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LỜI NÓI ĐẦU
Trong cuộc sống, do sự giao tiếp của loài người mà ngôn ngữ được hình
thành, và rồi trong cộng đồng sinh sống, những từ ngữ được đặt ra để trao đổi nhằm
thuận lợi trong việc phân biệt người này người kia cũng như giữa các sự vật và hiện
tượng. Với pháp chế định này, mọi người thường nghĩ rằng tên gọi và tấm thân này là
ta và phần lớn luôn tìm cách khẳng định tự ngã của mình qua việc tìm cầu danh vọng
cũng như vật chất. Những hiểu biết sai lầm ấy là một trong những nguyên nhân làm
phát sinh phiền não, bất thiện nghiệp, khiến cho chúng sinh trầm luân mãi trong luân
hồi tử sinh với những khổ đau bất tận.
So với tạng Kinh và tạng Luật, Vi Diệu Pháp là một tạng đặc biệt mà Đức
Phật thuyết giảng thuần về thực tính pháp là pháp chân thật của tất cả các sự vật
hiện tượng, cho nên thời gian và địa điểm mà Đức Phật thuyết tạng này cũng rất
khác biệt so với hai tạng còn lại. Vào mùa an cư kiết hạ lần thứ bảy, để đền đáp công
ơn của mẫu thân là người đã mất sau khi sanh Ngài được bảy ngày và hóa sanh làm
vị Thiên tử Santusita, Đức Phật đã thuyết giảng toàn bộ tạng Vi Diệu Pháp ở cõi trời
Đao-Lợi cho chư thiên và phạm thiên ở mười ngàn thế giới vân tập về để nghe pháp
trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ. Sau khi nghe Đức Phật thuyết xong thì vị trời là tiền
kiếp mẫu hậu của Ngài đã đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cùng với
tám trăm triệu chư thiên khác cũng chứng các quả Thánh. Chính tạng Vi Diệu Pháp
này là chìa khóa để thâm nhập và tường giải tạng Kinh cũng như Tạng Luật.
Cốt lõi của tạng Vi Diệu Pháp là Chân nghĩa pháp, giúp người học thấy
được thực tánh như chân như thật của vạn pháp, có chánh kiến và cái nhìn đúng đắn
biết rõ những gì tồn tại trong một chúng sanh chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi.
Chân nghĩa pháp hiển lộ trước trí tuệ thiền tuệ có 72 pháp là: Tâm (tính là 1), 52
Tâm Sở, 18 Sắc thật và 1 Niết Bàn. 72 pháp căn bản này đã được trình bày ở bộ Vi
Diệu Pháp Toát Yếu với tập một trình bày về Tâm, tập hai về Tâm Sở, tập ba về Sắc
Pháp và Niết-bàn, tập bốn về Tạp Phần Tập Yếu và tập năm là Lộ Trình. Trong tập 6
Tương Hợp này sẽ trình bày những sự thật chân đế theo những kiến thức rộng hơn
với những phạm trù khác nhau theo từng pháp thiện và pháp bất thiện mà được sắp
xếp bởi trạng thái tương thích với nhau vào bốn nhóm chính: Bất Thiện Quy Tập –
kết hợp các pháp bất thiện theo tính chất của các phiền não; Hỗn Tạp Quy Tập –
tích hợp các pháp thiện, bất thiện và vô ký; Giác Phần Quy Tập – tập hợp những
nhóm pháp đưa đến giác ngộ và cuối cùng là Tổng Quát Quy Tập – sự kết hợp toàn
bộ Chân nghĩa pháp gồm Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp và Niết-bàn.

Hiểu rõ Chân nghĩa pháp sẽ giúp người học hạn chế tà kiến, nhất là thân
kiến vốn gắn liền với nhiều phiền não ô nhiễm như tham, sân... Đồng thời việc nắm
vững những thuật ngữ và phân loại của các pháp căn bản này sẽ là nền tảng để người
học tiếp cận với những bộ chánh tạng của Vi Diệu Pháp như bộ Pháp Tụ, bộ Phân
Tích v.v… nhằm nâng cao đức tin trong Phật giáo cũng như hưởng được hương vị từ
giáo pháp thâm diệu của Đấng Từ Phụ. Và đây cũng là kim chỉ nam trong kiếp này và
vô lượng kiếp về sau để định hướng cho việc tu tiến Niết-bàn, giải thoát khỏi tử sinh
luân hồi.
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 Đông 2021
Tường Nhân Sư
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TESANDĀNI

VUTTĀ

YATHĀYOGAṂ
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SAMUCCAYAṂ

72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là Pháp căn bản đã đƣợc nói đến.
Giờ đây, sẽ trình bày phần Tƣơng Hợp, là sự kết hợp của các loại pháp
ấy tùy khả năng kết hợp vào nhau đƣợc.
GIẢI TỰ:

I. VATTHUDHAMMA – PHÁP CĂN BẢN:

Vatthudhamma là các Thực tính pháp, có tự tính riêng của mình, là các Chân
nghĩa pháp (Paramatthadhamma), có thể hiển lộ trƣớc trí tuệ thiền tuệ. Trong tất cả
chúng hữu tình cũng nhƣ chúng vô tình, khi tính theo các pháp có tự tính riêng của
mình (sabhävadhamma) thì chỉ có tất cả 72 pháp mà thôi, đó là:
1, Citta – Tâm: theo đặc tính là pháp nhận biết đối tƣợng (ärammaṇavijjänanalakkhaṇaṃ) thì toàn bộ các tâm chỉ tính là 1 pháp.
2, Cetasika – Tâm sở: theo đặc tính của mỗi tâm sở, thì có tất cả 52 pháp.
3, Nipphannarūpa – Sắc thật: theo đặc tính của các sắc pháp có thực tính
pháp thì có 18 pháp.
4, Nibbäna – Niết-bàn: theo đặc tính là pháp tịch tịnh (santi) thì có 1 pháp.
Đối với 10 Anipphannarūpa – Sắc phi thật, là những sắc pháp không có thực
tính pháp, chúng chỉ là sự quy định giữa các sắc khối với nhau hoặc là những trạng
thái, diễn biến của các Sắc thật, không có tự tính của mình nên không tính vào các
Pháp căn bản (Vatthudhamma) đƣợc.
Lại nữa, Đức Anuruddha đã trình bày rất chi tiết 72 Pháp căn bản trong bộ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận ở các chƣơng 1, 2, 3, 4, 6 rồi (xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập
I, II, III, IV và V), nên trong tập VI này (chƣơng 7) sẽ chủ yếu tích tập, kết hợp các pháp:
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Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn (là 72 Pháp căn bản) vào với nhau thành từng
nhóm tùy tƣơng thích mà chúng có thể kết hợp đƣợc. Theo đó, ngài đã đặt tên là

Samuccayasaṅgaha – Tƣơng hợp quy tập.

II. SAMUCCAYASAṄGAHA – TƢƠNG HỢP QUY TẬP:

Samuccayasaṅgaha đƣợc tách thành: samuccaya + saṅgaha.
1, Samuccaya – Tƣơng hợp:

Samuccaya = saṃ + uccaya.
Saṃ: vào với nhau, tƣơng hợp nhau.
Uccaya: gom góp, kết hợp.
Khi kết hợp cả hai từ lại, ta có: samuccaya dịch là tƣơng hợp, tích tụ, nghĩa là
sự kết hợp, gom góp lại các pháp có trạng thái tƣơng thích nhau, phù hợp nhau, nhƣ
Päḷi định nghĩa:
* Saha uccīyante etthä’ti = samuccayo vä
Các pháp đƣợc kết hợp tƣơng đồng vào nhau gọi là samuccaya, dịch là tƣơng hợp.
* Saṃ piṇḍetvä uccīyante etenä’ti = samuccayo.
Hoặc là: các pháp đƣợc gom thành nhóm, đƣợc kết hợp một cách tƣơng thích với
nhau gọi là samuccaya, dịch là tƣơng hợp.
2, Saṅgaha – Quy tập:
Là phép quy tập, thâu nhiếp các pháp để phân thành nhóm, thành loại theo
một chuẩn định nào đó.
Nhƣ vậy, Samuccayasaṅgaha – Tƣơng hợp quy tập chính là phép quy tập,
tích hợp các Thực tính pháp hay các Chân nghĩa pháp, đó cũng là 72 Pháp căn bản
nhƣ đã nêu vào với nhau tùy tƣơng thích mà chúng có thể kết hợp đƣợc. Đức
Anuruddha đã kết tập đƣợc thành 4 loại nhƣ Päḷi đã nêu:

“Akusalasaṅgaho missakasaṅgaho bodhipakkhiyasaṅgaho sabbasaṅgaho
ceti samuccayasaṅgaho catubbidho veditabbo”.
Cần hiểu rằng Tƣơng hợp quy tập gồm có 4 phần, đó là: Bất thiện quy tập, Hỗn tạp
quy tập, Giác phần quy tập và Tổng quát quy tập.
Trong đó:
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* Akusalasaṅgaha – Bất thiện quy tập có 9 nhóm pháp,
* Missakasaṅgaha – Hỗn tạp quy tập có 7 nhóm pháp,
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* Bodhipakkhiyasaṅgaha – Giác phần quy tập có 7 nhóm pháp,
* Sabbasaṅgaha – Tổng quát quy tập có 5 nhóm pháp.

SƠ ĐỒ SAMUCCAYASAṄGAHA – TƯƠNG HỢP QUY TẬP

AKUSALASAṄGAHA

MISSAKASAṄGAHA

BODHIPAKKHIYASAṄGAHA

SABBASAṄGAHA

1. Āsava

4 1. Hetu

6 1. Satipaṭṭhäna

4 1. Khandha

2. Ogha

4 2. Jhänaṅga

7 2. Sammappathäna

4 2. Upädänakkhandha 5

3. Yoga

4 3. Maggaṅga

12 3. Iddhipäda

4 3. Āyatana

12

4. Gantha

4 4. Indriya

22 4. Indriya

5 4. Dhätu

18

5. Upädäna

4 5. Bala

9 5. Bala

5 5. Ariyasacca

6. Nivaraṇa

6 6. Adhipati

4 6. Bojjhaṅga

7

4
39*

7 7. Āhära

4 7. Maggaṅga

8

7. Anusaya
8. Saṃyojana
9. Kilesa
Cộng

Suttantanaya

10

Abhidhammanaya 10

12

Cộng

64

Cộng

10

37

Cộng

5

*

Không cần phải tính
Upädänakkhandha vào

55
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AKUSALASAṄGAHA – BẤT THIỆN QUY TẬP
Akusalasaṅgaha – BƩt thiện quy tập trình bày việc kết hợp, tích tập các
pháp bƩt thiện bằng cách phân chia theo trƥng thái của các phiền não, cƩu uế nhƣ
Päḷi đã đƣa ra:
* Ekantäkusalajätikänaṃ oghacatukkädīnaṃ saṅgaho’ti = akusalasaṅgaho.
Phƫn quy tập các thực tính pháp chẳng hƥn nhƣ 4 bộc lƣu, toàn bộ thuộc về bƩt
thiện chủng, đƣợc gọi là Akusalasaṅgaha, dịch là9 BƩt thiện quy tập.

Gāthāsaṅgaha:
2. ĀSAVOGHĀ
UPĀDĀNĀ

CA

YOGĀ CA

DUVE DHAMMĀ

TAYO GANTHĀ CA VATTHUTO
AṬṬHA

NIVARAṆĀ

SIYUṂ.

Trƫm luân, Bộc lƣu, Kết ách và Trói buộc khi nói theo chi pháp thì chỉ
có 3, ChƩp thủ thì có 2, còn Triền cái thì có 8 chi pháp.
3. CHAḶEVĀNUSAYĀ
KILESĀ

DASA

HONTI
VUTTOYAṂ

NAVA
NAVADHĀ

SAṂYOJANĀ

MATĀ

PĀPASAṄGAHO

Tùy miên có 6 chi pháp, Kiết sử nên hiểu là có 9, Phiền não thì có 10
chi pháp. Nhƣ vậy, các ác pháp quy tập thành 9 nhóm.
Kệ thi số 2 và 3 này quy tập các pháp bƩt thiện thành 8 nhóm, đó là9
i, Āsava – Trƫm luân
iii, Yoga – Kết dính
v, Upädäna – ChƩp thủ
vii, Anusaya – Tùy miên
ix, Kilesa – Phiền não.

ii, Ogha – Xoáy lũ
iv, Gantha – Trói buộc
vi, Nivaraṇa – Triền cái
viii, Saṃyojana – Kiết sử

I. ĀSAVA – TRƪM LUÂN:

Āsava – Trƫm luân, nghĩa là đồ vật đã ngâm, ủ lâu ngày. Ví dụ nhƣ rƣợu ngâm
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đã lâu, có thể làm cho ngƣời uống bị say sƣa, mƩt tỉnh táo sẽ làm đƣợc cƧ những việc
không nên làm, thì cũng vậy loƥi pháp ngâm ủ trong nội tâm của chúng sinh khiến
cho chúng sinh say mê, quên tỉnh thức, thƩt niệm và dám làm những việc không nên
làm. Loƥi pháp này chính là Tham (Lobha), Tà kiến (Diṭṭhi) và Si (Moha), có tên gọi là
Trƫm luân (Āsava). Các pháp này khi hiện hữu ở nơi chúng sinh nào sẽ làm cho chúng
sinh Ʃy say mê, thƩt niệm, thiếu tỉnh giác rồi sẽ rơi vào quyền lực của tham lam, của
tà kiến hoặc của si mê. ĐƩy cũng là nguyên nhân để làm các việc xƩu ác, tƥo các
nghiệp bƩt thiện. Do sự mê muội, say sƣa trong các pháp này nên Päḷi đã định nghĩa:
* Āsavanti ciraṃ parivasantī’ti = äsavä.
Những gì bị ngâm ủ lâu ngày, các thứ đó gọi là äsava (Ʃy là: surä = rƣợu).
* Āsaväviyä’ti = äsavä.
Các pháp nào có tính chƩt giống nhƣ rƣợu, các pháp đó gọi là äsava (Ʃy là: tham lam,
tà kiến, si mê).
Chiết tự9 Āsava = ä + sava.

Ā: nghĩa là luân hồi khổ não (vaṭṭadukkha) dài lâu, không tính đƣợc.
Sava: nghĩa là phát triển, tăng tiến.
Nhƣ vậy Āsava mang ý nghĩa là pháp làm cho luân hồi khổ não đã dài lâu lƥi

tăng thêm, kéo dài vô tận, không có ngày chƩm dứt.

Mọi chúng sinh là tổ hợp của danh và sắc, tức là các uẩn (khandha) và đều
luân chuyển từ sinh đến tử rồi lƥi tử qua sinh, không ngừng nghỉ; trong tƣơng lai cũng
sinh tử, tử sinh tiếp tục mãi nhƣ thế, không biết tận cùng khi nào. Điều này cho thƩy
rằng luân hồi khổ não của các chúng sinh kéo dài mãi mãi, tăng hoài không dứt,
không hết. Cho nên Päḷi có câu9
* Āyataṃ saṃsäradukkhaṃ savanti pasavanti vaḍḍhantī’ti = äsavä.
Các pháp nào làm cho luân hồi khổ não dài lâu, tăng tiến lên, phát triển thêm các
pháp đó gọi là äsava (Ʃy là: tham lam, tà kiến, si mê).
Ở đây, tiếp đƫu ngữ ä quy định ranh giới đến cƧnh giới tột cùng trong Tam
giới là Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ (Nevasaññänäsaññäyatana), hay về mặt tâm thức là
Tâm chuyển tánh (Gotrabhūcitta). Còn sava dịch là sinh đƣợc hay chƧy (rò rỉ) đƣợc. Khi
gộp cƧ hai vào nhau thì äsavä đƣợc dịch là sinh đƣợc hoặc rò rỉ đến cƧnh giới tột
cùng (bhavaggabhūmi) hoặc là Tâm chuyển tánh.
Thông thƣờng Tham, Tà kiến và Si sinh khởi do nƣơng vào các Thế gian pháp
(Lokīyadhamma) hoặc các Chế định pháp (Paññattidhamma). Việc nói rằng các pháp này
5
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sinh khởi đến cƧnh giới tột cùng hoặc đến Tâm chuyển tánh không mang nghĩa là có
nội dung đặc biệt gì cƧ, mà ở đây muốn nói Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ hoặc Tâm
chuyển tánh vẫn đang còn nằm trong Thế gian pháp và vẫn còn là đối tƣợng của
Tham, Tà kiến cũng nhƣ của Si vậy. Bởi vậy, nên mới nói rằng cƧ 3 pháp Trƫm luân
này sinh khởi đƣợc hay rò rỉ đến tận cƧnh giới tột cùng hoặc là Tâm chuyển tánh là
thế. Nhƣ Päḷi có nêu:
* Bhavato äbhavaggä dhammato ägotrabhumhä savanti ärammaṇakaraṇa-

vasena pavattantī’ti = äsavä.

Các pháp nào rò rỉ đến (sinh khởi đến) nói theo cƧnh giới là đến cƧnh giới tột cùng,
nói theo pháp là đến Tâm chuyển tánh do nhận làm thành đối tƣợng, do vậy các
pháp đó gọi là äsavä, dịch là trƫm luân, lậu hoặc.
Thật ra thì các tâm sở bƩt thiện khác nhƣ Phóng tâm (Uddhacca), Mƥn (Mäna),
v.v... đều sinh khởi đƣợc và rò rỉ đến tận cƧnh giới tột cùng hoặc Tâm chuyển tánh do
nhận làm đối tƣợng, nhƣng Đức Thế Tôn không xếp các tâm sở bƩt thiện khác vào
pháp Trƫm luân. Bởi vì Tham, Tà kiến và Si tâm sở là những pháp có tính phổ biến
rộng rãi, hiện hữu rƩt rõ rệt hơn các tâm sở bƩt thiện còn lƥi. Giống nhƣ ánh sáng
mặt trời sẽ tỏa rƥng và mƥnh mẽ hơn ánh sáng của mặt trăng hay của ngọn đèn thì 3
tâm sở bƩt thiện này cũng có vai trò nổi trội hơn các tâm sở bƩt thiện khác. Do vậy,
Đức Phật đã thuyết rằng các pháp là đồ ngâm ủ và rò rỉ đến tận cƧnh giới tột cùng
hoặc đến Tâm chuyển tánh, mà đã hiển lộ một cách rõ rệt nhƩt dƣới tên gọi là Āsava
– Trƫm luân, với các chi pháp là các tâm sở: Tham, Tà kiến và Si.
Trƫm luân gồm có 4 loƥi là:
1, Kämäsava – Dục trƫm luân9 là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ trên các đối
tƣợng là các Dục tăng trƣởng (Kämaguṇärammaṇa). Chi pháp chính là Lobhacetasika –
Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm (Lobhamūlacitta).
2, Bhaväsava – Hữu trƫm luân9 là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ với sự hài lòng
và dính mắc vào tự thân, vào các cƧnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc các thiền Hữu sắc,
thiền Vô sắc. Chi pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm
không hợp tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
3, Diṭṭhäsava – Kiến trƫm luân9 là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ trong tà kiến.
Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến
(Diṭṭhigatasampayuttacitta).
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4, Avijjäsava – Vô minh trƫm luân9 là pháp tánh ngâm ủ hoặc rò rỉ với sự si
mê, ngu độn, không thƩy rõ thực tính pháp đúng nhƣ chân nhƣ thật. Chi pháp chính
là Mohacetasika – Si tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm (Akusalacitta).
II. OGHA – XOÁY LŨ:

Ogha – Xoáy lũ là pháp tánh đƣợc xem nhƣ nƣớc lũ, vực xoáy. Đó chính là
Tham, Tà kiến và Si, cƧ 3 BƩt thiện pháp này đƣợc so sánh nhƣ xoáy lũ. Bởi vì theo lệ
thƣờng, một khi có vật gì bị cuốn vào vực xoáy của dòng nƣớc lũ thì vật đó sẽ bị xoáy
lũ nhƩn chìm, làm tổn hƥi, rƩt khó để mà thoát ra khỏi vực xoáy nƣớc lũ đó. CƧ 3
pháp Tham lam, Tà kiến, Si mê này cũng vậy, chúng sẽ cuốn hút, nhƩn chìm chúng
sinh vào trong vòng tử sinh luân hồi đến tận các Khổ cƧnh (Apäyabhūmi) và đƣơng
nhiên là cực kỳ khó khăn để thoát khỏi các cƧnh giới khổ não này mà đƥt đáo Niếtbàn an lƥc đƣợc.
Nhƣ vậy, khi chúng sinh nằm trong vòng cƣơng tỏa của Tham lam, Tà kiến và
Si mê, sẽ bị các BƩt thiện pháp này lôi kéo làm các điều xƩu ác, tƥo các nghiệp chẳng
lành rồi đọa vào các Khổ cƧnh nhƣ Địa ngục, Ngƥ quỷ, ... là các cƧnh giới thƩp kém,
gọi là Luân hồi bậc hƥ (Heṭṭhimasaṃsära) và khó mà thoát khỏi những đọa xứ này.
Hoặc không nhƣ thế thì cũng hài lòng và dính mắc vào các cƧnh giới sung sƣớng,
thoƧi mái hơn, nhiều lƥc thú để hƣởng hơn và cứ tiếp tục tử sinh rồi sinh tử ở trong
các cƧnh giới này. Đó là các cƧnh giới cao hơn gọi là Luân hồi bậc trung (Majjhimasaṃsära) hoặc cƧnh giới cao nhƩt gọi là Luân hồi bậc thƣợng (Uparimasaṃsära). Tuy
nhiên dù ở cƧnh giới nào trong Tam giới này thì chúng sinh vẫn chƣa thoát khỏi luân
hồi tử sinh, vẫn còn trƫm luân khổ não mãi mãi.
Do đó, cƧ 3 pháp bƩt thiện này: Tham, Tà kiến và Si có tên gọi là Ogha –
Xoáy lũ, nhƣ trong Päḷī có ghi:
* Avattharitvä hanantī’ti = oghä.
Pháp tánh nào đè ngập, đày đọa chúng sinh, pháp tánh đó gọi là ogha, dịch là xoáy lũ.
* Avahananti osīdäpentī’ti = oghä.
Pháp tánh nào đày đọa chúng sinh, nhƩn cho chìm, pháp tánh đó gọi là ogha, dịch là
xoáy lũ.
* Oghäviyäti = oghä.
Pháp tánh nào đè ngập, đày đọa chúng sinh và làm cho chúng sinh chìm trong vòng
luân hồi đến tận các khổ cƧnh, pháp tánh đó gọi là ogha, dịch là xoáy lũ.
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Giống nhƣ Trƫm luân, chi pháp của Xoáy lũ là: Tham tâm sở, Tà kiến tâm sở
và Si tâm sở. Xoáy lũ cũng gồm có 4 loƥi:
1, Kämogha – Dục xoáy lũ: là pháp tánh nhƩn chìm chúng sinh trong vực
xoáy của các Dục tăng trƣởng (Kämaguṇärammaṇa). Chi pháp chính là Lobhacetasika –
Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm (Lobhamūlacitta).
2, Bhavogha – Hữu xoáy lũ: là pháp tánh nhƩn chìm chúng sinh trong vực
xoáy của sự hài lòng và dính mắc vào tự thân, vào các cƧnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc
các thiền Hữu sắc, thiền Vô sắc. Chi pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở
trong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
3, Diṭṭhogha – Kiến xoáy lũ: là pháp tánh nhƩn chìm chúng sinh trong các tà
kiến. Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà
kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
4, Avijjogha – Vô minh xoáy lũ: là pháp tánh nhƩn chìm chúng sinh trong sự
si mê, ngu độn, không thƩy rõ thực tính pháp đúng nhƣ chân nhƣ thật. Chi pháp
chính là Mohacetasika – Si tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm (Akusalacitta).
III. YOGA – KẾT DÍNH:

Yoga – Kết dính là pháp tánh kết chúng sinh dính mắc vào vòng luân hồi.
Nhƣ Päḷi định nghĩa:
* Vaṭṭasmiṃ satte yojentī’ti = yogä.
Những pháp nào kết các chúng sinh dính vào luân hồi, những pháp đó gọi là yoga,
dịch là kết dính.
Yoga đƣợc hiểu là chƩt kết dính. Thông thƣờng keo là chƩt dính kết để dán
đồ vật với nhau nhƣ thế nào, thì cũng nhƣ thế Ʃy Tham, Tà kiến và Si sẽ kết tƩt cƧ
chúng sinh với luân hồi tử sinh vậy.
Lƥi nữa, giống nhƣ con bò đƣợc kết vào cái ách xe để kéo chiếc xe đi theo
dƩu chân mình thì mọi chúng sinh cũng nhƣ thế, phƧi tử sinh rồi sinh tử mãi trong
vòng luân hồi vô tận; bởi vì nội tâm của chúng sinh bị kết dính bởi Tham lam, Tà
kiến, Si mê, cũng giống nhƣ con bò bị kết chặt với cái ách vậy. Do đó, Đức Thế
Tôn dƥy rằng cƧ 3 BƩt thiện pháp này đƣợc gọi là Yoga – Kết dính. Ở đây, con bò
đƣợc so sánh với tƩt cƧ chúng sinh, còn chiếc xe chính là các kiếp sống, các cƧnh
giới mà chúng sinh phƧi vào ra sinh tử và chƩt kết dính lƥi với nhau chính là Tham
8
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lam, Tà kiến và Si mê vậy.
Cũng nhƣ Trƫm luân, chi pháp của Kết dính là: Tham tâm sở, Tà kiến tâm sở
và Si tâm sở. Kết dính cũng gồm có 4 loƥi:
1, Kämayoga – Dục kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho dính
mắc vào các đối tƣợng là Dục tăng trƣởng (Kämaguṇärammaṇa). Chi pháp chính là
Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm (Lobhamūlacitta).
2, Bhavayoga – Hữu kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho dính
mắc vào tự thân, vào các cƧnh Sắc giới, Vô sắc giới hoặc các thiền Hữu sắc, thiền Vô
sắc. Chi pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm không
hợp tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
3, Diṭṭhiyoga – Kiến kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho dính
mắc vào các tà kiến. Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham
căn tâm hợp tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
4, Avijjäyoga – Vô minh kết dính: là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho
dính mắc vào sự si mê, ngu độn, không thƩy rõ thực tính pháp đúng nhƣ chân nhƣ
thật. Chi pháp chính là Mohacetasika – Si tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm (Akusalacitta).
QUAN SÁT:

Trƫm luân, Xoáy lũ và Kết dính, cƧ 3 BƩt thiện pháp đã nêu này mỗi hƥng
đều có 4 loƥi pháp và đều có 3 chi pháp giống nhau, đó là: Tham tâm sở, Tà kiến
tâm sở và Si tâm sở.
IV. GANTHA – TRÓI BUỘC:

Gantha – Trói buộc là pháp tánh trói, cột chúng sinh vào kiếp sống, vào sự
hiện hữu. Nhƣ Päḷi định nghĩa:
* Käyaṃ ganthentī’ti = käyaganthä vä
Những pháp nào trói buộc, cột lƥi danh thân, những pháp đó gọi là käyagantha, dịch
là thân trói buộc.
* Käyena käyaṃ ganthentī’ti = käyaganthä.
Hoặc là pháp trói buộc, cột lƥi danh thân, sắc thân ở kiếp hiện tƥi với danh thân, sắc
thân ở kiếp vị lai, những pháp đó gọi là käyagantha, dịch là thân trói buộc.
Nói chung đồ vật để trói, cột làm cho gắn chặt vào nhau theo nghĩa của từ
9
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gantha này không có nghĩa chỉ là trói buộc không thôi, rƩt lỏng lẻo và dễ dàng để mở
ra mà ở đây mang ý nghĩa là trói lƥi với nhau, kết vào nhau nhƣ các mắc xích làm
bằng sắt thép, tìm đƫu mối để tháo ra là không phƧi chuyện dễ. Vì nhƣ chúng ta biết,
sợi dây xích kim loƥi đƣợc kết nối vào nhau bằng những vòng sắt thép tƥo thành
chuỗi dài, khó bề cắt đứt.
Thông thƣờng sợi dây xích là những vòng kim loƥi móc vào, tiếp nối nhau
thành chuỗi dài, thì cũng nhƣ thế, cƧ 3 BƩt thiện pháp là Tham lam, Sân hận và Tà
kiến móc nối, trói buộc chúng sinh giữa tử tận (cuti) với tục sinh (paṭisandhi) và giữa
tục sinh với tử tận; cứ thế nối tiếp nhau thành dòng, thành chuỗi, không có khi nào
mà thoát khỏi nhau đƣợc, giống nhƣ sợi dây xích vậy. Do thế, Đức Thế Tôn dƥy rằng
cƧ 3 pháp này: Tham lam, Sân hận và Tà kiến đƣợc gọi là Gantha – Trói buộc.
Trong phƫn này còn sử dụng từ: käya – thân để nói đến pháp tánh mà bị trói
buộc, cột vào bởi Tham lam, Sân hận và Tà kiến là danh thân (nämakäya) và sắc thân
(rūpakäya) và cũng chính là các chúng sinh. Nghĩa là Tham lam, Sân hận và Tà kiến là
các mắc xích trói buộc, xâu kết chúng sinh vào giữa sinh tử rồi tử sinh, dính chặt vào
nhƣ thế, không cho thoát ra khỏi luân hồi khổ não.
Trói buộc gồm có 4 loƥi:
1, Abhijjhäkäyagantha – Tham thân trói buộc: là pháp tánh trói buộc danh
thân và sắc thân với thực trƥng là cột chặt trong các Dục tăng trƣởng (Kämaguṇärammaṇa). Chi pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 7 Tham căn tâm
(Lobhamūlacitta).
2, Byäpädakäyagantha – Sân thân trói buộc: là pháp tánh trói buộc danh
thân và sắc thân với thực trƥng là lòng sân hận. Chi pháp chính là Dosacetasika – Sân
tâm sở trong 2 Sân căn tâm (Dosamūlacitta).
3, Sīlabbataparämäsakäyagantha – Giới cƩm thủ thân trói buộc: là pháp tánh
trói buộc danh thân và sắc thân với thực trƥng là chƩp thủ vào sự thực hành sai trái.
Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến
(Diṭṭhigatasampayuttacitta).
4, Idaṃsaccäbhinivesakäyagantha – Thử thực chƩp thân trói buộc: là pháp
tánh trói buộc danh thân và sắc thân với thực trƥng là chƩp thủ vào cái thƩy của mình
cho là đúng, cái thƩy của ngƣời khác cho là sai. Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà
kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA
THAM LAM (ABHIJJHĀ)
SÂN HẬN (BYĀPĀDA)

i,

TRONG Ý ÁC HÀNH
(MANODUCARITA)

VỚI

THAM LAM (ABHIJJHĀ)
SÂN HẬN (BYĀPĀDA)

TRONG TRÓI BUỘC
(GANTHA)

Tham lam trong Ý ác hành: chính là Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm,

là tham lam dƥng thô, chủ yếu là muốn có, muốn lƩy tài sƧn, của cƧi của ngƣời khác
thành của mình không đúng với pháp và luật.
ii, Tham lam trong Thân trói buộc: là sự tham lam dƥng thô và dƥng vi tế
liên quan đến lòng tham muốn và sự hài lòng nơi tài sƧn, của cƧi của ngƣời khác
hoặc của mình. Loƥi tham lam này dẫu đúng hoặc không đúng với pháp và luật dựa
trên sự hài lòng, mong muốn của bƧn thân cũng đều xếp vào Tham lam trong Thân
trói buộc cƧ.
iii, Sân hận trong Ý ác hành: chính là Sân tâm sở trong 2 Sân căn tâm, là
Sân hận dƥng thô, liên quan đến sự bực tức, giận dữ; nghĩ đến làm hƥi ngƣời khác và
mong họ khốn đốn, khổ sở, hoặc nguyền rủa cho kẻ mình ghét đó chết sớm, v.v...
iv, Sân hận trong Thân trói buộc9 bao gồm lòng sân hận cƧ dƥng thô lẫn
dƥng vi tế mang tính không vừa lòng, không thích, ghen ghét, giận dữ, sợ sệt, buồn rƫu,
ủ rũ, muộn phiền, v.v... cho đến việc làm các việc ác nhƣ Thân ác hành (Käyaducarita)
chẳng hƥn. TƩt cƧ những ác pháp này đều xếp vào Sân hận trong thân trói buộc.
Kết lƥi Tham lam và Sân hận trong Thân trói buộc mang tính rộng rãi, bao
quát hơn Tham lam và Sân hận trong Ý ác hành.
V. UPĀDĀNA – CHƨP THỦ:

Upädäna – ChƩp thủ là sự dính mắc, bám víu vào đối tƣợng một cách chắc
chắn. Từ Upädäna khi chiết tự sẽ thành:
* Upa + ädäna = upädäna.
Upa: chắc chắn,

ädäna9 dính mắc, bám víu, giữ lƩy

Nhƣ vậy, việc hoặc pháp bám víu, dính mắc nơi đối tƣợng một cách chắc
chắn gọi là upädäna. Ta có Päḷi định nghĩa:
* Upädīyantī’ti = upädänäni.
Các pháp nào bám víu chắc chắn vào đối tƣợng, các pháp đó gọi là upädäna, dịch là
chƩp thủ.
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So sánh ChƩp thủ giống nhƣ con rắn ngoƥm giữ cóc, nhái một cách chắc
chắn, không chịu nhƧ nhƣ thế nào thì Tham lam, Tà kiến cũng bám víu, dính chặt
đối tƣợng của mình, không buông thƧ nhƣ thế Ʃy.
Theo Lý duyên khởi (Paṭiccasamuppäda), Thủ (Upädäna) sinh khởi do nhân là Ái
(Taṇhä). Do vậy, Ái là sự tham muốn đối tƣợng mà chƣa đƥt đến Thủ, còn Thủ là sự chƩp
thủ, bám víu vào đối tƣợng mà không chịu buông thƧ. Hoặc hiểu theo một cách khác:
* Ái (Taṇhä): là sự hài lòng, tham muốn, dính mắc vào đối tƣợng vừa mới gặp.
* Thủ (Upädäna): là sự hài lòng, tham muốn, dính mắc vào đối tƣợng đã gặp
rồi, lƥi còn muốn bám víu, giữ lƥi đối tƣợng trong tâm.
Có thể so sánh dƥng nhƣ sau: Ái giống nhƣ cây con vừa mới trồng, dễ dàng
nhổ lên đƣợc. Còn Thủ giống cây đó đã to lớn lên rồi, khó nhổ lên, bởi vì rễ đã bám
chặt vào lòng đƩt. Bởi thế, Thủ chính là sự bám víu, dính mắc vào đối tƣợng một
cách vững chắc hơn Ái nhiều.
ChƩp thủ có 4 loƥi là:
1, Kämupädäna – Dục thủ9 là pháp bám víu chắc chắn vào đối tƣợng. Chi
pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 7 Tham căn tâm (Lobhamūlacitta).
2, Diṭṭhupädäna – Kiến thủ9 là pháp bám víu chắc chắn vào cái thƩy biết sai
lệch mà không phƧi là tà kiến trong Giới cƩm thủ và trong Ngã thủ. Chi pháp chính là
Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
3, Sīlabbatupädäna – Giới cƩm thủ9 là pháp bám víu chắc chắn vào sự thực
hành sai trái, cho rằng việc hành trì của mình sẽ dẫn đến giƧi thoát. Chi pháp chính là
Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến.
4, Attavädupädäna – Ngã thủ9 là pháp bám víu chắc chắn vào danh sắc, ngũ
uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Chi pháp chính là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở
trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến.
CƧ 4 loƥi ChƩp thủ này chỉ có 2 chi pháp là Tham tâm sở và Tà kiến tâm sở.
VI. NIVARAṆA – TRIỀN CÁI:

Nivaraṇa – Triền cái là pháp ngăn chặn, che chắn điều tốt đẹp. Nghĩa là các
thiện pháp sắp sinh khởi sẽ bị các Triền cái ngăn cƧn không cho sinh khởi, nên không
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thể sinh lên đƣợc. Và một số thiện pháp, chẳng hƥn nhƣ các Thiền tâm đang sinh
khởi sẽ bị các Triền cái làm cho suy yếu và biến mƩt. Nhƣ trong Päḷi định nghĩa:
* Jhänädikaṃ nivärentī’ti = nivaraṇäni.
Các pháp nào ngăn cƧn thiện pháp nhƣ thiền chẳng hƥn, các pháp đó gọi là
nivaraṇa, dịch là triền cái.
Triền cái bao gồm các pháp bƩt thiện: Tham, Sân, Si, Hôn trƫm, Thụy miên,
Phóng tâm, Hối hận, Hoài nghi.
Thông thƣờng đa số con ngƣời ta không nhiệt tình, thiếu hoan hỷ trong việc
phƣớc thiện nhƣ bố thí, trì giới, tu thiền v.v... Sở dĩ nhƣ thế vì do một hoặc nhiều
pháp chƣớng ngƥi chế ngự nội tâm của họ. Đôi khi đang làm thiện pháp thì lƥi nẩy
sinh sự thối chí, chán nƧn, sự không hài lòng với các thiện pháp đó khiến cho đức
tin, thiện niệm, trí tuệ suy giƧm. Có khi do Hôn trƫm, Thụy miên triền cái ngăn trở,
cũng có khi do Tham dục triền cái, Sân hận triền cái khởi lên làm cho các hành giƧ
đã đắc thiền rồi cũng bị suy biến khỏi hành giƧ Ʃy.
Triền cái chính là pháp ngăn đƣờng, chặn lối sự sinh khởi của các thiện
pháp, đặc biệt là các thiện pháp bậc cao nhƣ Thiền, Đƥo, QuƧ, Thƫn thông và Nhập
định. Triền cái gồm có 6 loƥi:
1, Kämachandanivaraṇa – Tham dục triền cái: là pháp tánh ngăn cƧn các
thiện pháp, đó là sự hài lòng nơi các đối tƣợng ngũ dục, sẽ ngăn cƧn các thiện pháp
nhƣ trong việc hành thiền thì làm cho NhƩt tâm (Etaggatä) suy thoái chẳng hƥn. Chi
pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm (Lobhamūlacitta).
2, Byäpädanivaraṇa – Sân hận triền cái: là pháp tánh ngăn cƧn các thiện
pháp, đó là lòng sân hận, nóng nƧy sẽ ngăn cƧn Phỉ (Pīti) trong khi hành thiền chẳng
hƥn. Chi pháp chính là Dosacetasika – Sân tâm sở trong 2 Sân căn tâm (Dosamūlacitta).
3, Thīnamiddhanivaraṇa – Hôn trƫm thụy miên triền cái: là pháp tánh ngăn
cƧn các thiện pháp, đó là sự buồn ngủ, buồn chán, rã rƣợi muốn rời bỏ đối tƣợng
nhƩt là trong lúc hành thiền, làm cho Tƫm (Vitakka) bị suy thoái, biến mƩt. Chi pháp
chính là Thīnacetasika – Hôn trƫm tâm sở và Middhacetasika – Thụy miên tâm sở
trong 5 BƩt thiện tâm cƫn tác động (Akusalasasaṅkhärikacitta).
4, Uddhaccakukkuccanivaraṇa – Trƥo hối triền cái9 là pháp tánh ngăn cƧn các
thiện pháp, đó là sự phóng tâm và sự hối hận làm cho thiếu mƩt niềm an lƥc nội tâm
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(Lƥc - Sukha) trong thiền. Chi pháp chính là Uddhaccacetasika – Phóng tâm tâm sở và
Kukkuccacetasika – Hối hận tâm sở trong các BƩt thiện tâm mà chúng hiện khởi đƣợc.
5, Vicikicchänivaraṇa – Hoài nghi triền cái: là pháp tánh ngăn cƧn các thiện
pháp, đó là lòng hoài nghi nơi những điều nên tin tƣởng, làm tiêu hoƥi Tứ (Vicära)
đang quán sát đối tƣợng của thiền. Chi pháp chính là Vicikicchäcetasika – Hoài nghi
tâm sở trong Si căn tâm hợp với hoài nghi (Vicikicchäsampayuttacitta).
6, Avijjänivaraṇa – Vô minh triền cái: là pháp tánh ngăn cƧn các thiện pháp,
đó là trƥng thái che chắn sự thật, không làm hiển lộ trƣớc đối tƣợng của Niệm xứ
(Satipaṭṭhäna), khiến cho Đƥo, QuƧ, Niết-bàn không sinh khởi đƣợc. Chi pháp chính là
Mohacetasika – Si tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm (Akusalacitta).
Khi nói về chi pháp thì trong 6 loƥi Triền cái đã nêu, chi pháp của chúng bao
gồm 8 tâm sở, đó là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Hôn trƫm tâm sở, Thụy miên tâm sở,
Phóng tâm tâm sở, Hối hận tâm sở, Hoài nghi tâm sở và Si tâm sở.
Đối với Hôn trƫm tâm sở và Thụy miên tâm sở thì cƧ 2 có thể xếp chung
thành 1, bởi vì chúng phƧi sinh khởi cùng nhau trong các BƩt thiện tâm cƫn tác động,
không tách rời nhau. Nếu nói về phận sự công tác thì chúng đều làm cho tâm và tâm
sở co rút, buồn chán trƣớc đối tƣợng chung, và sẽ làm nhân cho sự biếng nhác
(kosajja) sinh ra. Chúng chính là pháp đối nghịch của sự tinh tƩn, tính chuyên cƫn
(viriya).
Triền cái là pháp ngăn cƧn, là sự trở nghịch trong việc hành thiền định
(samathabhävanä) chỉ gồm 5 chi, đó là:
a, Kämachandanivaraṇa – Tham dục triền cái,
b, Byäpädanivaraṇa – Sân hận triền cái,
c, Thīnamiddhanivaraṇa – Hôn trƫm thụy miên triền cái,
d, Uddhaccakukkuccanivaraṇa – Trƥo hối triền cái,
e, Vicikicchänivaraṇa – Hoài nghi triền cái.
Riêng Avijjänivaraṇä – Vô minh triền cái không phƧi là pháp ngăn cƧn thiền
định, bởi vì đối tƣợng của thiền định thuộc về Chế định pháp (Paññatti). Còn việc tu
tiến minh sát (vipassanäbhävanä) để đƥt đến Đƥo, QuƧ, Niết-bàn lƥi có đối tƣợng là
Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) cƫn dựa vào Trí tuệ (Paññä) là chi pháp quan
trọng. Do vậy, mới nói rằng Vô minh triền cái là pháp ngăn cƧn việc đắc Đƥo QuƧ và
Niết-bàn vậy.
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VII. ANUSAYA – TÙY MIÊN:

Anusaya – Tùy miên là một tên gọi khác của các phiền não hƥng vi tế, đang
ngủ ngƫm trong nội tâm của chúng sinh. Chừng nào mà chƣa đắc Thánh A-ra-hán thì
các Tùy miên vẫn còn tồn tƥi mãi trong tâm khƧm của mọi chúng sinh. Tùy miên là
một loƥi pháp tánh ẩn mình, không hiển lộ để cho bƩt cứ một ai thƩy rõ ràng đƣợc
ngoƥi trừ Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngài có thể thƩy đƣợc các Tùy miên
đang ngủ ngƫm trong tƩt cƧ chúng sinh.
Thông thƣờng Tùy miên là dƥng phiền não hết sức vi tế, không biểu hiện bƧn
thân mình ra bên ngoài, không xuƩt hiện tƥi một môn nào cƧ trong 3 môn là Thân
môn, Khẩu môn hoặc Ý môn. Khi có đối tƣợng đến tiếp xúc với căn (mắt, tai, mũi, lƣỡi,
thân, ý) thì các Tùy miên phiền não đang yên ắng đó sẽ trở mình thành Phiền não
hƥng trung (Pariyuṭṭhänakilesa), hiện hữu qua Ý môn, tƥo thành sự hài lòng thích ý hay
bực mình chán ghét trƣớc đối tƣợng đến tiếp cận đó. Nếu các Phiền não hƥng trung
này tiến triển mƥnh hơn lên sẽ chuyển thành Phiền não hƥng thô (Vītikkamakilesa) và
xuƩt hiện thành hành động, việc làm qua Thân môn hoặc là lời nói, khẩu ngữ qua
Khẩu môn. CƧ 2 hƥng phiền não thô và trung này đều không gọi là Tùy miên, tuy
nhiên Phiền não hƥng trung sinh khởi từ Tùy miên, còn Phiền não hƥng thô lƥi sinh
khởi từ Phiền não hƥng trung, chúng làm nhân duyên trợ lực nối tiếp nhau là vậy.
Nhƣ thế, Tùy miên là một dƥng phiền não, mang tính vi tế, yên ắng, ngủ
ngƫm nơi nội tâm của chúng sinh. Päḷī có định nghĩa nhƣ sau:
* Santäne anu anu sentī’ti = anusayä.
Các pháp nào ngủ ngƫm trong sự tiếp nối của danh sắc ngũ uẩn, các pháp đó gọi là
anusayä, dịch là tùy miên.
Hoặc là:
* Anurūpaṃ karaṇaṃ labhitvä senti uppajjantī’ti = anusayä.
Các pháp nào khi có duyên cớ phù hợp mà khởi sinh, các pháp đó gọi là anusaya,
dịch là tùy miên.
Có thể so sánh 3 hƥng phiền não này với hộp diêm đánh lửa. Phiền não vi tế
(Tùy miên) giống nhƣ đƫu que diêm, các đối tƣợng đến tiếp xúc mắt, tai, v.v... giống
nhƣ lƩy đƫu que diêm đánh vào lớp sinh ở hai bên hộp diêm. Phiền não hƥng trung
giống nhƣ lửa xuƩt hiện ở đƫu que diêm đó và khi cƫm que lửa đó châm vào đồ vật
bắt lửa thì đồ vật sẽ cháy bùng lên. Lửa cháy bùng ở đồ vật Ʃy giống nhƣ Phiền não
hƥng thô vậy. Bởi thế:
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– Giới thiện (Sīlakusala)
đoƥn trừ đƣợc Phiền não hƥng thô.
– Định thiện (Samädhikusala)
đoƥn trừ đƣợc Phiền não hƥng trung.
– Tuệ thiện trong Đƥo tâm (Paññäkusala) đoƥn trừ đƣợc Phiền não vi tế.
Tùy miên phiền não gồm có 7 loƥi:
1, Kämarägänusaya – Dục ái tùy miên: là pháp tánh hài lòng, dính mắc nơi
các đối tƣợng dục giới, ngủ ngƫm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não
hƥng trung thì chính là Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm.
2, Bhavarägänusaya – Hữu ái tùy miên: là pháp tánh hài lòng, dính mắc nơi
Sắc giới, Vô sắc giới hoặc thiền Hữu sắc, thiền Vô sắc, ngủ ngƫm trong nội tâm; một
khi biến hiện thành Phiền não hƥng trung thì chính là Tham tâm sở trong 4 Tham căn
tâm hợp với tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
3, Paṭighänusaya – Sân hận tùy miên: là pháp tánh không hài lòng trƣớc đối
tƣợng, ngủ ngƫm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hƥng trung thì
chính là Sân tâm sở trong 2 Sân căn tâm (Dosamūlacitta).
4, Mänänusaya – Mƥn tùy miên: là pháp tánh cống cao, kiêu ngƥo, tự ti, ngủ
ngƫm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hƥng trung thì chính là Mƥn
tâm sở trong 4 Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
5, Diṭṭhänusaya – Kiến tùy miên: là pháp tánh thƩy biết sai lệch, ngủ ngƫm
trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hƥng trung thì chính là Tà kiến tâm
sở trong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
6, Vicikicchänusaya – Hoài nghi tùy miên: là pháp tánh nghi ngờ trong những
điều nên tin tƣởng, ngủ ngƫm trong nội tâm; một khi biến hiện thành Phiền não hƥng
trung thì chính là Hoài nghi tâm sở trong Si căn tâm hợp với hoài nghi (Vicikicchäsampayuttacitta).
7, Avijjänusaya – Vô minh tùy miên: là pháp tánh si mê, mông muội vì không
thƩy đƣợc thực tính pháp nhƣ chân nhƣ thật, ngủ ngƫm trong nội tâm; một khi biến
hiện thành Phiền não hƥng trung thì chính là Si tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm
(Akusalacitta).
CƧ 7 loƥi Tùy miên này, khi biến hiện thành Phiền não hƥng trung thì chỉ
gồm có 6 chi pháp mà thôi, đó là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Mƥn tâm sở, Tà kiến
tâm sở, Hoài nghi tâm sở và Si tâm sở.
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VIII. SAṂYOJANA – KIẾT SỬ:

Saṃyojana – Kiết sử là pháp tánh cột chúng sinh lƥi, không cho thoát khỏi
luân hồi khổ não, giống nhƣ sợi thừng cột con vật vào cái cọc, không cho đi rông.
Nhƣ trong Päḷi có nêu:
* Saṃyojenti bandhantī’ti = saṃyojanäni.
Các pháp nào cột chúng sinh lƥi, các pháp đó gọi là saṃyojana, dịch là kiết sử.
* Dūragatassä’pi äkaḍḍhanato nissarituṃ appadänavasena bandhanaṃ =

saṃyojanaṃ.

Việc cột chúng sinh dính vào luân hồi khổ não, không cho thoát ra khỏi, bằng cách
lôi kéo chúng sinh ở nơi xa đến gọi là saṃyojana, dịch là kiết sử, thằng thúc.
* Bandhanägärakämamhi

Gīväya bandhitä sattä

Saṃyojanena rajjuyä
Na sakkonti caleteva.

Các chúng sinh bị dây thừng là thằng thúc (kiết sử) cột cổ lƥi trong ngũ dục giống nhƣ
ở nhà tù, không thể đi đâu đƣợc.
Lệ thƣờng thì mọi phàm nhân đều bị cột chặt vào luân hồi khổ não, giống
nhƣ những sợi dây thừng cột cổ lƥi vậy, khiến cho chúng sinh phƧi sinh tử rồi tử sinh
mãi miết trong vòng luân hồi đƫy rẫy khổ não vô tận. Các sợi dây đó chính là 10 Kiết
sử (Saṃyojana). Nếu có sợi dây nào đó căng lên, sợi Kiết sử đó sẽ lôi, sẽ kéo chúng
sinh Ʃy đi tái sinh vào cƧnh giới tƣơng thích với sợi dây trói cột này dựa trên nền tƧng
là nghiệp mà chúng sinh Ʃy đã tự tƥo rồi.
Đôi khi Päḷi cũng dùng từ Saññojana thay cho từ Saṃyojana, đều mang nghĩa
là dây cột chúng sinh lƥi và đƣợc dịch là Kiết sử hay Thằng thúc, có nơi dịch là Triền.
Những Kiết sử này đƣợc trình bày theo 2 cách: theo Tƥng Kinh và theo Tƥng Vi Diệu
Pháp và cƧ 2 cách cũng có số lƣợng nhƣ nhau là 10 Kiết sử, và các Kiết sử này còn
đƣợc chia thành 2 nhóm tùy theo cƧnh giới mà chúng sinh đang cƣ trú. Cụ thể là:
* Olambhägiyasaṃyojana – Kiết sử bậc thƩp9 là những kiết sử cột chúng sinh
vào các cƧnh giới bậc thƩp, đó là Dục giới.

* Uddhambhägiyasaṃyojana – Kiết sử bậc cao9 là những kiết sử cột chúng
sinh vào các cƧnh giới bậc cao, đó là Sắc giới và Vô sắc giới.
1, Mƣời Kiết sử theo tƥng Kinh (Suttantanaya)9
a, Kämarägasaṃyojana – Dục ái kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi
với biểu hiện là dính mắc nơi các đối tƣợng ngũ dục. Chi pháp chính là Tham tâm sở
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trong 8 Tham căn tâm.
b, Rūparägasaṃyojana – Sắc ái kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi với
biểu hiện là dính mắc nơi các cõi Sắc giới hay thiền Hữu sắc. Chi pháp chính là
Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
c, Arūparägasaṃyojana – Vô sắc ái kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi
với biểu hiện là dính mắc nơi các cõi Vô sắc giới hay thiền Vô sắc. Chi pháp chính là
Tham tâm sở trong 4 Tham căn tâm không hợp tà kiến.
d, Paṭighasaṃyojana – Sân hận kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi với
biểu hiện phẫn nộ, giận dữ trƣớc đối tƣợng. Chi pháp chính là Sân tâm sở trong 2
Sân căn tâm.
e, Mänasaṃyojana – Mƥn kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi với biểu
hiện cống cao, ngã mƥn. Chi pháp chính là Mƥn tâm sở trong 4 Tham căn tâm không
hợp tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
f, Diṭṭhisaṃyojana – Kiến kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi với biểu
hiện là sự thƩy biết sai lệch. Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm
hợp tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
g, Sīlabbataparämäsasaṃyojana – Giới cƩm thủ kiết sử9 là pháp tánh cột
chúng sinh lƥi với biểu hiện là sự thực hành sai trái. Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở
trong 4 Tham căn tâm hợp tà kiến.
h, Vicikicchäsaṃyojana – Hoài nghi kiết sử: là pháp tánh cột chúng sinh lƥi
với biểu hiện nghi hoặc, hoài nghi điều nên tin tƣởng. Chi pháp chính là Hoài nghi
tâm sở trong Si căn tâm hợp hoài nghi (Vicikicchäsampayuttacitta).
i, Uddhaccasaṃyojana – Phóng tâm kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi
với biểu hiện trƥo cử, phóng dật, tâm trôi nổi, nhƧy từ đối tƣợng này sang đối tƣợng
khác. Chi pháp chính là Phóng tâm tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm.
k, Avijjäsaṃyojana – Vô minh kiết sử9 là pháp tánh cột chúng sinh lƥi với
biểu hiện mê mờ, không thƩy rõ thực tính pháp. Chi pháp chính là Si tâm sở trong 12
BƩt thiện tâm.
Khi xếp theo Kiết sử bậc thƩp và Kiết sử bậc cao thì Tƥng Kinh phân ra nhƣ sau:
– Kiết sử bậc thƩp có 5 kiết sử: Dục ái kiết sử, Sân hận kiết sử, Kiến kiết
sử, Giới cƩm thủ kiết sử và Hoài nghi kiết sử.
– Kiết sử bậc cao có 5 kiết sử: Sắc ái kiết sử, Vô sắc ái kiết sử, Mƥn kiết sử,
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Phóng tâm kiết sử và Vô minh kiết sử.
* Đối với các phàm nhân không thƣờng xuyên tu tập thiền định, không đắc
các bậc thiền, không nhập định đƣợc thì luôn bị Dục ái kiết sử lôi kéo mãi. Nếu còn
làm các ác hƥnh, tƥo bƩt thiện nghiệp thì các Sân hận kiết sử loƥi thô, Kiến kiết sử và
Hoài nghi kiết sử sẽ căng lên rồi kéo xuống 4 cƧnh khổ. Về phƫn Giới cƩm thủ kiết sử
thì nói chung không biểu hiện rõ rệt với mọi ngƣời, nhƣng nếu nó hiện hữu khi nào
thì cũng có thể lôi kéo chúng sinh xuống cƧnh khổ đƣợc. Nói chung, chúng sinh làm
các điều bƩt thiện với Sân hận kiết sử bình thƣờng hoặc với Thân kiến kiết sử
(Sakkäyadiṭṭhisaṃyojana) thì vẫn có cơ hội tái sinh làm ngƣời hoặc thành chƣ thiên do
nhờ các thiện pháp khác. Nhƣng với Kiến kiết sử, Giới cƩm thủ kiết sử và Hoài nghi
kiết sử lôi kéo thì khó lòng mà làm các thiện pháp đƣợc.
* Còn đối với các bậc tu tập thiền định, đã đắc thiền rồi, thì các Dục ái kiết
sử, Sân hận kiết sử và Giới cƩm thủ kiết sử không thể có cơ hội để kéo đi xuống
đƣợc. Riêng các Kiết sử bậc cao: Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mƥn, Phóng tâm và Vô minh
kiết sử thì mới có khƧ năng lôi kéo đƣợc, tùy theo bậc thiền Sắc giới hoặc thiền Vô
sắc giới mà bƧn thân đã đắc. Do vậy, các vị đã đắc thiền định thuƫn thục rồi, khi
mãn kiếp ở cõi Dục giới sẽ tục sinh vào cõi Sắc giới hoặc Vô sắc giới phù hợp với bậc
thiền mà mình đã đắc thuƫn thục đó. Tuy nhiên, các vị phƥm thiên đang còn là
phàm nhân này vẫn chƣa đoƥn trừ tuyệt đối các Dục ái kiết sử và Sân hận kiết sử mà
chỉ đoƥn trừ bằng cách đè nén do năng lực của thiền định mà thôi.
Cho nên, khi vị phƥm thiên nào bị suy thoái khỏi thiền định rồi chết đi thì sẽ
không còn tục sinh thành phƥm thiên nữa mà phƧi sinh ra trong cƧnh Dục giới, trở
thành con ngƣời hay chƣ thiên là điều đƣơng nhiên. Sở dĩ xƧy ra nhƣ thế vì do năng
lực của Dục ái kiết sử và Sân hận kiết sử đã có ở trong nội tâm của bƧn thân nên bị
lôi kéo xuống bởi các Kiết sử bậc thƩp.
Về phƫn các bậc Thánh Nhập Lƣu hoặc Thánh NhƩt Lai, là những vị đã đoƥn
trừ tuyệt đối Kiến, Hoài nghi và Giới cƩm thủ kiết sử, đã thoát khỏi sự lôi kéo vào các
cƧnh giới Luân hồi bậc hƥ (Heṭṭhimasaṃsära) tức là 4 Khổ cƧnh (Apäyabhūmi). Tuy nhiên
các ngài vẫn chƣa thoát khỏi Luân hồi bậc trung (Majjhimasaṃsära) là cõi ngƣời, chƣ
thiên và Luân hồi bậc thƣợng (Uparimasaṃsära) là cõi Sắc giới cùng cõi Vô sắc giới. Sở
dĩ nhƣ thế vì còn đến 7 Kiết sử đang ngự trị trong nội tâm của các ngài. Đến khi
thành tựu Thánh quƧ BƩt Lai, các ngài mới đoƥn trừ tuyệt đối thêm 2 Kiết sử là Dục
ái và Sân hận kiết sử. Từ đây, các ngài thoát khỏi tục sinh trong cõi ngƣời và cõi chƣ
thiên và chỉ còn tục sinh trong cõi Sắc giới hoặc Vô sắc giới mà thôi, bởi vì các ngài
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đang còn đến 5 Kiết sử bậc cao. Khi nào các ngài trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ
thoát khỏi Luân hồi bậc thƣợng (Uparimasaṃsära) và cũng không còn tử sinh luân hồi
nữa, do bởi các ngài đã đoƥn trừ tuyệt đối cƧ 10 Kiết sử, không còn sợi dây nào trói
cột vào luân hồi cƧ.
Lƥi nữa, đúng nhƣ trong Phụ chú giƧi Paramatthadīpanī có nêu rằng các Kiết
sử bị đoƥn tận bởi các Đƥo bậc thƩp: Nhập Lƣu đƥo, NhƩt Lai đƥo và BƩt Lai đƥo gọi
là Kiết sử bậc thƩp (Olambhägiyasaṃyojana); còn các Kiết sử bị đoƥn tận bởi A-ra-hán
đƥo gọi là Kiết sử bậc cao (Uddhambhägiyasaṃyojana).
2, Mƣời Kiết sử theo tƥng Vi Diệu Pháp (Abhidhammanaya):
a, Kämarägasaṃyojana – Dục ái kiết sử9 chi pháp là Tham tâm sở trong 8
Tham căn tâm.
b, Bhavarägasaṃyojana – Hữu ái kiết sử9 chi pháp là Tham tâm sở trong 4
Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Diṭṭhigatavippayuttacitta).
c, Paṭighasaṃyojana – Sân hận kiết sử9 chi pháp là Sân tâm sở trong 2 Sân
căn tâm.
d, Mänasaṃyojana – Mƥn kiết sử9 chi pháp là Mƥn tâm sở trong 4 Tham
căn tâm không hợp với tà kiến.
e, Diṭṭhisaṃyojana – Kiến kiết sử9 chi pháp là Tà kiến tâm sở trong 4 Tham
căn tâm hợp với tà kiến (Diṭṭhigatasampayuttacitta).
f, Sīlabbataparämäsasaṃyojana – Giới cƩm thủ kiết sử9 chi pháp là Tà kiến
tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến.
g, Vicikicchäsaṃyojana – Hoài nghi kiết sử9 chi pháp là Hoài nghi tâm sở
trong Si căn tâm hợp hoài nghi (Vicikicchäsampayuttacitta).
h, Issäsaṃyojana – Ganh tỵ kiết sử9 chi pháp là Issäcetasika – Ganh tỵ tâm
sở trong 2 Sân căn tâm.
i, Macchariyasaṃyojana – Bỏn xẻn kiết sử9 chi pháp là Macchariyacetasika
– Bỏn xẻn tâm sở trong 2 Sân căn tâm.
k, Avijjäsaṃyojana – Vô minh kiết sử9 chi pháp là Si tâm sở trong 12 BƩt
thiện tâm.
Khi xếp theo Kiết sử bậc thƩp và Kiết sử bậc cao thì Tƥng Vi Diệu Pháp phân
ra nhƣ sau:
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– Kiết sử bậc thƩp có 7 kiết sử9 Dục ái kiết sử, Sân hận kiết sử, Kiến kiết sử,
Giới cƩm thủ kiết sử, Hoài nghi kiết sử, Ganh tỵ kiết sử và Bỏn xẻn kiết sử.
– Kiết sử bậc cao có 3 kiết sử9 Hữu ái kiết sử, Mƥn kiết sử và Vô minh kiết sử.
3, Quy tập chi pháp của mƣời Kiết sử9
a, Kiết sử theo Tƥng Kinh có 7 chi pháp là: Tham tâm sở, Sân tâm sở, Mƥn
tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghi tâm sở, Phóng tâm tâm sở và Si tâm sở.
b, Kiết sử theo Tƥng Vi Diệu Pháp có 8 chi pháp là: Tham tâm sở, Sân tâm
sở, Mƥn tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghi tâm sở, Ganh tỵ tâm sở, Bỏn xẻn tâm sở và
Si tâm sở.
c, Tính chung theo cƧ hai Tƥng thì Kiết sử có 9 chi pháp là: Tham tâm sở,
Sân tâm sở, Mƥn tâm sở, Tà kiến tâm sở, Hoài nghi tâm sở, Ganh tỵ tâm sở, Bỏn xẻn
tâm sở, Phóng tâm tâm sở và Si tâm sở.
IX. KILESA – PHIỀN NÃO:

Kilesa – Phiền não là pháp tánh làm phát sinh sự sƫu não, muộn phiền hoặc
sự bồn chồn cƧ thân lẫn tâm. Nghĩa là tâm, tâm sở hoặc sắc pháp sinh khởi cùng với
phiền não thì phƧi bồn chồn, nôn náo, não phiền theo. Phiền não là một nhóm tâm
sở bƩt thiện, khi kết hợp với tâm sẽ làm cho tâm Ʃy trở thành tâm bƩt thiện theo các
tâm sở này và ngay cƧ các sắc pháp sinh từ tâm bƩt thiện đó cũng sẽ có trƥng thái
bồn chồn, muộn phiền theo nhƣ vậy. Thông thƣờng, nếu tâm ngƣời nào không kết
hợp với các phiền não nhƣ tham, sân, si chẳng hƥn thì ngƣời Ʃy vào lúc đó sẽ thoƧi
mái, nhẹ nhàng, không có tí gì là nôn náo, phiền muộn trong lòng cƧ và thân thể
cũng an lƥc, mặt mày trong sáng ... Nhƣng nếu khi tâm ngƣời nào bị tham, sân thâm
nhiễm, thì lúc đó tâm ngƣời Ʃy sẽ bị phiền muộn, nôn náo, não lòng và thân thể, mặt
mày sẽ ủ dột, không tƣơi nhuận. Cũng do năng lực của phiền não nhƣ đã nói, nó
còn làm Ƨnh hƣởng đến ngƣời khác, họ sẽ cƧm nhận không hoan hỷ, không thoƧi
mái gì khi thƩy, khi gặp ngƣời Ʃy.
Bởi thế, Đức Thế Tôn đã gọi tên các tâm sở bƩt thiện làm phát sinh sự muộn
phiền, não hƥi, nôn náo Ʃy là Kilesa – Phiền não, nhƣ Päḷi định nghĩa:
* Kilesenti upatäpentī’ti = kilesä.
Các pháp tánh nào làm cho não phiền, nôn náo, các pháp tánh đó gọi là kilesa, dịch
là phiền não.
Hoặc là:
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* Kilissati etehī’ti = kilesä.
Các pháp tƣơng ƣng là tâm, tâm sở bị não phiền, nôn náo bởi các pháp tánh nào, do
vậy các pháp tánh là nhân gây ra sự não phiền, nôn náo cho các pháp tƣơng ƣng đó
gọi là kilesa, dịch là phiền não.
Phiền não có cƧ thƧy 10 loƥi, cụ thể nhƣ sau:
1, Lobhakilesa – Tham phiền não: là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do
sự hài lòng, dính mắc vào các đối tƣợng là Thế gian pháp (Lokīyärammaṇä). Chi pháp
chính là Tham tâm sở trong 7 Tham căn tâm.
2, Dosakilesa – Sân phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự
nóng giận, tức là sự không vừa lòng đối tƣợng. Chi pháp chính là Sân tâm sở trong 2
Sân căn tâm.
3, Mohakilesa – Si phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự mê
muội, si mê, không thƩy, không biết nhƣ chân nhƣ thật. Chi pháp chính là Si tâm sở
trong 12 BƩt thiện tâm.
4, Mänakilesa – Mƥn phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự
cống cao, ngã mƥn. Chi pháp chính là Mƥn tâm sở trong 4 Tham căn tâm không hợp
với tà kiến.
5, Diṭṭhikilesa – Kiến phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do sự
thƩy biết sai. Chi pháp chính là Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến.
6, Vicikicchäkilesa – Hoài nghi phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn
náo do sự nghi ngờ, không quyết đƣợc nơi điều nên tin. Chi pháp chính là Hoài nghi
tâm sở trong Si căn tâm hợp với hoài nghi.
7, Thīnakilesa – Hôn trƫm phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo
do sự biếng nhác, rã rƣợi, không thích nghi trƣớc đối tƣợng. Chi pháp chính là Hôn
trƫm tâm sở trong các BƩt thiện tâm cƫn tác động (Akusalasasaṅkhärikacitta).
8, Uddhaccakilesa – Phóng tâm phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn
náo do sự loƥn động, chao đƧo, tâm không trụ đƣợc trên đối tƣợng. Chi pháp chính là
Phóng tâm tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm.
9, Ahirikakilesa – Vô tàm phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn náo do
sự không hổ thẹn trƣớc tội lỗi. Chi pháp chính là Vô tàm tâm sở trong 12 BƩt thiện tâm.
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10, Anottappakilesa – Vô quý phiền não9 là pháp tánh gây não phiền, nôn
náo do sự không ghê sợ trƣớc tội lỗi. Chi pháp chính là Vô quý tâm sở trong 12 BƩt
thiện tâm.
Nhƣ vậy, 10 loƥi Phiền não đã nêu có 10 chi pháp khác biệt nhau. Chúng
còn đƣợc phân thành 3 hƥng, đó là:
i, Anusayakilesa – Phiền não vi tế: hay còn gọi là Phiền não ngủ ngƫm,
Tùy miên. Đây là loƥi phiền não ngủ ngƫm trong nội tâm của tƩt cƧ chúng sinh, chƣa
nổi lên trong tâm.
ii, Pariyuṭṭhänakilesa – Phiền não hƥng trung: là Phiền não bậc trung, đã
nổi lên trong tâm của chúng sinh.
iii, Vītikkamakilesa – Phiền não hƥng thô: là Phiền não thô thiển, đã biểu
hiện qua thân và khẩu của chúng sinh.
1.500 LOẠI PHIỀN NÃO CHI TIẾT

Mƣời loƥi Phiền não nhƣ đã nêu, khi tính theo trƥng thái của đối tƣợng làm
duyên cho chúng phát sinh thì có thể chia thành 1.500 loƥi, đó là:
* Pháp tánh là đối tƣợng của Phiền não có 75 loƥi:
– Citta - Tâm
– Cetasika - Tâm sở
– Nipphannarūpa - Sắc thật
– Lakkhaṇarūpa - Sắc trƥng thái

1
52
18
4

= 75

* Các đối tƣợng này có ở trong thân lẫn ngoài thân, gọi là:
– Ajjhattärammaṇa - Nội cƧnh:
– Bahiddhärammaṇa - Ngoƥi cƧnh:
* 150 đối tƣợng x 10 Phiền não

75
75

= 150
= 1.500 Phiền não.

108 LOẠI ÁI DỤC (TAṆHĀ) CHI TIẾT

Riêng về Taṇhä – Ái dục, tính chi tiết cũng có đến 107 loƥi, cách tính nhƣ sau:
a, Về mặt đối tƣợng, Ái dục có 6, đó là9 Sắc ái (Rūpataṇhä), Thinh ái (Sadda23
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taṇhä), Hƣơng ái (Gandhataṇhä), Vị ái (Rasataṇhä), Xúc ái (Phoṭṭhabbataṇhä) và Pháp ái
(Dhammataṇhä).
b, Về mặt chủng loƥi, Ái dục có 3, đó là: Dục ái (Kämataṇhä), Hữu ái
(Bhavataṇhä) và Phi hữu ái (Vibhavataṇhä).
Tính chung là 6 x 3 = 18 Ái dục. CƧ 18 loƥi Ái dục này sinh khởi bên trong
tâm mình, gọi là Nội ái (Ajjhattataṇhä) cộng thêm 18 loƥi Ái dục sinh khởi bên ngoài
bƧn thân, gọi là Ngoƥi ái (Bahiddhataṇhä) sẽ thành 36 Ái dục.
c, Về mặt thời gian, cƧ 36 loƥi Ái dục này đều có thể sinh khởi trong cƧ 3
thời (käla): Hiện tƥi (Paccuppanna), Quá khứ (Atīta) và Vị lai (Anägata). Nhƣ thế 36 x 3 =
108 Ái dục.

Kết luận9

– Đối tƣợng của Ái dục:
– Chủng loƥi của Ái dục:
– Sinh khởi bên trong và ngoài:
– Thời gian:
Tổng cộng: 6 x 3 x 2 x 3 =

CHÚ THÍCH:

6
3
2
3
108

BƦNG TỔNG KẾT BƨT THIỆN QUY TẬP

i, Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số lƣợng nhóm pháp mà chi
pháp Ʃy có mặt. Còn chữ số góc dƣới phƧi chỉ số lƣợng tổng cộng nhóm pháp mà chi pháp Ʃy có
mặt.
ii, * Theo Tƥng Kinh có 10 loƥi, theo Tƥng Vi Diệu Pháp cũng có 10 loƥi, tính chung 2
Tƥng cƧ giống nhau lẫn khác nhau có 12 loƥi (loƥi giống nhau chỉ tính 1 lƫn, loƥi khác nhau, mỗi loƥi tính
1 lƫn: riêng Bhavarägasaṃyojana – Hữu ái kiết sử theo Tƥng Vi Diệu Pháp sẽ phân thành Rūparägasaṃyojana –
Sắc ái kiết sử và Arūparägasaṃyojana – Vô sắc ái kiết sử theo Tƥng Kinh).
iii, ** Tên của cùng một loƥi pháp trong nhóm Nivaraṇa – Triền cái là Uddhaccakukkucca
– Trƥo hối (chỉ tính 1 lƫn). Chi pháp tính cƧ Phóng tâm (Uddhacca) lẫn Hối hận (Kukkucca).
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--- 12 Akusalacitta

--- 12 Akusalacitta

Anottappa

Uddhacca
4.Uddh.niv.**

6.Avijjäniv.

6

Suttanta
10

Abhidhamma
10
12 *

8. SAṂYOJANA

10

9. KILESA

9.Uddh.niv.

10.Anott.kile.

8.Uddh.kile. 3

1

9.Ahirikakile.

7

9

1

7.Avijjänus. 10.Avijjäsaṃ. 10.Avijjäsaṃ. 3.Mohakile.

7

7. ANUSAYA

2.Bhav.saṃ.

3

3

3

2

5

--- 5 Akusalasaṅkhärikacitta

--- 5 Akusalasaṅkhärikacitta

--- Vicikicchäsampayutta

Thīna

Middha

Vicikicchä

TỔNG CHI PHÁP CỦA TỪNG LOƤI

--- 2 Dosamūlacitta

Kukkucca

3

8

6

7
9

8
10

4

7.Thīnakile. 2
5.Vicikic.niv. 6.Viciki.änus. 8.Viciki.saṃ. 7.Viciki.saṃ. 6.Viciki.kile.

Middhaniv.

3.Thīnaniva.

4.Kukku.ni.**

9.Macc.saṃ.

2.Byäpä.niv. 3.Paṭighänus. 4.Paṭighasaṃ 3.Paṭigh.saṃ. 2.Dosakile.

4.Mänänus. 5.Mänasaṃ. 4.Mänasaṃ. 4.Mänakile. 3

7.Sīlabb.saṃ. 6.Sīlabb.saṃ.

Macchariya --- 2 Dosamūlacitta

2.Byäpä.gan.

4.Attavädup.

4.Idaṃ.gan. 3.Sīlabbatup.

5.Diṭṭhänus. 6.Diṭṭhisaṃ. 5.Diṭṭhisaṃ. 5.Diṭṭhikile. 8

3.Arūp.saṃ.

3.Diṭṭhäsava 3.Diṭṭhogha 3.Diṭṭhiyoga 3.Sīlab.gan. 2.Diṭṭhupäd.

2.Rūpa.saṃ.

2.Bhava.anu.

2.Bhaväsava 2.Bhavogha 2.Bhavayoga

1

Issä

4

5. UPĀDĀNA 6. NIVARAṆA

1.Kämäsava 1.Kämogha 1.Kämayoga 1.Abhij.gan. 1.Kämupäd. 1.Käma.niv. 1.Käma.anu. 1.Käma.saṃ. 1.Käma.saṃ. 1.Lobhakile. 9

4

4. GANTHA

8.Issäsaṃyo.

--- 2 Dosamūlacitta

Dosa

4

3. YOGA

--- 2 Dosamūlacitta

--- 4 Diṭṭhigatavippayutta

Mäna

4

2. OGHA

4.Avijjäsava 4.Avijjogha 4.Avijjäyoga

4

1. ĀSAVA

1

--- 4 Diṭṭhigatasampayutta

-- 4 Diṭṭhigatavippayutta

---

Diṭṭhi

Lobha

--- 12 Akusalacitta

Ahirika

-- 8 Lobhamūlacitta

--- 12 Akusalacitta

SỐ LƢỢNG
LOƤI

Moha

14 AKUSALACETASIKA

CHI PHÁP

NHÓM PHÁP

TỔNG KẾT AKUSALASAṄGAHA – BẤT THIỆN QUY TẬP

4

2

1

1

5

3

12

15

3

1

1

7

55

CỘNG

Akusalasaṅgaha – BƩt Thiện Quy Tập
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MISSAKASAṄGAHA – HỖN TẠP QUY TẬP
Missakasaṅgaha – Hỗn tƥp quy tập là nhóm pháp kết hợp, tích tập các
pháp khác nhau theo chủng loƥi là thiện, là bất thiện, hoặc là vô ký, trộn lẫn nhau.
Ví dụ nhƣ Hetusaṅgaha – Nhân quy tập, v.v... là nhóm pháp có cƧ thiện, có cƧ bất
thiện và cƧ vô ký lẫn lộn vào nhau. Nhƣ trong Päḷi có nêu:
* Kusaläkusaläbyäkatamissakänaṃ hetuchakkädąnaṃ saṅgaho’ti =

missakasaṅgaho.

Các nhóm pháp, chẳng hƥn nhƣ Nhân quy tập, v.v... tích hợp vào nhau có cƧ thiện,
bất thiện và vô ký, gọi là Missakasaṅgaha, dịch là Hỗn tƥp quy tập.

Hỗn tƥp quy tập này phân chia các pháp tƣơng hợp với nhau đƣợc thành 7
nhóm, đó là:
i, Hetu – Nhân
iii, Maggaṅga – Đƥo chi
v, Bala – Lực
vii, Āhära – Vật thực.

ii, Jhänaṅga – Thiền chi
iv, Indriya – Căn
vi, Adhipati – Trƣởng

Đúng nhƣ trong các kệ thi:

Gāthāsaṅgaha:
4. CHA HETŪ PAÑCA JHĀNAṄGĀ
SOḶASINDRIYADHAMMĀ
5. CATTĀRODHIPATĄ
KUSALĀDISAMĀKIṆṆO

MAGGAṄGĀ NAVA VATTHUTO

CA

BALADHAMMĀ

NAVERITĀ

VUTTĀ

TATHĀHĀRĀTI

SATTADHĀ

VUTTO

MISSAKASAṄGAHO

Về căn bƧn: Nhân có 6 chi pháp, Thiền chi có 5, Đƥo chi có 9, Căn có
16, Lực có 9 chi pháp đƣợc diễn tƧ.
Cũng thế, Trƣởng có 4, Vật thực có 4 chi pháp, đƣợc nói đến. Nhƣ vậy,
Hỗn tƥp quy tập đƣợc kê ra 7 nhóm, bắt đầu là Bất thiện, v.v...
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I. HETU – NHÂN:

Hetu – Nhân là pháp làm cho quƧ phát sinh, làm cho pháp quƧ ấy có trƥng
thái vững chắc trên đối tƣợng và phát triển lên đƣợc. Nhƣ Päḷi định nghĩa:
HINOTI

VATTATI PHALAṂ

LADDHAHETŪHI TE THIRĀ

ETEHI

ITI

RUḶHAMŪLĀVA

HETAVO
PĀDAPĀ

QuƧ sinh khởi từ những pháp ấy, do vậy những pháp ấy gọi là Nhân.
Các quƧ đó đƣợc trợ duyên từ Nhân sẽ có sự vững chắc trƣớc đối
tƣợng, giống nhƣ những cội cây có rễ phát triển mƥnh vậy.
Nhân có 6 loƥi, đó là:
1, Lobhahetu – Nhân tham: pháp tánh là sự tham muốn, là nguyên nhân làm
cho danh - sắc đồng sinh với bƧn thân, trụ vững và phát triển trƣớc đối tƣợng. Chi
pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 8 Tham căn tâm.
2, Dosahetu – Nhân sân: pháp tánh là lòng sân hận, là nguyên nhân làm cho
danh - sắc đồng sinh với bƧn thân, trụ vững và phát triển trƣớc đối tƣợng. Chi pháp
chính là Dosacetasika – Sân tâm sở trong 2 Sân căn tâm.
3, Mohahetu – Nhân si: pháp tánh là sự mê mờ, không biết đúng nhƣ thực
tánh pháp, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bƧn thân, trụ vững và
phát triển trƣớc đối tƣợng. Chi pháp chính là Mohacetasika – Si tâm sở trong 12 Bất
thiện tâm.
4, Alobhahetu – Nhân vô tham: pháp tánh là sự không dính mắc nơi các dục,
đó là sự không tham muốn hay sự xƧ ly, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng
sinh với bƧn thân, trụ vững và phát triển trƣớc đối tƣợng. Chi pháp chính là
Alobhacetasika – Vô tham tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
5, Adosahetu – Nhân vô sân: pháp tánh là sự không giận dữ, tính nhẫn nhục
và lòng độ lƣợng, là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bƧn thân, trụ
vững và phát triển trƣớc đối tƣợng. Chi pháp chính là Adosacetasika – Vô sân tâm sở
trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
6, Amohahetu – Nhân vô si: pháp tánh là trí tuệ, không si độn, không mê tín,
là nguyên nhân làm cho danh - sắc đồng sinh với bƧn thân, trụ vững và phát triển trƣớc
đối tƣợng. Chi pháp chính là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong 47/ 79 Tịnh hƧo tâm.
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Các Nhân tham, Nhân sân và Nhân si là những nhân kết hợp với các tâm bất
thiện nên đƣợc gọi là Akusalahetu – Nhân bất thiện. Cũng vậy các Nhân vô tham,
Nhân vô sân và Nhân vô si kết hợp với các Tịnh hƧo thiện tâm thì đƣợc gọi là Kusalahetu – Nhân thiện; còn khi kết hợp với các Tịnh hƧo quƧ tâm hoặc Tịnh hƧo duy tác
tâm thì đƣợc gọi là Abyäkatahetu – Nhân vô ký.
Tất cƧ 6 nhân này có thiện, có bất thiện và có cƧ vô ký nên đƣợc xếp vào
Missakasaṅgaha – Hỗn tƥp quy tập là vậy. Và các Hetu – Nhân đã đƣợc nói đến
trong chƣơng III của Thắng Pháp Tập Yếu Luận (xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập IV).
II. JHĀNAṄGA – THIỀN CHI:

Jhäna – Thiền là pháp làm cho tâm đình trụ trên đối tƣợng, hay sự chú mục
vào đối tƣợng. Vì vậy, Päḷi có ghi9
ĀLAMBAMUPANIJJHENTI

ITI

JHĀPENTI

ITIPI

VĀ

PACCANIKE

JHĀNĀNI VUCCARE
JHĀNASAÑÑITĀ

Những pháp nào chú mục trên đối tƣợng, do vậy những pháp ấy
gọi là Thiền. Hoặc những pháp nào thiêu đốt những pháp đối
nghịch, thì do vậy những pháp ấy đƣợc gọi tên là Thiền.
Nhƣ vậy, pháp gọi là Thiền có 2 nghĩa:
i, Thiền là pháp có trƥng thái chú mục vào đối tƣợng nào đó, không nhất
thiết đó là đề mục hành thiền định (kammaṭṭhäna) hay loƥi gì khác. Đối tƣợng thuộc về
Thế gian pháp (Lokąyadhamma) hoặc Siêu thế pháp (Lokuttaradhamma), là Chân nghĩa
pháp (Paramatthadhamma) hoặc Chế định (Paññattidhamma) đều đƣợc cƧ; tức là tất cƧ
các pháp vừa nêu đều là đối tƣợng của thiền.
ii, Thiền còn mang nghĩa là đốt cháy, thiêu đốt. Nghĩa là làm cho các pháp
đối nghịch với mình suy giƧm năng lực đi, hoặc không cho sinh khởi đƣợc.

Jhänaṅga – Thiền chi có tất cƧ 7 loƥi:
1, Vitakka – Tầm: pháp tánh nhấc tâm đƣa đến đối tƣợng, là việc chú mục
vào đề mục. Chi pháp chính là Vitakkacetasika – Tầm tâm sở trong 44 Dục giới tâm
(trừ 10 Ngũ song thức tâm) và 11 Đệ nhất thiền tâm (Paṭhamajjhänacitta).
2, Vicära – Tứ9 pháp tánh chà xát đối tƣợng, giữ tâm dính vào đối tƣợng. Chi
pháp chính là Vicäracetasika – Tứ tâm sở trong 44 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm)
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và 11 Đệ nhất thiền tâm (Paṭhamajjhänacitta), 11 Đệ nhị thiền tâm (Dutiyajjhänacitta).
3, Pąti – Phỉ9 pháp tánh hài lòng, phấn chấn với đối tƣợng, là việc chú mục
vào đề mục với sự no đủ, sung mãn. Chi pháp chính là Pąticetasika – Phỉ tâm sở trong
18 Dục giới tâm thọ hỷ (Kämasomanassacitta) và 11 Đệ nhất thiền tâm (Paṭhamajjhänacitta), 11 Đệ nhị thiền tâm (Dutiyajjhänacitta), 11 Đệ tam thiền tâm (Tatiyajjhänacitta).
4, Ekaggatä – Nhất tâm: pháp tánh ổn cố, kiên định trên đối tƣợng, là việc
chú mục vào đề mục một cách khít khao, dính sát. Chi pháp chính là Ekaggatäcetasika – Nhất tâm tâm sở trong 79/111 tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm).
5, Somanassavedanä – Hỷ thọ: pháp tánh là trƥng thái an lƥc trong tâm khi
chú mục vào đối tƣợng. Chi pháp chính là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong 62 tâm
đồng sinh với thọ hỷ (Somanassasahagatacitta).
6, Domanassavedanä – Ƣu thọ: pháp tánh là trƥng thái khổ não trong tâm khi
chú mục vào đối tƣợng. Chi pháp chính là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong 2 Sân
căn tâm (Dosamūlacitta).
7, Upekkhävedanä – XƧ thọ: pháp tánh là trƥng thái trung dung, không lƥc,
không khổ trong tâm khi chú mục vào đối tƣợng. Chi pháp chính là Vedanäcetasika –
Thọ tâm sở trong 47 tâm đồng sinh với thọ xƧ (Upekkhäsahagatacitta) (trừ 8 Ngũ song thức
tâm thọ xƧ – Upekkhädvipañcaviññäṇacitta).
Tuy có 7 loƥi Thiền chi, nhƣng chi pháp chỉ có 5, đó là: Tầm, Tứ, Phỉ, Thọ và
Nhất tâm tâm sở. Riêng 3 Thiền chi: Hỷ thọ, Ƣu thọ và XƧ thọ thì cùng có chung chi
pháp là Thọ tâm sở mà thôi.
Tóm lƥi, pháp tánh chú mục hay thiêu đốt đối tƣợng bao gồm 7 Thiền chi
nhƣ đã nêu. Trong 7 Thiền chi này, riêng Ƣu thọ (Domanassavedanä) thuộc về pháp
bất thiện, còn 6 Thiền chi kia thì có cƧ thiện, bất thiện và vô ký; cho nên các Thiền
chi đƣợc xếp vào Missakasaṅgaha – Hỗn tƥp quy tập là vậy.

Sukha – Lƥc mà ta đƣợc biết đến là một Thiền chi chính là sự an lƥc trong
tâm, đó là Somanassavedanä – Hỷ thọ. Sở dĩ nhƣ thế vì việc tu tiến Thiền định
(Samathabhävanä) chỉ thực hiện qua Ý môn, không thể qua Thân môn đƣợc.
THIỀN CHI THIÊU ĐỐT PHÁP ĐỐI NGHỊCH

* Tầm (Vitakka)

thiêu đốt pháp đối nghịch là Hôn trầm (Thąna) Thụy miên (Middha).
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* Tứ (Vicära)

thiêu đốt pháp đối nghịch là

Hoài nghi (Vicikicchä).

* Phỉ (Pąti)

thiêu đốt pháp đối nghịch là

Sân hận (Byäpäda).

* Hỷ thọ (Somanassa)
* XƧ thọ (Upekkhä)

thiêu đốt pháp đối nghịch là

* Nhất tâm (Ekaggatä) thiêu đốt pháp đối nghịch là

Trƥo hối (Uddhacca-Kukkucca).
Ƣu thọ (Domanassa).
Tham dục (Kämachanda).

III. MAGGAṄGA – ĐƤO CHI:

Magga – Đƥo dịch là con đƣờng, đƣờng lối dẫn đến đích, đến mục tiêu, đó
là: Khổ cƧnh, Lƥc cƧnh và Niết-bàn. Nhƣ trong Päḷi có ghi9
SUGATYĀ CA DUGGATYĀ CA

NIBBĀNASSA

TESAÑCA

PATHABHŪTATTĀ

MAGGAṄGĀNĄTI

VUCCARE

MAGGASSA

VĀ

MAGGAṄGĀNĄTI

SAMMATĀ

AṄGĀNĄTI

CA PĀPAṆĀ

Các pháp là nhân đƥt đến Lƥc cƧnh, Khổ cƧnh cũng nhƣ Niết-bàn,
và là con đƣờng dẫn đến các cƧnh đó gọi là các Đƥo chi. Hoặc
pháp là một phần của Đƥo, do vậy đƣợc gọi là Đƥo chi.

Maggaṅga – Đƥo chi, dịch là chi phần của Đƥo, có tất cƧ 12 chi phần của
Đƥo, đó là:
1, Sammädiṭṭhi – Chánh kiến9 sự thấy biết đúng đắn, nhƣ chân nhƣ thật của
Thực tánh pháp (Sabhävadhamma), là con đƣờng dẫn đến Lƥc cƧnh và Niết-bàn. Chi
pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong 47/71 Tâm hợp trí (Ñäṇasampayuttacitta).
2, Sammäsaṅkappa – Chánh tƣ duy: tƣ duy đúng đắn, sự suy nghĩ hợp với
chánh pháp. Chi pháp là Vitakkacetasika – Tầm tâm sở trong 24 Dục giới tịnh hƧo tâm
(Kämavacarasobhaṇacitta) và 11 Sơ thiền tâm (Paṭhamajjhänacitta). Biểu hiện qua 3 dƥng9
a, Nekkhammasaṅkappa – Tƣ duy xuất ly9 là sự suy nghĩ tìm cách thoát ly
khỏi phiền não (kilesa) và các uẩn (khandha); tƣ duy để không bị hòa lẫn với nhóm
này, phái nọ nhằm để xuất gia, tu tiến thiền định, thiền tuệ, có nguyện vọng giác
ngộ, giƧi thoát, Niết-bàn.
b, Abyäpädasaṅkappa – Tƣ duy vô sân: là sự suy nghĩ tìm cách bỏ tính sân
hận, nóng nƧy, thù hiềm, hung dữ, ... nhằm để khởi sinh lòng từ ái.
c, Avihiṃsäsaṅkappa – Tƣ duy vô hƥi: là sự suy nghĩ tìm cách thoát bỏ tính
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làm hƥi ngƣời, hƥi vật, gây sự khó khăn, khốn khổ cho muôn loài, nhằm để khởi sinh
lòng bi mẫn.
3, Sammäväcä – Chánh ngữ: lời nói chân chánh, không nói 4 Khẩu ác ngữ là:
nói dối, nói hai lƣỡi, nói lời độc ác và nói lời vô ích. Chi pháp là Sammäväcäcetasika
– Chánh ngữ tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm.
4, Sammäkammanta – Chánh nghiệp: hành động chân chánh, không làm 3
Thân ác hành là: sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Chi pháp là Sammäkammantacetasika
– Chánh nghiệp tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm.
5, Sammääjąva – Chánh mƥng: nuôi mƥng chân chánh, không làm 3 Thân ác
hành và 4 Khẩu ác hành để nuôi thân. Chi pháp là Sammääjąvacetasika – Chánh
mƥng tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm và 8/40 Siêu thế tâm.
6, Sammäväyäma – Chánh tinh tấn: sự nỗ lực, cần mẫn chân chánh. Chi
pháp là Viriyacetasika – Tấn tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm. Biểu hiện cụ thể qua:
– Tinh tấn làm cho bất thiện pháp đã sinh khởi tận diệt đi.
– Tinh tấn làm cho bất thiện pháp chƣa sinh khởi không khởi sinh đƣợc.
– Tinh tấn làm cho thiện pháp chƣa sinh khởi sẽ khởi sinh.
– Tinh tấn làm cho thiện pháp đã sinh khởi phát triển lên.
CƧ 4 điều này còn đƣợc gọi là Tứ chánh cần (Sammappadhäna).
7, Sammäsati – Chánh niệm: sự ghi nhận, ghi nhớ chân chánh; ghi nhận các
đối tƣợng chỉ là thiện pháp nhƣ 10 Tùy niệm (Anussati) hoặc 4 Niệm xứ (Satipaṭṭhäna)
v.v... Chi pháp là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
8, Sammäsamädhi – Chánh định: sự dán tâm ổn chắc trên đối tƣợng một
cách đúng đắn, đối tƣợng ở đây chính là các đề mục của Thiền định hoặc Thiền tuệ.
Chi pháp là Ekaggatäcetasika – Nhất tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
CƧ 7 Sammämagga – Chánh đƥo này đều là Nhân (Hetu) của Lƥc cƧnh (Sugati)
và Niết-bàn, và là đƥo lộ dẫn đến Lƥc cƧnh cũng nhƣ là con đƣờng đƥt đáo Niết-bàn.
Do vậy Bát chánh đƥo này còn đƣợc gọi là Aṭṭhaṅgikamagga – Bát đƥo chi.
Còn lƥi 4 chi đƥo, vừa là Nhân, vừa là con đƣờng dẫn đến Khổ cƧnh (Duggati)
gọi là Micchämagga – Tà đƥo, bao gồm:
9, Micchädiṭṭhi – Tà kiến9 sự thấy biết sai lệch, không theo nhân quƧ, không
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đúng thực tính pháp. Chi pháp là Diṭṭhicetasika – Tà kiến tâm sở trong 4 Tham căn
tâm hợp tà kiến.
10, Micchäsaṅkappa – Tà tƣ duy: sự suy nghĩ sai lệch, không đúng chánh
pháp. Chi pháp là Vitakkacetasika – Tầm tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
11, Micchäväyäma – Tà tinh tấn: sự nỗ lực, tinh cần sai lệch, sẽ tƥo nên tội
lỗi, tƥo khổ. Chi pháp là Viriyacetasika – Tấn tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
12, Micchäsamädhi – Tà định: sự định tâm sai lệch, đặt tâm kiên cố trên
các đối tƣợng gây phiền não, nốn náo nội tâm. Chi pháp là Ekaggatäcetasika – Nhất
tâm tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
Tất cƧ 12 Đƥo chi này chỉ có 9 chi pháp mà thôi, đó là: Tuệ tâm sở, Tầm tâm
sở, Chánh ngữ tâm sở, Chánh nghiệp tâm sở, Chánh mƥng tâm sở, Tấn tâm sở, Niệm
tâm sở, Nhất tâm tâm sở và Tà kiến tâm sở. Trong đó:
* Tuệ tâm sở, Chánh ngữ tâm sở, Chánh nghiệp tâm sở, Chánh mƥng tâm sở,
và Niệm tâm sở thuộc về thiện.
* Tà kiến tâm sở thuộc về bất thiện.
* Tầm tâm sở, Tấn tâm sở và Nhất tâm tâm sở thuộc về cƧ thiện lẫn bất thiện.
Ngoài ra, theo Tƥng Kinh, Đƥo có tất cƧ 16 chi; bao gồm Chánh đƥo
(Sammämagga) có 8 chi và Tà đƥo (Micchämagga) cũng có 8 chi. 8 chi Tà đƥo chính là
các pháp đối nghịch với 8 chi Chánh đƥo, tƥo thành các cặp tƣơng ứng nhƣ sau:
– Chánh kiến
– Chánh tƣ duy
– Chánh ngữ
– Chánh nghiệp
– Chánh mƥng
– Chánh tinh tấn
– Chánh niệm
– Chánh định

đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với
đối nghịch với

Tà kiến (Micchädiṭṭhi)
Tà tƣ duy (Micchäsaṅkappa)
Tà ngữ (Micchäväcä)
Tà nghiệp (Micchäkammanta)
Tà mƥng (Micchääjąva)
Tà tinh tấn (Micchäväyäma)
Tà niệm (Micchäsati)
Tà định (Micchäsamädhi).

Tóm lƥi, Tà đƥo theo Tƥng Kinh thêm nhiều hơn 4 chi theo Tƥng Vi Diệu
Pháp, đó là9 Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mƥng và Tà niệm. Khi nói về chi pháp thì 4 Tà
đƥo này không có chi pháp riêng mà chỉ là cách trình bày của Tâm sinh khởi
(Cittuppäda) liên quan đến Khẩu ác hành, Thân ác hành, nuôi mƥng bất chính và các
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sự ghi nhớ những ác hành.
IV. INDRIYA – CĂN:

Indriya – Căn nghĩa là sự cai quƧn, chủ quƧn, sự làm chủ các thực tính pháp
đồng sinh với bƧn thân. Hoặc là sự đứng đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ, bổn
phận của mình. Nhƣ Päḷi định nghĩa:
* Indanti paramissariyaṃ karontą’ti = indriyäni.
Các pháp nào là pháp chủ quƧn, khiến mình có quyền lực tối thƣợng, các pháp ấy
gọi là indriya, dịch là căn, pháp chủ.
Ví dụ: Cakkhundriya – Nhãn căn có chi pháp là Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda)
là pháp cùng sinh khởi với 9 sắc pháp khác là: đất, nƣớc, lửa, gió, màu sắc, mùi, vị,
dƣỡng tố và sắc mƥng căn. Khi nói đến công tác, nhiệm vụ nhìn thấy Sắc trần
(Rūpärammaṇa) thì chỉ có Nhãn tịnh sắc đóng vai trò chủ sự lớn nhất trong việc nhận
đối tƣợng; 9 sắc pháp còn lƥi đồng sinh với sắc pháp này không thể làm bổn phận
nhận Sắc trần đƣợc. Do vậy, Nhãn tịnh sắc là chủ quƧn tối cao của việc nhận đối
tƣợng qua mắt, nên đƣợc gọi là Nhãn căn (Cakkhundriya).
Tƣơng tự nhƣ ví dụ trên, trong nhiệm vụ duy trì các sắc pháp để tồn tƥi, diễn
tiến thì Jąvitarūpa – Sắc mƥng căn đóng vai trò chủ quƧn, có vị trí đứng đầu trong 9
sắc pháp còn lƥi nhƣ đã nêu. Nghĩa là Sắc mƥng căn làm phận sự duy trì mƥng sống
các sắc pháp kia kể từ lúc sinh khởi cho đến khi diệt đi. Nhƣ vậy trong công tác duy
trì sinh mƥng cho các sắc pháp đồng sinh thì Sắc mƥng căn là pháp chủ quƧn to lớn,
nên nó cũng là một Căn (Indriya) và đƣợc gọi là Jąvitindriya – Mƥng căn.
Có tất cƧ 22 Căn, đƣợc kê ra nhƣ sau:
1, Cakkhundriya – Nhãn căn9 pháp chủ quƧn trong việc nhận Sắc trần. Chi

pháp là Nhãn tịnh sắc – Cakkhupasäda.

2, Sotindriya – Nhĩ căn9 pháp chủ quƧn trong việc nhận Thinh trần. Chi pháp

là Nhĩ tịnh sắc – Sotapasäda.

3, Ghänindriya – Tỷ căn9 pháp chủ quƧn trong việc nhận Hƣơng trần. Chi

pháp là Tỷ tịnh sắc – Ghänapasäda.

4, Jąvhindriya – Thiệt căn9 pháp chủ quƧn trong việc nhận Vị trần. Chi pháp

là Thiệt tịnh sắc – Jivhäpasäda.
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5, Käyindriya – Thân căn9 pháp chủ quƧn trong việc nhận Xúc trần. Chi pháp

là Thân tịnh sắc – Käyapasäda.

6, Iddhindriya – Nữ căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện nữ tính. Chi

pháp là Nữ tính sắc – Iddhibhävarūpa.

7, Purisindriya – Nam căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện nam tính. Chi

pháp là Nam tính sắc – Purisabhävarūpa.

8, Jąvitindriya – Mƥng căn9 pháp chủ quƧn trong việc duy trì các sắc pháp
đồng sinh và pháp chủ quƧn trong việc duy trì các danh pháp đồng sinh. Chi pháp là
Sắc mƥng căn – Jąvitarūpa và Mƥng căn tâm sở – Jąvitindriyacetasika.
9, Manindriya – Ý căn9 pháp chủ quƧn, đứng đầu trong việc dẫn các pháp
đồng sinh diễn tiến trên đối tƣợng (các pháp đồng sinh ở đây chính là các tâm sở). Chi
pháp là 89/121 Tâm.
10, Sukhindriya – Lƥc căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện sự thoƧi mái,
an lƥc trên thân khi tiếp xúc đối tƣợng hài lòng (iṭṭhärammaṇa) qua Thân môn
(Käyadvära). Chi pháp là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong Thân thức tâm thọ lƥc
(Sukhasahagatakäyaviññäṇacitta).
11, Dukkhindriya – Khổ căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện sự không
thoƧi mái, khổ đau trên thân khi tiếp xúc đối tƣợng không hài lòng (aniṭṭhärammaṇa)
qua Thân môn. Chi pháp là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong Thân thức tâm thọ
khổ (Dukkhasahagatakäyaviññäṇacitta).
12, Somanassindriya – Hỷ căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện sự thoƧi
mái, hỷ lƥc trong tâm khi tiếp xúc đối tƣợng vừa ý, hài lòng qua Ý môn (Manodvära). Chi
pháp là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong 62 Tâm thọ hỷ (Somanassasahagatacitta).
13, Domanassindriya – Ƣu căn9 pháp chủ quƧn trong việc biểu hiện sự khổ
sầu trong tâm khi tiếp xúc đối tƣợng không vừa ý, không hài lòng qua Ý môn. Chi
pháp là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong 2 Sân căn tâm (Dosamūlacitta).
14, Upekkhindriya – XƧ căn9 pháp chủ quƧn trong việc trƥng thái trung dung,
không khổ, không lƥc trong tâm. Chi pháp là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở trong 55
Tâm thọ xƧ (Upekkhäsahagatacitta).
15, Saddhindriya – Tín căn9 pháp chủ quƧn trong việc có lòng tin, tin tƣởng
vào đối tƣợng là các pháp thiện hƧo. Chi pháp là Saddhäcetasika – Tín tâm sở trong
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59/91 Tịnh hƧo tâm (Sobhaṇacitta).
16, Viriyindriya – Tấn căn9 pháp chủ quƧn trong việc nỗ lực, tinh cần trƣớc
đối tƣợng là các pháp thiện hƧo lẫn bất thiện. Chi pháp là Viriyacetasika – Tấn tâm sở
trong 73/105 Tâm hợp tấn (Viriyasampayuttacitta). Ở đây, các Tâm phi tấn (Aviriyasampayuttacitta) là các tâm không kết hợp với Tấn, gồm có 16 tâm, đó là: 10 Ngũ song
thức tâm, 2 Tiếp thọ tâm, 3 Suy đƥt tâm và 1 Ngũ môn hƣớng tâm.
17, Satindriya – Niệm căn9 pháp chủ quƧn trong việc ghi nhớ, biết rõ đối
tƣợng là các pháp thiện hƧo. Chi pháp là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 59/91
Tịnh hƧo tâm (Sobhaṇacitta).
18, Samädhindriya – Định căn9 pháp chủ quƧn trong việc làm cho tâm ổn
định, trụ vững trên đối tƣợng mà bƧn thân nhắm đến. Chi pháp là Ekaggatäcetasika –
Nhất tâm tâm sở trong 72/104 Tâm hợp tấn (trừ Si căn tâm hợp hoài nghi).
19, Paññindriya – Tuệ căn9 pháp chủ quƧn trong việc thấy biết đúng nhƣ
chân nhƣ thật, đoƥn trừ sự si mê, hiểu sai thực tính pháp. Chi pháp là Paññäcetasika
– Tuệ tâm sở trong 47/79 Tam nhân tâm (Tihetukacitta)(*).
20, Anaññätaññassämitindriya – Vị tri đƣơng tri căn9 pháp chủ quƧn trong
việc thấy biết Tứ Thánh Đế lần đầu. Biểu hiện rõ điều chƣa từng thấy biết thì cũng
đang thấy, đang biết một cách kỳ diệu nhƣ thế. Chi pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm
sở trong Nhập Lƣu Đƥo tâm (Sotäpattimaggacitta).
21, Aññindriya – Dĩ tri căn9 pháp chủ quƧn trong việc thấy biết Chân Pháp
mà Nhập Lƣu Đƥo tâm đã thấy đã biết. Chi pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở
trong 3 Đƥo tâm bậc trên và 3 QuƧ tâm bậc dƣới.
22, Aññätävindriya – Cụ tri căn9 pháp chủ quƧn trong việc thấy biết Chân
Pháp tột cùng, đoƥn tận tuyệt đối các phiền não, trầm luân không còn phận sự nào
phƧi học và phƧi hành nữa. Chi pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong A-ra-hán
QuƧ tâm (Arahantaphalacitta).
* Có tất cƧ 22 Căn nhƣng chi pháp chỉ gồm 16, đó là:
Nhãn tịnh sắc
Thân tịnh sắc
Mƥng căn tâm sở
Tấn tâm sở

Nhĩ tịnh sắc
Nữ tính sắc
Tâm
Niệm tâm sở

Tỷ tịnh sắc
Nam tính sắc
Thọ tâm sở
Nhất tâm tâm sở

Thiệt tịnh sắc
Sắc mƥng căn
Tín tâm sở
Tuệ tâm sở.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Một số Chú giƧi sƣ cho rằng chi pháp cũng là Tuệ tâm sở trong 38 tâm, đó là9
- 12 Dục giới tâm hợp trí (Ñänasaṃpayuttakämacitta) và 27 Đƥi hành tâm (Mahaggatacitta).
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* Trong 22 Căn này, chỉ có 7 Căn thuộc về Sắc pháp, đó là:
Nhãn căn
Nhĩ căn
Tỷ căn
Thiệt căn
Nữ căn
Nam căn.

Thân căn

* Riêng Mƥng căn có cƧ Danh pháp lẫn Sắc pháp.
* 14 Căn còn lƥi chỉ là Danh pháp mà thôi, đó là:
Ý căn
XƧ căn
Tuệ căn

Lƥc căn
Khổ căn
Tín căn
Tấn căn
Vị tri đƣơng tri căn

Hỷ căn
Niệm căn
Dĩ tri căn

Ƣu căn
Định căn
Cụ tri căn.

Thiệt căn
Hỷ căn

Thân căn
Ƣu căn.

* Có 10 Căn thuộc về Thế gian pháp, đó là:
Nhãn căn
Nữ căn

Nhĩ căn
Nam căn

Tỷ căn
Khổ căn

* Có 3 căn thuộc về Siêu thế pháp, đó là:
Vị tri đƣơng tri căn

Dĩ tri căn

Cụ tri căn.

* Còn lƥi 9 Căn thuộc về cƧ Thế gian pháp lẫn Siêu thế pháp.
V. BALA – LỰC:

* Akampanaṭṭhena balaṃ.
Pháp tánh gọi là lực vì mang nghĩa là không lay động, không dao động.
* Baląyanti uppanne paṭipakkhadhamme sahanti maddantą’ti = baläni.
Các pháp nào có sức mƥnh, kháng cự lƥi, chế phục các pháp đối nghịch đã sinh
khởi, các pháp đó gọi là bala, dịch là lực.

Bala – Lực nghĩa là năng lực, sức mƥnh làm cho các pháp đồng sinh với mình
cứng cáp hơn lên trong việc tƥo tác điều thiện hoặc bất thiện. Có tất cƧ 9 Lực, đó là:
1, Saddhäbala – Tín lực: pháp tánh có niềm tin không dao động trƣớc điều
đáng tin. Chi pháp là Saddhäcetasika – Tín tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
2, Viriyabala – Tấn lực: pháp tánh không dao động trong sự tinh tấn, nỗ lực
trƣớc đối tƣợng. Chi pháp là Viriyacetasika – Tấn tâm sở trong 105 Tâm hợp tấn.
3, Satibala – Niệm lực9 pháp tánh không dao động trong việc ghi nhớ, ghi
nhận đúng đắn. Chi pháp là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 58/81 Tịnh hƧo tâm.
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4, Samädhibala – Định lực: pháp tánh không dao động trong việc làm cho
tâm kiên định trên một đối tƣợng duy nhất. Chi pháp là Ekaggatäcetasika – Nhất tâm
tâm sở trong 72 Tâm (trừ 16 Aviriyacitta – Tâm phi tấn và 1 Vicikicchäsampayuttacitta – Tâm
hợp hoài nghi).
5, Paññäbala – Tuệ lực: pháp tánh không dao động trƣớc việc hiểu biết đúng
thực tính pháp nhƣ chân nhƣ thật. Chi pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong
47/79 Tâm hợp trí (Ñäṇasampayuttacitta).
6, Hiribala – Tàm lực: pháp tánh không dao động trƣớc việc hổ thẹn với tội
lỗi. Chi pháp là Hiricetasika – Tàm tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
7, Ottappabala – Quý lực: pháp tánh không dao động trƣớc việc ghê sợ với
tội lỗi. Chi pháp là Ottappacetasika – Quý tâm sở trong 59/91 Tịnh hƧo tâm.
8, Ahiribala – Vô tàm lực: pháp tánh không dao động trƣớc việc không hổ
thẹn với tội lỗi. Chi pháp là Ahiricetasika – Vô tàm tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
9, Anottappabala – Vô quý lực9 pháp tánh không dao động trƣớc việc không
ghê sợ với tội lỗi. Chi pháp là Anottappacetasika – Vô quý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
Chín loƥi Lực này có tất cƧ 9 chi pháp, là các tâm sở trùng với tên gọi của các
Lực. Trong đó: Vô tàm và Vô quý là các Lực thuộc về phía bất thiện. Tín lực, Niệm lực,
Tuệ lực, Tàm lực và Quý lực thuộc về phía thiện. Còn Tấn lực và Định lực thuộc về
thiện lẫn bất thiện. Do nhân này nên Bala – Lực đƣợc xếp vào Missakasaṅgaha – Hỗn
tƥp quy tập là vậy.
Thông thƣờng, vị tƣớng quân chỉ huy đoàn quân sẽ không dao động trƣớc
nhiệm vụ của mình ra sao, thì cũng nhƣ thế 9 chi pháp mà đứng đầu là Saddhä – Tín
sẽ không dao động trƣớc phận sự của mình, do vậy nên đƣợc gọi là Lực (Bala).
Sự không dao động của vị tƣớng quân biểu hiện dƣới 2 dƥng:
* Không dao động, lay động trƣớc công tác, nhiệm vụ cai quƧn, chỉ huy,
lãnh đƥo đoàn quân của mình.
* Không dao động, nao núng khi đối diện với kẻ thù đang uy hiếp quân
mình, có khƧ năng đánh trƧ, tiêu diệt triệt để quân thù.
Tƣơng tự nhƣ vậy, Lực thuộc về phía thiện sẽ không dao động trƣớc phận sự
của mình mà lƥi có thể làm cho các pháp bất thiện – là những pháp đối nghịch với tự
thân – suy yếu đi và triệt tiêu chúng. Chẳng hƥn nhƣ Tín lực là sức mƥnh của niềm
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tin một cách vững chãi, không dao động, có thể phá hủy các pháp bất thiện là nhân
làm suy yếu đức tin.
Bên cƥnh đó, các Lực thuộc về bất thiện pháp cũng không dao động trƣớc
nhiệm vụ của mình, tức là trụ vững, tăng sức mƥnh cho các bất thiện pháp đồng sinh.
Tuy nhiên, khi thiện pháp khởi lên thì các Lực thuộc về bất thiện lƥi không có khƧ
năng làm tiêu hoƥi thiện pháp đƣợc mà năng lực còn bị giƧm dần và phƧi nghiêng
theo phía thiện là pháp đối nghịch với mình. Ví dụ nhƣ Vô tàm lực có năng lực
không dao động trong việc không hổ thẹn với tội lỗi, nhƣng khi Tàm lực khởi lên thì
Vô tàm lực sẽ bị yếu thế, phƧi thua cuộc, không thể kháng cự lƥi đƣợc, khiến cho sự
hổ thẹn trƣớc tội lỗi mƥnh hơn lên do khƧ năng của Tàm lực vậy.
Nhƣ vậy Lực có cƧ Thiện lực và Bất thiện lực.
– Bất thiện lực (Akusalabala) có sức mƥnh chịu đựng, không lay động trƣớc
thiện pháp mà thôi, nhƣng không có khƧ năng áp chế các thiện pháp đối nghịch với
mình đƣợc.
– Thiện lực (Kusalabala) có sức mƥnh chịu đựng, không lay động trƣớc bất
thiện pháp và còn có khƧ năng áp chế, tiêu trừ các bất thiện pháp đối nghịch với
mình nữa.
KhƧ năng áp chế, tiêu trừ các pháp đối nghịch ở đây là muốn nói đến lực có
thể đoƥn trừ (pahäna) các ác pháp qua 3 dƥng: Nhất thời đoƥn trừ (Tadaṅgapahäna),
Trấn phục đoƥn trừ (Vikkhambhanapahäna) và Tuyệt diệt đoƥn trừ (Samucchedapahäna).
– Sức mƥnh của Lực ở mức thiện Dục giới chỉ đoƥn trừ đƣợc pháp bất
thiện đối nghịch đƣợc với một thời đoƥn mà thôi, nên ở mức độ Nhất thời đoƥn trừ.
– Sức mƥnh của Lực ở mức thiện Đƥi hành đoƥn trừ đƣợc pháp bất thiện
đối nghịch đƣợc một thời gian dài hơn, dẫu mang tính đè nén nhƣng lƥi ở mức độ
cao hơn là Trấn phục đoƥn trừ .
– Sức mƥnh của Lực ở mức thiện Siêu thế đoƥn trừ đƣợc pháp bất thiện
đối nghịch một cách tuyệt đối, ở mức độ cao nhất nên gọi là Tuyệt diệt đoƥn trừ .
VI. ADHIPATI – TRƢỞNG:

Adhipati – Trƣởng9 là pháp tánh đứng đầu, lớn nhất trong các pháp cùng sinh
khởi với mình. Päḷi có nêu:
* Adhinänaṃ pati = adhipati.
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Pháp đứng đầu các pháp cùng hiện hữu với mình gọi là adhipati, dịch là trƣởng.
* Adhiko pati = adhipati.
Pháp đứng đầu, lãnh đƥo, có quyền lực nhất gọi là adhipati, dịch là trƣởng.
Ở đây, Trƣởng là pháp đứng đầu, lãnh đƥo tối cao nhất, pháp đem lƥi sự
thành tựu chắc chắn, khi đã có Trƣởng rồi thì điều mà không đƥt kết quƧ tựu thành
là không có. Nhƣ Päḷi đã nêu:
– Chandavato kiṃ näma kammaṃ na sijjhati.
Khi dục hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có.
– Viriyavato kiṃ näma kammaṃ na sijjhati.
Khi tấn hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có.
– Cittavato kiṃ näma kammaṃ na sijjhati.
Khi tâm hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có.
– Paññävato kiṃ näma kammaṃ na sijjhati.
Khi tuệ hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có.
Ý nghĩa của Trƣởng này chính là thực tính pháp lãnh đƥo tối cao, dẫn đến sự
thành tựu trong công việc, phận sự một cách chắc chắn.
Pháp đứng đầu, lãnh đƥo, chủ quƧn các pháp đồng sinh với mình có 2 loƥi:
– Pháp đứng đầu, lãnh đƥo, chủ quƧn là Căn (Indriya).
– Pháp đứng đầu, lãnh đƥo, chủ quƧn là Trƣởng (Adhipati).
Trong đó Căn là pháp đứng đầu, lãnh đƥo, chủ quƧn nhƣng không phƧi là
pháp tối cao bậc nhất. Nghĩa là khi sinh khởi thì sẽ có nhiều Căn sinh khởi đồng thời
mà không đối lập nhau. Bởi vì pháp đóng vai trò là Căn ấy chỉ đứng đầu, chủ quƧn
trong phận sự, công tác, của mình; không lấn át, tranh quyền với các Căn khác do
mỗi Căn có nhiệm vụ, chức năng riêng biệt.
Còn Trƣởng là pháp đứng đầu, lãnh đƥo, chủ quƧn tối cao bậc nhất đối với
các pháp đồng sinh với mình. Do vậy, khi sinh khởi thì chỉ sinh khởi duy nhất một
Trƣởng mà thôi, các pháp còn lƥi không thể thành Trƣởng đƣợc. Bởi lẽ, để công tác,
nhiệm vụ đƣợc hoàn thành thì ngƣời đứng đầu làm công việc lãnh đƥo phƧi là duy
nhất một ngƣời và chính ngƣời này sẽ dẫn dắt các cấp dƣới hay cận sự của mình
hoàn thành công tác, nhiệm vụ ấy đƣợc.

Adhipati – Trƣởng gồm có 4 loƥi, đó là:
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1, Chandädhipati – Dục trƣởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự mong
muốn, hết lòng để thành tựu công tác. Chi pháp là Chandäcetasika – Dục tâm sở
trong 18 Nhị nhân tốc hành tâm (Dvihetukajavanacitta) và 34/66 Tam nhân tốc hành
tâm (Tihetukajavanacitta), gọi là 52 Hữu trƣởng tốc hành tâm (Sädhipatijavanacitta).
2, Viriyädhipati – Tấn trƣởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự nỗ lực,
tinh cần để thành tựu công tác. Chi pháp là Viriyacetasika – Tấn tâm sở trong 52 Hữu
trƣởng tốc hành tâm.
3, Cittädhipati – Tâm trƣởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong sự nhận biết
đối tƣợng, hết lòng quan tâm để thành tựu công tác. Chi pháp là 52 Hữu trƣởng tốc
hành tâm.
4, Vimansädhipati – Thẩm trƣởng: pháp tánh đứng đầu, lớn trội trong việc
thấy đúng thực tính pháp, dùng trí tuệ để thẩm sát đối tƣợng nhƣ chân nhƣ thật. Chi
pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong 34/66 Tam nhân tốc hành tâm.
55 JAVANACITTA – TỐC HÀNH TÂM
1 Ahetukajavanacitta

bao gồm

1 Hasituppädacitta

2 Ekahetukajavanacitta

bao gồm

2 Mohamūlacitta
8 Lobhamūlacitta

18 Dvihetukajavanacitta

bao gồm

2 Dosamūlacitta
4 Mahäkusalañäṇavippayuttacitta
4 Mahäkiriyäñäṇavippayuttacitta
4 Mahäkusalañäṇasampayuttacitta

52 Sädhipatijavanacitta

4 Mahäkiriyäñäṇasampayuttacitta
34 Tihetukajavanacitta

bao gồm

9 Mahaggatakusalacitta
9 Mahaggatakiriyäcitta
8 Lokuttaracitta

VII. ĀHĀRA – VẬT THỰC9

Āhära – Vật thực, dịch là đƣa đến, dẫn đến, là nhân trợ giúp dẫn đến quƧ phát
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sinh. Päḷi định nghĩa nhƣ sau:
* Āhärantą’ti = ähärä.
Các pháp nào đƣa đến việc quƧ của mình sinh khởi, các pháp đó gọi là ähära, dịch là
vật thực.
Nhƣ vậy, Vật thực chính là nguyên nhân hỗ trợ cho quƧ khởi sinh và giúp
cho tồn tƥi, phát triển đƣợc. Vật thực tợ nhƣ ngƣời lãnh đƥo, ngƣời quƧn lý công việc
các loƥi; bởi vì theo lẽ thƣờng, các công việc sẽ đƣợc tƥo nên, đƣợc duy trì để tiến
hành, và phát triển hơn lên là phƧi dựa vào ngƣời lãnh đƥo. Vai trò của ngƣời này rất
quan trọng, vì nếu thiếu ngƣời lãnh đƥo, ngƣời quƧn lý này thì những công việc ấy
không thể tiến hành và phát triển đƣợc. Cũng nhƣ thế, sự sinh tồn của mọi chúng
sinh trong cõi Dục giới sẽ không thể tồn tƥi và tiến triển nếu nhƣ thiếu Vật thực.
Nghĩa là, khi các chúng sinh này sinh ra do nghiệp thiện và nghiệp bất thiện rồi, họ
sẽ sống còn, lớn lên đƣợc là nhờ vào Ojä – Dƣỡng tố có trong các loƥi thức ăn, dẫn
đến việc tƥo ra các Āhärajarūpa – Vật thực khởi sắc (sắc do vật thực sinh). Khi các vật
thực khởi sắc đã sinh ra, chúng sẽ nuôi dƣỡng cơ thể của các chúng sinh và họ sẽ
sống, phát triển thân thể và duy trì mƥng sống đến hết tuổi thọ. Đấy chính là vai trò
lãnh đƥo của vật thực, làm cho quƧ sinh khởi, trụ lƥi và phát triển.

Āhära – Vật thực gồm có 4 loƥi, đó là:
1, Kabaḷąkärähära – Đoàn thực: pháp tánh đƣa đến sự khởi sinh của Vật thực
khởi sắc. Chi pháp là Ojä – Dƣỡng tố trong các loƥi thức ăn đƣợc ăn vào.
2, Phassähära – Xúc thực: pháp tánh đƣa đến sự khởi sinh của các cƧm giác,
của Thọ (Vedanä). Chi pháp là Phassacetasika – Xúc tâm sở trong tất cƧ các tâm.
3, Manosañcetanähära – Tƣ niệm thực: pháp tánh đƣa đến sự khởi sinh của
các QuƧ thức tâm (Vipäkaviññäṇacitta), nhƣ Tục sinh thức (Paṭisandhiviññäṇacitta) chẳng
hƥn. Chi pháp là Cetanäcetasika – Tác ý tâm sở trong tất cƧ các Tâm.
4, Viññäṇähära – Thức thực: pháp tánh đƣa đến sự khởi sinh của các Tâm sở
(Cetasika) và Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa). Chi pháp là tất cƧ các Tâm.
GIẢI THÍCH

* Đoàn thực9 đƣa đến sắc pháp đƣợc sinh khởi từ Dƣỡng tố (Ojä); đó là
cơm, nƣớc, sữa, bánh trái v.v... làm sinh ra Vật thực khởi thuần sắc khối (Āhärajasuddhaṭṭhakakaläpa) bên trong cơ thể các chúng sinh. Nghĩa là khi chúng sinh đƣợc
sinh ra do năng lực của nghiệp bất thiện (akusalakamma) hoặc của nghiệp thiện thế
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gian (lokąyakusalakamma) rồi, các chúng sinh ấy muốn sống còn và có cơ thể phát triển
thì phƧi nhờ vào Dƣỡng tố có ở trong các thức ăn, là cái đem đến sự sinh khởi của
Vật thực khởi sắc (Āhärajarūpa) – các sắc pháp sinh khởi do vật thực – để nuôi nấng cơ
thể. Do vậy Dƣỡng tố trong các vật thực đƣợc chúng sinh ăn vào gọi là Đoàn thực
(Kabaḷąkärähära).
* Xúc tâm sở (Phassacetasika): đƣợc gọi là Vật thực bởi vì đem đến các cƧm
thọ các loƥi nhƣ: lƥc, khổ, không lƥc không khổ.
Thông thƣờng các chúng sinh biểu hiện các cƧm giác khổ, lƥc hoặc không
khổ, không lƥc thì phƧi dựa vào sự tiếp xúc giữa đối tƣợng, căn môn với tâm thức.
Việc tiếp xúc, hội tụ giữa 3 loƥi pháp này gọi là Xúc (Phassa). Nếu không có Xúc thì
các cƧm giác, cƧm nhận sẽ không thể có đƣợc, và một khi chúng sinh thiếu đi sự cƧm
nhận rồi thì lòng tham lam, sự dính mắc nơi đối tƣợng vừa lòng hoặc các thái độ tâm
khác cũng không thể có đƣợc. Nhƣ thế chúng sinh không thể nào lớn lên, phát triển
lên nhƣ thƣờng tình. Do vậy Xúc đƣợc gọi là Xúc thực (Phassähära) vì đem các Thọ
(Vedanä) đến. Đó là các cƧm giác của chúng sinh trong khi thụ hƣởng đối tƣợng vậy.
* Tác ý tâm sở (Cetanäcetasika): đƣợc gọi là Vật thực bởi vì đem đến sự sinh
khởi của các QuƧ tâm (Vipäkacitta), ví dụ nhƣ Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta) và Ngũ thức
tâm (Pañcaviññäṇacitta) chẳng hƥn.
Nói chung, trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, các chúng sinh trên vũ trụ nhân hoàn
này, khi chết đi đều phƧi tái sinh nối tiếp ngay và sau đó sẽ có cái thấy, cái nghe, cái
ngửi, v.v... xuất hiện. Tất cƧ các tâm này đều là các tâm quƧ, còn pháp là nhân của
các tâm quƧ này chính là Tác ý (Cetanä). Nó có trƥng thái xếp đặt các tƥo tác khác
nhau qua thân, khẩu và ý. Nếu không có Tác ý thì các chúng sinh sau khi chết đi sẽ
không có tái sinh nữa và rồi không có cái thấy, cái nghe, v.v... tiếp nữa. Tác ý nhƣ đã
nói này có 2 dƥng:
– Tác ý kết hợp trong các tâm bất thiện và các tâm thế gian thiện là pháp
trực tiếp dẫn các tâm quƧ sinh khởi.
– Tác ý kết hợp trong các tâm khác hai loƥi tâm trên, là pháp dẫn các pháp
đồng sinh (tâm sở) sinh khởi mà thôi. Loƥi Tác ý này chỉ là pháp kích thích, tác động
làm cho các pháp kết hợp (sampayuttadhamma) với mình sinh khởi và làm tròn phận sự
của bƧn thân; nhƣ thế việc nó làm cho quƧ khởi sinh là không biểu hiện rõ nét lắm.
Dẫu sao đi nữa, việc cho rằng Tác ý tâm sở sinh khởi trong tất cƧ các tâm làm
phận sự đem đến sự khởi sinh của các tâm quƧ và các pháp kết hợp đều đƣợc cƧ. Vì
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lý do đó mà Tác ý tâm sở trong tất cƧ các tâm mang tên là Manosañcetanähära – Tƣ
niệm thực.
* Thức (Viññäṇa): đƣợc gọi là Vật thực bởi vì nó dẫn cho tâm sở và các
nghiệp khởi sắc sinh ra.
Thông thƣờng thì 4 Danh uẩn: Tâm và Tâm sở đều có sự sinh và diệt đồng
thời, có cùng đối tƣợng và trú xứ. Tuy nhiên Tâm vẫn là nhân vật đứng đầu, tâm làm
chủ các pháp; cho nên tâm chính là ngƣời lãnh đƥo của tâm sở và nghiệp khởi sắc.
Nghĩa là ở Thời tục sinh (Paṭisandhikäla) thì Tục sinh tâm là pháp dẫn đến sự sinh khởi
của các Tâm sở và Nghiệp khởi sắc, còn trong Thời thƣờng nhật (Pavattikäla) thì các
tâm thƣờng ngày sẽ dẫn cho các Tâm sở sinh khởi mà không dẫn các Nghiệp khởi sắc
sinh khởi đƣợc. Sở dĩ nhƣ thế vì các Nghiệp khởi sắc không phƧi là các sắc pháp do
tâm sinh (Cittajarūpa – Tâm khởi sắc) mà là sắc pháp sinh khởi từ nghiệp (Kammajarūpa).
Mặc dầu các Nghiệp khởi sắc trong Thời thƣờng nhật cũng nhƣ các Nghiệp khởi sắc
của các phƥm thiên ở cõi trời Vô tƣởng sinh khởi đều không dựa vào tâm trong kiếp
hiện tƥi, nhƣng chúng đƣợc sinh ra do nghiệp quá khứ gọi là Kammaviññäṇa – Nghiệp
thức, đó là các tâm bất thiện và các tâm thế gian thiện. Và tất cƧ đều có tên là Thức
(Viññäṇä) nhƣ nhau, do vậy tất cƧ các tâm đƣợc gọi là Viññäṇähära – Thức thực.
Tóm lƥi, Päḷi tổng kết nhƣ sau:
OJAṬṬHAMAKARŪPAṂ
NĀMARŪPAṂ

YE
ĀHARANTI

VEDANAṂ PAṬISANDHIKAṂ
TASMĀHĀRĀ’TI

VUCCARE

Các pháp nào dẫn Dƣỡng tố sắc khối, Thọ, Tục sinh thức, Danh –
sắc (Tâm sở và Nghiệp khởi sắc) đến. Bởi thế, các pháp đó đƣợc gọi
là Vật thực.
Trong Tƥng Kinh cũng có ghi:
* Sabbe sattä ähäraṭṭhitikä.
Tất cƧ chúng sinh sống còn là nhờ vào vật thực.
Nhƣ vậy 4 loƥi Vật thực (Āhära) đem đến những pháp nhƣ sau:
i, Đoàn thực (Kabaląkärähära) đem Dƣỡng tố sắc khối (sắc pháp sinh khởi do
Dƣỡng tố – Ojä) đến trong nội thân các chúng sinh.
ii, Xúc thực (Phassähära) đem Thọ (Vedanä), là sự cƧm nhận đối tƣợng nhƣ
Khổ, Lƥc, v.v... đến cho chúng sinh.
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iii, Tƣ niệm thực (Manosañcetanähära) đem đến Tục sinh thức (Paṭisandhiviññäṇa) và các Uẩn kết hợp (Sampayuttakhandha); đó là sự tái sinh của loài ngƣời, chƣ
thiên, địa ngục, ngƥ quỷ, ... cho đến cái thấy, cái nghe, v.v... của mọi chúng sinh.
iv, Thức thực (Viññäṇähära) đem đến các Tâm sở (Cetasika) và các Nghiệp
khởi sắc (Kammajarūpa).
QUAN SÁT VỀ VIỆC TRÌNH BÀY CÁC CHI PHÁP

Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận, chƣơng 7, trƣởng lão Anuruddha có viết:

“Pañcaviññäṇesu jhänaṅgäni, aviriyesu bäläni, ahetukesu maggaṅgäni na
labbhanti. Tathä vicikicchäcitte ekaggatä maggindriyabalabhävaṃ na gacchati”.
“Các Thiền chi không có mặt trong Ngũ thức tâm, các Lực không có trong các tâm Phi
tấn, các Đƥo chi không có trong các tâm Vô nhân. Cũng vậy, trong tâm Hoài nghi thì Nhất tâm tâm
sở không trở thành Đƥo chi, Căn và Lực”.
Thật vậy, trong 10 Ngũ song thức tâm, là những tâm không kết hợp với Tầm
tâm sở (là trợ duyên quan trọng nhất của các Thiền chi khác), cho nên các tâm này không
thể tính là có Thiền chi đƣợc; mặc dầu các tâm ấy có kết hợp với các tâm sở khác
đóng vai trò làm thiền chi đƣợc, ví dụ nhƣ tâm sở Nhất tâm chẳng hƥn.
Tâm Phi tấn (Aviriyacitta) gồm 16 tâm: 10 Ngũ song thức tâm, 2 Tiếp thọ tâm,
3 Suy đƥt tâm, và 1 Ngũ môn hƣớng tâm, chúng là những tâm không đƣợc mƥnh mẽ,
thụ động nên không thể có các Lực đƣợc.
Tâm Vô nhân (Ahetukacitta) có 18 tâm gồm 16 tâm Vô tấn cộng với Ý môn
hƣớng tâm và Tiếu sanh tâm. Chúng là những tâm không kết hợp với nhân (hetu) nào
cƧ nên không có Đƥo chi nào có mặt trong các tâm này cƧ. Bởi vì chỉ có những tâm
Hữu nhân (Sahetuka) mới dẫn chúng sinh đến Lƥc cƧnh, Khổ cƧnh hay Niết-bàn đƣợc.
Cho nên không có các Đƥo chi trong các tâm Vô nhân.
Về phần Nhất tâm tâm sở (Ekaggatäcetasika) trong Hoài nghi tâm (Vicikicchäcitta)
là tâm chỉ có một nhân là Nhân si (Mohahetu), sức mƥnh cũng không lớn, còn thêm sự
nghi ngờ, tính không xác định kết hợp vào nữa, cho nên đã yếu kém lƥi yếu kém
hơn; vì vậy Nhất tâm tâm sở này trong Hoài nghi tâm không thể trở thành Thiền chi,
Đƥo chi, Căn hay Lực đƣợc.
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TỔNG KẾT MISSAKASAṄGAHA – HỖN TẠP QUY TẬP
NHÓM PHÁP
CHI PHÁP

SỐ LƢỢNG
LOƤI

1. HETU

2. JHĀNAṄGA

3. MAGGAṄGA

4. INDRIYA

5. BALA

6. ADHIPATI

7. ĀHĀRA

6

7

12

22

9

4

4

CỘNG

9. Manindriya

CITTA

121

3.Cittädhip. 52/84 4.Viññäṇähära --121
2.Phassähära --121

PHASSA

6.Domanassa

VEDANĀ

-- 2

7.Upekkhä -- 47(8)

3.Manos.ähära --121

CETANĀ

8.Jąvitindriya

JĄVITINDRIYA, JĄVITARŪPA
VITAKKA

1.Vitakka

-- 44,11

VICĀRA

2.Vicära -- 44,11,11

2

2.Sam.saṅkap.-- 24,11
10.Mic.saṅkap. -- 12

1
4
1

3.Pąti -- 18,11,11,11

PĄTI

1

1.Chandädhipati
-- 18,34/66

CHANDA
LOBHA

1.Lobhahetu -- 8

DOSA

2.Dosahetu -- 2

MOHA

3.Mohahetu --12

1
1
1

AHIRIKA

8.Ahirikabala -- 12

ANOTTAPPA

9.Anotap.bala-- 12

1
1
1

9. Micchädiṭṭhi

DIṬṬHI

2

15.Saddhindriya -- 91 1.Saddhäbala -- 91

SADDHĀ

7. Sammäsati

-- 91 3.Satibala

-- 91

HIRI

6.Hiribala

-- 91

OTTAPPA

7.Ottappabala-- 91

SATI

ALOBHA

4.Alobhahetu--91

ADOSA

5.Adosahetu --91

-- 91 17.Satindriya

3
1
1
1
1
1

SAMMĀVĀCĀ

3.Sammäväcä -- 8/40

SAMMĀKAMMANTA

4.Sammäkam. -- 8/40

SAMMĀĀJĄVA

5.Sammääjąva -- 8/40

PAÑÑĀ

19.Paññindri. -- 47/79
4.Vimaṃsädhipati
20.Anañ.indriya -- 1 5. Paññäbala
1.Sammädiṭṭhi
-- 47/79 21.Aññinindriya -- 3,3
-- 47/79
-- 34/66
22.Aññä.indriya -- 1

6.Amohahetu
-- 47/79

5

1.Kabalą.ähära

OJĀ

5 PASĀDARŪPA

2 BHĀVARŪPA

6

1

1

121

2.Viriyädhipati
6. Sam.väyäma -- 91
16.Viriyindriya -- 105 2.Viriyabala -- 105
-- 18,34/66
11.Mic.väyäma -- 12

VIRIYA

1

4

8.Sam.samä.
-- 91 18.Samädhindriya
4.Samädhibala
4.Ekaggatä --111(10)
12.Mic.samä. -- 11(1)
-- 72 (16,1)
-- 104 (16,1)

EKAGGATĀ

64
3

2

10.Sukhindriya -- 1
11.Dukkhindriya -- 1
12.Somanassin. -- 62
13.Domanassin. -- 2
14.Upekkhin. -- 55

5.Somanassa -- 62

CỘNG CHI PHÁP MỖI NHÓM

7

5

9

1

1. Cakkhundriya
2. Sotindriya
3. Ghänindriya
4. Jivhindriya
5. Kayindriya

1

6. Itthindriya
7. Purisindriya

1

16

3
1

8
1
5
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

3

8
1

5
2

9

4

4
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CHÚ THÍCH:

BƦNG TỔNG KẾT HỖN TƤP QUY TẬP

i, Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số lƣợng nhóm pháp mà chi
pháp ấy có mặt. Còn chữ số góc dƣới phƧi chỉ số lƣợng tổng cộng các chi pháp đã tham gia.
ii, Con số đứng sau dấu 2 vƥch (--) chỉ số lƣợng tâm mà chi pháp ấy (tâm sở) kết hợp
đƣợc. Ví dụ9
17. Samädhindriya -- 72 (16,1) nghĩa là: Nhất tâm tâm sở (Ekaggatäcetasika) có trong 72
tâm (trừ 16 Aviriyacitta – tâm Phi tấn và 1 Vicikicchäsampayuttacitta – tâm Hoài nghi), v.v...
iii, Con số không có dấu 2 vƥch (--) dẫn trƣớc chỉ số lƣợng tâm là chi pháp của nhóm
pháp ấy. Ví dụ9
3. Cittädhip. 52/74 nghĩa là9 chi pháp của Cittädhipati – Tâm trƣởng là 52 hoặc 74 (Nhị
nhân tốc hành và Tam nhân tốc hành) tâm.
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BODHIPAKKHIYASAṄGAHA – GIÁC PHẦN QUY TẬP
Bodhipakkhiyasaṅgaha – Giác phần quy tập là sự kết hợp, tích tập những
nhóm pháp là các yếu tố đƣa đến giác ngộ. Chiết tự nhƣ sau:
* Bodhi + pakkhiya + saṅgaha = Bodhipakkhiyasaṅgaha.
– Bodhi: biết, thấy, giác ngộ; nghĩa là biết cách làm cho đoƥn tận trầm
luân, khổ não, đó chính là biết Tứ Thánh Đế (Catuariyasacca).
– Pakkhiya: phần, phía, bộ phận.
– Saṅgaha: tập yếu, quy tập, kết hợp.
* Bodhipakkhiyadhamma: là pháp thuộc về bộ phận làm cho thấu biết
Thiền, thấu biết Đƥo, Quả; nói gọn lƥi là công cụ để giác ngộ.
* Bodhipakkhiyasaṅgaha: là sự quy tập các pháp làm công cụ, phƣơng tiện
cho việc giác ngộ, giải thoát. Nhƣ các kệ thi Päḷi đã trình bày:

Gāthāsaṅgaha:
6. CHANDO CITTAMUPEKKHĀ CA

SADDHĀ

PASSADDHIPĄTIYO

SAMMĀDIṬṬHI CA SAṄKAPPO

VĀYĀMO

VIRATITTAYAṂ

7. SAMMĀSATI

SAMMĀDHĄ’TI

CUDDASETE

SATTATIṂSAPPABHEDENA

SABHĀVATO

SATTADHĀ TATTHA SAṄGAHO

Nhƣ vậy, (Giác phần) quy tập có 7 nhóm, chia thành 37 loƥi pháp, về
mặt thực tính pháp thì gồm 14 chi pháp là: Dục, Tâm, Xả, Tín, Tịnh,
Phỉ, Chánh kiến, Tƣ duy, Tấn, 3 Tiết chế, Chánh niệm và Chánh định.


Bảy nhóm pháp đƣợc nêu trong kệ thi là:
i, Satipaṭṭhäna – Niệm xứ
ii, Sammappadäna – Chánh cần
iii, Iddhipäda – Thần túc

4
4
4
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iv, Indriya – Căn
v, Bala – Lực
vi, Bojhaṅga – Giác chi
vii, Maggaṅga – Đƥo chi.
Tổng cộng :


5
5
7
8
37

Theo thực tính pháp thì số chi pháp sẽ là:

* Satipaṭṭhäna – Niệm xứ
= Sati – Niệm
* Sammappadäna – Chánh cần = Viriya – Tấn
* Iddhipäda – Thần túc
= Chanda – Dục, Citta – Tâm, Paññä – Tuệ
* Indriya – Căn
= Saddhä – Tín, Ekaggatä – Nhất tâm
* Bala – Lực
* Bojhaṅga – Giác chi
= Pąti – Phỉ, Passaddhi – Tịnh, Vedanä – Thọ
* Maggaṅga – Đƥo chi.
= Vitakka – Tầm, Sammäväcä – Chánh ngữ,
Sammäkammanta – Chánh nghiệp, Sammääjąva – Chánh mƥng
Tổng cộng 9

1
1
3
2
3
4
14

I. SATIPAṬṬHĀNA – NIỆM XỨ:

Đa phần chúng sinh phải chịu tử sinh luân hồi, khổ não trầm luân, do nhân,
tùy duyên mà đếm số đời số kiếp không cùng bất tận, cho đến chừng nào mà Đức
Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian thì mới có cơ may thoát khỏi vòng
luân hồi khổ não ấy đƣợc.
Khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên trần thế, thấy rõ chân lý rồi, Ngài biết rằng
chỉ có Niết-bàn mới chấm dứt đƣợc tử sinh luân hồi và chỉ có chứng ngộ Tứ Thánh
Đế thì chúng sinh mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Ngài cũng chỉ ra con đƣờng đƣa
đến Niết-bàn ấy ở trong Kinh Đƥi Niệm Xứ (Mahäsatipaṭṭhäna) nhƣ sau:

“Ekäyano ayaṃ bhikkhave maggo sattänaṃ visuddhiyä sokaparidevänaṃ
samatikkamäya dukkhadomanassänaṃ atthaṅgamäya ñäyassa adhigamäya
nibbänassa sacchikiriyäya yadidaṃ cattäro satipaṭṭhänä”.
“Này chƣ tỳ khƣu, đây là con đƣờng độc nhất đƣa đến thanh tịnh cho chúng sinh,
vƣợt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ƣu, chứng ngộ chánh trí, thấu rõ Niết-bàn, đó là bốn Niệm xứ”.
Từ Satipaṭṭhäna chiết tự thành9 sati + paṭṭhäna.
* Sati dịch là Niệm, nghĩa là sự ghi nhớ, ghi nhận. Ở đây chính là sự ghi nhớ
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các công đức, sự việc thiện lành mà đã làm rồi hay là đang làm, hoặc nhớ đến ân
đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo, ân đức Tăng bảo; chí đến ghi nhận hiện tƥi của
danh-sắc mà không bỏ quên. Đúng nhƣ trong bộ Phụ Chú giải có ghi9

– “Saratą’ti sati. Attanä katäni kattabbäni ca kaḷyäṇakammäni vä Buddhaguṇädąni vä appamajjanavasena upagacchatą’ti attho”.
“Niệm là sự ghi nhớ. Nghĩa là nhớ đƣợc những việc thiện lành mà bản thân đã làm
và đang làm, hoặc nhớ đến các ân đức nhƣ ân đức Phật chẳng hƥn nhờ vào không
quên, không nhầm”.
** Paṭṭhäna dịch là Xứ, nghĩa là đối tƣợng, nền tảng, nơi đặt để. Đó là nơi
đặt để, là đối tƣợng của các pháp nhƣ niệm, v.v... Đối tƣợng này chính là danh-sắc,
là cái mà Satisampajañña – Chánh niệm tỉnh giác biết đƣợc, thấu rõ trong quá trình
tu tiến minh sát (vipassanä) nhằm đƥt đáo sự thanh tịnh thoát khỏi mọi phiền não, khổ
đau. Päḷi định nghĩa nhƣ sau:
– Paṭṭhätą’ti = paṭṭhänaṃ.
Nơi đặt để của pháp, tức là đối tƣợng gọi là paṭṭhäna, dịch là xứ.
Pháp nhận biết đối tƣợng, tức là đặt mình lên danh pháp, sắc pháp ấy, chính
là Niệm (Sati). Niệm luôn ghi nhận kịp thời pháp hiện tƥi, thì gọi là Niệm xứ (Satipaṭṭhäna). Trong Kinh Đƥi Niệm Xứ, Đức Thế Tôn thuyết về 4 loƥi Niệm xứ, đó là:
– “Idha, bhikkhave bhikkhu käye käyänupassą viharati ätäpą sampajäno
satimä vineyya loke abhijjhädomanassaṃ”.
“Này các tỳ khƣu, tỳ khƣu trong Pháp và Luật này, sống tùy quán thân trên thân,
tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham ƣu ở đời”.
– “Vedanäsu vedanänupassą viharati ätäpą sampajäno satimä vineyya loke
abhijjhädomanassaṃ”.
“Tỳ khƣu sống tùy quán thọ trên các thọ, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham
ƣu ở đời”.
– “Citte cittänupassą viharati ätäpą sampajäno satimä vineyya loke
abhijjhädomanassaṃ”.
“Tỳ khƣu sống tùy quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự tham ƣu
ở đời”.
– “Dhammesu dhammänupassą viharati ätäpą sampajäno satimä vineyya
loke abhijjhädomanassaṃ”.
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“Tỳ khƣu sống tùy quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, có niệm, chế ngự
tham ƣu ở đời”.

Bốn niệm xứ đƣợc Kinh này nêu ra là:
i, Käyänupassanäsatipaṭṭhäna – Tùy quán thân niệm xứ9 đặt niệm ghi
nhận, quan sát thƣờng xuyên trên thân là sắc uẩn (hơi thở, các oai nghi, v.v...). Chi pháp
chính là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm (Mahakusalacitta), 8 Đƥi duy
tác tâm (Mahäkiriyäcitta) và 26 An chỉ tốc hành tâm (Appanäjavanacitta).
ii, Vedanänupassanäsatipaṭṭḥäna – Tùy quán thọ niệm xứ9 đặt niệm ghi
nhận, quan sát thƣờng xuyên trên các thọ (khổ, lƥc, xả). Chi pháp chính là Saticetasika
– Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
iii, Cittänupassanäsatipaṭṭḥäna – Tùy quán tâm niệm xứ9 đặt niệm ghi
nhận, quan sát thƣờng xuyên trên tâm (tâm có tham, tâm có sân, v.v...). Chi pháp chính
là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ
tốc hành tâm.
iv, Dhammänupassanäsatipaṭṭḥäna – Tùy quán pháp niệm xứ9 đặt niệm
ghi nhận, quan sát thƣờng xuyên trên thực tính pháp, là danh-sắc (5 triền cái, 5 uẩn,
v.v...). Chi pháp chính là Saticetasika – Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy
tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
Do nhân gì mà Đức Đƥo Sƣ chỉ dƥy 4 Niệm xứ thôi? Bộ Chú giải Sammohavinodaną đã ghi rằng sở dĩ nhƣ thế là vì chúng sinh hữu duyên có căn tính khác nhau,
có sự tu tập về chỉ và quán khác nhau, có trí tuệ ba-la-mật không giống nhau.
Đa phần hành giả tu tập niệm xứ có 2 loƥi căn tính (carita), đó là ngƣời có
tính Ái dục (Taṇhäcarita) và tính Tà kiến (Diṭṭhicarita).
– Tùy quán thân niệm xứ: là đối tƣợng thô, phù hợp với hành giả có tính
Ái dục và Trí tuệ yếu.
– Tùy quán thọ niệm xứ: là đối tƣợng danh pháp vi tế, phù hợp với hành
giả có tính Ái dục và Trí tuệ mƥnh.
– Tùy quán tâm niệm xứ: là đối tƣợng danh pháp, không tách xa lắm so
với quán thọ, phù hợp với hành giả có tính Tà kiến và Trí tuệ yếu.
– Tùy quán pháp niệm xứ9 là đối tƣợng danh pháp rất vi tế, phù hợp với
hành giả có tính Tà kiến và Trí tuệ mƥnh.
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Cũng vậy, hành giả tu tập niệm xứ đã có sự tu tập về Thiền chỉ (Samatha) và
Thiền quán (Vipassanä) khác nhau thì sẽ có sự phù hợp đề mục khác nhau:
– Tùy quán thân niệm xứ: là đối tƣợng phù hợp với hành giả đã có sự tu
tập về Thiền chỉ yếu.
– Tùy quán thọ niệm xứ: là đối tƣợng danh pháp vi tế, phù hợp với hành
giả đã có sự tu tập về Thiền chỉ mƥnh.
– Tùy quán tâm niệm xứ: là đối tƣợng phù hợp với hành giả đã có sự tu
tập về Thiền quán yếu.
– Tùy quán pháp niệm xứ9 là đối tƣợng phù hợp với hành giả đã có sự tu
tập về Thiền quán mƥnh.
Bên cƥnh đó, Đức Phật thuyết về Bốn niệm xứ nhằm đoƥn trừ các điên đảo
vọng tƣởng (vipalläsa), cụ thể là:
– Tùy quán thân niệm xứ nhằm đoƥn trừ Tịnh vọng tƣởng (Subhavipalläsa).
– Tùy quán thọ niệm xứ nhằm đoƥn trừ Lƥc vọng tƣởng (Sukhavipalläsa).
– Tùy quán tâm niệm xứ nhằm đoƥn trừ Thƣờng vọng tƣởng (Niccavipalläsa).
– Tùy quán pháp niệm xứ nhằm đoƥn trừ Ngã vọng tƣởng (Attavipalläsa).
Đƥo lộ độc nhất đƣa đến Niết-bàn này tuy có 4 lối riêng biệt, nhƣng lối nào
cũng dẫn đến đích cuối cùng là đoƥn tận tham ƣu ở đời, giác ngộ giải thoát nhƣ nhau
cả. Giống nhƣ hoàng thành của nhà vua có 4 cửa, ở tƥi bốn hƣớng Đông, Tây, Nam,
Bắc. Các thần dân hay sứ giả ngoƥi quốc từ 4 phƣơng muốn vào yết kiến đức vua,
nếu họ đang ở hƣớng Đông thì theo cửa Đông mà vào, v.v... Họ ở hƣớng nào thì
theo cửa hƣớng ấy vào là thuận lợi nhất. Cũng nhƣ thế, Thân, Thọ, Tâm, Pháp đƣợc
ví nhƣ cửa 4 hƣớng vậy.
1, Käyänupassanäsatipaṭṭhäna – Tùy quán thân niệm xứ9
Từ Käyänupassanä chiết tự thành: käya + anu + passanä.
– Käya dịch là thân, là nơi tụ hội của đất, nƣớc, lửa, gió, v.v..., là cơ thể
của chúng sinh, thuộc về sắc pháp.
– Anu dịch là tùy, đi theo, ...
– Passanä dịch là thấy, quán, ...

Käyänupassanä dịch là Tùy quán thân, nghĩa là đặt niệm quán sát trên thân
đến lúc Tuệ minh sát (Vipassanäñäṇa) sinh khởi, thấy rõ thân chỉ là sắc pháp đúng nhƣ
sự thật. Trong bộ Phụ Chú giải Paramatthadąpanąṭąkä có ghi:
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* “Käye anupassanä = käyänupassanä”.
“Tùy quán trên thân gọi là tùy quán thân”.
Nghĩa là sự quán sát thân bằng niệm, bằng tuệ để thấy rằng thân này chính là
sắc pháp, là vật không tốt đẹp, có sự tàn hoƥi là thƣờng tình.
Đối tƣợng của Tùy quán thân niệm xứ có tất cả 14 pabba – phần, đó là:
(1), Ānäpäna – Hơi thở: hơi thở vào và hơi thở ra.
(2),

Đƥi oai nghi.

Iriyäpatha – Oai nghi: các tƣ thế đi, đứng, ngồi và nằm, còn gọi là các

(3), Sampajañña – Tiểu oai nghi: 7 tƣ thế nhỏ:

i, Bƣớc tới, bƣớc lui,
ii, Quay trái, quay phải,
iii, Co tay, duỗi tay, co chân, duỗi chân,
iv, Mặc áo quần, sử dụng đồ vật, công cụ,
v, Nhai, nuốt, ăn, uống vật thực,
vi, Đƥi tiện, tiểu tiện,
vii, Đi, đứng, ngồi, nằm, lúc sắp ngủ, khi thức dậy, nói năng, v.v...
(4),

Paṭikūlasaññä – Thể trƣợc: 32 cơ quan, bộ phận trên cơ thể nhƣ tóc,

lông, móng, răng, da, v.v...
(5),

Catudhätuvavatthäna – Tứ đƥi: niệm 4 đƥi là địa đƥi (đất), thủy đƥi

(nƣớc), hỏa đƥi (lửa) và phong đƥi (gió).
(6), Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa 2, 3 ngày.
(7),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa đã trƣơng phồng, thâm

đen, xanh, với dòi bọ đục khoét.
(8),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, bị quƥ, diều, chó rừng

giành giựt ăn thịt.
(9),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ còn bộ xƣơng dính

máu và thịt, có gân ràng rịt.
(10),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ còn bộ xƣơng dính

máu, không còn ràng rịt nhau nữa.
(11),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ trơ lƥi những khúc

xƣơng không có máu thịt và vung vãi khắp nơi .
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(12),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ còn những cụm

xƣơng cốt trắng phếu.
(13),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ còn những vụn

xƣơng rải rác khắp nơi.
(14),

Asubha – Bất tịnh: tử thi vứt bỏ tƥi nghĩa địa, chỉ còn lƥi bột xƣơng

cốt, không còn hình dƥng gì nữa.
Trong đó, phần thứ (1) Hơi thở là phép tùy niệm để tu tiến cả Thiền chỉ
(Samathabhävanä) lẫn Thiền quán (Vipassanäbhävanä):


– Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lấy hơi thở (đề mục chế định) làm
đối tƣợng nhằm đắc định thì đấy là tu tiến Thiền chỉ.
– Nếu tùy niệm hơi thở vào ra bằng cách lấy sự nóng lƥnh do hơi thở xúc
chƥm với chót mũi làm đối tƣợng nhằm thấy đƣợc tam tƣớng thì đấy là tu tiến Thiền
quán.
Phần thứ (2) Oai nghi, phần thứ (3) Tiểu oai nghi và phần thứ (5) Tứ đƥi là
các phép tùy niệm để tu tiến Thiền quán mà thôi.


thứ (4) Thể trƣợc và các phần thứ (6) đến (14) Bất tịnh là các phép tùy
niệm để tu tiến Thiền chỉ mà thôi.
 Phần

Lƥi nữa, ở phần thứ (3) Tiểu oai nghi (Sampajañña), gồm có 7 loƥi nhƣ bƣớc
tới, bƣớc lui, v.v... thì hành giả lúc đang bƣớc tới, bƣớc lui, quay trái, quay phải, cho
đến nói năng, nghĩa là nhất cử nhất động đều phải làm với sự tỉnh thức, biết mình tƥi
mọi thời điểm đang cử động đó. Ngoài sự tỉnh thức, biết mình lúc đó, hành giả còn
cần phải ghi nhận (có niệm) các việc mình đang làm, không phải làm vì thích hay chƥy
theo hoàn cảnh mà hành động. Nghĩa là hành giả cần có Satisampajañña – Chánh
niệm tỉnh giác.


Ở đây, thuật ngữ: Sampajañña – Tỉnh giác chính là trí tuệ, chi pháp là Tuệ
tâm sở (Paññäcetasika), sinh khởi trong 47/79 tâm. Trí tuệ tỉnh giác (Sampajañña) này
đóng vai trò chủ yếu trong pháp hành Thiền tuệ (Vipassanä – Thiền minh sát, Thiền
quán). Có 4 loƥi Trí tuệ tỉnh giác, đó là:


– Satthakasampajañña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ hữu ích và bất lợi.
– Sappäyasampajañña9 Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ thuận lợi và không thuận lợi.
– Gocarasampajañña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết đối tƣợng và không biết
đối tƣợng.
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– Asammohasampajañña: Trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thực tính của
danh pháp và sắc pháp đúng theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma).
Việc đặt niệm, quán sát trên thân gọi là Tùy quán thân niệm xứ, là phƣơng
pháp thực hành thiền quán bƣớc đầu để thấy rõ sắc pháp.
Cũng cần hiểu rõ rằng thân (käya) ở đây có nghĩa là thân thể đang thực sống
đây, bao gồm sự tụ hội của sắc pháp cộng với danh pháp. Sắc pháp chính là các
Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa), còn danh pháp là các Quả tâm (Vipäkacitta) và các
Tâm sở (Cetasika) đồng sinh với các tâm này.


 Bƣớc

đầu hành giả cần đặt niệm, quán sát chỉ riêng sắc pháp trƣớc vì đây là
phần thô, dễ nhận biết; chƣa cần thiết phải quán sát đến phần danh pháp, là phần vi
tế hơn nhiều, khó nhận biết và bắt kịp.
Việc đặt niệm, quán sát sắc pháp nhằm để thấy, để biết rằng trƣớc đây
thƣờng chấp thủ đấy là chúng sinh, là ngƣời, là thú, là tôi, là ta, là anh, là nó, ...
nhƣng thật ra thì chỉ là các sắc pháp kết hợp lƥi tƥo nên thân thể này. Ngay cả sự di
chuyển, cử động của cơ thể cũng chỉ là sự di chuyển, cử động của các sắc pháp, của
các nghiệp khởi sắc do năng lực của chất gió (phong đƥi) mà thôi. Phong đƥi này cũng
chỉ là một loƥi sắc pháp, sinh khởi từ tâm mà ra (cittajarūpa – tâm khởi sắc). Nhƣ vậy,
nào có phải là ta đang đi, nó đang đi, anh đi, chị đi, gì đâu. Việc thấy biết nhƣ thế
này gọi là đã có phần nào phát sinh trí tuệ thấy biết đúng với thực tính pháp, đúng
với sự thật vậy.


Cái gọi là sự di chuyển, cử động của thân thể, chẳng hƥn nhƣ đi, đứng ...
sở dĩ tiến hành đƣợc là do năng lực của chất gió (väyodhätu – phong đƥi), đƣợc Chú giải
Kinh Đƥi Niệm Xứ (Mahäsatipaṭṭhänaaṭṭhakathä) ghi rõ nhƣ sau:


– Cittakriyaväyodhätu

gamanan’ti vuccati”.

vipphärena sakalakäyassa purato abhinihäro

Phong đƥi sinh khởi do tâm, lan tỏa khắp châu thân, khiến cho tiến tới trƣớc
đƣợc gọi là đi”.
– Ko gacchati
– Kassa gamanaṃ
– Kiṃ karaṇä gacchati

Ai đi?
Danh-sắc đi.
Sự đi của ai? Sự đi của phong đƥi do tâm sinh.
Đi vì nhân gì? Vì năng lực của phong đƥi do tâm sinh.

Cũng dƥng nhƣ vậy đối với đứng, ngồi, nằm, v.v.. chỉ là những sự dịch
chuyển sinh khởi từ chất gió có khắp trong cơ thể mà do sự điều khiển của tâm, nào
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đâu phải là tôi, là ta, là một ai đó ra lệnh hoặc tác động gì cả.
Cụm từ: “käye käyänupassą” đƣợc dịch là “tùy quán thân trên thân”, nghĩa là
trong thân thể này (käye) có cả sắc pháp lẫn danh pháp, và ở đây chỉ tùy quán phần
sắc pháp (käyänupassą) mà thôi, các danh pháp nhƣ tâm, tâm sở sẽ không để ý đến.


”Thân trên thân” có nghĩa là sắc thân này có nhiều sắc pháp và hành giả chỉ
tùy quán duy nhất một sắc pháp mà thôi. Ví dụ tùy quán hơi thở thì chỉ quán sát chất
gió (väyodhätu) hoặc quán sát sự nóng - lƥnh (tejodhätu) của hơi thở.
2, Vedanänupassanäsatipaṭṭhäna – Tùy quán thọ niệm xứ9

Vedanä – Thọ là cảm giác, cảm thọ, là Thọ uẩn (Vedanäkhandha), là đối tƣợng
thuộc về danh pháp của tùy niệm. Đối tƣợng của Tùy quán thọ niệm xứ chia thành 9
phần (pabba):
(1), Sukhavedanä – Thọ lƥc: cảm giác an lƥc.

(2), Dukkhavedanä – Thọ khổ: cảm giác khổ đau.
(3),

Adukkhamasukhävedanä – Thọ không khổ không lƥc: cảm giác không

khổ, không lƥc (thọ xả).
(4), Sämisasukhavedanä – Thọ lƥc nƣơng ngũ dục: cảm giác an lƥc dựa trên

ngũ dục.
(5),

Sämisadukkhavedanä – Thọ khổ nƣơng ngũ dục: cảm giác khổ đau

dựa trên ngũ dục.
(6),

Sämisädukkhamasukhavedanä – Thọ không khổ không lƥc nƣơng ngũ

(7),

Nirämisasukhavedanä – Thọ lƥc không nƣơng ngũ dục: cảm giác an lƥc

dục: niệm cảm giác không khổ đau, không an lƥc dựa trên ngũ dục.
không dựa trên ngũ dục.
8),

Nirämisadukkhavedanä – Thọ khổ không nƣơng ngũ dục: cảm giác khổ

đau không dựa trên ngũ dục.

Nirämisädukkhamasukhavedanä – Thọ không khổ không lƥc không
nƣơng ngũ dục9 cảm giác không khổ đau, không an lƥc mà không dựa trên ngũ dục.
(9),

Từ9 “ämisa” dịch là9 đồ vật, vật chất, mồi nhử, ngũ dục, ... Ở đây muốn nói
đến các cảm thọ9 lƥc, khổ hoặc không khổ không lƥc nƣơng vào, dựa vào trợ duyên
của vật chất, ngũ dục hoặc không dựa vào trợ duyên của vật chất, ngũ dục.




Chi pháp của 8 loƥi thọ ở trên chính là Vedanäcetasika – Thọ tâm sở. Thọ
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tâm sở có mặt trong tất cả 121 tâm, nó sinh khởi mọi lúc, mọi nơi nếu khi nào có
tâm sinh ra. Bất cứ lúc nào, chúng sinh đều thọ nhận đƣợc lƥc, hoặc khổ hoặc xả; tuy
nhiên họ lƥi chấp cứ rằng tôi lƥc, tôi khổ, ... nên khó lòng mà dứt bỏ Tà kiến (Thân
kiến – Sakkäyadiṭṭhi) đƣợc. Do vậy, Thọ lúc đó không gọi là đối tƣợng của Niệm xứ hay
của việc tu tiến minh sát đƣợc.


Tùy quán thọ niệm xứ có đối tƣợng thuộc về Chân nghĩa pháp (Paramattha-

dhamma), do vậy đây chỉ là Pháp hành thiền tuệ (Vipassanäkammaṭṭḥäna), không phải là
Pháp hành thiền định. Đối với 8 loƥi thọ này, hành giả chỉ đặt niệm tùy quán duy
nhất trên loƥi thọ nào đang xuất hiện rõ ràng ở thời điểm hiện tƥi mà thôi. Hành giả
luôn luôn tùy quán sự sinh và diệt của đối tƣợng sao cho kịp thời với hiện tƥi đang
diễn tiến bằng Chánh niệm tỉnh giác (Satisampajañña) nhƣ thế này. Khi đó Ái dục
(Taṇhä) gây ra sự ham muốn An lƥc (Sukha) và Tà kiến (Diṭṭhi) cho rằng cảm thọ là
thƣờng hằng, là an lƥc, là tôi, là ta, ... sẽ không thể sinh khởi lên trong nội tâm đƣợc.
Thậm chí cũng sẽ không còn sự chấp thủ vào thọ uẩn (vedanupädänakkhandha) đang
có mặt. Do thế, việc đặt niệm tùy quán thọ cũng là nhân để đƥt đáo Đƥo, Quả, Niếtbàn đƣợc vậy.
Cũng nhƣ Tùy quán thân niệm xứ thì ở đâyTùy quán thọ niệm xứ lƥi phù
hợp với các hành giả có tính tham ái nhƣng lƥi có trí tuệ mƥnh, nhƥy bén.


3, Cittänupassanäsatipaṭṭhäna – Tùy quán tâm niệm xứ9

Citta – Tâm là pháp nhận biết đối tƣợng. Đối tƣợng của Tùy quán tâm niệm
xứ chia thành 16 phần (pabba):
(1),

Sarägacitta – Tâm có tham: tâm có tham ái, chi pháp là Tham tâm sở

trong 8 Tham căn tâm.
(2),

Vątarägacitta – Tâm không tham: bao gồm các Tam giới thiện tâm và

các Vô ký tâm.
(3),

Sadosacitta – Tâm có sân: là tâm có sân hận, chi pháp là Sân tâm sở

trong 2 Sân căn tâm.
(4),

Vątadosacitta – Tâm không sân: bao gồm các Tam giới thiện tâm và các

Vô ký tâm.
(5),

Samohacitta – Tâm có si: là tâm có si mê, chi pháp là Si tâm sở trong

12 Bất thiện tâm.
6),

ký tâm.
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Saṅkhittacitta – Tâm co rút: tâm buồn ngủ, rã rƣợi, chi pháp là Hôn
trầm tâm sở, Thụy miên tâm sở trong 5 tâm cần tác động, đó là: 4 Tham căn tâm cần
(7),

tác động và 1 Sân căn tâm cần tác động.

Vikkhittacitta – Tâm phóng dật: tâm bị phóng ra, đi lang mang, chi
pháp là Phóng tâm tâm sở trong 12 Bất thiện tâm.
8),

(9),

Mahaggatacitta – Tâm quảng đƥi: gồm các Đƥi hành tâm là Sắc giới

tâm và Vô sắc giới tâm.
(10), Amahaggatacitta – Tâm không quảng đƥi: gồm các Dục giới tâm.
(11), Sauttaracitta – Tâm hữu hƥn: gồm các Dục giới tâm.

(12), Anuttaracitta – Tâm vô thƣợng9 gồm các Sắc giới tâm và Vô sắc giới tâm.
(13), Samähitacitta – Tâm có định: gồm các tâm Cận định và An chỉ định.

(14), Asamähitacitta – Tâm không định: là các tâm không tu tập thiền định.

Vimutticitta – Tâm giải thoát: tâm giải thoát khỏi phiền não bằng cách
diệt từng thời (tadaṅgappahäna) hoặc diệt chế ngự (vikkhambhanappahäna), đó là các
(15),

Tam giới thiện tâm.
(16),

Avimutticitta – Tâm không giải thoát: bao gồm các Bất thiện tâm và

các Vô ký tâm.
Toàn bộ 16 phần của Tùy quán tâm niệm xứ không đề cập đến các Siêu thế
tâm (Lokuttaracitta), bởi vì các tâm này không thể trở thành đối tƣợng của Niệm xứ.
Nguyên do là các Siêu thế tâm không sinh khởi thƣờng xuyên để làm đề mục cho
niệm xứ đƣợc, chúng chỉ sinh khởi hƥn hữu mà thôi; lƥi nữa các Siêu thế tâm không
phải là Ngũ thủ uẩn (Upädänakhandha) nên dùng làm đối tƣợng của thiền minh sát là
không thể đƣợc.
Việc tùy quán tâm này chính là pháp tu tiến thiền minh sát, nhằm hiểu biết
kịp thời rằng tâm đang sinh khởi đó là tâm tham, tâm sân hay một loƥi tâm nào, v.v…
Khi hiểu đƣợc nhƣ thế một cách rõ ràng thì sẽ hiểu đƣợc rằng tham, sân, si,… đó
chính là trƥng thái, là diễn tiến của tâm, không phải là ta, tôi tham hay ta, tôi sân,
v.v… Bởi vì tâm không phải là ta, ta cũng không phải là tâm; cho nên việc cấm không
cho tâm này sinh, hoặc chỉ cho tâm kia sinh mà thôi cũng không đƣợc. Tâm sinh khởi
là tùy nhân, tùy duyên đến để tƥo tác. Nhân duyên đến để tƥo tác tâm có bản chất
nhƣ thế nào thì tâm cũng sẽ có trƥng thái diễn biến theo nhƣ thế ấy. Khi hết nhân,
tận duyên thì tâm cũng sẽ diệt đi.
Tâm là pháp tự nhiên không có hình dƥng, không thể thấy bằng mắt, bắt bằng
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tay đƣợc. Nó không phải là sắc pháp mà là danh pháp. Cả 16 phần (pabba) nêu trên
đều là đối tƣợng của Niệm xứ, mỗi một đối tƣợng chỉ xuất hiện một lần trong một
thời điểm và có thể quy tất cả 16 phần về thành 1 phần dựa trên nền tảng là đặc tính
của tâm. Đó là9 “vijänanalakkhaṇaṃ – đặc tính nhận biết đối tƣợng”, tất cả các tâm
đều có một đặc tính chung là nhận biết đối tƣợng.
4, Dhammänupassanäsatipaṭṭhäna – Tùy quán pháp niệm xứ9

Tùy quán pháp niệm xứ là phép đặt niệm quán sát đối tƣợng là Dhamma –

Pháp. Trong Kinh Đƥi Niệm Xứ, đối tƣợng pháp có 5 phần (pabba), đó là:

(1), Nivarana – Triền cái: là 5 pháp chƣớng ngƥi, đó là: Tham dục triền cái,

Sân hận triền cái, Hôn trầm thụy miên triền cái, Trƥo hối triền cái và Hoài nghi triền
cái, đã đƣợc nói đến trong Bất Thiện Quy Tập.
(2),

Khandha – Uẩn: gồm 5 nhóm pháp, đó là: Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tƣởng

uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn, sẽ đƣợc nói đến trong Tổng Quát Quy Tập.
(3),

Āyatana – Xứ: gồm 12 xứ, đó là: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ,

Thân xứ, Ý xứ, Sắc xứ, Thinh xứ, Hƣơng xứ, Vị xứ, Xúc xứ, và Pháp xứ, sẽ đƣợc nói
đến trong Tổng Quát Quy Tập.
(4),

Bhojjhaṅga – Giác chi: gồm có 7 giác chi, đó là: Niệm giác chi, Trƥch

pháp giác chi, Tấn giác chi, Phỉ giác chi, Tịnh giác chi, Định giác chi và Xả giác chi, sẽ
đƣợc nói đến trong đoƥn gần cuối của Giác Phần Quy Tập này.
(5),

Ariyasacca – Thánh đế: là 4 chân lý cao cả, đó là: Khổ thánh đế, Tập

thánh đế, Diệt thánh đế và Đƥo thánh đế, sẽ đƣợc nói đến trong đoƥn cuối cùng của
Tổng Quát Quy Tập.
Khi tiến hành thực hành Tùy quán pháp niệm xứ, hành giả cần đặt niệm trên
một đối tƣợng trong tất cả các đối tƣợng trên rồi quán sát sự sinh và diệt của đối
tƣợng đó. Ví dụ trong Tùy quán pháp triền cái niệm xứ, chẳng hƥn Tham dục triền
cái thì đặt niệm ghi nhận khi có sự khởi sinh của tham dục, thấy và biết rõ sự sinh
khởi của đối tƣợng: đến khi đối tƣợng diệt đi cũng cần bắt kịp sự diệt tận của nó. Với
các đối tƣợng thiền tập còn lƥi: 5 Uẩn, 12 Xứ, 7 Giác chi, 4 Thánh đế cũng tƣơng tự
nhƣ thế; khi có pháp nào hiện khởi lên thì tùy quán ngay pháp đó sinh ra và rồi tùy
quán cả sự diệt đi của nó nữa.

Tùy quán pháp niệm xứ chỉ sử dụng để tu tiến minh sát mà thôi, là pháp
quán sát để thấy, để biết cả danh pháp lẫn sắc pháp. Cho nên, có thể nói đƣợc rằng
cả 3 Tùy quán thân niệm xứ, Tùy quán thọ niệm xứ và Tùy quán tâm niệm xứ đều
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quy vào đƣợc trong Tùy quán pháp niệm xứ. Do vậy các nội dung và ý nghĩa của Tùy
quán pháp niệm xứ cũng có dƥng tƣơng tự nhƣ ở Thân, Thọ và Tâm đã đƣợc nêu ở
trên rồi.
II. SAMMAPPADHĀNA – CHÁNH CẦN:

Sammappadhäna – Chánh cần là pháp nỗ lực, tinh cần, siêng năng để thực
hiện công việc một cách chân chánh, đúng đắn. Nhƣ vậy, sự tinh tấn, siêng năng này
chính là để làm các thiện pháp. Päḷi định nghĩa nhƣ sau:
* Sammä padahanti etenä’ti = sammappadhänäni.
Pháp tinh cần, năng nổ để thực hiện công việc một cách chân chánh gọi là
sammappadhäna, dịch là chánh cần.
Chánh cần có 4 loƥi, đó là:
1, Uppannänaṃ akusalänaṃ dhammänaṃ pahänäya väyämo9 tinh tấn
đoƥn trừ pháp bất thiện đã sinh khởi.
2, Anuppannänaṃ akusalänaṃ dhammänaṃ anuppädäya väyämo9 tinh
tấn làm cho các pháp bất thiện chƣa sinh sẽ không sinh khởi đƣợc.
3, Anuppannänaṃ kusalänaṃ dhammänaṃ uppädäya väyämo9 tinh tấn để
các pháp thiện chƣa sinh đƣợc sinh khởi.
4, Uppannänaṃ kusalänaṃ dhammänaṃ bhiyyo bhäväya väyämo9 tinh
tấn làm cho các pháp thiện đã sinh khởi đƣợc phát triển hơn lên.
Ở đây, có một vấn đề nêu ra là Bất thiện pháp khi đã sinh khởi thì nó sẽ tự
diệt đi, thế thì khi nói rằng đoƥn trừ nó là đoƥn trừ nhƣ thế nào?
Thật vậy, Bất thiện pháp đã sinh lên rồi sẽ diệt đi theo quy luật của tự nhiên,
vì bản chất của chúng là các Bất thiện tốc hành tâm (Akusalajavanacitta), cho nên việc
tiêu diệt hay đoƥn trừ chúng là điều không thể làm đƣợc. Vì thế, sự nỗ lực, tinh cần
đoƥn trừ Bất thiện pháp đã sinh đang đƣợc nói đến ở đây chính là các Bất thiện pháp
nào đã từng làm thì không nên nghĩ suy, nhớ đến chúng nữa; bởi vì việc suy nghĩ về
chúng sẽ làm cho tâm bị cấu uế, phiền não và rồi phát sinh buồn ƣu, khổ não, hối
hận, lo lắng trong tâm; đấy chính là các Bất thiện tâm lƥi sinh khởi lần nữa. Do vậy,
với các Bất thiện pháp đã làm rồi thì không phải đem ra, không phải hồi tƣởng,
không phải nhớ lƥi nữa; nhƣ thế gọi là đoƥn trừ, diệt bỏ vậy. Lƥi nữa, cần phải làm
cho tâm thanh tịnh, trong sáng, không phiền não, không cấu uế, quyết tâm kiên định
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rằng sẽ không làm các Bất thiện pháp nữa; nhƣ thế gọi là tinh tấn đoƥn trừ pháp bất
thiện đã sinh khởi. (Theo Chú giải bộ Vibhaṅga9 Sammohavinodaną).
Chi pháp của Tứ chánh cần chính là Viriyacetasika – Tấn tâm sở trong 21
Thiện tâm, đó là 8 Đƥi thiện tâm (Mahäkusalacitta), 9 Đƥi hành thiện tâm (Mahaggatakusalacitta) và 4 Đƥo tâm (Maggacitta).
III. IDDHIPĀDA – THẦN TÚC:

Iddhipäda – Thần túc là pháp làm nhân đƣa đến sự thành tựu về Thiền,
Thần thông, Đƥo và Quả.
Chiết tự nhƣ sau: Iddhi + päda = iddhipäda.
Päḷi định nghĩa:
* Ijjhanaṃ = iddhi.
Sự thành tựu đầy đủ gọi là iddhi.
* Pajjati etenä’ti = pädo.
Ngƣời đƥt đáo bằng phƣơng cách ấy, do vậy phƣơng cách ấy gọi là päda.
* Iddhiyä pädo = Iddhipädo.
Pháp làm nhân đƥt đáo sự thành tựu gọi là iddhipäda, dịch là thần túc.
Thần túc có 4 loƥi, đó là:
1, Chandiddhipäda – Dục thần túc: nguyện vọng, ý chí cao độ, là nhân, là
nền tảng bƣớc đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là Chandacetasika –
Dục tâm sở trong 21 Thiện tâm (Kusalacitta).
2, Viriyiddhipäda – Tấn thần túc9 nỗ lực, tinh cần cao độ, là nhân, là nền
tảng bƣớc đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là Viriyacetasika – Tấn tâm
sở trong 21 Thiện tâm (Kusalacitta).
3, Cittiddhipäda – Tâm thần túc: quyết tâm, lƣu ý cao độ, là nhân, là nền
tảng bƣớc đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là Citta – Tâm, đó là 21
Thiện tâm (Kusalacitta).
4, Vimaṃsiddhipäda – Thẩm thần túc: trí tuệ cao độ, là nhân, là nền tảng
bƣớc đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở
trong 17 Thiện tâm hợp trí (Kusalañäṇasampayuttacitta).
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Chi pháp của Thần túc (Iddhipäda) là Dục, Tấn, Tâm và Tuệ, giống nhƣ chi
pháp của Trƣởng (Adhipati) và đều có cùng nội dung là nền tảng tiến hành để đƥt đến
sự thành tựu trong công việc, phận sự. Dẫu thế, hai pháp này vẫn có sự khác biệt
nhau, cụ thể là:
– Trƣởng là nền tảng tiến hành để thành tựu công việc, phận sự cả phía
Thiện, Bất thiện lẫn Vô ký.
– Thần túc là nền tảng tiến hành để thành tựu công việc, phận sự chỉ riêng
phía Thiện mà thôi. Và Thiện ở đây phải là thiện ở bậc Đƥi hành (Mahaggatakusala) và
bậc Siêu thế (Lokuttarakusala).
Do vậy Dục, Tấn, Tâm (duy tác) và Tuệ của bậc Thánh A-ra-hán không
đƣợc gọi là Thần túc bởi vì các ngài đã thành tựu quả tột cùng rồi, không cần phải
thành tựu quả gì nữa.


Cũng nhƣ thế, Dục, Tấn, Tâm và Tuệ ở trong các Siêu thế quả tâm không
gọi là Thần túc vì Quả tâm (Phalacitta) là tâm đã đƥt đáo sự thành tựu quả rồi.


Công việc, phận sự thuộc về phía thiện đã đƣợc thành tựu kết quả ấy đều
không thể thiếu bốn pháp là chi pháp của Thần túc đƣợc. Tuy nhiên, sự sinh khởi của
các chi pháp này không phải khi nào cũng đƥt tột độ nhƣ nhau. Đôi khi Dục mƥnh
mẽ hơn, cao độ hơn ba pháp còn lƥi; đôi khi thì Tấn mƥnh hơn, đóng vai trò tột độ;
có khi lƥi là Tâm và cũng có khi lƥi là Tuệ. Pháp nào đƥt đến sự mƥnh mẽ, tột độ thì
pháp duy nhất đó đƣợc gọi là Thần túc.
IV. INDRIYA – CĂN:

Indriya – Căn đã đƣợc nói đến trong phần Hỗn Tƥp Quy Tập (Missakasaṅgaha), gồm có 22 Căn. Căn là pháp chủ quản, đứng đầu trong các thực tính pháp
đồng sinh với mình. Bất luận các pháp đồng sinh đó là Thiện, Bất thiện hay Vô ký thì
22 Căn ấy vẫn hiện hữu tùy tƣơng thích.
Nhƣng ở Giác Phần Quy Tập này thì chỉ nói đến pháp chủ quản, pháp đứng
đầu (Căn) trong các thực tính pháp Thiện đồng sinh với mình mà thôi: không đề cập
đến các Bất thiện hoặc Vô ký pháp. Lƥi nữa, các Thiện pháp này còn là các Thiện
pháp bậc cao, có khả năng đƣa đến chứng đắc Thiền và Thánh đế. Do vậy, trong
Giác Phần Quy Tập chỉ có 5 Căn mà thôi, đó là9
1, Saddhindriya – Tín căn9 pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc có đức
tin thanh tịnh, trong sƥch trƣớc đối tƣợng Thiền định và Thiền tuệ. Chi pháp chính là
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Saddhäcetasika – Tín tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ
tốc hành tâm (Appanajavanacitta). Tín căn có 2 dƥng9
* Pakatisaddhä – Tín thông thƣờng: là Tín trong việc bố thí, trì giới, tham
thiền bình thƣờng, không mƥnh mẽ lắm: do vậy Tín này dễ dàng bị các Bất thiện
pháp làm cho suy yếu, thối giảm đi.
* Bhävanäsaddhä – Tín tu tiến9 là Tín trong việc tu tập Thiền định và
Thiền tuệ, có sức mƥnh lớn lao. Đối với Thiền định thì các Bất thiện pháp khó lòng
để làm cho Tín bị suy hoƥi, thối thất: còn với Thiền tuệ thì Bất thiện pháp cũng
không thể làm Tín suy giảm đƣợc. Tín tu tiến này chính là Tín căn (Saddhindriya).
2, Viriyindriya – Tấn căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc có sự nỗ
lực, tinh cần cao độ: đó là sự tinh tấn tròn đủ của Tứ chánh cần nhƣ đã nêu. Chi
pháp chính là Viriyacetasika – Tấn tâm sở 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26
An chỉ tốc hành tâm.
3, Satindriya – Niệm căn: pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc ghi nhớ,
ghi nhận đối tƣợng, quán sát đối tƣợng là Thân, Thọ, Tâm và Pháp. Chi pháp chính là
Saticetasika – Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc
hành tâm.
4, Samädhindriya – Định căn9 pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc làm
cho tâm an định, ổn cố trên đối tƣợng. Chi pháp chính là Ekaggatäcetasika – Nhất
tâm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
5, Paññindriya – Tuệ căn9 pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc thấy
biết rõ rệt danh, sắc, uẩn, xứ, giới (các đối tƣợng này là các pháp đầy rẫy khổ não, tội
lỗi, trầm luân, v.v...). Chi pháp chính là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở trong 34 Tam
nhân tốc hành tâm (4 Đƥi thiện tâm hợp trí, 4 Đƥi duy tác tâm hợp trí và 26 An chỉ tốc hành
tâm).
Ở đây, có một thắc mắc cần nêu ra, đó là do nhân gì mà 3 Căn9 Vị tri đƣơng

tri căn (Anaññätaññassämitindriya), Dĩ tri căn (Aññindriya) và Cụ tri căn (Aññätävindriya)
không đƣợc tính vào Tuệ căn trong phần Giác Phần Quy Tập này.

Câu trả lời là9 Căn trong Giác Phần Quy Tập này nói đến pháp chủ quản, pháp
đứng đầu để đƥt đến sự giác ngộ Đƥo, Quả, Niết-bàn. Tuệ căn này chỉ là công cụ,
phƣơng tiện mà thôi, nó thuộc về Thế gian pháp. Còn 3 Căn nêu trên thuộc về Siêu
thế pháp, là Căn của các bậc Thánh nhân đã giác ngộ, không phải là công cụ hay
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phƣơng tiện để đƣa đến giác ngộ vì các ngài là bậc đã giác ngộ rồi. Cho nên 3 loƥi
Căn này không thể xếp vào Tuệ căn trong phần này đƣợc.
V. BALA – LỰC:

Bala – Lực trong Giác Phần Quy Tập này chỉ nói đến các Lực ở phía thiện
mà thôi. Trong đó, các Lực có 2 tính chất đặc trƣng là:
* Kham nhẫn, chịu đựng, không bị lay chuyển;
* Đàn áp các pháp đối nghịch với bản thân.
Bởi thế, Lực trong Giác Phần Quy Tập chỉ có 5 loƥi, đó là:
1, Saddhäbala – Tín lực: đức tin trong sƥch là sức mƥnh giúp chịu đựng,
không lay động và đàn áp các pháp đối nghịch. Chi pháp chính là Tín tâm sở trong 8
Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm. Tín có 2 dƥng9
* Pakatisaddhä – Tín thông thƣờng9 là Tín còn trộn lẫn với Ái dục (Taṇhā)
hoặc là Tín còn chịu áp lực của Ái dục, nên đa phần thƣờng bị Ái dục chi phối.
* Bhävanäsaddhä – Tín tu tiến9 là Tín trong việc tu tập Thiền định và Thiền
tuệ, có sức mƥnh lớn lao, nên không bị lay động và đủ sức đàn áp hoặc đoƥn trừ Ái
dục đƣợc. Tín tu tiến này chính là Tín lực (Saddhäbala) đang nói đến ở đây.
2, Viriyabala – Tấn lực: sự nỗ lực, tinh cần cao độ, tƥo thành sức mƥnh chịu
đựng, không dao động và trấn áp tính biếng nhác (kosajja), thụ động. Chi pháp chính
là Tấn tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
Sự nỗ lực, tinh tấn theo lệ thƣờng là tính chất của chúng sinh nói chung, và
đôi khi vẫn còn trộn lẫn với sự lƣời biếng, nhác nhớm; cho nên có lúc siêng năng, có
lúc lƥi biếng nhác. Nhƣng Tấn lực lƥi là sức mƥnh của sự tinh cần, nỗ lực dẫu cho thịt
khô, máu cƥn vẫn không thối chí, không dao động, quyết trấn áp tính lƣời biếng cho
đến khi thành tựu giác ngộ.
3, Satibala – Niệm lực9 ghi nhớ, ghi nhận đối tƣợng là các niệm xứ với sức
mƥnh lớn lao, khiến cho không dao động và trấn áp đƣợc sự lơ đễnh, lầm lẫn (muṭṭhasati). Chi pháp chính là Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26
An chỉ tốc hành tâm.
4, Samädhibala – Định lực9 việc đặt tâm an định, ổn cố trên đối tƣợng thiền
định, thiền tuệ tƥo thành sức mƥnh khiến cho tâm không bị dao động và có khả năng
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trấn áp đƣợc vọng động (vikkhepa). Chi pháp chính là Nhất tâm tâm sở trong 8 Đƥi
thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
5, Paññäbala – Tuệ lực: Sự thấy biết nhân quả đúng với sự thật, với thực tính
pháp là sức mƥnh khiến cho không bị dao động và trấn áp đƣợc pháp đối nghịch là
sự u tối, mê lầm (sammoha). Chi pháp chính là Tuệ tâm sở trong 34 Tam nhân tốc
hành tâm (4 Đƥi thiện tâm hợp trí, 4 Đƥi duy tác tâm hợp trí và 26 An chỉ tốc hành tâm).
Việc tu tiến Thiền định cũng nhƣ Thiền tuệ là phải làm sao cho cả 5 Lực này
cân đối, đều đặn nhau thì mới thành tựu kết quả. Nếu Lực nào có sức yếu thì việc tu
tiến sẽ khó trụ vững trên đối tƣợng, dẫu thế cũng đƣa đến những kết quả thích hợp,
cụ thể nhƣ sau:
i, Hành giả có Tín lực mƥnh nhƣng các Lực còn lƥi: Tấn, Niệm, Định và
Tuệ thì yếu thua, vị ấy sẽ thoát khỏi một số quyền lực của ái dục (taṇhä). Sự tham
muốn nơi của cải, tài sản của vị ấy sẽ giảm đi, không tìm kiếm những thứ đó bằng
con đƣờng tội lỗi, xấu ác; vị ấy biết tri túc (santuṭṭhi), tức là muốn ít, vừa lòng với
những gì mình có và tƥo ra của cải, tài sản bằng con đƣờng chân chánh, trong sƥch.
ii, Hành giả có Tín lực và Tấn lực mƥnh nhƣng các Lực còn lƥi: Niệm,
Định và Tuệ thì yếu thua, vị ấy sẽ thoát khỏi ảnh hƣởng của sự biếng nhác (kosajja).
Tuy nhiên, vị ấy khó có thể tu tiến Thân niệm xứ (Käyagatäsati) và Thiền tuệ (Vipassanä)
để đƥt kết quả thành tựu đƣợc.
iii, Hành giả có Tín lực, Tấn lực và Niệm lực mƥnh nhƣng các Lực còn lƥi
thì yếu thua, vị ấy sẽ tu tiến Thân niệm xứ đƣợc nhƣng tu tiến Thiền tuệ thì không
thể thành tựu kết quả.
iv, Hành giả có 4 Lực đầu mƥnh nhƣng Tuệ lực thì yếu thua, vị ấy tu tiến
Thiền định có thể đắc các bậc thiền nhƣng tu tiến Thiền tuệ thì không thể đắc Đƥo,
Quả đƣợc.
v, Hành giả có Tuệ lực mƥnh, nhƣng 4 Lực kia thì yếu thua, vị ấy có thể
học hỏi Pháp học (Pariyatti) rất tốt, nhƣng ái dục (taṇhä), biếng nhác (kosajja), lầm lẫn
(muṭṭhasati), vọng động (vikkhepa) vẫn tồn tƥi, vẫn mƥnh mẽ hơn lên.
vi, Hành giả luôn có Tấn lực và Tuệ lực mƥnh đến mức trở thành Thần túc
(Iddhipäda) thì việc tu tiến Thiền tuệ dễ dàng hiển lộ.
vii, Hành giả có đầy đủ Tín lực, Tấn lực và Niệm lực mƥnh thì có thể
thành tựu việc đoƥn trừ các pháp đối nghịch, đó là9
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– Tín lực đoƥn trừ đƣợc Ái dục tứ sự và Ái dục thế gian.
– Tấn lực đoƥn trừ đƣợc biếng nhác.
– Niệm lực đoƥn trừ đƣợc lầm lẫn.
Khi đã nhƣ thế rồi, thì tiếp đến Định và Tuệ sẽ hiển lộ tùy tƣơng thích.

Một vài giải thích9
– Ái dục tứ sự (Paccayämisataṇhä): là sự tham muốn, dính mắc nơi 4 món
vật dụng thƣờng ngày: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc chữa bệnh.
– Ái dục thế gian (Lokämisataṇhä): là sự tham ái, dính mắc vào 4 pháp thế
gian: lợi lộc, danh tiếng, ngợi khen và an lƥc.
VI. BOJJHAṄGA – GIÁC CHI:

Bojjhaṅga – Giác chi đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
* Bujjhanti etäyä’ti = bodhi.
Các bậc Thánh nhân giác ngộ Tứ Thánh đế bằng nhóm pháp ấy, do vậy nhóm pháp
ấy là nhân giác ngộ gọi là bodhi, dịch là giác.
* Bodhiyä aṅgo = bojjhaṅgo.
Chi phần làm công cụ để giác ngộ (Tứ Thánh đế) gọi là bojjhaṅga, dịch là giác chi.

Bodhi là pháp nhận biết, Bojjhaṅga là các chi phần làm cho khởi sinh pháp
nhận biết. Nhân vật nhận biết Tứ Thánh đế (Ariyasacca) chính là Đƥo tâm (Maggacitta)
và kết quả của việc nhận biết đó là Quả tâm (Phalacitta).
Chi phần là công cụ để nhận biết, thấu đáo Tứ Thánh đế với tên gọi là Giác
chi (Bojjhaṅga), có tất cả 7 chi, đó là9
* Satisambojjhaṅga – Niệm giác chi,
* Dhammavicayasambojjhaṅga – Trƥch pháp giác chi,
* Viriyasambojjhaṅga – Tinh Tấn giác chi,
* Pątisambojjhaṅga – Phỉ giác chi,
* Passaddhisambojjhaṅga – Tịnh giác chi,
* Samädhisambojjhaṅga – Định giác chi,
* Upekkhäsambojjhaṅga – Xả giác chi.
1, Satisambojjhaṅga – Niệm giác chi9 Niệm tâm sở có phận sự ghi nhận, ghi
nhớ 4 đối tƣợng Niệm xứ (Satipaṭṭhäna) liên tục, tiếp nối nhau đến độ mƥnh mẽ rồi trở
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thành Niệm căn (Satindriya), thành Niệm lực (Satibala), thành Chánh niệm (Sammäsati).
Sở dĩ đƣợc nhƣ thế là do nƣơng theo năng lực của việc tu tiến minh sát (vipassanäbhävanä) mà thành, lúc đó sẽ đoƥn trừ đƣợc sự dễ duôi, phóng dật. Niệm này đƣợc
gọi là Niệm giác chi (Satisambojjhaṅga) và nó có thể làm phát sinh Đƥo tuệ (Maggañäṇa).
Việc Niệm tâm sở có khả năng đƥt thành Niệm giác chi cũng là nhờ vào 4 trợ duyên:
i, Phải kết hợp với Chánh niệm tỉnh giác (Satisampajañña) nhƣ đã nói trong
phần Niệm Xứ.
ii, Phải xa lánh những ngƣời không tu tiến Niệm xứ.
iii, Phải thân cận những ngƣời tu tiến Niệm xứ.
iv, Luôn tinh tấn, nỗ lực tu tiến Niệm xứ, có chánh niệm tỉnh giác trƣớc
mỗi một đối tƣợng, mỗi một tƣ thế, oai nghi,...
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Niệm giác chi chƣa
sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Niệm giác chi chính là Niệm tâm sở trong
8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
2, Dhammavicayasambojjhaṅga – Trƥch pháp giác chi: Tuệ tâm sở biết rõ
danh sắc là vô thƣờng, khổ và vô ngã đến lúc sắc bén rồi trở thành Thẩm thần túc
(Vimaṃsiddhipäda), thành Tuệ căn (Paññindriya), thành Tuệ lực (Paññäbala), thành
Chánh kiến (Sammädiṭṭhi). Sở dĩ đƣợc nhƣ thế là do nƣơng theo năng lực của việc tu
tiến minh sát mà thành, lúc đó sẽ đoƥn trừ đƣợc mê lầm (moha). Tuệ này đƣợc gọi là
Trƥch pháp giác chi (Dhammavicayasambojjhaṅga) và nó có thể làm phát sinh Đƥo tuệ.
Việc Tuệ tâm sở có khả năng đƥt thành Trƥch pháp giác chi cũng là nhờ vào 7 trợ
duyên dƣới đây:
i, Cần học hỏi thấu đáo về Uẩn, Xứ, Giới hoặc ít nhất là Danh-Sắc.
ii, Thân thể cần giữ gìn sƥch sẽ, chí đến đồ dùng, quần áo, nơi trú ngụ
cũng cần gọn gàng, tƣơm tất, không bẩn thỉu, bừa bộn.
iii, Làm cho các Căn đồng đều nhau, cụ thể là Tín với Tuệ, Tấn với Định:
– Nếu Tín mƥnh thì dễ nẩy sinh dính mắc vào đối tƣợng mà đang có lòng tin,
còn Tín yếu thì đức tin bị giảm suy.
– Nếu Tuệ mƥnh thì dễ nẩy sinh hoài nghi, còn Tuệ yếu thì không thể thấy
đúng nhƣ chân nhƣ thật.
– Nếu Tấn mƥnh thì dễ nẩy sinh phóng tâm, còn Tấn yếu thì lƣời biếng sinh.
– Nếu Định mƥnh thì dễ dính mắc vào sự yên tịnh, còn Định yếu thì sự an trụ
trên đối tƣợng bị giảm suy.
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– Riêng Niệm thì không sợ phải dƣ thừa hay mƥnh mẽ vì lúc nào cũng không
đủ, vốn dĩ là luôn thiếu.
iv, Nên xa lánh ngƣời không có trí tuệ, là ngƣời không biết đến Trƥch
pháp, không từng tu tiến minh sát.
v, Nên thân cận ngƣời có trí tuệ, là ngƣời biết tu tiến minh sát, thấu rõ
Danh-Sắc.
vi, Thƣờng xuyên tu tiến minh sát với các đối tƣợng Niệm xứ.
vii, Thƣờng xuyên đặt niệm quán sát Danh-Sắc trên mọi đối tƣợng, trên
mỗi oai nghi.
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Trƥch pháp giác chi
chƣa sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Trƥch pháp giác chi chính là Tuệ tâm
sở trong 34 Tam nhân tốc hành tâm.
3, Viriyasambojjhaṅga – Tinh tấn giác chi: Tấn tâm sở làm phận sự Tứ chánh
cần (Sammappadhäna) đến lúc sắc bén rồi trở thành Tấn thần túc (Viriyiddhipäda), thành
Tấn căn (Viriyindriya), thành Tấn lực (Viriyabala), thành Chánh tinh tấn (Sammäväyäma).
Sở dĩ đƣợc nhƣ thế là do nƣơng theo năng lực của việc tu tiến minh sát mà thành,
lúc đó sẽ đoƥn trừ đƣợc sự lƣời biếng (kosajja). Tấn này đƣợc gọi là Tinh tấn giác chi
(Viriyasambojjhaṅga) và nó có thể làm phát sinh Đƥo tuệ. Việc Tấn tâm sở có khả năng
đƥt thành Tinh tấn giác chi cũng là nhờ vào 10 trợ duyên dƣới đây:
i, Quán niệm đến những tội lỗi trong 4 Khổ cảnh (Apäya) và nếu nhƣ còn
dễ duôi, phóng túng thì không thể thoát khỏi các Khổ cảnh; khi đã thấu hiểu nhƣ thế
thì sẽ cố gắng, tinh cần để thoát khỏi các Khổ cảnh.
ii, Cần biết rõ kết quả lợi ích của nỗ lực, tinh tấn; mọi điều, mọi sự đều
thành tựu đƣợc là nhờ vào tinh thần cố gắng, nỗ lực đó; khi biết đƣợc nhƣ thế sẽ có
sự tinh cần, nỗ lực mà không thối chí.
iii, Cần biết rõ và thấu hiểu rằng việc tu tiến Niệm xứ này là con đƣờng
duy nhất để thoát khỏi Khổ cảnh và đƥt đáo Đƥo, Quả; khi đã thấu hiểu nhƣ thế thì
sẽ cố gắng, tinh cần một cách tối thƣợng.
iv, Quán niệm rằng việc sinh ra làm ngƣời là do đã tƥo tác thiện nghiệp từ
trong quá khứ, bây giờ là cơ hội quý báu để tiếp tục làm điều thiện nhiều hơn nữa
mới xứng đáng là chúng sinh có tâm cao thƣợng (manussa – loài ngƣời).
v, Quán niệm rằng Đức Phật là bậc có ân đức cao quý, tối thƣợng cũng do
việc tu tiến Niệm xứ này mà thành; cho nên chúng ta là những ngƣời con Phật thì
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điều rất đáng làm là phải nỗ lực, tinh cần tối đa nhằm tu tập và tiến bƣớc theo dấu
chân của Ngài.
vi, Quán niệm rằng tu tiến Niệm xứ là di sản quý báu của Đức Phật,
chúng ta là những ngƣời con Phật thì phải tinh tấn, siêng năng hết mức để tu tập sao
cho xứng đáng là ngƣời kế thừa những di sản đó.
vii, Quán niệm đến sự nỗ lực, tinh cần của các thiện hữu (kalyäṇamitta)
đồng tu minh sát với mình rồi khởi sinh tinh cần, nỗ lực cao thƣợng nơi bản thân
cũng nhƣ thế.
viii, Cần phải xa rời những kẻ lƣời biếng, không siêng năng, không tinh tấn
trong việc tu tiến minh sát.
ix, Cần giao lƣu, thân cận với các bƥn hữu luôn có tinh thần cần cù, nỗ lực
để lôi kéo, nâng đỡ mình tinh tấn hơn lên.
x, Hƣớng tâm quán niệm Danh-Sắc đang sinh diệt trong mọi oai nghi, tƣ
thế lớn nhỏ và trên mọi đối tƣợng.
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Tinh tấn giác chi
chƣa sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Tinh tấn giác chi chính là Tấn tâm sở
trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
4, Pątisambojjhaṅga – Phỉ giác chi: Phỉ tâm sở làm cho tâm no đầy, phỉ lƥc,
hoan hỷ khi tu tiến Niệm xứ. Khi có Niệm và Tuệ, đồng thời với sự có mặt của Tinh
tấn một cách mƥnh mẽ thì việc khởi sinh Phỉ (Pąti) là chuyện thƣờng tình. Phỉ sinh
khởi do năng lực của việc tu tiến minh sát sẽ đoƥn trừ đƣợc sự không hài lòng (arati)
là nhân sinh ra bất mãn, sân hận. Việc Phỉ tâm sở có khả năng đƥt thành Phỉ giác chi
là do kết hợp với 10 trợ duyên dƣới đây:
i, Buddhänussati – Tùy niệm ân đức Phật.
ii, Dhammänussati – Tùy niệm ân đức Pháp.
iii, Saṅghänussati – Tùy niệm ân đức Tăng.
iv, Sąlänussati – Tùy niệm Giới.
v, Cägänussati – Tùy niệm Xả thí.
vi, Devatänussati – Tùy niệm chƣ Thiên.
vii, Upasamänussati – Tùy niệm Tịch tịnh Niết-bàn.
viii, Xa lánh ngƣời không có đức tin, tâm địa xấu xa.
ix, Thân cận ngƣời có đức tin, tâm địa tốt đẹp.
x, Thƣờng xuyên tu tiến Niệm xứ.
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Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Phỉ giác chi chƣa
sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Phỉ giác chi chính là Pąticetasika – Phỉ tâm
sở trong 38 tâm, cụ thể là:
 4 Somanassamahäkusalacitta – Đƥi thiện tâm thọ hỷ,
 4 Somanassamahäkiriyäcitta – Đƥi duy tác tâm thọ hỷ,
 30 Sappątiappanäjavanacitta – Hữu phỉ an chỉ tốc hành tâm.
Trong đó, 30 Sappątiappanäjavanacitta – Hữu phỉ an chỉ tốc hành tâm đƣợc
tính nhƣ sau:
 3 Lokąyakusala – Thiện hiệp thế:

1 Paṭhamajjhänacitta – Đệ nhất thiền tâm,
1 Dutiyajjhänacitta – Đệ nhị thiền tâm,
1 Tatiyajjhänacitta – Đệ tam thiền tâm,

 3 Lokąyakiriyä – Duy tác hiệp thế: 1 Paṭhamajjhänacitta – Đệ nhất thiền tâm,
1 Dutiyajjhänacitta – Đệ nhị thiền tâm,
1 Tatiyajjhänacitta – Đệ tam thiền tâm,
 24 Lokuttara – Siêu thế:

7 Paṭhamajjhänacitta – Đệ nhất thiền tâm,
8 Dutiyajjhänacitta – Đệ nhị thiền tâm,
8 Tatiyajjhänacitta – Đệ tam thiền tâm.

5, Passaddhisambojjhaṅga – Tịnh giác chi: Tịnh tâm sở làm cho tâm an tịnh
và thân an tịnh trong khi tu tiến Niệm xứ. Hành giả tu tiến Niệm xứ khi đã có Niệm,
có Tuệ, có Tinh tấn thực sự, rồi lƥi phát sinh Phỉ và lúc mà Phỉ mƥnh mẽ khiến cho
tâm ý phấn chấn; đến khi niềm hỷ hoan, phấn chấn đó tịch lặng xuống, tức là Tịnh
(Passaddhi) trỗi mƥnh lên làm cho tâm mát lƥnh, yên tịnh, vi tế hơn. Nếu trƥng thái
này nhiều lên, kéo dài ra khiến hành giả lầm tƣởng và nghĩ rằng sự yên tịnh, mát mẽ
đó là Niết-bàn. Cũng do thế mà Tịnh (Passaddhi) đƣợc xếp vào 1 trong 10 Minh sát
phiền não (Vipassanūpakilesa) – là những cấu uế, bợn nhơ phát sinh khi thực hành
thiền minh sát. Tịnh (Passaddhi) trong trƣờng hợp này không phải là Tịnh giác chi
(Passaddhisambojjhaṅga), bởi vì đối tƣợng của các Giác chi phải là Tam tƣớng (Tilakkhaṇa)
của danh pháp, sắc pháp. Tịnh giác chi sinh khởi do năng lực của việc tu tiến minh sát
sẽ đoƥn trừ đƣợc sự thô cứng của thân và tính nóng nảy, bồn chồn của tâm.
Tịnh giác chi sinh khởi đƣợc cũng nhờ vào 7 trợ duyên nhƣ sau:
i, Ăn uống vật thực vừa phải về số lƣợng lẫn chất lƣợng.
ii, Trú xứ cần có khí hậu phù hợp và thoải mái.
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iii, Sử dụng các oai nghi thích ứng.
iv, Quán niệm rằng chính nghiệp là nơi nƣơng tựa của chính mình.
v, Xa lánh ngƣời không giữ giới.
vi, Thân cận với ngƣời có thân, khẩu, ý thanh tịnh, không phóng dật.
vii, Thƣờng xuyên tu tiến Niệm xứ.
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Tịnh giác chi chƣa
sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Tịnh giác chi chính là Käyapassaddhicetasika – Tịnh thân tâm sở và Cittapassaddhicetasika – Tịnh tâm tâm sở trong 8 Đƥi
thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
6, Samädhisambojjhaṅga – Định giác chi: Nhất tâm tâm sở làm cho tâm an
trú, ổn cố, khắn khít trên một đối tƣợng duy nhất cho đến lúc trở thành Định căn,
Định lực và Chánh định. Định nhƣ thế đƣợc gọi Định giác chi (Samädhisambojjhaṅga),
có cả trong tu tiến Thiền định lẫn tu tiến Thiền tuệ. Trong tu tiến Thiền định có Sơ
định (Parikammasamädhi – Chuẩn bị), Cận định (Upacärasamädhi) và An chỉ định (Appanäsamädhi) còn trong tu tiến Thiền tuệ thì có Chân không định (Suññatasamädhi), Vô
tƣớng định (Animittasamädhi) và Vô ái định (Appaṇihitasamädhi).
Định giác chi đoƥn trừ sự phóng tâm, và cũng nhờ vào 10 trợ duyên dƣới đây
mà Định giác chi sinh khởi đƣợc:
i, Phải gìn giữ sự trong sƥch đối với 4 món vật dụng.
ii, Cần tu tiến Tín và Tuệ cho đồng đều nhau, cũng vậy Tấn và Định phải
đồng đều nhau.
iii, Phải bảo trì cho đƣợc các ấn tƣớng (nimitta) trong lúc tu tiến Thiền định
hoặc tu tiến Thiền tuệ.
iv, Khi bị phóng tâm cần phải đình chỉ tâm trôi nổi ấy lƥi.
v, Làm cho tâm thích thú với sự không dễ duôi bằng cách quán tƣởng đến
8 Pháp động tâm (Saṃvegavatthu).
vi, Tu tiến Niệm xứ phù hợp với căn tánh (carita) của mình, tránh xa mọi
điều bận tâm (palibodha).
vii, Xa rời những ngƣời có tâm loƥn động, không yên tịnh.
viii, Thân cận với những ngƣời thích yên tịnh, vắng lặng.
ix, Cần có sự điêu luyện, thuần thục trong việc quán niệm các Thiền chi và
đối tƣợng của Thiền minh sát.
x, Thƣờng xuyên tu tiến Niệm xứ nhằm cho tâm hƣớng đến Định.
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Định giác chi chƣa
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sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Định giác chi chính là Nhất tâm tâm sở
trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
CHÚ THÍCH:

(1), 7 Pháp động tâm (Saṃvegavatthu):

i, Jätidukkha – Sanh khổ,
ii, Jarädukkha – Già khổ,
iii, Bayädhidukkha – Bệnh khổ,
iv, Maraṇadukkha – Chết khổ,
v, Nirayadukkha – Địa ngục khổ,
vi, Tiracchänadukkha – Súc sinh khổ,
vii, Pettidukkha – Ngƥ quỷ khổ,
viii, Asurakäyadukkha – A-tu-la khổ.
(2), 10 Điều bận tâm (Palibodha):

i, Āvasapalibodha – Bận tâm chỗ ở,
ii, Kulapalibodha – Bận tâm dòng tộc, đồ chúng,
iii, Läbhapalibodha – Bận tâm lợi lộc, thu nhập,
iv, Gaṇapalibodha – Bận tâm nhóm hội, bè đảng,
v, Kammapalibodha – Bận tâm công việc,
vi, Andhänapalibodha – Bận tâm đi đƣờng, hành trình,
vii, Ñätipalibodha – Bận tâm cha mẹ, vợ con, anh em,
viii, Ābädhapalibodha – Bận tâm bệnh tật,
ix, Ganthapalibodha – Bận tâm việc học tập,
x, Iddhipalibodha – Bận tâm việc thi triển thần thông. (Riêng điều thứ 10 này không
phải là điều lo lắng cho việc tu tiến Thiền định mà chỉ là điều lo lắng cho việc tu tiến Thiền tuệ).
7, Upekkhäsambojjhaṅga – Xả giác chi: Trung hòa tâm sở (Tatramajjhattatä)
làm cho tâm trở nên trung dung, không sinh khởi sự ƣu thích hay ghét bỏ trƣớc đối
tƣợng tu tiến. Bởi vì trong khi thực hành pháp hành sẽ luôn luôn phát sinh sự hài
lòng hoặc không hài lòng theo sau, đó cũng là do tâm ý không đặt cơ sở trên Pháp
hành trung đƥo (Majjhimäpaṭipadä) một cách chắc chắn và vững chãi. Đến khi đã đặt
nền tảng vững chắc rồi thì Trung hòa tâm sở sẽ đƣợc mang tên là Xả giác chi.
Lƥi nữa, khi Trung hòa tâm sở vững mƥnh, khiến cho Tín với Tuệ, Tấn với
Định đồng đều nhau, không mƥnh yếu lệch nhau: đủ sức để đoƥn diệt các pháp
chƣớng ngƥi9 Tham dục, Sân hận, Hôn trầm Thụy miên, Trƥo hối, Hoài nghi và có thể
71

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – TƢƠNG HỢP

khởi sinh Đƥo Tuệ, nên đƣợc gọi là Xả giác chi.
Xả giác chi sinh khởi đƣợc cũng nhờ vào 5 trợ duyên dƣới đây:
i, Đặt mình trung hòa trƣớc chúng sinh, con ngƣời. Bởi vì đúng nhƣ thực
tánh pháp thì nào đâu có chúng sinh hay con ngƣời mà chỉ có danh-sắc diễn tiến
theo nghiệp báo mà thôi. Do vậy không nên thiên vị danh-sắc này với danh sắc kia.
ii, Đặt mình trung hòa trƣớc các Hữu vi pháp (Saṅkhäradhamma) là con
ngƣời, là đồ vật, ... Bởi vì đúng nhƣ thực tánh pháp thì các pháp Hữu vi là vô thƣờng,
khổ và vô ngã. Do vậy không nên mừng vui khi có đƣợc cũng nhƣ khi bị mất đi thì
không phải buồn đau trƣớc những gì không có cốt lõi ấy.
iii, Cần xa lánh những ngƣời chấp thủ, bám víu, yêu thích, quý báu các đồ
đƥc, vật nuôi, v.v... vì xem đó là của họ, của mình, của ai đó.
iv, Nên thân cận với những ngƣời đặt mình trung hòa, trung dung trƣớc
chúng sinh, con ngƣời, đồ vật.
v, Hƣớng tâm sao cho giữ vững tính trung hòa, trung dung của Xả giác chi.
Khi thực hành tròn đủ với các yếu tố trợ duyên nêu trên, Xả giác chi chƣa
sinh khởi sẽ đƣợc khởi sinh. Chi pháp của Xả giác chi chính là Tatramajjhattatäcetasika – Trung hòa tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ
tốc hành tâm.
12 LOẠI UPEKKHĀ – XẢ

Trong Chú giải bộ Phân tích (Sammohavinodaną) nêu lên 12 loƥi Upekkhä – Xả
nhƣ sau:

Añäṇupekkhä – Vô tri xả: là trƥng thái dửng dƣng, vô cảm, không biết gì
cả. Chi pháp chính là Si tâm sở (Mohacetasika).
(1),
(2),

Chaḷaṅgupekkhä – Lục phần xả: là trƥng thái thản nhiên của bậc Thánh

A-ra-hán, không dao động trƣớc cảnh tốt (iṭṭhärammaṇa) hoặc cảnh không tốt
(aniṭṭhärammaṇa) khi tiếp xúc với 6 trần cảnh. Chi pháp chính là Trung hòa tâm sở
(Tatramajjhattatäcetasika).
(3),

Brahmavihärupekkhä – Phƥm trú xả: là trƥng thái thản nhiên dƥng các vị

Phƥm thiên, không thƣơng cảm, không ƣa thích, không ghét bỏ đối với mọi chúng
sinh, tức là không thiên vị. Chi pháp chính là Trung hòa tâm sở.
(4),
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sự giác ngộ. Không ƣa thích, không ghét bỏ với đối tƣợng khi đang tu tiến minh sát.
Đây chính là Xả giác chi trong 37 Giác phần (Bodhipakkhiya), chi pháp là Trung hòa
tâm sở.
(5),

Viriyupekkhä – Tinh tấn xả: là trƥng thái trung hòa với sự tinh cần, nỗ lực;

nghĩa là làm cho Tấn ở mức trung bình, sao cho phù hợp, đồng đều với Định, đúng
nhƣ thƣờng đƣợc gọi là Trung đƥo (Majjhimäpaṭipadä) trong việc tu tiến minh sát. Chi
pháp chính là Tấn tâm sở (Viriyacetasika).

Saṅkhärupekkhä – Hành xả: là trƥng thái trung dung với các hành
(saṅkhära - hữu vi), tức là với danh - sắc, làm thấu rõ sự sinh diệt trong khi tu tiến minh
sát. Chi pháp chính là Tuệ tâm sở (Paññäcetasika).
(6),

Vedanupekkhä – Thọ xả: là cảm thọ, cảm giác vừa vừa, không khổ,
không lƥc, không hỷ, không ƣu khi thụ hƣởng đối tƣợng. Chi pháp chính là Thọ tâm
sở (Vedanäcetasika).
(7),

(8),

Vipassanupekkhä – Minh sát xả: là trƥng thái trung dung trƣớc đối tƣợng

Danh-sắc hoặc Tam tƣớng (Vô thƣờng, Khổ, Vô ngã) trong khi tu tiến minh sát. Chi
pháp chính là Tuệ tâm sở.

Āvajjanupekkhä – Hƣớng tâm xả: là sự trung hòa đối với việc nhận đối
tƣợng qua Ngũ môn và Ý môn. Chi pháp chính là Tác ý tâm sở (Cetanäcetasika) trong
(9),

Ngũ môn hƣớng tâm (Pañcadvärävajjanacitta) và Ý môn hƣớng tâm (Manodvärävajjanacitta).
(10),

Tatramajjhattatupekkhä – Trung hòa xả9 là trƥng thái trung trực, không

nghiêng ngã, không thiên vị về một phía nào trong 4 loƥi thiên vị9 Thiên vị vì yêu
(Chandägati), Thiên vị vì ghét (Dosägati), Thiên vị vì mê (Mohägati), Thiên vị vì sợ
(Bhayägati). Chi pháp chính là Trung hòa tâm sở.

Jhänupekkhä – Thiền xả: là trƥng thái xả, trung hòa từ thọ Lƥc (Sukha)
của Tứ thiền bƣớc sang Ngũ thiền. Chi pháp chính là Trung hòa tâm sở.
(11),

Có một giải thích khác rằng Xả là chi Thiền, Xả đồng hành với việc chú mục
đối tƣợng, ổn cố do Định, trụ vững theo lệ thƣờng, không nghiêng lệch theo các
pháp chƣớng ngƥi (Nivaraṇa – Triền cái); nghĩa là an trụ một cách trung dung trên đề
mục mà hành giả đang tiến hành.
(12),

Pärisuddhupekkhä – Thanh tịnh xả9 là trƥng thái xả, trung hòa trong

Ngũ thiền. Nghĩa là không dính mắc vào Lƥc của Tứ thiền nữa, Xả là bởi vì đã rời bỏ
Lƥc rồi. So sánh giống nhƣ Niệm trong Ngũ thiền là Niệm thanh tịnh (Satipärisuddhi),
do cùng đi với Xả nên Thanh tịnh xả này cũng có trong Ngũ thiền vậy. Chi pháp
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chính là Trung hòa tâm sở.
VII. MAGGAṄGA – ĐƤO CHI:

Maggaṅga – Đƥo chi đã đƣợc trình bày trong phần Hỗn Tƥp Quy Tập có đến
12 chi, đề cập về nhân dẫn chúng sinh đi đến Khổ cảnh (Duggati), Lƥc cảnh (Sugati) và
Niết-bàn (Nibbäna). Nhƣ vậy, Đƥo chi là con đƣờng có cả tốt lẫn xấu, cả đúng lẫn sai.
Tuy nhiên, trong Giác phần Quy Tập này chỉ nói đến Đƥo chi phía tốt, phía đúng đắn
mà thôi, không liên quan đến phía bất thiện, bất hảo. Do vậy Đƥo chi trong phần này
chỉ có 8 chi và đƣợc gọi là Aṭṭhaṅgikamagga – Bát đƥo chi.
Päḷi định nghĩa nhƣ sau:
* Kilese märeto nibbänaṃ gacchatą’ti = maggo.
Pháp nào đoƥn trừ các phiền não và đƥt đáo Niết-bàn, do vậy pháp ấy gọi là magga,
dịch là đƥo.
* Maggassa aṅgo = maggaṅgo.
Chi của Đƥo gọi là maggaṅga, dịch là đƥo chi.
Đƥo chi gồm có 8 chi hay còn gọi là 8 ngành:
* Sammädiṭṭhi – Chánh kiến,
* Sammäsaṅkappa – Chánh tƣ duy,
* Sammäväca – Chánh ngữ,
* Sammäkammanta – Chánh nghiệp,
* Sammääjąva – Chánh mƥng,
* Sammäväyäma – Chánh tinh tấn,
* Sammäsati – Chánh niệm,
* Sammäsamädhi – Chánh định.
Nghĩa của các Đƥo chi đã đƣợc nói đến trong phần Hỗn tƥp Quy Tập, không
phải nhắc đến nữa. Ở đây sẽ trình bày thêm một ít theo đúng nội dung của Giác
Phần Quy Tập:
1, Sammädiṭṭhi – Chánh kiến9 sự thấy biết đúng đắn, đó là thấy biết Danhsắc theo Tam tƣớng: Vô thƣờng, Khổ và Vô ngã. Chi pháp là Tuệ tâm sở trong 34
Tam nhân tốc hành tâm (4 Đƥi thiện hợp trí, 4 Đƥi duy tác hợp trí, 26 An chỉ tốc hành tâm).
2, Sammäsaṅkappa – Chánh tƣ duy: suy nghĩ đúng đắn, đó là suy nghĩ làm sao
cho thoát khổ: bởi vì đã thấy đƣợc vô thƣờng, khổ và vô ngã. Chi pháp là Tầm tâm sở
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trong 26 Tốc hành tâm (7 Đƥi thiện tâm, 7 Đƥi duy tác tâm, 10 Đệ nhất thiền tâm).
3, Sammäväca – Chánh ngữ: nói đúng đắn, nghĩa là nói có chánh niệm,
không thất niệm để nói lời sai quấy, bởi vì việc nói lời sai quấy sẽ không thể thoát
khổ. Chi pháp là Chánh ngữ tâm sở trong 16 tâm (7 Đƥi thiện, 7 Siêu thế tâm).
4, Sammäkammanta – Chánh nghiệp: làm điều đúng đắn, nghĩa là làm với
chánh niệm, không lơ đễnh để làm điều sai quấy, bởi vì việc làm sai quấy sẽ không
thể thoát khổ. Chi pháp là Chánh nghiệp tâm sở trong 16 tâm nhƣ trên.
5, Sammääjąva – Chánh mƥng: nuôi mƥng chân chánh, nghĩa là hành nghề
nghiệp nuôi thân và gia đình với chánh niệm; không để thất niệm, tà niệm điều
khiển trong việc mƣu sinh, bởi vì mƣu sinh sai quấy sẽ không thể thoát khổ. Chi pháp
là Chánh mƥng tâm sở trong 16 tâm nhƣ trên.
6, Sammäväyäma – Chánh tinh tấn: nỗ lực chân chánh, tinh cần không cho
điều xấu ác khởi sinh và tinh tấn làm điều thiện phƣớc nhiều hơn lên; bởi vì sự nỗ
lực, tinh cần nhƣ thế sẽ giúp thoát khổ. Chi pháp là Tấn tâm sở trong 8 Đƥi thiện
tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
7, Sammäsati – Chánh niệm: ghi nhận, ghi nhớ chân chánh, nghĩa là quán
niệm danh-sắc đúng nhƣ thực tánh của chúng theo tam tƣớng: vô thƣờng, khổ và vô
ngã. Khi có niệm nhƣ thế thì tam độc: tham, sân, si không thể chế ngự tâm can
đƣợc; nếu không thì tam độc này sẽ khởi sinh và làm loƥn động nội tâm thì khó mà
thoát khổ. Chi pháp là Niệm tâm sở trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26
An chỉ tốc hành tâm.
8, Sammäsamädhi – Chánh định: tâm ổn cố, an trụ đúng đắn, nghĩa là định
tâm trên đề mục Niệm xứ là nhân dẫn đến thoát khổ. Chi pháp là Nhất tâm tâm sở
trong 8 Đƥi thiện tâm, 8 Đƥi duy tác tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
Nhƣ vậy, cần thấy rằng Bát đƥo chi này có sự liên đới nhau, nƣơng tựa lẫn
nhau để đồng hành thì mới thành tựu phận sự thoát khổ đƣợc. Mối tƣơng quan lẫn
nhau này đƣợc phân định nhƣ sau:
 Khi có trí tuệ thấy biết đúng đắn thì sẽ suy nghĩ đúng đắn,
 Khi có suy nghĩ đúng đắn thì sẽ nói năng đúng đắn,
 Khi đã nói năng đúng đắn thì sẽ làm đúng đắn,
 Khi đã làm đúng đắn thì sẽ sống đúng đắn,
 Khi sống đúng đắn thì sẽ tinh cần, nỗ lực đúng đắn,
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 Khi đã nỗ lực đúng đắn thì sẽ ghi nhớ đúng đắn,
 Khi đã ghi nhớ đúng đắn thì sẽ an trụ đúng đắn,
Và ngƣợc lƥi:
 Sở dĩ an trụ đúng đắn là do ghi nhớ đúng đắn,
 Sở dĩ ghi nhớ đúng đắn là do nỗ lực đúng đắn,
 Sở dĩ nỗ lực đúng đắn là do sống đúng đắn,
 Sở dĩ sống đúng đắn là do làm đúng đắn,
 Sở dĩ làm đúng đắn là do nói đúng đắn,
 Sở dĩ nói đúng đắn là do suy nghĩ đúng đắn,
 Sở dĩ suy nghĩ đúng đắn là do thấy biết đúng đắn,
Nói một cách khác, việc có sự an trụ chân chánh, ghi nhớ chân chánh, nỗ lực
chân chánh, sống chân chánh, làm chân chánh, nói chân chánh, suy nghĩ chân
chánh; tất cả những pháp này đều do từ sự thấy biết chân chánh mà ra cả. Nhƣ vậy,
chính sự thấy biết chân chánh (sammädiṭṭhi) là gốc rễ căn bản của tất cả.
Khi thuyết về Bát đƥo chi, Đức Thế Tôn đã nói đến Chánh kiến trƣớc nhất
cũng do bởi chi Đƥo này là trợ duyên đắc lực đầu tiên (pubbabhäga) cho những ngƣời
tu tiến hầu đƥt đến Đƥo, Quả. Bởi thế trí tuệ đƣợc so sánh là Paññäpajota – Đuốc
Tuệ (trí tuệ là ngọn đuốc sáng) hoặc Paññäsattha – Tuệ khí (trí tuệ là vũ khí sắc bén) mà
hành giả sử dụng để đẩy lùi bóng đêm mê mờ (avijjä - vô minh) và trừ diệt đƥo tặc là
các phiền não, cấu uế của nội tâm (kilesa).
Tiếp đó, Ngài nói đến Chánh tƣ duy, giống nhƣ ngƣời thợ kim hoàn, là ngƣời
chuyên nghiệp trong việc xem xét vàng bƥc các loƥi. Lật thỏi vàng trong tay, xem
bằng mắt, ngƣời thợ ấy biết ngay là vàng thật hay vàng giả. Cũng thế, hành giả tu tiến
Niệm xứ, trƣớc tiên phải suy nghĩ, xem xét bằng tƣ duy của mình và dùng trí tuệ để
thẩm sát pháp ấy, biết đƣợc rằng đó là Danh pháp, là Sắc pháp theo Tam tƣớng.
Con ngƣời ta phải suy nghĩ, xem xét rồi mới nói ra, phát biểu lên, do vậy
Ngài trình bày về Chánh ngữ tiếp sau Chánh tƣ duy.
Thông thƣờng, ai ai cũng nói nên lời rằng sẽ làm điều này, làm việc kia rồi
mới bắt tay vào thực hiện các công việc ấy. Cho nên có thể nói rằng lời nói là pháp
trợ duyên cho hành động, việc làm đƣợc thực hiện bằng tay chân, bằng thân thể. Vì
thế Chánh nghiệp đƣợc trình bày kế tiếp Chánh ngữ là vậy.

Ājąvamaṭṭhakasąla – Giới có nuôi mƥng là thứ tám sẽ tròn đủ đối với ngƣời từ
bỏ 4 Khẩu ác hành và 3 Thân ác hành, giữ gìn và tu tập theo 4 Khẩu thiện hành và 3
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Thân thiện hành. Với những ngƣời có hành động chân chánh chắc chắn sẽ giữ giới
nuôi mƥng chân chánh một cách trọn vẹn, bởi thế, Đức Thế Tôn truyền dƥy về
Chánh mƥng tiếp ngay sau Chánh nghiệp.
Chi Đƥo tiếp nối Chánh mƥng mà Ngài đã chỉ dƥy là Chánh tinh tấn. Sở dĩ
nhƣ thế là do những ngƣời có đời sống chân chánh, nuôi mƥng đúng pháp nhƣ vậy
thì không nên vừa lòng với việc nuôi mƥng thanh tịnh, cao đẹp của mình; vả lƥi đó
cũng là sự dễ duôi theo cuộc sống thƣờng tình mà những ngƣời đó nên nỗ lực, tinh
cần để tu tiến với mục tiêu tối hậu là giác ngộ, giải thoát.
Ngƣời nào đã có sự tinh tấn chân chánh đã nêu thì ngƣời đó cần phải đặt
niệm chắc chắn, quán niệm trên 4 đối tƣợng là: Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Với ý định
nhƣ thế, Đức Phật đã thuyết về Chánh niệm tiếp ngay sau Chánh tinh tấn.
Khi đã đặt niệm quán sát các đối tƣợng của Niệm xứ mƥnh mẽ rồi, hành giả
đủ khả năng để tầm cầu cho mình những pháp trợ duyên và loƥi trừ những pháp gây
nguy hiểm với tiến trình tu tiến và đặt tâm ổn cố, an trụ vững chãi trên đối tƣợng mà
mình đang quán niệm đó, không để cho tâm nhảy ra đối tƣợng bên ngoài. Vì lẽ đó
Đức Thế Tôn đã thuyết Chánh định tiếp nối Chánh niệm là vậy.
CHÚ THÍCH:

(1), Pháp trợ duyên và pháp nguy hƥi cho Định:
TRỢ DUYÊN

NGUY HƤI

i, Nekkhamma: xuất ly các Dục

Kämachanda: mong muốn các Dục

ii, Abyäpäda: không nóng giận

Byäpäda: nóng giận

iii, Ālokasaññä: nghĩ tƣởng ánh sáng

Thąnamiddha: hôn trầm thụy miên

iv, Avikkhepa: không vọng động

Uddhacca: phóng tâm

v, Dhammavavaṭṭhäna: xác định Pháp

Vicikicchä: hoài nghi

vi, Ñäṇa: trí tuệ

Avijjä: vô minh

vii, Pämujja: hân hoan

Arati: không vui vẻ

viii, Kusaladhammä: các Thiện pháp

Akusaladhammä: các Bất thiện pháp

(2), Ājąvamaṭṭhakasąla – Giới có nuôi mƥng là thứ tám:
i, Päṇätipätä veramaṇą

Tránh xa sự sát sinh.

ii, Adinnädänä veramaṇą

Tránh xa sự trộm cắp.

iii, Kämesumicchäcärä veramaṇą

Tránh xa sự tà dâm.

iv, Musävädä veramaṇą

Tránh xa sự nói dối.

v, Pisuṇaväcä veramaṇą

Tránh xa sự nói lời đâm thọc.

vi, Pharusaväcä veramaṇą

Tránh xa sự nói lời độc ác.
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vii, Samphappaläpaväcä veramaṇą

Tránh xa sự nói lời vô ích.

viii, Micchäjąvä veramaṇą

Tránh xa sự nuôi mƥng bằng ác hành.

QUY TẬP BÁT ĐẠO CHI THEO TAM HỌC

Bát đƥo chi đƣợc quy tập theo Tam học: Giới, Định và Tuệ nhƣ sau:
– Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƥng thuộc về Giới phần.
– Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định thuộc về Định phần.
– Chánh kiến, Chánh Tƣ duy thuộc về Tuệ phần.
Trong tiến trình thoát khổ, ba phần của Tam học có sự liên đới lẫn nhau, cần
nƣơng tựa vào nhau, đồng hành với nhau mới thành tựu kết quả đƣợc. Cụ thể là:
Đầu tiên phải có Giới, đó là quy luật thông thƣờng của thân và khẩu thì mới
phát sinh sự yên tịnh, không loƥn động, không rộn ràng nội tâm tức là có Định. Khi
tâm đã định tĩnh rồi thì tiếp đến Tuệ sẽ sinh khởi, nếu tâm còn vọng động thì Tuệ
không thể khởi sinh đƣợc. Và khi đã có Tuệ thấy đúng sai, thiện ác thì sẽ giữ gìn Giới
vì thấy rằng đó là điều làm cho tâm ý yên tịnh. Đây là mối liên đới nhau giữa Giới,
Định và Tuệ.
Lƥi nữa, Bát đƥo chi này có khi thuộc về Hiệp thế (Lokąya) cũng có khi thuộc
về Siêu thế (Lokuttara). Giữa 2 dƥng này có những những sai biệt nhƣ sau:
* Bát đƥo chi thuộc về Hiệp thế không kết hợp đồng nhau cả 8 chi đƣợc, bởi
vì Chánh ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh mƥng là các Tâm sở phối hợp bất định
(Aniyatayogącetasika) nghĩa là đôi khi kết hợp trong một số tâm Hiệp thế, đôi khi không
kết hợp. Ngoài ra, ba tâm sở này lƥi không cùng kết hợp với nhau, nghĩa là lúc sinh
khởi trong một số tâm Hiệp thế thì chỉ có một trong ba tâm sở kết hợp mà thôi, gọi là

Nänäkadäcicetasika.

* Bát đƥo chi thuộc về Siêu thế kết hợp đồng nhau cả 8 chi đƣợc, bởi vì các
tâm sở: Chánh ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh mƥng sẽ đồng sinh với nhau trong các
Đƥo tâm, Quả tâm. Nhƣ vậy tám chi Đƥo này sẽ sinh khởi cùng một lúc trong các
tâm Siêu thế, bởi vì chúng có cùng một đối tƣợng duy nhất là Niết-bàn mà thôi.
* Bát đƥo chi thuộc về Siêu thế cùng có chung một phận sự là đoƥn trừ phiền
não một cách tuyệt đối (Samucchedapahäna). Còn Bát đƥo chi thuộc về Hiệp thế cũng
đoƥn trừ đƣợc các phiền não nhƣng chỉ mang tính tƥm thời, tính giai đoƥn
(Tadaṅgapahäna) hoặc đoƥn trừ bằng cách đè nén, không cho trỗi dậy (Vikkhambhanapahäna).
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ṬHĀNA – NỀN CỦA CÁC CHI PHÁP TRONG GIÁC PHẦN QUY TẬP

Tất cả Giác phần (Bodhipakkhiya) bao gồm 37 giác chi đƣợc quy lƥi chỉ có 14
chi pháp mà thôi, và 14 chi pháp ấy đã đƣợc trình bày rồi, dƣới đây sẽ nói đến
Ṭhäna – Nền của các chi pháp ấy.

Ṭhäna – Nền nghĩa là nơi đặt để, vị trí, chỗ đứng. Nghĩa là trong số 14 chi
pháp này, mỗi chi pháp sẽ có bao nhiêu Nền, gồm những Nền gì tƣơng ứng với
những giác chi nào, nhƣ trong kệ thi số 8 có nêu:

Gāthāsaṅgaha:
8.

SAṄKAPPAPASSADDHI
CHANDO

CA

NAVEKAṬṬHĀNĀ
SATI

SAMĀDHI

SADDHĀ

CA

CITTAṂ

PĄTUPEKKHĀ
VIRATITTAYAÑCA

VIRIYAṂ
CATU

NAVAṬṬHA
PAÑCA

PAÑÑĀ

DUṬṬHĀNUTTAMASATTATIṂSA

DHAMMĀNAMESO

PAVARO

VIBHĀVO

Chánh tƣ duy, Tịnh, Phỉ, Xả, Dục, Tâm và 3 Tiết chế, cả thảy 9 loƥi có
1 nền. Tấn có 9 nền, Niệm có 8, Định có 4, Tuệ có 5 và Tín có 2 nền.
Đấy là sự phân loƥi một cách chi tiết 37 pháp tối thƣợng.
Nội dung cụ thể nhƣ sau:
(1) Sammäsaṅkappa

– Chánh tƣ duy: chi pháp là Tầm tâm sở chỉ có 1 Nền

là Chánh tƣ duy.
(2) Passaddhi – Tịnh9 chi pháp là Tịnh tâm sở chỉ có 1 Nền là Tịnh giác chi.
(3) Pąti– Phỉ: chi pháp là Phỉ tâm sở chỉ có 1 Nền là Phỉ giác chi.

(4) Upekkhä– Xả: chi pháp là Trung hòa tâm sở chỉ có 1 Nền là Xả giác chi.
(5) Chanda – Dục: chi pháp là Dục tâm sở chỉ có 1 Nền là Dục thần túc.
(6) Citta – Tâm: chi pháp là Tâm chỉ có 1 Nền là Tâm thần túc.
(7),(8),(9) 3

Vąrati – Tiết chế: chi pháp là 3 tâm sở: Chánh ngữ tâm sở,

Chánh nghiệp tâm sở và Chánh mƥng tâm sở, mỗi pháp chỉ có 1 Nền theo tuần tự là
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mƥng.
(10) Viriya

– Tấn: chi pháp là Tấn tâm sở có 9 Nền là: 4 Chánh cần, 1 Tấn

thần túc, 1 Tấn căn, 1 Tấn lực, 1 Tinh tấn giác chi, 1 Chánh tinh tấn.
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(11) Sati – Niệm: chi pháp là Niệm tâm sở có 8 Nền là: 4 Niệm xứ, 1 Niệm

căn, 1 Niệm lực, 1 Niệm giác chi, 1 Chánh niệm.
(12)

Samädhi – Định: chi pháp là Nhất tâm tâm sở có 4 Nền là: 1 Định

căn, 1 Định lực, 1 Định giác chi, 1 Chánh định.
(13) Paññä

– Tuệ: chi pháp là Tuệ tâm sở có 5 Nền là: 1 Thẩm thần túc, 1

Tuệ căn, 1 Tuệ lực, 1 Trƥch pháp giác chi, 1 Chánh kiến.
QUY TẬP 37 GIÁC PHẦN THEO TAM HỌC

37 Giác phần đƣợc quy tập theo Tam học: Giới, Định và Tuệ nhƣ sau:
(1) Dục thần túc, Tín căn, Tín lực, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƥng,

cả 6 Giác phần này thuộc về Giới phần.
(2) Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Tấn thần túc, Tâm thần túc, Tấn căn, Niệm

căn, Định căn, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Niệm giác chi, Tấn giác chi, Phỉ giác chi,
Tịnh giác chi, Định giác chi, Xả giác chi, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định, cả
25 Giác phần này thuộc về Định phần.
(3) Thẩm thần túc, Tuệ căn, Tuệ lực, Trƥch pháp giác chi, Chánh kiến, Chánh

tƣ duy, cả 6 Giác phần này thuộc về Tuệ phần.
37 GIÁC PHẦN ĐỒNG LOẠT KẾT HỢP

Thông thƣờng, 37 Giác phần luôn đồng loƥt phát sinh và kết hợp với nhau,
tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp vẫn không kết hợp đầy đủ tất cả. Nhƣ trong kệ
thi số 9 có nêu:

Gāthāsaṅgaha:
9. SABBE
LOKĄYEPI

LOKUTTARE

HONTI

YATHĀYOGAṀ

NA

VĀ

SAṄKAPPAPĄTIYO

CHABBISUDDHIPPAVATTIYAṂ

Tất cả (các Giác phần) sinh khởi trong các pháp Siêu thế, tuy nhiên
Chánh Tƣ duy và Phỉ đôi khi không có mặt. Còn trong các pháp Hiệp
thế hoặc trong 6 Thanh tịnh đƥo, (các Giác phần) sinh khởi phù hợp với
điều kiện kết hợp đƣợc.
Nghĩa là:
(1) Trong 8 Siêu thế tâm, 37 Giác phần đều sinh khởi đƣợc tất cả.
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(2) Tính theo chi tiết, trong 40 Siêu thế tâm thì cụ thể là:

i, 8 Đệ nhất thiền siêu thế tâm đều hiện hữu tất cả ở 37 Giác phần.
ii, 8 Đệ nhị thiền và 8 Đệ tam thiền siêu thế tâm, cộng 16 tâm chỉ có 36
Giác phần vào kết hợp, trừ Chánh tƣ duy (Tầm tâm sở) ra.
iii, 7 Đệ tứ thiền và 7 Đệ ngũ thiền siêu thế tâm, cộng 16 tâm chỉ có 35
Giác phần vào kết hợp, trừ thêm 1 Phỉ giác chi (Phỉ tâm sở) thành ra 2 (Tầm và Phỉ tâm sở).
(3) Tầm tâm sở không vào kết hợp đƣợc trong các Hiệp thế tâm gồm 12 Sắc

giới tâm (trừ Đệ nhất thiền) và 12 Vô sắc giới tâm.
(4) Phỉ tâm sở không vào kết hợp đƣợc trong các Hiệp thế tâm gồm 3 Đệ tứ

thiền sắc giới tâm và 15 Đệ ngũ thiền tâm.
(5) Ngay cả tƥi thời điểm mà hành giả đang tu tiến 6 Thanh tịnh đƥo, đang còn

là Hiệp thế thanh tịnh đƥo (Lokąyavisuddhi), các Giác phần cũng sinh khởi tùy phù hợp.
7 VISUDDHIMAGGA – THANH TỊNH ĐẠO

Trong quá trình tu tiến minh sát (vipassanäbhävanä), nếu nói theo Visuddhimagga – Thanh tịnh đƥo (đƥo lộ dẫn đến sự thanh tịnh) sẽ chia thành 7 đoƥn nhƣ sau:
(1) Sąlavisuddhi – Giới thanh tịnh9 Sự thanh tịnh của giới, bao gồm 3 Tiết chế.
(2)

Cittavisuddhi – Tâm thanh tịnh9 Sự thanh tịnh của tâm ý, đó là Nhất tâm,

tức là Định.
(3) Diṭṭhivisuddhi – Kiến thanh tịnh9 Sự thanh tịnh của quan kiến, bao gồm Tuệ.
(4)

Kaṅkhävitaraṇavisuddhi – Đoƥn nghi thanh tịnh9 Sự thanh tịnh của việc

vƣợt qua hoài nghi, bao gồm Tuệ.
(5)

Maggämaggañäṇadassanavisuddhi – Đƥo phi đƥo tri kiến thanh tịnh9 Sự

thanh tịnh của việc thấy biết con đƣờng đúng đắn hoặc sai trái, bao gồm Tuệ.
(6)

Paṭipadäñäṇadassanavisuddhi – Hành tri kiến thanh tịnh9 Sự thanh tịnh

của việc thấy biết đây chính là đƣờng lối thực hành, bao gồm Tuệ.
(7)

Ñäṇadassanavisuddhi – Tri kiến thanh tịnh9 Sự thanh tịnh của việc thấy

biết Niết-bàn, bao gồm Tuệ.
Ở đây, sự thanh tịnh dẫu là Siêu thế thanh tịnh, tức là thanh tịnh của các bậc
Thánh nhân cũng phân thành 2 hƥng, đó là: Pariyäyasuddhi – Thanh tịnh từng phần
và Nippariyäyasuddhi – Thanh tịnh tuyệt đối.
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Các bậc Thánh Nhập Lƣu, Nhất Lai và Bất Lai là các bậc thanh tịnh từng
phần, tức là thanh tịnh một số Bất thiện pháp nào đó mà thôi; còn một số phiền não,
cấu uế của nội tâm vẫn đang tồn tƥi.
Riêng bậc Thánh A-ra-hán là bậc thanh tịnh tuyệt đối, không còn phiền não,
cấu uế nào nữa.
TỔNG KẾT BODHIPAKKHIYASAṄGAHA – GIÁC PHẦN QUY TẬP
NHÓM PHÁP 1. SATIPAṬṬHĀṆA
CHI PHÁP

SỐ LƢỢNG
LOƤI

2. SAMMAPPADHĀNA

3. IDDHIPĀDA

4. INDRIYA

5. BALA

6. BOJJHAṄGA

7. MAGGAṄGA

7 NHÓM

4

4

5

5

7

8

37 NỀN

CỘNG

4

2. Sammäsaṅkappa

VITAKKA

--- 8,8,10

PASSADDHI

--- 8,8,26

5.Passaddhisambojjhaṅga

PĄTI

--- 4,4,30

4.Pątisambojjhaṅga

TATRAMAJJHATTATĀ
--- 8,8,26
CHANDA

1
1
1

1.Chandiddhipäda

1

3.Cittiddhipäda

CITTA (21 KUSALACITTA)
SAMMĀVĀCĀ

1

7.Upekkäsambojjhaṅga

--- 21

3. Sammäväcä

--- 8,8

SAMMĀKAMMANTA --- 8,8

4. Sammäkammanta

SAMMĀĀJĄVA

5. Sammääjąva

--- 8,8

1.Upa. Pä. Pah. Väy.--- 21
2.Anu. Pä. Anu. Väy.--- 21 2.Viriyiddhipäda 2. Viriyindriya
2. Viriyabala 3. Viriyasambojjhaṅga
6. Sammäväyäma
3.Anu. Ku. Up. Väy. --- 21
--- 21
--- 8,8,26
--- 8,8,26
--- 8,8,26
--- 8,8,26
4.Upa. Ku. Bhi. Väy. ---21

VIRIYA

1
1
1
6

5

SATI

1. Käyänupas.
2. Vedanänupas.
--- 8,8,26
3. Cittänupas.
4.Dhammänupas.

3. Satindriya

EKAGGATĀ

--- 8,8,26

4. Samädhindriya 4. Samädhibala 6. Samädhisambojjhaṅga 8. Sammäsamädhi

3. Satiyabala

1. Satisambojjhaṅga

4

CỘNG CHI PHÁP
TỪNG NHÓM

2

1. Saddhindriya 1. Saddhäbala

--- 8,8,26

1

1

4

5

5

7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

7. Sammäsati

5
4.Vimaṃsiddhi- 5. Paññindriya 5. Paññäbala 2. Dhammavicaya1. Sammädiṭṭhi
päda
--- 17
--- 4,4,26
--- 4,4,26 sambojjhaṅga --- 4,4,26
--- 4,4,26

PAÑÑĀ
SADDHĀ

1

8
4
5
2

8

CHÚ THÍCH:

* Các con số sau dấu --- chỉ số lƣợng tâm mà chi pháp ấy vào kết hợp đƣợc. Ví dụ9
– Vitakka --- 8,8,26: nghĩa là Tầm tâm sở tham gia vào 7 Đƥi thiện tâm, 7 Đƥi duy tác
tâm và 26 An chỉ tốc hành tâm.
– Vimaṃsiddhipäda --- 17: nghĩa là Tuệ tâm sở tham gia vào 17 Thiện tâm hợp trí (4
Đƥi thiện tâm hợp trí + 9 Đƥi hành tâm + 4 Đƥo tâm)
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SABBASAṄGAHA – TỔNG QUÁT QUY TẬP
Sabbasaṅgaha – Tổng quát quy tập nghĩa là kết hợp, tích tập lƥi toàn bộ
Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma), bao gồm Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và Niết-bàn
lƥi rồi đem ra trình bày trong phần này. Nhƣ Päḷi có nêu9
* Sabbesaṃ paramatthadhammänaṃ saṅgaho’ti = sabbasaṅgaho.
Phần quy tập tất cƧ các Chân nghĩa pháp đƣợc gọi là Sabbasaṅgaha, dịch là Tổng

quát quy tập.

Tổng quát quy tập đƣợc chia thành 5 nhóm, đó là9
i, Khandha – Uẩn,
ii, Upädänakkhandha – Thủ uẩn,
iii, Āyatana – Xứ,
iv, Dhätu – Giới,
v, Ariyasacca – Thánh đế.
I. KHANDHA – UẨN9

Từ Khandha – Uẩn có nhiều nghĩa9 bó, nhóm, đoàn, công đức, phần, v.v...
Ví dụ:
 gavakkhandha – đàn bò,
 puññakkhandha – phần phƣớc,
 samädhikkhandha – định đức (phần),

 balakkhandha – đoàn quân,
 sīlakkhandha – giới đức (phần),
 paññäkkhandha – tuệ đức (phần).

Trong Tổng quát quy tập này, Khandha – Uẩn mang nghĩa là nhóm, là bó, là
đống, nhƣ trong Päli định nghĩa9
* Räsaṭṭhena räsiaṭṭhena = khandho.
Gọi là uẩn bởi vì mang nghĩa là nhóm, mang nghĩa là đống.
– Một Päli định nghĩa khác về Khandha – Uẩn nhƣ sau:
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* Attanä suññäkäraṃ dhäretī’ti = khandho.
Pháp nào giữ trƥng thái rỗng không khỏi bƧn ngã, do vậy pháp ấy gọi là khandha,
dịch là uẩn.
– Hoặc một định nghĩa khác nữa:
* Anekadukkhehi khajjatī’ti = khandho.
Pháp nào bị các loƥi khổ nhai nuốt, do vậy pháp ấy gọi là khandha, dịch là uẩn.

Gāthāsaṅgaha:
10. RŪPAÑCA

VEDANĀ SAÑÑĀ

VIÑÑĀṆAMITI

PAÑCETE

SESĀ

CETASIKĀ

TATHĀ

PAÑCAKKHANDHĀTI BHĀSITĀ

Năm pháp này: Sắc, Thọ, Tƣởng, các tâm sở còn lƥi và Thức đƣợc gọi
là Ngũ uẩn.
Ngũ uẩn gồm có 5 nhóm pháp:
(1) Rūpakkhandha – Sắc uẩn9 là nhóm các sắc pháp, bao gồm 28 sắc.
(2)Vedanäkkhandha – Thọ uẩn9 là nhóm các cƧm thọ, bao gồm Thọ tâm sở

(Vedanäcetasika).
(3)

Saññäkkhandha – Tƣởng uẩn9 là nhóm các tƣởng, bao gồm Tƣởng tâm

sở (Saññäcetasika).
(4)

Saṅkhärakkhandha – Hành uẩn9 là nhóm các hành (saṅkhära), bao gồm

50 tâm sở còn lƥi; dẫu chỉ là một tâm sở thôi cũng gọi là Hành uẩn.
(5)

Viññäṇakkhandha – Thức uẩn9 là nhóm các thức – pháp nhận biết đối

tƣợng, bao gồm tất cƧ các tâm; dẫu chỉ là một tâm thôi cũng gọi là Thức uẩn.
Theo trên thì ở đây còn một Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) chƣa đƣợc
nói đến, đó là Niết-bàn. Thật ra thì Niết-bàn là pháp không thể xếp vào một trong
năm uẩn nêu trên, nên đƣợc gọi là Khandhavimutti – Thoát uẩn.
Danh từ Uẩn dịch là nhóm, bó không có nghĩa là số lƣợng pháp đƣợc gom tụ
thành bó, thành nhóm mà muốn nói đến loƥi pháp khác nhau, gom thành nhóm,
thành bó, đó là9
Nhóm 1 gồm 3 loƥi9 quá khứ (atīta), hiện tƥi (paccuppana) và vị lai (anägata).
 Nhóm 2 gồm 2 loƥi: bên trong (ajjhatta) và bên ngoài (bahiddha).
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Nhóm 3 gồm 2 loƥi9 thô thiển (oḷärika) và vi tế (sukhuma).
 Nhóm 4 gồm 2 loƥi9 hƥ liệt (hīna) và thù thắng (paṇīta).
 Nhóm 5 gồm 2 loƥi: gần (santika) và xa (dūra).


1, Quá khứ (Atīta), Hiện tƥi (Paccuppana), Vị lai (Anägata): Tâm, Tâm sở và Sắc
pháp đang diễn tiến theo 3 thời, nghĩa là có sự sinh khởi, trụ lƥi và diệt đi. Cái đã diệt
đi rồi thuộc về quá khứ, đang trụ lƥi gọi là hiện tƥi, và cái sẽ sinh ra trong thời gian tới
gọi là vị lai. Còn Niết-bàn là thƣờng hằng, không có sinh, trụ, diệt, thoát khỏi 3 thời
nên có tên gọi là Kälavimutti – Thoát thời. Cái gọi là thời gian này còn chia thành 4
loƥi, đó là:
a, Kälaaddhä – Thời trƣờng9 khoƧng thời gian dài, tính thành đời sống kiếp
sống cũng đƣợc. Chẳng hƥn nhƣ kiếp sống hiện tƥi là khoƧng thời gian dài từ lúc tục
sinh đến chết.
b, Kälasamaya – Thời đoƥn9 một khoƧng thời gian nào đó. Ví dụ: thời còn
thanh niên, lúc còn bé, khi hoàng hôn xuống, v.v...
c, Kälasantati – Thời tiếp diễn9 khoƧng thời gian liên tiếp nhau, sát nhau.
Ví dụ: thời gian các tâm đang sinh khởi trong một lộ trình tâm, hoặc lúc nhập định,
v.v... Theo Tƥng Kinh, chúng sinh loài thai sinh thì các sắc pháp sinh khởi từ lúc tục
sinh đến khi có đầy đủ mắt, tai, mũi, lƣỡi,... gọi là sắc tiếp diễn (santatirūpa).
d, Kälakhaṇa – Thời sát-na: khoƧng thời gian rất ngắn, là thời gian sinh diệt
của một tâm thức. Trong một sát-na còn phân ra 3 tiểu sát-na nữa; đó là:
upädakkhaṇä – tiểu sát-na sinh, ṭhitikhaṇa – tiểu sát-na trụ và bhaṅgakkhaṇa – tiểu
sát-na diệt.
2, Bên trong (Ajjhatta) và Bên ngoài (Bahiddha): Tâm, Tâm sở và Sắc pháp hiển
thị bên trong thân thể cũng có và hiển thị bên ngoài thân thể cũng có. Riêng Niết-bàn
là pháp không có ở bên trong, chỉ có bên ngoài mà thôi.
3, Thô thiển (Oḷärika) và Vi tế (Sukhuma): Tâm, Tâm sở và Sắc pháp có phần
thô thiển và có phần vi tế. Riêng Niết-bàn là pháp chỉ có vi tế mà thôi.
Trƣớc tiên nói đến Sắc pháp9 sắc thân của chúng sinh trong các Khổ cƧnh thì
thô thiển hơn sắc thân của loài ngƣời, sắc thân của loài ngƣời lƥi thô thiển hơn sắc
thân của chƣ thiên, còn sắc thân của chƣ thiên thì lƥi thô thiển hơn sắc thân của
phƥm thiên. Cũng vậy, với Tâm và Tâm sở thì các Tâm, Tâm sở bất thiện sẽ thô thiển
hơn các Tâm và Tâm sở thiện. Các Tâm, Tâm sở thiện thô thiển hơn các Tâm và Tâm
sở Vô ký. Các Tâm và Tâm sở dục giới thô thiển hơn các Tâm và Tâm sở sắc giới. Các
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Tâm và Tâm sở thọ khổ thô thiển hơn các Tâm và Tâm sở thọ lƥc v.v...
4, Hƥ liệt (Hīna) và Thù thắng (Paṇīta): Hƥ liệt và Thù thắng có cùng ý nghĩa
với Thô thiển và Vi tế, nghĩa là pháp nào thô thiển thì pháp đó cũng hƥ liệt, kém cỏi,
thấp hèn. Cũng nhƣ thế, pháp nào vi tế thì pháp ấy cũng thù thắng, ƣu thế, cao
thƣợng. Niết-bàn chỉ là pháp thù thắng, không thể hƥ liệt đƣợc.
5, Gần (Santika) và Xa (Dūra): Tâm, Tâm sở, Sắc pháp ở cùng một cƧnh giới và
cùng chủng loƥi thì gọi là Gần, nếu khác cƧnh giới, khác chủng loƥi thì gọi là Xa.
Chẳng hƥn nhƣ loài thú với nhau là gần, loài chó với nhau là gần, loài ngƣời với nhau
là gần. Loài ngƣời với loài thú là xa, ngƣời với chƣ thiên là xa,... Ngay cƧ chúng sinh
trong cùng cƧnh giới nhƣng khác loài nhau thì cũng gọi là xa nhau. Ví dụ cùng là súc
sinh nhƣ nhau nhƣng loài mèo với loài chó thì xa nhau vì khác loài.
Tham căn tâm và Sân căn tâm đƣợc xếp là gần nhau vì đều là Bất thiện tâm,
nhƣng lƥi đƣợc xếp xa nhau là vì khác loƥi nhau, thực tánh pháp khác nhau.
Bất thiện tâm và Đƥi thiện tâm đƣợc xem là gần nhau vì cùng là Dục giới
tâm, nhƣng cũng đƣợc xem là xa nhau vì khác chủng loƥi.
Đƥi thiện tâm và Đƥi hành thiện tâm đƣợc xếp gần nhau vì đều thuộc về
Thiện chủng, nhƣng lƥi đƣợc xem là xa nhau vì một bên là Dục giới thiện còn một
bên là Sắc giới thiện hoặc Vô sắc giới thiện.
Riêng về Niết-bàn thì xếp vào pháp gần là không đƣợc, bởi vì không có một
pháp nào cùng chủng loƥi, giống nhau hay tƣơng tự Niết-bàn cƧ. Niết-bàn không
thuộc về pháp Hiệp thế mà là pháp Siêu thế, vƣợt trên thế gian pháp; không phƧi là
Dục giới pháp, Sắc giới pháp hay Vô sắc giới pháp mà là vƣợt khỏi Tam giới. Do vậy,
Niết-bàn chỉ là pháp xa mà thôi.
Thông thƣờng con ngƣời ta trên thế gian này đa phần đều hiểu rằng sự sống
đang hiển hiện trƣớc mặt mình nhƣ là: nói năng, hành động, suy nghĩ, khổ sƣớng, vui
buồn, chí đến những đổi thay trên cơ thể v.v... đều là ta, đều là của ta hay tự ngã của
ta. Thật ra thì đấy là thực tánh của Thân kiến (Sakkäyadiṭṭhi) – loƥi tà kiến, thấy biết sai
lầm đã ẩn tàng trong danh sắc, trong ngũ uẩn và cho đó là ta làm, ta nói, ta nghĩ, ta
khổ, ta sƣớng, ta khỏe, ta mệt, ta buồn, ta vui, chẳng hƥn nhƣ vậy. Nếu các trƥng thái
này khởi sinh nơi ngƣời khác, vật khác thì cho rằng họ nói, họ làm, họ nghĩ, họ buồn,
họ vui, ... Nói tóm lƥi, mọi thứ, mọi điều, mọi cái trên thế gian này đều có ta, có
ngƣời, của ta, của ngƣời: chung quy là Ngã kiến (Attadiṭṭhi) – tà kiến cho rằng có ta, có
ngã, có ngƣời, là cùng một dƥng với Thân kiến vậy.
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Nhìn nhận về sự thật thì các diễn tiến, các trƥng thái ấy nào đâu phƧi là ta, là
ngƣời mà chúng chỉ là các trƥng thái của danh sắc, ngũ uẩn mà thôi. Đúng vậy, sự
thay đổi, biến động của cơ thể nhƣ to lớn lên, già đi, tóc bƥc, răng long, hoặc sự dịch
chuyển của thân thể nhƣ đi đứng ngồi nằm, nói năng, làm việc,... cƧ thƧy đều là
trƥng thái biểu hiện của Sắc uẩn (Rūpakkhandha). Cũng nhƣ thế, cƧm giác khỏe khoắn
hay mệt mỏi, vui sƣớng hay buồn rầu, hoặc trung hòa (xƧ) là trƥng thái biểu hiện của
Thọ uẩn (Vedanäkkhandha). Sự ghi nhớ các loƥi nhƣ màu xanh, màu đỏ, vật này, đồ
kia, v.v... thuộc về Tƣởng uẩn (Saññäkkhandha). Lòng tham, tính sân, đức tin, sự nỗ
lực, tinh cần, sự hiểu biết đúng nhƣ thật, v.v.. là trƥng thái biểu hiện của Hành uẩn
(Saṅkhärakkhandha). Việc nhận biết đối tƣợng các loƥi nhƣ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc
chƥm, suy nghĩ thuộc về Thức uẩn (Viññäṇakkhandha).
Do vậy, những ngƣời có Văn tuệ, Tƣ tuệ và Tu tuệ đều biết rằng mọi sự vật
tồn tƥi trên thế gian này không có gì ngoài Danh sắc, Ngũ uẩn và luôn hiểu rõ Ngũ
uẩn này là trú xứ của Khổ (Dukkha), là không có cốt lõi gì để chấp thủ, dính mắc mà
chỉ là trƥng thái diễn tiến theo Tam tƣớng: Vô thƣờng, Khổ và Vô ngã. Việc thấu hiểu
đƣợc nhƣ thế của bậc thức giƧ đến mức độ nào thì tùy thuộc vào khƧ năng trí tuệ đã
huân tập và đang trau dồi của bƧn thân.
Cho nên, cần phƧi thấy rằng việc Đức Đƥo Sƣ xếp các Chân nghĩa pháp
thành các Uẩn và nhiều nhất chỉ có 5 uẩn cũng là do nƣơng vào các phần pháp mà
có thể quy tập, thâu nhiếp vào nhau đƣợc. Cụ thể là: tất cƧ sắc pháp xếp thành Sắc
uẩn; các cƧm giác khi thụ hƣởng đối tƣợng nhƣ lƥc, khổ, xƧ, hỷ, ƣu xếp thành Thọ
uẩn (chính là Thọ tâm sở); sự ghi nhớ các loƥi đối tƣợng trong Dục tƣởng, Sắc tƣởng
hoặc Vô sắc tƣởng xếp thành Tƣởng uẩn (chính là Tƣởng tâm sở); 50 tâm sở còn lƥi
ngoài Thọ và Tƣởng tâm sở ra, làm phận sự tƥo tác mọi hành động, nói năng và suy
nghĩ xếp thành Hành uẩn và cuối cùng Thức uẩn chính là pháp nhận biết mọi đối
tƣợng. Nhƣ vậy tất cƧ pháp Hữu vi (Saṅkhatadhamma) đƣợc xếp thành 5 uẩn, về phần
Niết-bàn là pháp Vô vi (Asaṅkhatadhamma), là pháp không bị tƥo tác và đƣợc gọi là
Khandhavimutti – Thoát uẩn.
Trong Tƣơng ƣng bộ kinh (Samyuttanikäya), Ngũ uẩn đƣợc so sánh nhƣ sau:
BHĀJANAṂ BHOJANAṂ TASSA

BYAÑJANAṂ BHOJAKO TATHĀ

BHUÑJI

UPAMENTI

TĀVACA

PAÑCATE

YATHĀKKAMAṂ

Sắc giống nhƣ mâm đựng thức ăn, Thọ nhƣ là cơm, Tƣởng giống nhƣ
đồ ăn, Hành đƣợc coi nhƣ ngƣời nấu nƣớng và Thức nhƣ là ngƣời
đang ăn. Năm uẩn đƣợc so sánh theo tuần tự nhƣ thế.
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II. UPĀDĀNAKKHANDHA – THỦ UẨN:

Từ Upädänakkhandha – Thủ uẩn có nghĩa là các uẩn bị Ái dục (Taṇhä) và Tà
kiến (Diṭṭhi) chấp thủ, dính mắc, lấy làm đối tƣợng. Nhƣ Päli định nghĩa:
* Upädänänaṃ gocarä khandhä = upädänakkhandhä.
Các uẩn là đối tƣợng của sự chấp thủ gọi là upädänakkhandha, dịch là thủ uẩn.

Gāthāsaṅgaha:
11. PAÑCUPĀDĀNĀNAKKHANDHĀTI
BHEDĀBHĀVENA

NIBBĀNAṂ

TATHĀ TEBHŪMAKĀ MATĀ
KHANDHASAṄGAHANISSITAṂ

Cũng vậy, Ngũ uẩn diễn biến trong Tam giới đƣợc gọi là Ngũ thủ uẩn,
còn Niết-bàn không tính là Uẩn bởi vì thiếu sự khác biệt.
Nghĩa là, các chúng sinh đang sống trong Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc
giới) đa phần chƣa đoƥn trừ đƣợc Thân kiến (Sakkäyadiṭṭhi), đang còn chấp thủ vào cái
tôi, cái ta (attavädupädäna), cho rằng là ta, của ta, là tự ngã của ta, có chúng sinh, có
con ngƣời: tức là còn chấp thủ, dính mắc vào năm uẩn: xem năm uẩn là đối tƣợng
của chính sự chấp thủ đó nên gọi là Ngũ thủ uẩn (Pañcupädänakkhandha). Còn riêng về
Niết-bàn do không có sự khác biệt về 5 loƥi pháp, 11 dƥng pháp nhƣ đã nêu trên,
cho nên thoát ra khỏi cái gọi là Uẩn và đƣợc gọi là Thoát uẩn (Khandhavimutti).
Ngũ thủ uẩn cũng gồm 5 loƥi:
i, Rūpupädänakkhandha – Sắc thủ uẩn9 Sắc uẩn là đối tƣợng của chấp thủ,
chi pháp là 28 Sắc pháp.
ii, Vedanupädänakkhandha – Thọ thủ uẩn9 Thọ uẩn là đối tƣợng của chấp
thủ, chi pháp là Thọ tâm sở trong 81 tâm Hiệp thế.
iii, Saññupädänakkhandha – Tƣởng thủ uẩn9 Tƣởng uẩn là đối tƣợng của
chấp thủ, chi pháp là Tƣởng tâm sở trong 81 tâm Hiệp thế.
iv, Saṅkhärupädänakkhandha – Hành thủ uẩn9 Hành uẩn là đối tƣợng của
chấp thủ, chi pháp là 50 tâm sở còn lƥi (trừ Thọ và Tƣởng tâm sở) trong 71 tâm Hiệp thế.
v, Viññäṇupädänakkhandha – Thức thủ uẩn9 Thức uẩn là đối tƣợng của
chấp thủ, chi pháp là 81 Tâm Hiệp thế.
Nếu đem so sánh chi pháp của Ngũ uẩn với Ngũ thủ uẩn sẽ thấy sự khác biệt
nhau nhƣ sau:
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* Ngũ uẩn bao gồm 28 Sắc pháp, tất cƧ Tâm và Tâm sở thuộc về cƧ Hiệp
thế lẫn Siêu thế.
* Ngũ thủ uẩn bao gồm 28 Sắc pháp, tất cƧ Tâm và Tâm sở thuộc về Hiệp
thế mà thôi, không thuộc về Siêu thế. Sở dĩ nhƣ vậy là do những bậc đắc pháp Siêu
thế đã đoƥn tận Thân kiến, không còn Ngã chấp nữa; còn những ngƣời chƣa đắc
pháp Siêu thế sẽ không thể lấy các pháp này làm đối tƣợng đƣợc ngoài việc tự nghĩ
suy, tƣởng tƣợng ra mà thôi.
Việc Đức Thế Tôn đã thuyết về Ngũ uẩn rồi lƥi nói về Ngũ thủ uẩn, mặc dù
cƧ hai đều chỉ có 5 loƥi pháp nhƣ nhau, là nhằm mục đích nói lên sự khác biệt của
năm uẩn với sự thanh tịnh của các uẩn (visuddhikhandha) mà không trộn lẫn với các
Trầm luân (Āsava) và còn không phƧi là đối tƣợng của sự chấp thủ. Đó chính là năm
uẩn của các bậc Thánh A-ra-hán, bởi vì năm uẩn của các ngài là thanh tịnh, không bị
sự chấp thủ lấy làm đối tƣợng do đã đoƥn tận phiền não, cấu uế rồi. Còn năm uẩn
của phàm nhân hoặc của các bậc Thánh Hữu học (Sekkhapuggala) thì bị trộn lẫn với
cấu uế, còn dính mắc với phiền não nên dễ trở thành đối tƣợng của sự chấp thủ tùy
tƣơng thích với môn (dvära) và ngƣời (puggala). Do vậy, Đấng Đƥo Sƣ đã thuyết về
Ngũ thủ uẩn vì lợi ích trong việc tu tiến minh sát, đoƥn trừ phiền não; bởi lẽ ngƣời tu
tiến minh sát cần quán sát Danh sắc, Ngũ uẩn để thấy rõ thực tánh pháp đúng nhƣ
chân nhƣ thật, để không bị rơi vào quyền lực và sự chi phối của tham ái, chấp thủ.
Hành giƧ cũng cần thu thúc các căn trƣớc năm uẩn; cần có niệm, có tỉnh giác trƣớc
đối tƣợng Danh sắc, Ngũ uẩn thì sự chấp thủ không có nơi để dính mắc, bám víu
vào. Nếu nhƣ bị thất niệm, thiếu tỉnh giác thì Danh sắc, Ngũ uẩn sẽ trở thành đối
tƣợng, thành miếng mồi ngon của tham ái và chấp thủ ngay tức khắc.
Ngã thủ (Attavädupädäna) dựa vào Danh sắc, Ngũ uẩn mà ẩn tàng, mà sinh
khởi, đến mức có thể nói rằng là cƣ trú thƣờng xuyên trong Ngũ uẩn. Riêng 3 chấp
thủ còn lƥi là Dục thủ (Kämupädäna), Kiến thủ (Diṭṭhupädäna) và Giới cấm thủ
(Sīlabbatupädäna) sẽ có cơ hội sinh khởi trong thời gian tiếp theo. Cho nên, có thể nói
đƣợc rằng năm uẩn mà có trộn lẫn với cấu uế, phiền não sẽ là nền tƧng của sự chấp
thủ chính là Ngũ thủ uẩn vậy.
Riêng về năm uẩn của các bậc Thánh A-ra-hán Hữu dƣ Niết-bàn (Saupädisesanibbäna) thì không có các cấu uế, phiền não nƣơng tựa và cũng không phƧi là đối
tƣợng của chấp thủ; do vậy Đức Thế Tôn thuyết về Ngũ uẩn và Ngũ thủ uẩn với sự
khác biệt nhau là thế.
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III. ĀYATANA – XỨ:

Kệ thi số 12 nói về Āyatana – Xứ và Dhätu – Giới với nội dung nhƣ sau:

Gāthāsaṅgaha:
12. DVĀRĀLAMBANABHEDENA
DVĀRĀLAMBATADUPPANNA-

BHAVANTĀYATANĀNI
PARIYĀYENA

CA

DHĀTUYO

Do sự sai khác giữa môn và đối tƣợng nên Xứ hiện hữu và do sự phân
biệt giữa môn, đối tƣợng và thức y nơi chúng khởi lên mà Giới có mặt.
Chúng ta sẽ đề cập đến Xứ trƣớc hết, rồi sẽ nói đến Giới tiếp sau.
Từ Āyatana – Xứ, nghĩa đơn giƧn là đồ tiếp nối, vật kết nối, ... và mang nhiều
ý nghĩa khác nhau:
i, Sañjätidesaṭṭha – Sinh quán: là nơi sinh ra. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lƣỡi,
thân, ý mang tên Xứ vì là công cụ tiếp nối để sinh khởi tâm và tâm sở; nếu không có
Xứ thì cũng không có cái để tâm và tâm sở khởi sinh, không có lộ trình tâm và cũng
không có phƣớc (puñña), tội (päpa).
ii, Niväsaṭṭha – Trú quán: là nơi cƣ ngụ. Xứ là trú xứ, là chỗ ở, chỗ sinh
sống của tâm và tâm sở. Nghĩa là 6 Nội xứ: mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và ý là nơi chốn
để cho tâm và tâm sở trú ngụ nhằm nhận đối tƣợng đến tiếp xúc với các căn môn,
tƥo nên các lộ trình tâm. Các Xứ này cũng đƣợc xem là trú xứ của các lộ trình tâm,
đây là nói một cách gián tiếp. Thật ra thì các lộ trình tâm không ở tƥi các Xứ này, mà
chỉ khi nào có đầy đủ nhân duyên thì chúng mới khởi sinh tƥi các trú xứ ấy. Cũng
giống nhƣ tiếng chuông không ở nơi cái chuông, không ẩn mình trong chuông; nó chỉ
vang lên và ngân nga khi có ngƣời cầm dùi, chày, hoặc công cụ khác để đánh, gõ vào
chuông vậy.
iii, Ākaraṭṭha – Chủng sinh: sinh khởi với mọi chúng sinh. Xứ sinh đƣợc với
mọi loài chúng sinh, không phân biệt, không lựa chọn giai cấp, chủng loƥi. Nghĩa là
các Xứ sinh khởi với loài nào cũng đƣợc, bất kể ở cƧnh giới nào trong Tam giới, cho
dù là trong Địa ngục, Ngƥ quỷ, chí đến loài ngƣời, chƣ thiên, phƥm thiên.
iv, Samosaraṇaṭṭha – Tụ hội: là nơi tụ hội, nơi tiếp xúc. Nghĩa là các Nội
xứ (mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân, ý) và các Ngoƥi xứ (sắc, thinh, hƣơng, vị, xúc, pháp) tụ hội
nhau, xúc chƥm nhau nên gọi là Xứ. Nhƣ vậy giữa các căn môn và các đối tƣợng đến
tụ hội nhau để làm nẩy sinh các lộ trình tâm; nếu không có sự tiếp xúc, tụ hội giữa
các Xứ này thì cũng không có các lộ trình tâm sinh ra.
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v, Käraṇaṭṭha – Nhân khởi: là nhân (hetu) làm cho sinh khởi. Nghĩa là nếu
không có các Nội xứ và Ngoƥi xứ thì lộ trình tâm không thể sinh khởi đƣợc. Bởi vì,
theo lẽ thƣờng, tâm và tâm sở khởi sinh lên đƣợc là phƧi nƣơng vào các Xứ làm nhân,
làm duyên phát sinh.
Nói ngắn gọn lƥi thì ý nghĩa của Xứ (Āyatana) là:
– Sinh quán: nơi sinh của phƣớc và tội.
– Trú quán: trú xứ của phƣớc và tội.
– Chủng sinh: thực hiện việc đem đến phƣớc và tội.
– Tụ hội: nơi hội tụ của phƣớc và tội.
– Nhân khởi: nhân tƥo phƣớc và tội.
Bên cƥnh đó, trong Sammohavinodanīaṭṭhakathä (Chú giƧi của Bộ Vibhaṅga) có
nêu nghĩa của Xứ qua 3 dƥng:
– Do nỗ lực, cố gắng.
– Do lan tỏa, truyền đi các pháp sinh khởi là tâm và tâm sở.
– Do dẫn vào đƣờng luân hồi khổ não dai dẳng không dứt.
Gọi là Xứ vì do nỗ lực, cố gắng nhƣ Päli định nghĩa:
* Āyatanti attano phaluppattiyä ussähantä viya hotī’ti = äyatanäni.
Các pháp nào có trƥng thái giống nhƣ có sự nỗ lực làm cho quƧ của mình khởi
sinh, các pháp ấy gọi là äyatana, dịch là xứ.
Nghĩa là Nhãn xứ cùng với Sắc xứ, cƧ hai pháp này là nhân làm khởi sinh cái
thấy tức là tâm và tâm sở. Cái thấy chính là quƧ của hai Xứ này, còn Nhãn căn và Sắc
trần là hai nhân vật cố gắng, nỗ lực trong công việc làm phát sinh sự hƣởng thụ đối
tƣợng. Nhãn căn và Sắc trần đƣợc gọi là Xứ vì do cố gắng, nỗ lực là vậy.

Xứ khi phân chia theo môn (dvära) thì có 6 Ajjhattikäyatana – Nội xứ và phân
chia theo đối tƣợng (ärammaṇa) thì có 6 Bahiddhäyatana – Ngoƥi xứ. Cụ thể là:
AJJHATTIKĀYATANA – NỘI XỨ

Cakkhäyatana – Nhãn xứ
Sotäyatana – Nhĩ xứ
Ghänäyatana – Tỷ xứ
Jivhäyatana – Thiệt xứ
Käyäyatana – Thân xứ
Manäyatana – Ý xứ

BAHIDDHĀYATANA – NGOƤI XỨ

nối với
nối với
nối với
nối với
nối với
nối với

Rūpäyatana – Sắc xứ.
Saddäyatana – Thinh xứ.
Gandhäyatana – Hƣơng xứ.
Rasäyatana – Vị xứ.
Phoṭṭhabbäyatana – Xúc xứ.
Dhammäyatana – Pháp xứ.
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Nghĩa và chi pháp của 12 Xứ:
1, Cakkhäyatana – Nhãn xứ: Nhãn (Mắt) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối,
hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Cakkhupasäda – Nhãn tịnh sắc.
2, Sotäyatana – Nhĩ xứ9 Nhĩ (Tai) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Sotapasäda – Nhĩ tịnh sắc.
3, Ghänäyatana – Tỷ xứ9 Tỷ (Mũi) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Ghänapasäda – Tỷ tịnh sắc.
4, Jivhäyatana – Thiệt xứ9 Thiệt (Lƣỡi) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Jivhäpasäda – Thiệt tịnh sắc.
5, Käyäyatana – Thân xứ9 Thân đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Käyapasäda – Thân tịnh sắc.
6, Manäyatana – Ý xứ9 Ý (Tâm) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm
nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Manodvära – Ý môn.
7, Rūpäyatana – Sắc xứ9 Sắc (Hình, màu) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối,
hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Rūpärammaṇa – Sắc trần.
8 , Saddäyatana – Thinh xứ9 Thinh (Âm thanh) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Saddärammaṇa – Thinh trần.
9, Gandhäyatana – Hƣơng xứ9 Hƣơng (Mùi) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Gandhärammaṇa – Hƣơng trần.
10, Rasäyatana – Vị xứ9 Vị đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc làm nhân
khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Rasärammaṇa – Vị trần.
11, Phoṭṭhabbäyatana – Xúc xứ9 Xúc (chƥm) đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp
nối, hoặc làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Phoṭṭhabbärammaṇa – Xúc
trần, gồm có 3 dƥng, đó là:
i, Paṭhavīphoṭṭhabbärammaṇa – Địa xúc trần9 bao gồm cứng - mềm.
ii, Tejophoṭṭhabbärammaṇa – Hỏa xúc trần9 bao gồm nóng - lƥnh.
iii, Väyophoṭṭhabbärammaṇa – Phong xúc trần9 bao gồm căng - chùng.
12, Dhammäyatana – Pháp xứ9 Pháp đƣợc gọi Xứ vì là công cụ tiếp nối, hoặc
làm nhân khởi sinh tâm và tâm sở, chi pháp là Dhammärammaṇa – Pháp trần, bao gồm
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69 pháp, chia làm 3 loƥi, đó là:
i, Sukhumarūpa – Tế sắc: là các sắc pháp vi tế, gồm có 16 sắc.
ii, Cetasika – Tâm sở: bao gồm tất cƧ 52 tâm sở.
iii, Nibbäna – Niết-bàn.
Nói theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) thì:
– Xứ thứ 6 là Ý xứ (Manäyatana) thuộc về Nội xứ (Ajjhattikäyatana) là Citta – Tâm.
– Xứ thứ 12 là Pháp xứ (Dhammäyatana) thuộc về Ngoƥi xứ (Bahiddhäyatana),
gồm cƧ Rūpa – Sắc pháp (16 Tế sắc), Cetasika – Tâm sở (52 tâm sở) và Niết-bàn.
– Riêng 10 Xứ còn lƥi thuộc về Rūpa – Sắc pháp.
Nhƣ vậy, cƧ 12 Xứ có đầy đủ 4 Chân nghĩa pháp: Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và
Niết-bàn.
Niết-bàn là pháp bên ngoài, không phƧi là pháp bên trong nhƣ đã nói ở trên.
Còn 52 Tâm sở và 16 Tế sắc là pháp bên ngoài cũng có, pháp bên trong cũng có. Tuy
nhiên nói theo Xứ thì Pháp xứ đƣợc xem là Ngoƥi xứ, bởi lẽ:
Xứ nghĩa là công cụ nối kết, khi nối kết cần có 2 đồ vật kết nối với nhau. Cái
mà đang có ở nơi mình gọi là Nội xứ; còn một phần nữa, chính là cái đang cuốn hút
vào để kết nối là Ngoƥi xứ. Và Ý xứ là cái kết nối bên trong (Nội xứ) đang cuốn hút
hoặc lôi kéo Pháp xứ vào để làm cho sự biết, sự hiểu khởi sinh, do thế Pháp xứ
thành ra là Ngoƥi xứ.
Cũng dƥng nhƣ thế Nhãn xứ (Cakkhäyatana) với chi pháp là Nhãn tịnh sắc có ở
bên trong thân thể của mình là Nội xứ, còn ở trong thân thể của ngƣời khác là Ngoƥi
xứ. Từ đấy suy ra: Nhĩ xứ (Nhĩ tịnh sắc), Tỷ xứ (Tỷ tịnh sắc), Thiệt xứ (Thiệt tịnh sắc), Thân
xứ (Thân tịnh sắc) cũng có cƧ bên trong lẫn bên ngoài nhƣ Nhãn xứ vậy.
Nhƣng mà khi nói theo Xứ thì cƧ 5 Xứ, tức là 5 Tịnh sắc này đều chỉ là Nội
xứ mà thôi. Bởi vì các công cụ nối kết này có ở trong cơ thể mình rồi và đang thu
hút, lôi cuốn 5 đối tƣợng: Sắc trần, Thinh trần, Hƣơng trần, Vị trần và Xúc trần,
chúng là các đối tƣợng bên ngoài đang đi vào để làm sinh khởi sự thấy biết, nhận
thức. Do vậy cƧ 5 Xứ (Tịnh sắc) là Nội xứ còn 5 Trần (Đối tƣợng) là Ngoƥi xứ.
IV. DHĀTU – GIỚI:

Dhätu – Giới là pháp có đƣợc đặc tính của riêng mình, không bị biến động,
thay đổi thành dƥng khác. Ví dụ nhƣ vật có đặc tính cứng gọi là Địa giới (Paṭhavīdhätu),
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cái có đặc tính biết đối tƣợng gọi là Thức giới (Viññäṇadhätu),... Đấy là tự tính, tự hữu,
tự thành, không do ngƣời hay vật hay một đấng sáng tƥo chủ nào làm ra cƧ. Nhƣ Päli
định nghĩa:
* Attano sabhävaṃ dhäretī’ti = dhätu.
Pháp tự nhiên có tự tính của riêng mình gọi là dhätu, dịch là giới.
Có cƧ thƧy 18 Giới với sự sinh khởi của 6 Thức do năng lực của 6 Môn (dvära)
và 6 Trần cƧnh (ärammaṇa).
Nghĩa là, do năng lực của 6 Nội xứ, tức là 6 căn môn tiếp xúc hay kết hợp
với 6 Ngoƥi xứ, tức là 6 trần cƧnh làm khởi sinh 6 Thức giới, đó là9 Cakkhuviññäṇadhätu – Nhãn thức giới, Sotaviññäṇadhätu – Nhĩ thức giới, Ghänaviññäṇadhätu – Tỷ
thức giới, Jivhäviññäṇadhätu – Thiệt thức giới, Käyaviññäṇadhätu – Thân thức giới và
Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới, xếp theo nhóm với nhau nhƣ vầy:
DVĀRA

(Môn – Giới nhận)

ĀRAMMAṆA

(Trần – Giới chƥm)

VIÑÑĀṆA

(Thức – Giới biết)

Cakkhudhätu - Nhãn giới

Rūpadhätu - Sắc giới

Cakkhuviññäṇadhätu - Nhãn thức giới

Sotadhätu - Nhĩ giới

Saddadhätu - Thinh giới

Sotaviññäṇadhätu - Nhĩ thức giới

Ghänadhätu - Tỷ giới

Gandhadhätu - Hƣơng giới

Ghänaviññäṇadhätu - Tỷ thức giới

Jivhädhätu - Thiệt giới

Rasadhätu - Vị giới

Jivhäviññäṇadhätu - Thiệt thức giới

Käyadhätu - Thân giới

Phoṭṭhabbadhätu - Xúc giới

Käyaviññäṇadhätu - Thân thức giới

CƧ 3 nhóm này gồm 15 Giới là lối quy tập một cách trực tiếp thành từng cặp
ba; ngoài ra còn có 3 Giới: Manodhätu – Ý giới, Dhammadhätu – Pháp giới và Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới đƣợc quy tập gián tiếp cũng thành cặp ba nhƣ sau:
Pañcadvära - Ngũ môn

Pañcärammaṇa - Ngũ trần

Manodhätu – Ý giới

Manodvära - Ý môn

Dhammärammaṇa - Pháp trần

Manoviññäṇadhätu - Ý thức giới

Sở dĩ nói rằng đƣợc quy tập gián tiếp là vì các pháp này có chi pháp khác
nhau nhƣng lƥi gần giống nhau, cụ thể là:
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* Thức (Viññäṇä):

89 tâm.

* Thức giới (Manoviññäṇadhätu):

(1). Nhãn thức giới
(3). Tỷ thức giới
(5). Thân thức giới
(7). Ý thức giới.

* Ý (Mano hoặc Mana):

89 tâm.

* Ý xứ (Manäyatana):

89 tâm.

(2). Nhĩ thức giới
(4). Thiệt thức giới
(6). Ý giới

Sabbasaṅgaha – Tổng Quát Quy Tập

* Ý môn hƣớng tâm (Manodväravajjana): 1 Ý môn hƣớng tâm (Manodväravajjanacitta).
* Ý môn (Manodvära):

19 Hộ kiếp tâm (Bhavaṅgacitta):
– 2 Suy đƥt tâm thọ xƧ (Upekkhäsantīranacitta)
– 8 Đƥi quƧ tâm (Mahävipäkacitta)
– 9 Đƥi hành quƧ tâm (Mahaggatavipäkacitta).

* Ý giới (Manodhätu):

3 tâm:
– 1 Ngũ môn hƣớng tâm (Pañcadvärävajjanacitta)
– 2 Tiếp thọ tâm (Sampaṭicchanacitta).

* Pháp trần (Dhammärammaṇa):

89 tâm, 52 tâm sở, 5 Tịnh sắc, 16 Tế sắc,
Chế định, Niết-bàn.

* Pháp xứ (Dhammäyatana):
* Pháp giới (Dhammadhätu):

52 tâm sở, 16 Tế sắc, Niết-bàn.
52 tâm sở, 16 Tế sắc, Niết-bàn.



Trong toàn bộ 18 Giới, thuộc về Sắc pháp có 10 Giới, đó là:

Nhãn giới
Sắc giới


Nhĩ giới
Thinh giới

Thiệt giới
Vị giới

Thân giới
Xúc giới.

Thiệt thức giới

Thân thức giới

Thuộc về Danh pháp có 7 Giới, đó là:

Nhãn thức giới
Ý giới


Tỷ giới
Hƣơng giới

Nhĩ thức giới
Ý thức giới.

Tỷ thức giới

Thuộc về cƧ Danh pháp lẫn Sắc pháp có 1 Giới:

Pháp giới.

SỰ SINH KHỞI CỦA GIỚI (DHĀTU) THEO CÁC MÔN (DVĀRA)

Sự sinh khởi của Giới tƥi thời điểm thấy, nghe, v.v… nhƣ sau:


Khi đang thấy, có 4 Giới cùng khởi sinh, đó là9
i, Sắc giới9
ii, Nhãn giới9
iii, Nhãn thức giới9
iv, Pháp giới9

Hình, màu (Rūpärammaṇa).
Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda).
Nhãn thức tâm (Cakkhuviññäṇacitta).
Các tâm sở kết hợp (Cetasika).

Nếu nói đến Lộ trình tâm qua nhãn môn (Cakkhudväravīthicitta) thì có đến 6
Giới khởi sinh, bao gồm 4 Giới nêu trên và thêm 2 Giới nữa9


v, Ý giới9

Ngũ môn hƣớng tâm (Pañcadväravajjanacitta) và
Tiếp thọ tâm (Sampaṭicchanacitta).
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vi, Ý thức giới9

Suy đƥt tâm (Santīraṇacitta),
Ý môn hƣớng tâm (Manodväravajjanacitta),
Tốc hành tâm (Javanacitta) và
Tiếp đối tƣợng tâm (Tadälambanacitta).

Khi đang nghe, ngửi, nếm, xúc chƥm cũng có số lƣợng Giới cùng khởi sinh
và Lộ trình tâm qua căn môn đó giống nhƣ trong khi đang thấy vừa nêu.


Đối với Ý môn (Manodvära) thì Sắc giới, Thinh giới, Hƣơng giới, Vị giới, Xúc
giới, Pháp giới và Ý thức giới đều sinh khởi đƣợc vì Ý môn nhận đối tƣợng đƣợc cƧ 6
trần cƧnh.


V. ARIYASACCA – THÁNH ĐẾ9

Ariyasacca – Thánh đế là pháp về sự thật của các bậc Thánh nhân nhƣ Đức
Phật chẳng hƥn, các ngài thấu suốt và chứng ngộ các sự thật này. Do vậy, Đức Đƥo
Sƣ đã dƥy9
* Ariyasaccänaṃ saccäni = ariyasaccäni.
Pháp là sự thật của bậc thánh nhân gọi là ariyasacca, dịch là thánh đế.
Đối với các sự thật này, hƥng phàm nhân không thể hiểu biết đƣợc, tức là
không đƥt đến sự thâm diệu của các Thánh đế. Do vậy, vị nào đã đƥt đáo, thông
suốt, chứng ngộ các sự thật ấy thì vị ấy đã thành tựu bậc Thánh, đã đắc Thánh, đã trở
thành Thánh nhân.

Gāthāsaṅgaha:
13. DUKKHAṂ TEBHŪMIKAṂ VAṬṬAṂ
NIRODHO

NĀMA

NIBBĀNAṂ

TAṆHĀ SAMUDAYO BHAVE
MAGGO LOKUTTARO MATO

Luân hồi diễn ra trong Tam giới là Khổ, Ái dục gọi là Tập, Diệt là danh
xƣng của Niết-bàn, con đƣờng Siêu thế – Ngài dƥy là Đƥo.
GIẢI NGHĨA:

Sự hiện hữu trong Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) gọi là Luân hồi
(Vaṭṭa), tức là sự tử sinh sinh tử không ngừng nghỉ, không chấm dứt của chúng sinh
trong 3 loƥi cƧnh giới đó.


thật sự.
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Luân hồi đƣợc gọi là Dukkhaariyasacca – Khổ Thánh đế bởi vì nó là khổ

Sabbasaṅgaha – Tổng Quát Quy Tập

Ái dục (Taṇhä) gọi là Samudayaariyasacca – Tập Thánh đế bởi vì nó là
nguyên nhân thật sự sinh ra khổ do lòng tham muốn.


Niết-bàn đƣợc gọi là Niroghaariyasacca – Diệt Thánh đế bởi vì nó thật sự
diệt tận khổ.


Con đƣờng Siêu thế (Lokuttaramagga), là Bát đƥo chi hay Bát Thánh đƥo
đƣợc gọi là Maggaariyasacca – Đƥo Thánh đế bởi vì nó là đƥo lộ duy nhất dẫn đến sự
diệt tận khổ một cách thật sự.


Sự thật gồm 4 phần này: Khổ, Tập, Diệt và Đƥo có tên gọi là Tứ Thánh đế,
(đôi khi gọi ngắn gọn là Tứ đế). Tứ Thánh đế có 2 ý nghĩa:
i, Đây là sự thật, là chân lý bền vững, là nhân tố khiến cho ngƣời thấy biết,
chứng ngộ sẽ trở thành bậc cao thƣợng, thành bậc Thánh nhân trong 8 hàng Thánh
(từ Nhập Lƣu Thánh Đƥo đến A-ra-hán Thánh QuƧ).
ii, Là chân lý mà chỉ có các bậc cao thƣợng, tức là các Thánh nhân mới
thấu suốt đƣợc, chứng ngộ đƣợc bằng Đƥo tuệ (Maggañäṇa).
1, Dukkhaariyasacca – Khổ Thánh đế9
 Päli

định nghĩa của Khổ Thánh đế:

* Dukkhaṃ eva ariyasaccan’ti = dukkhaariyasaccaṃ.
Chính khổ là Thánh đế nên gọi là dukkhaariyasacca, dịch là khổ thánh đế.


Khổ Thánh đế mang 4 ý nghĩa:
– Pīḷanattho9 thƣờng xuyên hành hƥ, gây khó khăn.
– Saṅkhatattho9 phƧi tƥo tác luôn khi.
– Santäpattho9 bồn chồn, lo lắng mãi không yên.
– Vipariṇämattho: luôn thay đổi, hay biến động.

Đôi khi Khổ Thánh đế còn đƣợc gọi là Khổ đế (Dukkhasacca). Theo nghĩa Päli,
từ này đƣợc dịch là: khó chịu đựng, khốn khổ, khó khăn, xấu xa, hƣ hoƥi, khổ sở,
biến động,... Về mặt giáo pháp thì cũng có nhiều ý nghĩa, nhiều nội dung, chẳng hƥn
nhƣ: Khổ thọ (Dukkhavedanä), Khổ tánh (Dukkhasabhäva), Khổ tƣớng (Dukkhalakkhaṇa)
và Khổ đế (Dukkhasacca), v.v...
a, Dukkhavedanä – Khổ thọ9 trƥng thái khó chịu đựng, khổ sở, khó khăn
bởi vì tiếp xúc với đối tƣợng không hài lòng. Đây là cƧm giác khổ đau do việc thụ
hƣởng đối tƣợng qua thân hoặc qua tâm. Khổ này đối với ngƣời bình thƣờng thì ai ai
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cũng dễ dàng biết đƣợc vì luôn cƧm nhận thƣờng xuyên thông qua sự tiếp xúc, qua
kinh nghiệm và cũng không cần một sự hiểu biết đặc biệt nào cƧ.
b, Dukkhasabhäva – Khổ tánh và Dukkhalakkhaṇa – Khổ tƣớng9 hai loƥi
khổ này có cùng nội dung nhƣ nhau, đó là có trƥng thái khó chịu đựng, phƧi chịu sự
suy hoƥi, tiêu diệt đi. Trƥng thái khó chịu đựng ấy gọi là Khổ (Dukkhaṃ); rồi phƧi bị
biến động, suy yếu và hủy hoƥi, không thể trƣờng tồn mãi mãi nên đƣợc gọi là Vô
thƣờng (Aniccaṃ). Khi bị trƥng thái Vô thƣờng chế ngự thì muốn cho sự vật luôn tồn
tƥi mãi mãi, không bị suy hoƥi là không thể đƣợc; sự việc này gọi là không ở dƣới bất
cứ quyền lực điều khiển nào cƧ, và có tên là Vô ngã (Anattä), nghĩa là không thể ra lệnh,
điều động thế này, thế nọ theo ý muốn của một ai hết.
Nhƣ vậy, Khổ tánh và Khổ tƣớng có thực tính là Khổ, Vô thƣờng và Vô ngã,
hay còn gọi là Tam tƣớng (Tilakkhaṇa). Muốn lĩnh hội, thấu rõ và hiểu biết đúng đắn
về Khổ tƣớng và Khổ tánh này thì phƧi tiến tu Minh sát tuệ (Vipassanäpaññä).
c, Dukkhasacca – Khổ đế: là Khổ mà bậc Thánh nhân thấy biết rõ ràng
trong Tam Tuệ Luân (Tiparivaṭṭañäṇa), bao gồm:
i, Saccañäṇa – Tuệ học9 biết rằng Khổ này là có thật.
ii, Kiccañäṇa – Tuệ hành: biết rằng Khổ này là pháp cần biết.
iii, Katañäṇa – Tuệ thành: biết rằng Khổ này đã đƣợc biết rồi.
Hành giƧ muốn thấu biết đƣợc nhƣ thế thì phƧi thực hành Minh sát tuệ đến
bậc Tuệ siêu thế (Lokuttarañäṇa), trở thành bậc Thánh nhân trong Phật giáo.
CHI PHÁP CỦA KHỔ THÁNH ĐẾ


Theo Tƥng Vi Diệu Pháp, Khổ Thánh đế có chi pháp là 160 pháp, bao gồm9
(1),

71 Lokīyacitta – Hiệp thế tâm9 là tâm của những chúng sinh đang còn

liên đới đến Tam giới, chƣa thoát khỏi tử sinh luân hồi. Riêng 8 Siêu thế tâm không
phƧi là Khổ Thánh đế vì chúng là tâm của các bậc Thánh, là những tâm không có đối
tƣợng thuộc về pháp thế gian nữa.

51 Cetasika – Tâm sở9 chỉ kể đến các tâm sở kết hợp trong các tâm
Hiệp thế mà thôi. Riêng Tham tâm sở (Lobhacetasika) không phƧi là Khổ Thánh đế vì
(2),

nó thuộc về loƥi đế (sacca) khác, đó là Tập đế (Samudayasacca).
(3), 28 Rūpa – Sắc pháp: bao gồm tất cƧ 28 Sắc pháp.
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Theo Tƥng Kinh, Khổ Thánh đế đƣợc liệt kê nhƣ sau:

Sabbasaṅgaha – Tổng Quát Quy Tập
(1),

Jätidukkha – Sinh khổ: sinh là khổ bởi vì có đặc tính là sự sinh ra trong

kiếp sống mới; có phận sự là lan truyền nỗi khổ; có biểu hiện là sự sinh sống trong
kiếp đó.
(2),

Jarädukkha – Lão khổ: già là khổ bởi vì có đặc tính là sự suy hoƥi hay

sự lọm khọm, ọp ẹp; có phận sự là dẫn đến cái chết; có biểu hiện là sự mất mát vẻ
đẹp đẽ.
(3),

Maraṇadukkha – Tử khổ: chết là khổ bởi vì có đặc tính là sự chuyển

kiếp (cuti); có phận sự là sự chia ly hay phân cách; có biểu hiện là sự xa rời cƧnh giới
mà mình đang sống.
(4),

Sokadukkha – Sầu khổ: buồn rầu là khổ bởi vì có đặc tính đốt cháy

tâm can; có phận sự làm cho tâm bị trăn trở; có biểu hiện là sự mệt mỏi tinh thần và
thể xác.
(5),

Paridevadukkha – Than vãn khổ: than vãn, rên rỉ là khổ bởi vì có đặc

tính than thở, trách móc; có phận sự thông báo công và tội; có biểu hiện là sự nói tới
nói lui, càm ràm.
(6),

Dukkhadukkha – Khổ khổ: trƥng thái thân thể đau đớn là khổ bởi vì có

đặc tính không thoƧi mái trên thân, thân thể đau yếu; có phận sự làm cho tâm cũng
mệt mỏi theo hoặc làm tâm lo lắng; có biểu hiện là thân khổ đau, nhức nhối.
(7),

Domanassadukkha – Ƣu khổ: tâm trí ƣu tƣ là khổ bởi vì có đặc tính

buồn lòng, phiền muộn, tủi thân; có phận sự làm cho bầm gan tím ruột; có biểu hiện
là tâm không tƣơi vui, không hoan hỷ hoặc tâm cô quƥnh, buồn bã.
(8),

Upäyäsadukkha – Uất ức khổ: sự uất ức, sầu hận là khổ bởi vì có đặc

tính bực dọc, ngột ngƥt trong lòng; có phận sự làm cho nghẹn ngào tâm can; có biểu
hiện là tâm sôi sục, khó chịu.
Giữa 3 loƥi khổ: Sầu khổ (Sokadukkha), Than vãn khổ (Paridevadukkha) và Uất
ức khổ (Upäyäsadukkha) có thể nêu ví dụ so sánh nhƣ sau:
– Dầu đƣợc nấu sôi trên chƧo đƣợc ví nhƣ Sầu khổ.
– Dầu sôi sùng sục đến độ trào ra khỏi chƧo đƣợc ví nhƣ Than vãn khổ,
nghĩa là sự buồn khổ đã đƣợc tăng lên đến mức tuôn trào qua miệng bằng những lời
than thở, rên rỉ, trách móc.
– Dầu đã trào ra khỏi chƧo và tiếp tục sôi đến khi cƥn xuống, không thể trào
đƣợc nữa vì không đủ để trào và có khi là khô cƥn luôn đƣợc ví nhƣ Uất ức khổ.
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(9),

Appiyehi sampayogo dukkho – Oán tắng hội khổ: gặp điều không

thích là khổ bởi vì có đặc tính phƧi gặp đối tƣợng không hài lòng; có phận sự làm vẩn
đục nội tâm; có biểu hiện là rời xa niềm vui, an lƥc.
(10),

Piyehi vippayogo dukkho – Ái biệt ly khổ: xa rời, mất mát cái mình

thích là khổ bởi vì có đặc tính chia ly, cách rời đối tƣợng vừa lòng; có phận sự làm
cho khởi sinh sự buồn rầu; có biểu hiện là tâm trƥng mất đi đồ vật đáng yêu.
(11),

Yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ – Cầu bất đắc khổ9 ƣớc

muốn mà không toƥi nguyện là khổ bởi vì có đặc tính muốn có thứ mà không nên có;
có phận sự là nỗ lực tìm kiếm thứ đó: có biểu hiện là sự không đƣợc nhƣ mong cầu.
(12),

Saṅkhitena pañcupädänakkhandhä dukkhä – Chấp ngũ thủ uẩn khổ:

tóm lƥi, chấp vào Ngũ thủ uẩn là khổ bởi vì Ngũ thủ uẩn là nhân đƣa đến sự sinh
khởi cƧ 11 loƥi khổ nêu trên. Nếu nhƣ không có Ngũ uẩn, không biết Khổ sẽ dựa vào
đâu mà khởi sinh đƣợc.
Khi chấp thủ, dính mắc vào Ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tƣởng, Hành, Thức thì đó
là Khổ. Do vậy, ngƣời hài lòng nơi Ngũ uẩn đƣợc xem là hài lòng với Khổ, thích thú
cũng gọi là thích thú nơi Khổ, yêu cũng gọi là yêu cái Khổ, tìm kiếm thì gọi là tìm


kiếm Khổ.

Lƥi nữa, Ngũ uẩn là Khổ nên đƣợc xếp vào một trong năm loƥi Mära – Ma,
cụ thể nhƣ sau:


i, Khandhamära – Ngũ ấm ma9 Uẩn là khổ, là biến hoƥi vô thƣờng, đƣa
đến cái chết khỏi lƥc, khỏi vui sƣớng.
ii, Kilesamära – Phiền não ma: Phiền não là pháp cấu uế, não hƥi, sôi
động; gây ra cái chết khỏi sự thanh tịnh, khỏi sự yên bình, mát mẻ.
iii, Abhisaṅkhäramära – Pháp hành ma: là trƥng thái tƥo tác quá mức, dẫn
đến tử sinh luân hồi, làm cho chúng sinh chết khỏi pháp bất tử (amatadhamma).
iv, Devaputtamära – Thiên tử ma: Vua trời có tâm tính ganh tỵ, muốn
ngăn chặn chúng sinh ở trong vòng cƣơng tỏa của mình, không cho thoát khỏi Thế
gian, gây cái chết khỏi Siêu thế.
v, Maccumära – Tử thần ma: chết trong lúc đang làm thiện pháp, làm cắt
đứt mƥng sống và phƧi chuyển kiếp mới.
2, Samudayariyasacca – Tập Thánh đế9
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* Bhaväbhavasaṅkhätaṃ dukkhakkhandhaṃ samusetī’ti = dukkhasamudayo.
Pháp khiến cho khổ uẩn, tức là kiếp này kiếp nọ sinh khởi gọi là dukkhasamudaya,
dịch là khổ tập.
* Samudayo eva ariyasaccan’ti = samudayaariyasaccaṃ.
Chính tập là thánh đế nên gọi là samudayaariyasacca, dịch là tập thánh đế.


Tập Thánh đế mang 4 ý nghĩa:
– Āyuhanattho: làm cho khổ khởi sinh.
– Nidänattho: là nơi phát sinh ra khổ.
– Saṃyogattho: kết vào với khổ, không cho thoát.
– Palibodhattho: khiến cho bận tâm mãi trong đống khổ.

Tập Thánh đế gọi ngắn gọn là Tập đế (Samudayasacca), trong đó từ
Samudaya – Tập có nghĩa là nguyên nhân làm phát sinh khổ.


Nguyên nhân đó chính là Ái dục (Taṇhä) là lòng tham muốn, là sự muốn
đƣợc, muốn có mà không biết đủ, không biết no. Khi đã có lòng ham muốn, tham ái
sinh khởi thì tất sẽ có nỗi khổ do sự tầm cầu, tìm kiếm (pariyesanadukkha) nhằm thỏa
mãn đƣợc lòng tham muốn ấy. Nếu tìm không đƣợc, kiếm không ra sẽ là cầu bất đắc
khổ (yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ); còn khi đã tìm kiếm đƣợc rồi thì phƧi bƧo
vệ, giữ gìn cũng là khổ (ärakkhadukkhaṃ); và lúc bƧo trì, gìn giữ không tốt, khiến cho
bị hƣ hƥi, mất mát thì lƥi ái biệt ly khổ (piyehi vippayogo dukkho). Nói tóm lƥi là có
cũng khổ, không có cũng khổ, trừ khi nào cắt đứt gốc, đoƥn trừ nguyên nhân là lòng
tham ái thì khổ ấy mới diệt tận, mới không hiện hữu.


Ái dục (Taṇhä) gồm có 3 loƥi: Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái.

a, Kämataṇhä – Dục ái9 là sự hài lòng, vui thích, ham muốn, tham lam,...
nơi 6 đối tƣợng (trần cƧnh – ärammaṇa)9 Sắc, Thinh, Hƣơng, Vị, Xúc và Pháp. Chi pháp
chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 7 Tham căn tâm.
b, Bhavataṇhä – Hữu ái9
– Là sự ƣa thích, dính mắc nơi Dục giới, muốn sinh vào cƧnh giới của loài
ngƣời, chƣ thiên.
– Là sự ƣa thích, dính mắc nơi Sắc giới, muốn sinh vào cƧnh giới của phƥm
thiên có sắc.
– Là sự ƣa thích, dính mắc nơi Vô sắc giới, muốn sinh vào cƧnh giới của
phƥm thiên không có sắc.
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– Là sự ƣa thích, dính mắc nơi các cƧnh thiền, tức là sự chứng đắc các bậc
thiền Hữu sắc và Vô sắc.
– Là sự ƣa thích, dính mắc nơi các Dục tăng trƣởng (Kämaguṇärammaṇa)
liên đới đến Thƣờng kiến (Sassatadiṭṭhi), cho rằng chúng sinh sẽ không tiêu hoƥi mất
đi, thế nào là thế ấy, thƣờng hằng vĩnh viễn.
Chi pháp của Hữu ái chính là Lobhacetasika – Tham tâm sở trong 4 Tham
căn tâm hợp với tà kiến.
c, Vibhavataṇhä – Phi hữu ái: là sự hài lòng, dính mắc vào Đoƥn kiến
(Ucchedadiṭṭhi), cho rằng chúng sinh chết rồi trở thành rỗng không, chết là hết, nghiệp
và quƧ của nghiệp cũng biến mất luôn. Chi pháp chính là Lobhacetasika – Tham tâm
sở trong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến.
Ái dục (Taṇhä) nếu chia ra 6, thì đó chính là sự ƣa thích, dính mắc vào 6
trần cƧnh và có tên gọi là: Sắc ái, Thinh ái, Hƣơng ái, Vị ái, Xúc ái và Pháp ái.


Ái dục (Taṇhä) nếu chia ra tỉ mỉ hơn thì có đến 108 loƥi đã đƣợc nói đến
trong phần Bất Thiện Quy Tập.


Tất cƧ các tầm cầu, nguyện vọng, mong muốn cho dù là cao hay thấp, ít
hoặc nhiều nếu chúng là nhân để tƥo tác ra kiếp sống, đời sống tiếp nối thì thƧy đều
là Ái dục (Taṇhä) cƧ. Còn nếu không hƣớng đến nhƣ thế thì không xếp vào Ái dục.
Chẳng hƥn nhƣ vị Thánh A-ra-hán, là bậc đã thoát khỏi mọi tham ái, phiền não, trầm
luân, nhƣng các ngài vẫn có nguyện vọng sao cho mọi chúng sinh đều đƣợc thoát
khổ nhƣ mình, cho nên các ngài đã không quƧn khó nhọc để truyền bá giáo pháp tối
thƣợng của Đức Đƥo Sƣ là vậy.
Ái dục (Taṇhä) chính là Tham tâm sở, là Tập đế, là pháp cần đoƥn trừ, phƧi
dứt bỏ. Cụ thể là:


* Việc đoƥn trừ Ái dục chỉ trong một thời đoƥn ngắn do năng lực của Giới
(Sīla) gọi là Nhất thời đoƥn trừ (Tadaṅgapahäna) và việc thoát khỏi tầm Ƨnh hƣởng, khỏi
sự chi phối của tham ái trong thời gian ngắn ngủi ấy gọi là Nhất thời giƧi thoát
(Tadaṅgavimutti).
* Việc đoƥn trừ Ái dục bằng cách đè nén, áp chế do năng lực của Định
(Samädhi) trong một thời gian dài hơn tùy theo việc nhập - xuất thiền gọi là Trấn áp
đoƥn trừ (Vikkhambhanapahäna) và sự giƧi thoát dƥng này gọi là Trấn áp giƧi thoát

(Vikkhambhanavimutti).
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* Còn việc đoƥn trừ do năng lực của Trí tuệ (Paññä), chính là Đƥo tuệ
(Maggañäṇa) là dƥng đoƥn tận tuyệt đối; các phiền não, cấu uế, trầm luân đã bị diệt
trừ rồi sẽ không có ngày trở lƥi, không có cơ hội để phát sinh đƣợc nữa nên đƣợc gọi
là Tuyệt diệt đoƥn trừ (Samucchedapahäna) và sự giƧi thoát dƥng này gọi là Tuyệt diệt

giƧi thoát (Samucchedavimutti).

Trong Đế (Sacca) thứ nhì này Ái dục (Taṇhä) chính là Tham (Lobha), là pháp
cần đoƥn trừ đƣợc nhắc đến ở đây, còn Sân (Dosa) và Si (Moha) cũng là những nhân
tƥo nên các Bất thiện pháp lƥi không đƣợc xếp vào Tập đế mà lƥi xếp vào Khổ đế
(Dukkhasacca) là pháp cần hiểu biết. Điều này muốn nói rằng Sân là pháp không cần
đoƥn trừ, không phƧi diệt tận hay sao?


Thật vậy, Tham là sự thích thú, ham muốn, dính mắc vào đối tƣợng, chính
Tham là gốc rễ của Sân, là xuất xứ của Sân. Chẳng hƥn khi thích, muốn một đối
tƣợng nào đó; nếu nhƣ không đƥt đƣợc nhƣ ƣớc nguyện, không thỏa mãn sở thích
thì Sân sẽ khởi sinh: còn nếu đối tƣợng bị mất mát, rời xa đi thì sinh phiền muộn, sầu
ƣu, đó cũng là Sân. Nhƣ vậy, nếu không có Tham là nhân tố khởi sự thì Sân là phần
tiếp nối cũng sẽ không có là chuyện thƣờng tình.
Đối với Si (Moha) thì luôn đồng sinh với Tham hoặc Sân, trong đó Tham hoặc
Sân là kẻ dẫn dắt còn Si là cái hỗ trợ. Một khi không có Tham dẫn dắt thì Si là cái hỗ
trợ cũng không thể hiện hữu đƣợc.
Riêng về Si đồng sinh với Hoài nghi (Vicikicchä) và Si đồng sinh với Phóng tâm
(Uddhacca) thì khi đã đoƥn trừ đƣợc Tham, chứng ngộ Tứ Thánh đế, thấu rõ Niết-bàn
thì sẽ hết Hoài nghi, tâm sẽ không còn Phóng dật nữa, nghĩa là đã diệt tận Si.
Do vậy, khi Tham là nhân của Khổ đoƥn tận rồi thì tự thân Sân và Si cũng
không còn nữa, không nhất thiết phƧi tiến hành việc đoƥn trừ Sân và Si bằng một
phƣơng cách nào cƧ giống nhƣ việc đoƥn trừ Tham vậy.


Ái dục (Taṇhä) theo Bộ Paramatthadīpanīṭīkä chia ra 10 loƥi nhƣ sau:
(1), Taṇhä: tham muốn, ƣa thích.

(2), Räga: tham lam trong tình dục.
(3), Käma9 sự đòi hỏi tình dục.

(4), Nandi: ham vui, mê mƧi với đối tƣợng.
(5), Abhijjhä: tâm khởi tham lam.

(6), Janetti: tâm nẩy sinh phiền não.

(7), Ponobbhavikä9 ƣớc vọng tục sinh kiếp mới.
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(8), Icchä: nguyện vọng, khao khát.
(9), Āsä9 hy vọng mong đƥt.

(10), Saṃyojana9 sự dính mắc, trói buộc.

3, Nirodhaariyasacca – Diệt Thánh đế9

Nirodhaariyasacca dịch là Diệt Thánh đế có khi còn đƣợc ghi là Nirodhasacca – Diệt đế, Dukkhanirodhasacca – Khổ diệt đế.


Diệt đế là tên gọi của pháp diệt khổ, nên đƣợc viết là Dukkhaniroghasacca.
Ở đây, ta có Päli chiết tự:
* Dukkhanirodha = dukkha + ni + rodha.
– Ni: không, không có, không hiện hữu, không tồn tƥi.
– Rodha: sự đi du hành, đi đây đó.
– Dukkhanirodha: không còn sự du hành trong khổ nữa.
Cũng có nghĩa là không du hành trong luân hồi khổ não do bởi đây là Thánh
đế thoát khỏi mọi nơi đến (gati). Lƥi nữa, khi hành giƧ đƥt đáo 3 Thánh đế kia thì sẽ
không còn luân hồi trong Tam giới, diệt tận mọi khổ não nên có tên là Diệt khổ.


Päli định nghĩa của Diệt Thánh đế:
* Dukkhassa nirujjhanaṃ anuppannadhammatäpavattivasena khiyyanaṃ

dukkhanirodho.

Sự diệt tận của khổ, tức là sự đoƥn tận không sinh khởi nữa, không tiếp diễn nữa
gọi là dukkhanirodha, dịch là khổ diệt.
* Dukkhanirodho eva ariyasaccan’ti = dudkhanirodhaariyasaccaṃ.
Chính khổ diệt là thánh đế nên gọi là dukkhanirodhaariyasacca, dịch là khổ diệt

thánh đế.



Diệt Thánh đế mang 4 ý nghĩa:
– Nissaraṇattho: thoát khỏi mọi khổ não.
– Apalibodhattho: không còn lo lắng, bận tâm với khổ.
– Asaṅkhätattho: không bị tƥo tác bởi bất cứ yếu tố nào.
– Amatattho: không còn sinh tử tiếp nối.

Chi pháp của Diệt Thánh đế chính là Nibbäna – Niết-bàn. Bởi mang nghĩa là
diệt tận không còn gì nữa, không trở lƥi nối tiếp, diệt rồi tận luôn, diệt một cách thật
sự nên đƣợc gọi là Niết-bàn.
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Niết-bàn chính là diệt tận phiền não nên có tên Phiền não Niết-bàn
(Kilesanibbäna), chính là diệt tận các uẩn nên có tên Uẩn Niết-bàn (Khandhanibbäna).
Đó là các uẩn không còn phiền não, giống nhƣ ngôi nhà trống, không còn đồ vật chất
chồng rối ren, thật là thoƧi mái tâm can. Cũng vì lý do này nên Niết-bàn đƣợc xem là
sự rỗng rang tối thƣợng (Nibbänaṃ paramaṃ suññaṃ), tức là rỗng rang, trống vắng
phiền não, cấu uế. Khi đã không còn phiền não, cấu uế nữa thì đó là sự an lƥc tối
thƣợng, là niềm hƥnh phúc đặc biệt nhất, vƣợt ngoài các Lƥc thọ (Sukhavedanä) cho
nên Niết-bàn đƣợc xem là hƥnh phúc tối thƣợng (Nibbänaṃ paramaṃ sukhaṃ) là vậy.
Vấn đề đặt ra ở đây là hƥnh phúc có đƣợc nhƣ thế nào ở nơi Niết-bàn, bởi vì
Niết-bàn không có sự hƣởng thụ đối tƣợng? Trong Tƥng Kinh có giƧi thích rằng do
Niết-bàn là loƥi hƥnh phúc, an lƥc không y cứ vào đối tƣợng, không thụ hƣởng đối
tƣợng nên đấy là hƥnh phúc tối thƣợng, hƥnh phúc thật sự. Còn các loƥi hƥnh phúc,
an lƥc, sung sƣớng khác do từ việc hƣởng thụ đối tƣợng là loƥi hƥnh phúc không
thƣờng hằng, không trƣờng cửu, đó cũng là một dƥng của khổ. Hƥnh phúc kiểu này
có tên là Hoƥi khổ (Vipariṇämadukkha), bởi vì nó sẽ bị biến động, thay đổi thành khổ
não là điều chắc chắn.
Cho nên an lƥc, hƥnh phúc của Niết-bàn không phƧi là Thọ lƥc (Sukhavedanä)
mà là Santisukha – Tịch tịnh lƥc, đây là niềm an lƥc từ sự tịch tịnh mang lƥi, nó sẽ
không có ngày bị biến động, đổi thay ra thành khổ não do bởi bất cứ điều kiện hay
tác duyên nào cƧ.
Nói về Niết-bàn là một điều rất khó, bởi lẽ Niết-bàn không có gì cƧ, không
phƧi là gì cƧ, không giống gì cƧ, không nhƣ gì cƧ trong Tam giới này. Cho nên trong
Tam Tƥng Päli đã nêu lên nhƣ vầy:
– Gambhīro cäyaṃ dhammo9 pháp này (Niết-bàn) thậm thâm vô cùng.
– Dudaso: khó thấy đƣợc.
– Duränubodho: khó mà giác ngộ đƣợc.
– Santo: pháp tịch tịnh, yên lặng.
– Paṇīto: pháp vi tế.
– Atakkävacaro: không thể tƣ duy, nghĩ bàn, dự đoán đƣợc.
– Nipuṇo: pháp thù thắng.
– Paṇḍitavedaniyo: pháp mà bậc hiền trí (Thánh nhân) cần hiểu biết.
Khi hành giƧ đã hiểu rõ nhƣ thế thì cần phƧi thực hành để đƥt đến chứng ngộ
pháp thâm sâu, vi diệu này. Do vậy, Đức Thế tôn đã nhắc nhở rằng:
* Akkhätäro Tathägato9 Nhƣ Lai là ngƣời chỉ đƣờng,
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* Tumhehi kiccaṃ ätappaṃ: tinh cần, nỗ lực là việc của các con.
4, Maggaariyasacca – Đƥo Thánh đế9


Đế thứ tƣ là Maggasacca – Đƥo đế, còn có các tên gọi khác là9 Maggaariya-

sacca – Đƥo Thánh đế, Dukkhanirodhagäminīariyasacca – Đáo diệt khổ Thánh đế,
Dukkhanirodhagäminīpaṭipadäariyasacca – Hành đáo diệt khổ Thánh đế. Tất cƧ đều
mang nghĩa là con đƣờng, pháp thực hành đƣa đến diệt khổ.

Đƥo lộ đƣợc thực hành để diệt khổ, để thấu đƥt Niết-bàn này chỉ có duy
nhất một đƣờng và con đƣờng này gồm có tám nhánh kết hợp lƥi, mang tên là
Aṭṭhaṅgikamagga – Bát đƥo chi (Thánh đƥo tám ngành). Ngoài Thánh đƥo tám ngành
này ra, không còn con đƣờng nào khác để chứng ngộ Niết-bàn nữa cƧ.
 Trong

Giác Phần Quy Tập, đã nói đến Päḷi định nghĩa, xin nhắc lƥi nhƣ sau:

* Kilese märeto nibbänaṃ gacchatī’ti = maggo.
Pháp nào đoƥn trừ các phiền não và đƥt đáo Niết-bàn, do vậy pháp ấy gọi là
magga, dịch là đƥo.
Ở đây, mỗi chi Đƥo trong Bát đƥo chi, đồng sinh với 4 Đƥo tâm (Maggacitta)
sẽ có 2 phận sự9
– Đoƥn trừ phiền não (Kilesapahäna).
– Chứng ngộ Niết-bàn (Nibbänagäminī).
Ở phần trƣớc đã đề cập đến Bát đƥo chi rồi, cho nên trong phần này sẽ nói
về 7 chi Đƥo một cách ngắn gọn thôi:
(1),

Sammädiṭṭhi – Chánh kiến9 chính là Tuệ tâm sở (Paññäcetasika) đồng

sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Vô minh (Avijjä), Tà kiến (Micchädiṭṭhi) tùy
theo năng lực của Thánh đƥo, có trí tuệ thấu rõ Tứ đế, với đối tƣợng là Niết-bàn.
(2),

Sammäsaṅkappa – Chánh tƣ duy: chính là Tầm tâm sở (Vitakkacetasika)

đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Dục tầm (Kämavitakka), Sân tầm
(Byävädavitakka) và Hƥi tầm (Vihiṃsävitakka) tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có phận
sự nâng tâm đƣa đến đối tƣợng là Niết-bàn.
(3),

Sammäväcä – Chánh ngữ: chính là Chánh ngữ tâm sở (Sammäväcä-

cetasika) đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà ngữ (Micchäväcä) – là 4
Khẩu ác hành (Vacīduccarita) tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có đối tƣợng là Niếtbàn.
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(4), Sammäkammanta – Chánh nghiệp: chính là Chánh nghiệp tâm sở
(Sammäkammantacetasika) đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà nghiệp
(Micchäkammanta) – là 3 Thân ác hành (Käyaduccarita) tùy theo năng lực của Thánh
đƥo, có đối tƣợng là Niết-bàn.
(5),

Sammääjīva – Chánh mƥng: chính là Chánh mƥng tâm sở (Sammääjīva-

cetasika) đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà mƥng (Micchäkammanta) –
là sự nuôi mƥng với 7 Ác hành (Duccarita) tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có đối
tƣợng là Niết-bàn.
(6),

Sammäväyäma – Chánh tinh tấn: chính là Tấn tâm sở (Viriyacetasika)

đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà tinh tấn (Micchäväyäma) – là sự nỗ
lực sai trái, tà hƥnh tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có đối tƣợng là Niết-bàn.
(7),

Sammäsati – Chánh niệm: chính là Niệm tâm sở (Saticetasika) đồng sinh

trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà niệm (Micchäväyäma) – là sự xa rời chánh
niệm tỉnh giác tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có đối tƣợng là Niết-bàn.
(8),

Sammäsamädhi – Chánh định: chính là Nhất tâm tâm sở (Ekaggata-

cetasika) đồng sinh trong 4 Đƥo tâm, có phận sự đoƥn trừ Tà định (Micchäsamädhi) – là
sự thiếu định tâm đúng đắn tùy theo năng lực của Thánh đƥo, có đối tƣợng là Niết-bàn.
đƥo tám ngành này đƣợc gọi là Dukkhanirodhagäminīpaṭipadäariyasacca là Thánh đế thực hành đƣa đến diệt tận khổ đau, giúp cho chúng sinh đoƥn trừ
khổ não không còn dƣ sót, là Thánh đế thật sự, thanh tịnh, viễn ly mọi đối nghịch, là
sự thật mà các hàng Thánh nhân đã đƥt đến.
 Thánh

Thánh đƥo tám ngành này gồm cƧ Minh (Vijjä) lẫn Hƥnh (Caraṇa), trong đó
Chánh kiến và Chánh tƣ duy chính là Minh và 6 chi còn lƥi là Hƥnh. So sánh với
ngƣời đang đi đƣờng một cách thông thƣờng, ngƣời này cần có đầy đủ mắt với khƧ
năng nhìn thấy và chân với khƧ năng đi lƥi. Mắt với khƧ năng nhìn thấy đó đƣợc xem
nhƣ là trí tuệ tức là Minh, còn chân với khƧ năng đi lƥi đƣợc xem nhƣ là Hƥnh vậy.


MINH (VIJJĀ) VÀ HẠNH (CARAṆA )

Chánh kiến và Chánh tƣ duy, 2 chi Đƥo này là Minh (Vijjä), tức là Minh
trong Tam minh, là 3 pháp mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã đắc, bao gồm:


(1), Pubbeniväsänusatiñäṇä – Tiền kiếp minh: trí tuệ nhớ biết các kiếp sống

quá khứ của mình.
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Cutūpapätañäṇä – Sinh tử minh9 trí tuệ biết rõ sự sinh tử của tất cƧ
chúng sinh. Trí tuệ này còn có tên gọi khác là Dibbacakkhuñäṇä – Thiên nhãn minh.
(2),
(3),

Āsavakkhayañäṇä – Lậu tận minh: trí tuệ thấu rõ sự đoƥn tận các lậu

hoặc, trầm luân và liễu tri con đƣờng đƣa đến sự đoƥn tận lậu hoặc đó.
Ngoài Tam minh ra, còn có Lục minh hay còn gọi là Lục thông (Abhiññä). Lục
thông là 6 loƥi Thần thông (Thắng trí) bao gồm 3 Minh vừa nêu và thêm 3 loƥi nữa:
(4), Cetopariyañäṇä – Tha tâm thông: trí tuệ biết đƣợc tâm ý của ngƣời khác.
(5),

Dibbasotañäṇä – Thiên nhĩ thông: trí tuệ nghe đƣợc mọi thứ âm thanh

to, nhỏ, xuất phát từ nơi thật xa, không giới hƥn khoƧng cách.
(6),

Iddhividhañäṇä – Đa dƥng thông: trí tuệ đặc biệt có khƧ năng thi triển

nhiều loƥi thần thông biến hóa khác nhau.
Trong Tƥng Kinh nêu ra 8 Minh của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, bao gồm 6
Minh ở trên và thêm 2 minh nữa, đó là:
(7),

Manomayiddhi – Hóa tâm minh: trí tuệ đặc biệt có khƧ năng hóa thân

khác theo mong muốn của mình.
(8),

Vipassanäñäṇa – Thiền tuệ minh: trí tuệ minh sát, thấy biết rõ sự sinh

diệt của danh sắc pháp Tam giới và trí tuệ minh sát Siêu tam giới, chứng đắc 4 Đƥo,
4 QuƧ và Niết-bàn.
(Xem thêm Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập V, Abhiññävīthi – Lộ Trình Thần Thông).
Các chi Đƥo còn lƥi là: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƥng, Chánh
tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định đƣợc xếp vào Hƥnh (Caraṇa). Có tất cƧ 15 Hƥnh,
đƣợc liệt kê nhƣ sau:


(1),

Sīlasampadä – Giới thành tựu: giới hƥnh hoàn toàn trong sƥch và thanh

(2),

Indriyasaṃvara – Thu thúc lục căn: thận trọng giữ gìn lục căn khi tiếp

tịnh.
xúc lục trần.
(3),

Bhojanemattaññutä – Vật thực tri túc: biết đủ khi nhận và thọ dụng vật

thực, không độ thực quá no, ẩm thực quá nhiều.
(4),

Jägariyänuyoga – Tinh cần tỉnh thức: ngày đêm tinh cần hành phận sự

của mình, ngủ nghỉ có chừng mực, luôn giữ chánh niệm trƣớc khi vào giấc ngủ và
ngay sau khi thức dậy.
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(5), Saddhä – Đức tin: có đức tin không lay chuyển.

(6), Hiri – Hổ thẹn: biết hổ thẹn trƣớc tội lỗi, không tƥo ác nghiệp.

(7), Ottappa – Ghê sợ: biết ghê sợ trƣớc tội lỗi, không tƥo ác nghiệp.

(8), Bähusacca – Đa văn túc trí: học nhiều, hiểu biết rộng tất cƧ các pháp.
(9), Viriya – Tinh tấn: tinh cần, nỗ lực, siêng năng không ngừng nghỉ.

(10), Sati – Trí nhớ: thƣờng có trí nhớ, ghi nhận mọi diễn biến trƣớc mắt.
(11), Paññä – Trí tuệ: có trí tuệ, hiểu biết rõ các pháp.
(12),

Paṭhamajjhäna – Đệ nhất thiền: có Đệ nhất thiền sắc giới và Đệ nhất

thiền vô sắc giới.
(13), Dutiyajjhäna – Đệ nhị thiền: có Đệ nhị thiền sắc giới và Đệ nhị thiền
vô sắc giới.
(14), Tatiyajjhäna – Đệ tam thiền: có Đệ tam thiền sắc giới và Đệ tam thiền
vô sắc giới.
(15), Catutthajjhäna – Đệ tứ thiền: có Đệ tứ thiền sắc giới và Đệ tứ thiền
vô sắc giới.
PHÁP HÀNH CỰC ĐOAN, THẤP HÈN

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dƥy chƣ tỳ khƣu phƧi xa lìa 2
pháp thực hành cực đoan, thấp hèn và nên hành theo Trung đƥo (Majjhimäpaṭipadä):


“Dveme bhikkhave, antā pabbajitena na sevitabbā. Katame dve?
– Yo cāyaṃ kāmasukhallikānuyogo dukkho hīno gammo pothujjaniko anariyo
anatthasaṃhito,
– Yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho anariyo anatthasaṃhito.”
“Này các tỳ khƣu, ngƣời xuất gia không nên thực hành theo hai pháp cực đoan. Thế
nào là hai?
– Sự buông xuôi trong dục lƥc là pháp thấp hèn, là việc thƣờng tình của thế gian, là
lối sống của trần tục, là không phƧi hƥnh của Thánh nhân, là việc làm không lợi ích,
– Sự hành hƥ thể xác là sự đau đớn, là không phƧi hƥnh của Thánh nhân, là việc
làm không lợi ích.”
Kāmasukhallikānuyogo: là việc thực hành, lối sống của những ngƣời có tà
kiến sai lệch rằng sự thoát khổ chính là hƣởng thụ dục lƥc, thỏa mãn sung sƣớng,
thoƧi mái thân tâm mọi lúc mọi nơi bằng các dục trƣởng dƣỡng.
Attakilamathānuyogo: là việc thực hành, lối sống của những ngƣời có tà kiến
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sai lệch rằng để thoát khổ thì phƧi đƥt đến tận cùng của khổ; cho nên họ đã hành hƥ
thể xác bƧn thân bằng mọi cách, mọi phƣơng tiện cùng tột với mục đích thấy đƣợc
khổ mà thoát khổ.
CƧ hai pháp thực hành này là đƣờng lối thực hành thấp hèn, cực đoan,
không lợi ích, không đƣa đến giƧi thoát đƣợc khổ đau. Chỉ có pháp hành Trung đƥo,
tránh xa hai pháp hành cực đoan này mới đƥt đƣợc nguyện vọng thoát khổ. Nghĩa là
không yếu mềm, thích thú, vui vẻ trong việc thụ hƣởng dục lƥc các loƥi và cũng
không căng thẳng, hành hƥ, ép xác để rồi sinh khổ nhiều hơn. Pháp hành đó gọi là
Trung đƥo (Majjhimäpaṭipadä) và tiến hành theo Bát Thánh đƥo (Aṭṭhaṅgikaariyamagga).
TIPARIVAṬṬA – TAM TUỆ LUÂN


Chánh kiến là Trí tuệ thấy rõ Tứ đế, phƧi thấy rõ đến 3 vòng gọi là Tam

tuệ luân (Tiparivaṭṭa):

* Saccañäṇä – Trí tuệ học,
* Kiccañäṇä – Trí tuệ hành
* Katañäṇä – Trí tuệ thành.
i, Thấy rõ rằng đây là Khổ, đây là Tập, đây là Diệt, đây là Đƥo gọi là Trí tuệ
học (Saccañäṇä), là cái biết đúng theo sự thật.
ii, Thấy rõ rằng Khổ là pháp cần thấu biết, Tập là pháp cần đoƥn trừ, Diệt
là pháp cần chứng ngộ và Đƥo là pháp cần tiến tu, gọi là Trí tuệ hành (Kicccañäṇä), là
cái biết đúng theo phận sự.
iii, Thấy rõ rằng Khổ là pháp đã thấu biết, Tập là pháp đã đoƥn trừ, Diệt là
pháp đã chứng ngộ và Đƥo là pháp đã tiến tu, gọi là Trí tuệ thành (Katañäṇä), là cái
biết đúng theo thực hành.
Ba Tuệ luân diễn tiến qua Bốn Thánh đế thành ra 12 chi (äkära), đƣợc sắp
xếp nhƣ sau:
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Biết rõ đây là Khổ
Biết rõ đây là Tập
Biết rõ đây là Diệt
Biết rõ đây là Đƥo

Kiccañāṇa – Trí tuệ hành

Biết rõ Khổ cần thấu biết
Biết rõ Tập cần đoƥn trừ
Biết rõ Diệt cần chứng ngộ
Biết rõ Đƥo cần tiến tu
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Katañāṇa – Trí tuệ thành

Biết rõ Khổ đã thấu biết
Biết rõ Tập đã đoƥn trừ
Biết rõ Diệt đã chứng ngộ
Biết rõ Đƥo đã tiến tu

Trong mỗi Thánh đế đều có Ba Tuệ luân, tức là cần hiểu biết đến 3 lần, cụ
thể nhƣ sau:
Dukkhasacca – Khổ đế

Trí tuệ học: biết khổ này là có thật
Trí tuệ hành: biết khổ này cần hiểu rõ
Trí tuệ thành: biết khổ này đã hiểu rõ

Samudayasacca – Tập đế

Trí tuệ học: biết nhân sinh khổ này là có thật
Trí tuệ hành: biết nhân sinh khổ này cần đoƥn diệt
Trí tuệ thành: biết nhân sinh khổ này đã đoƥn diệt

Nirodhasacca – Diệt đế

Trí tuệ học: biết pháp diệt tận khổ này là có thật
Trí tuệ hành: biết pháp diệt tận khổ này cần chứng ngộ
Trí tuệ thành: biết pháp diệt tận khổ này đã chứng ngộ

Maggasacca – Đạo đế

Trí tuệ học: biết pháp thực hành đƣa đến diệt khổ này là có thật
Trí tuệ hành: biết pháp thực hành đƣa đến diệt khổ này cần tiến tu
Trí tuệ thành: biết pháp thực hành đƣa đến diệt khổ này đã tiến tu

SOḶASAKICCA – 16 PHẬN SỰ

Bốn Thánh đế có tất cƧ 16 phận sự, gọi là Soḷasakicca, chia thành 4 loƥi
phận sự chính:
i, Pariññäkicca – Phận sự thấu hiểu,
ii, Pahänakicca – Phận sự đoƥn trừ,
iii, Sacchikiriyäkicca – Phận sự chứng ngộ,
iv, Bhävanäkicca – Phận sự tiến tu.
– Khổ Thánh đế là pháp cần hiểu biết, thấu rõ bằng Phận sự thấu hiểu
(Pariññäkicca), đôi khi gọi là Phận sự cần hiểu biết (Pariññätabbakicca, Pariññeyyakicca).
– Tập Thánh đế là pháp cần đoƥn trừ, đƣợc đoƥn trừ bằng Phận sự đoƥn
trừ (Pahänakicca), đôi khi gọi là Phận sự cần đoƥn trừ (Pahätabbakicca).
– Diệt Thánh đế là pháp cần chứng ngộ, đƣợc chứng ngộ bằng Phận sự
chứng ngộ (Sacchikiriyäkicca), đôi khi gọi là Phận sự cần chứng ngộ (Sacchikätabbakicca).
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– Đƥo Thánh đế là pháp cần tu tiến, đƣợc tu tiến bằng Phận sự tiến tu
(Bhävanäkicca), đôi khi gọi là Phận sự cần tiến tu (Bhävetabbakicca).
Nhập Lƣu Đƥo tâm (Sotäpattimaggacitta) thấu rõ Bốn Thánh đế lần đầu tiên
bằng 4 phận sự nêu trên. Cũng nhƣ vậy, 3 Đƥo tâm còn lƥi: Nhất Lai Đƥo tâm
(Sakadägämimaggacitta), Bất Lai Đƥo tâm (Anägämimaggacitta) và A-ra-hán Đƥo tâm
(Arahattamaggacitta) đã thấu rõ Bốn Thánh đế bằng các phận sự nhƣ thế; cho nên cộng
lƥi thành 16 phận sự, gọi là Soḷasakicca.
MỘT VÀI VÍ DỤ SO SÁNH BỐN THÁNH ĐẾ

Dƣới đây là một vài ví dụ so sánh Bốn Thánh đế nhằm cho dễ hiểu:
a, Khổ đế đƣợc ví nhƣ ngƣời vác đồ vật nặng, Tập đế ví nhƣ đồ vật nặng
ấy, Diệt đế ví nhƣ đồ vật bị vứt bỏ xuống và Đƥo đế ví nhƣ cách mà ngƣời đó đã vứt
bỏ đồ nặng xuống.
b, Khổ đế đƣợc ví nhƣ triệu chứng của bệnh hoƥn, Tập đế ví nhƣ mầm
sinh bệnh, Diệt đế ví nhƣ đƣợc khỏi bệnh và Đƥo đế ví nhƣ thuốc chữa bệnh.
c, Khổ đế đƣợc ví nhƣ bờ bên này, Tập đế ví nhƣ dòng sông, Diệt đế ví
nhƣ bờ bên kia và Đƥo đế ví nhƣ thuyền, đò, phƣơng tiện đƣa đến bờ kia.
Do sự liên đới kế tục nhau nhƣ thế cho nên phƧi cần nói rằng ngƣời nào thấy
Khổ, ngƣời đó phƧi biết Tập là nguyên nhân sinh khổ; ngƣời nào đƥt đáo Diệt, ngƣời
đó phƧi thấu rõ Đƥo là con đƣờng dẫn đến diệt khổ.
QUY TẬP THÁNH ĐẾ THEO PHÁP SỐ

Bốn Thánh đế đƣợc quy tập theo pháp số nhƣ sau:
a, Khổ đế:
(1), Khổ đế là pháp có 1 chi: pháp khó kham nhẫn, khó chịu đựng.
(2), Khổ đế là pháp có 2 chi: Khổ đế thuộc về Sắc pháp và Danh pháp.
(3), Khổ đế là pháp có 3 chi9 Khổ đế trong cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.
(4), Khổ đế là pháp có 4 chi: Khổ đế trong Sinh, Lão, Bệnh và Tử.
(5), Khổ đế là pháp có 5 chi: Khổ đế của Sắc uẩn, của Thọ uẩn, của Tƣởng

uẩn, của Hành uẩn và của Thức uẩn.
b, Tập đế9
(1), Tập đế là pháp có 1 chi: Ái dục (Taṅhä) là nguyên nhân tƥo khổ.
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(2), Tập đế là pháp có 2 chi: Hợp với Tà kiến và Không hợp với Tà kiến.
(3), Tập đế là pháp có 3 chi: Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái.
(4), Tập đế là pháp có 4 chi9 phân chia theo năng lực đoƥn trừ của 4 Đƥo tâm.
(5), Tập đế là pháp có 5 chi: phân chia theo Ngũ dục trƣởng dƣỡng (Pañca-

kämaguṇa): Sắc, Thinh, Hƣơng, Vị và Xúc.
(6), Tập đế là pháp có 6 chi: phân chia theo 6 đối tƣợng trần cƧnh: Sắc ái,

Thinh ái, Hƣơng ái, Vị ái, Xúc ái và Pháp ái.
c, Diệt đế9
(1), Diệt đế là pháp có 1 chi9 Niết-bàn (Nibbäna).
(2), Diệt đế là pháp có 2 chi: Hữu dƣ Niết-bàn và Vô dƣ Niết-bàn.
(3), Diệt đế là pháp có 3 chi: Vô tƣớng Niết-bàn, Vô ái Niết-bàn và Chân

không Niết-bàn.
(4), Diệt đế là pháp có 4 chi: phân chia theo năng lực chứng ngộ của 4 Đƥo

tâm, từng bậc Thánh sẽ đoƥn diệt phiền não khác nhau.
(5), Diệt đế là pháp có 5 chi: phân chia theo việc tính sự diệt tận của Sắc uẩn,

sự diệt tận của Thọ uẩn, sự diệt tận của Tƣởng uẩn, sự diệt tận của Hành uẩn và sự
diệt tận của Thức uẩn.
(6), Diệt đế là pháp có 6 chi: phân chia theo việc tính sự diệt tận của 6 đối

tƣợng trần cƧnh hoặc 6 môn.
d, Đƥo đế9
(1), Đƥo đế là pháp có 1 chi: Bát Thánh đƥo là đƥo lộ duy nhất đƣa đến

chứng ngộ Niết-bàn bằng cách đoƥn trừ phiền não.
(2), Đƥo đế là pháp có 2 chi: phân chia theo Tam mẫu đề (Tikamätikä):

– Dassanena pahätabbä dhammä: pháp nhờ thấy mà diệt, là Đƥo đế trong
Nhập Lƣu Đƥo tâm.
– Bhävanäya pahätabbä dhammä: pháp nhờ tu mà diệt là Đƥo đế trong
3 Đƥo tâm bậc trên.

(3), Đƥo đế là pháp có 3 chi: Giới phần, Định phần và Tuệ phần.
(4), Đƥo đế là pháp có 4 chi: phân chia theo 4 Đƥo tâm.

e, Trí tuệ: Trí tuệ (Paññä, Ñäṇä) trong các Thánh đế đƣợc chia làm 2 loƥi:
(1), Hiệp thế: gọi là Anubodhañäṇa – Tùy giác trí, là trí tuệ thấu rõ các Thánh đế
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bằng Văn tuệ (Sutäñäṇa) và Tƣ tuệ (Cintäñäṇa).
(2),

Siêu thế9 gọi là Paṭivedhañäṇa – Thành tựu trí, bởi vì có Niết-bàn là đối

tƣợng và trí này thấu rõ, thông suốt cƧ Bốn Thánh đế.
f, Hiệp thế và Siêu thế – Nhân và QuƧ:

Hiệp thế nhƣ nhau và đều là pháp nằm
trong vòng cƣơng tỏa của Trầm luân (Āsava). CƧ hai là Hữu vi pháp (Saṅkhäradhamma),
(1), Khổ đế và Tập đế đều là pháp

bị tƥo tác bởi 4 yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Điều khác nhau là Khổ đế
là pháp thuộc về quƧ còn Tập đế thuộc về nhân.
(2), Diệt đế và Đƥo đế đều là pháp Siêu thế nhƣ nhau. Điều khác nhau là

Diệt đế là đối tƣợng, còn Đƥo đế là pháp nhận đối tƣợng (ärammaṇika). Điều khác
nhau nữa là Diệt đế là pháp thuộc về quƧ, còn Đƥo đế thuộc về nhân và Đƥo đế là
pháp Hữu vi còn Diệt đế là pháp Vô vi (Visaṅkhäradhamma).
g, Danh và Sắc:
(1), Khổ đế là

Danh-sắc pháp, bởi vì trong Khổ đế có cƧ Danh pháp lẫn Sắc

pháp. Trong đó: 81 Hiệp thế tâm và 51 Tâm sở (trừ Tham tâm sở) thuộc về Danh
pháp, còn 28 Sắc thuộc về Sắc pháp.
(2), Tập đế là Tham tâm sở, Diệt đế là Niết-bàn và Đƥo đế gồm 8 Tâm sở, tất

cƧ đều là Danh pháp.

h, Thuần đế và Tƥp đế:
(1), Tập đế và Diệt đế là các

Suddhisacca – Thuần đế, bởi vì chi pháp chỉ có

một pháp mà thôi, không có các pháp khác trộn lẫn vào. Chi pháp của Tập đế là
Tham tâm sở còn chi pháp của Diệt đế là Niết-bàn.
(2), Khổ đế và Đƥo đế là các

Missakasacca – Tƥp đế, bởi vì chi pháp có nhiều

pháp trộn lẫn vào nhau. Khổ đế có đến 160 chi pháp khác nhau còn chi pháp của
Đƥo đế gồm 8 tâm sở. Chúng kết hợp, trộn lẫn vào nhau nên có tên gọi là Tƥp đế.
i, Luân hồi đế và Thoát luân hồi đế:
(1), Khổ đế và Tập đế thuộc về Vaṭṭasacca – Luân hồi đế, có nghĩa là Sự thật ở

trong luân hồi, chƣa thoát khỏi luân hồi, còn phƧi tử sinh trong Tam giới.
(2), Diệt đế và Đƥo đế thuộc về

Vivaṭṭasacca – Thoát luân hồi đế, có nghĩa là

Sự thật thoát luân hồi, đã thoát khỏi luân hồi, không còn phƧi tử sinh trong Tam giới
nữa.
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SACCAVIMUTTI – THOÁT ĐẾ

Trƣớc khi chấm dứt chƣơng 7, trình bày về Tƣơng Hợp (Samuccaya), Đức
Anuruddha đã viết lên kệ thi nói đến các pháp thoát ra ngoài các Sacca – Đế, nhƣ sau:

Gāthāsaṅgaha:
14. MAGGAYUTTĀPHALĀ CEVA
ITI

PAÑCAPABHEDENA

CATUSACCAVINISSAṬĀ
PAVUTTO

SABBASAṄGAHO

Đƥo tâm, QuƧ tâm và các pháp cùng kết hợp đƣợc đặc biệt thoát
khỏi Tứ đế. Nhƣ vậy, 5 phần pháp đƣợc nói đến trong Tổng quát
quy tập.
Nghĩa là, trong Tổng Quát Quy Tập này, trình bày 5 phần9 Uẩn, Thủ uẩn, Xứ,
Giới và Thánh đế. Tuy nhiên vẫn còn một loƥi pháp đƣợc nói đến ở đây, đó là
Saccavimutti – Thoát đế.
Những Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) nào thoát khỏi Tứ đế, không
đƣợc xếp vào Tứ đế gọi là Thoát đế. Chúng bao gồm:


– Đƥo tâm (Maggacitta) và các tâm sở đồng sinh (trừ 7 chi Đƥo),
– QuƧ tâm (Phalacitta) và các tâm sở đồng sinh.
Ở đây, Đƥo tâm (Maggacitta) thuộc về pháp Siêu thế, không phƧi Hiệp thế
nên không phƧi là Khổ đế; không là Tham tâm sở nên không phƧi là Tập đế; không là
Niết-bàn nên không phƧi là Diệt đế; lƥi không là các chi Đƥo (là các tâm sở) nên không
phƧi là Đƥo đế. Do vậy các Đƥo tâm thoát ra ngoài Tứ đế và đƣợc gọi là Thoát đế


(Saccavimutti).

Có 36 tâm sở đồng sinh với Đƥo tâm. Trong số 36 tâm sở đó, 8 chi Đƥo là
các tâm sở: Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƥng, Tấn, Niệm và Nhất
tâm là chi pháp của Đƥo đế. Khi loƥi 8 chi thuộc về Đƥo đế này ra thì còn lƥi 28 tâm
sở (36 – 8 = 28) là những tâm sở kết hợp trong các Đƥo tâm, chúng không phƧi là một
đế nào cƧ trong Tứ đế, cho nên 28 tâm sở này thuộc về Thoát đế nhƣ Đƥo tâm vậy.


Nhƣ vậy, kết lƥi là 1 Đƥo tâm cùng với 28 tâm sở đồng sinh, cộng thành 29
gọi là Maggacittuppäda – Đƥo tâm sinh, chúng là Thoát đế.
Về phần QuƧ tâm (Phalacitta) cùng với 36 tâm sở đồng sinh, cộng thành 37
pháp không thể xếp vào một đế nào cƧ trong Tứ đế mà thuộc về Thoát đế và có tên
gọi là Phalacittuppäda – QuƧ tâm sinh. Trong đó, không cần phƧi tách 8 tâm sở là các
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chi Đƥo ra; bởi vì trong QuƧ tâm chúng không phƧi là Đƥo chi, không làm phận sự
đoƥn trừ phiền não gì cƧ, do các phiền não đã đƣợc Đƥo tâm đoƥn trừ rồi.
TỔNG KẾT SABBASAṄGAHA – TỔNG QUÁT QUY TẬP
NHÓM PHÁP
CHI PHÁP

SỐ LƢỢNG

1 Cakkhupasäda

28
R
Ū
P
A

12

1 Sotapasäda

O
Ḷ
Ā
R
I
K
A
R
Ū
P
A

1 Ghänapasäda
1 Jivhäpasäda
1 Käyapasäda
1 Rūpärammaṇa
1 Saddärammaṇa
1 Gandhärammaṇa
1 Rasärammaṇa
3 Phoṭṭhabbärammaṇa

16 SUKHUMARŪPA

52
C
E
T
A
S
I
K
A

50

C
I
T
T
A

L
O
K
Ī
Y
A
C
I
T
T
A

3. ĀYATANA

4. DHĀTU

5. ARIYASACCA

5

12

18

4

1. Rūpakkhandha

1. Rūpupädänakkhandha

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

3. Saññäkkhandha

1 Lobha

4. Saṅkhärakkhandha 4.Saṅkhärupädänakkhandha

8 Cetasika**

‘’
‘’

3.Saññupädänakkhandha

121

8

8

121
(phù hợp)

81
(phù hợp)

121
(phù hợp)

1. Cakkhudhätu

2. Sotäyatana

2. Sotadhätu

3. Ghänäyatana

3. Ghänadhätu

4. Jivhäyatana

4. Jivhädhätu

5. Käyäyatana

5. Käyadhätu

6. Rūpäyatana

6. Rūpadhätu

7. Saddäyatana

7. Saddadhätu

8. Gandhäyatana

8. Gandhadhätu

9. Rasäyatana

9. Räsadhätu

12. Dhammäyatana

1 Saññä

121

1. Cakkhväyatana

10. Phoṭṭhabbäyatana 10. Phoṭṭhabbadhätu

2. Vedanäkkhandha 121 2.Vedanupädänakkhandha121

‘’
‘’

81
(phù hợp)

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

18. Dhammadhätu

5
CỘNG
39*

5

1. Dukkhasacca

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

2. Samudayasacca

‘’

24
81

5

81
8

1. Dukkha- / 4.Magga81

4/20

1. Dukkhasacca

81

5

3. Nirodhasacca

3

2 Cakkhuviññäṇacitta 5. Viññäṇakkhandha 5. Viññäṇupädänakkhandha 11. Manäyatana

11. Cakkhuviññäṇadhätu 1. Dukkhasacca

5

2 Sotaviññäṇacitta

12. Sotaviññäṇadhätu

15. Käyaviññäṇadhätu

‘’
‘’
‘’
‘’

1 NIBBĀNA
89
/
121

2. UPĀDĀNAKKHANDHA

5

1 Vedanä

41 Sesacetasika

81

1. KHANDHA

2 Ghänaviññäṇacitta
2 Jivhäviññäṇacitta
2 Käyaviññäṇacitta
1 Pañcadvärävajjanacitta
2 Sampaṭicchanacitta
68 Sesalokīyacitta

8/40 Lokuttaracitta

x (Khandhavimutti)

x

‘’

‘’
‘’
‘’
‘’

‘’

‘’

‘’
‘’
‘’
‘’

‘’

‘’

‘’

16. Manodhätu

‘’

‘’

‘’

‘’

17. Manoviññäṇadhätu

‘’

‘’

x

‘’

‘’
‘’

13. Ghänaviññäṇadhätu
14. Jivhäviññäṇadhätu

‘’

x (Saccavimutti)

TỔNG CHI PHÁP 4 PARAMATTHA

89,52,28

Lokīyacitta 81,52,28

89,52,28, Nibbäna

89,52,28, Nibbäna

Lokīyacitta 81,52,28,
Nibbäna

TỔNG CHI PHÁP VATTHUDHAMMA

71

71

72

72

72

1

9

CHÚ THÍCH: Cột dọc cuối cùng có chữ CỘNG, chữ số góc trên trái chỉ số lƣợng nhóm pháp mà chi

pháp ấy có mặt. Còn chữ số góc dƣới phƧi chỉ số lƣợng tổng cộng các chi pháp đã tham gia (không
tính Upädänakkhandha).
* Không tính Upädänakkhandha nên có đƣợc 39 loƥi.
** 8 tâm sở: Tuệ, Tầm, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƥng, Tấn, Niệm và Nhất tâm
khi kết hợp với các tâm Hiệp thế (phù hợp) sẽ thành Khổ đế, nhƣng khi kết hợp với các Đƥo tâm sẽ
trở thành Đƥo đế và khi kết hợp với các QuƧ tâm sẽ thànhThoát đế.

Các tâm sở khác khi kết hợp với các Siêu thế tâm mà không phƧi là các Đƥo chi cũng thành
Thoát đế.
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