

 2, Akusalacetasika – Bƶt thiện tâm sở: gồm 14 tâm sở, chia ra năm loƲi:  

  a, Mocatukacetasika – Si phƸn tâm sở: là những tâm sở kết hợp với tƶt cƴ 
12 tâm bƶt thiện, đứng đƸu là mohacetasika - si tâm sở, có bốn tâm sở là: 

  – Moha - Si: pháp che đậy sự thật của đối tượng. 
 – Ahirika - Vô tàm: pháp không hổ thẹn trước tội lỗi. 
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  – Anottappa - Vô quý: pháp không ghê sợ trước tội lỗi. 
  – Uddhacca - TrƲo cử: pháp phóng dật, loƲn động, nhận đối tượng không 
chắc chắn.  

  b, Lotikacetasika – Tham phƸn tâm sở: là những tâm sở kết hợp với 8 tâm 
gốc tham, đứng đƸu là lobhacetasika - tham tâm sở, có ba tâm sở là: 

 – Lobha - Tham: pháp ham muốn và bám víu đối tượng. 
  – Diṭṭhi - Tà kiến: pháp thƶy biết sai với sự thật của đối tượng.  
  – Mäna - Ngã mƲn: pháp kiêu căng, tự đắc.   

  c, Docatukacetasika – Sân phƸn tâm sở: là những tâm sở kết hợp với 2 tâm 
gốc sân, đứng đƸu là dosacetasika - sân tâm sở, có bốn tâm sở là: 

  – Dosa - Sân, pháp không vừa lòng, bƶt mãn đối tượng. 
  – Issä - Tật đố, pháp ganh tị với điều tốt của người khác. 
  – Macchariya - Xan tham, pháp bỏn xẻn tài sƴn hoặc công đức của mình. 
  – Kukkucca - Hối quá, pháp bồn chồn, bực mình trước điều thiện chưa 
làm và điều ác đã làm rồi.  

  d, Thīdukacetasika – Hôn phƸn tâm sở: là những tâm sở làm cho nhụt chí, 
co rút, dã dượi trước đối tượng, có hai tâm sở là: 

  – Thīna - Hôn trƸm: pháp làm cho tâm co rút, thối lui trước đối tượng. 
  – Middha - Thuỵ miên: pháp làm cho tâm sở co rút, thối lui trước đối tượng. 

  e, Vicikicchäcetasika – Hoài nghi tâm sở: là pháp nghi ngờ, không quyết 
được, như nghi ngờ về công đức Tam Bƴo v.v... 

 3, Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở: gồm 25 tâm sở, chia ra bốn loƲi:  

 a, Sobhaṇasädhäraṇacetasika – Biến hành tịnh hƴo tâm sở: là những tâm 
sở kết hợp với tƶt cƴ 59/91 tâm tịnh hƴo, có cƴ thƴy 19 tâm sở là: 

   – Saddhä - Tín: pháp có đức tin nơi Tam Bƴo đúng như sự thật, tin vào 
nghiệp và quƴ của nghiệp. 
   – Sati - Niệm: pháp hồi nhớ đối tượng liên quan đến thiện pháp, như nhớ 
đến công đức Tam Bƴo. 
  – Hiri - Tàm: pháp hổ thẹn với tội lỗi. 
  – Ottappa - Quý: pháp ghê sợ với tội lỗi. 
  – Alobha - Vô tham: pháp không ham muốn và không bám víu vào ngũ dục. 
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  – Adosa - Vô sân: pháp không làm hƲi, không bƶt mãn trước đối tượng. 
  – Tatramajjhattatä – Trung hòa: pháp làm cho tâm và tâm sở tiến hành 
nhiệm vụ một cách đồng đều. 
  – Käyapassaddhi - Thân thư thái: trƲng thái yên tịnh của tâm sở trong các 
thiện pháp. 
  – Cittapassaddhi - Tâm thư thái: trƲng thái yên tịnh của tâm trong các thiện 
pháp. 
  – Käyalahutä - Thân khinh an: trƲng thái nhẹ nhàng của tâm sở trong các 
thiện pháp. 
  – Cittalahutä - Tâm khinh an: trƲng thái nhẹ nhàng của tâm trong các thiện 
pháp. 
  – Käyamudutä - Thân nhu nhuyến: trƲng thái nhu thuận của tâm sở trong 
các thiện pháp. 
  – Cittamudutä - Tâm nhu nhuyến: trƲng thái nhu thuận của tâm trong các 
thiện pháp. 
  – Käyakammaññatä - Thân thích ứng: trƲng thái thích ứng của tâm sở trong 
các thiện pháp. 
  – Cittakammaññatä - Tâm thích ứng: trƲng thái thích ứng của tâm trong 
các thiện pháp. 
  – Käyapäguññatä - Thân thuƸn thục: trƲng thái tinh luyện của tâm sở trong 
các thiện pháp. 
  – Cittapäguññatä - Tâm thuƸn thục: trƲng thái tinh luyện của tâm trong các 
thiện pháp. 
  – Käyujukatä - Thân chánh trực: trƲng thái ngay thẳng của tâm sở trong các 
thiện pháp. 
  – Cittujukatä - Tâm chánh trực: trƲng thái ngay thẳng của tâm trong các 
thiện pháp.  

  b, Viratīcetasika – Tiết chế tâm sở: là những tâm sở xa lánh, từ bỏ các tội 
lỗi, ác hƲnh, gồm có 3 tâm sở là: 

  – Sammäväcä - Chánh ngữ: nói lời tránh bốn khẩu ác hành, không liên 
quan đến nghề nghiệp. 
  – Sammäkammanta - Chánh nghiệp, việc làm tránh ba thân ác hành, 
không liên quan nghề nghiệp.   
  – Sammääjīva - Chánh mƲng, nuôi mƲng chân chánh, không theo bốn  
khẩu ác hành và ba thân ác hành.  
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  c, Appamaññacetasika – Vô lượng tâm sở: là những tâm sở lan tỏa, trƴi 
rộng đến các loƲi đối tượng chế định là chúng sinh, gồm có hai tâm sở là: 

  – Karuṇä - Bi: thông cƴm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ, 
hoƲn nƲn.   
  – Muditä - Tùy hỷ: vui lòng, cùng hoan hỷ trước chúng sanh đang được 
hƲnh phúc, thịnh vượng.  

  d, Paññindriyacetasika – Tuệ căn tâm sở: có một tâm sở là:  
  – Paññä - Tuệ: pháp hiểu biết thực tánh của vƲn pháp đúng như chân, như thật.  

 

 IV. TÂM SỞ PHỐI HỢP 

  Các tâm sở cùng sinh ra với tâm một khi tâm đó sinh khởi, tuy nhiên chúng 
không khởi sinh đơn lẻ mà đồng sinh theo từng nhóm, Päḷi gọi là Sampayoganaya 
(Tâm sở phối hợp). Các nhóm tâm sở kết hợp với các tâm đồng sinh, cụ thể như sau:  

  1, 7 Biến hành tâm sở (Sabbacittasädhäraṇacetasika) kết hợp với tƶt cƴ 89 
hay 121 tâm. 

  2, 6 Biệt cƴnh tâm sở (Pakiṇṇakacetasika) kết hợp với các tâm tương ưng mà 
nó có thể sinh khởi được. 

  3, 4 Si phƸn tâm sở (Mocatukacetasika) kết hợp với tƶt cƴ 12 Bƶt thiện tâm. 

  4, 3 Tham phƸn tâm sở (Lotikacetasika) kết hợp với tƶt cƴ 8 Tham căn tâm. 

  5, 4 Sân phƸn tâm sở (Docatukacetasika) kết hợp với 2 Sân căn tâm. 

  6, 2 Hôn phƸn tâm sở (Thīdukacetasika) kết hợp với 5 tâm bƶt thiện cƸn tác 
động (akusalasasaṅkhärikacitta). 

  7, Hoài nghi tâm sở (Vicikicchäcetasika) kết hợp với Si căn tâm thứ nhƶt, hợp 
với hoài nghi mà thôi. 

  8, 19 Tịnh hƴo tâm sở (Sobhaṇacetasika) kết hợp với 59/91 Tịnh hƴo tâm. 

  9, 3 Tiết chế tâm sở (Vīratīcetasika) kết hợp với 8 ĐƲi thiện tâm và 8 Siêu thế tâm.  

  10, 2 Vô lượng tâm sở (Vīratīcetasika) kết hợp với 8 ĐƲi thiện tâm và 8 ĐƲi 
duy tác tâm và 12 Sắc giới tâm (trừ 3 Đệ ngũ thiền sắc giới tâm). 

  11, Tuệ tâm sở (Päññäcetasika) kết hợp với 47/79 tâm tương ưng với tuệ mà 
thôi.  
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 V. TÂM THÂU NHIẾP 

  Khi một tâm sinh khởi thì sẽ có một số lượng tâm sở tương ứng đồng sinh, 
tham gia vào tâm đó, Päḷi gọi là Saṅgahanaya (Tâm thâu nhiếp), nghĩa là một tâm sinh  
lên sẽ thâu nhiếp được bao nhiêu tâm sở vào kết hợp với mình. 
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  1, Bƶt thiện tâm thâu nhiếp: Các Bƶt thiện tâm khi sinh ra đều là những tâm 
đƸy cƶu uế, phiền não, ô nhiễm bởi tham, sân, si. Số lượng tâm sở tham gia trong các 
tâm bƶt thiện này là 27 tâm sở, bao gồm: 
 

      

* Hòa đồng tâm sở 13
* Bƶt thiện tâm sở 14

Tổng cộng 27

 
 
  2, Vô nhân tâm thâu nhiếp: Các Vô nhân tâm khi sinh ra đều có mặt 7 Biến 
hành tâm sở, ngoài ra các biệt cƴnh tâm sở có thể tham gia tùy trường hợp cụ thể. Số 
lượng tâm sở tham gia trong các tâm vô nhân này là 12 tâm sở (trừ chanda – dục)  
bao gồm: 
 

    

* Biến hành tâm sở   7
* Biệt cƴnh tâm sở   5

Tổng cộng 12

 
 
  3, Tịnh hƴo tâm thâu nhiếp: Các Tịnh hƴo tâm khi sinh ra đều có mặt 13 hòa 
đồng  tâm sở, ngoài ra các Tịnh hƴo tâm sở có thể tham gia tương ứng với tâm sinh 
khởi. Số lượng tâm sở tham gia trong các tâm tịnh hƴo này là 38 tâm sở, bao gồm: 
 

    

* Hòa đồng tâm sở 13
* Tịnh hƴo tâm sở 25

Tổng cộng 38

 
 
  Tóm lƲi, tâm sở là tự tánh pháp kết hợp với tâm và tƲo tác tâm, làm cho tâm 
có các trƲng thái khác nhau. 



 Tâm Sở  

 49 

   * 13 Hòa đồng tâm sở tƲo tác, chế biến tâm, khiến cho tâm hoàn thành các 
phận sự của mình, chẳng hƲn như: thƶy, nghe, ngửi, nếm, xúc chƲm, tiếpnhận đối 
tượng, suy xét đối tượng, v.v.. nhưng chưa đến mức tƲo tội lỗi hay sinh phước thiện. 

   * 14 Bƶt thiện tâm sở tham gia và tƲo tác tâm, làm cho tâm rơi về phía bƶt 
thiện, gây nên tội lỗi. 

   * 25 Tịnh hƴo tâm sở tham gia và tƲo tác tâm, làm cho tâm hướng về phía 
thiện pháp, phát sinh phước thiện. 

   Khi phân chia theo uẩn (khandha) thì 52 tâm sở được xếp vào 3 uẩn thuộc 
về danh pháp (nämadhamma), đó là: 

   * Vedanäcetasika - Thọ tâm sở  thuộc về Thọ uẩn – Vedanäkhandha. 

   * Saññäcetasika - Tưởng tâm sở  thuộc về Tưởng uẩn – Saññäkhandha. 

   * 50 tâm sở còn lƲi thuộc về Hành uẩn – Saṅkhärakhandhä. 

  Tƶt cƴ chúng sinh hữu tình, làm thiện hoặc ác đều tùy vào sự tƲo tác của 
hành uẩn này. Đây là điều rƶt quan trọng, tƲo tác để dẫn đến cƴnh khổ (dugati) là do 
năng lực của các bƶt thiện tâm sở, tƲo tác để dẫn đến cƴnh lƲc (sugati) là do năng lực 
của các tịnh hƴo tâm sở và tƲo tác để dẫn đến Niết bàn là do năng lực của Tuệ tâm 
sở trong Bát Thánh ĐƲo. Cƴ thƴy đều thuộc về hành uẩn, Đức ĐƲo Sư từng ca ngợi 
tuệ là đỉnh của tƶt cƴ các pháp, ngay cƴ Phật pháp sinh khởi cũng do nhờ trí tuệ siêu 
việt của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác vậy. 

 
 
 
 

 

 
 



Phật Pháp Căn Bƴn 
 

 50 

 
BÀI BƳY 

 

SẮC 
 

 

 

 

 
 I. SẮC LÀ GÌ? 

  Rūpa – Sắc là pháp tự nhiên phƴi bị biến đổi, phá hủy, hư hoƲi. 

 Nguyên nhân chủ yếu làm cho sắc pháp bị biến đổi, hư hoƲi là do bởi nóng,  
lƲnh và do tác động của các pháp chướng ngƲi như: muỗi, ruồi, côn trùng, sâu bọ, 
nắng, gió v.v... Trong đó nóng và lƲnh là nguyên nhân trực tiếp còn các thứ khác là 
nguyên nhân gián tiếp. 

 Về số lượng, có tƶt cƴ 28 sắc pháp, đó là:  

  * 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đƲi và 24 Upädäyarūpa – Sắc Phụ thuộc, 
hoặc: 
  * 18 Nipphannarūpa – Sắc Thật và 10 Anipphannarūpa – Sắc Phi thật. 

 1. a, Sắc Tứ đƲi: là những sắc pháp có biểu hiện cụ thể, rõ ràng và là sắc cơ 
bƴn để tiếp nhận tƶt cƴ các sắc pháp khác. Có 4 sắc Tứ đƲi là: 

   * Paṭhavī – Địa đƲi (Đƶt) * Āpo – Thủy đƲi (Nước) 
   * Tejo – Hỏa đƲi (Lửa) * Väyo – Phong đƲi (Gió) 

  b, Sắc Phụ thuộc: là các sắc pháp nương nhờ vào sắc Tứ đƲi mà sinh khởi, 
có tƶt cƴ 24 sắc Phụ thuộc là: 

   * 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh: Nhãn, Nhĩ, Tỷ Thiệt,Thân. 
   * 4 Gocararūpa – Sắc Đối tượng: Sắc, Thinh, Hương, Vị. 
   * 2 Bhävarūpa – Sắc Giới tính: Nữ, Nam. 
   * 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật. 
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   * 1 Jīvitarūpa – Sắc MƲng căn. 
   * 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực. 
   * 1 Parichedarūpa – Sắc Chân không. 
   * 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động (Thân cử động, Khƺu cử động). 
   * 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển (Nhẹ nhàng, Mềm mƲi, Uyển chuyển). 
   * 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái (Sinh, Tiến, Lão, Diệt). 

 2. a, Sắc Thật: là các sắc pháp có thực tính pháp (sabhävadhamma), có trƲng 
thái riêng của mình, có tƶt cƴ 18 sắc thật. 

  b, Sắc Phi thật: là các sắc pháp nương nhờ vào các sắc thật, là sắc pháp 
biểu thị số lượng, hình dƲng, trƲng thái biểu hiện của các sắc thật.  
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 II. BỐN TÍNH CHƵT CỦA SẮC: 

 1, Ruppanalakkhaṇaṃ: có đặc tính biến động, hoƲi diệt, tiêu hủy. 
 2, Vikiraṇarasaṃ: có phận sự tách rời khỏi nhau (với tâm). 
 3, Abyäkatapaccuppaṭṭhänaṃ: có quƴ hiện hữu là pháp vô ký. 
 4, Viññäṇapadaṭṭhänaṃ: có thức (tâm) là nhân gƸn làm phát sinh.   

     
 III. TRƱNG THÁI CỦA 28 SẮC PHÁP: 

   1, 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đƲi: 
  Paṭhavī -  Địa đƲi:  sắc cứng hoặc mềm. 
  Āpo - Thủy đƲi: sắc ướt hoặc dính. 
  Tejo - Hỏa đƲi: sắc nóng hoặc lƲnh. 
  Väyo - Phong đƲi: sắc căng hoặc chùng. 

 2, 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh: 

  Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc: nhận biết hình sắc. 
   Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc: nhận biết âm thanh. 
   Ghänapasäda - Tỷ tịnh sắc: nhận biết mùi hương. 
   Jivhäpasäda - Thiệt tịnh sắc: nhận biết vị giác. 
   Käyapasäda - Thân tịnh sắc: nhận biết xúc chƲm.   

 3, 4/7 Visayarūpa – Sắc Đối tượng:                      

  Rūpärammaṇa - Sắc trƸn: màu sắc các loƲi.     
  Saddärammaṇa - Thinh trƸn: âm thanh các loƲi. 
  Gandhärammaṇa - Hương trƸn: mùi các loƲi.   
  Rasärammaṇa - Vị trƸn: vị các loƲi. 
  Phoṭṭhabbärammaṇa - Xúc trƸn: cứng mềm, nóng lƲnh, căng chùng. 

 4, 2 Bhävarūpa – Sắc Giới tính: 

  Itthībhäva - Nữ tính sắc: sắc biểu thị tính nữ giới. 
  Purisabhäva - Nam tính sắc: sắc biểu thị tính nam giới. 

 5, 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật: 

  Hadaya - Ý vật: sắc sinh tƲi quƴ tim, nơi tá sinh của tâm và tâm sở. 
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 6, Jīvitindriyarūpa – Sắc MƲng căn:  

  Jīvita - MƲng căn: sắc bƴo trì các sắc do nghiệp sinh 

 7, Āhärarūpa – Sắc Vật thực: 

  Āhära - Vật thực: sắc dưỡng tố (ojä). 

 8, Paricchedarūpa – Sắc Chân không: 

  Pariccheda - Chân không: không gian giữa khối sắc này với khối sắc khác. 

 9, 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động: 

  Käyaviññatti - Thân cử động: sự cử động của sắc thân. 
  Vacīviññatti - Khƺu cử động: sự cử động của sắc khƺu.. 

   10, 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển: 

  Lahutä – Nhẹ nhàng: sự nhẹ nhàng của các sắc thật. 
  Mudutä – Mềm mƲi: sự mềm mƲi của các sắc thật. 
  Kammaññatä – Uyển chuyển: sự uyển chuyển của các sắc thật.  

 11, 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái: 

  Upacaya - Sanh sắc: sự sinh khởi đƸu tiên của sắc lúc thọ thai và tiếp sau  
đó, cho đến khi các sắc cƸn thiết đã đƸy đủ. 
  Santati - Tiến sắc: sự sinh khởi tiếp diễn của các sắc đến hết kiếp sống. 
  Jaratä - Lão sắc: sự phát triển và lão hoƲi của các sắc. 
  Aniccatä - Diệt sắc: sự diệt tận của sắc vào sát-na diệt.   

     
 IV. SẮC KHỞI XỨ: 

  Có 4 khởi xứ  (samuṭṭhäna) làm nền tƴng cho sắc sinh khởi, đó là: 

   * Kamma – Nghiệp 
   * Citta – Tâm 
   * Utu – Thời tiết 
   * Āhära – Vật thực 

  1, Kamma – Nghiệp:  

  Nghiệp làm nền tƴng để cho các sắc pháp khởi sinh, gọi là Kamma-
samuṭṭhäna – Nghiệp khởi xứ  và sắc pháp nào là quƴ của nghiệp đã tƲo ra ƶy thì sắc 
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pháp đó gọi là Kammajarūpa – Nghiệp khởi sắc (sắc sinh khởi do nghiệp). Trong số 
28 sắc pháp thì có đến 18 sắc pháp là do nghiệp sinh, đó là: 

  4 Mahäbhūtarūpa – 4 sắc Tứ đƲi, 
  5 Pasädarūpa – 5 sắc Tịnh. 
  3 Gocararūpa – 3 sắc Đối tượng (trừ Saddarūpa – sắc Âm thanh), 
  2 Bhävarūpa – 2 sắc Giới tính, 
  1 Hadayarūpa – 1 sắc Ý vật, 
  1 Jīvittarūpa – 1 sắc MƲng căn, 
  1 Āhärarūpa – 1 sắc Vật thực, 
   1 Paricchedarūpa – 1 sắc Chân không. 

  2, Citta – Tâm:  

  Tâm cũng làm nền tƴng để cho sắc pháp khởi sinh, gọi là Cittasamuṭṭhäna – 
Tâm khởi xứ và sắc pháp nào là quƴ của tâm đã tƲo ra ƶy, sắc pháp đó gọi là 
Cittajarūpa – Tâm khởi sắc (sắc sinh khởi do tâm).  

  Có tƶt cƴ 15 sắc pháp do tâm sinh khởi, là quƴ của tâm, đó là: 

  4 Mahäbhūtarūpa – 4 sắc Tứ đƲi, 
  4 Gocararūpa – 4 sắc Đối tượng, 
  1 Āhärarūpa – 1 sắc Vật thực, 
  1 Paricchedarūpa – 1 sắc Chân không, 
  2 Viññattirūpa – 2 sắc Cử động, 
   3 Vikärarūpa – 3 sắc Biến chuyển. 

  Hai loƲi tâm khởi sắc: 

   *Tâm khởi sắc thông thường: như tim đập, hít vào, thở ra làm cho máu lưu 
thông trong cơ thể, v.v... 

   *Tâm khởi sắc đặc biệt: liên quan đến việc cười, nói, khóc, hát xướng, 
đọc, phát âm, sự dịch chuyển cơ thể như các oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm, duỗi tay, 
co chân, làm việc, viết vẽ, v.v... 

  3, Utu – Thời tiết:  

  Ngoài ra, Thời tiết cũng làm nền tƴng để cho sắc pháp khởi sinh, gọi là 
Utusamuṭṭhäna – Thời tiết khởi xứ và sắc pháp nào là quƴ của thời tiết đã tƲo ra ƶy, 
sắc pháp đó gọi là Utujarūpa – Thời tiết khởi sắc (sắc sinh khởi do thời tiết).  



 Sắc  

 55 

  Có tƶt cƴ 13 sắc pháp do thời tiết sinh khởi, là quƴ của thời tiết, đó là: 

  4 Mahäbhūtarūpa – 4 sắc Tứ đƲi, 
  4 Gocararūpa – 4 sắc Đối tượng, 
  1 Āhärarūpa – 1 sắc Vật thực, 
  1 Paricchedarūpa – 1 sắc Chân không, 
  3 Vikärarūpa – 3 sắc Biến chuyển. 

  Hai loƲi thời tiết khởi sắc: 

   *Thời tiết khởi sắc bên ngoài cơ thể của chúng sinh là sự nóng, sự lƲnh 
biểu hiện khắp nơi ở các đồ vật bên ngoài cơ thể. 

   *Thời tiết khởi sắc bên trong cơ thể chúng sinh như: hơi nóng, chƶt lửa để 
thiêu đốt thức ăn và trƲng thái nóng sốt cao của cơ thể.  

  4, Āhära – Vật thực:  

  Một khởi xứ nữa làm nền tƴng cho sắc sinh khởi, đó là vật thực, gọi là 
Āhärasamuṭṭhäna – Vật thực khởi sắc, sắc pháp nào là quƴ của vật thực đã tƲo ra ƶy, 
sắc pháp đó gọi là Āhärajarūpa – Vật thực khởi sắc (sắc sinh khởi do vật thực).  

  Có tƶt cƴ 12 sắc pháp do vật thực sinh khởi và là quƴ của vật thực, đó là: 

  4 Mahäbhūtarūpa – 4 sắc Tứ đƲi, 
  3 Gocararūpa – 3 sắc Đối tượng (trừ Saddarūpa – sắc Âm thanh), 
  1 Āhärarūpa – 1 sắc Vật thực, 
   1 Paricchedarūpa – 1 sắc Chân không,   
   3 Vikärarūpa –  3 sắc Biến chuyển.  

  Āhära – Vật thực ở đây chính là kabaḷiṅkärähära – đoàn thực, đó chính là 
thức ăn các loƲi mà ta có thể nhai nuốt được. Do vậy, vật thực có mặt khắp bên 
trong lẫn bên ngoài cơ thể loài hữu tình. Vật thực bên trong được gọi là ajjhattaojä – 
nội dưỡng tố và bên ngoài gọi là bahiddhaojä – ngoƲi dưỡng tố. 

   * Nội dưỡng tố là thức ăn đã trƴi qua sự tiêu hóa của hỏa đƲi (chƶt lửa) và 
biến thành dưỡng chƶt lan thƶm vào trong tế bào, làm cho cơ thể tồn tƲi và phát triển. 

   * NgoƲi dưỡng tố chính là vật thực khởi sắc, có mặt trong các loƲi thức ăn 
như: cơm, cá, thịt, bánh trái, v.v… mà chúng sinh ăn vào, uống vào để nuôi dưỡng 
cơ thể.  

  Trong số các sắc pháp như đã nói ở trên, nếu như chúng được sinh khởi trong 
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cơ thể chúng sinh thì có đƸy đủ cƴ 4 nền tƴng, còn như sinh khởi ở bên ngoài cơ thể 
chúng sinh thì chỉ có một nền tƴng là thời tiết mà thôi. 

     
 V. SẮC KHỐI: 

  Khi sắc pháp sinh khởi thì nó không sinh ra từng sắc pháp riêng lẻ mà sinh 
thành nhóm, thành cụm, gọi là Rūpakaläpa – Sắc khối, nghĩa là chúng liên kết với 
nhau thành một khối.  

  Sắc khối có số lượng sắc pháp nhỏ nhƶt là 8 sắc pháp, bao gồm: đƶt, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng tố (ojä). 8 sắc pháp này không thể tách rời nhau 
được, gọi là Avinibbhogarūpa – Bƶt ly sắc. Đây là sắc khối cơ bƴn có mặt trong tƶt cƴ 
các sắc khởi xứ, nên còn được gọi tên là Suddhaṭṭhakakaläpa – ThuƸn sắc khối. 
   
 

           

DƯỠNG 
TỐ

MÙI

NƯỚC

LỬA

GIÓ
ĐƵT

MÀU

VỊ

SUDDHAṬṬHAKAKALĀPA –  THUƷN SẮC KHỐI

hay  AVINIBBHOGARŪPA – BƵT LY SẮC 

Nhóm sắc pháp không thể tách khỏi nhau, 
bao gồm: đƶt, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và 
dưỡng tố.

 
 

  1, Nghiệp khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do nghiệp làm nền tƴng, có 9 
sắc pháp là: 5 sắc Tịnh, 2 sắc Giới tính, 1 sắc Ý vật và 1 sắc MƲng căn.  
 

                

MẮT TAI MŨI LƯỠI

THÂN

NAM
TÍNH

NỮ 
TÍNH

Ý VẬTMƱNG
CĂN

NGHIỆP

5 SẮC TỊNH

2 SẮC 
GIỚI TÍNH
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  Các sắc pháp do nghiệp làm nền tƴng sinh khởi này khi biểu hiện ra sẽ đi 
theo thành nhóm, thành khối như sau: 

      * Cakkhudasakakaläpa – Nhãn mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đƸu là cakkhupasäda (nhãn tịnh sắc), bao gồm: 8 Avinibbhogarūpa 
(Bƶt ly sắc), 1 Jīvitarūpa (sắc MƲng căn), 1 Cakkhupasäda (Nhãn tịnh sắc). 

   Tương tự như vậy, các sắc khối khác do nghiệp làm nền tƴng sinh khởi là: 

   * Sotadasakakaläpa – Nhĩ mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 10 
sắc pháp, đứng đƸu là Sotapasäda (Nhĩ tịnh sắc). 

   * Ghänadasakakaläpa – Tỷ mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 10 
sắc pháp, đứng đƸu là Ghänapasäda (Tỷ tịnh sắc).  

   * Jivhädasakakaläpa – Thiệt mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đƸu là Jivhäpasäda (Thiệt tịnh sắc). 

   * Käyadasakakaläpa – Thân mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đƸu là Käyapasäda (Thân tịnh sắc). 

   *Itthībhävadasakakaläpa – Nữ tính mười sắc khối: là sắc khối có số lượng 
sắc là 10 sắc pháp, đứng đƸu là Itthībhävarūpa (Nữ tính sắc). 

   *Purisabhävadasakakaläpa – Nam tính mười sắc khối: là sắc khối có số 
lượng sắc là 10 sắc pháp, đứng đƸu là Purisabhävarūpa (Nam tính sắc). 

   * Vatthudasakakaläpa – Ý vật mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đƸu là Hadayavatthurūpa (Sắc ý vật). 

   * Jīvitanavakakaläpa – MƲng căn chín sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc 
là 9 sắc pháp, đứng đƸu là Jīvitarūpa (sắc MƲng căn). 

  2, Tâm khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do tâm làm nền tƴng, gồm có 2 
sắc pháp là: Käyaviññattirūpa – Thân cử động  và Vacīviññattirūpa – Khƺu cử động. 

                

TÂM

THÂN CỬ 
ĐỘNG

KHƹU CỬ 
ĐỘNG

hít thở, nhịp đập của tim

đi, đứng, ngồi, nằm

cúi, ngửa, co, duỗi, v.v...

nói năng

cười, hát

khóc  
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  Sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tƴng này khi khởi sinh sẽ tƲo thành 
nhóm, thành khối, gồm có: 8 Bƶt ly sắc, 2 sắc Cử động, 3 sắc Biến chuyển và 1 sắc 
Âm thanh (saddarūpa).  

  3, Thời tiết khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do thời tiết làm nền tƴng, thật 
ra sắc pháp do nền tƴng nào sinh ra cũng đều có thời tiết tham gia cƴ, đó chính là 
nhiệt độ, sức nóng biểu hiện ra ngay tức khắc. 

       

THỜI TIẾT

BÊN 
TRONG

BÊN
 NGOÀI

hơi nóng trong cơ thể

sức nóng làm cho già đi

sức nóng cao gây sốt

sức nóng có mặt khắp nơi

sức nóng tiêu hóa thức ăn

 
   

  Nhóm sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tƴng gọi là Utujakaläpa – Thời 
tiết khởi sắc khối, bao gồm: 8 Bƶt ly sắc, 3 sắc Biến chuyển và 1 sắc Âm thanh 
(Saddarūpa).  

  4, Vật thực khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do vật thực làm nền tƴng, có 
tên gọi là Āhärajarūpa – Vật thực khởi sắc khối. Nếu là nhóm vật thực ở bên ngoài cơ 
thể chúng sinh thì gọi là Bahiddhaojä – NgoƲi dưỡng tố, còn nếu ở bên trong cơ thể 
chúng sinh thì gọi là Ajjhattaojä – Nội dưỡng tố.  

  Vật thực khởi sắc khối bao gồm các sắc pháp: 8 Bƶt ly sắc và 3 sắc Biến 
chuyển.  

     

VẬT THỰC

BÊN 
TRONG

BÊN
 NGOÀI

vật thực bên ngoài kể cƴ 
chưa được tiêu hóa

vật thực bên trong đã tiêu 
hóa để nuôi dưỡng cơ thể
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 VI. DIỄN BIẾN CỦA SẮC PHÁP: 

   PhƸn này trình bày đến sự sinh khởi của các sắc pháp và diễn biến của 
chúng trên 3 phương diện:  

   * Theo Bhūmi – Cƴnh giới 
   * Theo Käla – Thời gian 
   * Theo Yoni – Sinh chủng. 

  1, Theo Cƴnh giới:  

   a, Dục giới: Trong cõi Dục giới có 11 cƴnh giới, bao gồm 4 khổ cƴnh  
(apäyabhūmi) và 7 lƲc cƴnh (sugatibhūmi) thì tƶt cƴ 28 sắc pháp đều sinh khởi được, 
chỉ trừ những chúng sinh nào có sắc thân bị khiếm khuyết thì sắc pháp đó sẽ không 
khởi sinh được; chẳng hƲn mắt mù, tai điếc thì trừ ra nhãn tịnh sắc và nhĩ tịnh sắc. Ở 
cõi Dục giới này, các sắc pháp khởi sinh được cƴ trên 4 nền tƴng là: nghiệp, tâm, thời 
tiết và vật thực.    

   b, Sắc giới: Trong cõi Sắc giới, đệ nhƶt thiền có 3 cƴnh giới, đệ nhị thiền 
có 3 cƴnh giới, đệ tam thiền có 3 cƴnh giới, đệ tứ thiền có 6 cƴnh giới (trừ cõi trời Vô 
tưởng) thì số lượng sắc pháp sinh khởi được là 23 sắc pháp. Các sắc pháp không thể 
sinh lên được là: tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, nam tính sắc và nữ tính sắc. 
Các sắc pháp sinh khởi được trên cƴ 3 nền tƴng là: nghiệp, tâm và thời tiết.   

   c, Cõi trời Vô tưởng: Chúng sinh trong cõi trời này là những vị phƲm thiên, 
chỉ có sắc uƺn mà thôi, không có các danh uƺn tức là không có tâm và tâm sở cùng 
sinh ra. Các sắc pháp sinh khởi được trong cõi gồm 17 sắc pháp: 8 bƶt ly sắc, 1 sắc 
mƲng căn, 1 sắc chân không, 3 sắc biến chuyển, 4 sắc trƲng thái và sinh khởi được 
trên 2 nền tƴng là: nghiệp khởi xứ và thời tiết khởi xứ..    

   d, Vô sắc giới: Cõi Vô sắc giới là cƴnh giới của các phƲm thiên Vô sắc, chỉ 
có các danh uƺn mà thôi, nên không có một sắc pháp nào sinh ra được cƴ. 

  2, Theo Thời gian:  

   Thời gian sinh khởi cũng như diễn biến của sắc pháp được chia thành 3 giai 
đoƲn, đó là: 

    a, Paṭisandhikäla – Thời tục sinh: Thời điểm danh - sắc khởi sinh lƸn đƸu 
tiên của kiếp sống mới. Các sắc pháp không thể sinh khởi được tƲi thời điểm này bao 
gồm: thinh sắc, 2 sắc cử động, 3 sắc biến chuyển, 1 sắc lão, 1 sắc diệt. Các sắc pháp 
khác đều có thể sinh lên được một cách phù hợp. 
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    b, Pavattikäla – Thời diễn tiến: Khoƴng thời gian danh - sắc tồn tƲi trong 
kiếp sống ƶy. Khi danh và sắc đã trụ vị trong một kiếp sống nào đó thì cƴ 28 sắc pháp 
đều sinh khởi được trên các nền tƴng sao cho phù hợp với sinh chủng và cƴnh giới 
của chúng sinh ƶy. 

   c, Cutikäla – Thời tử đoƲn: Thời điểm danh - sắc chuyển khỏi kiếp sống 
ƶy, tức là thời điểm chết. Lúc ƶy, các nghiệp khởi sắc (kammajärūpa) sẽ diệt tận và 
không sinh ra nữa. Về phƸn tâm khởi sắc (cittajarūpa) và vật thực khởi sắc 
(ähärajarūpa) đang còn tồn tƲi cho đến hết tuổi thọ của sắc pháp là 17 sát-na tâm rồi 
mới diệt đi, không còn sinh nữa. Đối với thời tiết khởi sắc (utujarūpa) vẫn tiếp tục 
sinh khởi cho dù thân thể của chúng sinh đã bị thối rữa, hủy hoƲi trong đƶt cát cũng 
thế thôi. 

  3, Theo Sinh chủng:  

   Khi nói đến sự sinh khởi của các chúng sinh trong các cƴnh giới khác nhau sẽ 
đề cập đến yoni - sinh chủng  và sinh chủng của chúng sinh được phân thành 4 loƲi 
như sau: 

    * Saṃsedaja – Thƶp sanh: sinh ra nơi ƺm thƶp, ướt át. 
     * Opapätika – Hóa sanh: sinh ra thì lớn liền tức thời.  
    * Aṇḍaja – Noãn sanh: sinh ra từ trứng. 
    * Jaläbuja – Thai sanh: sinh ra trong tử cung của mẹ. 

   Trong 11 cõi Dục giới, các hàng chúng sinh: địa ngục (niraya), chư thiên 6 cõi 
Dục giới (trừ bhummaṭṭhadevatä - địa tiên) và nijjhämataṇhikapeta (thiêu ôn ngƲ quỷ) 
không sinh ra từ 3 loƲi sinh chủng là: thƶp sanh, noãn sanh và thai sanh. Riêng loài 
người (manussa), súc sinh (tiracchäna) và ngƲ quỷ (petavisaya) đều sinh được cƴ trong 
4 sinh chủng. 

 Trong các cõi trời Sắc giới chỉ có dƲng sinh chủng hóa sinh mà thôi.  

     
DIỄN BIẾN SẮC PHÁP CỦA CHÚNG SINH TRONG DỤC GIỚI 

   Đối với chúng sinh trong cõi Dục giới, sắc pháp sinh khởi từ 4 nền tƴng là 
nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, diễn biến như sau: 

   1, Nghiệp khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do nghiệp làm nền tƴng sẽ hiện 
hữu kể từ upädakhaṇa – tiểu sát-na sinh của tục sinh thức (paṭisandhiviññäṇa) và sẽ 
tiếp tục sinh ra liên tục tƲi mỗi tiểu sát-na tâm (anukhaṇacitta). 
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   2, Tâm khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do tâm làm nền tƴng sẽ sinh khởi tƲi 
upädakhaṇa – tiểu sát-na sinh của tâm hộ kiếp (bhavaṅgacitta) thứ nhƶt và sẽ tiếp tục 
sinh ra liên tục tƲi mỗi tiểu sát-na tâm. 

   3, Thời tiết khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do thời tiết làm nền tƴng sẽ sinh 
lên kể từ ṭhitikhaṇa – tiểu sát na trụ của tục sinh thức (paṭisandhiviññäṇa) và sẽ tiếp 
tục sinh ra liên tục tƲi mỗi tiểu sát-na tâm. 

   4, Vật thực khởi sắc: Với các chúng sinh được sinh ra trong bụng mẹ, sắc 
pháp do vật thực làm nền tƴng khởi sinh từ tuƸn thứ 2 hoặc thứ 3 và sẽ tiếp tục sinh 
trưởng liên tục tƲi mỗi tiểu sát-na tâm cho đến bhaṅgakkhaṇa – tiểu sát-na diệt của 
tử tâm (cuticitta). 

   Ghi nhớ: SẮC PHÁP SINH DIỆT MỘT LƷN BẰNG TÂM SINH DIỆT 17 SÁT-NA. 

 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG SINH TRONG THAI BÀO 

   Chúng sinh sinh ra trong bào thai mẹ như loài người chẳng hƲn sẽ có sự tiến 
triển của sắc pháp như sau: 

   * TuƸn đƸu của sự tục sinh, thai nhi sinh ra dưới dƲng kalalarūpa có dƲng giọt 
dƸu mè trong vắt. 

   * TuƸn thứ hai thai nhi sẽ là abbudarūpa dƲng như bọt, có màu như màu 
nước rửa thịt. 

   * TuƸn thứ ba thai nhi sẽ là pesirūpa  dƲng như cục thịt mềm có màu đỏ. 

   * TuƸn thứ tư thai nhi sẽ là ghanarūpa  dƲng thành hòn giống trứng gà. 

   * TuƸn thứ năm thai nhi sẽ là pañcasäkhärūpa, sắc sẽ chia thành năm nhóm: 
hai tay, hai chân và đƸu. 

   * Sau đó từ tuƸn thứ 12 đến tuƸn thứ 42 thì tóc, lông, móng, v.v... sẽ xuƶt 
hiện cho đến khi đƸy đủ các cơ quan, bộ phận của cơ thể để sinh ra đời. 
 
 

SỰ DIỆT CỦA CÁC SẮC PHÁP 

   Các sắc pháp sinh ra trên 4 nền tƴng sẽ diệt đi tùy loƲi như sau: 

   1, Nghiệp khởi sắc: khi gƸn chết, sắc pháp sinh khởi do nghiệp làm nền tƴng 
sẽ sinh ra lƸn cuối cùng tƲi tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 trước tử tâm (chết) và sẽ 
diệt đi cùng thời với tiểu sát-na diệt của tử tâm. 
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   2, Tâm khởi sắc: sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tƴng sẽ sinh ra lƸn cuối 
cùng tƲi tiểu sát-na sinh của tử tâm và diệt đi sau khi tử tâm diệt xong 16 sát-na tâm. 

   3, Thời tiết khởi sắc: sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tƴng thì cho dù 
chúng sinh chết đi rồi, chỉ còn thây xác, tro tàn, thời tiết khởi sắc vẫn luôn sinh ra 
cho đến khi hoàn toàn biến mƶt.  

   4, Vật thực khởi sắc: sắc pháp sinh khởi do vật thực làm nền tƴng sẽ sinh ra 
lƸn cuối cùng tƲi tiểu sát-na diệt của tử tâm và sẽ diệt đi sau tử tâm 17 sát-na tâm. 

 
 
 
 

 

 
 



 Niết Bàn  

 63 

 
BÀI TÁM 

 

NIẾT   BÀN 
 
 
 
 
 

  Nibbäna – Niết bàn là một trong bốn Chân Nghĩa Pháp (Pháp Chân Đế), là 
một sự thật mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ và hiển thị, truyền đƥt, 
tuyên cáo cho thế gian biết theo.  

  Do vậy, Niết bàn đƣợc xem nhƣ đỉnh điểm của Phật giáo mà những ngƣời 
con Phật cần phải tìm hiểu, học hỏi, làm sáng tỏ, tức là phải đƥt đáo cho đƣợc thì 
mới xứng danh là đệ tử, là bậc Thánh, là ngƣời thừa tự Pháp của Đức Nhƣ Lai. 

   
  I. ĐỊNH NGHĨA NIẾT BÀN 

    nibbäna  =  ni  +  väna 
    ni = vƣợt qua, vƣợt lên 
    väna = pháp trói buộc, tức là tham ái.  

   Kết hợp 2 từ lƥi ta có: niväna, dịch là: pháp vƣợt khỏi trói buộc hay pháp 
vƣợt khỏi tham ái. Nhƣ trong Päḷi của bộ Thắng Pháp Tập Yếu có ghi: 

     * Vinati  saṃsibbatīti  =  vänaṃ. 
       Pháp làm dính mắc, làm trói buộc gọi là vāna, tức là tham ái. 

    * Väna  saṅkhatäya  taṇhäya  nikkhantattä  =  nibbänaṃ. 
          Pháp vượt khỏi tham ái là dây trói buộc gọi là Niết bàn. 

    * Vänato  nikkhantanti  =  nibbänaṃ. 
       Pháp vượt khỏi sự dính mắc, tham ái gọi là Niết bàn. 

   Thông thƣờng chúng sinh trong tam giới phải chịu tử sinh luân hồi, từ vô thủy 
đến vô chung không đếm xiết là do tham ái này, đó chính là sự thích thú, hài lòng nơi 
đối tƣợng, dính mắc vào bản ngã tự thân vì đang có cuộc sống hiện hữu trên thế gian  
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và không muốn chết, không muốn rời xa vì tính bám víu do tham ái buộc ràng. 

 Có thể so sánh tham ái giống nhƣ kim khâu chỉ, chúng sinh trong kiếp sống 
cũ và kiếp sống mới giống nhƣ tấm vải bị kim khâu là tham ái, khâu vào cho dính 
mắc với nhau. Nhƣng với Niết bàn là pháp thoát khỏi sự trói buộc của tham ái (dụng 
cụ trói buộc) và làm thoát ra khỏi các bó nhóm là uẩn – khandha. Nghĩa là thoát khỏi 
ngũ uẩn, danh sắc của chúng sinh trong kiếp cũ và kiếp sống mới, ấy chính là thoát 
khỏi cả tấm vải lẫn chỉ khâu nhƣ đã so sánh vậy.  

   
  II. Ý NGHĨA CỦA NIẾT BÀN:  

   Đức Anuruddha đã nêu lên ý nghĩa của Niết bàn trong bộ “Thắng Pháp Tập 
Yếu” có đến năm nghĩa: 

   1, Padaṃ – Đƥt đáo: nghĩa là một phần của Pháp Chân Đế (Paramattha) mà 
có thể đƥt đến đƣợc và hiện hữu một cách đặc biệt.  

   2, Accutaṃ – Bất tử: nghĩa là không có sự sinh ra và cũng không có sự diệt  
tận, bởi vì sự chết hiện khởi phải dựa vào sự sinh ra, nếu không có sự sinh ra thì sự 
chết cũng không thể có đƣợc.  

   3, Accantaṃ – Thƣờng hằng: nghĩa là vƣợt ngoài ngũ uẩn của quá khứ và vị 
lai, không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Niết bàn là pháp vƣợt khỏi thời gian 
nên gọi là kälavimutti và vƣợt ngoài ngũ uẩn nên gọi là khandhavimutti. 

   4, Asaṅgataṃ – Vô vi: nghĩa là pháp không bị tƥo tác, chế hóa bởi 4 điều 
kiện là: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 

   5, Anuttaraṃ – Vô thƣợng: nghĩa là pháp cao thƣợng, tối thƣợng, không có 
pháp nào có thể sánh bằng Niết bàn đƣợc. 

 
  II. TÍNH CHẤT CỦA NIẾT BÀN: 

   1, Santilakkhaṇä: an lƥc, tịch lặng là đặc tính của Niết bàn. 

   2, Accutarasä: không diệt tận là phận sự của Niết bàn. 

   3, Animittapaccuppaṭṭhänä  vä: không có dấu hiệu, tƣớng trƥng là quả hiện 
hữu của Niết bàn.   
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   4, Padaṭṭhänaṃ  na  labbhati: Niết bàn không có nhân làm cho sinh khởi bởi 
vì thoát ngoài mọi nhân duyên rồi. 

   Sự an lƥc của Niết bàn không phải là lƥc thọ của việc cảm thọ đối tƣợng. Khi 
cảm thọ đối tƣợng, có những thọ lƥc làm cho thân thoải mái, tâm an lƥc; cảm giác đó 
gọi là: vedayitasukha, chính là sukhavedanä – lƥc thọ. Còn sự an lƥc của Niết bàn là 
santisukha, là niềm an lƥc do thoát khỏi phiền não (kilesa), không còn phát sinh 
phiền não nữa; là sự an lƥc do thoát khỏi khổ, là một trong Tứ Thánh Đế: 
Nirodhasacca – Diệt đế.  

 
  III. CÁC LOƤI NIẾT BÀN: 

   1, Niết bàn có 1 loƥi: đó là Santi – Tịch tịnh, là sự tịch lặng, vắng lặng, yên 
tịnh khỏi phiền não (kilesa) và uẩn (khandha). 

   2, Niết bàn có 2 loƥi: khi nói đến sự có mặt hay vắng mặt của các uẩn thì 
Niết bàn chia thành hai loƥi là: 

    a, Saupädisesanibbäna – Hữu dƣ Niết bàn: Niết bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoƥn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, nhƣng ngũ 
uẩn của các Ngài vẫn còn tồn tƥi cho đến hết tuổi thọ. 

    b, Anupädisesanibbäna – Vô dƣ Niết bàn: Niết bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoƥn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, đến lúc hết 
tuổi thọ, ngũ uẩn tan rã, tịch tịnh Niết bàn, đoƥn tuyệt tái sinh, không còn tử sinh 
luân hồi trong ba cõi, sáu loài nữa. 

   3, Niết bàn có 3 loƥi: khi nói theo trƥng thái đƥt đáo, Niết bàn có 3 loƥi là: 

    a, Animittanibbäna – Vô tƣớng Niết bàn: Trƥng thái của Niết bàn này 
không có dấu hiệu, hiện tƣợng gì cả hiển hiện trƣớc hành giả tu tập thiền minh sát 
(vipassanä), hành giả chỉ thấy danh-sắc là vô thƣờng và sự thấy theo vô thƣờng ấy gọi 
tên là aniccänupassanä, rồi hành giả đƥt đáo Niết bàn không có dấu hiệu, hiện tƣợng 
gì cả gọi làVô tƣớng Niết bàn.   

    b, Appanihitanibbäna – Vô ái Niết bàn: Trƥng thái của Niết bàn này không 
dựa trên nền tảng an lƥc (sukha) hay một nguyện vọng nào cả, hiện bày trƣớc mặt 
hành giả đang tiến tu quán khổ (dukkha) theo tam tƣớng (tilakkhaṇa). Hành giả thấy  
rằng danh-sắc, ngũ uẩn này chỉ là khổ theo dukkhänupassanä, đƥt đáo Niết bàn mà 
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không có nền tảng nào của an lƥc cả, gọi là Vô ái Niết bàn. 

    c, Suññatanibbäna – Chơn không Niết bàn: Trƥng thái của Niết bàn này 
trống rỗng khỏi cái ta (ngã), khỏi phiền não (kilesa) và uẩn (khandha) hiển hiện trƣớc 
hành giả tiến tu quán vô ngã (anattä) theo tam tƣớng (tilakkhaṇa). Hành giả thấy rằng 
danh-sắc, ngũ uẩn này không phải ta, không có cốt lõi, không dƣới quyền lực của 
một ai, không có ai là chủ nhân ông, rồi hành giả thấy đƣợc vô ngã theo 
anattänupassanä, đƥt đáo Niết bàn, gọi là Chơn không Niết bàn. 
 
   Ngoài ra, Niết bàn còn đƣợc chia làm 3 loƥi khác, nhƣ sau: 

   1, Kilesanibbäna - Phiền não Niết bàn: các phiền não ngủ ngâm đã đoƥn diệt 
tận, không còn dƣ sót. 

   2, Khandhanibbäna – Ngũ uẩn Niết bàn: các bậc Thánh Arahán diệt tận ngủ 
uẩn, nhập Niết bàn, không còn tái sinh nữa. 

   3, Dhätunibbäna – Xá Lợi Niết bàn: sự biết mất hoàn toàn của Xá Lợi Đức 
Phật khi tuổi thọ của Phật giáo chấm dứt. 
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 Niết bàn là khandhavimutti – thoát khỏi ngũ uẩn, nghĩa là vƣợt ra ngoài năm 
uẩn, không phải là uẩn, không phải sắc thọ tƣởng hành thức, không phải đất, nƣớc, 
lửa, gió, không phải tâm thức, không phải ngƣời vật, chúng sinh, không phải thế gian 
này hay thế giới kia, không phải phiền não, ái dục hay giới định tuệ, không phải là gì 
cả. 

 Nhƣng tƥi sao chúng ta lƥi biết Niết bàn có thật? 
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 Trả lời rằng sở dĩ Niết bàn là có thật, bởi vì: 

 * Căn cứ vào sự đắc đƥo, quả của những bậc Thánh nhân nhƣ Đức Phật, chƣ 
Thánh Tăng là có thật. 

 * Sự thực hành theo Trung đƥo, là đƥo lộ dẫn đến Niết bàn, là một tiến trình 
đƣợc nhiều hành giả đã và đang thực hành đƣa đến kết quả chính là chứng đắc Niết 
bàn. Nếu nhƣ không có Niết bàn thì việc thực hành này là một sự rỗng không, vô ích 
và không ai sẽ làm theo cả, chứ đừng nói gì đến các bậc Thánh nhân thông tuệ. 

 * Lƥi nữa, Niết bàn là có thật vì các giá trị của Niết bàn vẫn hiện hữu, sự diệt 
tận của phiền não là có, sự thoát khỏi phiền não và khổ là có và những vị diệt đƣợc 
phiền não, diệt đƣợc khổ vẫn hiện hữu. Giá trị của Niết bàn khó có thể mà đánh giá 
hết đƣợc. 
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BÀI CHÍN 

 

LUÂN  HỒI 
 
 
 
 
 
 

  Saṃsäravaṭṭa – Luân hồi phân tích thành hai từ là: 

   * Saṃsära dịch là đi quanh, du hành, vận hành ở đây có nghĩa là chính các 
uẩn, xứ, giới luân lưu du hành,... 

   * Vaṭṭa dịch là xoay chuyển, xoay quanh, vòng quanh. 

  Như vậy Saṃsäravaṭṭa – Luân hồi có nghĩa là sự vận hành xoay quanh trên 
thế gian của các uẩn, xứ, giới. 

  Nói theo Pháp thì sự vận hành luân hồi này chính là các danh-sắc, ngũ uẩn 
của chúng sinh trong 31 cõi thế gian đang luân chuyển tử sinh lên xuống, qua lƲi 
không ngừng nghỉ từ vô thủy đến vô chung.  

  Về bƴn chƶt thì đó chính là sự luân hồi xoay quanh của 3 pháp chủ yếu, gọi 
là Tivaṭṭa – Tam luân: 

   * Kilesavaṭṭa - Phiền não luân  
   * Kammavaṭṭa – Nghiệp luân 
   * Vipäkavaṭṭa – Quƴ luân 

   
  I. KILESAVAṬṬA – PHIỀN NÃO LUÂN 

   Kilesa – Phiền não là bƶt thiện pháp là cho tâm phiền muộn, nóng nƴy, dính 
mắc, bứt rứt, co rút, thối thƶt,… đó chính là 10 tâm sở bƶt thiện: 

   – Lobha - Tham – Dosa - Sân 
   – Moha - Si – Diṭṭhi - Tà kiến 
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   – Mäna - MƲn – Vicikicchä - Hoài nghi 
   – Uddhacca - Phóng tâm – Thīna - Hôn trầm 
   – Ahirika - Vô tàm – Anottappa - Vô quý. 

   Cƴ 10 loƲi phiền não này kết hợp với 12 tâm bƶt thiện làm cho chúng sinh 
tƲo tác các nghiệp xƶu ác về thân, khẩu và ý. 

   Trong vòng nhân duyên (paṭiccasamuppäda) thì phiền não luân chính là các 
mắc xích: vô minh (avijjä), ái (taṇhä) và thủ (upädäna).  

 
BA HƱNG PHIỀN NÃO 

   Khi phân chia theo sự biểu hiện, phiền não được phân thành 3 hƲng: 

   1, Vītikkamakilesa – Phiền não thô thiển: là loƲi phiền não biểu hiện ra bên 
ngoài thông qua thân và khẩu. Đó là 3 loƲi thân ác hành (käyaducatita): sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm và 4 loƲi khẩu ác hành (vacīducarita): nói dối, nói đâm thọc, nói thô tục, 
nói vô ích. HƲng phiền não này thô tháp, biểu lộ cụ thể và tự mình dễ nhận biết 
cũng như người khác thƶy rõ. 

   2, Pariyuṭṭhänakilesa – Phiền não hƲng trung: là loƲi phiền não bậc trung, chỉ 
xuƶt hiện trong nội tâm, là sự hài lòng hay bƶt toƲi nguyện tƲi thời điểm tiếp xúc với 
đối tượng. Nếu là đối tượng khƴ ý (iṭṭhärammaṇa) thì hài lòng, còn nếu đối tượng bƶt 
khƴ ý (aniṭṭhärammaṇa) thì không hài lòng. Sự hài lòng hay không hài lòng tƲi thời 
điểm ƶy là một loƲi phiền não bậc trung, chỉ biểu hiện trong tâm ý. Nếu hành giƴ 
đang thực hành thiền tuệ, hƲng phiền não này còn có thể tự mình thƶy được nhưng 
người ngoài thì không thể biết. 

   3, Anusayakilesa – Phiền não vi tế: là loƲi nhỏ nhiệm, vi tế, ngủ ngầm bên 
trong nội tâm của chúng sinh. Các phiền não này khó lòng mà thƶy được và phƴi có 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới chỉ dƲy cho chúng ta biết mà thôi. Chúng không có 
một biểu hiện nào cƴ, nhưng vẫn hiện hữu mỗi khi chúng sinh còn đang đắm chìm 
trong các bƶt thiện pháp. HƲng phiền não này còn được gọi là phiền não ngủ ngầm 
(tùy miên). 

   Trong số 3 hƲng phiền não nêu trên, phiền não ngủ ngầm là mầm mống của 
phiền não các loƲi dựa trên danh-sắc ngũ uẩn làm đối tượng, làm cho lầm tưởng rằng 
ngũ uẩn này chính là ta, của ta, tự ngã của ta, dẫn đến mong cầu hưởng lƲc, muốn 
đẹp đẽ, trường tồn, chắc chắn, đƶy chính là các phiền não vi tế. 
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   Một khi cƴm nhận vừa lòng hay bƶt toƲi tƲi thời điểm đang nhận đối tượng 
thì đó chính là phiền não hƲng trung  đang ngự trị trong nội tâm.  

   Và lúc mà sự hài lòng hay không hài lòng trước đối tượng đó có sức mƲnh 
thêm lên và biểu hiện ra bên ngoài qua thân môn bằng các thân ác hành hoặc qua 
khẩu môn là các khẩu ác hành, thì khi đó phiền não chính là phiền não thô thiển. 

   Cƴ 3 hƲng phiền não này có sự liên hệ mật thiết lẫn nhau. Phiền não vi tế 
chính là nhân của phiền não hƲng trung và phiền não hƲng trung là nhân làm phiền 
não thô thiển hiển hiện và tích lũy phiền não tiếp tục làm mầm mống – đó là phiền 
não vi tế. 

   Những loƲi phiền não có tầm quan trọng làm cho khổ ƴi luân hồi tái sinh mãi 
chính là: mohakilesa – si phiền não, lobhakilesa – tham phiền não và diṭṭhikilesa – tà 
kiến phiền não. 

             

KILESAVAṬṬA  –  PHIỀN NÃO LUÂN

VĪTIKKAMA
THÔ THIỂN

PARIYUṬṬHÄNA
HƱNG TRUNG

ANUSAYA
VI TẾ

  

   Các loƲi phiền não này ngoài việc làm nhân hỗ trợ nhau lƲi còn đóng vai 
trò tƲo nghiệp (kamma). Cho dù là ai, khi đã tƲo tác ra nghiệp (hành động) qua thân 
khẩu ý rồi thì tƶt cƴ đều có trợ duyên chính là các phiền não luân vậy. 

   
  II. KAMMAVAṬṬA – NGHIỆP LUÂN 

   Nghiệp, khi vận chuyển xoay quanh trong Tam giới gọi là Nghiệp luân – 
Kammavaṭṭa. 
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   Nghiệp (kamma) chính là hành động, việc làm qua thân, khẩu và ý. Nói về 
thực tính pháp thì nghiệp là tâm sở tác ý  (cetanäcetasika), khi kết hợp trong 12 tâm 
bƶt thiện và 17 thiện tâm hiệp thế. Các tác ý tâm sở này khiến cho thành tựu việc 
làm, tƲo tác, nói năng, suy nghĩ, tƲo nên tội (päpa) hay phước (puñña). 

   Nếu tâm sở tác ý này kết hợp với tham, sân hoặc si nghĩa là tác ý tham gia 
vào trong 12 bƶt thiện tâm thì nghiệp được tƲo tác gọi là akusalakamma – nghiệp bƶt 
thiện, đây là tội lỗi, xƶu ác. 

   Nếu tâm sở tác ý này kết hợp với vô tham, vô sân, có từ, có bi, có trí nghĩa là 
tác ý tham gia vào trong 17 thiện tâm hiệp thế thì nghiệp được tƲo tác gọi là 
kusalakamma – nghiệp thiện, đây là phước đức, tốt lành. 

   Tóm lƲi, việc làm, hành động tốt hay xƶu thông qua thân, qua khẩu hoặc qua 
ý của chúng sinh trong Tam giới một cách thường hằng, lặp đi lặp lƲi, ngày này qua 
tháng khác, năm nọ tiếp năm kia, kiếp này rồi kiếp nữa như thế chính là sự xoay 
chuyển vòng quanh của nghiệp, gọi là nghiệp luân (kammavaṭṭa). 
 

      

MAHAGGATA
KUSALAKAMMA

ĐƱI HÀNH
THIỆN NGHIỆP

KAMMÄVACARA
KUSALAKAMMA

DỤC GIỚI
THIỆN NGHIỆP

AKUSALAKAMMA

BƵT THIỆN NGHIỆP

KAMMAVAṬṬA  –  NGHIỆP LUÂN

 

   Nghiệp luân làm cho chúng sinh phƴi tái sinh luân hồi trong Tam giới có 3 
loƲi là:    

    * Akusalakamma – Bƶt thiện nghiệp 
    * Kammävacarakusalakamma – Dục giới thiện nghiệp 
    * Mahaggatakusalakamma – ĐƲi hành thiện nghiệp.    
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   Cƴ 3 loƲi nghiệp luân luôn luôn xoay vần sinh khởi, khi thì tƲo tội, lúc làm 
phước ở cƶp độ bố thí (däna), trì giới (sīla) có khi tu tiến hành thiền sắc giới, vô sắc 
giới,… luân chuyển giữa thiện nghiệp và bƶt thiện nghiệp, không có điểm tận cùng 
ngừng nghỉ. Nghiệp luân khiến cho chúng sinh đủ năng lực đi thọ nhận quƴ của 
nghiệp mà mình đã tƲo, và nhận được quƴ khổ hay quƴ lƲc phù hợp với nghiệp ƶy. 
Tƶt cƴ các diễn tiến này đều do phiền não là vô minh và ái dục làm nhân, làm duyên 
dẫn dắt tƲo nghiệp cƴ.   

   
  III. VIPÄKAVAṬṬA – QUƳ LUÂN 

   Sự vận hành, xoay vần của danh-sắc ngũ uẩn là quƴ của nghiệp tái sinh luân 
hồi miên man trong Tam giới  mà không thể xác định được điểm, đầu điểm cuối gọi 
là vipäkavaṭṭa – quƴ luân. 

   Nghiệp luân quy định và phân loƲi quƴ luân là kết quƴ do tự mình tƲo ra 
thành 3 hƲng khác nhau trong cõi luân hồi Tam giới: 

    * Heṭṭhimasäṃsära – Luân hồi bậc hƲ 
    * Majjhimasaṃsära – Luân hồi bậc trung 
    * Uparimasaṃsära – Luân hồi bậc thượng. 

   1, Heṭṭhimasäṃsära – Luân hồi bậc hƲ:  

   Do năng lực của nghiệp ác đã tƲo, chúng sinh nhận lƶy quƴ luân của mình và 
sinh ra luân hồi trong các cƴnh giới bậc thƶp, đó chính là 4 cƴnh khổ (apäyabhūmi): 

    * Niraya - Địa ngục 
    * Petavisaya - NgƲ quỷ 
    * Asurakäya - Atula 
    * Tiracchäna - Súc sinh. 

   2, Majjhimasaṃsära – Luân hồi bậc trung: 

   Đây là những cƴnh giới bậc trung, gồm có 7 kämasugatibhūmi – lƲc cƴnh dục giới. 
Trong 7 cƴnh giới này có 1 cƴnh giới của loài người (manussa) và 6 cõi trời Dục giới là:  

    * Cätummahäräjikä - Tứ ĐƲi Thiên Vương,  
    * Tävatiṃsä - Đao Lợi,  
    * Yämä - DƲ Ma  
    * Tusitä - Đẩu Xuƶt 
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    * Nimmänaratī - Hóa LƲc  
    * Paranimmittavassavattī - Tha Hóa Tự TƲi. 

   Chúng sinh sinh ra trong 7 lƲc cƴnh dục giới này là do năng lực của các thiện 
nghiệp dục giới như làm việc thiện, bố thí, cúng dường, giữ giới, v.v… và cho quƴ là 
tái sinh thành người, trời phù hợp với nghiệp mình đã tƲo tác thành. 

   3, Uparimasaṃsära – Luân hồi bậc thượng: 

    Những cƴnh giới bậc cao trong Tam giới, bao gồm các cõi trời Sắc giới và 
Vô sắc giới. Các hành giƴ hành thiền định (samathakammaṭṭhäna) đƲt đến các quƴ vị 
thiền sắc giới và vô sắc giới do các nghiệp bƶt động (đƲi hành thiện nghiệp) mà mình 
đã tƲo được sẽ cho quƴ đi tái sinh trong 16 cõi trời Sắc giới hoặc 4 cõi trời Vô sắc, 
phù hợp với các nghiệp ƶy. 

          

UPARIMA
SAṂSÄRA

LUÂN HỒI 
BẬC THƯỢNG

MAJJHIMA
SAṂSÄRA

LUÂN HỒI 
BẬC TRUNG

HEṬṬHIMA
SAṂSÄRA

LUÂN HỒI 
BẬC HƱ

VIPĀKAVAṬṬA  –  QUẢ LUÂN

 
   

  IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA BA LUÂN 

   Tam luân luôn vận hành, xoay vần, chuyển hóa sinh diệt lẫn nhau. Đa phần 
chúng sinh, chư thiên, nhân loƲi các hàng đang còn phiền não (kilesa) sẽ là nhân để 
tƲo nghiệp (kamma) và tƶt nhiên quƴ (vipäka) của nghiệp phƴi chắc chắn sinh ra. Một 
khi quƴ ƶy (tức là danh-sắc ngũ uẩn) hiện hữu rồi thì đó sẽ là nơi để phiền não (ái 
dục, tà kiến chẳng hƲn) chƶp thủ, bám víu vào (ngũ uẩn ƶy) rằng đƶy là ta, của ta, tự 
ngã của ta rồi mong muốn tầm cầu sự thoƴi mái, an lƲc thân tâm tiếp tục và cũng 
chính là nguyên nhân để nỗ lực tƲo tác nghiệp (kamma) mới có khi là ác, có khi là 
thiện để rồi quƴ (vipäka) của thiện hoặc ác ƶy lƲi xuƶt hiện, cứ xoay vần luân chuyển 
như thế, không bao giờ chƶm dứt được. 
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TIVAṬṬA  –  TAM LUÂN

KILESAVAṬṬA
PHIỀN NÃO LUÂN

VIPÄKAVAṬṬA
QUƳ LUÂN

KAMMAVAṬṬA
NGHIỆP LUÂN

     
    
  V. THOÁT KHỎI LUÂN HỒI 

  Khi chúng sinh mƴi mê trôi lăn, ngụp lặn rồi tái sinh luân hồi mãi trong 31 cõi 
của Tam giới, thì có những bậc Thánh nhân đã thoát vòng cương tỏa của tam luân. 
Các Ngài đã thực hành pháp nào để thoát ra được? 

  Về vƶn đề này, Đức Thế Tôn đã thuyết trong “Thập Nhị Nhân Duyên” rằng 
cần phƴi cắt đứt phiền não luân (kilesavaṭṭa). Bởi chính vì phiền não là ái dục (taṇhä), 
là nhân hiện tƲi tƲo nên bƶt thiện nghiệp để cho quƴ trong ngày vị lai là phƴi sinh ra 
tiếp, nối tiếp kiếp sống mới. Do vậy phiền não luân là pháp cần cắt bỏ vì nó chính là 
nguyên nhân (samudaya) làm khởi sinh khổ (dukkha). Riêng với nghiệp luân là các 
thiện nghiệp (kusalakamma), là pháp cần phát triển, tăng tiến để thuận bề đoƲn trừ 
phiền não.  

  Đối với quƴ luân (vipäkavaṭṭa), bao gồm danh-sắc ngũ uẩn của tƶt cƴ chúng 
sinh chính là Khổ đế (Dukkhasacca), là pháp cần phƴi biết, cần thƶu hiểu. 

  Do vậy, Đức Phật dƲy rằng tƶt cƴ mọi phiền não là pháp cần đoƲn trừ, phƴi 
tận diệt (pahätabbadhamma) và Ngài đã dƲy cho đồ chúng thực hành giáo pháp để 
đoƲn tận phiền não dựa vào tam học: giới, định, tuệ và tu tiến ĐƲo đế (Maggasacca) 
có tám chi phần (Bát Thánh ĐƲo). 
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BÀI MƢỜI 

 

NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 
 
 
  
 
 

 Ngoại trừ chƣ Phật và các bậc Thánh Arahán ra, mọi chúng sinh hữu tình khi 
đã có tác ý rồi hành động, nói năng hoặc suy nghĩ thì cả thảy đều tạo thành nghiệp.  
 
Päḷi định nghĩa: 

  * Karaṇaṃ  =  kammaṃ. 
        Sự tác hành chính là nghiệp. 

  * Karoti  etenä’ti  =  kammaṃ. 
        Chúng sinh tác hành nương vào pháp nào, pháp đó gọi là nghiệp.  

 Đó chính là cetanäcetasika (tác ý tâm sở), có mặt trong 12 bất thiện tâm 
(akusalacitta) và 17 hiệp thế thiện tâm (lokīyakusalacitta). 

 Nhƣ lời Phật dạy trong kinh Nibbedhikasutta (Aṅguttaranikäya, Chakkanipäta): 

 “Cetanä’haṃ  bhikkhave  kammaṃ  vadämi, cetayitvä  kammaṃ  karoti  
käyena  väcäya  manasä”. 
 “Này chư Tỳ khưu, sau khi tác ý rồi thì mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. Do vậy, Ta nói: Tác ý chính là nghiệp”. 

 Nghiệp phát sinh qua 3 cửa (môn) là: thân môn, khẩu môn và ý môn. Cho 
nên có 3 loại nghiệp qua 3 môn là:    

  – Thân nghiệp (tạo nghiệp bằng thân) 
  – Khẩu nghiệp (tạo nghiệp bằng khẩu) 
  – Ý nghiệp (tạo nghiệp bằng ý). 

 Trong bộ “Thắng Pháp Tập Yếu” (Abhidhammatthasaṅgaha), ngài Trƣởng 
lão Anuruddha đã phân loại nghiệp và sự cho quả của nghiệp trên 4 phƣơng diện là: 
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 a, Kiccacatuka – Phận sự: có 4 loại nghiệp, 
 b, Päkadänapariyäyacatuka – Tuần tự quả báo: có 4 loại nghiệp, 
 c, Päkakälacatuka – Thời gian cho quả: có 4 loại nghiệp, 
 d, Päkaṭṭhänacatuka – Nơi chốn trổ quả: có 4 loại nghiệp. 

 
 I. KICCA – PHẬN SỰ 

 Về phƣơng diện phận sự (nhiệm vụ) thì nghiệp đƣợc phân thành 4 loại, đó là: 

 * Janakakamma – Sanh nghiệp, 
 * Upathambhakakamma – Trì nghiệp, 
 * Upapīlakakamma – Chƣớng nghiệp, 
 * Upaghätakamma – Đoạn nghiệp. 
 
 1, Janakakamma – Sanh nghiệp: 

 Sanh nghiệp là nghiệp có nhiệm vụ cho quả là quả tâm (vipäkacitta) và là sắc 
do nghiệp sinh (kammajarūpa) trong thời kỳ tái sinh (paṭisandhikäla) và cả trong thời 
kỳ hiện hữu  (pavattikäla) cho đến trƣớc khi chết. Đúng nhƣ trong Päḷi có ghi:  

  * Vipäkakkhandhakammajarūpäni   jänatī’ti  =  janakaṃ” 
         Nghiệp nào khiến cho quả (danh uẩn và sắc uẩn) được sinh khởi do 
nghiệp, nghiệp đó gọi là Janakakamma – Sanh nghiệp. 

 Chi pháp của sanh nghiệp chính là: Cetanäcetasika (Tác ý tâm sở), có mặt 
trong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta) và 17 Thiện tâm hiệp thế (Lokīyakusalacitta). 

 Khi chúng hữu tình chết đi rồi tái sinh vào các cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, a-tu-la, loài ngƣời, chƣ thiên, phạm thiên đều do năng lực của sanh nghiệp  
này sắp xếp khiến cho các quả tâm và sắc khởi từ nghiệp đƣợc sinh lên trong thời kỳ 
tái sanh. Sau khi đã sinh ra rồi, còn có các bộ phận cơ thể tƣơng ứng sinh theo nữa 
cùng với sự thấy, sự nghe, ..., sự xúc chạm và sự duy trì mạng sống cho đến lúc chết; 
tất cả đều diễn tiến do năng lực của sanh nghiệp mà sinh khởi trong thời kỳ hiện hữu. 
 
 2, Upathambhakakamma – Trì nghiệp: 

 Trì nghiệp là nghiệp có nhiệm vụ trợ giúp cho việc trổ quả của nghiệp khác, 
nhƣ trong Päḷi đã nói: 

  * Kammantaraṃ  vä  kammanibbattakhandhasantänaṃ  vä  upatthambhetī’ti  
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=  upathambhakaṃ. 
    Nghiệp nào trợ giúp nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là Upathambhakakamma – Trì nghiệp. 

 Nhiệm vụ hỗ trợ nghiệp khác trổ quả của trì nghiệp biểu hiện dƣới 3 dạng sau: 

  a, Trợ giúp sanh nghiệp chƣa cho quả có cơ hội trổ quả: Các thiện nghiệp 
và bất thiện nghiệp đã sinh khởi với mọi chúng sinh trong thời kỳ bình thƣờng cũng 
nhƣ trong thời kỳ lâm chung đều là những pháp trợ giúp cho các sanh nghiệp chƣa 
cho quả sẽ có cơ hội trổ quả. 

  b, Trợ giúp quả đã trổ đƣợc phát triển: Các thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp mà chúng sinh đã làm trong kiếp quá khứ, trong kiếp hiện tại và lúc lâm 
chung sẽ là các pháp trợ giúp cho quả của các sanh nghiệp đã trổ có cơ hội phát 
triển đầy đủ. 

  c, Trợ giúp cho danh-sắc là quả của nghiệp khác phát triển và duy trì: Các 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã làm trong quá khứ cũng nhƣ trong kiếp hiện tại 
hỗ trợ cho quả của các nghiệp khác là ngũ uẩn (danh-sắc pháp) đƣợc phát triển và 
duy trì, tồn tại trong kiếp ấy. 

 Chi pháp của trì nghiệp là 12 Bất thiện nghiệp và 7 Dục giới đại thiện nghiệp 
còn 9 Đại hành thiện nghiệp chỉ làm nhiệm vụ sanh nghiệp, đƣa các phạm thiên tái 
sinh trên các cõi trời Sắc giới và Vô sắc giới mà thôi, không làm nhiệm vụ trì nghiệp. 
 
 3, Upapīḷakakamma – Chƣớng nghiệp:    

 Chƣớng nghiệp là nghiệp hãm hại nghiệp đối nghịch và quả của nghiệp đối 
nghịch này. Päḷi có ghi:  

  * Kammantaraṃ  vä  kammanibbattakhandhasantänaṃ  vä  upapīḷetī’ti  =  
upapīlakaṃ. 
        Nghiệp nào hãm hại nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là Upapīlakakamma – Chƣớng nghiệp. 

 Chi pháp của  chƣớng nghiệp  chính là 12 Bất thiện nghiệp và 7 Dục giới đại 
thiện nghiệp. Chƣớng nghiệp có 3 phận sự là: 

  a, Ngăn cản nghiệp đối nghịch khác sinh quả: Chƣớng nghiệp làm nhiệm 
vụ ngăn cản, hãm hại, không cho nghiệp đối nghịch có cơ hội sinh quả. Cụ thể là 
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thiện nghiệp trong kiếp hiện tại ngăn cản các bất thiện nghiệp đã tạo, không để cho 
các bất thiện nghiệp này trổ quả; cũng thế các bất thiện nghiệp trong kiếp hiện tại 
ngăn cản không cho các thiện nghiệp có cơ hội trổ quả. 

  b, Kìm hãm khả năng đang cho quả của nghiệp đối nghịch: Chƣớng 
nghiệp khởi sinh làm cho nghiệp đối nghịch đang có cơ hội sinh quả bị suy yếu tiềm 
năng sinh quả đó. Thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có nhiệm vụ kìm hãm bất 
thiện nghiệp có cơ hội trổ quả, làm cho khả năng trổ quả suy yếu đi, quả không còn 
nặng nề đáng lẽ phải có. Và ngƣợc lại bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại sẽ 
hãm hại thiện nghiệp có cơ hội cho quả, làm cho khả năng trổ quả của thiện nghiệp 
suy yếu đi, không đƣợc nhƣ ý. 

  c, Biến đổi ngũ uẩn (danh-sắc pháp) là quả của nghiệp đối nghịch:  
Chƣớng nghiệp khi đã sinh khởi có khả năng làm thay đổi danh pháp, sắc pháp, là 
quả của nghiệp đối nghịch. Nghĩa là thiện nghiệp hãm hại làm cho ngũ uẩn, danh-
sắc pháp là quả của bất thiện nghiệp biến đổi, không nhƣ trƣớc nữa. Cũng nhƣ thế, 
khi bất thiện nghiệp phát sinh, nó sẽ là chƣớng nghiệp hãm hại, làm biến đổi ngũ 
uẩn là quả của thiện nghiệp. 
 
 4, Upaghätakakamma – Đoạn nghiệp:    

 Đoạn nghiệp là nghiệp làm phận sự sát hại, cắt đứt nghiệp khác, cắt đứt ngũ 
uẩn, danh – sắc pháp là quả của nghiệp khác. Ta có Päḷi định nghĩa: 

  * Kammantaraṃ  vä  kammanibbattakhandhasantänaṃ  vä  upaghätetī’ti  
=  upaghätakaṃ. 
        Nghiệp nào cắt đứt nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là Upaghätakakamma – Đoạn nghiệp. 

 Đoạn nghiệp chính là nghiệp sát hại, cắt ngang sự trổ quả của nghiệp khác 
hoặc cắt đứt quả của nghiệp khác (danh-sắc, ngũ uẩn). Chi pháp của nghiệp này 
chính là 12 Bất thiện nghiệp và 21 Thiện nghiệp. Đoạn nghiệp có 2 phận sự là: 

  a, Cắt đứt nghiệp khác: Đoạn nghiệp khi khởi sinh sẽ cắt đứt nghiệp khác 
vĩnh viễn và nghiệp đó không còn cơ hội cho quả nữa. Có 3 trƣờng hợp là: 

 – Thiện đoạn nghiệp cắt đứt bất thiện nghiệp khác. 
 – Thiện đoạn nghiệp cắt đứt thiện nghiệp khác 
 – Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt thiện nghiệp khác. 
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  b, Cắt đứt quả của nghiệp khác: Đoạn nghiệp sinh khởi sẽ cắt đứt danh-
sắc pháp, ngũ uẩn là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc toàn phần, sát hại 
sinh mạng của chúng sinh ấy. Đoạn nghiệp xảy ra trong 4 trƣờng hợp là: 

 – Thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của bất thiện nghiệp khác. 
 – Thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của thiện nghiệp khác 
 – Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của thiện nghiệp khác. 
 – Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của bất thiện nghiệp khác. 

 
 II. PĀKADĀNAPARIYĀYA – TUẦN TỰ QUẢ BÁO  

 Về phƣơng diện tuần tự trổ quả thì nghiệp đƣợc phân thành 4 loại, đó là: 

 * Garukamma – Trọng yếu nghiệp, 
 * Asannakamma – Cận tử nghiệp, 
 * Āciṇṇakamma – Tập quán nghiệp, 
 * Kaṭattäkamma – Thƣờng nghiệp. 
 
 1, Garukamma – Trọng yếu nghiệp: 

 Trọng yếu nghiệp là loại nghiệp có năng lực mạnh nhất, cho quả kế theo sau 
tử tâm, tức là trong kiếp tới hoặc kiếp thứ hai nối tiếp nhau một cách chắc chắn. Các 
nghiệp khác không thể ngăn chặn việc trổ quả của nghiệp trọng yếu này đƣợc. Trong 
Päḷi có định nghĩa nhƣ sau: 

  * Kammantarehi  paṭibähituṃ  asakkuṇeyyuttä  garukaṃ  kamman’ti  = 
garukammaṃ. 
         Nghiệp nặng bởi vì các nghiệp khác không thể cho quả được, do vậy 
được gọi là Garukamma – Trọng yếu nghiệp. 

 Trọng yếu nghiệp có 2 loại là: 

  – Ác trọng yếu nghiệp: bao gồm ác nghiệp tà kiến cố định (niyatamicchä-
diṭṭhikamma) và 5 ác nghiệp vô gián (pañcänantariyakamma). 
  – Thiện trọng yếu nghiệp: bao gồm 5 Sắc giới thiện nghiệp và 4 Vô sắc giới 
thiện nghiệp. 

 Chi pháp của Trọng yếu nghiệp là tác ý tâm sở đồng sinh với: 

  – Tham căn tâm hợp với tà kiến (tạo ác nghiệp tà kiến cố định) 
  – Sân căn tâm (tạo 5 ác nghiệp vô gián) 
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  – 5 Sắc giới thiện tâm và 4 Vô sắc giới thiện tâm. 
 
 2, Āsannakamma – Cận tử nghiệp: 

 Cận tử nghiệp là nghiệp sinh khởi gần lúc lâm chung hoặc nhớ tƣởng đến  
nghiệp nào đó đã tạo rồi lúc gần chết. Päḷi có định nghĩa: 

  * Āsanne  kataṃ  =  äsannaṃ  (vä) 
  * Āsanne  anussaritaṃ  =  äsannaṃ. 
        Nghiệp tạo ra trong lúc gần chết gọi là Āsannakamma – Cận tử nghiệp 
(hoặc)          
        Sự nhớ lại việc đã làm khi lâm chung gọi là Āsannakamma – Cận tử nghiệp. 

 Đó chính 12 Bất thiện nghiệp và 7 Dục giới đại thiện nghiệp. Lúc lâm chung, 
cận tử nghiệp phát sinh dƣới 2 trƣờng hợp: 

 – Tƣởng nhớ đến thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo từ trƣớc. 
 – Thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đƣợc tạo ra khi lâm chung. 

 Các cận tử thiện nghiệp hoặc ác nghiệp sẽ cho quả trong thời kỳ tái sinh ở 
kiếp sau. 
 
 3, Āciṇṇakamma – Tập quán nghiệp: 

 Tập quán nghiệp là nghiệp thƣờng đƣợc tác hành luôn khi, thƣờng đƣợc tích 
lũy tạo thành thói quen. Päḷi định nghĩa nhƣ sau: 

  * Ācīyati  punappunaṃ  kariyatī’ti  =  äciṇṇaṃ. 
        Nghiệp nào mà chúng sinh thường tích lũy (làm) hoài hoài, nghiệp đó gọi 
là Āciṇṇakamma – Tập quán nghiệp. 

 Chi pháp của tập quán nghiệp chính là tác ý tâm sở hợp với 12 Bất thiện tâm 
và 8 Dục giới đại thiện tâm. Tập quán nghiệp chia làm 2 loại là: 

  – Ác tập quán nghiệp 
  – Thiện tập quán nghiệp. 
 
 4, Kaṭattäkamma – Tích lũy nghiệp:  

 Tích lũy nghiệp là nghiệp mà chỉ tạo cho có tạo; không lƣu tâm, không chú ý 
nhiều khi thực hiện và nghiệp này không  thuộc vào 3 loại nghiệp trên. Päḷi định nghĩa 
nhƣ sau: 
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  * Kaṭattä  eva  kamman’ti  =  kaṭattäkammaṃ. 
        Hành động tạo tác mang tên là nghiệp mà chỉ có thực hiện mà thôi, thì 
gọi là Kaṭattäkamma – Tích lũy nghiệp. 

 Chi pháp của Tích lũy nghiệp cũng chính là 12 Bất thiện nghiệp và 7 Dục giới 
đại thiện nghiệp. 

 Tích lũy nghiệp là nghiệp loại thƣờng, bao gồm những thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp nào mà đƣợc tạo ra và có ít năng lực nên không thuộc về Trọng yếu 
nghiệp, cũng không sinh khởi lúc lâm chung nên không thuộc về Cận tử nghiệp, cũng 
chẳng đƣợc tạo thành thói quen nên không phải là Tập quán nghiệp. Trong kiếp hiện 
tại nó không thuộc về 3 loại nghiệp trên và đến lúc chết nếu không có 3 nghiệp trên 
thì nghiệp này sẽ cho quả đi tái sinh. 

 Khi chúng sinh đã tạo các ác nghiệp hoặc thiện nghiệp rồi thì các nghiệp đó 
sẽ tuần tự trổ quả trƣớc sau theo năng lực của chúng, nghĩa là theo trình tự: Trọng 
yếu nghiệp trổ quả trƣớc, rồi đến Cận tử nghiệp, Tập quán nghiệp và cuối cùng là 
Tích lũy nghiệp. 

 
 III. PĀKAKĀLA – THỜI GIAN CHO QUẢ  

 Về phƣơng diện thời gian cho quả thì nghiệp đƣợc phân thành 4 loại, đó là: 

 * Diṭṭhadhammavedanīyakamma – Hiện báo nghiệp, 
 * Upapajjavedanīyakamma – Sanh báo nghiệp, 
 * Aparäpariyavedanīyakamma – Hậu báo nghiệp, 
 * Ahosikamma – Vô hiệu nghiệp. 
 
 1, Diṭṭhadhammavedanīyakamma – Hiện báo nghiệp: 

 Hiện báo nghiệp là loại nghiệp có năng lực cho quả ngay trong kiếp hiện tại 
đang sống của chúng sinh. 

 Đó chính là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm và 7 Dục giới đại 
thiện tâm, khi làm phận sự tốc hành tâm thứ nhất  của mỗi lộ trình tâm. 

 Cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp đều có khả năng làm Hiện báo nghiệp cho quả 
trong kiếp hiện tại. 
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 Hiện báo nghiệp có 2 loại: 

  – Paripakka: Nghiệp già dặn, có nhiều năng lực, cho quả trong khoảng 
thời gian 7 ngày trong kiếp hiện tại. 

  – Aparipakka: Nghiệp chƣa già dặn, có ít năng lực, cho quả sau 7 ngày cho 
đến hết kiếp hiện tại. 

 Nhƣ vậy, trong 7 tốc hành tâm của mỗi lộ trình tâm khi chúng sinh tác 
nghiệp thì tốc hành tâm thứ nhất tạo nên Hiện báo nghiệp và sẽ cho quả trong kiếp 
hiện tại này; nếu nhƣ không trổ quả thì nghiệp này trở thành Vô hiệu nghiệp, không 
có khả năng cho quả nữa. 
 
 2, Upapajjavedanīyakamma – Sanh báo nghiệp: 

 Sanh báo nghiệp là loại nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp, ngay sau khi dứt 
kiếp sống này.  

 Chi pháp của nghiệp này là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm và 7 
Dục giới đại thiện tâm làm phận sự Dục giới tốc hành tâm (Kämajavanacitta) là sát-na 
tâm thứ 7 (cuối cùng) trong mỗi lộ trình tâm.  

 Thiện nghiệp cũng nhƣ bất thiện nghiệp đã tạo đều có khả năng làm Sanh 
báo nghiệp, cho quả trong kiếp kế tiếp (gọi là kiếp thứ 2). 

 Khi cho quả thì các quả này sẽ trổ cả trong 2 thời kỳ: 

  * Paṭisandhikäla – Thời tái sinh: bắt đầu kiếp sống mới của chúng sinh. 
  * Pavattikäla – Thời hiện hữu: kể từ sau khi tái sinh cho đến hết kiếp hiện tại. 
 
 3, Aparäpariyavedanīyakamma – Hậu báo nghiệp: 

 Hậu báo nghiệp là loại nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp 
cuối cùng của bậc Thánh Arahán, trƣớc khi tịch diệt. Nghĩa là loại nghiệp mà chúng 
sinh đã tạo, không có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, không cho quả trong kiếp 
kế tiếp, không trở thành vô hiệu quả thì sẽ chờ cơ hội trổ quả từ kiếp thứ ba trở đi 
cho đến khi chúng sinh đó đắc quả Arahán – là kiếp cuối cùng – trƣớc khi tịch diệt, 
Niết bàn. 

 Chi pháp của Hậu báo nghiệp là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm 
và 8 Dục giới đại thiện tâm làm phận sự của 5 Dục giới tốc hành tâm từ sát-na tâm 
thứ 2 đến sát-na tâm thứ 6 trong mỗi lộ trình tâm. 
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 Bất thiện nghiệp hoặc thiện nghiệp mà chúng sinh đã tạo đều có khả năng 
trở thành Hậu báo nghiệp cho quả từ kiếp thứ 3 trở đi cho đến kiếp cuối cùng của 
bậc Thánh Arahán trƣớc khi tịch diệt Niết bàn. Nếu chúng sinh còn tử sinh luân hồi 
trong 3 cõi 6 loài thì Hậu báo nghiệp này không thể trở thành Vô hiệu nghiệp đƣợc. 
 

               

ja ja ja ja ja ja ja

7 sát-na dục giới tốc hành tâm (kāmajavanacitta)

DIṬṬHADHAMMAVEDANĪYAKAMMA
HIỆN BÁO NGHIỆP

UPAPAJJAVEDANĪYAKAMMA
SANH BÁO NGHIỆP

APARĀPARIYAVEDANĪYAKAMMA
HẬU BÁO NGHIỆP

BA LOẠI NGHIỆP THÀNH TỰU

1 2 3 4 5 6 7

 
 

 4, Ahosikamma – Vô hiệu nghiệp: 

 Vô hiệu nghiệp là loại nghiệp đã tạo xong mà không cho quả của nghiệp. 
Nghĩa là nghiệp này trở thành không có hiệu quả, nó không thể cho quả cả trong thời 
quá khứ, trong hiện tại và ngay cả trong thời vị lai. Nhƣ trong sách “Vô Ngại Giải 
Đạo” có ghi:  
 “Ahosi  kammaṃ  nähosi  kammavipäko. 
   Ahosi  kammaṃ  natthi  kammavipäko. 
   Ahosi  kammaṃ  na  bhavissati  kammavipäko”. 
   “Nghiệp đã tạo nhưng đã không có quả của nghiệp. 
   Nghiệp đã tạo nhưng đang không có quả của nghiệp. 
   Nghiệp đã tạo nhưng sẽ không có quả của nghiệp.”  

 Hiện báo nghiệp nếu không cho quả trong kiếp hiện tại thì nó sẽ trở thành 
Vô hiệu nghiệp, cũng vậy  Sanh báo nghiệp nếu không cho quả trong kiếp tiếp đến 
thì nó sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp và cũng nhƣ thế nếu Hậu báo nghiệp không cho 
quả từ kiếp thứ ba đến kiếp cuối cùng của bậc Thánh Arahán trƣớc lúc tịch diệt Niết 
bàn thì thì nó sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp. 

 Tóm lại tất cả các nghiệp đã tạo không phải khi nào cũng có cơ hội cho quả 
đƣợc. Cho nên nghiệp nào theo thời gian cho quả mà không có cơ hội để trổ quả thì 
nghiệp đó trở thành Vô hiệu nghiệp. 
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 IV. PĀKAṬṬHĀNA – NƠI CHỐN TRỔ QUẢ  

 Về phƣơng diện nơi chốn (cảnh giới) trổ quả thì nghiệp đƣợc phân thành 4 
loại, đó là: 

 * Akusalakamma – Bất thiện nghiệp, 
 * Kämävacarakusalakamma – Dục giới thiện nghiệp, 
 * Rūpävacarakusalakamma – Sắc giới thiện nghiệp, 
 * Arūpävacarakusalakamma – Vô sắc giới thiện nghiệp. 
 
 1, Akusalakamma – Bất thiện nghiệp: 

 Tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm tạo nên các bất thiện nghiệp. 
Các bất thiện nghiệp này chính là các tính xấu, thói hƣ tật xấu và gây nên tội lỗi trên 
thế gian. Chúng khởi sinh qua ba cửa (môn) đó là: thân, khẩu và ý và tạo nên các 
thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp. Cụ thể có cả thảy 10 Bất thiện nghiệp 
qua 3 môn, đó là: 

  a, Thân ác nghiệp:  - sát sinh, 
   - trộm cắp, 
   - tà dâm. 

  b, Khẩu ác nghiệp: - nói dối, 
   - nói lời chia rẽ, 
   - nói lời thô tục, 
   - nói lời vô ích. 

  c, Ý ác nghiệp: - tham lam, 
  - thù hận, 
  - tà kiến. 

 Chúng sinh đã tạo các bất thiện nghiệp này rồi, nếu chúng cho quả trong thời 
kỳ tái sinh sẽ phải đọa vào 4 cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la hoặc súc sinh; 
còn trong thời kỳ hiện hữu thì sẽ nhận quả khổ sở, bệnh tật, ốm đau, đói khát, v.v… 
 
 2, Kämävacarakusalakamma – Dục giới thiện nghiệp: 

 Các nghiệp thiện đƣợc tạo bằng tác ý tâm sở đồng sinh với các Dục giới đại 
thiện tâm (Mahäkusalacitta) đƣợc gọi là  Dục giới thiện nghiệp. Đó là những việc làm 
thiện hảo, lời nói thiện hảo và ý nghĩ thiện hảo thông qua 3 môn là thân, khẩu và ý: 
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  a, Thân thiện nghiệp:  - tránh xa sát sinh, 
   - tránh xa trộm cắp, 
   - tránh xa tà dâm. 

  b, Khẩu thiện nghiệp: - tránh xa nói dối, 
   - tránh xa nói lời chia rẽ, 
   - tránh xa nói lời thô tục, 
   - tránh xa nói lời vô ích. 

  c, Ý thiện nghiệp: - không tham lam, 
   - không thù hận, 
   - có chánh kiến. 

 Chúng sinh đã tạo các Dục giới thiện nghiệp này rồi, nếu chúng cho quả trong 
thời kỳ tái sinh sẽ đƣợc sinh vào cõi ngƣời hoặc các cõi trời Dục giới; còn trong thời kỳ 
hiện hữu thì sẽ nhận quả an lạc, hạnh phúc, toại nguyện trong cuộc sống v.v…  
 
 3, Rūpävacarakusalakamma – Sắc giới thiện nghiệp: 

 Khi hành giả thực hành thiền định (samadhakammaṭṭhäna) đắc các tầng thiền 
Sắc giới với tâm thiền là các Sắc giới thiện tâm (Rūpävacarakusalacitta) sẽ tạo thành 
các Bất động nghiệp (Aneñjäbhisaṅkhärakamma) và đấy chính là các Trọng yếu 
nghiệp sẽ cho quả trong kiếp tới. 

 Sắc giới thiện nghiệp là những nghiệp thiện có đƣợc do việc tu tiến thiền 
định, kết quả thành tựu là An lạc định – Appanäsamadhi, nhƣ Päli có ghi: 

  * Rūpävacarakusalaṃ  pana  manokammeva  tañca  bhävanämayaṃ  appanä-
pattaṃ  jhänaṅgabhedena  pañcavidhaṃ  hoti. 
       Sắc giới thiện nghiệp là ý nghiệp mà thôi và nó thành tựu do nhờ hành 
thiền đạt đến an chỉ định, khi phân chia theo thiền chi thì có 5 hạng:  

 - Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm  có 5 thiền chi là    tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm, 
- Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có 4 thiền chi là            tứ, phỉ, lạc và nhất tâm, 
- Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có 3 thiền chi là                 phỉ, lạc và nhất tâm, 
- Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có 2 thiền chi là                       lạc và nhất tâm, 
- Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có 2 thiền chi là                          xả và nhất tâm. 
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 Quả của các nghiệp này là chúng sinh đó sẽ tái sinh vào các cảnh giới phạm 
thiên, còn gọi là Sắc giới và đƣợc hƣởng an lạc, hạnh phúc do thiền tạo ra. 
 
 4, Arūpävacarakusalakamma – Vô sắc giới thiện nghiệp: 

 Khi hành giả thực hành thiền định (samadhakammaṭṭhäna) đắc các tầng thiền 
Vô sắc giới với tâm thiền là các Vô sắc giới thiện tâm (Arūpävacarakusalacitta) sẽ tạo 
thành các Bất động nghiệp (Aneñjäbhisaṅkhärakamma) và đấy là các Trọng yếu 
nghiệp sẽ cho quả trong kiếp tới, giống nhƣ các Sắc giới thiện tâm vậy. 

 Vô sắc giới thiện nghiệp là những nghiệp thiện có đƣợc do việc tu tiến thiền 
định, kết quả thành tựu là An lạc định – Appanäsamadhi, nhƣ Päli có ghi: 

  * Tathä aūpävacarakusalañca manokammaṃ tampi bhävanämayaṃ  appanä-
pattaṃ  ärammaṇabhedena  catubbidhaṃ  hoti. 
        Cũng vậy, vô sắc giới thiện nghiệp là ý nghiệp và nó thành tựu do nhờ 
hành thiền đạt đến an chỉ định, khi phân chia theo đối tượng của thiền thì có 4 hạng:  

- Không vô biên xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Thức vô biên xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Vô sở hữu xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm. 

 Quả của các nghiệp này là chúng sinh đó sẽ tái sinh vào các cõi trời vô sắc 
giới, là những cảnh giới chỉ có danh uẩn mà thôi, không có sắc uẩn. 

 
KẾT LUẬN: 

 Nghiệp và quả của nghiệp là vấn đề lớn của Phật giáo mà Đức Phật đã thuyết 
giảng trong nhiều bài kinh và nhất là trong Tạng Vi Diệu Pháp. Chúng chứa đựng 
nhiều nội dung sâu sắc, khó lĩnh hội và khó nghĩ bàn đƣợc nhƣ trong bài kinh 
Acinteyyasutta (Aṅguttaranikäya, Catukanipäta) Đức Đạo Sƣ đã dạy về 4 điều bất khả 
tƣ nghì là: 

 – Ân đức chƣ Phật 
 – Thần thông, thiền định, 
 – Nghiệp và quả của nghiệp, 
 – Tạo thiên lập địa. 
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 Tuy nhiên, muốn hay không thì cũng tuân thủ theo luật nhân quả; gieo nhân 
gì thì gặp quả ấy, làm thiện thì hƣởng quả lạc, làm ác phải nhận quả khổ. Đó là quy 
luật muôn đời của vũ trụ nhân hoàn này... 
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BÀI MƯỜI MỘT 

 

TỨ  THÁNH  ĐẾ 
 
 
 
 
 

 Ariyasacca – Thánh Đế (Tứ Thánh Đế) là bốn chân lý hay bốn sự thật, là 
pháp của bậc Thánh nhân nghĩa là các bậc Thánh đã thông suốt, đƲt đáo bốn chân lý 
này, hoặc nói cách khác là bốn sự thật này làm cho phàm nhân thành tựu quả vị bậc 
Thánh. Đấy là những sự thật không sai lệch, chuẩn mực, đúng như chân như thật, 
nên được gọi là Ariyasaccadhamma – Pháp Thánh Đế. 

 Pháp Thánh Đế có 4 pháp, còn gọi là Tứ Diệu Đế, đó là: 

  * Dukkhasacca – Khổ Đế, 
  * Samudayasacca – Tập Đế, 
  * Nirodhasacca – Diệt Đế, 
  * Maggasacca – ĐƲo Đế. 

 
 I. DUKKHASACCA – KHỔ ĐẾ 

 Khổ là một sự thật, một chân lý mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và tuyên 
thuyết cho các hàng chư thiên và nhân loƲi thấu biết. Ở đây pháp tự nhiên là sự thật 
ấy chính là các pháp hữu vi luôn luôn bị thúc ép, bị hành hƲ, bị biến động, bị thay 
đổi thường xuyên và luôn khi bị tƲo tác bởi các yếu tố, các duyên làm cho sinh khởi, 
cho đến lúc hết các duyên này thì mới diệt đi. 

 1, Theo tƲng Kinh:  

 Theo quan điểm của tƲng Kinh thì Khổ đế chính là sanh, lão, bệnh, tử, sầu, 
ưu, bi, khổ não, khóc lóc, than vãn, xa cách người thương là khổ, gần gũi người 
không ưa là khổ, cầu mà không được là khổ, nói tóm lƲi chấp thủ vào ngũ uẩn do 
tâm tham ái và tà kiến là khổ.  

 Về tính chất thì có 3 loƲi khổ, đó là: 
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  a, Khổ khổ (Dukkhadukkha): đây chính là cảm thọ khổ (dukkhavedanä), 
là khổ khó chịu đựng nổi, như khổ trên thân và khổ trong tâm. 

  b, HoƲi khổ (Vipariṇämadukkha): chính là cảm thọ lƲc (sukhavedanä) bị 
trƲng thái vô thường làm biến động, thay đổi cho nên lƲc trở thành khổ. HoƲi khổ 
còn được gọi là biến chất khổ. 

  c, Hành khổ (Saṇkhäradukkha): tất cả các hành (pháp hữu vi) đều vô 
thường, luôn bị tác động, tƲo tác bởi 4 yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực nên 
sanh diệt, diệt sanh liên tục không ngừng nghỉ, đó chính là hành khổ. 

 2, Theo tƲng Vi Diệu Pháp: 

 Ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Nếu phân chia rộng ra, có tất cả 
160 pháp, bao gồm:  

  - 81 tâm hiệp thế (lokīyacitta) 
  - 51 tâm sở (trừ tâm sở tham – lobhacetasika) 
  - 28 sắc pháp (rūpa). 

 Nói rút gọn thì đấy là danh - sắc. 

 
 II. SAMUDAYASACCA – TẬP ĐẾ 

 Nguyên nhân của khổ là một sự thật, một chân lý, là pháp nói đến nhân làm 
phát sinh khổ, hay cho quả là khổ hiện hữu ra và níu kéo chúng sinh không cho thoát 
khỏi khổ trầm luân trong tam giới. 

 1, Theo tƲng Kinh:  

 Theo quan điểm của tƲng Kinh thì Tập đế là tham ái (taṇhä), gồm có 3 loƲi: 

  * Dục ái (Kämataṇhä): sự bám víu, dính mắc, tham luyến vào đối tượng 6 
cảnh trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp). 

  * Hữu ái (Bhavataṇhä): tham ái trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc tham ái vào 3 cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.  

  * Phi hữu ái (Vibhavataṇhä): tham ái trong 6 cảnh trần hợp với đoƲn kiến.  

 2, Theo tƲng Vi Diệu Pháp: 

 Theo Vi Diệu tƲng thì thực tính pháp (sabhävadhamma) của tham ái (taṇhä) 
chính là tâm sở tham (lobhacetasika). Bản chất thực sự của tham ái, pháp cốt lõi điều  
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khiển tham ái và là nguyên nhân của khổ, tƲo tác ra khổ là tâm sở tham này. 

 
 III. NIRODHASACCA – DIỆT ĐẾ 

  Sự diệt tận khổ đau, chấm dứt mọi nỗi khổ gọi là Diệt đế (Nirodhasacca). 
Thật ra thì, Khổ đế là pháp cần nhận rõ còn việc diệt khổ chính là diệt tận nguyên 
nhân sinh ra khổ, tức là diệt tận vô minh và ái dục, đó cũng chính là diệt trừ các 
phiền não (kilesa). Cho nên, ở đây cần hiểu rõ diệt tận phiền não có nghĩa là không 
để cho phiền não khởi sinh được nữa.  

 TƲi thời điểm mà các danh pháp (tâm và tâm sở) nhận Niết bàn (Nibbäna) 
làm đối tượng, thì lúc ấy Diệt đế hiện hữu. Bởi vậy, Diệt đế có chi pháp là Niết bàn 
và Niết bàn này là đối tượng bên ngoài, là pháp diệt tận phiền não và khổ đau (xem 
thêm bài 12 – Niết bàn). 

 
 IV. MAGGASACCA – ĐƱO ĐẾ 

  Pháp đưa đến sự diệt khổ hay pháp dẫn đắt chúng sinh thoát khỏi mọi khổ 
ách gọi là ĐƲo đế (Maggasacca). ĐƲo đế là đƲo lộ, là con đường mà hành giả thực 
hành theo sẽ đƲt đáo Niết bàn, thoát khỏi khổ não luân hồi. Con đường đưa đến 
Niết bàn này chính là Thánh ĐƲo tám ngành hay có 8 chi phần và còn được gọi là 
Bát Chánh ĐƲo. Về mặt thực tính pháp, Thánh ĐƲo (Ariyamagga) có 8 chi là: 

   

Chánh Kiến
Chánh Tư Duy 

Sammädiṭṭhi
Sammäsaṅkappa 

PAÑÑĀ - TUỆ

Chánh Ngữ
Chánh Nghiệp
Chánh MƲng 

Sammäväca
Sammäkammanta
Sammääjīva 

SĪLA - GIỚI

Chánh Tinh Tấn
Chánh Niệm
Chánh Định 

Sammäväyäma
Sammäsati
Sammäsamädhi 

SAMĀDHI - ĐỊNH

 
  Đức Phật đã chứng ngộ Tứ Thánh Đế và đem ra truyền dƲy cho chư thiên 
cùng nhân loƲi đúng như những gì Ngài đã chứng ngộ nhằm mục đích cho người 
nghe thấy đúng với sự thật, chứng đắc giống như Ngài, tức là làm cho thanh tịnh, 
thoát khỏi khổ ách, đoƲn tận phiền não,... 



Phật Pháp Căn Bản 
 

 92 

  V. PHẬN SỰ CỦA TỨ THÁNH ĐẾ 

  Đối với Tứ Thánh Đế, những phận sự cần phải làm của hành giả trong quá 
trình tu tập và chứng đắc ĐƲo, Quả và Niết bàn là: 

    * Khổ đế (Dukkhasacca): là pháp cần nhận biết (Pariññäkicca). 
   * Tập đế (Samuddayasacca): là pháp cần đoƲn trừ (Pahätabbakicca). 
   * Diệt đế (Nirodhasacca): là pháp cần làm thấu rõ (Sacchikätabbakicca). 
   * ĐƲo đế (Maggasacca): là pháp cần tu tiến (Bhävetabbakicca). 

  Cả 4 phận sự này cần được tiến hành đồng thời trong lúc tu tập Tứ niệm xứ, 
nghĩa là: 

  TƲi thời điểm quán sát danh-sắc là đối tượng của việc tu tập Tứ niệm xứ, 
được gọi là làm phận sự trong việc nhận biết Khổ đế. 

  Trong lúc quán sát danh-sắc đang hiện hữu, là đối tượng hiện tƲi đó, thì 
abhijjä (tham ái) và domanassa (sân hận) không thể sinh khởi được, đấy chính là phận 
sự trong việc đoƲn trừ Tập đế. 

  Khi đang quán sát danh-sắc tiếp diễn liên tục như thế, việc nhận biết khổ đế 
nhiều lên bao nhiêu thì việc đoƲn trừ tập đế cũng mƲnh lên bấy nhiêu. Chính việc 
đoƲn trừ Tập đế ấy được gọi là có phận sự trong việc làm thấu rõ Diệt đế.  

  Và cũng chính việc nhận biết Khổ đế đang được tiến hành đó gọi là đồng 
thời tu tiến ĐƲo đế. Lúc ấy giới, định và tuệ cùng được tiến hành đồng nhau trên đối 
tượng của Tứ niệm xứ và được gọi là việc thực hành giới, định và tuệ đồng thời. 
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BÀI MƯỜI HAI 

 

PHÁP THỰC HÀNH 
 
 
 
 
 

 Việc thực hành theo lời dƲy của Đức ĐƲo Sư là pháp hành trên phương diện 
tâm linh; đó là việc làm cho thanh tịnh tâm ý, đoƲn trừ phiền não, cƶu uế của nội 
tâm nhằm giƴi thoát mọi trói buộc, trƸm luân, đưa người thực hành đến giác ngộ, giƴi 
thoát. Như chúng ta đã biết phiền não, cƶu uế có 3 cƶp độ để đoƲn trừ:  

  * Phiền não thô thiển được đoƲn trừ bởi sąla – giới. 
  * Phiền não hƲng trung được đoƲn trừ bởi samädhi – định. 
  * Phiền não vi tế được đoƲn trừ bởi paññä – tuệ. 

 Như vậy, pháp thực hành trong Phật giáo chính là pháp hành trên 3 phương 
diện: giới, định và tuệ.  

 
 I. SĄLA – GIỚI 

  Sąla – Giới  là sự thu thúc, sự cẩn trọng về thân và khẩu để tránh vi phƲm vào 
các điều răn, điều ngăn cƶm mà Đức Phật đã chế định trong tƲng Luật 
(Vinayapiṭaka), nhằm giúp cho người thực hành theo lời Phật dƲy không làm các điều 
cƶm trong các thân ác hành (käyaducarita) và khẩu ác hành (vacąducarita). 

  1, Thành tựu giới:   

  Giới được thành tựu dựa trên: thu thúc, tâm sở, tác ý nguyện giới và không vi 
phƲm điều học. 

   a, Thu thúc: đây chính là sự thúc liễm, cẩn trọng để không cho tội lỗi sinh 
khởi nơi thân và khẩu. Hành giƴ thực hành thông qua sự thu thúc các học giới 
(päṭimokkhasaṅvara), thu thúc niệm (satisaṅvara), thu thúc trí (ñäṇasaṅvara), thu thúc 
nhẫn (khantisaṅvara), thu thúc tƶn (viriyasaṅvara). 
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   b, Tâm sở: bao gồm 3 tiết chế tâm sở (viratącetasika), tâm sở vô tham 
(alobhacetasika), tâm sở vô sân (adosacetasika), tâm sở tuệ (paññäcetasika), v.v...  

  Đó chính là không làm khẩu ác hành, thân ác hành và tà mƲng (micchääjąva) 
tƲi thời điểm chƲm mặt với các đối tượng làm nhân tố cho các ác hành bằng sự hiện 
hữu thích hợp của tâm sở chánh ngữ (sammäväcacetasika), tâm sở chánh nghiệp 
(sammäkammantacetasika), tâm sở chánh mƲng (sammääjąvacetasika). Hoặc là lúc 
đang làm phước sự như: bố thí, cúng dường, trì giới, tụng kinh, lƲy Phật, v.v... có sự 
tham gia của các tâm sở vô tham (alobhacetasika), tâm sở vô sân (adosacetasika) trong 
các tâm đƲi thiện (mahäkusalacitta); chính các phước sự này sẽ là rào ngăn cƴn không 
cho các ác nghiệp khởi lên. 

   c, Tác ý nguyện giới: việc tránh xa các thân ác hành và khẩu ác hành với 
tác ý khởi lên trước rằng sẽ không làm các điều tội lỗi, ác hƲnh như: sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và chƶt say, v.v... dựa trên năng lực của tâm sở tác ý 
(cetanäcetasika) mà bƴn thân quyết tâm sẽ tránh khỏi, đƶy gọi là nguyện giới 
(samädäna). 

   d, Không vi phƲm điều học: là quyết tâm không để vi phƲm các điều học 
(sikkhäpada), còn gọi là học giới mà bƴn thân hành giƴ hay đệ tử Phật đã phát 
nguyện thọ trì rồi. 

  2, Hành trì giới:  

  Việc giữ giới hay còn gọi là trì giới chính là việc người thực hành không vi 
phƲm các học giới mình đã thọ nguyện, tức là việc không làm các điều ác, tội lỗi trên 
thân và khẩu.  

  Trong giữ giới có cƴ giữ giới thanh tịnh và giữ giới không thanh tịnh: 

   * Nếu như người nào giữ giới mà nương theo lợi lộc, danh tiếng, khen 
ngợi, lƲc thú, hoặc đề cập đến sự đẹp đẽ, không bệnh tật và tăng tuổi thọ thì sự giữ 
giới này là không thanh tịnh, bởi vì đó là nơi mà phiền não, cƶu uế có thể bám víu 
vào để phát triển. 

   * Nếu như người nào giữ giới mà dựa vào đó để thoát khỏi khổ não, để 
đoƲn trừ cƶu bẩn của nội tâm, để thƶu rõ Niết bàn thì việc giữ giới ƶy là thanh tịnh và  
được bậc trí tán thán. Giữ giới thanh tịnh chính là hành trì theo Tứ thanh tịnh giới 
(Catupärisuddhisąla) mà Đức Phật đã chế định trong tƲng Luật. 
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  3, Lợi ích của giữ giới:  

  Người hành trì theo giới luật, luôn có được tài sƴn, danh tiếng lan tỏa khắp 
nơi. Khi người đó đi vào hội chúng đang tụ họp sẽ không ngƲi ngùng, sợ hãi; lúc gƸn 
chết luôn tỉnh táo, đƸu óc sẽ không lẫn lộn và khi chết đi sẽ tái sinh vào cƴnh giới an 
lƲc. Nếu giới chính là các đƲo chi  trong Bát Thánh ĐƲo sẽ dẫn dắt đến Niết bàn, do 
bởi giới đồng hành cùng định và tuệ.   

  Ngoài việc giúp cho người thực hành đoƲn trừ được phiền não loƲi thô thiển, 
không vi phƲm các điều học, không làm các thân ác hành và khẩu ác hành, giới còn 
là nền tƴng giúp cho định luôn được vững chãi, ổn cố trên đề mục (đối tượng) dựa 
vào sự thu thúc thân và khẩu một cách tốt đẹp của giới. 

  4, Tứ thanh tịnh giới:  

  Với mục đích giác ngộ, giƴi thoát khỏi khổ não, luân hồi hành giƴ cƸn phƴi trì 
giới một cách nghiêm ngặt hơn với những học giới (sikkhäpada) mà giúp cho người 
thực hành thanh tịnh thân tâm, đoƲn trừ phiền não, tận diệt cƶu uế của nội tâm. Đó 
chính là Tứ thanh tịnh giới (Catupärisuddhisąla).  

  Tứ thanh tịnh giới có 4 loƲi như sau: 

   a, Biệt giƴi thoát thu thúc giới (Päṭimokkhasaṅvarasąla): thu thúc, cẩn trọng, 
giữ gìn để không vi phƲm các điều học, các học giới mà Đức Phật đã chế định ra 
trong tƲng Luật. 

   b, Lục căn thu thúc giới (Indriyasaṅvarasąla): thu thúc, phòng hộ, giữ gìn 6 
căn, không để cho các bƶt thiện pháp xâm nhập mọi lúc, mọi nơi. 

   c, Dưỡng mƲng thanh tịnh giới (Ājąvapärisuddhisąla): nuôi mƲng bằng hành 
động chân chánh, không tà mƲng nuôi thân, không làm các nghề nghiệp bƶt chánh 
mà Đức Thế Tôn đã cƶm chế, … 
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   d, Liên hệ vật dụng giới (Paccayasannisitasąla): là sự quán tưởng bốn món 
vật dụng (y phục, vật thực, chỗ cư ngụ, thuốc chữa bệnh) trước khi thọ dụng, trong 
lúc thọ dụng và sau khi đã thọ dụng trong ngày rồi, nhằm ngăn chặn tham ái phát 
sinh. 

  Trong Tứ thanh tịnh giới này, Lục căn thu thúc giới (Indriyasaṅvarasąla) dẫn 
đƸu và bao quát tƶt cƴ các giới còn lƲi, phù hợp với hàng tƲi gia cư sĩ muốn giữ giới 
cho được trong sƲch. Đây là yếu tố quan trọng và là một nền tƴng tương đồng với 
việc tu tiến niệm xứ (satipaṭṭhäna), một khi tu tập niệm xứ lớn mƲnh hơn lên thì cũng 
có nghĩa là làm cho các căn được hộ trì (indriyasaṅvarasąla) tốt hơn lên.  

 Do vậy, sąla – giới có đối tượng là các niệm xứ (satipaṭṭhäna) tức là có danh-
sắc làm đối tượng thì giới này được gọi là adhisąla – giới cao thượng.  

 
 II. SAMĀDHI – ĐỊNH 

  Samädhi – Định là trƲng thái tâm ổn cố, trụ vững trên một đối tượng duy 
nhƶt dưới năng lực của ekaggatäcetasika – tâm sở nhƶt tâm. 

  Nếu tâm an trú trên đối tượng trong một thời gian ngắn gọi là khaṇika-
samädhi – sát-na định, hay còn gọi là upacärasamädhi – cận định. 

  Nếu tâm an trú trên đối tượng một cách vững chãi hơn lên, không chuyển 
đổi sang đối tượng khác và các thiền chi hiển lộ rõ ràng cùng với việc đè nén được 
các triền cái (nivaraṇa) chắc chắn thì gọi là appanäsamädhi – an chỉ định. 

  1, Phận sự của định: 

  Phận sự của định chính là đè nén không cho các pháp chướng ngƲi hay còn 
gọi là triền cái (nivaraṇa) sinh khởi ở trong nội tâm. Chính sự phát sinh của các thiền 
chi: tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm đã đè nén không cho các triền cái: hôn trƸm thụy 
miên, hoài nghi, sân hận, trƲo hối, tham dục  sinh khởi lên được, cụ thể như sau: 

 * Vitakka - TƸm đè nén Thąnamiddha - Hôn trƸm thụy miên. 

 * Vicära - Tứ đè nén Vicikicchä - Hoài nghi. 

 * Pąti - Phỉ đè nén Byäpäda - Sân hận. 

 * Sukha - LƲc   đè nén Uddhaccakukkucca - TrƲo hối. 

 * Ekaggatä - Nhƶt tâm đè nén Kämachanda - Tham dục.  
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  2, Lợi ích của định: 

  Hành giƴ thực hành định tốt đẹp rồi sẽ nhận được an lƲc cƴ thân lẫn tâm khi 
nhập thiền. Định là nền tƴng của tuệ, của thiền minh sát (vipassanä), là nhân để phát 
sinh thƸn thông (abhiññä) và nhập định. Những vị đã đắc thiền khi mãn kiếp sống sẽ 
tái sinh vào các cƴnh giới an lƲc của phƲm thiên hữu sắc hoặc vô sắc phù hợp với cƶp 
độ thiền mà mình đã chứng đắc. 

  3, Thiền định (thiền chỉ):  

  Thuật ngữ Päḷi để chỉ cho thiền định là samathakammaṭṭhäna, là một dƲng tu 
tiến nội tâm, làm cho tâm được yên tịnh, ổn cố và an trú trên một đối tượng; có thể 
dập tắt, đè nén các pháp chướng ngƲi (còn gọi là triền cái – nivaraṇa) và đƲt đến 
trƲng thái an chỉ định (appanäsamädhi), vững chãi trên một đối tượng duy nhƶt, lúc 
đó tâm hành giƴ được gọi là tâm thiền (jhänacitta) hay tâm đƲi hành (mahaggatacitta). 

  4, Đối tượng của thiền định: 

  Tâm thiền muốn khởi sinh được cƸn dựa vào việc chú tâm vào đối tượng cho 
đến lúc các chi thiền có sức mƲnh làm cho tâm ổn cố và trụ vững trên một đối tượng 
duy nhƶt. Đối tượng hay đề mục mà hành giƴ cƸn chú tâm vào trong việc tu tập thiền 
định có tƶt cƴ 40 đề mục, cụ thể như sau: 

  a, 10 Kasiṇa – Biến xứ: 

   Biến xứ đƶt Biến xứ nước 
   Biến xứ lửa Biến xứ gió 
  Biến xứ màu xanh Biến xứ màu vàng 
  Biến xứ màu đỏ Biến xứ màu trắng 
  Biến xứ chân không Biến xứ ánh sáng 



Phật Pháp Căn Bƴn 
 

 98 

  b,10 Asubha – Bƶt tịnh: (quán tử thi) 

  Thây phình trướng Thây bƸm xanh 
  Thây máu mủ Thây nứt nẻ 
  Thây thú ăn Thây phân lìa 
  Thây rã rời Thây máu chƴy  
  Thây sâu đục Xương xẩu lung tung 

  c, 10 Anussati – Tùy niệm: 

   Niệm Phật Niệm Pháp 
   Niệm Tăng Niệm giới  
  Niệm thí Niệm Thiên 
  Niệm hơi thở Niệm chết 
  Niệm thân hành (32 thể trược) Niệm tịch tịnh 

 d, 1 Āhärepaṭikūlasaññä – Quán vật thực bƶt tịnh 

 e, 1 Āhärepaṭikūlasaññä – Phân tích tứ đƲi   

 f, 4 Brahmavihära – Vô lượng tâm (PhƲm trú): 

  Từ  Bi 
  Tùy hỷ  Xƴ  

 g, 4 Arūpakammaṭṭhäna – Vô sắc thiền:  

  * Ākäsänañcäyatana – Không vô biên xứ: lƶy hư không vô tận làm đối 
tượng. 
  * Viññäṇañcäyatana – Thức vô biên xứ: lƶy không vô biên xứ tâm làm 
đối tượng. 
  * Ākiñcaññäyatana – Vô sở hữu xứ: lƶy không có gì cƴ  làm đối tượng. 
  * Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tưởng phi phi tưởng xứ: lƶy vô sở hữu 
xứ tâm làm đối tượng. 

 Sắc giới thiện tâm là những tâm phát sinh do quá trình tu tập thiền định 
(samathabhävanä) về Sắc giới. Hành giƴ cƸn sử dụng đề mục là các pháp chế định 
(paññatti) như đã nêu ở trên để tiến hành tu tập.  

 Bước đƸu hành giƴ chú tâm vào đề mục, rồi niệm thƸm (parikamma), tƲi thời 
điểm này tốc hành tâm là các tâm đƲi thiện, hành giƴ trƴi qua các trƲng thái ở cƶp độ 
sơ định (parikammasamädhi) rồi cận định (upacärasamädhi). Khi hành giƴ tiếp tục 
phát triển tu tập, tăng cường định hơn nữa, vững chắc hơn, vi tế hơn, đến cƶp độ an 
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chỉ định (appanäsamädhi); lúc này tâm của hành giƴ sẽ chuyển từ tâm đƲi thiện 
thành sắc giới thiện tâm. Đệ nhƶt thiền thiện tâm lƸn đƸu tiên khởi sinh với hành giƴ 
cùng với 5 thiền chi. Đây là thiện tâm cho quƴ paṭisandhi (tục sinh) ở các cõi trời 
phƲm thiên. 

                

bha na da ma par upa anu got jhä bha bha bha

paṭibhäganimitta

 
mks˚4

rpk 1

LỘ TRÌNH ĐỆ NHƵT THIỀN THIỆN TÂM

  

mvs˚4 mvs˚4

 
bha  = bhavaṅgacitta - hộ kiếp tâm                                  mvs˚4 =  
na = bhavaṅgacalanacitta - hộ kiếp tâm rung động       mahävipäka 
da  = bhavaṅguppacchedacitta - hộ kiếp tâm bị cắt       ñäṇasampayutta 4 
ma = manodvärävajjanacitta - ý môn hướng tâm 
par  = parikamma - chuẩn bị          
upa = upacära - cận hành              
anu = anuloma - thuận thứ 
got = gotrabhū - chuyển tánh 
jhä = jhänacitta - thiền tâm              rpk 1 = 1 rūpävacarapaṭhamajjhänakusala  
  
  Đây là lộ trình tâm phát sinh thiền lƸn đƸu tiên của hành giƴ tu tập thiền định 
và được chứng đắc sơ thiền. 

  Các Vô sắc giới thiện tâm sẽ sinh khởi trong quá trình tu tập thiền định vô sắc 
với các đối tượng và các bậc thiền như đã nói ở trên. 

 5, Sát-na định: 

 Đối với định (samädhi) có đối tượng là các niệm xứ (satipaṭṭhäna) hay nói 
cách khác, đối tượng là danh-sắc thì định này gọi là khaṇikasamädhi – sát-na định. 
Đây là loƲi định có tâm an trụ trên đối tượng hiện tƲi là danh pháp hoặc sắc pháp đó, 
định này sẽ thanh tịnh và vắng lặng khỏi các phiền não, cƶu uế nên được gọi là 
adhisamädhi – định tối thượng hay adhicitta – tâm tối thượng, trong 7 Thanh tịnh 
(Visuddhi) thì đƶy là Tâm thanh tịnh (Cittavisuddhi). 

mks˚4 = mahäkusalañäṇasampayutta 4 
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 III. PAÑÑĀ – TUỆ 

  Paññä – Tuệ là pháp thƶy biết nhân quƴ của các thực tính pháp (sabhäva-
dhamma) đúng như chân, như thật. Tuệ có nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hƲn như: 
vô si (amoha), trí (ñäṇa), chánh kiến (sammäṭṭhi),… 

  Riêng nói về chánh kiến thì có cƴ thƴy 6 loƲi chánh kiến như sau:   

  1, Kammassakatasammädiṭṭhi: sự thƶy biết đúng đắn về nghiệp và quƴ của 
nghiệp. Thƶy rằng chúng sinh có nghiệp riêng của mình và nhận lãnh quƴ của nghiệp 
đó, làm nghiệp thiện sẽ được quƴ lƲc, làm nghiệp ác sẽ nhận quƴ khổ. Nghiệp chính 
là hành động, việc làm của chính mình qua thân, khẩu và ý.  

  2, Jhänasammädiṭṭhi: là trí tuệ thƶy rõ nhân quƴ trong khi thực hành thiền 
định để cho tâm vắng lặng, định tĩnh trước các triền cái, chướng ngƲi. Cụ thể là tâm 
của hành giƴ an tịnh, yên lặng, không tham đắm, không chối đẩy, bực bội trước các 
đối tượng thuộc về ngũ trƸn (kämaguṇärammaṇa) và thọ hưởng niềm an lƲc (sukha) 
do thiên pháp sinh đó. Ngoài ra còn thƶy rõ quƴ báu của việc đắc thiền là thiền định 
này làm nền tƴng cho phép luyện thƸn thông (abhiññä) và là nền tƴng để tu tiến thiền 
minh sát (vipassanäbhävanä); hiển nhiên khi hành giƴ đã đắc thiền định rồi, nếu 
thiền định đó không bị suy thoái thì lúc mƲng chung sẽ được tái sinh vào các tƸng trời 
phƲm thiên, phù hợp với bậc thiền mà mình đã chứng đắc. 

  3, Vipassanäsammädiṭṭhi: trí tuệ thƶu biết bƴn chƶt thực tƲi của đối tượng 
đúng với sự thật, như chân, như thật rằng 6 trƸn cƴnh chỉ là danh pháp và sắc pháp 
mà thôi và danh, sắc này luôn sinh diệt và trong quá trình tu tập sẽ phát sinh trí tuệ 
thƶy biết danh, sắc đó có trƲng thái vô thường (luôn biến đổi), khổ (khó chịu đựng 
được) và vô ngã (không phƴi là ta, của ta, không thể điều khiển được). Do vậy, 
vipassanä là tên gọi của trí tuệ thƶy danh - sắc là vô thường (aniccaṃ), khổ (dukkhaṃ) 
và vô ngã (anattä), ba trƲng thái này có tên gọi là tam tướng (tilakkhaṇa). 

  4, Maggasammädiṭṭhi: là trí tuệ sinh khởi tiếp sau khi tu tiến vipassanä để 
thƶy rõ tam tướng rồi đƲo tâm (maggacitta) phát sinh, có đối tượng là Niết bàn 
(Nibbäna). Lúc hành giƴ thƶu rõ Niết bàn thì cũng là lúc các phiền não ngủ ngƸm 
(anusayakilesa) cũng được đoƲn tận tuyệt đối (samucchedapahäna). 

  5, Phalasammädiṭṭhi: là trí tuệ nhận Niết bàn làm đối tượng, sau khi tuệ trong 
đƲo tâm làm nhiệm vụ đoƲn trừ phiền não ngủ ngƸm xong thì tuệ này thực hiện phận 
sự thọ hưởng an lƲc nội tâm do việc nhận Niết bàn làm đối tượng. Đây là an lƲc tuyệt 
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hƴo và tối thượng, bởi vì hành giƴ đã giác ngộ, giƴi thoát nên gọi là vimuttisukha – 
giƴi thoát lƲc. 

  6, Paccavekkhaṇasammädiṭṭhi: là trí tuệ quán xét đƲo tâm (maggacitta), quƴ 
tâm (phalacitta), Niết bàn (nibbäna), các phiền não (kilesa) đã đoƲn tận và các phiền 
não còn sót lƲi trong quá trình chứng ngộ Niết bàn.  
 

 

CHÁNH 
TINH TƵN

SAMMĀ
VĀYĀMA

CHÁNH MƱNG

SAMMĀĀJĄVA

CHÁNH 
NGHIỆP
SAMMĀ

KAMMANTA

CHÁNH NGỮ

SAMMĀVĀCĀ

CHÁNH 
TƯ DUY
SAMMĀ

SAṄKAPPA

TUỆ

PAÑÑĀ

CHÁNH NIỆM

SAMMĀSATI

CHÁNH ĐỊNH

SAMMĀSAMĀDHI

CHÁNH KIẾN
SAMMĀDIṬṬHI

Paññä – Tuệ có công năng 
đoƲn tận phiền não tuyệt 
đối (samucchedapahäna), 
đồng hành với giới (sąla) và 
định (samädhi) trong quá 
trình tu tiến thiền tuệ 
(vipassanäkammaṭṭhäna) 
đến khi đắc đƲo quƴ, 
được gọi là sammädiṭṭhi – 
chánh kiến, đƶy cũng là 1 
trong 8 đƲo chi.
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  Paññä – Tuệ trong việc tu tiến niệm xứ, tu tiến minh sát, tu tiến Bát Thánh 
ĐƲo hoặc Trung đƲo là nói đến vipassanäsammädiṭṭhi và maggasammädiṭṭhi. Để làm 
cho hai loƲi chánh kiến này phát sinh được thì cƸn có 2 yếu tố sau: 

   * Được nghe chánh pháp từ bậc thức giƴ (parato ca ghoso saccänusandhi).  
   * TƲo sự hiểu biết về chánh pháp đã sinh khởi nơi tâm mình (ajjhatta ca 
yonisomanasikära). 

  Một khi hành giƴ đã có được đƸy đủ 2 yếu tố này thì có thể đƲt được 
vipassanäsammädiṭṭhi và nếu như hành giƴ có công hƲnh ba-la-mật tròn đủ, nhƶt là 
trí tuệ ba-la-mật thì hành giƴ sẽ đƲo đáo maggasammädiṭṭhi, đƶy là sự viên mãn của 
tuệ (paññä) mà hội tụ đƸy đủ 8 chi đƲo, gọi là maggasamaṅgą. 

  Giới, định và tuệ trong pháp hành cƸn tiến hành đồng thời với nhau trong 
việc tu tiến niệm xứ; nghĩa là giới, định và tuệ phƴi có cùng một đối tượng là danh 
hoặc sắc như nhau. Chẳng hƲn như lúc đang quán sát sắc ngồi  là đối tượng của thiền 
tuệ thì việc biết rõ sắc ngồi ƶy là cái biết của satisampajañña (chánh niệm - tỉnh giác) 
với sự nỗ lực của viriyacetasika (tâm sở tƶn), cũng chính là ätäpą (tinh tƶn). 

 
 IV. SATIPAṬṬHĀNA – NIỆM XỨ 

  Satipaṭṭhäna – Niệm xứ  là bước đƸu của việc thực hành thiền tuệ để đƲt đáo 
ĐƲo, Quƴ, Niết bàn.    

  Từ “satipaṭṭhäna” phân thành 2 chữ là: “sati” và “paṭṭhäna”. 

  * Sati – Niệm: pháp ghi nhận, ghi nhớ đối tượng. Chi pháp chính là 
saticetasika – niệm tâm sở. 

  * Paṭṭhäna – Xứ: nền tƴng, vị trí, là nơi chốn đặt để (của niệm). 

  Ở đây, sati – niệm là sự ghi nhận đối tượng, cƸn phƴi đi với sampajañña – 
tỉnh giác, tức là có paññä – tuệ để ghi nhận đối tượng đúng như chân, như thật, đúng 
pháp tự nhiên và phƴi nương tựa trên sự nỗ lực, cƸn mẫn của viriya – tinh tƶn một 
cách đều đặn, thường xuyên. 

  Riêng về paṭṭhäna – xứ, là nơi đặt để của niệm, theo kinh “ĐƲi Niệm Xứ” 
(Mahäsatipaṭṭhänasutta) thì có 4 xứ là: käya – thân, vedanä – thọ, citta – tâm và 
dhamma – pháp. Nếu nói tóm lƲi thì đƶy chính là: rūpadhamma – sắc pháp và 
nämadhamma – danh pháp. 
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  Việc tu tiến niệm xứ là việc ghi nhận đối tượng danh pháp hoặc sắc pháp 
đang hiện hữu trước 6 môn, là đối tượng hiện tƲi và phƴi diễn tiến đồng thời với tinh 
cƸn và trí tuệ, gọi là: ätäpą (tinh tƶn), sampajäno (tỉnh thức) và satimä (chánh niệm). 
Cƴ 3 pháp này chính là chi phƸn của vipassanä – minh sát, là pháp, là hành giƴ đang 
nắm bắt và nhận thức đối tượng. 

  Do vậy, satipaṭṭhäna – niệm chính là nhân làm cho tuệ minh sát (vipassanä 
-ñäṇa), thanh tịnh (visuddhi) và giƴi thoát (vimutti) sinh khởi tƲo quƴ. 

 
 V. VIPASSANĀKAMMAṬṬHĀNA – THIỀN MINH SÁT 

  Vipassanä – Minh sát  là tên gọi của trí tuệ thƶy rõ danh-sắc là vô thường, khổ 
và vô ngã. Thiền minh sát còn gọi là thiền tuệ. 

  1, Ích lợi của thiền minh sát:  

  Bước đƸu, thiền minh sát sẽ phá hủy được các vọng tưởng điên đƴo 
(vipaläsa), tà kiến và ái dục đã cho rằng danh-sắc là có cốt lõi, tốt đẹp, an lƲc và là có 
cái tôi (ngã), mong cƸu cho danh-sắc luôn trường tồn. Ngoài ra, thiền minh sát còn 
mang lợi ích tối thượng là làm thƶu rõ Niết bàn, đưa đến sự thoát khỏi khổ ách luân 
hồi. 

  2, Đối tượng của thiền minh sát:  

  Đối tượng của thiền minh sát là danh pháp và sắc pháp hiện tƲi. Do vậy, 
trong việc thực hành thiền minh sát cƸn phƴi học hiểu về danh-sắc; tức là phƴi học 
hiểu về tâm, tâm sở, sắc pháp đang sinh khởi ở 6 môn một cách thƶu đáo nhằm đem 
ra tiến hành thiền tập theo như kinh “ĐƲi niệm Xứ”. Cụ thể là: 

 * Khi thƶy hình sắc và mắt (nhãn căn) là sắc, 
   cái thƶy hay nhãn thức tâm  là danh. 

 * Khi nghe âm thanh và tai (nhĩ căn) là sắc, 
   cái nghe hay nhĩ thức tâm  là danh. 

 * Khi ngửi mùi hương và mũi (tỷ căn) là sắc, 
   cái biết mùi hay tỷ thức tâm  là danh. 

 * Khi nếm vị và lưỡi (thiệt căn)  là sắc, 
   cái biết vị hay thiệt thức tâm  là danh. 

 * Khi xúc chƲm đƶt, lửa, gió và thân (thân căn) là sắc, 
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   cái biết xúc chƲm hay thân thức tâm  là danh. 

 * Khi nghĩ suy trƲng thái đi, đứng, ngồi, nằm là sắc, 
   cái biết sự đi, đứng, ngồi, nằm ƶy  là danh. 

               hoặc là trƲng thái buồn ngủ, yên ắng, phóng tâm,… là danh, 
   cái biết sự buồn ngủ, sự yên ắng, phóng tâm,… là danh. 

  Một khi đã hiểu rõ danh-sắc theo 6 môn rồi tiếp đến sẽ tu tiến niệm xứ thì 
cƸn phƴi quán sát danh hoặc sắc mà cƶu uế là tà kiến (diṭṭhikilesa) đang núp bóng nơi 
đối tượng ƶy. Chẳng hƲn như: 

 * Khi thƶy quán sát rằng danh thƶy  bởi vì tà kiến sẽ nhƸm tưởng và  
   chƶp thủ danh thƶy  thành ta thƶy. 

 * Khi nghe quán sát rằng danh nghe  bởi vì tà kiến sẽ nhƸm tưởng và  
   chƶp thủ danh nghe thành ta nghe. 

 * Khi ngửi quán sát rằng sắc mùi  bởi vì tà kiến sẽ nhƸm tưởng và  
   chƶp thủ sắc mùi  thành ta thơm, ta thối. 

 * Khi nếm quán sát rằng sắc vị  bởi vì tà kiến sẽ nhƸm tưởng và  
   chƶp thủ sắc vị  thành ta ngon, ta dở. 

 * Khi xúc chƲm quán sát rằng sắc cứng-mềm, nóng-lƲnh, căng-chùng  bởi vì  
   tà kiến sẽ nhƸm tưởng và chƶp thủ thành ta nóng, ta lƲnh,… 

 * Khi nghĩ suy quán sát cƴ danh lẫn sắc, tùy vào tà kiến sẽ chƶp thủ vào đối 
   tượng nào mà quán sát theo sự thật của đối tượng đó. Ví dụ lúc    
   đi, đứng, ngồi, nằm thì quán sát sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. 

               hoặc là lúc buồn ngủ, yên ắng, phóng tâm,… thì quán sát là danh 
     buồn ngủ, danh yên ắng, danh phóng tâm,… 

  3, Đối tượng hiện tƲi:  

  Danh, sắc là đối tượng tu tập niệm xứ và các đối tượng này phƴi là đối tượng 
hiện tƲi, nghĩa là chúng là những đối tượng đang hiện hữu trước mặt hành giƴ, gọi là: 
“ärammaṇapaccuppanna”. Người thực hành cƸn phƴi nắm bắt đối tượng hiện tƲi một 
cách thường xuyên với sự nhận thức chính mình (biết mình) mọi lúc, mọi nơi. 

  4, Như lý tác ý (Yonisomanasikära):  

  Trong lúc thực hành thiền minh sát, hành giƴ cƸn phƴi quán sát đối tượng luôn  
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khi với trí tuệ thƶu rõ nhân quƴ rằng bƴn thân chỉ có nhiệm vụ quán sát danh-sắc mà 
thôi, và một khi sẽ thay đổi đối tượng hoặc thay đổi oai nghi thì cƸn phƴi biết lý do 
phƴi thay đổi, tức là thay đổi vì lẽ gì. 

  5, Chú ý lúc hành thiền:  

  Trong lúc đang quán sát danh-sắc là đối tượng hiện tƲi ƶy, hành giƴ cƸn có sự 
chú ý rằng đang quán sát sắc gì, đang quán sát danh gì; đồng thời sự quán sát đó 
càng được tiến hành một cách tự nhiên, bình thường, không phƴi tƲo ra đối tượng để 
quán sát. Chẳng hƲn tƲo tư thế ngồi để quán sát sắc ngồi hoặc tư thế nằm để xem sắc 
nằm; bên cƲnh đó cũng không cƸn phƴi chòng chọc vào đối tượng để thƶy đối tượng 
rõ ràng hơn, hay là bỏ quán sát để tâm yên tịnh hoặc quá chú ý vào đối tượng để 
tâm không bị phóng đi, tƶt cƴ như thế này gọi là sai tự nhiên, không bình thường. 

  Khi danh-sắc hiển hiện ở cửa (dvära-môn) nào thì chỉ quán sát danh-sắc ƶy 
nơi căn môn đó mà thôi. 

  Điều quan trọng là đối tượng tu tập phƴi là đối tượng hiện tƲi với sự biết 
mình luôn luôn. Khi tu tiến niệm xứ đến lúc biết danh, biết sắc đang luôn hiển hiện 
qua sáu môn rồi thì trí tuệ thanh tịnh sẽ thƶy chỉ có danh-sắc đang hiện hữu mà thôi, 
như thế gọi là nhận được “đối tượng hiện tƲi”, lúc đó trí tuệ sẽ phá vỡ sự chƶp thủ 
cho rằng là ta được ngay. 

  Trí tuệ thƶu biết được như thế gọi là diṭṭhivisuddhi – tri kiến thanh tịnh, là trí 
tuệ thƶy biết thanh tịnh, trong sáng, thoát khỏi tà kiến cho rằng danh sắc, ngũ uẩn là 
ta, là bƴn ngã. 

  Khi tiếp tục quán sát danh-sắc như thế, sẽ thƶy biết nhân duyên (paccaya) 
làm cho sắc sinh khởi hoặc danh sinh khởi. Rồi lƲi quán sát tiếp đối tượng danh-sắc 
hiện tƲi liên tục sẽ thƶy rõ sự diệt đi của danh-sắc mà có cƴ sự sinh khởi và sự diệt 
tận là lẽ thường.  

  Tuệ minh sát (Vipassanäñäṇa) là trí tuệ thƶy rõ danh-sắc vô thường (aniccaṃ), 
danh-sắc là khổ (dukkhaṃ) và danh-sắc là vô ngã (anattä) hiển hiện, gọi là trí tuệ thƶy 
rõ tam tướng (tilakkhaṇa), tức là thƶy rõ đặc tính chung (sämañña-lakkhaṇa) của danh 
pháp và sắc pháp. 

  Chính tuệ minh sát thƶy rõ danh-sắc vô thường, khổ và vô ngã này làm cho 
phát sinh sự nhàm chán trước các pháp hữu vi (saṅkhäradhamma), và đây cũng là 
đường lối giúp cho đoƲn diệt phiền não, thƶu rõ Niết bàn, thoát khỏi tử sinh luân hồi. 
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 VI. CĂN BƳN CỦA THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ 

  * Căn bƴn của thiền định (samatha) là làm cho tâm yên tịnh trên đối tượng 
(đề mục) mà hành giƴ cƸn chú tâm, tâm hành giƴ không dao động, chƲy đi tìm kiếm 
đối tượng khác do năng lực sai khiến của các phiền não chướng ngƲi (nivaraṇa). 

  Về phƸn hành giƴ thƶu biết cái gì hay không thì không phƴi là chuyện quan 
trọng khi thực hành thiền định, chỉ cƸn tâm ổn cố, an trụ trên đối tượng mà hành giƴ 
đang chú mục là được rồi.  

  Đối với thiền định, nếu sự thƶu biết về nhân quƴ, bƴn chƶt hay thực tính 
pháp càng ít bao nhiêu thì định (samädhi) càng có năng lực mƲnh mẽ bƶy nhiêu. Đây 
chính là căn bƴn của thiền định. 

  * Căn bƴn của thiền tuệ lƲi cƸn phƴi dùng trí tuệ thƶu biết nhân quƴ đúng 
như chân như thật của thực tính pháp. Tức là không cƸn làm cho yên ắng, tịnh lặng, 
hoặc an lƲc, thoƴi mái mà cƸn phƴi thƶu biết, thƶy rõ sự thật của pháp tự nhiên đang 
là đối tượng hiển hiện trước mắt hành giƴ mà thôi. 

  Do vậy, vipassanä – thiền minh sát chính là tên gọi của paññä – tuệ thƶu rõ 
sự thật, đoƲn trừ lậu hoặc, cƶu uế, phiền não nội tâm một cách thanh tịnh, trong 
sƲch, đây chính là nền tƴng của vipassanä.  

  
 VII. LIÊN HỆ GIỮA THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ 

  Thiền định (samatha) là phương cách luyện tập để cho tâm được thanh tịnh, 
yên lặng, tƲm thời không bị các pháp chướng ngƲi (nivaraṇa) che chắn. Đây không 
phƴi là con đường thực hành để thoát khỏi mọi khổ ách, đoƲn tận phiền não, và 
cũng chẳng phƴi là nhân tố để vào đến Tứ Thánh Đế. Như đã biết, đƲo sĩ Ālära 
Käläma đã đắc tam thiền vô sắc giới là Vô sở hữu xứ thiền (Akiñcaññäyatanajhäna) và 
đƲo sĩ Udaka Rämaputta đã đắc tứ thiền vô sắc giới là Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền (Nevasaññänäsaññäyatanajhäna) và từng dƲy cho Đức Bồ Tát nhưng cũng 
không thể đắc được ĐƲo, Quƴ, Niết bàn, bởi vì thiền định (samatha) không thể thƶu 
rõ thực tính pháp của danh-sắc đúng như chân, như thật và cũng không có khƴ năng 
đoƲn tận lậu hoặc, diệt trừ phiền não được. 

  Một khi không thƶu biết danh-sắc (nämarūpa) thì sẽ không thƶy được tam 
tướng (tilakkhaṇa), bởi lẽ tam tướng chính là: vô thường, khổ và vô ngã có ở trong 



 Pháp Thực Hành 

 107 

danh-sắc. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn muốn độ cho các vị đã đắc thiền định, đã thuƸn 
thục trong việc xuƶt nhập các tƸng thiền nên Ngài đã đưa các thiền chi là: tƸm, tứ, 
phỉ, lƲc (vedanä) và nhƶt tâm (samädhi), (đây chính là các thực tính pháp của danh 
pháp) ra làm đối tượng của thiền tuệ (vipassanä). Các danh pháp là các thiền chi này, 
có thực tính pháp đúng như sự thật nên mới có thể làm cho tam tướng hiển lộ được. 

  LƲi nữa, hành giƴ từng tu tập thiền định đến mức làm tâm tịch lặng, đè nén 
được các triền cái (nivaraṇa) nhưng chưa đắc thiền, chưa thuƸn thục trong thiền 
nhưng tâm đã được yên tịnh trước các pháp triền cái thì cũng là mối duyên hệ để 
giúp cho việc hành thiền minh sát thuận lợi hơn lên. Thật vậy, dựa trên sự tịch lặng 
của tâm thức do hành giƴ đè nén được các triền cái đã giúp cho tuệ thƶy biết danh-
sắc dễ dàng hơn lên.  

  Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo, có nói rằng thiền định là cơ sở, nền tƴng cho việc 
tu tiến thiền tuệ. Nghĩa là, sau khi tu tập thiền định đến mức tâm yên tịnh rồi thì tiếp 
tục tu tiến thiền tuệ, và đối với các vị hành giƴ này thì thuật ngữ Päḷi gọi là: 
“samathayänikka”. Nhưng nội dung ở đây không có nghĩa là nếu không thực hành 
thiền định trước thì không thể tiến hành thiền tuệ tiếp sau, không bắt buộc phƴi nhƶt 
nhƶt tu tập thiền định xong mới tu tập thiền tuệ; hiểu như thế là cách hiểu không 
đúng đắn, bởi lẽ có những trường hợp tu tiến trực tiếp vào thiền tuệ, quán sát danh-
sắc là vô thường, khổ, vô ngã mà không qua thiền định vẫn được. Những hành giƴ 
khi đã học tập danh-sắc theo pháp học, biết rõ danh-sắc rồi đem danh-sắc ra làm đối 
tượng để tu tiến thiền tuệ, thực hành đơn thuƸn minh sát mà thôi thì Päḷi gọi là: 
“vipassanäyänikka”. 

  Thiền định có liên quan đến thiền tuệ mà muốn nói đến ở đây chính là thiền 
định đặt trên nền tƴng là đối tượng của tuệ (paññä), tức là chỉ tƲi thời điểm tu tiến 
niệm xứ (satipaṭṭhäna) mà thôi. Định (samadhi) này chính là sammäsamädhi – chánh 
định  trong Bát Thánh ĐƲo, là một trong tám ĐƲo chi. 

  Về phƸn những thiền định (samatha) nào không đặt trên nên tƴng là đối 
tượng của tuệ hoặc là đối tượng của niệm xứ, tức là danh-sắc thì thiền định ƶy không 
liên quan đến thiền tuệ (vipassanä) và có thể gọi là thiền định ngoài Phật giáo. 

  Do vậy, chỉ có thiền định (samatha) đặt nền tƴng trên đối tượng của tuệ, là 
danh-sắc thôi, mới liên quan đến thiền minh sát (vipassanä) nên có thể gọi là thiền 
định trong Phật giáo. 
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 VIII. SỰ KHÁC NHAU GIỮA THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ  

  1, Về mặt kết quƴ: 

   * Thiền định: làm cho tâm yên tịnh, chú tâm trên một đề mục duy nhƶt. 
   * Thiền tuệ: quán sát đối tượng để thƶu biết đúng với sự thật. 

  2, Về mặt đối tượng: 

   * Thiền định: có đối tượng là Pháp Chế Định (Paññatti). 
   * Thiền tuệ: có đối tượng là danh-sắc, là Pháp Chân Đế (Paramattha).  

  3, Về mặt thực tính pháp: 

   * Thiền định: có định (samädhi) là tâm sở nhƶt tâm (ekaggatä), làm cho 
tâm an trụ trên đối tượng. 
   * Thiền tuệ: có tuệ (paññä) là tâm sở tuệ (paññindriya), thƶu rõ danh-sắc, 
là vô thường, khổ, vô ngã. 

  4, Về mặt đoƲn trừ phiền não: 

   * Thiền định: đoƲn trừ phiền não hƲng trung (pariyuṭṭhänakilesa). 
   * Thiền tuệ: đoƲn trừ phiền não hƲng vi tế (anusayakilesa). 

  5, Về mặt trƲng thái đoƲn trừ phiền não: 

   * Thiền định: đoƲn trừ phiền não bằng cách đè nén, (vikkhambhanapahäna). 
   * Thiền tuệ: đoƲn trừ phiền não bằng cách khử trừ nhƶt thời, theo từng 
giai đoƲn (tadaṅgapahäna). 

  6, Về mặt lợi ích: 

   * Thiền định: luôn được an lƲc do đè nén, áp chế được phiền não và tái 
sinh trong các cƴnh giới phƲm thiên. 
   * Thiền tuệ: nhằm đoƲn trừ các vọng tưởng, đưa đến sự thoát khổ, chứng 
đƲt Niết bàn, thoát khỏi luân hồi. 
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