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LỜI NÓI ĐẦU
Tâm sinh khởi thành chuỗi, thành dòng nối tiếp nhau, theo những quy luật
nhất định gọi là những Cittavīthi – Lộ trình tâm. Tuy nhiên không phải tất cả 121 tâm
đều hiện hữu trong các Lộ trình tâm, có những tâm thoát khỏi lộ trình, vượt ra ngoài
lộ trình, không tham gia vào lộ trình. Theo Vi Diệu Pháp, có cả thảy 19 tâm không
nằm trong lộ trình, được gọi là những tâm Thoát lộ trình mà thuật ngữ Päḷi gọi là
Vīthimutta. Đây là một vấn đề lớn trong việc tìm hiểu, học tập và đem ra thực hành
giáo lý căn bản của nhà Phật. Thật vậy, sau khi viết xong chương Lộ trình (Vīthi), gồm
có Lộ trình tâm pháp và Lộ trình sắc pháp thì Đức trưởng lão Anuruddha đã viết tiếp
chương Thoát lộ trình (Vīthimutta), trình bày về những vấn đề của tâm ngoài lộ trình,
không liên quan đến lộ trình.
Trong chương này, Đức trưởng lão Anuruddha đưa ra những nội dung liên
quan đến những tâm sinh khởi thoát lộ trình. Cụ thể là ngài trình bày về các cảnh giới
(bhūmi) là nơi cư trú, sinh sống của các loài chúng sinh; về tục sinh tâm của các chúng
sinh ở trong tất cả các cảnh giới, kể cả tục sinh sắc ở cõi trời Vô tưởng; về vấn đề
nghiệp (kamma) của các chúng sinh sẽ cho quả đi tục sinh vào các cảnh giới như thế
nào và về việc chúng sinh lúc lâm chung thì tâm sẽ nhận đối tượng dựa theo nghiệp
của mình đã tạo mà đi tái sinh vào cõi nào trong kiếp tới.
Mỗi một chúng ta, người học Phật và tu Phật, đều ít nhiều có những hiểu
biết về nhân quả của nghiệp báo và sự tử sinh luân hồi của chúng sinh trong các
cảnh giới. Chúng ta tin rằng Địa ngục là có thật, Thiên giới là có thật, Phạm thiên giới
là có thật; tin rằng có những loài chúng sinh được sinh ra mà không dựa vào cha,
không nương vào mẹ là có thật, đó là loài Hóa sanh (Opapätika), chứ không phải là
Thiên đàng hay Địa ngục ở nơi tâm, từ tâm tưởng, do tâm tạo v.v…, như một số
người thường cho là như thế. Trong cuốn giáo trình này, những vấn đề đã nêu sẽ
được lý giải rõ ràng và khúc chiết; chúng ta sẽ biết được nhân quả của việc tử rồi
sinh như thế nào dựa trên những chứng cứ nhằm trình bày việc tử tận (cuti) và sự tục
sinh (paṭisandhi) của chúng sinh trong Tam giới một cách cụ thể.
Cũng do nội dung tập sách này đưa ra khá nhiều vấn đề nên chúng tôi
phải chia ra làm hai phần. Phần Một nói về Bốn cảnh giới và Bốn tục sinh, còn Phần
Hai sẽ nói về Bốn loại nghiệp và Bốn sự chết. Mong rằng những người có tâm tầm
cầu Phật pháp, có nguyện vọng bảo trì Pháp học (Pariyattidhamma) để làm nền tảng
cho việc tu tiến trong Pháp hành (Paṭipattidhamma) thì phải luôn tinh cần, nỗ lực, trau

dồi giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao suốt 45 năm ròng rã. Từ đó, dựa trên
những gì mà mình được nghe, được học đúng theo Tam tạng chân truyền để mà đào
luyện nội tâm, chuyên cần tu tiến minh sát (vipassanäbhävanä), hầu mong vượt ngoài
tử sinh luân hồi, thoát khỏi sự tục sinh trở lại trong Tam giới, đạt đáo Thánh quả,
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát tuyệt đối.
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 Vesak 2566
Tường Nhân Sư
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Pubbabhäga – Phần Mở đầu

Sau khi trình bày xong chương IV – Lộ Trình, để tiếp nối bộ Thắng Pháp Tập
Yếu Luận (Abhidhammatthasaṅgaha), Đức Anuruddha đã viết tiếp chương V – Thoát Lộ
Trình (Vīthimuttasaṅgahavibhäga). Chương này đề cập đến Tâm thoát khỏi lộ trình. Từ
Vīthimuttasaṅgahavibhāga được chiết tự như sau:
Vīthimuttasaṅgahavibhāga = vīthimutta + saṅgaha + vibhāga.
 Vīthimutta = thoát lộ trình, ngoài lộ trình, tức là không ở trong lộ trình.
 Saṅgaha = kết tập, tập yếu, gom góp.
 Vibhäga = phần, bộ phận.
Như vậy, Vīthimuttasaṅgahavibhäga được dịch là phần tập yếu những tâm
thoát khỏi lộ trình.

Gāthāsaṅgaha:
1.

VĪTHICITTAVASENEVAṂ

PAVATTIYAMUDĪRITO

PAVATTISAṄGAHO NĀMA

SANDHIYANDĀNI VUCCATI.

Tập yếu về diễn tiến của tâm đã được giải rõ qua lộ trình tâm
trong thời thường nhật. Giờ đây, sẽ nói đến trong thời tục sinh
tiếp theo.
Giải thích:
Khi nói theo lộ trình thì tất cả 89 tâm sẽ phân thành 2 nhóm là tâm nằm
trong lộ trình và tâm ra khỏi lộ trình.
1, Tâm trong lộ trình: gồm có 80 tâm và chia làm hai loại là tâm trong lộ trình
chắc chắn (ekanta) và tâm trong lộ trình không chắc chắn (anekanta). Loại không chắc
chắn này mang nghĩa là đôi khi ở trong lộ trình, đôi khi lại thoát lộ trình, tùy thuộc
vào phận sự, nhiệm vụ mà tâm đó đang thực hiện.
a, Tâm trong lộ trình chắc chắn (ekanta): có tất cả 70 tâm, bao gồm:
 12 Bất thiện tâm,
 16 Vô nhân tâm (trừ 2 Suy đạt tâm thọ xả),
1
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8 Đại thiện tâm,
8 Đại duy tác tâm,
9 Đại hành thiện tâm,
9 Đại hành duy tác tâm,
8 Siêu thế tâm.

b, Tâm trong lộ trình không chắc chắn (anekanta): có tất cả 10 tâm, bao gồm:
 2 Suy đạt tâm thọ xả,
 8 Đại quả tâm.
2, Tâm thoát lộ trình: gồm có 19 tâm và cũng chia làm 2 loại là tâm thoát lộ
trình chắc chắn (ekanta) và tâm thoát lộ trình không chắc chắn (anekanta). Loại không
chắc chắn này mang nghĩa là đôi khi thoát lộ trình, đôi khi lại ở trong lộ trình, tùy
thuộc vào phận sự, nhiệm vụ mà tâm đó đang thực hiện.
a, Tâm thoát lộ trình chắc chắn (ekanta): có tất cả 9 tâm, bao gồm:
 9 Đại hành quả tâm.
b, Tâm thoát lộ trình không chắc chắn (anekanta): có tất cả 10 tâm, bao gồm:
 2 Suy đạt tâm thọ xả,
 8 Đại quả tâm.
Tất cả phần trên đã được đề cập đến trong cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Tập
V, Lộ Trình; nay đặt vấn đề ra để nhắc lại nhằm làm cơ sở cho tập sách này nói về
Thoát Lộ Trình (Vīthimutta) tiếp theo.

VĪTHIMUTTA – THOÁT LỘ TRÌNH PHÂN THÀNH BỐN NHÓM PHÁP

Phần Thoát Lộ Trình Tập Yếu (Vīthimuttasaṅgahavibhäga) trình bày về những
tâm ra ngoài lộ trình, không ở trong lộ trình, đồng thời cũng đề cập đến các pháp liên
quan đến những tâm thoát lộ trình ấy nữa. Do vậy, Đức Anuruddha đã phân chia các
pháp ấy thành bốn nhóm và trong từng mỗi nhóm lại chia ra bốn loại nữa. Cụ thể là:
1, Nhóm một: Bhūmicatuka – Bốn cảnh giới, được chia thành bốn loại:
a, Apäyabhūmi – Bất hạnh cảnh,
b, Kämasugatibhūmi – Dục giới lạc cảnh,
c, Rūpävacarabhūmi – Sắc giới cảnh,
d, Arūpävacarabhūmi – Vô sắc giới cảnh.
2
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2, Nhóm hai: Paṭisandhicatuka – Bốn tục sinh, được chia thành bốn loại:
a, Apäyapaṭisandhi – Bất hạnh tục sinh,
b, Kämasugatipaṭisandhi – Dục giới lạc tục sinh,
c, Rūpävacarapaṭisandhi – Sắc giới tục sinh,
d, Arūpävacarapaṭisandhi – Vô sắc giới tục sinh.
3, Nhóm ba: Kammacatuka – Bốn loại nghiệp, được chia thành bốn loại:
a, Kicca – Phận sự,
b, Päkadänapariyäya – Tuần tự quả báo,
c, Päkakäla – Thời gian cho quả,
d, Päkaṭṭhäna – Nơi chốn trổ quả.
4, Nhóm bốn: Maraṇacatuka – Bốn sự chết, được chia thành bốn loại:
a, Āyukkhayamaraṇa – Chết do hết tuổi thọ,
b, Kammakkhayamaraṇa – Chết do hết nghiệp,
c, Ubhayakkhayamaraṇa – Chết do hết tuổi thọ và nghiệp,
d, Upacchedakamaraṇa – Chết do đoạn mạng.
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BHŪMICATUKA – BỐN CẢNH GIỚI
Từ Päḷi Bhūmi dịch là: địa, địa giới, cõi, cảnh giới,... được phân thành hai loại:
i, Ṭhänabhūmi – Cư trú địa: là nơi sinh sống, là trú xứ của các loài chúng
sinh, bao gồm 31 cõi hay cảnh giới, đó là:
 4 Apäyabhūmi – Cõi Bất hạnh,
 1 Manussabhūmi – Cõi Nhân loại,
 6 Devabhūmi – Cõi Chư thiên,
 16 Rūpabhūmi – Cõi Sắc giới,
 4 Arūpabhūmi – Cõi Vô sắc giới.
ii, Avatthäbhūmi – Pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn giới bởi
Dục ái (Kämataṇhä), Sắc ái (Rūpataṇhä) và Vô sắc ái (Arūpataṇhä), gồm có bốn loại:
 Kämävatthäbhūmi – Dục pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn
giới bởi Dục ái (Kämataṇhä); đó chính là 54 Dục giới tâm (Kämavacaracitta), 52 tâm sở
và 27 sắc pháp.
 Rūpävatthäbhūmi – Sắc pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn
giới bởi Sắc ái (Rūpataṇhä); đó chính là 15 Sắc giới tâm (Rūpavacaracitta), 35 tâm sở.
 Arūpävatthäbhūmi – Vô sắc pháp giới địa: là địa giới được quy định
hạn giới bởi Vô sắc ái (Arūpataṇhä); đó chính là 12 Vô sắc giới tâm (Arūpavacaracitta),
30 tâm sở.
 Lokuttarävatthäbhūmi – Siêu thế pháp giới địa: là địa giới thoát khỏi
quy định hạn giới bởi cả ba loại Ái dục (Taṇhä) đã nêu; đó chính là 8 Siêu thế tâm
(Lokuttaracitta), 36 tâm sở, Niết-bàn.
Do vậy, khi nói đến cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới sẽ mang nghĩa cả hai
loại địa giới là Cư trú địa và Pháp giới địa. Nhưng với Siêu thế giới thì mang nghĩa chỉ
một loại duy nhất là Pháp giới địa mà thôi.
Tài liệu này chỉ trình bày cảnh giới là nhóm thứ nhất, chia thành bốn loại nên
gọi là Bhūmicatuka – Bốn cảnh giới, như trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha có ghi:
4
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“Tattha apāyabhūmi kāmasugatibhūmi rūpāvacarabhūmi arūpāvacarabhūmi ceti catasso bhūmiyo nāma”.
“Trong cả bốn nhóm đó, gọi là bốn cõi (cảnh giới), gồm có: cõi bất hạnh, cõi dục giới
lạc, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới”.
A. APĀYABHŪMI – CÕI BẤT HẠNH

Các hạng chúng sinh đang sinh sống trong cảnh giới mà điều kiện làm phước
thiện rất khó khăn, cảnh giới đó có tên gọi là Apäyabhūmi – Cõi Bất hạnh.
Päḷi chiết tự: Apāyabhūmi = apa + aya + bhūmi.
- apa:
- aya:
- bhūmi:

xa rời, ra khỏi, ly biệt
thiện, phước, tăng tiến, hạnh phúc
nơi cư trú của chúng sinh.

Kết hợp lại, từ Apäyabhūmi có nghĩa là cảnh giới xa lìa các thiện pháp, tức là
hiếm có cơ hội để làm việc phước thiện, là cảnh giới bất hạnh.
Päḷi định nghĩa như sau:
* Tividhasampattiyo ayanti gacchanti pavattanti etenā’ti = ayo.
Ba loại thành tựu là được làm người, được làm chư thiên và thành tựu Niết-bàn sẽ
sinh khởi, tức là đạt đáo nhờ thiện nghiệp ấy, do vậy thiện nghiệp ấy gọi là ayo.
* Ayato apayato = apāyo.
Nơi chốn mà rời xa thiện nghiệp, nghĩa là không có cơ hội làm thiện sự gọi là apäya.
* Bhavanti sattā etthā’ti = bhūmi.
Các chúng sinh sinh ra tại trú xứ ấy, do vậy trú xứ ấy gọi là bhūmi.
* Apāyo eva bhūmi = apāyabhūmi.
Trú xứ của các chúng sinh mà không có cơ hội làm phước thiện gọi là apäyabhūmi.
Ngoài ra Apäyabhūmi còn có tên gọi khác là Duggatibhūmi – Khổ cảnh, có
Päḷi chiết tự như sau: Duggatibhūmi = du + gati + bhūmi.
- du:
- gati:
- bhūmi:

xấu, không tốt, khó khăn, khổ sở
sinh xứ, sinh thú, đi sinh (do năng lực của nghiệp)
nơi cư trú của chúng sinh.

Kết hợp lại, từ Duggatibhūmi có nghĩa là cảnh giới sinh thú của các loại
chúng sinh mà có cuộc sống không tốt đẹp, khổ sở, khốn khó. Như Päḷi định nghĩa:

5
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* Dukkhena gantabbāti = duggati.
Cảnh giới là sinh xứ của các chúng sinh với sự khốn khổ gọi là duggati.
Cõi Bất hạnh (Apäyabhūmi) có bốn cảnh giới (cõi) là:
 Nirayabhūmi
 Tiracchänabhūmi
 Pettivisayabhūmi
 Asurakäyabhūmi

= Cõi Địa ngục,
= Cõi Bàng sinh,
= Cõi Ngạ quỷ,
= Cõi A-tu-la.

I. NIRAYABHŪMI – CÕI ĐỊA NGỤC:

Từ Niraya chiết từ thành: ni + r +aya.
- ni:
-r:
- aya:

không có
từ đệm (ägama - tân tự), thêm vào cho dễ đọc
thiện phước, hạnh phúc, phát triển.

Kết hợp lại niraya nghĩa là không có sự phát triển, không có hạnh phúc, an lạc
hoặc là không có thiện pháp sinh khởi.
Päḷi định nghĩa:
* Natthi ayo etthā’ti = nirayo.
Sự an lạc, hạnh phúc không có ở cảnh giới ấy, do vậy cảnh giới ấy gọi là niraya.
Niraya được dịch là Địa ngục. Một từ Päḷi khác cũng mang nghĩa này, đó là:
Naraka.
Naraka nghĩa là sự khốn khổ, không có an lạc, hạnh phúc bởi vì bị hành hạ
thường xuyên.
Như vậy, Nirayabhūmi – Cõi Địa ngục là trú xứ của các chúng sinh bị hành hạ
khốn khổ, không thể tìm được hạnh phúc, an vui.

Địa ngục (Niraya hay Naraka) có bốn loại:
 Mahänaraka – Đại địa ngục: là các địa ngục lớn, có tám hầm.
 Ussadanaraka – Đa khổ địa ngục: là các địa ngục nhỏ, có 127 hầm.
 Yamalokanaraka – Diêm ma địa ngục: là các địa ngục nhỏ tiếp nối các Đa
khổ địa ngục, có 320 hầm.
 Lokantarikanaraka – Trung gian địa ngục: là địa ngục đặc biệt, nằm giữa
các vũ trụ nhân hoàn, có một hầm.
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1, Māhānaraka – Đại địa ngục:
Đại địa ngục có tất cả tám hầm, có tên như sau:
(1).

Sañjīvanaraka – Thường trú địa ngục: Địa ngục này là nơi giam giữ các

chúng sinh bị chém bằng đao, kiếm, ... đến chết rồi lại tái sinh tiếp tục trong cõi này.
(2).

Käḷasuttanaraka – Roi đen địa ngục: Các chúng sinh trong địa ngục này

luôn luôn bị đánh bằng những roi kim loại màu đen rồi bị xẻo, vạt, chặt bằng đao,
rìu,...
(3). Saṅghätanaraka – Thiết sơn địa ngục: Chúng sinh tại hầm này bị núi sắt

cao to có lửa ngọn cháy bùng nghiền cho nát thành bột, thành bụi.
(4).

Roruvanaraka – Bi ai địa ngục: Chúng sinh ở đây bị xông khói theo

đường cửu khiếu mà vào trong thân thể, làm cho nóng bức khó chịu, dẫn đến than
khóc, rên xiết rất thảm thiết. Hầm này còn có tên là Dhūmaroruva hoặc Cūḷaroruva.
(5).

Mahäroruvanaraka – Đại bi ai địa ngục: Trong hầm này, chúng sinh bị

lửa rất nóng thiêu đốt, khiến cho tiếng la khóc, kêu than to lớn hơn nhiều so với hầm
trên đây. Hầm này còn có tên khác là Jälaroruva.
(6).

Täpanaraka – Nhiệt địa ngục: Hầm này có khi được gọi là Cūḷatäpana,

chúng sinh ở đây bị ghim bằng những cây lao sắt được nung nóng đỏ, bị thiêu đốt do
lửa cháy, đau đớn vô cùng.
(7). Mahätäpanaraka – Đại nhiệt địa ngục: Hầm này là nơi ở của các chúng

sinh bị bắt phải trèo lên ngọn núi sắt đang nóng đỏ, rồi trượt chân ngã xuống vực sâu
bên cạnh, lại còn bị lửa thiêu đốt nữa. Địa ngục này còn có tên gọi là Patäpana.
(8).

Avīcinaraka – Vô gián địa ngục: Hầm này là trú xứ thường trực của các

chúng sinh mà khoảng cách giữa họ, ngọn lửa thiêu đốt và việc thọ khổ là không gián
đoạn. Do vậy địa ngục này có tên gọi là Avīci – Vô gián.
Từng hầm trong cả tám Đại địa ngục đều cách nhau 15.000 do-tuần (yojana)
và mỗi hầm đều có bốn cửa ra vào, các cửa này đặt tại bốn hướng: Đông, Tây, Nam,
Bắc của mỗi hầm. Như vậy với tám hầm sẽ có cả thảy 32 cửa. Tại mỗi cửa sẽ có một
vị Diêm chúa (Yamaräja) trông coi, có tất cả 32 vị Diêm chúa làm nhiệm vụ trông coi
32 cửa của tám Đại địa ngục.
2, Ussadanaraka – Đa khổ địa ngục:
Đây là các địa ngục chi nhánh, bao quanh tám Đại địa ngục. Mỗi Đại địa
ngục có bốn hướng, mỗi hướng có bốn địa ngục chi nhánh, như vậy mỗi Đại địa
7
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ngục có tất cả 16 địa ngục chi nhánh. Số lượng Đại địa ngục là tám nên tổng số các
địa ngục chi nhánh sẽ là 127 địa ngục. Các Đa khổ địa ngục mà vây quanh bốn
hướng của Đại địa ngục đều có tên giống nhau tại mỗi cửa của cả tám Đại địa ngục.
Chúng chỉ khác nhau ở chỗ là tội lỗi nặng nhẹ không như nhau mà thôi. Tên của bốn
Đa khổ địa ngục đó cụ thể như sau:
(1).

Gūthanaraka – Phân thối địa ngục: Địa ngục này là một tiểu địa ngục

ngập tràn phân, nước tiểu hôi thối vô cùng. Các chúng sinh đã tạo tội lỗi, ác nghiệp,
cho dù đã bị đọa đày trong địa ngục Vô gián (Avīcinaraka) rồi, nhưng do vẫn còn quả dư
sót nên phải tiếp tục bị đọa vào địa ngục đầy phân thối nằm tiếp nối Vô gián địa ngục.
(2).

Kukkulanaraka – Tro nóng địa ngục: Các chúng sinh đã thoát khỏi

Phân thối địa ngục, nhưng do nghiệp ác còn dư sót nên tiếp tục bị đọa vào Tro nóng
địa ngục bên cạnh địa ngục Phân thối, chịu nhiều thống khổ khôn tả.
(3). Simbalivananaraka – Rừng gạo gai địa ngục: Đây là địa ngục đầy những

cây gạo có gai quanh thân, ở bên kế tiếp của Tro nóng địa ngục. Chúng sinh đã thoát
khỏi Tro nóng địa ngục, nhưng do ác nghiệp vẫn còn, quả dư sót tiếp tục trổ nên
phải đọa vào địa ngục này, bị bắt phải trèo lên những cây gạo đầy gai nhọn, đâm xé
da thịt, đớn đau vô cùng. Có khi địa ngục này còn gọi là Asipattavananaraka – Rừng
lá kiếm địa ngục, bởi vì trong địa ngục chi nhánh này, chúng sinh bị những lá cây
trong rừng là những cây kiếm chém chặt, đau đớn, hết sức thống khổ. Hai địa ngục
này ở cạnh nhau, tiếp nối nhau và được xem là một.
(4).

Vettaraṇīnaraka – Gai mây địa ngục: Địa ngục chi nhánh này là những

con sông ngập đầy gai của cây mây, nằm kế tiếp Rừng lá kiếm địa ngục. Chúng sinh
tại đây bị đày đọa do bị bắt phải bơi lội trong các dòng sông gai mây này, bị gai mây
chích rạch, đớn đau thống thiết.
3, Yamalokanaraka – Diêm ma địa ngục:
Các hạng chúng sinh sau khi phải thọ lãnh những nỗi thống khổ ở các Đại
địa ngục (Mahänaraya) xong thì phải tiếp tục bị hành hạ trong các Đa khổ địa ngục
(Ussadanaraka). Rồi do nghiệp báo dư sót mà còn bị đọa tiếp vào các Diêm ma địa
ngục (Yamalokanaraya). Đây là những địa ngục vây quanh cả bốn hướng của các Đại
địa ngục. Mỗi hướng như vậy có 10 Diêm ma địa ngục, tính cả bốn hướng thành 40
địa ngục chi phần này. Đại địa ngục có tám hầm, nhân với 40 địa ngục chi phần,
thành ra 320 địa ngục. Như vậy tổng số Diêm ma địa ngục là 320 hầm.
10 hầm Diêm ma địa ngục chi phần có tên như nhau cả bốn hướng là:
8

Apäyabhūmi – Cõi Bất Hạnh
(1).

Lohakumbhīnaraka – Vạc đồng địa ngục: Địa ngục này là những cái vạc

đồng rất lớn, nấu dầu sôi nóng chảy thường xuyên rồi thả các phạm nhân vào trong đó.
(2).

Simbalīnaraka – Gạo gai địa ngục: Địa ngục này là rừng cây gạo gai sắc

lẹm, tẩm thuốc độc, bắt những tội đồ là các gian phu dâm phụ leo trèo lên.
(3).

Asinakhanaraka – Móng gươm địa ngục: Trong địa ngục này, chúng

sinh dùng móng tay, móng chân sắc bén như gươm của mình xem như vũ khí để cắt
xé da thịt tự thân rồi đem ra làm thức ăn.
(4).

Tämabodakanaraka – Đồng sôi địa ngục: Địa ngục này có những nồi

đồng lớn, nấu đồng sôi lên rồi thả phạm nhân vào.
(5).

Ayoguḷanaraka – Sắt cháy địa ngục: Ở đây, đầy rẫy những hòn sắt chảy

đỏ, bốc lửa lên và các chúng sinh bị đọa vào phải bốc lấy làm thức ăn.
(6).

Pisanapabbatanaraka – Núi nghiền địa ngục: Ở bốn phía sẽ có những

hòn núi lớn, di động được, tiến đến nghiền nát các chúng sinh bị hành tội đến chết.
Rồi lại tái sinh vào đây để bị nghiền nát tiếp tục.
(7).

Dhusanaraka – Khát nước địa ngục: Trong địa ngục này, chúng sinh bị

khát nước vô cùng, gây khổ sở trăm bề mà không thể có nước uống.
(8).

Sītalositanaraka – Hàn băng địa ngục: Đây là địa ngục lạnh rét căm

căm, buốt giá kinh khủng, không nơi nào sánh kịp. Chúng sinh tục sinh vào địa ngục
này sẽ chết vì không thể chịu nổi sự lạnh cóng ở đây, sau đó lại tái sinh tiếp vào đấy
để chịu khổ báo dài lâu.
(9).

Sunakhanaraka – Khuyển cẩu địa ngục: Địa ngục này đầy rẫy những

loài chó hung dữ, sẵn sàng nhảy vào cắn xé, ăn tươi nuốt sống các phạm nhân.
(10).

Yantapäsäṇanaraka – Di thạch địa ngục: Trong địa ngục này có hai

hòn núi đá di động, va vào nhau liên tục. Các vị quản ngục sẽ ném phạm nhân vào
giữa hai hòn núi đá đang va đập nhau.
4, Lokantarikanaraka – Trung gian địa ngục:
Đây là địa ngục lớn, rất đặc biệt vì nằm tận cùng biên địa của vũ trụ, ở giữa
ba vũ trụ giao nhau, là một địa ngục tối tăm, mờ mịt. Chúng sinh tục sinh vào địa
ngục này có thân hình to lớn, có móng tay và móng chân dài và khỏe, bấu vào vành
biên vũ trụ, luôn luôn treo lơ lửng thân hình như thế, tồn tại không biết thời gian trôi
qua bao lâu nữa.
Kết lại, tổng số hầm địa ngục có tất cả là:
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Đại địa ngục có
Đa khổ địa ngục có
Diêm ma địa ngục có
Trung gian địa ngục có
Tổng cộng:

7 hầm
127 hầm
320 hầm
1 hầm
457 hầm.

TỘI LỖI PHẢI ĐỌA VÀO CÁC ĐẠI ĐỊA NGỤC

Sở dĩ chúng sinh phải tục sinh vào các địa ngục để thọ nhận những nỗi thống
khổ cùng cực là do bởi đã từng làm Mười bất thiện nghiệp đạo (Akusalakammapatha),
đó là: ba Thân ác hành (Käyaducarita), bốn Khẩu ác hành (Vacīducarita) và ba Ý ác hành
(Manoducarita).
Nếu các Bất thiện nghiệp đạo này được làm với tác ý (cetanä) mạnh mẽ, tác
hành đối với các bậc có công đức lớn lao ắt sẽ nhận quả là sinh vào trong các cõi địa
ngục. Chẳng hạn như gây nên Ngũ nghịch đại tội: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh
A-ra-hán, làm thân Phật bầm máu (bằng thân), gây chia rẽ Tăng chúng (bằng khẩu) và
có tà kiến cực nặng (bằng ý).
Các Bất thiện nghiệp đạo này khi cho quả sẽ khiến cho chúng sinh đã tạo
nghiệp tục sinh vào các Đại địa ngục, phải chịu khổ đau đày đọa vô số kể. Do năng
lực của các nghiệp này chưa tận diệt, nên các chúng sinh ấy lại còn phải tục sinh tiếp
vào các Tiểu địa ngục nhỏ hơn. Tuy nhiên, khi nói đến nghiệp để dẫn dắt chúng sinh
phải tục sinh vào Đại địa ngục nào thì cụ thể như sau:
(1). Những kẻ nào lúc còn sống ở thế giới loài người thường hay hành hạ,

gây khó khăn, tạo khổ sở, ép uổng đối với những kẻ thấp kém, yếu thế hơn mình
một cách phi pháp; hoặc những kẻ trộm cướp, đi cướp bóc, trộm cắp, phá hoại nhà
cửa, tài sản của người khác thì khi chết đi phần lớn sẽ tục sinh vào Đại địa ngục
Thường trú (Sañjīvanaraka), nhận lãnh khổ sở vô cùng.
(2). Những người lúc còn sống ở thế gian thường hành hạ, tạo khổ hay giết

hại các vị tu sĩ, tỳ-khưu, sa-di, đạo sĩ hoặc làm nghề đao phủ thủ hoặc là các vị tu
hành phá giới, khi chết đi phần lớn sẽ đọa vào Roi đen địa ngục (Käḷasuttanaraka).
(3). Những người làm các công việc đem lại sự khổ sở cho súc vật như voi,

ngựa, trâu, bò, v.v... Những người dù đang làm việc lợi ích nhưng lại hành hạ súc vật mà
thiếu lòng thương xót, bi mẫn hoặc những thợ săn bắt chim, nai, thú rừng, ..., khi chết đi
thì đa phần sẽ phải nhận quả báo thọ khổ trong Thiết sơn địa ngục (Saṅghätanaraka).
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(4). Những người nào đốt phá rừng rú để săn bắt thú rừng đang sinh sống;

ngư phủ kéo lưới, dùng điện để đánh bắt cá, tôm; hoặc người giam cầm súc vật để
giết thịt, hoặc người lợi dụng rượu bia say sưa để làm hại kẻ khác, khi họ chết đi thì
đa số sẽ tục sinh vào Bi ai địa ngục (Roruvanaraka).
(5). Những người trộm cắp tài sản của cha mẹ, thầy tổ, của tu sĩ, đạo sĩ

khiến họ khốn khổ; hoặc trộm cắp đồ vật cúng tế. Khi chết đi những người này đa
phần sẽ rơi vào Đại bi ai địa ngục (Mahäroruvanaraka).
(6). Những người đốt cháy nhà cửa dân chúng, đốt phá chùa chiền, cốc liêu

của tu sĩ, đạo sĩ, khi chết đi sẽ phải thọ khổ báo trong Nhiệt địa ngục (Täpanaraka).

(7). Những kẻ tà kiến, tin rằng Chánh pháp là điều xấu, không thiết thực,

không có lợi ích; ngược lại cho rằng Phi pháp là điều tốt, có thiết thực, có lợi ích, khi
mãn phần kiếp ấy họ sẽ đọa vào Đại nhiệt địa ngục (Mahätäpanaraka), thọ nhận quả
báo, khổ sở vô cùng.
(8). Những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A-ra-hán, làm bầm máu thân Phật hay

chia rẽ Tăng đoàn; những người phá hủy chùa tháp, đập đổ tượng Phật, cây Bồ-đề
với tâm phá hoại và những người chê bai, thóa mạ bậc Thánh nhân (Ariyapuggala) khi
chết đi sẽ đọa vào Vô gián địa ngục (Avīcinaraka) hoặc Vạc đồng địa ngục (Lohakumbhīnaraka) tùy vào nghiệp đã tạo nhiều ít, nặng nhẹ khác nhau.
(9). Những người mẹ phá thai, giết hại em bé trong bụng mình, khi chết đi

sẽ đọa vào Gai mây địa ngục (Vettaraṇīnaraka).

(10). Phụ nữ tính tình lăng loàn, đoạt chồng người khác hay đàn ông có

máu dê xồm, ham muốn vợ người thì khi tận mạng sẽ phải chịu quả báo khổ sở trong
Rừng gạo gai địa ngục (Simbalivananaraka) phải leo trèo trên những cây gòn đầy gai có
tẩm độc. Sau đó còn phải đọa vào Vạc đồng địa ngục (Lohakumbhīnaraka) bị đun nấu
trong những vạc đồng đầy nước sôi sùng sục.
II. TIRACCHĀNABHŪMI – CÕI BÀNG SINH:

Từ Tiracchāna có nghĩa là chúng sinh đi lại, di chuyển theo chiều ngang, tức
là khi đi lại, cơ thể của chúng sẽ nằm ngang (song song) với mặt đất, không như loài
người là cơ thể lúc di chuyển sẽ thẳng đứng với mặt đất. Ngoài ra từ “đi ngang” ở đây
còn mang nghĩa là “ngang”, không cùng trục, cùng chiều với Đạo (Magga), Quả (Phala)
của bậc Thánh.
Päḷi định nghĩa như sau:
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* Tiro añjantī’ti = tiracchānā.
Các chúng sinh nào đi (nằm) ngang, do vậy chúng sinh đó gọi là tiracchäna, dịch là
bàng sinh.
Các loài bàng sinh không có trú xứ sinh sống riêng của mình mà phải nương nhờ
vào trú xứ của loài người, ở chung với loài người hoặc các cảnh giới của chư thiên Dục
giới. Riêng ở các cõi trời phạm thiên thì không có loài bàng sinh nào cư trú cả. Ngoài ra,
trong đời sống của mình, loài bàng sinh chỉ có ba loại tưởng tri (saññä), đó là:
 Dục tưởng tri (Kämasaññä): biết thụ hưởng các dục lạc,
 Sở hành tưởng tri (Gocarasaññä): biết ăn và luôn cả biết ngủ,
 Tử tưởng tri (Maraṇasaññä): biết sợ chết.
Một loại tưởng tri nữa mà hầu hết loài bàng sinh không thể có là Pháp tưởng
tri (Dhammasaññä), nghĩa là biết tốt, biết xấu, biết đúng sai, biết thiện ác, v.v..., ngoại
trừ vị Bồ-tát đang làm thân bàng sinh thì mới có Pháp tưởng tri mà thôi.
Số lượng bàng sinh thì vô số kể, đông đảo hơn loài người triệu triệu lần, là
các chủng loại ở trên đất liền cũng có, sống dưới nước cũng có; hình dạng, kích
thước cũng muôn hình vạn trạng, không thể mô tả, nghĩ bàn hết được, ... Cho nên
kinh điển đã phân loại theo số lượng chân cẳng của chúng, cụ thể như sau:
(1).

Apadatiracchäna – Vô túc bàng sinh: Hạng bàng sinh không có chân

như cá, rắn, giun, v.v...
(2).

Dvipadatiracchäna – Lưỡng túc bàng sinh: Hạng bàng sinh có hai chân

như chim, gà, vịt, v.v...
(3).

Catuppadatiracchäna – Tứ túc bàng sinh: Hạng bàng sinh có bốn chân

như voi, ngựa, trâu, bò, v.v...
(4).

Bahuppadatiracchäna – Đa túc bàng sinh: Hạng bàng sinh có nhiều

chân như rết, nhện, bọ cạp, cuốn chiếu, v.v...
Lại nữa, các vị Bồ-tát kể từ lúc được thọ ký rồi thì dẫu có sinh làm loài bàng
sinh cũng không thể có thân thể bé hơn chim sẻ và cũng không thể lớn hơn thân voi.
Các loài bàng sinh có cuộc sống thiếu đói là thường hoặc no đủ, sung sướng cũng có.
Tuy nhiên, đa số đều có đời sống khốn khổ, ít được hạnh phúc an lạc,...
III. PETTIVISAYABHŪMI – CÕI NGẠ QUỶ:

Đây là cảnh giới của các loài quỷ đói bởi vì cuộc sống của loài chúng sinh
này chỉ là những sự khổ sở, khốn đốn vì đói ăn, khát uống, thiếu mặc, ... mà thôi.
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Như trong Päḷi định nghĩa:
* Sukhasamussayato pākaṭṭhaṃ entī’ti = petā.
Chúng sinh thường xa rời an lạc được gọi là petä, dịch là ngạ quỷ.
* Petānaṃ samuho = petti.
Nhóm các ngạ quỷ gọi là bầy quỷ đói.
* Pettiyā visayo = pettivisayo.
Nơi sinh sống của bầy quỷ đói gọi là pettivisaya, dịch là cõi ngạ quỷ.
Cõi ngạ quỷ (Pettivisaya) thường không có nơi chốn, trú xứ riêng biệt của mình
mà cư trú tùy nơi phù hợp, chẳng hạn trong nghĩa địa, rừng rú, núi đồi, vực thẳm,
cồn đảo, hồ biển, đại dương, v.v...
Ngạ quỷ có nhiều chủng, nhiều hạng, có loài thân thể to lớn nhưng có loài là
bé nhỏ. Có loài có khả năng biến hóa thành những đối tượng đáng ưa thích
(iṭṭhärammaṇa) như: chư thiên, người nam, người nữ, đạo sĩ, tỳ-khưu, sa-di, ... Cũng
có loài có thể biến mình thành những đối tượng không đáng ưa thích (aniṭṭhärammaṇa)
như: trâu, bò, voi, chó,... với thân hình xấu xí, đáng ghê sợ. Đôi khi chúng còn biến
hình mà không cho thấy rõ ràng, cụ thể; chỉ thấy phần đầu thì không có chân hoặc
thấy chân thì không thấy đầu, màu sắc thì chỉ thấy đỏ, đen hoặc xám thôi.
Đa phần các loài ngạ quỷ đều phải thọ lãnh khổ báo, thiếu ăn, thiếu mặc,
khốn khó vô cùng. Một số thì sống nhờ cơm thừa canh cặn mà người ta vứt bỏ; một
số khác thì sống bằng cách ăn đờm dãi, nước bọt mà người ta khạc nhổ ra; số khác
lại ăn phẩn người thải ra, ... Một số ngạ quỷ khác ngoài thiếu đói lại còn bị hành hạ
khổ sở bởi lửa cháy quanh thân, gai nhọn đâm, búa đập vào đầu, v.v... như chịu khổ
hình trong địa ngục vậy.
Trong bộ Chuyện ngạ quỷ (Petavatthu) có nêu ra bốn loại ngạ quỷ chính là:
(1).

Paradattupajīvikapeta: Ngạ quỷ nuôi mạng nhờ vào vật thực mà người

khác cho (chẳng hạn như việc hồi hướng phước báu).
(2). Khuppīpäsikapeta: Ngạ quỷ bị đói ăn, khát uống hành hạ thường xuyên.
(3). Nijjhämataṇhikapeta: Ngạ quỷ luôn bị lửa thiêu đốt.
(4). Kalakañcikapeta: Đây là một loài a-tu-la (asurakäya) khổ sở như ngạ quỷ.
Trong số bốn loài ngạ quỷ trên, thì ngạ quỷ có khả năng nhận được phần
phước thiện mà thân quyến hồi hướng cho mình là loài Paradattupajīvikapeta mà
thôi. Bởi vì loại ngạ quỷ này thường cư trú gần với chỗ con người ở và lại biết khi loài
người làm phước thí rồi hồi hướng đến cho mình thì phải nhận lãnh bằng cách hoan
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – THOÁT LỘ TRÌNH

hỷ đón nhận (anumodanä); do nhờ phần phước đó mà sớm được tận tiêu khổ nghiệp
và thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, tái sinh về nơi nhàn cảnh, an vui. Nếu không biết họ
đang hồi hướng phước cho mình, cũng như không hoan hỷ đón nhận thì sẽ không
được hưởng phần phước đó và tất nhiên còn phải chịu khốn khổ mãi trong thân
mạng ngạ quỷ ấy.
Bộ Lokapaññattipakaraṇa và bộ Chagatidīpanīpakaraṇa có nêu ra 12 loài ngạ
quỷ như sau:
(1). Vantäsapetä: Ngạ quỷ ăn nước miếng, đàm, đồ nôn mửa ra.
(2). Kuṇapäsapetä: Ngạ quỷ ăn tử thi người hoặc thú.
(3). Gūthakhädakapetä: Ngạ quỷ ăn phẩn.

(4). Aggijälamukkhapetä: Ngạ quỷ thường có lửa đốt trong miệng.
(5). Sūcimukkhapetä: Ngạ quỷ có miệng bằng lỗ kim.

(6). Taṇhaṭṭitapetä: Ngạ quỷ thường bị ái dục hành hạ cho đói khát mọi thời.
(7). Sunijjhämakapetä: Ngạ quỷ có thân đen thui như thân cây bị đốt cháy.

(8). Satthaṅgapetä: Ngạ quỷ có móng tay, móng chân dài và bén nhọn như dao.
(9). Pabbataṅgapetä: Ngạ quỷ có thân cao lớn như quả núi.

(10). Ajagaraṅgapetä: Ngạ quỷ có thân như con trăn.
(11).

Vemänikapetä: Ngạ quỷ thọ lãnh quả khổ ban ngày, còn ban đêm thì

hưởng lạc như ở cõi trời.
(12). Mahiddhikapetä: Ngạ quỷ có nhiều thần lực.
Ngoài ra trong Tạng Luật (Vinayapiṭaka) và trong Kinh bộ Tương ưng, phẩm
Tương ưng Tướng (Lakkhaṇasampayutta) nêu ra 21 loại ngạ quỷ, đó là:
(1). Aṭṭhisaṅkhalipetä: Ngạ quỷ bộ xương, không có thịt.

(2). Maṃsapesikapetä: Ngạ quỷ có thịt xếp thành mảng, không có xương.
(3). Maṃsapiṇḍapetä: Ngạ quỷ có thịt kết thành hòn, thành cục.
(4). Nicchaviparisapetä: Ngạ quỷ không có da.
(5). Asilomapetä: Ngạ quỷ có lông như gươm.
(6). Sattilomapetä: Ngạ quỷ có lông như giáo.

(7). Usulomapetä: Ngạ quỷ có lông như mũi tên.
(8). Sūcilomapetä: Ngạ quỷ có lông như cây kim.

(9). Dutiyasūcilomapetä: Ngạ quỷ có lông như cây kim, loại thứ nhì.

(10). Kumbhaṇḍapetä: Ngạ quỷ có tinh hoàn khổng lồ.

Gūthakūpanimuggapetä: Ngạ quỷ trầm mình trong phẩn.
(12). Gūthakhädakapetä: Ngạ quỷ ăn phẩn.
(11).
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(13). Nicchavitthikapetä: Ngạ quỷ cái không có da.
(14). Duggandhapetä: Ngạ quỷ có mùi hôi thối.

(15). Ogilinīpetä: Ngạ quỷ có thân như hòn than lửa.
(16). Asīsapetä: Ngạ quỷ không có đầu.

(17). Bhikkhupetä: Ngạ quỷ có hình tướng tỳ-khưu (bhikkhu).

Bhikkhunīpetä: Ngạ quỷ có hình tướng tỳ-khưu-ni (bhikkhunī).
(19). Sikkhämänäpetä: Ngạ quỷ có hình tướng học nữ (sikkhanmänä).
(20). Sämaṇerapetä: Ngạ quỷ có hình tướng sa-di (sämaṇera).
(21). Sämaṇerīpetä: Ngạ quỷ có hình tướng sa-di-ni (sämaṇerī).
(18).

Chư vị Bồ-tát đang còn tử sinh luân hồi trong tam giới, khi đã được một vị
Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký rồi sẽ vẫn có thể tái sinh làm ngạ quỷ, nhưng chỉ có thể
sinh làm một loại ngạ quỷ là Paradattupajīvikapeta – là loại sống nhờ phần phước mà
người khác cho mình mà thôi, còn ba loại kia thì không sinh vào được.
IV. ASURAKĀYABHŪMI – CÕI A-TU-LA:

Đây là cảnh giới của các chúng sinh không có sự quang rạng, huy hoàng trên
phương diện tự do, vui đùa lạc thú. Päḷi có định nghĩa:
* Na suranti issariyakīḷādīhi na dibbantī’ti = asurā.
Các chúng sinh không được vui đùa, không được hân hoan với quyền tự do vui chơi
gọi là asura, phiên âm là a-tu-la.
* Asurānaṃ kāyo = asurakāya.
Nhóm (bầy đoàn) các chúng sinh a-tu-la gọi là asurakäya.
Ở đây, từ ngữ sự quang rạng, huy hoàng không có nghĩa hào quang, ánh sáng
phát xuất từ thân thể mà mang nghĩa là đời sống thiếu thốn, khốn khổ về đồ ăn thức
uống cũng như vật dụng hằng ngày. Bởi vì khổ sở, khó khăn về mặt thân thể như thế
nên phương diện tinh thần, tâm lý cũng không thể hân hoan, vui vẻ được.
Các chúng sinh a-tu-la được chia thành ba hạng:
 Deva asurakäya – A-tu-la thiên: chư thiên được gọi là a-tu-la.
 Petti asurakäya – A-tu-la ngạ quỷ: ngạ quỷ được gọi là a-tu-la.
 Niraya asurakäya – A-tu-la địa ngục: chúng sinh địa ngục được gọi là a-tu-la.
1, Deva asurākāya – A-tu-la thiên:
Chúng A-tu-la thiên phân thành sáu loại, đó là:

15

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – THOÁT LỘ TRÌNH

(1). Vepacitti asurakäya:
(2). Subali asurakäya:
(3). Rähu asurakäya:

(4). Pahära asurakäya:

(5). Sambaratī asurakäya:
(6). Vinipätika asurakäya:

Cả năm loại này được gọi là a-tu-la bởi vì
đối nghịch với chư thiên cõi Đao-lợi
(Tävatiṃsä). Chúng a-tu-la thiên này ở dưới
chân núi Tu-di (Sineru) nhưng vẫn được tính
là chư thiên cõi trời Đao-lợi.
Chúng a-tu-la này có cơ thể nhỏ hơn, năng
lực cũng yếu hơn chư thiên ở cõi Đao-lợi.
Họ cư trú ở thế giới loài người, sống trong
rừng, trên núi, nơi cây cối, am, miễu mà
con người xây cho các loài Địa tiên
(Bhummaṭṭhadevatä) và được xem như hạng
chư thiên cõi Tứ đại thiên vương.

2, Petti asurakāya – A-tu-la ngạ quỷ:
Chúng A-tu-la ngạ quỷ phân thành ba loại, đó là:
(1). Kälakañcikapeta asurakäya: Có thân hình to lớn nhưng lại không có sức

mạnh vì máu thịt rất ít, da dẻ có sắc màu như tàu lá úa, mắt lồi ra như mắt cua,
miệng nhỏ bằng lỗ kim và nằm giữa đầu. Sở dĩ gọi loại ngạ quỷ này là a-tu-la bởi vì
chẳng quang rạng, huy hoàng gì.
(2).

Vemänikapeta asurakäya: Thọ nhận khổ đau vào ban ngày nhưng vào

ban đêm thì được hưởng dục lạc giống như chư thiên ở cõi trời Đao-lợi. Cũng vì lý
do này nên được mang danh là a-tu-la.
(3).

Āvuddhikapeta asurakäya: Chúng ngạ quỷ này thường chém giết lẫn

nhau bằng các loại vũ khí. Chúng sinh hạng này được gọi là a-tu-la bởi vì có đời sống
ngược lại với chư thiên ở cung trời Đao-lợi. Nghĩa là chư thiên ở cung trời Đao-lợi
luôn yêu mến lẫn nhau còn hàng ngạ quỷ Āvuddhikapeta này lại luôn sát hại nhau là
thường.
3, Niraya asurākāya – A-tu-la địa ngục:
Chúng A-tu-la địa ngục chỉ có một loại mà thôi, là một loại chúng sinh địa
ngục và cõi địa ngục này chính là Trung gian địa ngục (Lokantarikanaraka). Hạng a-tu-la
địa ngục này sinh sống như những con dơi, bám vào bờ biên của vũ trụ, lấy sự đói
khát thường xuyên làm sức lực, vừa bò đi vừa tìm đồng bọn, nhảy vào cấu xé, giết
nhau để ăn. Khi đấu đá nhau như thế, không bám vào bờ cạnh vũ trụ được thì bị rớt
xuống vực sâu bên dưới, mà vực này chứa đầy dung dịch a-xít, thân thể bị tan chảy
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ra tức khắc như muối tan khi bỏ vào nước. Sau đó lại tái sinh làm loại chúng sinh địa
ngục này trở lại. Cứ thế mà chết đi sống lại trong cõi địa ngục đó, cho đến bao giờ tận
tiêu khổ nghiệp mới thoát ra khỏi Trung gian địa ngục này.
Chúng sinh địa ngục loại này được gọi là a-tu-la vì có đối tượng tiếp xúc
ngược lại với đối tượng của chư thiên ở cõi trời Đao-lợi. Cảnh của chư thiên ở cõi
trời Đao-lợi toàn là cảnh tốt đẹp (iṭṭḥärammaṇa) còn ở đây, các chúng sinh a-tu-la này
chỉ nhận toàn cảnh không tốt đẹp (aniṭṭḥärammaṇa).
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B. KĀMASUGATIBHŪMI – CÕI DỤC GIỚI LẠC

Từ Päḷi Sugati có chiết tự như sau9
* Sugati = su + gati.
- su:
- gati:

tốt, đẹp
nơi chốn đi tái sinh của chúng sinh.

Trong Chú giải bộ Nettipakaraṇa có Päḷi định nghĩa rằng9
* Sundarā gati = sugati.
Cảnh giới là nơi sinh tốt đẹp của chúng sinh gọi là sugati, dịch là lƲc cảnh.
Có ba loƲi LƲc cảnh (Sugati), đó là9
i, Agäriyapaṭipattisugati9 Người cư sĩ thực hành thiện hƲnh với các thiện
nghiệp.

ii, Anägäriyapaṭipattisugati: Người tu sĩ thực hành phận sự học và phận sự

hành.

iii, Gatisugati: Cả cư sĩ lẫn tu sĩ thực hành tốt, đến khi mãn phần sẽ tục
sinh vào cõi người, cõi trời hoặc cõi phƲm thiên.
Sugati ở đây là nói đến Gatisugati, nghĩa là tục sinh vào cảnh giới an lƲc, tốt đẹp.

Sugatibhūmi – LƲc cảnh có ba cõi (cảnh giới), đó là9
 Kämasugatibhūmi – Cõi Dục giới lƲc có
 Rūpävacarabhūmi – Cõi Sắc giới có
 Arūpävacarabhūmi – Cõi Vô sắc giới có

7 cảnh giới.
16 cảnh giới.
4 cảnh giới.

Kāmasugati – Dục giới lạc nghĩa là nơi sinh cùng với dục ái (kämataṇhä). Các
chúng sinh sinh ra trong cảnh giới này có nền tảng là những dục ái; đó là tham muốn
thấy sắc, tham muốn nghe tiếng, tham muốn ngửi mùi, tham muốn nếm vị, tham
muốn xúc chƲm trong khi thấy, nghe, v.v... Rồi họ khởi sinh sự ham muốn, vui thích
nơi các đối tượng ấy nên được gọi là đồng sinh với dục ái để rồi làm các phước thiện
dựa trên các đối tượng dục lƲc này. Päḷi có định nghĩa9
* Kāmasahacaritā sugati = kāmasugati.
Cõi lƲc đồng sinh với dục ái gọi là kämasugati, dịch là dục giới lƲc.

Kämasugatibhūmi – Cõi dục giới lƲc gồm có bảy cảnh giới là9
 Manussabhūmi – Cõi Nhân loƲi có
 Devabhūmi – Cõi Chư thiên có
18
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(1). Cätummahäräjikäbhūmi – Cõi Tứ đƲi thiên vương,
(2). Tävatiṃsäbhūmi – Cõi Tam thập tam,
(3). Yämäbhūmi – Cõi DƲ-ma,
(4). Tusitäbhūmi – Cõi Đâu-xuất,
(5). Nimmänaratībhūmi – Cõi Hóa lƲc,
(6). Paranimmitavasavattībhūmi – Cõi Tha hóa tự tƲi.
I. MANUSSABHŪMI – CÕI NHÂN LOƱI:

Manussabhūmi – Cõi Nhân loƲi là nơi cư trú, sinh sống của loài người, Päḷi có
định nghĩa như sau9
* Manussānaṃ bhūmī’ti = manussabhūmi.
Nơi cư trú, sinh sống của loài người gọi là manussabhūmi, dịch là cõi nhân loƲi.
Theo vũ trụ quan Phật giáo thì loài người sống trong vũ trụ nhân hoàn này
hiện hữu trong bốn châu thiên hƲ, các châu này trú tƲi bốn hướng của núi Tu-di
(Sineru). Mỗi một châu lớn như vậy còn có 500 châu nhỏ vây quanh, tổng cộng là
2.000 châu nhỏ. Các châu lớn ấy có tên gọi tuần tự theo bốn hướng như sau9
 Uttarakurudīpa – Bắc câu lư châu,
 Pubbavidehadīpa – Đông thắng thần châu,
 Aparayogänadīpa – Tây ngưu hóa châu,
 Jampūdīpa – Nam thiệm bộ châu.
1, Uttarakurudīpa – Bắc câu lư châu:
Châu này nằm ở phía Bắc của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu này
có khuôn mặt hình vuông, có những đức tính tốt9
– Không sở hữu tài sản, của cải là của riêng mình.
– Không luyến tiếc hoặc chấp vợ, chồng, con cái là của mình.
– Có tuổi thọ đến 1.000 năm.
Con người trên châu lục này thường xuyên giữ năm giới, khi chết đi sẽ chắc
chắn tục sinh vào cảnh giới chư thiên, như trong bộ Navaṅguttaraaṭṭhakathä và
Säratthadīpanīṭīkä có ghi:
“Gatipi nibatthā tato cavitvā saggeyeva nibattanti”.
“Nơi sinh nhất định của người châu này là sau khi họ rời cõi ấy sẽ tái tục vào thiên giới”.
Nghĩa là khi chấm dứt mƲng sống ở cõi người này, họ chắc chắn sẽ tục sinh
vào cảnh giới chư thiên. Tuy nhiên đến khi họ từ giã thiên giới thì họ có thể sinh vào
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bốn cảnh khổ, hoặc sinh làm loài người ở châu khác, cũng có thể tục sinh vào một
cõi trời nào đó, hay một cảnh giới khác tùy theo năng lực của nghiệp. Như vậy, họ
không rơi vào các cõi Bất hƲnh chỉ một kiếp ngay sau kiếp đang làm người tƲi Bắc
câu lư châu này.
2, Pubbavidehadīpa – Đông thắng thần châu:
Châu này nằm ở phía Đông của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu lục
này có dƲng khuôn mặt hình tròn cắt mất phần trên, còn phần dưới như hình dáng
bình bát. Họ có tuổi thọ 700 năm.
3, Aparayogānadīpa – Tây ngưu hóa châu:
Châu này nằm ở phía Tây của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu lục
này có dƲng khuôn mặt hình tròn như mặt trăng, có tuổi thọ 500 năm.
4, Jampūdīpa – Nam thiệm bộ châu:
Đây là quả đất của chúng ta, nằm ở phía Nam của núi Tu-di. Loài người sinh
sống trên châu lục này có dƲng khuôn mặt hình quả trứng. Tuổi thọ không có quy
định rõ ràng, tùy thuộc vào sự tích lũy công đức, thiện nghiệp. Nghĩa là thời đƲi nào
mà con người trên châu này có thân, khẩu và ý có đủ đầy công đức, phước thiện đã
huân tập thì tuổi thọ lên đến cao nhất là một a-tăng-kỳ năm: còn ở thời đƲi nào mà
dân chúng có thân, khẩu và ý yếu kém về đƲo đức, không có thiện phước hỗ trợ thì
tuổi thọ chỉ còn lƲi 10 năm mà thôi.
Trong Chú giải Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuttanikäyaaṭṭhakathä) có nêu tuổi thọ
của loài người trong bốn châu là:
“Jampūdīpavāsīnaṃ āyuppamāṇaṃ natthi, pubbavidehanaṃ sattavassasatāyukā, apayogānavāsīnaṃ pañcavassasatāyukā, uttarakuruvāsīnaṃ vassasasahassāyukā. Tesaṃ tesaṃ parittadīpavāsīnaṃpi tadanugatikāla”.
“Độ tuổi của cư dân ở Nam thiệm bộ châu là không định được, tuổi thọ của Đông
thắng thần châu là 700, tuổi thọ của cư dân Tây ngưu hóa châu là 500 còn của Bắc câu lư châu
là 1.000 tuổi. Về phần cư dân ở các châu nhỏ của các đƲi lục lớn này thì thời gian tùy sinh như
thế”.
Từ Manussa chiết tự thành: mana + ussa.
- mana:
- ussa:

tâm, ý
cao, lớn, trên, thượng.

Như vậy, chúng sinh có tâm hồn cao thượng gọi là người, loài người . Đó là
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những chúng sinh biết đúng sai, tốt xấu, biết tội phước, có lòng từ, tâm bi,... Ở đây
từ manussa – loài người là muốn nói đến cư dân sống trên Nam thiệm bộ châu. Họ
có những đức tính như sau9
– Loài người có tính gan dƲ và tâm phát triển.
– Loài người hiểu được những vấn đề nên và không nên.
– Loài người hiểu được những vấn đề hữu ích và bất lợi.
– Loài người hiểu được điều gì là thiện và bất thiện.
– Loài người là con của Manu.
Về câu9 Loài người là con của Manu cần được hiểu là vào thời kỳ đầu của
ĐƲi kiếp, lúc thế gian mới có loài người thì dân chúng đã bầu chọn vị ĐƲi Bồ-tát
(Mahäbodhisatta) làm vua để cai trị thần dân và dâng lên ngài danh xưng9 Đức vua
Mahäsamata. Đức vua đã chế định ra điều luật, quy tắc, quy định, lễ nghi chuẩn với
chánh pháp để cho dân chúng tuân hành theo. Thần dân trong quốc độ đều tuân thủ
nghiêm túc, không dám sai phƲm, hành theo pháp luật mọi điều, y như những gì mà
đức vua đã ban hành. Giống như những người con tốt, con ngoan luôn luôn vâng lời
cha mẹ, nghe theo lời dƲy chuẩn mực của đấng sinh thành, do vậy con người thời đó
được gọi là manussa, nghĩa là con của Manu.
Ngoài ra, dân chúng tƲi Nam thiệm bộ châu còn có ba đức tính cao thượng,
tuyệt diệu khác nữa, đó là9
 Surabhäva9 có tâm mƲnh mẽ trong việc bố thí, trì giới và tu tiến.
 Satimanta: có niệm vững chãi trên các ân đức Tam Bảo.
 Bhahmacariyaväsa9 biết thực hành phƲm hƲnh, có thể xuất gia tu tập.
LƲi nữa, trong Trung Bộ Kinh (Majjhimänikäya) có nêu lý do vì sao loài người lƲi
có cuộc sống, tuổi thọ, tính cách, dáng vẻ, ... khác biệt nhau9
- Giết hƲi chúng sinh
- Không giết hƲi chúng sinh
- Hành hƲ chúng sinh
- Không hành hƲ chúng sinh
- Thường nóng giận, nổi sân
- Không nóng giận, nổi sân
- Tâm hay đố kỵ, ganh tỵ
- Tâm không đố kỵ, ganh tỵ
- Thường xuyên bố thí
- Không chịu bố thí

là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho

tuổi thọ ngắn,
tuổi thọ dài,
có nhiều bệnh,
có ít bệnh,
da dẻ thô xấu,
da dẻ tươi sáng,
có uy lực kém,
có uy lực nhiều,
có nhiều tài sản,
nghèo khổ, túng thiếu,
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- Khinh khi, ngã mƲn
- Không khinh khi, ngã mƲn
- Chuyên tâm học hỏi
- Chây lười học hỏi

là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho
là nhân làm cho

sinh vào gia tộc thấp kém,
sinh vào gia tộc cao sang,
có nhiều trí tuệ,
trí tuệ chậm lụt.

II. DEVABHŪMI – CÕI CHƯ THIÊN:

Päḷi định nghĩa của từ devā:
* Pañcahi kāmaguṇehi dibbanti kīḷantī’ti = devā.
Những chúng sinh vui chơi với ngũ dục trưởng dưỡng gọi là deva, dịch là chư thiên.
Từ Devä – Chư thiên có ba hƲng, đó là9
 Upattidevä – Chư thiên hóa sanh: Bao gồm những vị trời do được sinh ra
trên các cõi trời, tính luôn cả các cõi trời phƲm thiên.
 Sammuttidevä – Chư thiên chế định9 Đây là những đức vua, hoàng hậu,
hoàng tử, công chúa, được xem như là chư thiên.
 Visuddhidevä – Chư thiên thanh tịnh: Là các bậc Thánh A-ra-hán, các
ngài được xem là chư thiên đã đoƲn tận phiền não, không còn trầm luân, sinh tử.
Như vậy, Päḷi định nghĩa vừa nêu trên là chỉ riêng cho các vị chư thiên hóa
sanh mà thôi, không phải để chỉ cho hai loƲi chư thiên kia. Các ngài này đã tục sinh
vào sáu cảnh trời Dục giới (đã được liệt kê ở trang 19).
1, Cātummahārājikābhūmi – Cõi Tứ đại thiên vương:
Trong Päḷi Mahävaggasuttanta và Paramatthadīpanīmahäṭīkä có nêu tên bốn
vị ĐƲi thiên vương và tên quốc độ theo từng hướng như sau9
“Paramaṃ disaṃ dhataraṭṭho
Pacchimena
virūpakkho
Cattāro
te
mahārājā

Dakkhinena
virūḷhako
Kuvero uttaraṃ disaṃ
Samantā caturo disā”.

Và trong Paramatthadīpanīmahäṭīkä thì nói về chúng thiên tử mà các ngài cai
quản là9
“Tattha dhataraṭṭho gandhabbānaṃ rājā hoti, virūḷhako kumbhaṇḍānaṃ,
virūpakkho nāgānaṃ, kuvero yakkhānaṃ”.
(1).

Dhataraṭṭharäjä – Trì Quốc Thiên Vương9 Quốc độ ở hướng Đông núi

Tu-di (Sineru), cai quản chúng Càn-thát-bà (Gandhabba).
(2). Viruḷhakaräjä
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Tu-di, cai quản chúng Cưu-bàn-trà (Kumbhaṇḍa).
(3).

Virūpakkharäjä – Quảng Mục Thiên Vương9 Quốc độ ở hướng Tây núi

Tu-di, cai quản loài Rồng (Näga).
(4).

Kuveraräjä – Đa Văn Thiên Vương9 Quốc độ ở hướng Bắc núi Tu-di,

cai quản chúng DƲ-xoa (Yakkha). Vị vua trời này còn có tên là Vessuvaṇṇa.
Cả bốn vị ĐƲi thiên vương này cũng là những bậc hộ trì, bảo vệ thế giới loài
người và được gọi là Lokapäla – Hộ thế, mà trong bộ Nettiaṭṭḥakathä có ghi:
“Lokaṃ pālentī’ti lokapālo cattaro mahārājāno”.
“Chư thiên hộ trì dân chúng thế giới gọi là lokapäla, dịch là hộ thế, đó là tứ đƲi
thiên vương”.
Các ngài hộ trì bốn châu thiên hƲ, có quốc độ đặt tƲi ở khoảng giữa núi Tudi, ngang với đỉnh núi Yugandhara, kéo xuống đến vùng đất của loài người đang sinh
sống và có biên địa kéo rộng đến tận bờ biên của vũ trụ. Tên của quốc độ mà các
ngài cai trị là Cätummähäräjikäbhūmi. Nên có Päḷi như sau9
* Cātummahārājikānānaṃ nivāsā’ti = cātummahārājikā.
Trú xứ của bốn vị vua trời cùng chư thiên tùy tùng gọi là cätummahäräjikä (bhūmi)
dịch là cõi tứ đƲi thiên vương.
Do vậy, các vị thiên tử sinh ra trong cõi này có tên gọi là chư thiên Tứ đƲi
thiên vương. Họ ở dưới quyền cai quản của bốn vị vua trời như đã nêu trên, có tất cả
tám loƲi chư thiên như vậy, đó là9
(1). Pabbataṭṭhadevatä9 Chư thiên sống ở núi,

(2). Ākäsaṭṭhadevatä9 Chư thiên sống trong hư không,

(3). Khiḍḍäpadosikadevatä9 Chư thiên chết do mê đắm dục lƲc, quên ăn uống,
(4). Manopadosikadevatä9 Chư thiên chết do nổi sân lên,

(5). Sītavalähakadevatä9 Chư thiên làm thời tiết lƲnh rét sinh khởi,

(6). Uṇhavalähakadevatä9 Chư thiên làm thời tiết nóng nực sinh khởi,
(7). Candimadevaputtadevatä9 Chư thiên ở tƲi mặt trăng,
(8). Suriyadevaputtadevatä9 Chư thiên ở tƲi mặt trời.

Ngoài ra, các hàng chư thiên Tứ đƲi thiên vương này còn được gọi tên theo
nơi chốn cư trú nữa, đó là9
a, Bhummaṭṭhadevatä – Chư thiên mặt đất: Hàng chư thiên này sinh sống
tƲi các nơi trên trái đất như9 núi non, sông hồ, đƲi dương, dưới đất, nhà dân, cổng
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chào, đền tháp, chùa chiền, v.v... Cả bốn vị đƲi vương và một số chư thiên sẽ cư ngụ
tƲi các cung điện (vimäna) riêng của mình ở khoảng giữa núi Tu-di. Đối với các vị
không có cung điện riêng thì đến ngụ tƲi núi non, sông hồ, chùa chiền, v.v... và xem
những nơi ấy là cung điện của mình vậy.
b, Rukkhaṭṭhadevatä – Chư thiên cây cối: Hàng chư thiên này sống dựa
vào các loƲi cây cối, có hai nhóm9 một nhóm có cung điện trên đỉnh cây và một
nhóm cũng ở trên cây nhưng không có cung điện.
c, Ākäsaṭṭhadevatä – Chư thiên hư không: Hàng chư thiên sống trong hư
không và có cung điện riêng của mình. Đặc biệt tƲi các cung điện này, bên trong lẫn
bên ngoài đều có trang trí bằng bảy báu. Bảy loƲi báu vật đó là9 ngọc bích, ngọc trai,
san hô, ngọc mani, kim cương, vàng và bƲc. Một số cung điện này được làm bằng hai
loƲi báu, một số làm bằng ba-bốn-năm-sáu loƲi báu, số khác thì làm bằng cả bảy loƲi
báu. Sở dĩ có được như thế là do năng lực của các thiện nghiệp mà các vị ấy đã tƲo
rồi. Các cung điện trên hư không này thường lơ lửng chung quanh núi Tu-di.
Chư thiên cõi trời Tứ đƲi thiên vương có tuổi thọ 500 năm tuổi trời, bằng 8
triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 50 năm quả đất.
HÀNG CHƯ THIÊN CÓ TÂM ĐỊA HUNG BẠO

Hàng chư thiên cõi Tứ đƲi thiên vương mang tâm địa hung bƲo gồm có
bốn loƲi:
(1). Gandhabbo

Gandhabbī – Càn-thát-bà nam, Càn-thát-bà nữ9 Họ sinh ra

ở những cây cối có mùi thơm, bản tính thích gây chuyện, luôn quậy phá, tƲo trở ngƲi
như làm cho người ta đau ốm, nguy hƲi về gia sản, v.v... cho những người nào đem
gỗ cây ấy về xây dựng nhà cửa, làm đồ dùng trong nhà. Họ thường xuyên ở trên cây
cối, cho dù cây đã chết, hư hoƲi, mục đổ rồi, người ta lấy về đóng thuyền bè, làm
nhà, làm tủ bàn,... vẫn cứ ở trong cây gỗ ấy, không chịu đi. Chư thiên hƲng này nằm
dưới quyền cai trị của vua trời Dhataraṭṭha.

Kumbhaṇḍo Kumbhaṇḍī – Cưu-bàn-trà nam, Cưu-bàn-trà nữ9 HƲng chư
thiên này còn có tên gọi là Rakkhasa – La-sát. Họ có hai trú xứ là ở cõi người và ở
(2).

cõi địa ngục.
 La-sát cõi người9 Chuyên bảo vệ các loƲi tài sản như ngọc báu, bảo vệ rừng
núi, sông hồ, cây cối, đền tháp, v.v... Nếu có người xâm phƲm thì họ sẽ được phép
của vua trời bắt lấy và ăn thịt.
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 La-sát địa ngục9 Chính là quỷ La-sát cai ngục, La-sát quƲ, La-sát chó, Lasát kên kên, có phận sự hành tội chúng sinh trong địa ngục, bắt lấy ăn thịt.
Các hƲng chư thiên này nằm dưới quyền cai trị của vua trời Viruḷhaka.
(3).

Nägo Nägī – Rồng nam, Rồng nữ9 Chư thiên rồng này có chú thuật tài

nghệ. Khi đến du hành ở trần gian, họ sẽ biến thân thành con người hoặc thành thú vật
như cọp, sư tử, v.v... Đặc biệt họ thích hành tội các chúng sinh địa ngục. Họ cũng rất
thích đùa vui với nhau tƲo nên những rung chuyển mƲnh mẽ, làm địa cầu rúng động
như động đất vậy. Chư thiên rồng nằm dưới quyền cai trị của vua trời Virūpakkha.
(4). Yakkho Yakkhinī – DƲ-xoa nam, DƲ-xoa nữ9 DƲ-xoa có hai loƲi9

 DƲ-xoa bàng sinh: Đây là loài thú vật, thân hình xấu xí, đáng sợ, không
có hào quang.
 DƲ-xoa chư thiên9 Loài này có thân hình xinh đẹp, có hào quang, thuộc
về hàng chư thiên. Đôi khi chúng chư thiên dƲ-xoa này lƲi thích thú hành tội các
chúng sinh trong địa ngục bèn hóa hiện thành quỷ sứ, kên kên, chó ngao, quƲ, diều
hâu rồi vào địa ngục để cắn xé, ăn uống thịt của các chúng sinh địa ngục. Họ nằm
dưới quyền cai trị của vua trời Kuvera.
2, Tāvatiṃsābhūmi – Cõi Tam thập tam:
Đây là cõi trời thứ hai, còn có tên gọi là Đao-lợi. Từ Tävatiṃsä có hai nghĩa,
như trong Päḷi định nghĩa9
* Tettiṃsa janā nibbattanti etthā’ti = tāvatiṃsā.
Thiên tử 33 vị sinh ra tƲi nơi nào, do vậy nơi ấy gọi là tävatiṃsä, dịch là tam thập
tam (đao-lợi).
* Tāva paṭhamaṃ tiṃsati pātubhavatī’ti = tāvatiṃsā.
Mặt đất nào hình thành tức là xuất hiện trước nhất (trong vũ trụ), do vậy mặt đất ấy
có tên là tävatiṃsä.
Giải thích:
* Ở Päḷi định nghĩa thứ nhất, cảnh giới là nơi sinh ra của nhóm thiên tử 33 vị
tên là Tävatiṃsä – Tam Thập Tam, theo câu chuyện như sau9
TƲi một ngôi làng tên Macala, có một nhóm người cùng nhau sinh sống, cùng
nhau làm phước thiện và đặt tên nhóm là Sahapuññakärī, số thành viên là 33 vị, đều
là nam nhân cả. Nhóm trưởng là một thanh niên có tên: Mägha. Cả nhóm luôn gọi
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nhau làm vệ sinh, sửa sang đường sá để cho mọi người đi lƲi được tiện lợi. Họ còn bố
thí các loƲi nước uống cho dân chúng giải khát và còn làm các phước xá khắp các
ngã tư đường để có chỗ nghỉ chân cho những ai qua lƲi. Khi cả 33 vị trong nhóm hết
tuổi thọ, đều tái sinh vào cõi trời thứ hai này, đứng đầu là vua trời Indra chính là
thanh niên Mägha, còn 32 vị kia cũng tái sinh thành những vị thiên tùy tùng cao cấp
của vua trời trong cõi này. Đây là lý do mà tầng trời thứ hai này có tên là Tam thập
tam (Tävatiṃsä) vậy.
* Ở Päḷi định nghĩa thứ nhì thì khi vũ trụ bị hủy hoƲi hoàn toàn, sau đó là
kiếp Không kéo dài, đến lúc hết kiếp Không thì kiếp Thành bắt đầu, vũ trụ lƲi được
tƲo ra. Đầu tiên mưa rơi xối xả xuống chỗ mà trước kia bị hủy hoƲi, rồi gió thổi ào Ʋt
phía dưới, lượng mưa rất lớn, nước rất trong, sƲch sẽ vô cùng. Về sau nước mưa bắt
đầu vẩn đục và lắng thành hƲt, thành bùn bên dưới, rồi chồng chất lên nhau thành
đất hòn, đất cục, tảng đất lớn dần lên, nước cũng bắt đầu giảm và khô ráo. Mặt đất
xuất hiện trước nhất chính là đỉnh núi Tu-di (Suneru), là nơi cư trú của chư thiên tầng
thứ hai. Do vậy, tầng trời thứ hai này có tên là Tam thập tam (Tävatiṃsä).
Chư thiên cõi trời Tam thập tam có hai hƲng9
(1). Bhummaṭṭhadevatä

– Chư thiên mặt đất9 Vua trời Indra và 32 vị thiên tử

cao cấp cùng với các thiên nam, thiên nữ tùy tùng ở trên núi Tu-di và năm loƲi chúng atu-la thiên ở dưới núi Tu-di được xếp vào hƲng Chư thiên mặt đất (Bhummaṭṭhadevatä).
(2).

Ākäsaṭṭhadevatä – Chư thiên hư không: Gồm những vị chư thiên sống

tƲi các cung điện lơ lửng trong hư không, tính từ đỉnh núi Tu-di cho đến bờ biên vũ
trụ. Có những cung điện đang có vị thiên tử sinh sống nhưng cũng có những cung
điện đang trống, chưa có vị nào cư ngụ cả.
MỘT VÀI MÔ TẢ VỀ CÕI TRỜI TAM THẬP TAM

* Vua trời của cõi này có tên là Sakka, ngài còn có các danh xưng khác như
Kosiya, Indra, Amarindra, là bậc cai trị toàn thể thiên chúng cõi Tävatiṃsä và cả chư
thiên cõi Cätummahäräjikä. Ngài ngự tƲi kinh thành Sudassana, trong cung điện
Vejayanta. Phía Đông kinh thành là vườn Nanda, phía Tây là ngự uyển Cittalatä, phía
Bắc là vườn Missaka còn phía Nam là ngự uyển Phärusaka.
* Hướng Đông Bắc có hai khu, khu thứ nhất tên là Puṇḍarika, tƲi đây có cây
đƲi thụ Pärichattaka, bên dưới là chiếc ngai đá Paṇḍukambala. Chiếc ngai này có
màu đỏ như hoa dâm bụt (japä), tự thân phồng xẹp, co giãn được tùy theo khi vua
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trời ngồi lên hay đứng dậy. Bên cƲnh còn có pháp đường Sudhammä để chư thiên tụ
hội nghe pháp: ngoài ra còn có bảo tháp Cuḷämaṇī bằng ngọc bích, bên trong tôn
thờ xá-lợi răng nhọn bên phải của Đức Thế Tôn và tóc của Ngài cắt bỏ khi đi xuất
gia. Khu thứ hai là vườn ngự uyển Mahävana, có hồ nước Sunandä, là nơi vui chơi,
thư giãn, tản bộ của vua trời Sakka.
* TƲi pháp đường Sudhammä, thông thường phƲm thiên Sumaṅkumära sẽ
xuống thuyết pháp, nhưng cũng có khi đích thân vua trời Sakka sẽ đến thuyết giảng.
* Chư thiên từ cõi trời Tam thập tam trở lên đều chỉ tục sinh dƲng Hóa sanh
(Opapätika) mà thôi. Các ngài cùng tầng trời với nhau thì nhìn thấy nhau và thấy các vị
ở tầng trời thấp hơn mình, nhưng không thể nhìn thấy vị ở tầng trời cao hơn mình.
* Vua trời Sakka có khi còn được gọi là đức vua Sahassanettä, bởi vì mặc dù
ngài chỉ có hai mắt như bao chư thiên khác, nhưng ngài có thể nhìn thấy ở khoảng
cách xa như sức thấy của ngàn con mắt vậy.
* Vua trời Indra hiện thời đã thành tựu quả Dự Lưu (Sotäpanna), hết tuổi thọ ở
cõi trời này, ngài sẽ hƲ sinh vào cõi người, trở thành vị Chuyển Luân Vương và chứng
quả Nhất Lai (Sakadägämī). Rồi ngài lƲi tái sinh vào cung trời Tam thập tam, đắc quả
Bất Lai (Anägämī): dứt kiếp sống ở đây, ngài sẽ tục sinh vào cõi trời Tịnh cư
(Suddhäväsa), từ cõi trời Vô phiền (Avihä) tiếp tục sinh lên đến tột đỉnh là cõi trời Sắc
cứu cánh (Akaniṭṭhä) và sẽ Niết-bàn tƲi đây.
Chư thiên cõi trời Tam thập tam có tuổi thọ 1.000 năm tuổi trời, bằng 36
triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 100 năm quả đất.
3, Yāmābhūmi – Cõi Dạ-ma:
Cõi trời Yämä – DƲ-ma có vị thiên chủ Suyäma cai quản, thiên chúng ở tầng
trời này được gọi là yämä hay yäma, bởi vì họ đã rời xa khỏi mọi sự khổ não, thọ
hưởng dục lƲc thiên cảnh. Như Päḷi định nghĩa9
* Dukkhato yātā apagatā’ti = yāmā.
Hàng chư thiên đi khỏi, đã tách xa khổ não, do vậy gọi là yämä, âm là dƲ-ma.
* Dibbasukhaṃ yātā payātā sampattā’ti = yāmā.
Hàng chư thiên đi đến, thành tựu an lƲc cõi trời, do vậy gọi là yämä, âm là dƲ-ma.
* Yāmānaṃ nivāsā = yāmā.
Trú xứ của hàng chư thiên đã rời xa khổ não, đƲt đến an lƲc thiên giới gọi là
yämä (bhūmi), dịch âm là cõi dƲ-ma.
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Cõi DƲ-ma này ở trong hư không, cao hơn núi Tu-di 42.000 do-tuần. Chúng
ta cũng nên biết rằng, các cõi trời Dục giới cũng cách nhau 42.000 do-tuần, đồng
đều nhau cả thảy. Chư thiên cõi DƲ-ma đều là hƲng Chư thiên hư không (Akäsaṭṭhadevatä) mà thôi, không có hƲng Chư thiên mặt đất (Bhūmaṭṭhadevatä) bởi vì họ ở trong
các cung điện lơ lửng giữa hư không và không có mặt đất như núi Tu-di để làm nền
cho họ tƲo dựng các cung điện. Cũng vì lẽ đó, hàng chư thiên ở các cõi trời Dục giới
khác trở lên cũng thuộc về hƲng Chư thiên hư không.
Chư thiên cõi trời DƲ-ma có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Tam thập
tam, là 2.000 năm tuổi trời, bằng 144 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này
bằng 200 năm quả đất.
4, Tusitābhūmi – Cõi Đâu-xuất:
Cai quản cõi trời Tusitä – Đâu-xuất này là thiên chủ Satusitta, cảnh giới này
có tên là Tusitä vì theo như Päḷi định nghĩa9
* Niccaṃ tusanti ettha nibbatti devā’ti = tusitā.
Hàng chư thiên sinh ra nơi cõi này thường xuyên hoan hỷ, do vậy gọi là tusitä, âm là
đâu-xuất.
* Attano sirisampattiyā tusaṃ pītiṃ itā gātā’ti = tusitā.
Hàng chư thiên nào thành tựu với niềm hân hoan, phỉ lƲc nơi thiên sản của tự thân,
hàng chư thiên ấy có tên gọi là tusitä, âm là đâu-xuất.
Ở Päḷi định nghĩa thứ hai này, muốn nói đến từ Tusitä là tên của các thiên
chúng ở cõi này. Còn để nói đến cảnh giới, cũng có tên như vậy thì Päḷi định nghĩa
thứ ba nêu lên như sau9
* Tusitānaṃ nivāsā = tusitā.
Trú xứ của hàng chư thiên thường hoan hỷ gọi là tusitä (bhūmi), dịch âm là
cõi đâu-xuất.
Đây là cảnh giới tuyệt vời an lƲc vì tách biệt mọi sự muộn phiền, nóng nảy, các vị
ở đây thường đầy ắp tươi vui, hoan hỷ: đó là thành quả hƲnh phúc của tự thân các ngài.
Cõi Đâu-xuất này tối thượng hơn tất cả các cõi trời Dục giới khác, bởi lẽ, mọi
vị Bồ-tát trước khi hƲ sinh vào cõi người để thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác đã cư
ngụ tƲi đây. Kể luôn các vị trước khi trở thành bậc Thượng thủ đệ tử của Đức Phật
trong cõi người cũng đã sống tƲi cõi này trước đã. Hiện nay Bồ-tát Di-lặc (Metteyya)
đang thuyết pháp tƲi nội viện của cung trời này, ngài sẽ đản sinh vào thế giới loài
người tƲi Nam thiệm bộ châu để thành vị Phật tiếp theo trong ngày vị lai.
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Cõi Đâu-xuất này nằm giữa hư không và thiên chúng thuộc hƲng Chư thiên
hư không mà thôi. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không tính từ cõi
DƲ-ma lên cao 42.000 do-tuần, và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ.
Chư thiên cõi trời Đâu-xuất có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời DƲ-ma, là
4.000 năm tuổi trời, bằng 576 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 400
năm quả đất.
5, Nimmānaratībhūmi – Cõi Hóa lạc:
Đây này là cõi thứ năm trong sáu cõi trời Dục giới. Cai quản cõi trời
Nimmänaratī – Hóa lƲc này là thiên chủ Sunimmita. Sở dĩ cảnh giới này có tên gọi
như thế vì chư thiên sinh ra tƲi cõi trời này có khả năng thụ hưởng ngũ dục mà tự
biến hiện ra được tùy ý thích của mình. Như Päḷi định nghĩa9
* Yathā rucite bhoge sayameva nimminitvā ramanti etthā’ti = nimmānaratī.
Chư thiên cõi trời này tự mình hóa hiện đồ dùng tùy ý ra sao rồi hân hoan thỏa thích
như thế, do vậy cõi trời ấy gọi là nimmänaratī, dịch là hóa lƲc.
Các vị chư thiên trong cõi Hóa LƲc này cũng có tên gọi là Nimmänaratī, như
trong Päḷi định nghĩa9
* Nimmānaratī etesan’ti = nimmānaratino .
Hàng chư thiên được gọi là nimmänaratī, bởi vì các ngài hân hoan thụ hưởng ngũ
dục mà do mình biến hiện ra.
Giải thích:
Ở bốn cõi trời vừa nêu, tính từ Tứ đƲi thiên vương, Tam thập tam, DƲ-ma,
đến Đâu-xuất thì đa phần các vị thiên tử sinh sống ở đấy đều có đôi lứa của mình.
Có những vị thiên nam có nhiều thiên nữ theo hầu, có vị ít, có vị nhiều tùy phước
báu, duyên nghiệp mà mình đã tƲo. Nhưng ở cõi Hóa lƲc này và cả cõi Tha hóa tự tƲi
(sẽ được nói đến tiếp sau) sẽ không có đôi, có cặp của riêng mình. Khi nào các vị có
nhu cầu hưởng dục lứa đôi thì tự mình hóa hiện ra đối tượng mà bản thân mong cầu,
sau khi đã thỏa mãn thọ lƲc của dục vọng thì đối tượng đã được hóa hiện ra đó sẽ tự
động biến mất.
Cõi Hóa lƲc này nằm giữa hư không cho nên thiên chúng cũng thuộc hƲng
Chư thiên hư không vậy. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không tính từ
cõi Đâu-xuất lên cao 42.000 do-tuần, và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ. Chư
thiên ở đây có thân hình đẹp đẽ, da dẻ mịn màng hơn hàng chư thiên các tầng trời
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phía dưới. Chư thiên cõi trời Hóa lƲc có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Đâu-xuất,
là 8.000 năm tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng
800 năm quả đất.
6, Paranimmitavasavattībhūmi – Cõi Tha hóa tự tại:
Đây là cảnh giới tột cùng và cao nhất trong sáu cõi trời Dục giới. Cai quản cõi
trời Paranimmitavasacattī – Tha hóa tự tƲi này là vua trời Paranimmita. Có nơi cho
rằng tên của vị này là Vasavatti.
Các vị thiên tử trong cõi này có niềm hƲnh phúc, sung sướng, hưởng thụ ngũ
dục tối thượng theo sở thích mà không cần tự biến hóa hay phải tìm kiếm mà các
thiên chúng lân cận sẽ hiểu ý nguyện của mình và sẽ hóa hiện ra cho đúng như
nguyện vọng mọi điều. Như Päḷi định nghĩa9
* Attano ruciṃ ñātvā parehi nimmitesu bhogesu vasaṃ vattanti etthā’ti
= paranimmitavasavattino.
Hàng chư thiên sống ở cõi ấy thọ hưởng vật dụng mà các vị khác biết được ý mình
rồi hóa hiện cho, do vậy cõi ấy gọi là paranimmitavasavattī, dịch là tha hóa tự tƲi.
* Paranimmittesu bhogesu vasaṃ vattanti = paranimmitavasavattino.
Hàng chư thiên có tên là paranimmitavasavattī, dịch là tha hóa tự tƲi bởi vì thọ
hưởng vật dụng mà các vị khác hóa hiện cho.
* Paranimmitavasavattinaṃ nivāsā = paranimmitavasavattī.
Trú xứ của hàng chư thiên thọ hưởng vật dụng mà các vị khác hóa hiện cho gọi là
paranimmitavasavattī (bhūmi), dịch là cõi tha hóa tự tƲi.
Giải thích:
Chư thiên ở cõi Tha hóa tự tƲi này, cả thiên nam lẫn thiên nữ, khi nào có
mong cầu thọ hưởng ngũ dục thì tƲi khi ấy, các vị thiên tùy tùng hầu cận sẽ hiểu ý và
sẽ hóa hiện các vật dụng mà chủ nhân cần đến rồi dâng lên cho dùng. Cũng như thế
nên chư thiên cảnh giới này cũng không cần bƲn đôi lứa thường xuyên như bốn cõi
trời bậc dưới là9 Tứ đƲi thiên vương, DƲ-ma, Đao-lợi, Đâu-xuất.
Cõi Tha hóa tự tƲi này nằm giữa hư không cho nên thiên chúng cũng thuộc
hƲng Chư thiên hư không vậy. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không,
đẹp đẽ vô cùng, trang hoàng bằng châu báu ngọc ngà. Tính từ cõi Hóa lƲc lên cao
42.000 do-tuần và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ là trú xứ của cõi trời này. Chư
thiên ở đây có thân hình đẹp đẽ, da dẻ mịn màng hơn hàng chư thiên cõi Hóa lƲc.
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Họ có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Hóa lƲc, là 16.000 năm tuổi trời, bằng
9.216 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 1.600 năm quả đất.
VỀ VỊ VUA CAI TRỊ CẢ SÁU CÕI TRỜI DỤC GIỚI

Vua trời Vasavatti không chỉ cai quản cung trời Tha hóa tự tƲi mà ngài còn cai
quản hết cả năm tầng trời còn lƲi nữa.
Thời Đức Phật Gotama tƲi thế, vua trời này là vị Ma vương (Mära), thuộc hàng
chư thiên tà kiến, không có đức tin nơi Phật pháp, là kẻ luôn gây khó khăn và trở
ngƲi cho Đức Thế Tôn kể từ lúc Ngài xuất gia đến khi nhập Niết-bàn. Khi Đức ĐƲo
Sư đã Niết-bàn được 300 năm, lúc bấy giờ đƲi đế A-Dục (Asokamahäräja) cai trị quốc
độ rộng lớn, đóng đô tƲi kinh thành Päṭalīputta, có đức tin trong sƲch nơi Giáo pháp,
đã cho xây dựng 74.000 đƲi bảo tháp, tôn thờ xá-lợi Đức Thế Tôn khắp cõi Nam
thiệm bộ châu, cho dân chúng chiêm ngưỡng và lễ bái cúng dường. Khi đã xây dựng
xong, đức vua cho tổ chức lễ khánh thành suốt bảy tháng bảy ngày. Bấy giờ Ma
vương Vasavatti tìm mọi cách để phá hỏng đƲi lễ bằng việc sử dụng các loƲi thần
thông mà mình đã tu luyện được. Nhưng tất cả đều không thành tựu ý định như
nguyện của Ma vương, bởi có vị tỳ khưu trưởng lão Upagutta đã trợ giúp nhà vua,
ngăn cản mọi sự phá hoƲi của Ma vương. Ngài dùng thần thông đè bẹp Ma vương,
làm cho Ma vương mất hết năng lực của mình, chấp nhận đầu hàng và hóa giải tà
kiến, quay về tin tưởng nơi ân đức Tam Bảo và phát nguyện thành một vị Phật trong
ngày vị lai.
SO SÁNH SỐ LƯỢNG THÁNH NHÂN Ở CÕI NGƯỜI VÀ CÕI TRỜI

Nếu có câu hỏi được đặt ra rằng giữa cõi trời và cõi người thì cõi nào có số
lượng Thánh nhân (Ariyapuggala) nhiều hơn. Câu trả lời tất nhiên là ở cõi trời, số lượng
Thánh nhân nhiều hơn gấp bội bội lần. Vì sao thế?
Chúng ta hãy thử quan sát, tìm hiểu xem, vào thời Đức Phật còn tƲi thế, có
rất nhiều cư sĩ và bậc xuất gia, trú tƲi thành Sävatthī, Rajagaha, Vesälī, Kosambī,
Kapilavatthu, ... đã đến nghe pháp từ Đức ĐƲo Sư, rồi đắc quả Thánh nhân, từ bậc
Dự Lưu trở lên nhiều đến hàng chục triệu vị. Khi các vị này hết tuổi thọ, thiện nghiệp
sẽ dẫn đi tục sinh phần đông là vào sáu cõi trời Dục giới.
LƲi nữa, hàng chư thiên đang ở trên sáu cõi Dục giới này, vào thời đó, được
cơ hội nghe pháp từ Đức Thế Tôn, được nghe bảy bộ Abhidhamma, nghe Kinh
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Chuyển Pháp Luân, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Tứ Niệm Xứ, v.v... rồi chứng đắc Sơ
Thánh, Nhị Thánh rất nhiều, không thể đếm hết.
Riêng đối với các vị Thánh Bất Lai và A-ra-hán thì không nhất thiết phải tính
vào số lượng này nữa. Bởi vì bậc Thánh Bất Lai sau khi mãn kiếp ở cõi người sẽ
không trở lƲi tái sinh làm người hay chư thiên Dục giới nữa mà các ngài sẽ tục sinh
vào cõi phƲm thiên mà thôi. Còn với bậc Thánh A-ra-hán thì khi giã từ thế gian này,
các ngài sẽ nhập Niết-bàn, vĩnh viễn không còn tử sinh luân hồi trong Tam giới.
Thế gian chúng ta đang sống bây giờ đây, là thời đƲi mà nhân tính và đƲo đức
suy đồi, các bậc chân nhân (sappurisa), các bậc thức giả, bậc thiện tri thức ngày càng ít
đi, thì nói gì đến các bậc Thánh nhân. Con người trong thời đƲi này đầy rẫy tham,
sân, si, vô tàm, vô quý, không nghiêm trì giới luật, không học tập pháp bậc cao nhân,
không trau dồi, đào luyện pháp bậc cao nhân, nên chi xã hội càng ngày càng nhiễu
nhương, loƲn động, thì số người có mong mỏi tầm cầu pháp học pháp hành tất phải
càng ít đi.
Với những lý do trên, chắc chắn khẳng định rằng số lượng bậc Thánh nhân
trên các cõi trời là đông đảo hơn ở cõi người là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, việc
mà bậc Thánh nhân trong cõi người ít hơn trên thiên giới là do người có tín tâm với
Phật giáo trong cõi người có số lượng rất ít. Ngoài ra họ lƲi không mấy quan tâm đến
pháp học, pháp hành nên không có hiểu biết gì nhiều về những lời dƲy của Đức Phật
để đủ mà đưa mình thoát cảnh phàm nhân, trở thành bậc Thánh. Việc đắc quả
Thánh này phải hội đủ 7 tiêu chuẩn9
(1). Phải là người Tam nhân (Tihetukapuggala) ,
(2). Cần huân tập các công hƲnh ba-la-mật trên phương diện thiền tuệ

(vipassanä) từ nhiều kiếp trước.
(3). Trong kiếp hiện tƲi cần siêng thực hành chánh pháp.
(4). Cần hiểu đúng và hành đúng việc tu tiến thiền tuệ.
(5). Có trú xứ thích hợp với việc thực hành chánh pháp.
(6). Tránh xa 10 điều bận tâm(*) khi tu tiến thiền tuệ.
(7). Sử dụng thời gian hợp lý cho pháp thực hành.
Để suy xét rằng trong kiếp hiện tƲi này, bản thân có thể chứng đắc ĐƲo, Quả,
trở thành Thánh nhân hay không thì cần phải kể đến pháp Padhäniyaṅga mà Đức
Phật đã dƲy qua năm chi pháp là:
(1). Tự thân phải là người có đức tin trong sƲch nơi Tam Bảo,
(2). Cần có thân thể khỏe mƲnh, không có bệnh tật,
(*) Xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập VI, trang 71
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(3). Không có tâm dối trá, lừa lọc thầy tổ, bè bƲn cùng tu tập,
(4). Phải tinh cần, nỗ lực, quyết tâm thực hành chánh pháp,
(5). Ít nhất phải đƲt đến Tuệ sanh diệt (Ubhayabbayañäṇä).

Người nào, suy xét rằng bản thân hội đủ cả năm pháp này thì chắc chắn
trong kiếp hiện tƲi mình sẽ chứng đắc ĐƲo, Quả, trở thành bậc Thánh nhân. Còn nếu
thiếu sót dù chỉ một pháp thì cần phải nhiệt tâm, nỗ lực tu tiến hơn nữa để đƲt thành
nguyện vọng trong những đời kiếp sau.
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TẠI CÁC CÕI TRỜI

Việc Phật giáo phát triển và truyền bá rộng rãi cần dựa vào những người Phật
tử là chủ yếu. Nơi nào có nhiều người tín thành Phật giáo, nơi ấy Phật giáo được lan
truyền và phát triển thuận lợi. Ở những trú xứ có người theo Phật nhiều thì cần thiết
phải có nhiều bậc thiện tri thức, nhiều bậc chân tu và nhất là nhiều Thánh nhân, là
những vị hiểu rõ pháp học, biết đúng pháp hành.
TƲi thiên giới, như đã nêu trên, có rất nhiều Thánh nhân, số lượng không kể
xiết. Điều này nói lên rằng, Phật giáo ở trên các cõi trời phát triển và lan rộng ra
mƲnh mẽ hơn ở cõi nhân loƲi này là do có các vị Thánh nhân đang sinh sống ở đấy.
Dẫu rằng trên thế gian này vẫn có việc dƲy, học và hành theo Tam TƲng, Chú giải, ...
từ việc nghe pháp, giảng pháp theo thường lệ, hoặc có các thiền viện hướng dẫn
hành trì thiền định, thiền tuệ, ngoài ra còn có Tăng chúng là những bậc xuất gia tu
học (trên thiên giới không có); tuy nhiên số lượng người theo Phật giáo vẫn còn ít ỏi hơn
nhiều, chưa được truyền bá cùng khắp như trên các cõi trời.
Do vậy, chư thiên là các bậc cần phải kính lễ, cúng dường. Ngoài những vị
thiên tử là Thánh nhân rồi, còn lƲi phần đông các ngài đều có công lao trong việc
phát triển Phật giáo, là những vị có chánh kiến.
CHƯ THIÊN LÀ BẬC ĐÁNG LỄ BÁI, CÚNG DƯỜNG

Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo có nêu Mười tùy niệm (änussati), trong đó có mục
Niệm Thiên (Devatänussati). Nghĩa là niệm, là ghi nhớ, ghi nhận công đức của các vị
thiên tử. Đây là một đề mục của việc hành thiền định (samathabhävanä), giúp cho tâm
được vắng lặng, thanh tịnh. Ngoài ra, hàng chư thiên được sinh ra trong thiên giới
cũng do quả báo của việc thực hành bảy pháp Chân nhân (Sappurisadhamma). Đó là9
 Saddhä – Đức tin,

 Sīla – Giới hƲnh,
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 Hiri – Tàm,
 Bähusuta – Đa văn,
 Paññä – Trí Tuệ.

 Otappa – Quý,
 Cäga - Xả ly và

Khi nghĩ nhớ đến các ân đức của chư thiên, lấy đó làm đối tượng thì các Lộ
trình tâm sẽ có Tốc hành tâm là ĐƲi thiện tâm, không bị tham, sân, si nhảy vào chế
ngự được và lúc ấy, tâm no đầy hoan hỷ, phấn chấn, ...
Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttaranikäya) có nêu rằng nếu gia chủ kính lễ, tri
ân chư thiên đang ngụ tƲi gia cư của mình, trong làng xã mình thì đó là điều cát
tường, hƲnh phúc cho bản thân và gia đình.
Trong Kinh ĐƲi Niết-bàn (Mahäparinibbänasutta) cũng trình bày rằng cung kính
lễ bái với chư thiên ngự các nơi như trong nhà, ngoài ngõ, đường sá, sông hồ, v.v.. thì
sẽ được các ngài hộ trì, che chở, nâng đỡ, có thể thoát khỏi nƲn tai, nguy hiểm. Và
ngược lƲi, nếu người nào không cung kính, lễ bái chư thiên thường dễ gặp hoƲn nƲn
mà không biết.
Trong Kinh Linh Bảo (Rattanasutta) có ghi rằng người nào luôn cung kính, cúng
dường chư thiên sẽ được nhận tâm Từ do các vị ấy ban rải cho.
Trong Chuyện NgƲ Quỷ (Petavatthu) nói rằng người nào cúng dường, lễ bái
đến bốn vua trời cõi Tứ đƲi thiên vương, sẽ được kết quả là thân lƲc, tâm an, được
chư thiên đền đáp, hộ trì, nâng đỡ.
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C. RŪPĀVACARABHŪMI – CÕI SẮC GIỚI

Päḷi định nghĩa:
* Rūpabrahmānaṃ bhūmi = rūpāvacarabhūmi.
Nơi sinh của các vị phạm thiên gọi là rūpävacarabhūmi, dịch là cõi sắc giới.
* Rūpassa bhāvo = rūpaṃ.
Cảnh giới là nơi sinh của sắc gọi là cõi sắc giới.
Giải thích:
– Päḷi định nghĩa thứ nhất nói đến cõi Sắc giới (Rūpävacarabhūmi) theo nền
tảng người (puggalädhiṭṭhäna), đó là nơi các vị phạm thiên sinh sống và theo nền tảng
pháp (dhammädhiṭṭhäna) chính là nơi sinh của các Sắc giới quả tâm (Rūpävacaravipäkacitta). Điều này cũng có nghĩa rằng đây là cảnh giới mà sắc thân và tâm ý của
chư phạm thiên được sinh ra.
– Về phần Päḷi định nghĩa thứ hai muốn nói đến cõi trời Vô tưởng (Asaññasattabhūmi), là nơi sinh của các vị phạm thiên Vô tưởng (Asaññasattabrahma), các ngài
chỉ có sắc pháp không thôi, không có tâm tưởng (danh pháp) gì cả, nhằm để trình bày
đầy đủ 16 cảnh giới của cõi Sắc giới vậy.
– Cõi Sắc giới gồm 16 tầng trời này là nơi sinh ra và cư ngụ của các vị phạm
thiên có sắc, ngoài ra còn có những vị phạm thiên không có sắc (chỉ có danh pháp mà
thôi) – những vị này gọi là phạm thiên vô sắc (arūpabrahma). Họ có cảnh giới khác, sẽ
được tìm hiểu ở phần sau.
Từ Brahma – Phạm thiên nghĩa là bậc hành trì tu tiến và có các công đức đặc
biệt như thiền định chẳng hạn, họ chính là các vị trời trên các cõi Phạm thiên giới
(Brahmaloka). Như trong Päḷi định nghĩa:
* Brūhanti vaḍḍhanti atipaṇītehi jhānādiguṇehī‟ti = brahmāno.
Các vị trời tiến tu với các công đức vi tế tuyệt diệu như thiền chẳng hạn, do vậy các
vị ấy được gọi là brahma, dịch là phạm thiên.
Giải thích:
Thông thường, thế gian và pháp tánh luôn có sự tiến triển theo xu hướng của
tự thân. Trên bình diện thế gian, sự đầy đủ, sung túc của sức khỏe, tài sản, sắc đẹp,
hạnh phúc, trí tuệ, tuổi thọ, danh vọng, tùy tùng, ... là những gì mà chúng sinh tầm
cầu, mong muốn có được và gọi đó là sự phát triển, tiến bộ theo thế gian.
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Còn trên bình diện pháp tánh thì sự tăng trưởng của nội tâm đặt cơ sở trên
các thiện pháp như: bố thí, trì giới, hành thiền và hơn thế nữa là thiền định, thần
thông, Đạo, Quả, Niết-bàn. Đây là sự phát triển đồng hành với pháp học, pháp hành
và pháp thành, và có tên gọi là sự phát triển, tiến bộ theo pháp tánh.
Đối với hàng phạm thiên, các vị có cả sự tiến triển theo cả thế gian lẫn pháp
tánh. Bởi vì các ngài có tuổi thọ dài lâu, sắc đẹp tuyệt diệu, hào quang sáng chói,
hạnh phúc thù thắng, thân thể cường tráng, cung điện đẹp đẽ, tùy tùng đông đảo,
v.v... Tất cả đều tối thắng và vi diệu hơn những gì mà chư thiên hoặc nhân loại cõi
Dục giới có được. Bên cạnh đó, về mặt pháp tánh, các ngài có giới, định, tuệ, thiền,
thần thông nói chung và còn có Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Tùy hỷ và Xả, là các yếu tố
tất yếu để được gọi là Brahmavihära – Phạm trú.
Cõi Sắc giới có 16 cảnh giới, được chia theo bốn tầng thiền như sau:
 Paṭhamajjhänabhūmi – Cõi Sơ thiền,
 Dutiyajjhänabhūmi – Cõi Nhị thiền,
 Tatiyajjhänabhūmi – Cõi Tam thiền,
 Catutthajjhänabhūmi – Cõi Tứ thiền.
I. PAṬHAMAJJHĀNABHŪMI – CÕI SƠ THIỀN:

Paṭhamajjhänabhūmi – Cõi Sơ thiền là cảnh giới mà các vị đã đắc Sơ thiền
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Đệ nhất thiền quả tâm
(Paṭhamajjhänavipäkacitta). Tâm này tục sinh trong ba cõi của tầng trời Sơ thiền:
1, Brahmaparisajjābhūmi – Cõi Phạm chúng:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên bình thường, là dân thường, là
tùy tùng, không có quyền lực gì đặc biệt, như Päḷi có nêu:
* Parisati bhāvā = parisajjā.
Hội chúng trong đoàn thể gọi là parisajjä – phạm chúng.
* Brahmānaṃ parisajjā = brahmaparisajjā.
Hàng phạm thiên là đồ chúng của đại phạm thiên gọi là brahmaparisajjä – phạm
chúng thiên.
* Brahmaparisajjānaṃ nibbattā‟ti = brahmaparisajjā.
Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của hàng phạm thiên tùy tùng gọi là brahmaparisajjä

– cõi phạm chúng.
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Như vậy, từ ngữ: Phạm chúng (Brahmaparisajjä) là tên gọi của các vị phạm
thiên ở trong cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà họ sinh ra và cư
trú là cõi Phạm chúng (Brahmaparisajjä) nữa.
2, Brahmapurohitābhūmi – Cõi Phạm phụ:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên làm cố vấn, là đại thần, vị
điều hành công việc của Phạm chủ. Như Päḷi có định nghĩa:
* Pure uccaṭhāne ohanti tiṭṭhantī‟ti = purohitā.
Hàng phạm thiên có chức vụ cao, có địa vị, điều hành công việc của đại phạm thiên
gọi là purohitä – phạm phụ.
* Brahmānaṃ purohitā = brahmapurohitā.
Các vị phạm thiên làm cố vấn hay cận thần của đại phạm thiên gọi là brahmapurohitä – phạm phụ thiên.
* Brahmapurohitānaṃ nibbattā‟ti = brahmapurohitā.
Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của hàng phạm thiên cố vấn gọi là brahmapurohitä

– cõi phạm phụ.

Như vậy, từ ngữ: Phạm phụ (Brahmapurohitä) là tên gọi của các vị phạm thiên
ở trong cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà họ sinh ra và cư trú là
cõi Phạm chúng (Brahmapurohitä) nữa.
3, Mahābrahmābhūmi – Cõi Đại phạm:
Cõi này là nơi sinh sống của vị Đại phạm thiên, ngài là Phạm chủ, có sự tấn
hóa với các công đức to lớn như thiền định chẳng hạn trong cõi Sơ thiền. Như Päḷi có
định nghĩa:
* Brūhatī parivaddhatī‟ti = brahmā.
Vị trời có ân đức to lớn, tối thắng gọi là phạm thiên – brahma.
* Mahanto brahmā = mahābrahmā.
Vị phạm thiên là chủ tể, là bậc cai quản gọi là mahäbrahma – đại phạm thiên.
* Mahābrahmānaṃ nibbattā‟ti = mahābrahmā.
Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của vị đại phạm thiên gọi là mahäbrahmä – cõi

đại phạm.

Như vậy, từ ngữ: Đại phạm (Mahäbrahma) là danh xưng của vị Đại phạm
thiên, là vị Phạm chủ ở cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy
sinh ra và cư trú là cõi Đại phạm (Mahäbrahmä) nữa.
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Đại phạm thiên có 3 hạng:
(1). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 1.000 vũ trụ (cakkaväḷa) gọi

là Sahassabrahma.

(2). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 2.000 vũ trụ gọi là

Dvisahassabrahma.

(3). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 3.000 vũ trụ gọi là

Tisahassabrahma.

Trong cả bốn cõi thiền Sắc giới (trừ cõi Vô tưởng), mỗi cõi đều chia hàng phạm
thiên ra thành ba bậc, đó là:
(1).

Phạm chúng thiên (Parisajjäbrahma): là hàng tùy tùng, đồ chúng, thần

dân của vị Phạm chủ hay Đại phạm thiên.
(2).

Phạm phụ thiên (Purohitäbrahma): là hàng cố vấn, đại thần, trợ lý cho

Đại phạm thiên.
(3). Đại phạm thiên (Mahäbrahma): là vị chủ tể, nguyên thủ, gọi là Phạm chủ

hay Đại phạm thiên.
PHÂN HẠNG PHẠM THIÊN THEO BA CÕI

Việc phân hạng các phạm thiên theo ba cõi trong cùng một tầng thiền ấy là
tùy địa vị, chức phận của các ngài và sẽ gọi tên theo địa vị đó.
Lại nữa, việc phân hạng này còn dựa trên sự sinh khởi của các thiền tâm
(jhänacitta) mạnh yếu khác nhau nữa. Chẳng hạn vị nào đã đắc Sơ thiền, thuần thục
xuất nhập, thì năng lực của thiền này rất mạnh, gọi là thiền vi tế (paṇītajjhäna) và sẽ
cho quả tục sinh vào cõi Đại phạm thiên. Nếu thiền định của vị đó ở tầm trung trung
(majjhimajjhäna) thì sẽ cho quả tục sinh vào cõi Phạm phụ thiên. Và tất nhiên vị nào
đắc Sơ thiền còn mới, năng lực chưa mạnh, chưa thuần thục thì sẽ tục sinh vào cõi
Phạm chúng thiên.
Bên cạnh đó, sự phân chia hàng phạm thiên thành ba hạng, ba cõi là do tính
theo tuổi thọ của các vị ấy. Cụ thể là:
 Phạm chúng thiên có tuổi thọ là 1/3 Đại kiếp (Mahäkappa).
 Phạm phụ thiên có tuổi thọ là 1/2 Đại kiếp.
 Đại phạm thiên có tuổi thọ là 1 Đại kiếp.
Ngay cả các tầng trời Nhị thiền, Tam thiền cũng chia thành ba cõi như
trên, nhưng lại gọi tên khác đi, vấn đề này sẽ được trình bày trong phần sau.
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VỊ TRÍ CỦA BA CÕI SƠ THIỀN

Tầng trời Sơ thiền có ba cõi như đã biết, nhưng ba cõi này không nằm theo
thứ tự phân lập trên dưới mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau,
giống như mặt đất của loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng
cách từ cõi trời Dục giới Tha hóa tự tại đến đấy là khoảng 5.507.000 do-tuần, có cung
điện, vườn hoa, hồ sen, v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng.
Cảnh giới Sơ thiền được phân làm ba khu vực (trú xứ) để làm nơi cư ngụ, sinh
hoạt của Đại phạm thiên, của Phạm phụ thiên và của Phạm chúng thiên. Tất cả các
trú xứ này đều ở trên cùng một nền móng, tuy nhiên lại gọi tên theo tầng, theo lớp là
để phân biệt địa vị, chức phận của từng hạng phạm thiên mà thôi. Như trong bộ
Dhammahadayavibhaṅgaaṭṭḥakathä có ghi:
“Ime tayopi janā paṭhamajjhānabhūmiyaṃ ekatāle vasanti”.
”Cả ba hạng phạm thiên này đều ở trên cùng một trú xứ là cõi đệ nhất thiền”.
Trong cõi Sơ thiền, số lượng các vị Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên rất
đông đảo, các ngài sinh sống trong các cung điện của mình tương thích với cõi thiền
mà mình đã được sinh ra. Nhưng riêng cõi Đại phạm thiên thì chỉ có một mình Phạm
chủ là vị vua của toàn tầng trời Sơ thiền mà thôi. Điều này y cứ một đoạn Päḷi trong
Kinh Phạm Võng (Brahmajälasutta) như sau:
“Tatra sutaṃ bhikkhave brahmā (mahābrahmā) ca brahmapurohitā ca
brahmapārisajjā ca ujjhāyanti khīyanti ... ”.
”Này chư tỳ khưu, như được nghe, phạm thiên (đại phạm thiên), phạm phụ thiên
cũng như phạm chúng thiên sẽ sinh ra, sẽ chết đi”.
Nghĩa là, khi thế gian bị hủy diệt do các nạn tai: lửa, nước và gió thì cõi Sơ
thiền cũng bị tiêu hoại. Sau đó đến lúc thế giới được tạo dựng trở lại, thì vị Đại phạm
thiên sinh ra trước, rồi mới đến các vị Phạm phụ thiên, Phạm chúng thiên sinh tiếp về
sau. Bởi lẽ, trong đoạn Päḷi trên, từ brahmā (mahäbrahmä) là danh từ số ít (ekavacana)
nên có thể suy ra rằng chỉ có một vị chúa tể Đại phạm thiên mà thôi; bên cạnh đó thì
các từ brahmapurohitā và brahmapārisajjā đều là các danh từ số nhiều (bähuvacana)
nên có thể kết luận rằng có nhiều vị Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên vậy.
II. DUTIYAJJHĀNABHŪMI – CÕI NHỊ THIỀN:

Dutiyajjhänabhūmi – Cõi Nhị thiền là cảnh giới mà các vị đã đắc Nhị thiền
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là quả của Đệ nhị thiền
thiện tâm (Dutiyajjhänakusalacitta) và Đệ tam thiền thiện tâm (Tatiyajjhänakusalacitta).
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Hai tâm này cho quả chính là các tâm tục sinh (paṭisandhicitta), đó là: Đệ nhị
thiền quả tâm (Dutiyajjhänavipäkacitta) và Đệ tam thiền quả tâm (Tatiyajjhänavipäkacitta)
trong cõi Nhị thiền này. Sở dĩ như thế bởi vì Đệ nhị thiền thiện tâm đoạn trừ được
thiền chi Tầm (Vitakka), còn Đệ tam thiền thiện tâm đoạn trừ được thiền chi Tứ
(Vicära); năng lực của hai hạng Thiền thiện tâm này không có gì đặc biệt khác nhau là
mấy và cả hai cũng chưa vượt được thiền chi Phỉ (Pīti) để đạt đến Đệ tứ thiền thiện
tâm rồi cho quả tục sinh vào cõi Tam thiền. Nói về thực tính pháp thì Tầm làm phận
sự nâng tâm đến đối tượng; Tứ thì chà xát, ép tâm lên đối tượng, cả hai pháp này
gần gũi và thân cận nhau, không xa nhau là mấy. Do vậy, kết quả là Đệ nhị thiền
thiện tâm và Đệ tam thiền thiện tâm cùng cho quả tục sinh trong cõi Nhị thiền vậy.
Cõi Nhị thiền cũng chia làm ba cảnh giới và được đặt trên một nền móng
như cõi Sơ thiền đã nêu:
1, Parittābhābhūmi – Cõi Thiểu quang:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang nhỏ ít ỏi, không
lan tỏa rộng và chiếu diệu như phạm thiên ở các cõi thiền cao hơn, Päḷi có nêu:
* Parittā ābhā etesan‟ti = parittābhā.
Phạm thiên có hào quang ít hơn các vị ở bậc trên gọi là parittäbhä – thiểu quang.
* Parittābhānaṃ nibbattā‟ti = parittābhā.
Nơi sinh sống của hàng phạm thiên thiểu quang gọi parittäbhä – cõi thiểu quang.
Như vậy, từ ngữ: Thiểu quang (Parittäbhä) là tên của hàng phạm thiên ở tầng
trời Đệ nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú là
cõi Thiểu quang (Parittäbhä) nữa.
2, Appamāṇābhābhūmi – Cõi Vô lượng quang:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang chiếu diệu vô
lượng vô biên, không đo lường được, như Päḷi có nêu:
* Appamāṇa ābhā etesan‟ti = appamāṇābhā.
Phạm thiên có hào quang vô lượng gọi là appamäṇäbhä – vô lượng quang.
* Appamāṇābhānaṃ nibbattā‟ti = appamāṇābhā.
Nơi sinh sống của hàng phạm thiên vô lượng quang gọi appamäṇäbhä – cõi vô lượng
quang.
Như vậy, từ ngữ: Vô lượng quang (Appamäṇäbhä) là tên của hàng phạm thiên
ở tầng trời Nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú
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là cõi Vô lượng quang (Appamäṇäbhä) nữa.
3, Ābhassarābhūmi – Cõi Biến quang:
Cõi này là nơi sinh sống của vị phạm thiên có hào quang phóng ra, chiếu ra
từ thân thể, như Päḷi có nêu:
* Sarati nissaratī‟ti = sarā.
Hào quang chiếu ra, phát ra gọi là sarä.
* Ābhā sarā etesan‟ti = abhassarā.
Phạm thiên có hào quang phóng, chiếu ra gọi là abhassarä – biến quang.
* Abhassarānaṃ nibbattā‟ti = abhassarā.
Nơi sinh sống của phạm thiên biến quang gọi là abhassarä – cõi biến quang.
Như vậy, từ ngữ: Biến quang (Abhassarä) là tên của vị phạm thiên sinh ra cõi
trời Nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy sinh ra và cư trú là cõi Biến
quang (Abhassarä) nữa.
Chư phạm thiên Biến quang luôn có pháp hỷ lạc trong thiền mà mình đắc
được, đó chính là Pīti – Phỉ thiền chi thường xuyên sung mãn. Nhờ vậy mà tâm của
các vị ấy luôn trong sáng, thanh tịnh và khiến cho các sắc pháp sinh khởi do tâm, gọi
là: Tâm khởi sắc (Cittajarūpa) của các ngài sẽ thanh tịnh, trong sáng theo. Khi đã như
thế thì Thời tiết khởi sắc (Utujarūpa) cũng sẽ thanh tịnh, trong sáng, làm cho hào
quang phóng chiếu tỏa rạng ra. Đấy chính là năng lực của Thời tiết khởi sắc dựa trên
Tâm khởi sắc gọi là Tâm trợ thời tiết khởi sắc (Cittapaccayautujarūpa) vậy.
Cả ba cõi ở tầng trời Nhị thiền này không nằm theo thứ tự phân lập trên dưới
mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau, giống như mặt đất của
loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng cách từ cõi trời Sơ
thiền đến cõi này là khoảng 5.507.000 do-tuần, có cung điện, vườn hoa, hồ sen,
v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng.
Chư phạm thiên ở cõi Nhị thiền có địa vị và tuổi thọ như sau:
 Thiểu quang thiên có địa vị như Phạm chúng thiên và có tuổi thọ là 2
Đại kiếp (Mahäkappa).
 Vô lượng quang thiên có địa vị như Phạm phụ thiên và có tuổi thọ là 4
Đại kiếp.
 Biến quang thiên có địa vị như Đại phạm thiên và có tuổi thọ là 8 Đại
kiếp.
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III. TATIYAJJHĀNABHŪMI – CÕI TAM THIỀN:

Tatiyajjhänabhūmi – Cõi Tam thiền là cảnh giới mà các vị đã đắc Sơ thiền
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Đệ tứ thiền quả tâm
(Catutthajjhänavipäkacitta), là quả tục sinh của Đệ tứ thiền thiện tâm (Catutthajjhänakusalacitta). Cõi Tam thiền cũng có ba cảnh giới là:
1, Parittasubhābhūmi – Cõi Thiểu tịnh:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đẽ nhưng
kém hơn những vị ở các cõi thiền cao hơn, Päḷi có nêu:
* Parittā subhā etesan‟ti = parittasubhā.
Phạm thiên có hào quang ít hơn các vị ở bậc trên gọi là parittasubhä – thiểu tịnh.
* Parittasubhānaṃ nibbattā‟ti = parittasubhā.
Nơi sinh của phạm thiên thiểu tịnh gọi là parittasubhä – cõi thiểu tịnh.
Từ ngữ: Thiểu tịnh (Parittasubhä) vừa là tên của vị phạm thiên, vừa là tên của
cõi trời mà các vị này sinh ra và cư trú.
2, Appamāṇasubhābhūmi – Cõi Vô lượng tịnh:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đẽ, vô
lượng, không đong đếm được. Những vị phạm thiên này tục sinh bằng Đệ tứ thiền
quả tâm như các vị Thiểu tịnh thiên nhưng có năng lực mạnh hơn, ở tầm bậc trung
(majjhimajjhäna) nên đã tái sinh vào đây. Như Päḷi định nghĩa:
* Appamāṇā subhā etesan‟ti = appamāṇasubhā.
Phạm thiên có hào quang vô lượng gọi là appamäṇasubhä – vô lượng tịnh.
* Appamāṇasubhānaṃ nibbattā‟ti = appamāṇasubhā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô lượng tịnh gọi appamäṇasubhä – cõi vô lượng
tịnh.
Như vậy, từ ngữ: Vô lượng tịnh (Appamäṇasubhä) là tên của hàng phạm thiên ở
cõi trời Tam thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú.
3, Subhākiṇhābhūmi – Cõi Biến tịnh:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đẽ, khắp
châu thân. Như Päḷi định nghĩa:
* Subhāhi ākiṇṇā‟ti = subhākiṇhā.
Phạm thiên có hào quang đẹp đẽ, khắp châu thân gọi là subhäkiṇhä – biến tịnh.
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* Subhākiṇṇānaṃ nibbattā‟ti = Subhākiṇṇā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên biến tịnh gọi subhäkiṇṇä – cõi biến tịnh.
Ở đây, từ subhā (tịnh hảo, tốt đẹp, thanh tịnh, đẹp đẽ, ...) còn mang nghĩa là sự
thanh tịnh, tốt đẹp của hào quang phát sáng ra từ toàn thân của vị phạm thiên. Hào
quang này có dạng như hào quang của mặt trăng, ánh sáng sẽ gom thành vòng tròn
xuyến lại, không bắn đi lung tung nên gọi là subhä - tốt đẹp vậy.
Từ Subhākiṇṇā còn được viết là Subhākiṇhā do bởi các nguyên tắc của văn
phạm Päḷi. Cả hai từ này đều dùng thay nhau được.
Như vậy, từ ngữ: Biến tịnh (Subhäkiṇhä) là tên của phạm thiên ở cõi trời Đệ
tam thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy sinh ra và cư trú.
Cả ba cõi ở tầng trời Tam thiền này không nằm theo thứ tự phân lập trên
dưới mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau, giống như mặt đất
của loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng cách từ cõi trời Nhị
thiền đến cõi này là khoảng 5.507.000 do-tuần, có cung điện, vườn hoa, hồ sen,
v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng.
Chư phạm thiên ở cõi Tam thiền có địa vị và chức phận như sau:
 Thiểu tịnh thiên có địa vị như Phạm chúng thiên và có tuổi thọ là 16 Đại
kiếp (Mahäkappa).
 Vô lượng tịnh thiên có địa vị như Phạm phụ thiên và có tuổi thọ là 32 Đại kiếp.
 Biến tịnh thiên có địa vị như Đại phạm thiên và có tuổi thọ là 64 Đại kiếp.
IV. CATUTTHAJJHĀNABHŪMI – CÕI TỨ THIỀN:

Catutthajjhänabhūmi – Cõi Tứ thiền là cảnh giới mà các vị đã đắc Tứ thiền
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là tâm quả (vipäkacitta)
của Đệ ngũ thiền thiện tâm (Pañcamajjhänakusalacitta). Ngoài ra, cõi này còn là nơi sinh
của duy nhất một sắc tục sinh (rūpapaṭisandhi), đó là quả của Đệ ngũ thiền sắc giới
thiện tâm (Rūpävacarapañcamajjhänakusalacitta) đồng sinh với ly tưởng (saññäviräga).
Khi nói theo nền tảng người thì cõi Tứ thiền là nơi sinh và trú xứ của hàng
phạm thiên cõi Vehapphalä, của chúng sinh Vô tưởng cõi Asaññasatta và của chư
Thánh Bất lai trong năm cõi Suddhäväsa. Tổng cộng là bảy cảnh giới.
1, Vehapphalābhūmi – Cõi Quảng quả:
Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có quả phước to lớn, quảng đại,
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thoát khỏi bất cứ nguy tai, hoạn nạn nào. Như Päḷi định nghĩa:
* Vipulaṃ phalaṃ etesan‟ti = vehapphalā.
Phạm thiên có quả phước to lớn, quảng đại gọi là vehapphalä – quảng quả.
* Vehapphalānaṃ nibbattā‟ti = vehapphalā
Nơi sinh của hàng phạm thiên quảng quả gọi là vehapphalä – cõi quảng quả.
Một dạng định nghĩa khác:
* Jhānānurūpaṃ visesena īhitaṃ aneñjitaṃ puññaphalaṃ ettha attḥī‟ti =
vehapphalā
Quả phước vững chắc và quảng đại, bất động một cách đặc biệt theo năng lực của
thiền hiện hữu ở cõi nào, do vậy cõi ấy gọi là vehapphalä – quảng quả.
Giải thích:
Quả thiện phước mà hiển hiện trong các cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam
thiền đều không gọi là Quảng quả (Vehapphalä), bởi vì cả thảy chín cõi trời này đều
lần lượt bị phá hủy do tam tai: lửa, nước và gió. Cụ thể là khi vũ trụ bị lửa thiêu hủy
thì cả ba cõi trong tầng Sơ thiền sẽ bị diệt tận hoàn toàn. Còn khi vũ trụ gặp nạn tai
do nước thì cả tầng Sơ thiền lẫn Nhị thiền đều bị hủy hoại tất cả. Đến thời gió gây tai
họa thì đến cả ba cõi ở tầng trời Tam thiền cũng không còn gì nữa, nói gì đến các cõi
thiền bên dưới. Hàng phạm thiên cư trú tại các cõi này đều tận mạng, đồng thời
cung điện và thiên sản của họ mỗi lần bị kiếp nạn cũng đều tiêu tan hết cả.
Trong cả chín cõi trời này, hàng phạm thiên sinh ra ở cõi Biến tịnh
(Subhakiṇṇä) có tuổi thọ là 64 đại kiếp, lớn hơn tất cả các cõi trời thấp hơn mình. Tuy
nhiên, những vị phạm thiên có đủ tuổi thọ 64 đại kiếp này phải sinh ra vào thời vũ
trụ được thiết lập mới lại. Còn chư vị sinh ra sau thời này sẽ có tuổi thọ không đến
64 đại kiếp, sẽ phải giảm tuổi thọ theo tuần tự. Sở dĩ như thế là tại bởi trong số 64
đại kiếp ấy, tầng trời Tam thiền phải bị hủy diệt một lần do gió vậy.
Riêng về cõi trời Quảng quả là cảnh giới không bị phá hủy bởi tam tai, cho
nên hàng phạm thiên sinh ra trong cõi này, dù là sinh vào thời điểm nào thì vẫn có
tuổi thọ 500 đại kiếp, cũng bởi lý do này nên quả của thiện phước dẫn đi tục sinh
trong tầng trời này mới gọi là Quảng quả (Vehapphalä), là quả sinh ra do năng lực của
Đệ ngũ thiền thiện tâm, thọ Xả (Upekkhä).
Đối với hàng phạm thiên sinh ra ở ba cảnh giới trong cõi Sơ thiền, ba cảnh
giới trong cõi Nhị thiền, ba cảnh giới trong cõi Tam thiền, là do năng lực của Đệ nhất
thiền thiện tâm, Đệ nhị thiền thiện tâm, Đệ tam thiền thiện tâm, Đệ tứ thiền thiện
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tâm, đều có thọ Hỷ (Somanassa). Thông thường các Thiền thiện tâm đồng sinh với thọ
Xả là những thiện tâm thù thắng, vững chắc, không dao động tốt hơn nhiều so với
các Thiền thiện tâm đồng sinh với thọ Hỷ. Do vậy quả sinh khởi các Thiền thiện tâm
đồng sinh với thọ Xả là các quả tâm vững chắc, tối thắng là đương nhiên, ...
2, Asaññasattābhūmi – Cõi Vô tưởng:
Đây là cảnh giới đặc biệt với tục sinh là Nghiệp khởi sắc (Paṭisandhikammajarūpa) mà không phải là Tục sinh thức (Patisandhiviññäṇacitta) như các cõi khác.
Cõi này là trú xứ của các phạm thiên chỉ có sắc pháp mà thôi, và là quả của Đệ ngũ
thiền thiện tâm đồng tu tiến với việc loại trừ tưởng (saññävirägabhävanä). Nghĩa là đắc
Đệ ngũ thiền thiện tâm với nguyện vọng không chấp nhận danh pháp mà chỉ nhu
cầu sắc pháp thôi. Như Päḷi định nghĩa:
* Natthi saññā etesan‟ti = asaññā.
Tưởng không hiện hữu đối với phạm thiên nào, do vậy phạm thiên đó gọi là asaññä
– vô tưởng.
Ở đây, nói đến Tưởng tâm sở (Saññäcetasika) cũng có nghĩa là Tưởng này đại
diện cho toàn bộ danh pháp. Bởi vì Tưởng có mặt trong tất cả 121 tâm, nên khi
không có sự hiện hữu của Tưởng thì các tâm sở khác và tâm cũng không có luôn, tức
là các danh uẩn còn lại: Thọ uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn cũng không tồn tại. Như vậy
chỉ có Sắc uẩn mà thôi, nên gọi một cách đại diện là Vô tưởng vậy. Trên cơ sở này,
Päḷi có định nghĩa:
* Natthi saññāmukkhena cattāro arūpakkhandhā etesan‟ti = asaññā.
Bốn danh uẩn có tưởng đứng đầu không hiện hữu đối với phạm thiên nào, do vậy
phạm thiên đó gọi là asaññä – vô tưởng.
* Asaññā ca te sattā cā‟ti = asaññasattā.
Chư phạm thiên ấy vừa không có tưởng vừa là chúng sinh, do vậy chư phạm thiên ấy
gọi là asaññasattä – chúng sinh vô tưởng.
Phần đông người ta đều hiểu rằng những gì không có tâm tưởng (danh pháp)
thì không gọi là chúng sinh (satta). Nếu hiểu như thế này mà bảo rằng đúng khắp cả là
không được, bởi vì đối với cõi Dục giới thì đúng thật, nhưng với cõi Sắc giới thì
không hẳn là thế. Thật vậy, trong cõi Sắc giới, có một cảnh giới của hàng phạm thiên
chỉ có sắc pháp mà thôi, không có danh pháp; do năng lực của Đệ ngũ thiền thiện
tâm đồng tu tiến với việc ly tưởng (saññävirägabhävanä) mà các ngài sinh vào cõi này
chỉ có sắc uẩn thôi. Tuy là chỉ có sắc pháp nhưng các ngài vẫn có Sắc mạng căn
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(Jīvittarūpa) duy trì mạng sống của mình, chứ không phải là loài vô tri như đất đá, cát
sỏi,... Do vậy, trong bộ Abhidhammatthasaṇgaha, Đức Anuruddha đã thêm từ satta –
chúng sinh vào nối tiếp từ Asaññä – Vô tưởng, trở thành: Asaññasattä – Chúng sinh
vô tưởng.
* Asaññasattānaṃ nibbattā‟ti = asaññasattā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô tưởng gọi là asaññasattä – cõi vô tưởng.
Cả hai cõi trời: Quảng quả và Vô tưởng đều đặt trên cùng một nền móng
giữa hư không, cách xa tầng trời Tam thiền khoảng 5.507.000 do-tuần, có cung điện,
vườn hoa, hồ sen, v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng.
Các phạm thiên ở cõi Quảng quả cũng được chia thành ba hạng tùy theo
năng lực của Đệ ngũ thiền thiện tâm mà họ đã đắc được. Nếu các ngài có năng lực
thiền bậc thấp thì sẽ tục sinh thành các phạm thiên được xem như hàng Phạm chúng
thiên. Còn nếu năng lực thiền bậc trung thì sẽ tục sinh thành các phạm thiên được
xem như hàng Phạm phụ thiên. Và nếu năng lực thiền bậc cao thì sẽ tục sinh thành
vị phạm thiên được xem như Đại phạm thiên.
Việc các Chú giải sư (Aṭṭhakathäcäriya) không nêu lên rằng danh xưng của hàng
phạm thiên ở cõi Quảng quả này cũng được chia thành ba hạng như ở các tầng trời
vừa nói trên là do bởi chư vị trong cõi này đều có cùng tuổi thọ như nhau là 500 đại
kiếp. Đồng thời hàng phạm thiên Quảng quả có khả năng nhìn thấy nhau được và
thấy luôn cả chúng sinh phạm thiên Vô tưởng. Trong khi đó hàng phạm thiên ở các
tầng Sơ thiền, Nhị thiền và Tam thiền không thể nhìn thấy phạm thiên ở cõi cao hơn.
Điều này cho thấy các phạm thiên ở cùng tầng trời có thể thấy nhau được mà không
cần phải hiển thị sắc thân cho thô hơn. Do vậy các Chú giải sư gọi chung là Phạm
thiên Quảng quả (Vehapphaläbrahmä) mà không chia ra thành thứ bậc.
SUDDHĀVĀSABHŪMI – CÕI TỊNH CƯ

Cảnh giới gọi là Suddhäväsa – Tịnh cư này là nơi cư ngụ của các bậc Thánh
nhân thanh tịnh: Bất Lai và A-ra-hán mà thôi. Còn những vị khác, dẫu là đã đắc ngũ
thiền nhưng chưa chứng các Thánh quả này thì cũng không thể sinh ra ở các tầng trời
này được. Như Päḷi định nghĩa:
* Suddhānaṃ anāgāmiarahantānameva āvāsā‟ti = suddhāvāsā.
Cảnh giới nào là trú xứ của chư thánh bất lai và a-ra-hán, chính là những bậc thanh
tịnh, do vậy cảnh giới ấy gọi là suddhäväsä – tịnh cư.
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Cảnh giới Tịnh cư này có tất cả năm cõi, đó là:
 Avihäbhūmi – Cõi Vô phiền,
 Atappäbhūmi – Cõi Vô nhiệt,
 Sudassäbhūmi – Cõi Thiện kiến,
 Sudassībhūmi – Cõi Thiện hiện,
 Akaniṭṭhäbhūmi – Cõi Sắc cứu cánh.
Cả năm cõi này cùng với hai cõi Quảng quả và Vô tưởng tạo thành cảnh giới
hay tầng trời Tứ thiền (Catutthajjhänabhumi), đây chính là quả tục sinh của Đệ ngũ
thiền thiện tâm (Pañcamajjhänakusalacitta).
Toàn bộ cõi trời Tịnh cư có năm tầng trời này đều đặt nền móng giữa hư
không, được xếp theo thứ lớp với tuần tự từ thấp đến cao, không giống như các tầng
trời đã nêu là trong cùng một tầng thiền thì đặt trên cùng một nền móng. Khoảng
cách giữa mỗi tầng trời trong cõi này là đều nhau và bằng 5.507.000 do-tuần, đây
cũng chính là khoảng cách từ tầng thấp nhất là cõi Vô phiền đến cõi Quảng quả và
cõi Vô tưởng.
3, Avihābhūmi – Cõi Vô phiền:
Cảnh giới này là trú xứ của những vị phạm thiên không rời bỏ nơi cư ngụ của
mình cũng như thiên sản của tự thân sẽ không suy giảm hay mất đi cho đến tận cùng
tuổi thọ. Như Päḷi định nghĩa:
* Appakena kālena attano ṭhānaṃ na vijahantī‟ti = avihā.
Hàng phạm thiên nào không từ bỏ trú xứ của mình dẫu trong thời khắc ngắn ngủi,
do vậy hàng phạm thiên đó gọi là avihä – vô phiền.
Điều này có nghĩa là, các vị phạm thiên ở cõi này sẽ không rời bỏ nơi cư ngụ,
chỗ sinh hoạt của mình cho đến khi hết tuổi thọ và cũng sẽ không chết trước khi thọ
mạng của bản thân chấm dứt. Đối với chư phạm thiên ở bốn cõi trên (Vô nhiệt, Thiện
kiến, Thiện hiện và Sắc cứu cánh) thì có thể các ngài sẽ sống không hết tuổi thọ hoặc
nhập Niết-bàn trước hạn kỳ của thọ mạng.
Lại nữa, các tài sản thiên giới mà các ngài có được là luôn đầy đủ và sử dụng
đến suốt đời, không có sự thay đổi, mất mát nào cả; cũng vì thế nên các vị phạm
thiên này có tên gọi là Avihä – Vô phiền.
* Avihānaṃ nibbattā‟ti = avihā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô phiền gọi là avihä – cõi vô phiền.
Từ Avihä là tên trực tiếp của hàng phạm thiên sống trong cõi này và ngoài ra
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còn dùng để gọi tên của cõi trời này luôn. Và tương tự như thế, tên của phạm thiên
và tên của bốn cõi trời phía trên cũng sẽ lấy cùng một danh từ ấy để gọi.
4, Atappābhūmi – Cõi Vô nhiệt:
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên chỉ có sự thanh tịnh, mát mẻ, không
nóng lòng, bực bội gì.
* Na tappantī‟ti = atappā.
Hàng phạm thiên không có sự nóng lòng, bực bội gọi là atappä – vô nhiệt.
Các vị phạm thiên ở cõi này thường nhập Thiền định (Jhänasamäpatti), hoặc
Quả định (Phalasamäpatti), do vậy các triền cái, phiền não không có cơ hội khuấy
động nội tâm các ngài, bởi thế tâm các ngài luôn thanh tịnh, mát mẻ, không có nóng
nảy, bức rức dù một mảy may.
* Atappānaṃ nibbattā‟ti = atappā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô nhiệt gọi là atappä – cõi vô nhiệt.
5, Sudassābhūmi – Cõi Thiện kiến:
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên có hào quang châu thân tuyệt mỹ vô
cùng, ai mà nhìn thấy sẽ phát sinh an lạc, hạnh phúc. Như Päḷi định nghĩa:
* Sukhena dissantī‟ti = sudassā.
Hàng phạm thiên khi người khác nhìn thấy sẽ nẩy sinh hạnh phúc gọi là sudassä –
thiện kiến.
Hoặc là:
* Parisuddhehi pasādadibbadhammapaññācakkhūhi sampannattā suṭṭhu
passantī‟ti = sudassā.
Hàng phạm thiên thấy sự vật một cách rõ ràng do có đầy đủ nhục nhãn, thiên nhãn,
pháp nhãn, tuệ nhãn thanh tịnh gọi là sudassä – thiện kiến.
Chư phạm thiên ở trong cảnh giới này có thân thể đẹp đẽ, hào quang chiếu
diệu, cho nên ai được thấy các ngài sẽ phát sinh niềm hạnh phúc tràn trề, do vậy các
ngài được gọi là Thiện kiến (Sudassä).
Ngoài ra, các ngài cũng đầy đủ với bốn loại nhãn (cakkhu - mắt), đó là:
 Pasädacakkhu – Nhục nhãn: mắt trần thông thường.
 Dibbacakkhu – Thiên nhãn: mắt thần thông, thấy rõ những vật ở xa rất
xa, hoặc kích cỡ rất nhỏ.
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 Dhammacakkhu – Pháp nhãn: gồm ba Đạo tuệ (Maggañäṇa) bậc dưới.
 Paññäcakkhu – Tuệ nhãn: gồm các Tuệ minh sát (Vipassanäñäṇa), Tuệ hồi
khán (Paccavekkhaṇañäṇa) và các Thần thông (Abhiññä).
* Sudassānaṃ nibbattā‟ti = sudassā.
Nơi sinh của hàng phạm thiên thiện kiến gọi là sudassä – cõi thiện kiến.
6, Sudassībhūmi – Cõi Thiện hiện:
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên đầy đủ hơn cả chư phạm thiên ở cõi
Thiện kiến bởi vì các ngài có khả năng thấy sự vật thuận lợi hơn nhiều. Như Päḷi định
nghĩa:
* Sukhena passantī‟ti = sudassī.
Hàng phạm thiên nhìn thấy sự vật một cách thuận lợi gọi là sudassī – thiện hiện.
Hoặc là:
* Tato atisayena suṭṭhu dassanabhāvena samannāgatā‟ti = sudassī.
Hàng phạm thiên có cái thấy đầy đủ, thù thắng hơn hẳn phạm thiên (cõi thiện kiến)
ấy, gọi là sudassī – thiện hiện.
Chư vị phạm thiên Thiện hiện này có cái thấy đặc biệt, tuyệt hảo hơn các
phạm thiên Thiện kiến. Sự hoàn hảo, thù thắng trong bốn nhãn như vừa nêu thì về
Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn của chư phạm thiên cõi Thiện hiện tối ưu hơn,
có năng lực mạnh mẽ hơn so với hàng phạm thiên Thiện kiến; còn về Pháp nhãn thì
cả hai hạng phạm thiên này đều như nhau về năng lực.
* Sudassīyaṃ nibbattā‟ti = sudassī.
Nơi sinh của hàng phạm thiên thiện hiện gọi là sudassī – cõi thiện hiện.
7, Akaniṭṭhābhūmi – Cõi Sắc cứu cánh:

Akaniṭṭhäbhūmi – Cõi Sắc cứu cánh là cảnh giới tột cùng của Tịnh cư thiên
và cũng là đỉnh của cảnh giới các bậc Thánh nhân (Ariyabhavaggabhūmi). Đây là nơi
sinh và cư trú của hàng phạm thiên có đầy đủ các thiên sản và hạnh phúc, an lạc mà
không thể tìm được cảnh giới nào so sánh ngang bằng được cả. Bởi thế, Päḷi có định
nghĩa:
* Natthi kaniṭṭho etesan‟ti = akaniṭṭhā.
Thiên sản và hạnh phúc nhỏ nhặt là không có đối với hàng phạm thiên ấy, do vậy
hàng phạm thiên ấy gọi là akaniṭṭhä – sắc cứu cánh.
* Akaniṭṭhānaṃ nibbattā‟ti = akaniṭṭhā.
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Nơi sinh của hàng phạm thiên sắc cứu cánh gọi là akaniṭṭhä – cõi sắc cứu cánh.
Trong năm cõi Suddhäväsa – Tịnh cư thì Sắc cứu cánh là cõi trời tột cùng,
các vị phạm thiên ở đây có công hạnh tu tập rất lớn, hơn hẳn hàng phạm thiên ở bốn
tầng trời phía dưới. Cụ thể là chư phạm thiên ở bốn tầng trời: Vô phiền, Vô nhiệt,
Thiện kiến và Thiện hiện; khi các ngài chưa thành tựu đạo quả A-ra-hán mà hết tuổi
thọ thì phải tục sinh vào tầng trời Tịnh cư phía trên một cách tương thích, không
được sinh lại vào cõi mình mới từ trần hoặc sinh xuống tầng trời thấp hơn. Còn hàng
phạm thiên ở cõi Sắc cứu cánh thì không phải tục sinh vào cảnh giới nào nữa cả, mà
phải nhập Niết-bàn tại chính cõi này. Điều này cho thấy rằng chư phạm thiên ở cõi
Sắc cứu cánh này có Giới đức (Sīlaguṇa), Định đức (Samädhiguṇa) và Tuệ đức
(Paññäguṇa) cao trội hơn tất cả hàng phạm thiên hữu sắc còn lại.
Đặc biệt, ở các cõi trong Tịnh cư này đều không phải phân chư phạm thiên
ra thành hai, ba hạng như các cõi bên dưới. Trong cõi Vô phiền, các vị phạm thiên ở
đây chỉ có duy nhất một hạng, cũng như thế các cõi khác: Vô nhiệt, Thiện kiến,
Thiện hiện và Sắc cứu cánh không có sự phân hạng phạm thiên; bởi lẽ, khi nói theo
tuổi thọ thì trong cõi Tịnh cư, chư phạm thiên ở cùng một tầng trời sẽ có tuổi thọ
bằng nhau cả. Bên cạnh đó, hàng phạm thiên ở trong cùng một tầng trời có khả năng
nhìn thấy nhau, do vậy không có sự phân hạng phạm thiên ở trong cùng tầng trời với
nhau. Tuổi thọ của chư phạm thiên trong các tầng trời ở cõi Tịnh cư là như sau:
 Vô phiền thiên có tuổi thọ là 1.000 Đại kiếp (Mahäkappa).
 Vô nhiệt thiên có tuổi thọ là 2.000 Đại kiếp.
 Thiện kiến thiên có tuổi thọ là 4.000 Đại kiếp.
 Thiện hiện thiên có tuổi thọ là 7.000 Đại kiếp.
 Sắc cứu cánh thiên có tuổi thọ là 16.000 Đại kiếp.
Để được sinh ra trong cõi Tịnh cư này, dẫu là loài người, chư thiên hay phạm
thiên, vị ấy phải đắc Đệ ngũ thiền và phải là bậc Thánh Bất Lai hoặc Thánh A-ra-hán.
Sở dĩ cõi trời Tịnh cư này phân ra thành năm tầng trời là vì xếp theo khả năng mạnh
yếu của ngũ căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ của các vị ấy. Cụ thể là:
 Nếu Tín căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Vô phiền.
 Nếu Tấn căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Vô nhiệt.
 Nếu Niệm căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Thiện kiến.
 Nếu Định căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Thiện hiện.
 Nếu Tuệ căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Sắc cứu cánh.
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CÁCH GỌI TÊN CÁC HÀNG PHẠM THIÊN
* Trong ba cõi ở tầng Sơ thiền, tên của các hàng phạm thiên được gọi theo

nhiệm vụ, phận sự, công việc của các vị.
* Trong ba cõi ở tầng Nhị thiền và ba cõi ở tầng Tam thiền, tên của các hàng

phạm thiên được gọi theo sự khác nhau về hào quang chiếu sáng của các vị.
* Trong bảy cõi ở tầng Tứ thiền, tên của các hàng phạm thiên được gọi theo

sự khác nhau về công hạnh tu tập của các vị.
TÀI SẢN THIÊN GIỚI CỦA PHẠM THIÊN

Thiên sản (tài sản thiên giới) của chư thiên ở sáu cõi trời Dục giới gồm có cung
điện, vườn hoa, hồ sen, đồ trang sức các loại và cây hoàng yến sinh quả là thực
phẩm thượng vị để chư thiên dùng bữa.
Cũng vậy, thiên sản của hàng phạm thiên ở cõi Sắc giới giống như của chư
thiên Dục giới, chỉ khác một vài điểm, chẳng hạn cây hoàng yến sẽ không có.
Cung điện, vườn hoa, hồ sen và đồ trang sức của chư vị phạm thiên đẹp đẽ,
diễm lệ, vi tế hơn nhiều so với của chư thiên ở sáu tầng trời Dục giới.
Lại nữa, sự hân hoan, sự mãi vui trong các thiên sản của chư vị phạm thiên
không bị ái nhiễm của Dục ái (Kämaräga) mà chỉ có Sắc ái (Rūparäga) vi tế mà thôi, bởi
vì các ngài đã đè nén được chúng do năng lực của thiền. Bên cạnh đó, chư phạm
thiên không có sắc Giới tính (Bhävarūpa), không hiển lộ là nam tính hay nữ tính và
thân hình các ngài có dáng vẻ bên ngoài như một người nam vậy thôi.
Hằng ngày, các vị phạm thiên sẽ tu tập theo đề mục mà mình thích hợp. Một
số tiến tu Tứ vô lượng tâm (Brahmavihära), một số nhập Thiền định (Jhänasamäpatti) và
một số vị đã là Thánh nhân sẽ nhập Quả định (Phalasamäpatti) mà mình đã đắc được.
NƠI TÔN TRÍ QUAN TRỌNG Ở CÕI TRỜI SẮC CỨU CÁNH

Tại cõi trời Sắc cứu cánh (Akaniṭṭhabhūmi) có bảo tháp Dussa là nơi tôn trí và
thờ phụng những món trang phục của Đức Bồ-tát trước khi xuất gia.
Chuyện kể rằng, thái tử Siddhattha khi rời khỏi kinh thành để đi xuất gia, đã
cởi bỏ hết trang phục của mình bên bờ sông Nerañjarä. Phạm thiên Ghaṭikära đã từ
cõi trời Sắc cứu cánh đi xuống, cúng dường tám món vật dụng cho Bồ-tát rồi thỉnh
trang phục hoàng gia của Ngài, đem về tôn trí tại bảo tháp Dussa này.
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CHUYỆN PHẠM THIÊN SAHAMPATI

Khi Đức Bồ-tát chứng quả Vô thượng Chánh đẳng giác dưới cội cây Bồ-đề,
Ngài thấy rằng giáo pháp mà mình đã chứng ngộ là vô cùng cao siêu và thậm thâm vi
diệu, hàng chúng sinh khó lòng mà chứng đắc được. Bấy giờ có vị phạm thiên tên là
Sahampati hiểu được điều ấy nên đã đến cung thỉnh Ngài, xin Ngài vì lòng bi mẫn
đối với chúng sinh mà thuyết giáo tế độ.
Phạm thiên Sahampati lúc ấy đang trú tại tầng trời thứ ba trong cõi Sơ thiền,
vị này chính là Đại phạm thiên.
Dưới thời giáo pháp của Đức Thế tôn Kassapa đang còn thịnh hành, có hai vị
tỳ-khưu là bạn bè thân thiết với nhau. Một vị thì chuyên tâm vào Pháp học
(Ganthadhura), còn một vị thì hoan hỷ với Pháp hành (Vipassanädhura). Vị hoan hỷ với
Pháp hành đã nỗ lực thực hành thiền định, thiền tuệ ngày đêm chuyên cần, chứng đắc
Sơ thiền thuần thục; đến khi thân hoại mạng chung thì tục sinh vào cõi trời Sơ thiền,
trở thành vị Đại phạm thiên. Còn vị đào sâu vào Pháp học, hết thọ mạng thì sinh vào
cõi trời Dục giới và sau này trở thành Đức Đạo sư Gotama của chúng ta bây giờ. Như
trong Chú giải Tương ưng (Sampayuttaaṭṭhakathä) Thiên có kệ (Sagäthävagga) có ghi:
“So kira kassapassa bhavagato sāsane sahako nāma thero paṭhamajjhānaṃ nibbattetvā paṭhamajjhānabhūmiyaṃ kappāyukabrahmā hutvā nibbatto.
Tatra naṃ „sahampatibrahmā‟ti paṭisañjānan‟ti”.
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D. ARŪPĀVACARABHŪMI – CÕI VÔ SẮC GIỚI

Cảnh giới là nơi sinh ra và cư trú của bốn danh uẩn, tức là Vô sắc giới quả
(Arūpävacaravipäka) là quả trực tiếp của Vô sắc giới thiện (Arūpävacarakusala). Nói theo
nền tảng người thì đây là cảnh giới chỉ toàn hư không, trống rỗng và các vị phạm
thiên Vô sắc (Arūpävacarabrahma) là những phạm thiên không có sắc thân, chỉ có bốn
danh uẩn sinh diệt tiếp nối kể từ lúc tục sinh trở đi.
Päḷi định nghĩa:
* Arūpabrahmānaṃ bhūmi = arūpāvacarabhūmi.
Nơi sinh của các vị phạm thiên vô sắc gọi là arūpävacarabhūmi, dịch là cõi vô sắc giới.
* Arūpassa bhāvo = arūpaṃ.
Cảnh giới là nơi sinh của danh pháp gọi là cõi vô sắc giới.
Giải thích:
Theo các định nghĩa trên, thì dẫu được gọi là cõi, là cảnh giới nhưng cõi này
nào đâu có hình dáng, sắc tướng gì hiện bày, hiển lộ ra cả. Bởi vì cảnh giới này toàn
là hư không, rỗng rang; chỉ có các danh pháp biểu thị họ là các phạm thiên không có
sắc (arūpabrahma), chỉ có đời sống tinh thần, không một tí mảy may nào là vật chất cả.
Dẫu thế, cảnh giới Vô sắc này vẫn chia ra bốn tầng trời theo cấp độ thiền mà
các vị đã chứng đắc:
 Ākäsänañcäyatanabhūmi – Cõi Không vô biên xứ,
 Viññäṇañcäyatanabhūmi – Cõi Thức vô biên xứ,
 Ākiñcaññäyatanabhūmi – Cõi Vô sở hữu xứ,
 Nevasaññänäsaññäyatanabhūmi – Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
1, Ākāsānañcāyatanabhūmi – Cõi Không vô biên xứ:

Ākäsänañcäyatanabhūmi – Cõi Không vô biên xứ là cảnh giới mà các vị đã
đắc Sơ thiền vô sắc sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là
Không vô biên xứ thiền quả tâm (Ākäsänañcäyatanavipäkacitta). Tâm này là quả của
Không vô biên xứ thiền thiện tâm (Ākäsänañcäyatanakusalacitta).
Päḷi định nghĩa như sau:
* Ākāsānañcāyatanassa bhūmi = ākāsānañcāyatanabhūmi.
Cảnh giới là nền tảng của thiền không vô biên xứ gọi là äkäsänañcäyatanabhūmi, dịch
là cõi không vô biên xứ.
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2, Viññāṇañcāyatanabhūmi – Cõi Thức vô biên xứ:
Cõi này là nơi sinh, nơi cư trú của Thức vô biên xứ quả tâm (Viññäṇañcäyatanavipäkacitta), là quả của Thức vô biên xứ thiện tâm (Viññäṇañcäyatanakusalacitta); là cảnh
giới của các vị phạm thiên vô sắc đã chứng đắc Nhị thiền vô sắc. Như Päḷi có định
nghĩa:
* Viññāṇañcāyatanassa bhūmi = viññāṇañcāyatanabhūmi.
Cảnh giới là nền tảng của thiền thức vô biên xứ gọi là viññäṇañcäyatanabhūmi, dịch
là cõi thức vô biên xứ.
3, Ākiñcaññāyatanabhūmi – Cõi Vô sở hữu xứ:
Ākiñcaññäyatanabhūmi – Cõi Vô sở hữu xứ là cảnh giới mà các vị đã đắc
Tam thiền vô sắc sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Vô sở
hữu xứ thiền quả tâm (Ākiñcaññäyatanavipäkacitta). Tâm này là quả của Vô sở hữu xứ
thiền thiện tâm (Ākiñcaññäyatanakusalacitta). Như Päḷi có định nghĩa:
* Ākiñcaññāyatanassa bhūmi = ākiñcaññāyatanabhūmi.
Cảnh giới là nền tảng của thiền vô sở hữu xứ gọi là äkiñcaññäyatanabhūmi, dịch
là cõi vô sở hữu xứ.
4, Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi – Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ:
Cõi này là nơi sinh, nơi cư trú của Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm
(Nevasaññänäsaññäyatanavipäkacitta), là quả của Thức vô biên xứ thiện tâm (Nevasaññänäsaññäyatanakusalacitta); là cảnh giới của các vị phạm thiên vô sắc đã chứng đắc Tứ
thiền vô sắc. Như Päḷi có định nghĩa:
* Nevasaññānāsaññāyatanassa bhūmi = nevasaññānāsaññāyatanabhūmi.
Cảnh giới là nền tảng của thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là viññäṇañcäyatanabhūmi, dịch là cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ.
Ở cả bốn tầng trời Vô sắc giới này đều không có cung điện, không có vườn
hoa, không có hồ sen như ở các cõi trời Sắc giới. Sở dĩ như thế bởi vì các vị phạm
thiên vô sắc sinh ra do năng lực của việc tu tiến thiền định rời khỏi ái nhiễm nơi sắc
pháp (Rūpavirägabhävanä – Tu tiến ly sắc), do vậy trú xứ của các vị này không có sắc
pháp nào hiển lộ cả.
Tuổi thọ của chư phạm thiên trong các tầng trời ở cõi Vô sắc giới là như sau:
 Không vô biên xứ thiên có tuổi thọ là 20.000 Đại kiếp (Mahäkappa).
54

Arūpävacarabhūmi – Cõi Vô Sắc Giới

 Thức vô biên xứ thiên có tuổi thọ là 40.000 Đại kiếp.
 Vô sở hữu xứ thiên có tuổi thọ là 60.000 Đại kiếp.
 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên có tuổi thọ là 84.000 Đại kiếp.
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E. PUGGALO CA BHŪMI CA – NGƯỜI VÀ CÕI

BIEÅU ÑOÀ 31 CAÛNH GIÔÙI
Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tưởng phi phi tưởng xứ
Ākiñcaññäyatana – Vô sở hữu xứ
Viññäṇäñcäyatana – Thức vô biên xứ
Ākäsänañcäyatana – Không vô biên xứ

4 ARŪPĀVACARABHŪMI
CÕI VÔ SẮC GIỚI

5 Suddhäväsä
Ngũ tịnh cư
7 CATUTTHAJJHĀNABHŪMI
CÕI TỨ THIỀN

Akaniṭṭhä – Sắc cứu cánh
Sudassī – Thiện hiện
Sudassä – Thiện kiến
Atappä – Vô nhiệt
Avihä – Vô phiền

Vehapphalä – Quảng quả
Asaññäsattä – Vô tưởng
Subhäkiṇhä – Biến tịnh
Appamäṇasubhä – Vô lượng tịnh
Parittasubhä – Thiểu tịnh

3 TATIYAJJHĀNABHŪMI

16 RŪPĀVACARABHŪMI

CÕI TAM THIỀN

CÕI SẮC GIỚI

Ābhassarä – Biến quang
Appamäṇäbhä – Vô lượng quang
Parittäbhä – Thiểu quang

3 DUTIYAJJHĀNABHŪMI
CÕI NHỊ THIỀN

Mahäbrahmä – Đại phạm
Purohitä – Phạm phụ
Parisajjä – Phạm chúng

3 PAṬHAMAJJHĀNABHŪMI
CÕI SƠ THIỀN

Devabhūmi
Cõi Trời
7 KĀMASUGATIBHŪMI
CÕI LẠC DỤC GIỚI

Paranimmitavasavattī – Tha hóa tự tại
Nimmänaratī – Hóa lạc
Tusitä – Đâu-xuất
Yämä – Dạ-ma
Tävatiṁsä – Tam thập tam
Cätummahäräjikä – Tứ đại thiên vương

Manussabhūmi – Cõi Nhân loại

11 KĀMĀVACARABHŪMI
CÕI DỤC GIỚI

4 APĀYABHŪMI
CÕI BẤT HẠNH
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Tiracchäna – Bàng sinh
Asurakäya – A-tu-la
Pettivisaya – Ngạ quỷ
Niraya – Địa ngục

Puggalo Ca Bhūmi Ca – Người Và Cõi

1, Người và cõi:
Người (Puggala) thuộc về Chế định pháp (Paññattidhamma), được quy ước theo
thực tính pháp của loài người là dựa trên sự tổng hợp của danh - sắc, ngũ uẩn.
Trong bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññatti) nói đến những hạng người thoát
khỏi một vài phần phiền não, trầm luân bằng trí tuệ (paññä) gọi là Hạng thời giải thoát
(Samayavimutto), bao gồm bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. Còn những vị
thoát khỏi toàn bộ phiền não, trầm luân gọi là Hạng phi thời giải thoát (Asamayavimutto), đó là bậc Thánh A-ra-hán.
Về phần những loại người còn dày đặc phiền não, trầm luân; không tiến tu
hoặc đang tiến tu minh sát tuệ nhưng chưa đoạn trừ được ba kiết sử (saṃyojana) đầu
tiên: Thân kiến (Sakkäyadiṭṭhi), Hoài nghi (Vicikicchä) và Giới cấm thủ (Sīlabbataparämäsa)
được gọi là phàm nhân (puthujjna), đó là những người chưa đắc Đạo, Quả nào cả.
Đối với những hạng người tiến tu minh sát tuệ, đã chứng đắc Đạo, Quả,
Niết-bàn được gọi là bậc Thánh nhân (Ariyapuggala).
Như vậy, Người (Puggala) được phân thành hai loại:
 Puthujjana – Phàm nhân: người còn dày đặc phiền não.
 Ariyapuggala – Thánh nhân: người đã đoạn trừ phiền não.
Cả hai loại người này được phân chia ra thành 12 hạng như sau:
Duggatipuggala – Người khổ cảnh
Sugatiahetukapuggala – Người lạc cảnh vô nhân
Dvihetukapuggala – Người nhị nhân
Tihetukapuggala – Người tam nhân

4 PUTHUJJANA – PHÀM NHÂN

4 MAGGAPUGGALA
THÁNH NHÂN ĐẠO

Sotäpattimaggapuggala – Người Nhập Lưu Đạo
Sakadägämimaggapuggala – Người Nhất Lai Đạo
Anägämimaggapuggala – Người Bất Lai Đạo
Arahattamaggapuggala – Người A-ra-hán Đạo

8 ARIYAPUGGALA – THÁNH NHÂN
4 PHALAPUGGALA
THÁNH NHÂN QUẢ

Sotäpattiphalapuggala – Người Nhập Lưu Quả
Sakadägämiphalapuggala – Người Nhất Lai Quả
Anägämiphalapuggala – Người Bất Lai Quả
Arahattaphalapuggala – Người A-ra-hán Quả

Trong 12 hạng người này, người nào sinh được ở cõi nào và không sinh
được ở cõi nào sẽ trình bày trong kệ thi tiếp sau.
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Gāthāsaṅgaha:
2.

PUTHUJJANĀ

NA LABBHANTI

SOTĀPANNĀ

CA

SAKADĀ–

SUDDHĀVĀSESU SABBATHĀ
GĀMINOCĀPI

PUGGALĀ.

Các hạng phàm nhân, bậc thánh nhập lưu, nhất lai và bất lai (đạo)
không sinh ra ở năm cõi tịnh cư trong mọi trường hợp.
Giải thích:
Bốn hạng phàm nhân, Người Nhập Lưu Đạo, Người Nhập Lưu Quả, Người
Nhất Lai Đạo, Người Nhất Lai Quả và Người Bất Lai Đạo, cả thảy chín hạng người
này không sinh ra ở năm cõi Tịnh cư (Suddhäväsabhūmi).
Trong kệ thi này, Đức Anuruddha nói đến Người Bất Lai Đạo qua từ Päḷi pi,
còn tám hạng người trước thì ngài trực tiếp sử dụng từ Päḷi để mô tả.
Lại nữa, Người Bất Lai Đạo sinh ra được phải dựa vào Nhất Lai Quả, nhưng
trong kệ thi này Đức Anuruddha trình bày chắc chắn rằng Người Nhất Lai Quả không
thể sinh ra trong năm cõi Tịnh cư được; một khi Người Nhất Lai Quả không hiện hữu
trong cõi này thì Người Bất Lai Đạo chắc chắn cũng không thể sinh ra trong cõi này được.
Như vậy, những người sinh ra trong năm cõi Tịnh cư có ba hạng:
 Anägämiphalapuggala – Người Bất Lai Quả.
 Arahattamaggapuggala – Người A-ra-hán Đạo.
 Arahattaphalapuggala – Người A-ra-hán Quả.
Ngoài ra cả ba hạng người này đều là những vị đã đắc Đệ ngũ thiền
(Pañcamajjhänaläbhīpuggala).
Ba hạng người nêu trên, đặc biệt Người Bất Lai Quả chứng Đệ ngũ thiền
(Pañcamajjhänaläbhīanägämiphalapuggala) sẽ sinh ra trong cõi Tịnh cư do năng lực của sự
tục sinh (paṭisandhi).
Về phần Người A-ra-hán Đạo và Người A-ra-hán Quả chứng Đệ ngũ thiền
hiện hữu trong cõi Tịnh cư do năng lực của việc tu tiến (bhävanä) ở Thời thường nhật
(Pavattikäla).

Gāthāsaṅgaha:
3.

ARIYĀ

NOPALABBHANTI

SESAṬṬHĀNESU
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LABBHANTI

ASAÑÑĀPĀYABHŪMISU
ARIYĀNARIYĀPI

CA.

Puggalo Ca Bhūmi Ca – Người Và Cõi

Các hạng thánh nhân không sinh ra ở cõi vô tưởng và cõi bất
hạnh, với các cõi còn lại dẫu là thánh nhân cũng như không
phải thánh nhân đều sinh ra được.
Giải thích:
Cả tám hạng Thánh nhân đều không có mặt tại cõi trời Vô tưởng và bốn cõi
Bất hạnh ở Thời tục sinh (Paṭisandhikäla) lẫn Thời thường nhật (Pavattikäla). Nghĩa là:
(1). Tám hạng Thánh nhân không sinh ra trong cõi trời Vô tưởng do năng

lực của sự tục sinh. Bởi vì các ngài không tu tiến bằng phép ly ái tưởng (saññävirägabhävanä) nhằm mong cầu chỉ có sắc pháp mà thôi. Ở đây, các ngài tu tiến minh
sát tuệ (vipassanäbhävanä) để mong cầu thoát khổ luân hồi, tức là các ngài không mong
cầu cả sắc pháp lẫn danh pháp. Do vậy, ngay cả trong bốn cõi Bất hạnh cũng không
thể tục sinh, bởi lẽ tu tiến minh sát tuệ không phải là nhân để cho quả tục sinh trong
bốn cõi này.
(2). Trong Thời thường nhật, tám hạng Thánh nhân không hiện hữu trong

cõi trời Vô tưởng và bốn cõi Bất hạnh do năng lực của việc tu tiến minh sát tuệ bởi
có sự vướng mắc về trí tuệ. Cụ thể là ở cõi trời Vô tưởng, là cảnh giới chỉ có sắc pháp
thôi, không có tâm và tâm sở, nên việc tu tiến minh sát sẽ không thể thực hiện được.
Như thế, phàm nhân tiến tu minh sát tuệ để đắc Đạo, Quả, trở thành bậc Thánh
nhân ở trong cõi này là điều không thể có. Đối với các chúng sinh ở trong bốn cõi
Bất hạnh đều là những chúng sinh vô nhân tục sinh (ahetukapaṭisandhi), dẫu có tiến tu
minh sát tuệ vẫn không đủ điều kiện để chứng đắc Thánh quả được. Bởi vì một hành
giả tiến tu minh sát tuệ, muốn chứng đắc Đạo, Quả thì điều kiện tiên quyết cần có là
người ấy phải là Người tam nhân tục sinh (Tihetukapaṭisandhi). Do vậy, trong cả bốn
cõi Bất hạnh, bậc Thánh nhân không thể hiện hữu được.
Các cõi còn lại gồm 21 cõi: 7 cõi Dục giới lạc, 10 cõi Sắc giới và 4 cõi Vô sắc
giới là nơi sinh ra của tám hạng Thánh nhân và ba hạng phàm nhân (trừ Duggatiahetukapuggala – Người khổ cảnh vô nhân). Thật vậy, trong câu kệ thi Päḷi ARIYĀNĀRIYĀPI
CA nói đến các hạng người chung chung, nhưng ở đây phải trừ hạng Người khổ cảnh
vô nhân ra, bởi vì trong 21 cõi còn lại đều là các Lạc cảnh (Sugatibhūmi), cho nên
hạng người khổ cảnh vô nhân chắc chắn không thể sinh ra trong 21 cõi này.
2, Cõi và Người:
a, Cõi hay cảnh giới có 31 cõi:
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 11 Cõi Dục giới, bao gồm:

- 4 Cõi Bất hạnh

- 7 Cõi Dục giới lạc.

 16 Cõi Sắc giới, bao gồm:

- 3 Cõi Sơ Thiền
- 3 Cõi Nhị thiền
- 3 Cõi Tam Thiền - 7 Cõi Tứ thiền.

 4 Cõi Vô Sắc giới, bao gồm:

- Không vô biên xứ
- Thức vô biên xứ
- Vô sở hữu xứ
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

b, Người có 12 hạng:
 4 hạng phàm nhân: - Người khổ cảnh
- Người nhị nhân

- Người lạc cảnh vô nhân
- Người tam nhân.

 7 hạng Thánh nhân: - Người Nhập Lưu Đạo
- Người Nhất Lai Đạo
- Người Bất Lai Đạo
- Người A-ra-hán Đạo

- Người Nhập Lưu Quả
- Người Nhất Lai Quả
- Người Bất Lai Quả
- Người A-ra-hán Quả.

3, Phân chia 31 cõi theo 12 hạng người:
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(1). 4 Cõi Bất hạnh

là nơi sinh của 1 hạng Người khổ cảnh

(2). Cõi Nhân loại
Cõi Tứ đại thiên vương

là nơi sinh của 11 hạng Người (trừ Người khổ cảnh)

(3). Cõi Tam thập tam
Cõi Dạ-ma
Cõi Đâu-xuất
Cõi Hóa lạc
Cõi Tha hóa tự tại

là nơi sinh của 10 hạng Người (trừ Người khổ cảnh và
Người lạc cảnh vô nhân), bao gồm: 1 Người nhị nhân,
1 Người tam nhân và 8 hạng Thánh nhân.

(4). 3 Cõi Sơ thiền
3 Cõi Nhị thiền
3 Cõi Tam thiền
Cõi Quảng quả

là nơi sinh của 9 hạng Người, bao gồm: Người
phàm tam nhân và 8 hạng Thánh nhân.

(5). Cõi Vô tưởng

là nơi sinh của 1 hạng Người lạc cảnh vô nhân chỉ
với sắc tục sinh mà thôi.

(6). 5 Cõi Ngũ tịnh cư

là nơi sinh của 3 hạng Người, bao gồm: Người Bất Lai
Quả, Người A-ra-hán Đạo và Người A-ra-hán Quả.

(7). 4 Cõi Vô sắc

là nơi sinh của 8 hạng Người, bao gồm: Người tam
nhân và 7 hạng Thánh nhân (trừ Người Nhập Lưu Đạo).

Puggalo Ca Bhūmi Ca – Người Và Cõi

4, Trình bày 214 hạng người trong 31 cõi:
– 4 Cõi Bất hạnh, mỗi cõi có 1 hạng người, cộng thành:

4

– 1 Cõi người, có 11 hạng người (trừ 1 Người khổ cảnh), cộng thành:

11

– 1 Cõi Tứ đại thiên vương, có 11 hạng người, cộng thành:

11

– 5 Cõi trời Dục giới, mỗi cõi có 10 hạng người (trừ 2 Người vô nhân),
cộng thành:

50

– 10 Cõi Sắc giới là 3 Cõi Sơ thiền, 3 Cõi Nhị thiền, 3 Cõi Tam thiền
và Cõi Quảng quả, mỗi cõi có 9 hạng người (trừ 2 Người vô nhân và
1 Người nhị nhân), cộng thành:
90
– 1 Cõi trời Vô tưởng, có 1 hạng người, thành:

1

– 5 Cõi trời Tịnh cư, mỗi cõi có 3 hạng người, cộng thành:

15

– 4 Cõi trời Vô sắc, mỗi cõi có 8 hạng người, cộng thành:

32

Tổng cộng trong 31 cõi có số lượng hạng người là: 214
5, Chín trú xứ của chúng sinh:
Nơi sinh ra của tất cả chúng sinh là 31 cảnh giới. Họ có hình hài, vóc dáng
có khi giống nhau, có khác nhau tùy theo nơi sinh sống của mình. Trong phần này sẽ
nói đến nơi cư trú của các hàng chúng sinh (Sattäväsa – Hữu tình cư).
(1). 14 Nänättakäyäbhūmi

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có thân
hình, vóc dáng khác nhau, gồm 14 cõi: 11 cõi Dục
giới và 3 cõi Sơ thiền.

(2). 12 Ekattakäyäbhūmi

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có thân
hình, vóc dáng giống nhau, gồm 12 cõi: 3 cõi Nhị
thiền, 3 cõi Tam thiền, 1 cõi Quảng quả và 5 cõi
Tịnh cư.

(3). 10 Nänättasaññībhūmi

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có tâm tục
sinh khác nhau, gồm 10 cõi: 7 cõi Dục giới lạc và
3 cõi Nhị thiền.

(Cõi thân dị)

(Cõi thân đồng)

(Cõi tưởng dị)
(4). 16 Ekattasaññībhūmi

(Cõi tưởng đồng)

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có tâm tục
sinh giống nhau, gồm 16 cõi: 4 cõi Bất hạnh, 3 cõi
Sơ thiền, 3 cõi Tam thiền, 6 cõi Tứ thiền (gồm 1 cõi
Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư).
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(5). 1 Asaññībhūmi

(Cõi Vô tưởng)

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh không có
tâm tục sinh, chỉ có sắc mà thôi, gồm 1 cõi: cõi trời
Vô tưởng.

(6). 1 Ākäsänañcäyatanabhūmi

(7). 1 Viññäṇañcäyatanabhūmi
(8). 1 Ākiñcaññäyatanabhūmi

(9). 1 Nevasaññänäsaññäyatana-

bhūmi

Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh chỉ có tâm tục
sinh mà thôi, còn gọi là Tứ uẩn cảnh giới (Catuvocärabhūmi)

6, Thân hình, vóc dáng và Tục sinh thức của chúng sinh:
(1). Nänättakäyanänattasañnī

Chúng sinh có thân hình, vóc dáng khác nhau và tục
sinh thức khác nhau, gồm 7 cõi: 7 cõi Dục giới lạc.

(2). Nänättakäyaekattasañnī

Chúng sinh có thân hình, vóc dáng khác nhau
nhưng tục sinh thức giống nhau, gồm 7 cõi: 4 cõi
Bất hạnh và 3 cõi Sơ thiền.

(Thân dị tưởng dị)

(Thân dị tưởng đồng)
(3). Ekattakäyanänättasañnī

Chúng sinh có thân hình, vóc dáng giống nhau
nhưng tục sinh thức khác nhau, gồm 3 cõi: 3 cõi
Nhị thiền.

(4). Ekattakäyaekattasañnī

Chúng sinh có thân hình, vóc dáng giống nhau và
tục sinh thức như nhau, gồm 9 cõi: 3 cõi Tam
thiền, 1 cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư.

(Thân đồng tưởng dị)

(Thân đồng tưởng đồng)
Quan sát:

* Việc trình bày thân hình, vóc dáng và tục sinh thức của chúng sinh như đã
nêu trên là sự trình bày sự diễn biến của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhūmi). Đây là cảnh giới của các chúng sinh đầy đủ năm uẩn, tức là có cả danh
uẩn lẫn sắc uẩn.
* Riêng về cõi trời Vô tưởng và bốn cõi Vô sắc thì không nêu lên sự khác
nhau hay giống nhau của thân hình, vóc dáng và tục sinh thức, bởi vì trong cõi trời Vô
tưởng chỉ có sắc uẩn mà thôi, không có danh uẩn; và cũng vậy, trong bốn cõi Vô sắc
chỉ có duy nhất danh uẩn, không tồn tại sắc uẩn nào cả.
7, Trú xứ của thức tâm:
Trú xứ của thức tâm Päḷi gọi là Viññäṇaṭṭhiti – Thức trú. Có tất cả bảy thức trú
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hay bảy loại cảnh giới, đó là:
(1). Nänättakäyanänattasañnībhūmi

Cảnh giới có thân hình khác nhau và tục sinh
thức khác nhau, gồm 7 cõi: 7 cõi Dục giới lạc.

(2). Nänättakäyaekattasañnībhūmi

Cảnh giới có thân hình khác nhau nhưng tục
sinh thức giống nhau, gồm 7 cõi: 4 cõi Bất
hạnh và 3 cõi Sơ thiền.

(3). Ekattakäyanänättasañnībhūmi

Cảnh giới có thân hình giống nhau nhưng tục
sinh thức khác nhau, gồm 3 cõi: 3 cõi Nhị
thiền.

(Cõi thân dị tưởng dị)

(Cõi thân dị tưởng đồng)

(Cõi thân đồng tưởng dị)
(4). Ekattakäyaekattasañnībhūmi

Cảnh giới có thân hình giống nhau và tục sinh
thức như nhau, gồm 9 cõi: 3 cõi Tam thiền, cõi
Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư.

(5). Ākäsänañcäyatanabhūmi

Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Không
vô biên xứ.

(6). Viññäṇañcäyatanabhūmi

Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Thức vô
biên xứ.

(Cõi thân đồng tưởng đồng)

(Cõi Không vô biên xứ)
(Cõi Thức vô biên xứ)

(7). Ākiñcaññäyatanabhūmi

(Cõi Vô sở hữu xứ)

Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Vô sở
hữu xứ.

Các hàng chúng sinh có thức tánh (viññäṇa) đều cư trú, sinh sống trong bảy
loại cảnh giới gọi là cõi Thức trú (Viññäṇaṭṭhiti) này.
Về phần Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhūmi), là trú xứ của các vị phạm thiên Vô
tưởng, là những vị chỉ có sắc uẩn mà thôi, không có danh uẩn nên không xếp thành
cõi Thức trú được.
Đối với Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññänäsaññäyatanabhūmi), dẫu là
cảnh giới có danh uẩn, nhưng các danh uẩn này không hiển thị rõ ràng, cho nên
cũng không xếp thành cõi Thức trú được.
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F. KAPPA – KIẾP
I. CATUKAPPABHEDĀ – BỐN LOČI KIẾP:

Kappa – Kiếp có nghĩa là thời gian tính tuổi thọ của chúng sinh, tuổi thọ của
thế giới hay của vũ trụ. Theo đó, có tđt cď bốn loči kiếp:
 Āyukappa – Thọ kiếp,
 Asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp,

 Antarakappa – Trung kiếp,
 Mahäkappa – Đči kiếp.

1, Āyukappa – Thọ kiếp:

Āyukappa – Thọ kiếp là sự xác định về thọ mčng của chúng sinh rằng có tuổi
thọ cỡ chừng này, chừng kia. Chẳng hčn vào thời Đức Thế Tôn hiện tči của chúng ta
thì tuổi thọ của loài ngċời trên quď đđt này khoďng chừng 100 tuổi v.v...
Päḷi định nghĩa:
* Kappiyate paricchijjate’ti = kappo.
Các bậc hiền trí xác định tuổi thọ của chúng sinh cỡ ngēn này, do vậy thọ mčng
của chúng sinh gọi là kappa – kiếp.
Giải thích:
Tuổi thọ của nhân loči trên trái đđt này không đồng nhđt theo thời gian, nhiều
nhđt là một A-tăng-kỳ (Asaṅkheyya) năm và ít nhđt là 10 năm. Vào thời vũ trụ mới đċợc
hình thành, tuổi thọ của loài ngċời lên đến một A-tăng-kỳ năm; tiếp sau, do phiền não
tác động, bức bách nên con ngċời có nội tâm thđp kém và bắt đēu gây hči lẫn nhau
khiến cho thọ mčng bị giďm dēn, cứ 100 năm thì tuổi thọ con ngċời sẽ giďm đi một
tuổi. Cứ thế, thọ mčng loài ngċời sẽ giďm dēn đến 10 tuổi, rồi sau đó sẽ tăng dēn lên.
Nhċ vậy, tuổi thọ của con ngċời ở một thời đočn nào đó đċợc gọi là Thọ kiếp
(Āyukappa). Đối với các loài chúng sinh khác cũng có thọ kiếp của riêng mình.
2, Antarakappa – Trung kiếp:

Antarakappa – Trung kiếp là sự tính toán về thời gian dựa trên tuổi thọ của
loài ngċời trên trái đđt này. Tính từ thời bắt đēu kiếp, tuổi thọ của con ngċời là một
A-tăng-kỳ (Asaṅkheyya) năm rồi sau đó thọ mčng nhân loči sẽ giďm dēn xuống, cứ 100
năm giďm đi một tuổi, cho đến khi tuổi thọ con ngċời chỉ còn 10 tuổi; từ 10 năm,
tuổi thọ con ngċời sẽ tăng dēn lên, cứ 100 năm tăng lên một tuổi, cho đến khi tuổi
thọ con ngċời bằng một A-tăng-kỳ (Asaṅkheyya) năm. Khoďng thời gian này đċợc tính
là một Trung kiếp (Antarakappa).
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3, Asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp:

Asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp là khoďng thời gian bằng 64 Trung kiếp.
Nghĩa là tuổi thọ của con ngċời xuống lên từ một A-tăng-kỳ năm xuống còn 10 năm
rồi lči lên đến một A-tăng-kỳ năm, đủ 64 lēn xuống lên nhċ vậy là một A-tăng-kỳ kiếp
(Asaṅkheyyakappa). A-tăng-kỳ kiếp đċợc sinh khởi theo tuēn tự bốn loči:
 Saṃvaṭṭa asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp hoči (Hoči kiếp)
 Saṃvaṭṭaṭḥäyą asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp không (Không kiếp)
 Vivaṭṭa asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp thành (Thành kiếp)
 Vivaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa – A-tăng-kỳ kiếp trụ (Trụ kiếp).
a,

Saṃvaṭṭa asaṅkheyyakappa – Hoči kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà toàn

bộ 100.000 koṭi vũ trụ đang bị hủy diệt. (1 koṭi = 10.000.000, là đĉn vị đo lċờng thời xċa
của Đn Độ)... Nhċ Päḷi định nghĩa:
* Saṃvaṭṭatī’ti = saṃvaṭṭo.
Kiếp đang bị hủy diệt gọi là saṃvaṭṭa – hoči (kiếp).
b,

Saṃvaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa – Không kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp

mà toàn bộ 100.000 koṭi thế giới đã bị hủy hoči xong, chỉ còn là sự trống rỗng hoàn
toàn. Nhċ Päḷi định nghĩa:
* Saṃvaṭṭo hutvā tiṭṭhatī’ti = saṃvaṭṭaṭhāyī.
Vũ trụ đã bị hủy diệt rồi, chỉ còn sự hủy diệt trụ lči gọi là saṃvaṭṭaṭhäyą – không (kiếp).
c,

Vivaṭṭa asaṅkheyyakappa – Thành kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà toàn

bộ 100.000 koṭi vũ trụ đã bị hủy diệt sčch trĉn rồi bắt đēu hình thành trở lči. Nhċ
Päḷi định nghĩa:
* Vivaṭṭatī’ti = vivaṭṭo.
Kiếp đang hình thành trở lči gọi là vivaṭṭa – thành (kiếp).
d,

Vivaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa – Trụ kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà

toàn bộ 100.000 koṭi vũ trụ đã hình thành và đang phát triển đēy đủ: mặt đđt, núi
non, sông hồ, biển cď, trăng sao, mặt trời, v.v... Nhċ Päḷi định nghĩa:
* Vivaṭṭo hutvā tiṭṭhatī’ti = vivaṭṭaṭhāyī.
Kiếp đang phát triển đēy đủ mọi thứ và trụ lči nhċ bình thċờng gọi là vivaṭṭaṭhäyą –
trụ (kiếp).
4, Mahākappa – Đại kiếp:

Mahäkappa – Đči kiếp là khoďng thời gian rđt lâu dài. Cứ bốn A-tăng-kỳ kiếp tính
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thành một Đči kiếp. Ngċời xċa xem lċợng thời gian này là khó mà tính toán hay nghĩ bàn
đċợc, cho nên họ đã đċa ra cách so sánh nhċ sau: giď dụ có một khối đá hình lập
phċĉng, mỗi cčnh bằng một do-tuēn, cứ 100 năm sẽ có một vị trời dùng tđm vďi quét qua
một lċợt, cho đến bao giờ khối đá này mòn hết thì khoďng thời gian đó tính là một Đči
kiếp. Nhċ vậy, có thể nói rằng không thể nào đếm đċợc một Đči kiếp dài bao lâu.
II. KIẾP THEO PHẬT GIÁO:

Trong Phật giáo còn có cách nhìn nhận về Kiếp khác nữa, đó là dựa trên sự
ra đời của Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay không:
 Suññakappa – Không kiếp: Kiếp không có Đức Phật xuđt hiện trên thế gian.
 Asuññakappa – Hữu kiếp: Kiếp có Đức Phật xuđt hiện trên thế gian.
1, Suññakappa – Không kiếp:

Suññakappa – Không kiếp đċợc chia làm bốn loči:
(1). Suññamahäkappa – Không đči kiếp: Đči kiếp không có Đức Phật ra đời.
(2).

Suññäsaṅkheyyakappa – Không a-tăng-kỳ kiếp: A-tăng-kỳ kiếp không

có Đức Phật ra đời. Điều này đồng nghĩa với các Hoči kiếp, Không kiếp và Thành
Kiếp cũng không có sự hiện hữu của Đức Phật.
(3). Suññäntarakappa

đời.
(4).

– Không trung kiếp: Trung kiếp không có Đức Phật ra

Suññäyukappa – Không thọ kiếp: Thọ kiếp không có Đức Phật ra đời.

Đó là khoďng thời gian giữa tuổi thọ loài ngċời lớn hĉn 100.000 năm và khoďng thời
gian tuổi thọ loài ngċời nhỏ hĉn 100 năm.
2, Asuññakappa – Hữu kiếp:

Asuññakappa – Hữu kiếp đċợc chia làm 5 loči:
(1). Särakappa:

(2). Maṇḍakappa:
(3). Varakappa:

(4). Säramaṇḍakappa:
(5). Bhaddakappa:

Đči kiếp có
Đči kiếp có
Đči kiếp có
Đči kiếp có
Đči kiếp có

1 vị Phật ra đời.
2 vị Phật ra đời.
3 vị Phật ra đời.
4 vị Phật ra đời.
5 vị Phật ra đời.

Đúng nhċ trong bộ Chú giďi Phật Sử (Buddhavaṃsaaṭṭḥakaṭhä) có nêu:
“Eko buddho sārakappe
Varakappe tayo buddhā
Pañca buddhā bhandakappe
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Maṇḍakappe jinā duve
Sāramaṇḍe
catubuddhā
Tato natthādhikā jinā’ti”
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Nhċ vậy, trong Đči kiếp có Đức Phật ra đời trên thế gian này, thì xuđt hiện ít
nhđt là một vị và nhiều nhđt là năm vị, còn nhiều hĉn thế thì không có. Đúng thế,
không thể có sáu hay bďy vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời trong một Đči kiếp nào đó
nhċ trong bộ Chú giďi Vị Lai Sử (Anägatavaṃsaaṭṭhakathä) khẳng định:
“Na hi ekasmiṃ kappe chaṭṭho vā sattamo vā uppajjati”.
“Thật vậy, trong một đči kiếp, không có Đức Phật thứ sáu hoặc thứ bďy sinh ra”.
BỐN LOẠI KIẾP
1. THỌ KIẾP

2. TRUNG KIẾP

A-TĂNG-KỲ NĂM

100.000 NĂM

3. A-TĂNG-KỲ KIẾP
10 NĂM

100 NĂM

1 A-tăng kỳ =10140

4. ĐẠI KIẾP
100 NĂM

100.000 NĂM

A-TĂNG-KỲ NĂM

ĀYUKAPPA – THỌ KIẾP
THỌ KIẾP GIĎM DĒN 100 NĂM GIĎM 1 NĂM

THỌ KIẾP TĂNG DĒN 100 NĂM TĂNG 1 NĂM

TRUNG KIẾP

ANTARAKAPPA – TRUNG KIẾP

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

A-TĂNG-KỲ KIẾP

ASAṄKHEYYAKAPPA – A-TĂNG-KỲ KIẾP
A1 = SAṂVAṬṬA ASAṄKHEYYAKAPPA – HOČI KIẾP

TRĂM NGÀN KOṬI VŨ TRỤ BỊ HỦY HOẠI

A2 = SAṂVAṬṬAṬHĀYĄ ASAṄKHEYYAKAPPA – KHÔNG KIẾP

VŨ TRỤ BỊ HỦY HOẠI HẾT CHỈ CÕN KHÔNG TRUNG

A3 = VIVAṬṬA ASAṄKHEYYAKAPPA – THÀNH KIẾP

VŨ TRỤ BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH

A

TRĂM NGÀN KOṬI VŨ TRỤ HÌNH THÀNH CÓ NGƯỜI, THÚ, VẬT, CÂY CỐI, ...

4

= VIVAṬṬAṬHĀYĄ ASAṄKHEYYAKAPPA – TRỤ KIẾP

CĎ 4 A-TĂNG-KỲ KIẾP ĐỀU CÓ THỜI GIAN BẰNG NHAU

A1 A2 A3 A4

MAHĀKAPPA – ĐČI KIẾP
ASUÑÑAMAHĀKAPPA
ĐČI KIẾP CÓ ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

100 năm lđy ra một hčt

=

M

M M M M M M

M

M

ĐČI KIẾP

M M M M M

=

SUÑÑAMAHĀKAPPA
ĐČI KIẾP KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

M M M M M M

HČT CĎI
SUÑÑAASAṄKHEYYAKAPPA

SUÑÑAANATRAKAPPA
ASUÑÑAASAṄKHEYYAKAPPA

ĐČI KIẾP

KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT
SUÑÑAĀYUKAPPA

KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT

1d

1 do tuēn

ot

uē

n

1 do tuēn

A4

M

KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT

ASUÑÑAANTARAKAPPA
ASUÑÑAĀYUKAPPA

ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

III. VĆ TRỤ BỊ HỦY HOČI:

Saṃvaṭṭakappa – Hoči kiếp là kiếp mà vũ trụ bị hoči diệt bởi 3 loči thiên tai:
lửa, nċớc và gió. Trong đó:
 Tejosaṃvaṭṭakappa – Hỏa hoči kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoči do lửa.
 Āposaṃvaṭṭakappa – Thủy hoči kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoči do nċớc.
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 Väyosaṃvaṭṭakappa – Phong hoči kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoči do gió.
1, Thời gian vũ trụ bị hủy hoại:
Thời gian mà 100.000 koṭi vũ trụ bị hủy hoči bởi lửa, nċớc và gió đēy đủ cď
ba loči là 64 Đči kiếp (Mahäkappa).
Trong số 64 Đči kiếp đó, thời gian bị hủy hoči bởi lửa là 56 Đči kiếp, thời
gian bị hủy hoči bởi nċớc là bďy Đči kiếp và thời gian bị hủy hoči bởi gió là một Đči
kiếp. Khi đủ 64 Đči kiếp thì gọi là một Đči kiếp vòng lớn. Một Đči kiếp vòng lớn lči
chia thành tám Đči kiếp vòng nhỏ, và mỗi Đči kiếp vòng nhỏ có tám Đči kiếp.
Ở Đči kiếp vòng nhỏ thứ nhđt, vũ trụ sẽ bị hủy hoči bởi lửa bďy Đči kiếp và Đči
kiếp thứ tám sẽ bị hủy hoči bởi nċớc. Đči kiếp vòng nhỏ thứ nhì đến thứ bďy cũng giống
nhċ Đči kiếp thứ nhđt. Riêng Đči kiếp vòng nhỏ thứ tám thì từ Đči kiếp thứ nhđt đến
thứ bďy vũ trụ sẽ bị hủy hoči do lửa, còn Đči kiếp thứ tám sẽ bị hủy hoči bởi gió.
Nhċ trong bộ Visuddhimagga và bộ Säratthadąpanąṭąkä đã trình bày:
Satta sattagginā vārā
Aṭṭhime aṭṭhime dakā
Catusaṭṭhi yadā puṇṇā
Eko vāyavaro
siyā.
Đči kiếp bị hủy hoči do lửa bďy lēn, ở lēn thứ tám là do nċớc. Khi đã
đủ 64, thì có một đči kiếp hủy hoči do gió.
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LẦN THỨ

ĐẠI KIẾP
VÒNG NHỎ

1

2

3

4

5

6

1

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

2

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

3

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

4

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

5

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

6

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

7

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA NĊỚC

8

8

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

LỬA

GIÓ

8

CỘNG

8

8

8

8

8

8

8

8

64

7

8

TỔNG SỐ
ĐẠI KIẾP

Kappa – Kiếp

2, Phạm vi hủy hoại:
– Ở Đči kiếp mà vũ trụ bị hủy hoči bởi lửa, từ bốn cõi Bđt hčnh đến ba cõi
trời Sĉ thiền đều bị thiêu hủy.
– Ở Đči kiếp mà vũ trụ bị hủy hoči bởi nċớc, từ bốn cõi Bđt hčnh đến ba cõi
trời Nhị thiền đều bị nċớc tàn phá.
– Ở Đči kiếp mà vũ trụ bị hủy hoči bởi gió, từ bốn cõi Bđt hčnh đến ba cõi
trời Tam thiền đều bị gió hủy hoči.
– Từ cõi trời Tứ thiền, tức là tính từ cõi trời Quďng quď trở lên sẽ thoát khỏi
sự hủy hoči bởi các kiếp nčn lửa, nċớc và gió này.
Đúng nhċ trong bộ Visuddhimagga và bộ Säratthadąpanąṭąkä đã trình bày:
Agginābhassarā heṭṭhā
Āpenā
subakiṇhato
Vehapphalato
vātena
Evaṃ loko vinassati.
Khi bị hủy hoči do lửa, sẽ hủy hoči từ cõi biến quang trở xuống; khi bị
hủy hoči do nċớc, sẽ hủy hoči dċới cõi biến tịnh; khi bị hủy hoči do
gió, sẽ hủy hoči dċới cõi quďng quď. Thế gian sẽ bị hủy hoči nhċ thế.
3, Ba loại phạm vi:
Một vị Phật Chánh Đẳng Giác khi xuđt hiện trên thế gian sẽ có ba loči phčm
vi ďnh hċởng. Đó là:
a, Jätikhetta – Phčm vi sinh chủng: Khi Đức Bồ-tát nhập vào thai mẹ, khi
chứng ngộ Vô thċợng, lúc Niết-bàn thì 10.000 vũ trụ (thế giới) rúng động, rung
chuyển. Phčm vi 10.000 vũ trụ này gọi là Phčm vi sinh chủng (Jätikhetta).
b, Āṇäkhetta – Phčm vi uy lực: Đây là phčm vi mà giáo pháp của Đức Thế
Tôn lan truyền ďnh hċởng đến. Khi các bài kinh Hộ trì (Paritta) nhċ Khandhaparitta,
Moraparitta, Vaṭṭaparitta, Ratanasutta, ... đċợc đọc tụng lên thì uy lực sẽ lan tỏa đến
100.000 koṭi vũ trụ; do vậy, phčm vi này gọi là Phčm vi uy lực (Āṇäkhetta).
c, Visayakhetta – Phčm vi trí tuệ: Trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác là
vô lċợng vô biên, vô cùng vô tận Ngài có thể quán xét, thđy biết, thđu suốt mọi việc,
mọi sự vật, hiện tċợng khắp cùng, không bị giới hčn; cho nên Phčm vi trí tuệ
(Visayakhetta) của Ngài lan tỏa rộng khắp, không biên địa, không điểm kết thúc.
Khi thế gian bị hủy hoči do lửa, nċớc và gió thì các nčn tai này sẽ ďnh hċởng
đến 100.000 koṭi vũ trụ, sẽ phá hủy đến Phčm vi uy lực (Āṇäkhetta); nhċ vậy 10.000
vũ trụ, tức là Phčm vi sinh chủng (Jätikhetta) cũng bị hủy hoči hết luôn. Cď hai phčm vi
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này lúc bị hủy hoči sẽ bị hủy hoči đồng thời với nhau và đến khi sinh khởi mới lči sẽ
cùng sinh khởi với nhau. Về phēn Phčm vi trí tuệ (Visayakhetta), khi đến thời kỳ thế
gian bị hủy hoči cũng nhċ thời kỳ thế gian sinh khởi thì cũng không diễn biến theo
nhċ thế.
4, Thời kỳ vũ trụ bị hủy hoại:
Hiện giờ, thế gian chúng ta đang ở trong giai đočn của Trụ kiếp (Vivaṭṭathäyą
asaṅkheyyakappa); khi Trụ kiếp này tròn đủ 64 Trung kiếp (Antarakappa), đồng thời theo
cách tính tuổi thọ con ngċời giďm từ một A-tăng-kỳ năm xuống còn 1.000 năm. Khi
cď hai thời đočn này trùng khớp nhau thì thế gian sẽ đến thời bị hủy hoči.
5, Nguyên nhân vũ trụ bị hủy hoại:
Pháp hỗ trợ cho thế gian bị hủy hoči gồm ba nguyên nhân chính:
a, Lobhahetu – Nhân tham: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về
tham, thời kỳ đy thế gian sẽ bị hủy hoči bởi lửa, bởi vì tính tham nóng nhċ lửa.
b, Dosahetu – Nhân sân: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về sân,
thời kỳ đy thế gian sẽ bị hủy hoči bởi nċớc, bởi vì tính sân cắn xé tâm thức nhċ nċớc
mċa a-xít vậy.
c, Mohahetu – Nhân si: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về si,
thời kỳ đy thế gian sẽ bị hủy hoči bởi gió, bởi vì tính si lan truyền, chế ngự tâm thức
của chúng sinh, khiến cho chúng sinh mịt mù trong luân hồi. Sự lan truyền của tính si
cũng tựa nhċ gió, do vậy tính si giống nhċ gió a-xít tàn phá thế gian và hủy hoči
chúng sinh.
6, Năm loại âm thanh vang dội:
Trċớc khi vũ trụ sắp bị hủy hoči thì toàn bộ thế gian sẽ nďy sinh tiếng huyên
náo, xôn xao, vang dội cùng khắp vũ trụ, Päḷi gọi là kolāhala, gồm có 5 thứ tiếng là:
a, Kappakolähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này trở
đi, thêm 100.000 năm nữa thế gian sẽ bị hủy hoči.
b, Buddhakolähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này
trở đi, thêm 1.000 năm nữa Đức Phật sẽ xuđt hiện trên thế gian.
c, Cakkavattikolähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này
trở đi, thêm 100 năm nữa vua Chuyển Luân Vċĉng sẽ ra đời.
d, Maṅgalakolähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này trở
đi, thêm 12 năm nữa Đức Thế Tôn sẽ thuyết giďng Hčnh Phúc Kinh.
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e, Moneyyakolähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này
trở đi, thêm bďy năm nữa sẽ có ngċời thực hành pháp tịnh hčnh, ẩn sĩ (Mâu-ni pháp)
ra đời. Các pháp tịnh hčnh là: muốn ít, biết đủ, thu thúc thân, khẩu, giữ tâm thanh
tịnh, rời xa phiền não, tam độc: tham, sân, si,...
QUĎNG QUĎ
VEHAPPHALĀ

CÕI TỨ THIỀN
CATUTTHAJJHĀNABHŪMI

VÔ TĊỞNG
ASAÑÑASATTĀ

THIỂU TỊNH
PARITTASUBHĀ

VÔ LĊỢNG TỊNH
APPAMĀṆASUBHĀ

BIẾN TỊNH
SUBHAKIṆHĀ

CÕI TAM THIỀN
TATIYAJJHĀNABHŪMI

THIỂU QUANG
PARITTĀBHĀ

VÔ LĊỢNG QUANG
APPAMĀṆĀBHĀ

BIẾN QUANG
ĀBHASSARĀ

CÕI NHỊ THIỀN
DUTIYAJJHĀNABHŪMI

PHČM CHÚNG
PARISAJJĀ

PHČM PHỤ
PUROHITĀ

ĐČI PHČM
MAHĀBRAHMĀ

CÕI SĈ THIỀN
PAṬHAMAJJHĀNABHŪMI

THA HÓA TỰ TČI
PARANIMMITAVASAVATTĄ
HÓA LČC
NIMMĀNARATĄ

L
Ử

ĐÂU-XUĐT
TUSITĀ

A

N
Ċ
Ớ
C

G
I
Ó

DČ-MA
YĀMĀ
ĐAO-LỢI
TĀVATIṂSĀ
TỨ ĐČI THIÊN VĊĈNG
CĀTUMMAHĀRĀJIKĀ
NHÂN LOČI
MANUSSA
ĐỊA NGỤC
NIRAYA

NGČ QUỶ
PETTIVISAYA

A-TU-LA
ASURAKĀYA

BÀNG SINH
TIRACCHĀNA

THẾ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO LỬA

Khi vũ trụ bị hủy hoči do lửa, sẽ hình thành một đám mây lớn (mahämegha) có
tên là Kappavinäsa, rồi mċa đổ xuống khắp 100.000 koṭi thế giới, ngċời ngċời cùng
nhau gieo mč trên ruộng đồng. Đến lúc cây mč xanh tốt mà trâu bò có thể ăn đċợc
thì mċa dừng hẳn. Từ đó chỉ còn mây và tiếng sđm vang rền, mċa không đổ nữa,
ruộng mč cũng héo hon rồi chết hết. Nhċ lời Phật thuyết với chċ Tăng:
“Này chċ tỳ-khċu, khi mà đám mây lớn phát ra âm thanh nhċ tiếng sđm vang rền, mċa
không còn rĉi xuống nữa, tính thời gian trăm năm, nghìn năm, včn năm, mċời včn năm trôi
qua. Những chúng sinh sống nhờ nċớc sẽ chết dēn đi, một số sẽ tái sinh vào thế giới phčm thiên
nhċ cõi Thiểu quang, cõi Vô lċợng quang chẳng hčn. Những chúng sinh nuôi mčng nhờ hoa,
dựa quď cũng thi nhau giã từ trēn thế rồi tái sinh vào các cďnh giới phčm thiên. Tình trčng nhċ
thế kéo dài rđt lâu khiến cho nċớc trong ao hồ, sông suối cũng khô cčn dēn. Động vật sinh sống
trong nċớc nhċ rùa, cá, tôm, cua, v.v... sẽ chết hết và rồi tái sinh vào các cõi trời phčm thiên.
Các chúng sinh đang ở địa ngục cũng bị hoči diệt đi cùng với sự xuđt hiện của mặt trời thứ bďy”.
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Ở đây, việc nói rằng các chúng sinh trong các cõi Bđt hčnh (Apäyabhćmi) sẽ tái
sinh vào Phčm thiên giới (Brahmaloka), không có nghĩa là các chúng sinh này sẽ tục
sinh ngay vào Phčm thiên giới tức thì. Thật ra là khi chết đi, các chúng sinh ở các khổ
cďnh này sẽ sinh làm ngċời trong cõi Nhân loči (Manussabhćmi) trċớc đã, sau đó họ sẽ
sinh lên làm chċ thiên ở các cõi trời Dục giới, tči đây họ sẽ tu tiến thiền định (jhänabhävanä) rồi mới tục sinh làm phčm thiên ở các cõi trời Sắc giới.
Một điều cēn nói đến nữa là theo bďn chđt tự nhiên của vũ trụ nhân hoàn sẽ
tác động đến tâm thức của hàng chċ thiên có tên là Lokabyuha, họ biết rằng
100.000 năm sắp tới thế gian sẽ bị hủy hoči. Thế là các vị cùng nhau đến trēn gian,
thông báo cho loài ngċời biết rằng thêm mċời včn năm nữa, thế gian sẽ bị hủy hoči
do lửa, núi đồi, sông hồ, đči dċĉng, đđt đai, chúng sinh, vũ trụ sẽ bị lửa thiêu đốt,
hủy diệt đến cõi trời Sĉ thiền cũng không còn; mong mọi ngċời hãy cùng nhau tu tập
Tứ Vô Lċợng Tâm: Từ, Bi, Tùy hỷ, Xď, hãy chăm sóc cha mẹ, tôn kính ngċời già cď,
v.v... sẽ đċợc tái sinh vào Phčm thiên giới.
Lúc bđy giờ, loài ngċời và chċ thiên Dục giới nghe đċợc tiếng thông báo vang
dội khắp nĉi của chċ thiên Lokabyuha nhċ thế thì phát sinh sự động tâm (saṃveja) rồi
cùng nhau tu tiến Tứ Vô Lċợng Tâm, ... Do năng lực của việc tu tập thiền định nên lúc
chết đi họ sẽ tục sinh vào các cõi trời Dục giới hoặc Sắc giới. Số chċ thiên đã tục sinh
vào các cõi trời Dục giới lči tiếp tục tu tiến thiền định và tục sinh vào các cõi Sắc giới.
Riêng trong bốn cõi Bđt hčnh, những chúng sinh nào có các bđt thiện nghiệp
đã giďm nhẹ bớt đi sẽ tục sinh vào Thiên giới do năng lực của các thiện nghiệp đã
làm từ nhiều kiếp trċớc, do năng lực của Thiện hậu báo nghiệp (Kusaläparäpariyavedanąyakamma). Khi ở tči Thiên giới, họ sẽ tiếp tục tu tiến thiền định để cùng nhau
đċợc tục sinh vào cõi Sắc giới.
Về phēn những chúng sinh ở trong các cõi Bđt hčnh mà có các bđt thiện
nghiệp còn nặng nề, dày đặc, chẳng hčn nhċ những kẻ có tà kiến cố định
(niyatamicchädiṭṭhi) thì khi vũ trụ bị hủy hoči, số này sẽ chết tči vũ trụ đang bị hủy hoči
đy rồi tục sinh vào các Khổ cďnh của vũ trụ khác đang còn chċa bị hủy hoči.

SỰ SINH KHỞI CỦA BẢY MẶT TRỜI

Kể từ khi mċa không còn rĉi xuống thế gian nữa, trďi qua một khoďng thời
gian dài lâu, các cây lċĉng thực, thực phẩm úa héo và chết đi. Các hàng chúng sinh
bị đói khổ rồi cũng dēn dēn ngã chết. Tiếp đó thêm một mặt trời xuđt hiện, thành ra
có hai mặt trời. Mặt trời thứ hai này có quỹ đčo chuyển động ngċợc chiều với mặt
72

Kappa – Kiếp

trời thứ nhđt, khiến cho việc xác định ngày đêm không thể thực hiện đċợc, bởi vì khi
một mặt trời lặn xuống thì mặt trời kia lči mọc lên. Nhċ vậy, thế gian bị hai mặt trời
thiêu đốt mọi thời, làm cho sức nóng mčnh hĉn nhiều so với trċớc đây, thế là các
con sông lớn suối nhỏ khô cčn đi. Khắp nĉi chỉ còn những sông cực lớn nhċ sông
Gaṅgä (sông Hằng), sông Yamunä, sông Aciravatą, ..., các biển hồ và các đči dċĉng là
còn nċớc đang cčn mà thôi.
Từ lúc mặt trời thứ hai xuđt hiện, trďi qua một thời gian dài đăng đẳng nữa
thì lči sinh ra mặt trời thứ ba, khi đó, nċớc trong các dòng sông lớn đều khô đi hết.
Tiếp đến lči xuđt hiện mặt trời thứ tċ thì các biển hồ đều không còn giọt nċớc nào
cď, và nċớc trong các đči dċĉng cũng vĉi dēn đi. Rồi thì có mặt trời thứ năm mọc
lên, khiến cho nċớc trong các đči dċĉng khô ráo hết thďy. Trďi qua một thời gian lâu
nữa, mặt trời thứ sáu xuđt hiện trên thế gian, 100.000 koṭi vũ trụ sẽ mù mịt bởi khói
bao trùm, tđt cď các núi đồi đều bị sụp đổ, thế gian không còn sự tċĉi mát mà chỉ
còn sự khô khốc, nóng nực mà thôi. Đúng nhċ lời Phật ngôn:
“Này chċ tỳ-khċu, ngċời thợ gốm cho những cái nồi làm bằng đđt sét vào lò rồi lđy đđt
bịt kín bên trên và châm lửa đốt lò để nung các sďn phẩm, khói bốc mù mịt bao trùm lđy lò
nung nhċ thế nào, thì cũng nhċ thế đy, khi mặt trời thứ sáu xuđt hiện, khói bao trùm mù mịt,
tỏa ra khắp 100.000 koṭi vũ trụ”.
Khói tỏa mù mịt khắp vũ trụ nhċ thế suốt một thời gian lâu dài thì mặt trời thứ
bďy xuđt hiện trên thế gian. Lúc bđy giờ, cď 100.000 koṭi vũ trụ đều bốc cháy lên, rực
sáng đồng thời, phát ra những âm thanh ghê sợ, kinh hồn. Lửa bắt đēu cháy từ cõi Bđt
hčnh và cõi Nhân loči trċớc, sau đó lan lên đến cõi Tứ đči thiên vċĉng, rồi tuēn tự
cháy đến cõi Đao-lợi, cõi Dč-ma, cõi Đâu-xuđt, cõi Hóa lčc, cõi Tha hóa tự tči, và sau
cùng là 3 cõi Sĉ thiền: Phčm chúng, Phčm phụ và Đči phčm thì dừng lči ở đđy.
Thế gian bị lửa thiêu đốt, cháy trụi đến hết tēng trời Sĉ thiền, kể cď tro bụi
cũng không còn tàn dċ sót lči. Giď dụ có còn sót mēm móng nào đó, dẫu là nhỏ nhċ
phân tử, nguyên tử thì lửa cũng đốt cháy cho đến tận cùng là sự rỗng không mà thôi.
Bđy giờ, thċợng tēng hċ không và hč tēng hċ không giao tiếp với nhau, trở thành một
khối. Kể từ đó, thế gian trở nên tối tăm mờ mịt bởi bóng tối bao trùm trong suốt một
thời gian dài.
SỰ THIẾT LẬP CỦA VŨ TRỤ

Khi thế gian hủy hoči, chỗ bị hoči diệt và hċ không hợp nhđt thành một thể,
có một đám mây lớn (mahämegha) hình thành và đổ mċa lớn xuống chỗ bị lửa thiêu.
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Ban đēu hčt mċa nhỏ li ti nhċ những giọt sċĉng bụi, rĉi xuống suốt thời gian dài. Về
sau, hčt mċa to dēn lên bằng hčt mè, hčt gčo, hčt đậu, rồi bằng cọng sen, bằng chày
giã gčo, rồi bằng thân cây thốt nốt rĉi xuống khắp vũ trụ nhân hoàn nĉi bị lửa đốt
cháy cho đến giáp tēng trời Nhị thiền. Rồi thì những cĉn gió thổi lên từ bên dċới,
nâng đỡ cho nċớc mċa không rĉi xuống phía dċới, nhċ lá sen đỡ những giọt nċớc
đọng lči trên mặt lá. Do sức gió mčnh mẽ, thổi bật nċớc lên, dēn dēn nċớc khô đi,
lắng đọng bùn, cặn lči, bám dính vào nhau ở bên dċới. Rồi tuēn tự nċớc khô cčn
dēn, đến cďnh trời Phčm thiên giới thì cõi Sĉ thiền hình thành; nċớc lči tiếp tục hč
xuống và bốn cõi trời Dục giới đċợc tčo ra: Tha hóa tự tči, Hóa lčc, Đâu-xuđt và Dčma. Nhċ vậy còn hai cõi trời là Đao-lợi và Tứ đči thiên vċĉng chċa đċợc hình thành.
Sở dĩ nhċ thế bởi vì hai cõi trời này đặt nền móng trên núi Tu-di (Sineru), và núi Tu-di
này lči nối tiếp với mặt đđt, lúc đó mặt đđt chċa đċợc hình thành, cho nên hai cõi
trời này cũng chċa hiện hữu. Lúc mà nċớc mċa hč dēn xuống đến mặt bằng của quď
đđt thì gió to khởi lên, thổi khắp nĉi bao bọc nċớc lči, không cho chďy đi đâu, giống
nhċ những con đê ngăn giữ nċớc vậy. Tiếp đó, nċớc hč dēn và khô cčn đi, chỉ còn
cặn bùn, trēm tích đọng lči tčo thành vỏ trái đđt. Mặt đđt có màu vàng nhċ màu hoa
kaṇṇikära, có mùi thĉm và vị ngọt, gọi là đđt mật.
Khi quď đđt đċợc hình thành rồi, một số vị phčm thiên ở cõi trời Biến quang
(Ābhassarä) hết phċớc hoặc hết tuổi thọ sẽ tục sinh xuống cõi Nhân loči để làm ngċời
bằng cách hóa sanh (opapätika). Họ có hình dáng nhċ phčm thiên, có hào quang tỏa
ra từ sắc thân, không hiện bày nam tính hay nữ tính, có thể bay lċợn, du hành trong
không trung đċợc và hċởng an lčc dài lâu. Thời gian trôi qua, một ngċời trong số họ
đã sinh khởi lòng tham, thđy đđt đai có màu sắc đẹp đẽ, mùi thĉm tho nên muốn
nếm thử, bèn cēm cục đđt lên, đċa vào miệng. Khi lċỡi chčm vào, vị của đđt lan
truyền khắp cď, cďm thđy ngon ngọt vô cùng và sinh tâm thích thú, mê đắm hċĉng vị
đy nên tiếp tục ăn đđt thêm nữa. Những ngċời khác thđy vậy cũng muốn thử, bèn
dẫn nhau đến ăn và khi biết hċĉng vị của đđt thĉm ngon nhċ thế nên thċờng xuyên
ăn đđt đy. Kể từ đó, hào quang của con ngċời cũng biến mđt, bóng tối bao trùm, ai ai
cũng lo sợ, kinh hãi. Tiếp sau, một mặt trời xuđt hiện, ánh sáng của mặt trời đẩy lùi
bóng tối.
Loài ngċời đều hoan hỷ đón nhận ánh sáng, hết lòng ca ngợi mặt trời rằng vị
thiên này có hào quang thċờng chiếu sáng, đem lči lòng dũng cďm cho chúng ta. Rồi
tđt cď cùng nhau ăn đđt đến no nê bởi vì tham lam, ái dục chế ngự nội tâm của họ.
Do năng lực của tham ái (taṇhä), một số ngċời có da dẻ tċĉi nhuận, một số ngċời có
da dẻ thô xđu. Từ đó bắt đēu xuđt hiện sự coi thċờng, khinh dễ lẫn nhau giữa hai
74

Kappa – Kiếp

nhóm ngċời. Tội lỗi và bđt thiện dēn dēn hiện hữu nĉi tâm địa của loài ngċời, đó
chính là thân kiến (sakkäyadiṭṭhi) và mčn (mäna), là những ác pháp theo sát tham ái mà
sinh ra. Lúc mà tội lỗi của loài ngċời tăng mčnh lên thì đđt mật thĉm ngon cũng biến
mđt khỏi thế gian; khi đó, đđt trở thành đđt hòn, có dčng nhċ những cây nđm nổi
lên, tuy nhiên đđt này vẫn còn mùi thĉm, vị ngon và vẫn là thức ăn của loài ngċời.
Thời gian sau, tâm địa con ngċời càng xđu xa hĉn nên đđt hòn cũng mđt đi; và rồi
đđt nhčt sinh ra để thay thế, sau đó đđt nhčt này cũng tự động biến mđt khi tội lỗi
của loài ngċời nặng nề thêm. Thời gian sau, có một loči lúa, tên là säli tự mọc lên.
Gčo của loči lúa này không cám, không trđu, mùi thĉm, vị ngon. Con ngċời hái đem
về nđu ăn, hái buổi sáng thì chiều lči mọc ra lči; khi ăn thì không cēn thức ăn để ăn
kèm, muốn có mùi vị gì thì tự nhiên hiện ra mùi vị đy. Loài ngċời sống nhờ gčo säli
này suốt thời gian thật dài.
Nhċ vậy, đēu tiên, loài ngċời chỉ ăn vật thực duy nhđt một vị là vị của đđt,
loči vật thực này xem nhċ là vật thực thuēn khiết, thanh tịnh (suddhähära). Về sau, loài
ngċời ăn loči vật thực thô là cĉm gčo; bđy giờ nċớc tiểu và phân sẽ sďn sinh, cēn
thiết phďi có cửa để thďi những chđt này ra ngoài, thế là các bộ phận bài tiết đċợc
sinh khởi, và giới tính nam-nữ cũng xuđt hiện; với những ai tiền kiếp đã từng là ngċời
nam sẽ thành nam nhân, còn những ai đã từng là ngċời nữ sẽ thành nữ nhân.
Ban đēu, các vị phčm thiên do hết phċớc rồi tục sinh thành con ngċời, cận
định (upacära) vẫn còn ďnh hċởng đến căn tánh của họ. Nhċng về sau, do các sắc
căn: nam căn (purisindriya) và nữ căn (itthindriya) hiện khởi, khiến cho ái dục phát sinh
và họ mđt đi cận định đy. Do cận định đã mđt, dục lčc có cĉ hội tăng trċởng, bđy giờ
nam tính (purisabhäva) và nữ tính (itthibhäva) trở thành cận y duyên (upanissayapaccaya)
hỗ trợ cho tham dục phát khởi, các nam nhân và nữ nhân nhìn nhau thì phát sinh sự
rčo rực, bồn chồn, bối rối do tác động của luyến ái. Từ đó trở đi, sự giao hợp giữa
hai giống ngċời cũng nẩy sinh, và rồi các quan hệ phi pháp phát sinh, đđy là nguyên
do mà con ngċời tìm cách che đậy, che kín và thế là nhà cửa đċợc tčo ra. Khi có nhà
cửa rồi, một số ngċời lċời biếng sẽ bắt đēu cđt giữ, tích trữ gčo säli và những ngċời
khác cũng bắt chċớc làm theo. Thế là gčo säli sinh ra có vỏ, có cám; loài ngċời hái về
thì cây lúa cũng biến mđt, không tự mọc lči nhċ trċớc nữa, con ngċời phďi tự làm
ruộng, cđy lúa để nuôi thân. Xã hội và sự phân chia giai cđp đċợc hình thành để
quďn lý nhau, cai trị nhau ...
Loài ngċời bắt đēu suy đồi về đčo đức, kém cõi về nhân cách, tuổi thọ ngắn
dēn đi. Chiến tranh phát sinh để thỏa mãn lòng tham, giành giật cđu xé nhau, tranh
đočt đđt đai, ruộng đồng, tài sďn. Rồi trộm cắp sinh ra khắp nĉi, con ngċời láo lċờng
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dối trá lẫn nhau, say sċa rċợu chè, các thói hċ tật xđu lan tràn trên toàn xã hội, con
ngċời đối xử với nhau ngày càng tệ bčc, lòng tin bị mđt mát v.v... Một số ngċời thđy
rằng dục vọng đēy rẫy khắp thế gian, tội lỗi ngày càng nhiều thêm nên họ quyết xa
lánh, muốn nâng cao đčo đức; một số lči nghĩ rằng cēn xóa bỏ, rửa sčch tội lỗi nên
đã dựng lên những phċớc xá để cċ trú, rồi đi vào thôn xóm để xin vật thực nuôi
mčng. Những ngċời này đċợc gọi là bà-la-môn (brähmaṇa) hoặc là tu sĩ, là những
ngċời rửa tội, tẩy tội, xa lánh dục vọng, từ bỏ ái dục.
PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO LỬA

1, Hoại kiếp:
Saṃvaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi đám mây lớn xuđt hiện, rồi lửa thiêu cháy
hết 100.000 koṭi vũ trụ cho đến khi lửa tắt đi.

2, Không kiếp:
Saṃvaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa

Từ khi lửa tắt cho đến lúc mċa rĉi đēy những chỗ
bị lửa đốt cháy.

3, Thành kiếp:
Vivaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi mċa rĉi đēy 100.000 koṭi vũ trụ cho đến
khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện đēy đủ.

4, Trụ kiếp:
Vivaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa

Từ khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện cho đến khi
có đám mây hoči kiếp bao phủ trở lči.

THẾ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO NƯỚC

Vũ trụ bị hủy hoči do nċớc cũng có dčng giống nhċ khi bị hủy hoči do lửa,
chỉ có điều khác là lúc đám mây hoči kiếp hình thành, gây nên trận mċa lớn đủ để
gieo hčt giống, trồng trọt cây cối thì mċa không đổ xuống nữa. Bên cčnh đó, lēn hủy
hoči do nċớc thì không có mặt trời thứ nhì xuđt hiện nhċ lēn bị hủy hoči do lửa mà
lči có đám mây đen to lớn, tên là Khärudakamahämegha hình thành và tčo ra những
cĉn mċa a-xít. Thočt đēu là những hčt mċa nhỏ li ti, sau đó to dēn lên, rộng khắp cď
100.000 koṭi vũ trụ. Những hčt mċa a-xít này đụng phďi vật gì thì những vật đó đều
bị tan chďy ra hết thďy, giống nhċ muối đem bỏ vào biển sẽ bị tan ra và hòa lẫn với
nċớc biển. Khi đó, có những trận gió lớn thổi lên, bọc lđy nċớc mċa a-xít đã đổ
xuống, không cho lan tràn đi các nĉi, làm cho nċớc mċa dâng khắp 100.000 koṭi vũ
trụ, ngập dēn từ bốn cõi Bđt hčnh dēn lên các cõi trời Dục giới, cho đến tēng trời Sĉ
thiền và ngập cď tēng trời Nhị thiền, rồi nċớc mċa a-xít không còn dâng lên nữa. Tđt
cď včn vật đều tan chďy ra, dẫu chỉ là một hčt bụi cũng không còn. Nċớc a-xít ngâm
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mãi, đến khi không còn một mēm mống gì nữa cď thì nċớc đy mới khô dēn đi, và
nhċ thế hč tēng không trung và thċợng tēng không trung hòa nhập thành một tēng
rỗng không, chẳng có mďy may gì cď.
Khi vũ trụ đċợc tái thiết trở lči, sự hình thành của vũ trụ cũng giống nhċ
những gì đã trình bày ở trên. Nhċng lēn này vũ trụ bị hủy hoči do nċớc và tēng trời
Nhị thiền bị tiêu vong, cho nên chúng sinh đċợc tục sinh trở lči làm ngċời là những
chúng sinh đã chết đi từ cõi Biến tịnh (Subhakiṇhä), thuộc tēng trời Tam thiền.
PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO NƯỚC

1, Hoại kiếp:
Saṃvaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi đám mây lớn xuđt hiện, rồi mċa a-xít đổ
xuống, hủy diệt cď 100.000 koṭi vũ trụ cho đến
lúc hết mċa.

2, Không kiếp:
Saṃvaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa

Mây đen bao phủ tčo những cĉn mċa rĉi khắp
100.000 koṭi vũ trụ, làm đēy những chỗ bị nċớc
a-xít hủy diệt trċớc đây.

3, Thành kiếp:
Vivaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi mċa rĉi đēy 100.000 koṭi vũ trụ cho đến
khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện đēy đủ.

4, Trụ kiếp:
Vivaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa

Từ khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện cho đến khi
có đám mây hoči kiếp bao phủ trở lči.

THẾ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO GIÓ

Vũ trụ bị hủy hoči do gió cũng diễn biến tċĉng tự nhċ khi bị hủy hoči do lửa,
chỉ khác ở chỗ là kể từ khi đám mây hoči kiếp xuđt hiện làm cho mċa rĉi khắp
100.000 koṭi vũ trụ rồi dừng lči. Mặt trời chỉ có duy nhđt một mà thôi, không có mặt
trời thứ nhì xuđt hiện nhċ trong thời kỳ bị hủy hoči do lửa. Sau đó xuđt hiện gió tàn
phá có tên là Väyosaṃvaṭṭa, gió này sẽ làm hủy hoči thế gian. Đēu tiên thì gió phđt
nhè nhẹ, đủ để tung những hčt bụi lên thôi; rồi tiếp đến gió mčnh hĉn cuốn tung
những hòn đđt, viên đá và mčnh hĉn nữa là bật tung những gốc cây lớn, thổi bay
những ngọn núi, quď đồi, đċa chúng lên cao và lĉ lửng giữa hċ không. Những núi
đồi này va chčm vào nhau, vỡ vụn ra và cuộn xoắn nhau trong hċ không nhċ thế,
không thể rĉi xuống đċợc vì sức mčnh của gió thổi tung lên. Tiếp đến, có một loči
cuồng phong khác, phát sinh từ mặt đđt, có sức mčnh rđt mãnh liệt, thổi tung nền lục
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địa, xé rời thành từng mďnh và hđt lên không trung, những mďnh đđt đá này rđt to
lớn, va chčm nhau giữa hċ không rồi vỡ tan ra nhċng không rĉi xuống đċợc do bởi
sức mčnh của gió từ dċới thổi lên. Những ngọn gió này thổi dēn từ mặt đđt lên đến
núi Tuyết sĉn (Himalaya), núi Tu-di (Sineru), các thiên cung ở cõi trời Dục giới, làm đđt
đá, ngọc ngà, châu báu lĉ lửng, hỗn độn giữa hċ không. Chúng tự va chčm vào nhau,
vỡ vụn ra, mịt mù cď không trung. Từ đđy, gió thổi dēn lên đến 3 cõi của tēng trời Sĉ
thiền, tiếp là 3 cõi của tēng trời Nhị thiền và sau chót là 3 cõi của tēng trời Tam thiền
thì dừng lči ở đây. Loči gió này phá hủy tđt cď những gì mà nó thổi qua, không có
một cĉn bão nào trên trái đđt này có thể đem ra so sánh đċợc với nó cď. Khi đã làm
cho thế gian băng hoči, tuyệt diệt thì cuồng phong này tự yên lặng và biến mđt. Lúc
bđy giờ, thċợng tēng hċ không và hč tēng hċ không nhập lči thành một thể và bóng
tối dày đặc bao trùm khắp vũ trụ.
Khi đến thời kỳ hình thành thế gian trở lči, sẽ xuđt hiện đám mây đen khổng
lồ, mċa bắt đēu rĉi khắp cď 100.000 koṭi vũ trụ, ngập hết những nĉi đã từng bị hủy
hoči bởi gió, rồi nċớc từ từ khô lči và cčn dēn theo tuēn tự. Thế gian đċợc thiết lập
trở lči kể từ cõi Biến tịnh (Subhakiṇhä) trở xuống. Loài ngċời sĉ kiếp cũng có mặt trên
quď đđt là những vị phčm thiên chết từ cõi Quďng quď (Vehapphalä) xuống tục sinh.
Từ đđy, thiên hà đči địa đċợc tái lập theo trình tự nhċ đã mô tď ở phēn trċớc.
PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO GIÓ

1, Hoại kiếp:
Saṃvaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi đám mây lớn xuđt hiện, cho đến khi cuồng
phong phá hủy thế gian dừng lči.

2, Không kiếp:
Từ khi cuồng phong ngừng lči đến lúc mây đen
Saṃvaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa bao phủ rồi mċa đổ khắp 100.000 koṭi vũ trụ.
3, Thành kiếp:
Vivaṭṭa asaṅkheyyakappa

Từ khi mċa rĉi ngập 100.000 koṭi vũ trụ cho đến
khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện đēy đủ.

4, Trụ kiếp:
Vivaṭṭaṭhäyą asaṅkheyyakappa

Từ khi mặt trời, mặt trăng xuđt hiện cho đến khi
có đám mây hoči kiếp bao phủ trở lči.
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PAṬISANDHICATUKA – BỐN TỤC SINH
Từ Päḷi Paṭisandhi nghĩa là sự tiếp nối kiếp sống hoặc là sự sinh khởi trong
kiếp mới. Khi nói theo Pháp ngữ thì việc mà tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc
(kammajarūpa) hiện khởi lần đầu trong một kiếp sống nào đó do năng lực của việc tiếp
nối giữa kiếp sống cũ với kiếp sống mới sẽ gọi là paṭisandhi – tục sinh. Sự khởi sinh
của tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong cảnh giới nào sẽ gọi tên của sự tục sinh
theo cảnh giới đó. Như trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha có ghi:
“Apāyapaṭisandhi kāmasugatipaṭisandhi rūpāvacarapaṭisandhi arūpāvacarapaṭisandhi ceti catubbidhā paṭisandhi nāma”.
“Gọi là tục sinh gồm có bốn loại9 bất hạnh tục sinh, dục giới lạc tục sinh, sắc giới tục
sinh và vô sắc giới tục sinh”.
Giải thích:
i, Apäyapaṭisandhi – Bất hạnh tục sinh: là sự sinh khởi lần đầu của tâm,
tâm sở và nghiệp khởi sắc trong bốn cõi Bất hạnh.
ii, Kämasugatipaṭisandhi – Dục giới lạc tục sinh: là sự sinh khởi lần đầu của
tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong bảy cõi Dục giới lạc.
iii, Rūpävacarapaṭisandhi – Sắc giới tục sinh9 là sự sinh khởi lần đầu của
tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong 15 cõi Sắc giới và sự hiện khởi lần đầu của
nghiệp khởi sắc trong cõi trời Vô tưởng.
iv, Arūpävacarapaṭisandhi – Vô sắc giới tục sinh9 là sự sinh khởi lần đầu
của tâm, tâm sở trong bốn cõi Vô sắc giới.
I. APĀYAPAṬISANDHI – BẤT HẠNH TỤC SINH:

Đây là sự sinh khởi của tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc của các chúng sinh
Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và Bàng sinh: tục sinh trong bốn cõi Bất hạnh bằng
Upekkhäsantīraṇaakusalavipäkacitta – Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả.
Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha có nêu:
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“Tattha akusalavipākopekkhāsahagatasantīraṇaṃ apāyabhūmiyaṃ okkantikkhaṇe paṭisandhi hutvā tato paraṃ bhavaṅgaṃ pariyosāne cavanaṃ hutvā
vocchijjati ayamekāpāyapaṭisandhi nāma”.
“Trong bốn loại tục sinh ấy, bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả làm tục sinh thức tại bốn
cõi bất hạnh, tiếp đó làm phận sự hộ kiếp và cuối cùng làm phận sự tử tâm rồi diệt đi. Đây gọi
là tục sinh thức bất hạnh duy nhất”.
Giải thích:

Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantīraṇaakusalavipäkacitta) là tục sinh
thức của các loại chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la và bàng sinh. Tâm này là quả
của 11 Bất thiện tâm (trừ Si căn tâm hợp với phóng tâm) làm phận sự Tục sinh tại thời
điểm tái sinh vào kiếp mới ở bốn cõi Bất hạnh (Paṭisandhikäla – Tục sinh thời). Tiếp sau
đó làm phận sự Hộ kiếp (Bhavaṅga) suốt kiếp sống cho đến thời điểm cuối cùng của
kiếp đó sẽ làm phận sự Tử tâm (Cuti), nghĩa là sẽ rời khỏi kiếp sống hiện tại. Cũng cần
phải hiểu rõ rằng Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả này luôn sinh diệt tiếp nối nhau,
mỗi phận sự sẽ có một tâm loại này làm nhiệm vụ, sau đó diệt đi, không phải là một
tâm duy nhất đó.
Lại nữa, Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả sinh khởi trong cõi Bất hạnh, cảnh
giới này còn được gọi là Duggatibhūmi – Khổ cảnh, là cảnh giới của sự khổ sở, khốn
khó, và Tục sinh thức này thuộc về loại Vô nhân tâm (Ahetukacitta), cho nên chúng
sinh tục sinh trong cảnh giới ấy được gọi là Duggatiahetukapuggala – Người khổ cảnh
vô nhân hoặc là Duggatipuggala – Người khổ cảnh.
II. KĀMASUGATIPAṬISANDHI – DỤC GIỚI LẠC TỤC SINH:

Kämasugatipaṭisandhi – Dục giới lạc tục sinh nghĩa là tục sinh của loài người
và chư thiên Dục giới sinh ra trong những cảnh giới tương ưng với dục lạc trần cảnh.

Dục giới lạc tục sinh tâm (Kämasugatipaṭisandhicitta), gồm có 8 tâm, đó là9
 1 Upekkhäsantīraṇakusalavipäkacitta – Thiện quả suy đạt tâm thọ xả9
sinh khởi trong cõi Nhân loại và cõi trời Tứ đại thiên vương mà thôi.
 8 Mahävipäkacitta – Đại quả tâm9 sinh khởi trong cõi Nhân loại và sáu
cõi trời Dục giới, gọi là bảy Dục giới lạc cảnh (Kämasugatibhūmi).
Giải thích:
 THIỆN QUẢ SUY ĐẠT TÂM THỌ XẢ (UPEKKHĀSANTĪRAṆAKUSALAVIPĀKACITTA) là một tâm quả

vô nhân (ahetukavipäkacitta), là quả của bốn Nhị nhân thiện tâm bậc thấp (Dvihetukaomakakusalacitta), là những tâm có sự thiếu sót bởi nhân (hetu), trí (ñäṇa) và tác động
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(saṅkhära), cho nên thành người ít phước, quả phước dẫn đi tục sinh làm người hoặc
chư thiên cõi Tứ đại thiên vương trong Dục giới lạc cảnh. Dẫu là thế, những quả
phước ấy vẫn không toàn vẹn, không đầy đủ nên sinh làm người khuyết tật cả về cơ
thể lẫn tâm trí kể từ lúc mới nhập vào lòng mẹ, hoặc làm chư thiên bậc thấp ở cõi Tứ
đại thiên vương, hoặc làm A-tu-la khốn khó (Vinipätikäsurä). Như trong bộ
Abhidhammatthasaṅgaha có nêu:
“Kusalavipākopekkhāsahagatasantīraṇaṃ pana kāmasugatiyaṃ manussānañceva
jaccandhādīnaṃ bhummassitānañca vinipātikāsurānaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattati”.
“Lại nữa, thiện quả suy đạt tâm thọ xả sinh ra trong dục giới lạc cảnh làm các phận sự
tục sinh, hộ kiếp và tử tâm của con người bị các dạng khuyết tật như mù mắt chẳng hạn, của
chư thiên bậc thấp và của các loài a-tu-la khốn khó”.
Người tục sinh bằng Thiện quả suy đạt tâm thọ xả có đến 11 hạng9
 Jaccandha – Sinh mù:
 Jaccabadhira – Sinh điếc9
 Jaccäghänaka – Sinh mũi hư:
 Jaccamūga – Sinh câm:
 Jaccajaḷa – Sinh ngu:
 Jaccummattaka – Sinh điên9
 Paṇḍaka – Phi nam nữ9
 Ubhatobyañjanaka – Lưỡng căn9
 Napuṃsaka – Vô nam:
 Mamma – Nói ngọng9
 Vinipätikäsurä – A-tu-la khốn khó:

người bị mắt mù từ lúc tục sinh.
người bị tai điếc từ lúc tục sinh.
người bị mũi hư từ lúc tục sinh.
người bị câm từ lúc tục sinh.
người bị dại khờ từ lúc tục sinh.
người bị điên từ lúc tục sinh.
người phi nam nữ.
người lưỡng căn.
người vô nam.
người bị ngọng từ lúc tục sinh.
hạng chư thiên bậc thấp.

Đối với loại cuối cùng là hạng chư thiên bị khiếm khuyết, thân thể không đẹp
đẽ, không được hưởng lạc, quyền lực thấp kém và phải nương tựa vào trú xứ của các
hàng địa tiên (bhummaṭṭhadevatä) để sinh sống. Hạng chư thiên này xem như là chư
thiên có uy lực thấp kém nhất trong cõi trời Tứ đại thiên vương.
1, Jaccandha – Sinh mù:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị mù gọi là Sinh mù (Jaccandha),
như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā andho = jaccandho.
Người bị mù từ lúc (tục) sinh gọi là jaccandha – sinh mù.
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Thông thường đối với loài Thai sanh (Gabbhaseyyaka), lúc tục sinh thì Nhãn
tịnh căn (Cakkhupasäda) chưa xuất hiện mà đến tuần thứ 11 của thai kỳ thì mới hiển
lộ ra. Còn với loài Thấp sanh (Saṃsedaja) và Hóa sanh (Opapätika) thì Nhãn tịnh căn sẽ
xuất hiện đồng thời với việc tục sinh. Do vậy, tính từ lúc tục sinh trở đi, nếu nghiệp
dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể tạo Nhãn tịnh sắc khởi sinh được trong
khoảng thời gian phù hợp do năng lực của Sanh nghiệp (Janakakamma) hoặc của Trì
nghiệp (Upathambhakakamma). Chúng sinh tục sinh bởi chính nghiệp này gọi là người
sinh mù (jaccandhapuggala), là người bị mù mắt từ lúc nhập thai mẹ. Thời gian về sau,
ngay cả lúc ở trong bụng mẹ hoặc là lúc đã sinh ra rồi mà người ấy bị mù mắt vì lý do
nào đó thì không được tính là người sinh mù.
Cho nên, có một số người bị mù mắt từ lúc lọt lòng mẹ, một số người thông
minh, học tập tốt các bộ môn, có trí nhớ và thấu hiểu tốt, có kiến thức cao thì có thể
nhận xét được rằng những người này không phải tục sinh bằng Thiện quả suy đạt tâm
thọ xả được.
2, Jaccabadhira – Sinh điếc:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị điếc gọi là Sinh điếc
(Jaccabadhira), như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā badhiro = jaccabadhiro.
Người bị điếc từ lúc (tục) sinh gọi là jaccabadhira – sinh điếc.
Kể từ lúc tục sinh trở đi, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể
làm cho Nhĩ tịnh căn (Sotapasäda) hiện khởi trong thời gian phù hợp (tuần lễ thứ 11 kể từ
sát-na tục sinh) do năng lực của Sanh nghiệp và Trì nghiệp. Người tục sinh do nghiệp
này gọi là người sinh điếc (jaccabadhirapuggala), là người bị tai điếc từ lúc nhập thai mẹ.
3, Jaccaghānaka – Sinh mũi hư:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà mũi bị khiếm khuyết gọi là
Sinh mũi hư (Jaccaghänaka), như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā āghānako = jaccaghānako.
Người bị khiếm khuyết mũi từ lúc (tục) sinh gọi là jaccaghänaka – sinh mũi hư.
Nghĩa là, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể làm cho Tỷ
tịnh căn (Ghänapasäda) hiện khởi trong thời gian phù hợp (tuần lễ thứ 11 kể từ sát-na tục
sinh) do năng lực của Sanh nghiệp và Trì nghiệp. Người tục sinh do nghiệp này gọi là
người sinh mũi hư (jaccaghänakapuggala), là người bị khiếm khuyết về mũi từ lúc nhập
thai mẹ.
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4, Jaccamūga – Sinh câm:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị câm, nói không được,
phát âm không thành tiếng gọi là Sinh câm (Jaccamūga), như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā mūgo = jaccamūgo.
Người bị câm từ lúc (tục) sinh gọi là jaccamūga – sinh câm.
Nghĩa là, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể làm cho người
ấy phát âm thành tiếng, thành lời nói được kể từ lúc nhập vào thai mẹ. Người tục
sinh do nghiệp này gọi là người sinh câm (jaccamūgapuggala), hay là người bị câm.
5, Jaccajaḷa – Sinh ngu:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị ngô nghê, khờ dại, ngu si
gọi là Sinh ngu (Jaccajaḷa), như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā jaḷo = jaccajaḷo.
Người bị khờ dại từ lúc (tục) sinh gọi là jaccajaḷa – sinh ngu.
Nghĩa là, người tục sinh này bị dại khờ, ngô nghê, không hiểu biết gì, tính
toán, đếm số cũng không được, thậm chí không thể chăm sóc cho bản thân mình mà
phải cần có người giúp đỡ cho. Kể từ lúc tục sinh đến thời gian thích hợp mà người
ấy vẫn còn ngu ngơ, đần độn như thế thì gọi là người sinh ngu (jaccajaḷapuggala).
6, Jaccummattaka – Sinh điên:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị điên khùng gọi là Sinh
điên (Jaccummattaka), như Päḷi định nghĩa9
* Jātiyā ummattako = jaccummattako.
Người bị điên từ lúc (tục) sinh gọi là jaccummattaka – sinh điên.
Kể từ lúc tục sinh đến thời gian thích hợp, nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái
sinh không thể làm cho người đi tục sinh ấy có niệm (sati), nhớ biết việc mình đã nói,
đã làm, lại còn phá phách lung tung nữa... Những người tục sinh như thế, gọi là
người sinh điên (jaccummattakapuggala), tức là bị điên khùng từ khi đầu thai.
7, Paṇḍaka – Phi nam nữ:
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị khuyết tật, sai lệch về giới
tính gọi là Phi nam nữ (Paṇḍaka). Phi nam nữ có năm dạng là9
(1). Āsittakapaṇḍaka9 Hạng người phi nam nữ này phát sinh sự thèm muốn,

hân hoan, bồn chồn, nao núng không yên rồi ngậm lấy dương vật của người nam
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khác, mút uống tinh dịch xong thì mới hết trạng thái bồn chồn ấy. Hoặc có hạng
người uống, nuốt tinh dịch của người nam khác rồi mới phát sinh hân hoan, thèm
khát, hai hạng người này đều xếp vào Āsittakapaṇḍaka như nhau cả.
(2).

Ussūyapaṇḍaka9 Hạng người phi nam nữ này khi xem trộm nam nữ

giao hợp thì phát sinh tâm đố kỵ, ganh tỵ: cùng lúc đó dục vọng, ham muốn của
mình cũng tự hạ xuống giống như là bản thân được cùng hưởng thụ. Do vậy, hạng
người này được gọi là Ussūyapaṇḍaka.
(3).

Opakkamikapaṇḍaka9 Hạng người phi nam nữ này là những người bị

thiến để không cho sự ham muốn tình dục phát sinh, chẳng hạn như những vị hoạn
quan trong cung nội, có phận sự kề cận với hoàng hậu, phi tần, cung nữ ở thời đại
phong kiến. Hạng người này được gọi là Opakkamikapaṇḍaka. Họ sinh ra không phải
là người phi nam nữ từ lúc tục sinh, họ có thể là người vô nhân tục sinh, nhị nhân,
thậm chí là tam nhân tục sinh đều được cả.
(4).

Pakkhapaṇḍaka9 Hạng người phi nam nữ này là những người có sự

ham muốn tình dục phát sinh theo thời đoạn. Cụ thể là có những người chỉ phát sinh
ham muốn trong nửa tháng trăng lên (Khuṇhapakkha), đến thời đoạn trăng xuống thì
hết và có những người chỉ phát sinh ham muốn trong nửa tháng trăng xuống
(Käḷapakkha), đến nửa tháng trăng lên thì hết. Hạng người này được gọi là Pakkhapaṇḍaka.
(5).

Napuṃsakapaṇḍaka: Hạng người phi nam nữ này là những người

không có sự xuất hiện của giới tính cả nam lẫn nữ. Những người nào sinh ra trong cõi
Dục giới mà bộ phận sinh dục nam hoặc nữ đều không có, chỉ có lỗ để đi tiểu tiện
mà thôi, hạng người này được gọi là Napuṃsakapaṇḍaka.
Dạng người Phi nam nữ này nếu trình bày trực tiếp thì đó chính là Napuṃsakapaṇḍaka, còn bốn dạng người Phi nam nữ kia là cách trình bày gián tiếp.
Như Päḷi định nghĩa9
* Paḍadiliṅgavekallabhāvaṃ gacchatī’ti = paṇḍako.
Người thiếu sót dấu hiệu hoặc tính cách nam, nữ gọi là paṇḍaka – phi nam nữ.
8, Ubhatobyañjanaka – Lưỡng căn:
Người có hai bộ phận sinh dục, gồm cả nam lẫn nữ gọi là người lưỡng căn
(ubhatobyañjanaka), như Päḷi định nghĩa9
* Ubhato pavattaṃ byañjanaṃ yassa atthī’ti = ubhatobyañjano.
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Hai bộ phận sinh dục phát sanh đến người nào, do vậy người đó gọi là ubhatobyañjana – người lưỡng căn.
Do năng lực của nghiệp bất thiện là tội tà dâm xen vào thiện nghiệp được tục
sinh làm người nên năng lực của nghiệp thiện này bị suy giảm, làm cho người đó sinh
ra có hai giới tính. Tuy nhiên không phải hai giới tính này cùng xuất hiện một lúc.
Nghĩa là khi nào sắc nam tính hiển lộ thì sắc nữ tính không hiển lộ và ngược lại. Trong
bộ Song Đối (Yamaka), phần Căn Song (Indriyayamaka) có Phật ngôn nêu rõ như sau9
– “Yassa itthindriyaṃ upajjati tassa purisindriyaṃ upajjatī’ti?”
“Nữ căn đang sinh với người nào, nam căn cũng đang sinh với người đó phải không?”
– “No”.
“Không phải”.
Đây là sự khẳng định rằng hai giới tính này không sinh ra đồng thời trên một
cơ thể chúng sinh.
Người lưỡng căn (Ubhatobyañjanakapuggala) có hai dạng9
(1).

Itthīubhatobyañjanaka – Người nữ lưỡng căn: Hạng người này có vóc

dáng, tính cách, ngoại hình, nội tâm chí đến bộ phận sinh dục là nữ bình thường:
nhưng khi nào phát sinh dục vọng, hân hoan với nữ nhân khác thì tâm tính phụ nữ
trước đây sẽ biến mất mà thay vào là tâm tính của đàn ông: và cũng trong thời gian
ấy, bộ phận sinh dục nam sẽ xuất hiện thay bộ phận sinh dục nữ, có thể giao hợp với
người nữ ấy được.
(2).

Purisaubhatobyañjanaka – Người nam lưỡng căn: Hạng người này có

vóc dáng, tính cách, ngoại hình, nội tâm chí đến bộ phận sinh dục là nam bình
thường: nhưng khi nào phát sinh dục vọng, hân hoan với nam nhân khác thì tâm tính
đàn ông trước đây sẽ biến mất mà thay vào là tâm tính của phụ nữ: và cũng trong
thời gian ấy, bộ phận sinh dục nữ sẽ xuất hiện thay bộ phận sinh dục nam, có thể
giao hợp với người nam ấy được.
Hai dạng người này có những điểm khác nhau như sau9
 Người nữ lưỡng căn tự mình có thai với người nam khác được và làm
cho người nữ khác có thai cũng được.
 Người nam lưỡng căn tự mình không có thai được, nhưng lại làm cho
người nữ khác có thai cũng được.
9, Napuṃsaka – Vô nam:
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Những người mà dấu hiệu của nam tính lẫn nữ tính đều không biểu hiện cả
hai, họ chính là dạng người Phi nam nữ thứ (5) trong năm dạng Paṇḍaka nêu trên.
Hạng người này không thể làm tròn phận sự của người nam trong việc phối giống,
như Päḷi đã nêu9
* Na puṃseti puriso viya na maddatī’ti = napuṃsako.
Người không thể (làm phận sự) giống như nam nhân gọi là napuṃsaka – vô nam.
Những người này bị thiếu sót về giới tính hoặc không có cả hai giới tính. Mặc
dầu họ không thể thực hiện phận sự của mình về mặt giới tính nhưng nội tâm của họ
vẫn có những cảm nhận ham muốn, thích thú về quan hệ tình dục.
10, Mamma – Nói ngọng:
Một số người phát âm ra mà không như ý định, là người bị ngọng từ lúc nhập
thai bào. Nghĩa là từ lúc tục sinh vào lòng mẹ cho đến thời gian phù hợp để nói lời
đã được dạy dỗ mà người ấy vẫn không thể phát âm ra lời hoàn chỉnh mà mình định
nói thì gọi là người nói ngọng (mammapuggala).
11, Vinipātikāsurā – A-tu-la khốn khó:

A-tu-la khốn khó là hạng chư thiên Dục giới bậc thấp, sống nương dựa vào
các hàng Địa tiên (Bhummaṭṭhadevatä) nên có tên gọi là Bhummassitadevatä. Päḷi trình
bày như sau9
* Bhūmiyaṃ jātā’ti = bhummā.
Chư thiên nào sinh ra trên mặt đất, do vậy chư thiên ấy gọi là bhumma – địa tiên.
Đó là những vị thiên sinh sống các nơi chốn trên mặt đất, ví dụ như nhà cửa,
chùa chiền, sông ngòi, ao hồ, đại thọ, núi non, v.v... Hàng chư thiên này được gọi là
Địa tiên (Bhummaṭṭhadevatä) hoặc Thọ thần (Rukkhaṭṭhadevatä).
* Bhumme sitā nisitā’ti = bhummassitā.
Chư thiên nào sinh sống nương tựa vào hàng địa tiên (hoặc thọ thần), do vậy chư
thiên ấy gọi là bhummassitadevatä.
Đó chính là hàng A-tu-la khốn khó (Vinipätikäsurä). Họ là những vị thiên có
thân hình xấu xí, đáng sợ: có cuộc sống khó khăn, khổ sở, giống như những ngạ quỷ
đi kiếm vật thực mà dân chúng đã vứt bỏ đi đem về thọ dụng. Bởi thế, Päḷi có ghi9
* Virūpā hutvā devagatiyaṃ nipatantī’ti = vinipātikā.
Chư thiên nào sinh trong cõi chư thiên lại không xinh đẹp, do vậy chư thiên đó
gọi là vinipätika – đọa tiên.
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Hoặc là9
* Sukhasamudāyato vinipatanti apagamantī’ti = vinipātikā.
Chư thiên nào có đời sống hoàn toàn không an lạc, do vậy chư thiên đó gọi là

vinipätika – đọa tiên.

* Vinipātikā ca te asurā cā’ti = Vinipātikāsurā.
Chư thiên nào không xinh đẹp và không an lạc, vừa lại khổ sở nữa, do vậy chư
thiên đó gọi là vinipätikäsurä – a-tu-la khốn khó.
A-tu-la khốn khó được xếp vào hàng chư thiên trong cõi Tứ đại thiên vương.
Trong Chú giải (Aṭṭhäkathä) có nêu một loại ngạ quỷ tên là Vemänikapeta, cũng được
xếp vào hàng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương. Loại ngạ quỷ này cũng tục sinh bằng
Thiện quả suy đạt tâm thọ xả giống như A-tu-la khốn khó và đời sống của hai hạng
chúng sinh này cũng na ná nhau. Nghĩa là họ đều là tùy tùng của chư thiên tầng trời
Tứ đại thiên vương, có vóc dáng, hình hài không đẹp đẽ gì, lại thêm cuộc sống khốn
khổ, không được an vui và cả hai loại đều có quyền lực kém cỏi. Tuy vậy vẫn có
điểm khác nhau, chẳng hạn một số Vemänikapeta phải thọ khổ vào ban ngày nhưng
ban đêm lại được hưởng lạc giống như lạc thú của chư thiên cõi trời Đao-lợi.
Tóm lại, chúng sinh tục sinh bằng Thiện quả suy đạt tâm thọ xả theo bộ
Abhidhammatthasaṅgaha thì có 11 chủng loại, nhưng theo Aṭṭhäkathä thì có đến 12
chủng loại, đó là thêm loại ngạ quỷ Vemänikapeta vào nữa.
 ĐẠI QUẢ TÂM (MAHĀVIPĀKACITTA)

gồm có tám tâm, làm ba phận sự9

 Paṭisandhi – Tục sinh,
 Bhavaṅga – Hộ kiếp,
 Cuti – Tử tâm của loài người và chư thiên Dục giới (trừ những người khuyết
tật và một số hàng chư thiên khốn khó như đã nêu trên). Các Đại quả tâm này sinh khởi
trong bảy Dục giới lạc cảnh (Kämasugatibhūmi), gồm một cõi Nhân loại và sáu cõi trời
Dục giới như đã biết. Như trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha có nêu:
* “Mahāvipākāni pana aṭṭha sabbatthāpi kāmasugatiyaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattanti”.
Lại nữa, tám đại quả tâm sinh khởi trong toàn bộ dục giới lạc cảnh, làm các phận sự
tục sinh, hộ kiếp và tử tâm.
Kết luận:
(1). Tâm tục sinh (Paṭisandhicitta) trong Dục giới lạc cảnh gồm có 9 tâm:
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– Thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantīraṇakusalavipäkacitta)9
– Đại quả tâm (Mahävipäkacitta)9

1 tâm.
8 tâm.

Gọi là Dục giới lạc tục sinh (Kämasugatipaṭisandhi).
(2). Tâm tục sinh (Paṭisandhicitta) trong Dục giới gồm có 10 tâm9

– Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantīraṇaakusalavipäkacitta)9
– Thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantīraṇakusalavipäkacitta)9
– Đại quả tâm (Mahävipäkacitta)9

1 tâm.
1 tâm.
8 tâm.

Gọi là Dục giới tục sinh (Kämavacarapaṭisandhi).
TUỔI THỌ CỦA CHÚNG SINH TRONG CÁC CÕI DỤC GIỚI

Trong các cõi Dục giới, một số loài chúng sinh có hạn lượng tuổi thọ không
chắc chắn và một số thì lại có hạn lượng chắc chắn.
 HẠN LƯỢNG TUỔI THỌ KHÔNG CHẮC CHẮN

Theo tư liệu trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha thì chúng sinh trong các cõi
Dục giới có hạn lượng tuổi thọ không chắn chắn gồm sáu loại mà Đức Anuruddha đã
viết như sau9
“Tesu catunnaṃ apāyānaṃ manussānaṃ vinipātikāsurānañca āyuppamāṇagaṇāya niyamo natthi”.
“Trong các hàng chúng sinh dục giới ấy, việc xác định chắc chắn tuổi thọ của chúng
sinh trong bốn cõi bất hạnh, cõi nhân loại và loài a-tu-la khốn khó là điều không thể”.
Tuy nhiên, trong bộ Chú giải Dhammahadayavibhaṅga thì lại tính thêm hàng
chư thiên Địa tiên và luôn cả Thọ thần (hai hạng này tính thành một), cho nên có tất cả
bảy hạng chúng sinh trong cõi Dục giới được xác định hạn lượng tuổi thọ là không
chắc chắn. Cụ thể là9
1, Chúng sinh cõi Bất hạnh:
* Đối với chúng sinh đang phải chịu khổ trong Địa ngục thì không thể xác
định được thọ mạng của họ là bao lâu, không thể biết chắc chắn khi nào sẽ thoát
khỏi cảnh khổ đó. Sở dĩ như thế bởi vì quy định thời hạn phải thọ khổ là tùy thuộc
vào nghiệp bất thiện mà họ đã tạo trong quá khứ. Cho nên, trong bộ
Abhidhammatthavibhävanīṭīkä đã viết9
“Apāyesu hi kammameva pamāṇaṃ”.
“Thật vậy, trong các cõi bất hạnh, chính nghiệp là phép hạn định (tuổi thọ)”.
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Nghĩa là nếu nghiệp bất thiện mà các chúng sinh đã làm trong quá khứ là
nghiệp cực nặng thì họ sẽ phải thọ khổ rất lâu, có thể tính bằng A-tăng-kỳ kiếp. Còn
nếu như là nghiệp nhẹ thì sẽ thọ khổ có thể là vài tiếng đồng hồ hoặc một đến bảy
ngày mà thôi. Chẳng hạn như trường hợp của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) phải chịu khổ
báo trong Vô gián địa ngục (Avīcinaraka) lâu đến một Đại kiếp do đã làm Ác trọng yếu
nghiệp, còn với hoàng hậu Mallikä của đức vua Pasenadikosala thì chịu khổ đọa
trong bảy ngày mà thôi vì chỉ tạo nghiệp nhẹ. Chưa kể, đôi khi có trường hợp những
chúng sinh đang thọ khổ trong Địa ngục lại nhớ được phước thiện mà mình đã tạo
rồi khởi tâm hoan hỷ, đây sẽ là nhân tố để cho họ chết ngay khỏi khổ cảnh và tái
sinh tức khắc vào cõi Nhân loại hay cõi Dục giới thiên.
Việc nói rằng chúng sinh trong Địa ngục có hạn định thọ mạng không chắc
chắn ấy, là nói đến chỉ riêng cá nhân thôi. Khi nói mang tính chung chung thì tuổi thọ
của các chúng sinh trong tám Đại địa ngục sẽ có hạn lượng tuổi thọ rõ ràng, cụ thể là9
(1).

Sañjīvanaraka – Thường trú địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong

địa ngục này là 500 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày
ở địa ngục này bằng 8 triệu năm cõi người, do vậy 500 năm ở Thường trú địa ngục
bằng 162 nghìn koṭi năm cõi người.
(2).

Käḷasuttanaraka – Roi đen địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong

địa ngục này là 1.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1
ngày ở địa ngục này bằng 3 koṭi 6 triệu năm cõi người, do vậy 1.000 năm ở Roi đen
địa ngục bằng 1 triệu 296 nghìn koṭi năm cõi người.
(3).

Saṅghätanaraka – Thiết sơn địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong

địa ngục này là 2.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1
ngày ở địa ngục này bằng 14 koṭi 4 triệu năm cõi người, do vậy 2.000 năm ở Thiết
sơn địa ngục bằng 1 koṭi 368 nghìn koṭi năm cõi người.
(4).

Roruvanaraka – Bi ai địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa

ngục này là 4.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày ở
địa ngục này bằng 57 koṭi 6 triệu năm cõi người, do vậy 4.000 năm ở Bi ai địa ngục
bằng 7 koṭi 2 triệu 944 nghìn koṭi năm cõi người.
(5).

Mahäroruvanaraka – Đại bi ai địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh

trong địa ngục này là 7.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì
1 ngày ở địa ngục này bằng 230 koṭi 4 triệu năm cõi người, do vậy 7.000 năm ở Đại
bi ai địa ngục bằng 66 koṭi 3 triệu 552 nghìn koṭi năm cõi người.
(6). Täpanaraka – Nhiệt địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa ngục
89

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – THOÁT LỘ TRÌNH

này là 16 nghìn năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày ở
địa ngục này bằng 921 koṭi 6 triệu năm cõi người, do vậy 4.000 năm ở Nhiệt địa
ngục bằng 530 koṭi 8 triệu 420 nghìn koṭi năm cõi người.
(7).

Mahätäpanaraka – Đại nhiệt địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong

địa ngục này là 1/2 Trung kiếp (Antarakappa) cõi người.
(8).

Avīcinaraka – Vô gián địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa

ngục này là 1 Trung kiếp (Antarakappa) cõi người.
** Đối với các loài Ngạ quỷ (Peta) và A-tu-la (Asurakäya) dẫu là tục sinh do
năng lực của các nghiệp bất thiện nhưng cũng không thể xác định chắc chắn hạn
lượng tuổi thọ của họ. Do bởi có những ngạ quỷ phải thọ khổ suốt thời gian dài bằng
Đại kiếp mà cũng có những ngạ quỷ thọ khổ trong một thời gian rất ngắn, cho nên
hạn lượng thọ mạng của các hàng chúng sinh này là không thể xác định cụ thể được.
*** Còn về chủng loại Bàng sinh (Tiracchäna) cũng không thể xác định chắc
chắn về tuổi thọ. Ngoài việc phải chịu thọ khổ do quả báo của các nghiệp bất thiện
thì thọ mạng của các chúng sinh này còn phải bị các yếu tố khác chi phối. Đó chính
là vật thực (ähära) và thời tiết (utu). Nếu các loài bàng sinh này ăn phải thức ăn tốt,
phù hợp, bổ dưỡng thì có thể kéo dài tuổi thọ, còn ngược lại thì tuổi thọ sẽ bị giảm
dần. Cũng như thế, nếu chúng được sống trong môi trường thời tiết thuận lợi thì sức
khỏe tốt hơn, thọ mạng sẽ được dài ra và nếu không được như thế thì thọ mạng sẽ bị
ngắn đi. Tóm lại là loài bàng sinh có thọ mạng dài hay ngắn là tùy thuộc các yếu tố
chi phối9 nghiệp, thời tiết và vật thực.
2, Loài người cõi Nhân loại:
Thọ kiếp của loài người là không thể hạn lượng được một cách chắc chắn.
Các ngài Phụ chú giải sư (Ṭīkäcariya) có nêu rằng điều này chỉ đúng với loài người
trong Nam thiệm bộ châu (Jampūdīpa) mà thôi, còn với loài người trong ba châu còn
lại thì có tuổi thọ hạn định chắc chắn. Cụ thể là9
 Loài người ở Đông thắng thần châu có hạn lượng thọ kiếp là 700 năm.
 Loài người ở Tây ngưu hóa châu có hạn lượng thọ kiếp là 500 năm.
 Loài người ở Bắc câu lư châu có hạn lượng thọ kiếp là 1.000 năm.
Riêng loài người ở Nam thiệm bộ châu có hạn lượng thọ kiếp không rõ ràng,
không chắc chắn, khi thấp khi cao, tùy vào thời gian mà con người chất chứa nhiều
hay ít tham sân, phiền não. Thọ kiếp nhiều nhất của loài người ở châu này là một atăng-kỳ năm và ít nhất là 10 năm.
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Vào thời sơ kiếp, con người dẫu sinh ra ở châu nào thì cũng đều có thọ mạng
là một a-tăng-kỳ năm như nhau cả. Sở dĩ như thế là vì vào thời đó tâm địa của loài
người đều thánh thiện, ít phiền não, ít tham sân. Dẫu là có phiền não thì phiền não
đó vẫn thuộc về loại vi tế, không phải loại thô: những tác ý thiện (kusalacetanä) luôn
có cơ hội sinh khởi. Do vậy, môi trường chung quanh mà loài người nương tựa để
sinh sống như thời tiết, vật thực, luôn đầy đủ, thuận lợi, mưa thuận gió hòa,... Khi
thời tiết tốt, vật thực không thiếu thì con người có đời sống thoải mái, tâm tư tốt đẹp
nên thiện pháp còn nhiều. Đây cũng là nhân tố khiến cho loài người có tuổi thọ đến
a-tăng-kỳ năm, có nghĩa là con người có thọ mạng dài lâu, đếm không xuể. Về sau,
loài người trong cả bốn châu dần dần có phiền não khởi sinh trong nội tâm, do năng
lực của các phiền não, tham sân này khiến cho trời đất đổi thay không như xưa nữa.
Lúc lạnh thì lạnh quá cỡ mà nóng thì tựa hỏa thiêu, mùa mưa đến thì mưa dầm dề
thác đổ hoặc chẳng có giọt nào, khi ít lúc nhiều không lường được. Cây lương thực,
thực phẩm cũng vì thế mà chất lượng kém đi, thu hoạch không nhiều như trước nữa.
Từ những nguyên nhân đó khiến cho cuộc sống của con người cũng khó khăn hơn
lên và tất yếu tuổi thọ nhân loại sẽ giảm dần đi theo tuần tự. Thọ kiếp của loài người
từ một a-tăng-kỳ năm giảm xuống còn 1.000 năm.
Lúc bấy giờ, thọ kiếp của loài người ở Bắc câu lư châu giảm xuống còn 1.000
năm thì không giảm nữa và giữ nguyên như thế.
Đối với nhân loại trong ba châu còn lại, do phiền não thô lậu chế ngự nội
tâm mạnh mẽ hơn loài người ở Bắc câu lư châu nên thọ mạng tiếp tục giảm dần
xuống đến 700 năm. Khi đó, tuổi thọ của loài người tại Đông thắng thần châu sẽ
dừng lại ở mức ấy, không giảm thêm nữa, lý do là các phiền não, tham sân không gia
tăng nữa.
Riêng với nhân loại trong hai châu còn lại, do phiền não thô lậu vẫn còn chế
ngự nội tâm mạnh mẽ hơn loài người hai châu kia nên thọ mạng tiếp tục giảm dần
xuống đến 500 năm. Khi đó, tuổi thọ của loài người tại Tây ngưu hóa châu sẽ dừng
lại ở mức ấy, không giảm thêm đi, bởi vì phiền não, tham sân không gia tăng nữa.
Chỉ còn lại loài người ở Nam thiệm bộ châu là có tuổi thọ giảm dần liên tục,
bởi vì tham sân si của con người tại đây vẫn còn thô lậu, dày đặc và tăng lên mãi.
Cho đến ngày nay, thọ mạng của loài người ở châu này còn khoảng 74 năm và sẽ
còn tiếp tục giảm xuống nữa cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi mà thôi.
Do vậy, khi nói rằng thọ kiếp của loài người xác định không chắc chắn chính
là muốn nói đến loài người chỉ ở Nam thiệm bộ châu mà thôi.
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Vấn đề được đặt ra ở đây là loài người trong ba châu9 Bắc câu lư châu, Đông
thắng thần châu và Tây ngưu hóa châu có hạn lượng thọ mạng chắc chắn còn loài
người ở Nam thiệm bộ châu lại không chắc chắn, sở dĩ như thế vì do nhân gì?
Chư vị giáo thọ sư trước đây đã có quan kiến cho rằng loài người ở Nam
thiệm bộ châu nếu làm thiện phước thì làm đến tận cùng, tức là bản thân có thể thực
hành, tu tập để đắc thiền định, Đạo, Quả và Niết-bàn, chí đến trở thành Đức Phật
Chánh Đẳng Giác cũng được. Nếu làm điều bất thiện thì cũng làm đến tận cùng, tạo
các Trọng yếu nghiệp (Garukamma) như Ngũ vô gián nghiệp (Pañcänantariyakamma)
hoặc Tà kiến cố định nghiệp (Niyatamicchädiṭṭhikamma), khiến cho phải đọa vào các
địa ngục cực nặng như A-tỳ địa ngục (Avīcinaraka). Do vậy, tuổi thọ của con người ở
Nam thiệm bộ châu mới tăng cao đến a-tăng-kỳ năm và giảm thấp xuống 10 năm.
Còn loài người tại ba châu kia thì thực hành, tạo tác không cao quá mà cũng
không thấp lắm giống như loài người ở Nam thiệm bộ châu cho nên có hạng lượng
tuổi thọ chắc chắn được.
3, Chúng sinh A-tu-la khốn khó:
A-tu-la khốn khó (Vinipätikäsurä) là hạng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương, tục
sinh bằng Thiện quả suy đạt tâm thọ xả hoặc bằng Nhị nhân tâm hay Tam nhân tâm,
giống như loài người vậy, cho nên hạn lượng thọ kiếp cũng không xác định chắc
chắn. Trong bộ Chú giải Dhammahadayvibhaṅga có viết9
“Bhummādevānampi kammameva pamāṇaṃ”.
“Ngay cả hàng chư thiên mặt đất thì chính nghiệp là phép hạn định (tuổi thọ)”.
Nghĩa là hàng chư thiên mặt đất có tuổi thọ đến a-tăng-kỳ năm cũng có
mà chỉ bảy ngày cũng có.
Đối với hàng Vemänikapeta, một số là chư thiên bậc thấp trong cõi Tứ
đại thiên vương cũng có hạn lượng tuổi thọ không chắc chắn, tùy thuộc vào
nghiệp quá khứ mà mình đã tạo.
Tóm lại, chúng sinh có hạn lượng thọ mạng không chắc chắn gồm có sáu loại9
 Địa ngục,
 A-tu-la,
 Nhân loại (Nam thiệm bộ châu),

 Ngạ quỷ,
 Bàng sinh,
 Vinipätikäsurä (Tứ đại thiên vương).

Ngoài ra trong Aṭṭhakathä còn liệt kê thêm Vemänikapeta, Bhummaṭṭhadevatä (Chư thiên mặt đất) và Akäsaṭṭhadevatä (Chư thiên không trung) trong cõi trời Tứ
đại thiên vương nữa.
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 HẠN LƯỢNG TUỔI THỌ CHẮC CHẮN

Chúng sinh trong Dục giới lạc cảnh có hạn lượng tuổi thọ chắc chắn gồm có9
 Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương,
 Chư thiên cõi Tam thập tam,
 Chư thiên cõi Dạ-ma,
 Chư thiên cõi Đâu-xuất,
 Chư thiên cõi Hóa lạc,
 Chư thiên cõi Tha hóa tự tại.
1, Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương:
Ngoài các hàng chư thiên có hạn lượng tuổi thọ không chắc chắn như đã nêu
là9 hàng Địa tiên, hàng Thọ thần, hàng Không trung, hàng A-tu-la khốn khó và
Vemänikapeta thì hàng chư thiên còn lại trong cõi Tứ đại thiên vương đều có tuổi thọ
là 500 năm tuổi trời. Như trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha có ghi:
“Cātummahārājikānaṃ pana devānaṃ dibbāni pañcavassasatāni āyuppamāṇaṃ manussagaṇāya navutivassasatasahassappamāṇaṃ hoti”.
“Lại nữa, chư thiên cõi tứ đại thiên vương có hạn lượng tuổi thọ là 500 năm tuổi trời,
tính bằng 8 triệu năm tuổi loài người”.
Cách tính cụ thể như sau:
- 50 năm ở cõi người
- 30 ngày cõi trời
- 12 tháng cõi trời

bằng
bằng
bằng

1 ngày đêm cõi trời này,
1 tháng cõi trời,
1 năm cõi trời.

Do vậy, một năm cõi trời Tứ đại thiên vương bằng 17 nghìn năm cõi người.
Thọ mạng của chư thiên cõi trời này là 500 năm tuổi trời, tương đương với 8 triệu
năm cõi người. Như trong bộ Nämacäradī có trình bày:
“Yāni paññāsa vassāni
Manussānaṃ dino tahiṃ
Tiṃsa rattidivo māso
Māsā dvādasa saṃvaccharaṃ
Tena saṃvaccharenāyu
Dibbaṃ pañcasataṃ mataṃ”
Người có trí nên biết rằng 50 năm của loài người là một ngày đêm
cõi trời này, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Tuổi của chư thiên ở
đây là 500 năm cõi trời.
2, Chư thiên cõi Tam thập tam:
Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tam thập tam có hạn lượng xác định chắc
chắn là 1.000 năm tuổi trời ở cõi này. Tức là thời gian lâu gấp bốn lần so với tuổi thọ
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của chư thiên ở cõi trời Tứ đại thiên vương. Khi so sánh với cõi Nhân loại thì 1.000
năm tuổi trời ở cõi này tương đương với 36 triệu năm ở cõi người.
Một ngày đêm ở cõi trời Tam thập tam dài gấp đôi một ngày đêm ở cõi trời
Tứ đại thiên vương và bằng 100 năm ở cõi Nhân loại.
Trong bộ Nämacäradī có ghi:
“Tato upari devānaṃ
Diguṇā
āyudīghatā
Divavassassa gaṇena
Āyu catuguṇaṃ bhave”
Thọ mạng dài lâu của chư thiên ở cõi trên là gấp đôi của chư thiên
cõi thấp hơn theo tuần tự. Việc tính tuổi thọ của chư thiên cõi trên
gấp bốn lần chư thiên cõi dưới là do tính theo ngày và năm ở cõi
trời thấp hơn.
3, Chư thiên cõi Dạ-ma:
Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Dạ-ma có hạn lượng xác định chắc chắn là
2.000 năm tuổi trời ở cõi này. Như vậy là gấp bốn lần so với tuổi thọ của chư thiên ở
cõi trời Tam thập tam và với chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương thì gấp đến tám
lần. Còn như đem so với cõi người thì tương đương 144 triệu năm trên quả đất.
4, Chư thiên cõi Đâu-xuất:
Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Đâu-xuất có hạn lượng xác định chắc
chắn là 4.000 năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sách với năm ở cõi Dạ-ma thì
bằng 7 nghìn năm cõi trời này, và với cõi Tam thập tam thì bằng 16 nghìn năm, còn
với cõi Tứ đại thiên vương là 32 nghìn năm. So sánh với cõi Nhân loại thì dài bằng
576 triệu năm ở cõi người.
5, Chư thiên cõi Hóa lạc:
Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa lạc có hạn lượng xác định chắc chắn
là 8 nghìn năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sánh với năm ở cõi Đâu-xuất thì bằng
16 nghìn năm cõi trời này, và với cõi Dạ-ma thì bằng 32 nghìn năm, còn với cõi Tam
thập tam là 64 nghìn năm, so với cõi Tứ đại thiên vương là 128 nghìn năm. So sánh
với cõi Nhân loại thì tương đương 2.304 triệu năm ở cõi người.
6, Chư thiên cõi Tha hóa tự tại:
Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại có hạn lượng xác định chắc
chắn là 16 nghìn năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sánh với năm ở cõi Hóa lạc thì
bằng 32 nghìn năm ở cõi trời này, còn với cõi Đâu-xuất thì bằng 64 nghìn năm ở cõi
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trời này, và với cõi Dạ-ma thì bằng 128 nghìn năm, còn với cõi Tam thập tam là 256
nghìn năm, so với cõi Tứ đại thiên vương là 512 nghìn năm.
Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết9
“Tato catugguṇaṃ tāvatiṃsānaṃ, tato catugguṇaṃ
yāmānaṃ, tato
catugguṇaṃ tusitānaṃ, tato catugguṇaṃ nimmānaratīnaṃ, tato catugguṇaṃ
paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ āyuppamāṇaṃ”.
“Thọ mạng của chư thiên cõi tam thập tam là bốn lần nhiều hơn so với cõi tứ đại thiên
vương, thọ mạng của chư thiên cõi dạ-ma là bốn lần nhiều hơn so với cõi tam thập tam, thọ
mạng của chư thiên cõi đâu-xuất là bốn lần nhiều hơn so với cõi dạ-ma, thọ mạng của chư
thiên cõi hóa lạc là bốn lần nhiều hơn so với cõi đâu-xuất, thọ mạng của chư thiên cõi tha hóa
tự tại là bốn lần nhiều hơn so với cõi hóa lạc”.
Chư thiên cõi Tha hóa tự tại có tuổi thọ cao nhất trong các cảnh trời Dục giới
và khi so sánh với cõi Nhân loại thì tương đương 8.216 triệu năm ở cõi người. Như
trong kệ thi số 4 có viết9

Gāthāsaṅgaha:
4.

NAVASATAÑCEKAVĪSA–

VASSĀNAṂ KOṬIYO TATHĀ

VASSASATASAHASSĀNI

SAṬṬHI CA

VASAVATTISU.

Như vậy, thọ mạng của chư thiên cõi tha hóa tự tại khi tính theo
tuổi loài người là 821 koṭi 6 triệu năm.

SO SÁNH TUỔI THỌ CỦA CHƯ THIÊN TRONG CÕI DỤC GIỚI VỚI NHÂN LOẠI
CÕI TRỜI

Tứ đại thiên vương

TUỔI THỌ

TƯƠNG ĐƯƠNG TUỔI LOÀI NGƯỜI

500 năm tuổi trời

9.000.000 năm cõi người

Tam thập tam

1.000 năm tuổi trời

36.000.000 năm cõi người

Dạ-ma

2.000 năm tuổi trời

144.000.000 năm cõi người

Đâu-xuất

4.000 năm tuổi trời

576.000.000 năm cõi người

Hóa lạc

8.000 năm tuổi trời

2.304.000.000 năm cõi người

16.000 năm tuổi trời

9.216.000.000 năm cõi người

Tha hóa tự tại
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III. RŪPĀVACARAPAṬISANDHI – SẮC GIỚI TỤC SINH9

Rūpävacarapaṭisandhi – Sắc giới tục sinh nghĩa là tục sinh của các vị phạm
thiên trong 16 cõi trời Sắc giới. Đó là9
 Ba cõi Sơ thiền:

là nơi cư trú của chư phạm thiên9 Phạm chúng,
Phạm phụ và Đại phạm.

 Ba cõi Nhị thiền9

là nơi cư trú của chư phạm thiên9 Thiểu quang, Vô
lượng quang và Biến quang.

 Ba cõi Tam thiền9 là nơi cư trú của chư phạm thiên9 Thiểu tịnh, Vô
lượng tịnh và Biến tịnh.
 Ba cõi Tứ thiền9

là nơi cư trú của chư phạm thiên9 Quảng quả, Vô
tưởng và Ngũ tịnh cư.

Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã tuần tự
viết như sau:
“Paṭhamajjhānavipākaṃ paṭhamajjhānabhūmiyaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattati”.
“Đệ nhất thiền quả tâm sinh khởi trong đệ nhất thiền cảnh giới, với năng lực tục sinh,
hộ kiếp và tử tâm”.
Ở đây, Đệ nhất thiền quả tâm là tâm quả của Đệ nhất thiền sắc giới thiện
tâm (Rūpävacarapaṭhamajjhänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm
trong ba cõi Sơ thiền, sinh ra chư phạm thiên là Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên
và Đại phạm thiên tùy theo năng lực của Đệ nhất thiền thiện tâm là bậc thiền thuộc
về hạng thô, hạng trung và hạng vi tế.
“Tathā dutiyajjhānavipākaṃ tatiyajjhānavipākañca dutiyajjhānabhūmiyaṃ
paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattati”.
“Cũng vậy, đệ nhị thiền quả tâm và đệ tam thiền quả tâm sinh khởi trong đệ nhị thiền
cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ kiếp và tử tâm”.
Ở đây, Đệ nhị thiền quả tâm là tâm quả của Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm
(Rūpävacaradutiyajjhänakusalacitta) và Đệ tam thiền quả tâm là tâm quả của Đệ tam
thiền sắc giới thiện tâm (Rūpävacaratatiyajjhänakusalacitta), cả hai tâm này làm các phận
sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong ba cõi Nhị thiền, sinh ra chư phạm thiên là
Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên và Biến quang thiên tùy theo năng lực của
bậc thiền hạng thô, hạng trung và hạng vi tế.
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Việc mà Đệ nhị thiền quả tâm và Đệ tam thiền quả tâm cùng tục sinh tại cõi
Nhị thiền là do bởi Đệ nhị thiền thiện tâm và Đệ tam thiền thiện tâm của những
người có tuệ yếu (mandapuggala), tức là những người có trí tuệ chậm lụt. Dẫu rằng Đệ
tam thiền thiện tâm là thiền tâm cao hơn Đệ nhị thiền thiện tâm nhưng khi nói về sự
tục sinh trong cõi Sắc giới thì năng lực của Đệ tam thiền thiện tâm cũng chưa đủ để
dẫn đi tái sinh vào cõi Tam thiền. Bên cạnh đó, bởi vì việc Đệ tam thiền đã vượt qua
được thiền chi Tứ (Vicära) này cũng không có gì đặc biệt so với việc đã vượt qua được
thiền chi Tầm (Vitakka). Tuy nhiên, việc phân chia ra rằng thiền đã vượt qua chỉ riêng
thiền chi Tầm gọi là Đệ nhị thiền và thiền đã vượt qua chỉ riêng thiền chi Tứ gọi là
Đệ tam thiền này là sự phân chia tùy theo khả năng của người có tuệ yếu. Nếu như
hành giả là người có tuệ mạnh (tikkhapuggala), tức là người có trí tuệ sắc bén, nhanh
nhạy thì họ sẽ vượt qua cả hai thiền chi Tầm và Tứ trong cùng một lúc rồi.
“Catutthajjhānavipākaṃ tatiyajjhānabhūmiyaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattati”.
“Đệ tứ thiền quả tâm sinh khởi trong đệ tam thiền cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ
kiếp và tử tâm”.
Đệ tứ thiền quả tâm là tâm quả của Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm (Rūpävacaracatutthajjhänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong ba
cõi Tam thiền, sinh ra chư phạm thiên là Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và
Biến tịnh thiên tùy theo năng lực của Đệ tứ thiền thiện tâm thuộc về bậc thiền hạng
thô, hạng trung và hạng vi tế.
“Pañcamajjhānavipākaṃ catutthajjhānabhūmiyaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattati”.
“Đệ ngũ thiền quả tâm sinh khởi trong đệ tứ thiền cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ
kiếp và tử tâm”.
Đệ ngũ thiền quả tâm là tâm quả của Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm (Rūpävacarapañcamajjhänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong cõi
Tứ thiền, sinh ra chư phạm thiên Quảng quả thiên, thọ hưởng phước báo viên mãn
từ Đệ ngũ thiền thiện tâm này. Dẫu là khác nhau về năng lực thiền thuộc về bậc
thiền hạng thô, hạng trung và hạng vi tế nhưng lại không khác nhau về cảnh giới mà
chỉ có khác nhau về tác ý ly ái (virägacetanä) hay không mà thôi. Trong tác ý ly ái này,
có sự khác nhau giữa tưởng ly ái (saññäviräga) và sắc ly ái (rūpaviräga).
“Asaññasattānaṃ pana rūpameva paṭisandhi hoti, tathā tato paraṃ
pavattiyaṃ vacanakāle ca rūpameva pavattitvā nirujjhati”.
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“Nhưng chỉ có sắc pháp là tục sinh của các phạm thiên vô tưởng, trong thời thường nhật
tiếp sau đó chỉ có sắc pháp sinh khởi và ở thời tử tận, cũng có duy nhất sắc pháp diệt đi mà thôi”.
Như đã biết, khi hành giả đã đắc Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm mà liên
quan đến việc tu tiến ly ái tưởng (saññävirägabhävanä) chết đi thì Nghiệp khởi sắc tục
sinh (Kammajarūpapaṭisandhi) là quả của Đệ ngũ thiền này sẽ sinh ra thành phạm thiên
Vô tưởng trong cõi trời Tứ thiền Vô tưởng (Asaññäsattabhūmi), với sắc tục sinh là một
nhóm nghiệp khởi sắc, đó là Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa), gồm có chín
sắc pháp mà thôi, không có thêm các nghiệp khởi sắc nào khác nữa. Khi Nghiệp khởi
sắc tục sinh đã hiện khởi trong Thời tục sinh (Paṭisandhikäla) rồi thì sẽ tiếp tục diễn tiến
như vậy trong suốt Thời thường nhật (Pavattikäla) cho đến Thời tử tận (Cutikäla). Ở
Thời tử tận sẽ chỉ có hai nhóm sắc pháp là Mạng căn chín sắc khối và Thời tiết khởi
sắc khối (Utujakaläpa) hiện hữu mà thôi. Các danh pháp là tâm và tâm sở, ở đây là
muốn nói đến Tưởng (Saññä) cũng không hiện hữu suốt cả ba thời đoạn này.
Các phạm thiên Vô tưởng này sẽ tồn tại ở một trong ba oai nghi (iriyäpatha)
hay tư thế là9
 Một số ở oai nghi đứng,
 Một số ở oai nghi nằm,
 Một số ở oai nghi ngồi.
Nghĩa là khi các vị này rời khỏi (chết đi) Dục giới lạc cảnh (Kämasugatibhūmi)
mà đang ở trong tư thế nào thì sẽ tục sinh vào cõi trời Vô tưởng, trở thành vị phạm
thiên luôn ở trong tư thế ấy, cho đến đủ tuổi thọ ở cảnh giới này là 500 Đại kiếp. Và
khi thọ mạng đã tận thì sẽ tục sinh vào một cõi nào đó trong Dục giới lạc cảnh, tùy
thuộc vào nghiệp thiện mà vị ấy đã tạo trong quá khứ.
Các phạm thiên trong cõi trời Vô tưởng này được xem như là loài Hóa sanh
(Opapätika). Do vậy, đến Thời tử tận (Cutikäla), Nghiệp khởi sắc sẽ diệt hết, không còn
gì để hiện hữu nữa giống như các vị phạm thiên ở các cõi khác.
Việc tục sinh của các phạm thiên Vô tưởng có tên gọi là Lạc cảnh vô nhân
tục sinh (Sugatiahetukapaṭisandhi), do bởi đây là cảnh giới an lạc, chỉ có sắc pháp mà
thôi, không có danh pháp, nghĩa là không có tâm và tâm sở kết hợp nên không có
nhân (hetu) nào tham gia vào ở đây cả. Cho nên các vị phạm thiên Vô tưởng này
được gọi là Người lạc cảnh vô nhân tục sinh (Sugatiahetukapaṭisandhipuggala), tuy nhiên
họ sẽ không giống như Người lạc cảnh vô nhân tục sinh như đã nói trước đây.
“Imāni cha rūpāvacarapaṭisandhiyo nāma”.
“Đây gọi là sáu dạng tục sinh trong cõi sắc giới”.
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Sáu dạng tục sinh trong cõi Sắc giới bao gồm tục sinh bằng Sắc giới quả tâm
có năm dạng và tục sinh bằng Nghiệp khởi sắc có một dạng.
TUỔI THỌ CỦA PHẠM THIÊN CÕI SẮC GIỚI

Trong cõi Sắc giới, thọ mạng của chư phạm thiên được mô tả trong bộ
Abhidhammatthasaṅgaha có năm hạng9
1, Phạm thiên cõi Sơ thiền:
“Tesu brahmaparisajjānaṃ devānaṃ kappassa tatiyo bhāgo āyuppamāṇaṃ brahmapurohitānaṃ upaḍḍhakappo mahābrahmānaṃ eko kappo”.
“Ở các cõi này, 1/3 kiếp là thọ mạng của phạm chúng thiên, 1/2 kiếp là thọ mạng của
phạm phụ thiên, 1 kiếp là thọ mạng của đại phạm thiên”.
Khi thế gian đến thời kỳ bị hủy hoại do lửa, do nước và do gió thì cả ba cõi
trời Sơ thiền này đều luôn luôn bị hoại diệt hết. Do vậy, các vị phạm thiên trong ba
cõi này không có cơ hội để thoát khỏi kiếp nạn suốt Đại kiếp (Mahäkappa). Cho nên,
từ kiếp (kappa) trong nội dung Päḷi trên là để chỉ cho Kiếp trụ (Vivaṭṭaṭhäyī
asaṅkheyyakappa), tức là kiếp mà vũ trụ đã được hình thành xong xuôi và chúng sinh
đang sinh sống bình thường như trước. Đây là một phần trong số bốn phần của mỗi
Đại kiếp. Do vậy, nghĩa của các cụm từ Päḷi ở trên là9
 kappassa tatiyo bhāgo:
 upaḍḍhakappa:
 eko kappo:

1/3 của A-tăng-kỳ kiếp trụ.
1/2 của A-tăng-kỳ kiếp trụ.
1 A-tăng-kỳ kiếp trụ.

Như vậy thọ mạng của các vị phạm thiên cõi Phạm phụ là 1/3 A-tăng-kỳ kiếp
trụ, thọ mạng của các vị phạm thiên cõi Phạm chúng là 1/2 A-tăng-kỳ kiếp trụ và của
phạm thiên Đại phạm là một A-tăng-kỳ kiếp trụ.
2, Phạm thiên cõi Nhị thiền:
“Parittābhānaṃ dve kappāni, appamāṇābhānaṃ cattāri kappāni,
ābhassarānaṃ aṭṭha kappāni”.
“Hai kiếp là thọ mạng của thiểu quang thiên, bốn kiếp là thọ mạng vô lượng quang
thiên, tám kiếp là thọ mạng của biến quang thiên”.
Đối với đơn vị kiếp (kappa) để tính tuổi thọ từ cõi Nhị thiền trở lên cho đến
tận cõi trời Sắc cứu cánh trong cõi Tịnh cư thì đơn vị kiếp (kappa) ở đây được tính
gồm cả bốn A-tăng-kỳ kiếp (Asaṅkheyyakappa), tức là bằng một Đại kiếp (Mahäkappa).
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Ở cả ba cõi Nhị thiền, cứ tám Đại kiếp sẽ bị hủy hoại một lần bởi nước, không giống
như cõi Sơ thiền là luôn luôn bị hủy hoại ở mỗi Đại kiếp, cũng vì lý do này mà việc
tính tuổi thọ của chư phạm thiên ở ba cõi này sẽ được tính bằng Đại kiếp vậy.
3, Phạm thiên cõi Tam thiền:
“Parittasubhānaṃ soḷasa kappāni, appamāṇasubhānaṃ dvattiṃsa kappāni,
subhakiṇhānaṃ catusaṭṭhi kappāni”.
“16 kiếp là thọ mạng của thiểu tịnh thiên, 32 kiếp là thọ mạng vô lượng tịnh thiên, 64
kiếp là thọ mạng của biến tịnh thiên”.
Việc xác định thọ mạng của chư phạm thiên đã nêu trên kể từ ba cõi Sơ
thiền đến ba cõi Tam thiền này là cách tính tuổi thọ nói chung cho đa số phạm thiên,
không phải tất cả các vị phạm thiên đều sống đến hết tuổi thọ đã hạn định này. Cho
nên, chư phạm thiên ấy chết đi có khi do hết nghiệp, có khi do kiếp nạn phát sinh.
Chẳng hạn như đến thời vũ trụ bị hủy hoại, dẫu rằng tuổi thọ của các vị phạm thiên
đã được hạn định sẵn như đã nêu ấy rồi, nhưng các vị sống chưa hết tuổi thọ hạn
định đó vẫn phải chết đi trước khi vũ trụ sẽ bị hủy hoại do lửa, do nước hoặc do gió
tùy tương thích với cảnh giới sẽ bị hủy hoại này.
4, Phạm thiên cõi Tứ thiền (trừ năm cõi Tịnh cư):
“Vehapphalānaṃ asaññasattānañca pañca kappasatāni”.
“500 kiếp là thọ mạng của quảng quả thiên và vô tưởng thiên”.
Cả hai hạng phạm thiên này đều có đồng thọ mạng chắc chắn là 500 Đại
kiếp, do bởi cõi Tứ thiền này là cảnh giới thoát khỏi kiếp nạn vũ trụ bị hủy hoại cho
dù là thế gian bị hủy hoại do lửa, do nước hoặc là do gió. Do vậy, chư phạm thiên ở
các cõi này được thọ hưởng quả báo đầy đủ và tối thượng, được sống đến tận cùng
tuổi thọ đã được hạn định và chỉ có chết đi khi hết nghiệp mà thôi. Sự việc tử tận do
hết nghiệp được Päḷi gọi là kammakkhayamaraṇa – tận nghiệp tử.
5, Phạm thiên cõi Tịnh cư:
“Avihānaṃ kappasahassāni, atappānaṃ dve kappasahassāni, sudassānaṃ
cattāri kappasahassāni, sudassīnaṃ aṭṭha kappasahassāni, akaniṭṭhānaṃ soḷasa
kappasahassāni”.
“1.000 kiếp là thọ mạng của vô phiền thiên, 2.000 kiếp là thọ mạng của vô nhiệt
thiên, 4.000 kiếp là thọ mạng của thiện kiến thiên, 8.000 kiếp là thọ mạng của thiện hiện thiên,
16.000 kiếp là thọ mạng của sắc cứu cánh thiên”.
Cõi Tịnh cư (Suddhäväsa) là cảnh giới thanh tịnh, là trú xứ của các vị Thánh Bất
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Lai phạm thiên (Anägämibrahma) và tất yếu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong
tương lai, ngay cả việc các ngài không thực hành tu tiến thì cũng sẽ thành tựu A-rahán Đạo, Quả tại cõi trời Sắc cứu cánh.
Hạn lượng tuổi thọ của chư phạm thiên ở cõi Tịnh cư là hạn lượng được tính
cho đa số, chứ không nhất thiết là tất cả. Bởi vì có một số vị Thánh Bất Lai tục sinh
vào một cõi nào đó trong năm cõi của cõi trời Tịnh cư, rồi chứng đắc Thánh quả Ara-hán và nhập Niết-bàn vào thời đoạn nửa đầu của thọ kiếp trong cõi mà mình đã
tục sinh ra. Trong bộ Visuddhimaggamahäṭīkä gọi hạng Thánh này là Antaraparinibbäyī. Thật ra thì ở năm cõi Tịnh cư, chư vị phạm thiên chứng đắc thành Thánh
A-ra-hán vào nửa đầu hoặc nửa cuối của thọ kiếp tại đấy đều được cả.
Do vậy, trong việc tính tuổi thọ của chư vị phạm thiên dựa trên thọ kiếp tròn
đủ theo hạn định thì sẽ có một số không sống đến hết tuổi thọ, có thể nhiều hơn
hoặc ít hơn một tí, số lượng này sẽ không thích hợp đem ra để trình bày ở đây. Như
các nhà Chú giải sư đã nêu9
“Appakaṃ vā ūnaṃ adhikaṃ vā gaṇanūpagaṃ na hoti”.
“Số lượng ít một tí hoặc nhiều hơn một tí không đáng để tính toán”.
IV. ARŪPĀVACARAPAṬISANDHI – VÔ SẮC GIỚI TỤC SINH9

Arūpävacarapaṭisandhi – Vô sắc giới tục sinh nói đến sự tục sinh của các vị
phạm thiên Vô sắc trong bốn cõi trời Vô sắc giới. Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha,
Đức trưởng lão Anuruddha đã viết9
“Paṭhamārūpādivipākāni paṭhamārūpādibhūmīsu yathākkamaṃ paṭisandhibhavaṅgacutivasena pavattanti. Imā catasso arūpapaṭisandhiyo nāma”.
“Đệ nhất thiền vô sắc giới quả tâm v.v... sinh ra trong đệ nhất thiền vô sắc cảnh giới
v.v... theo tuần tự do năng lực của tục sinh, hộ kiếp và tử tâm. Cả bốn vô sắc giới quả tâm này
gọi là vô sắc giới tục sinh”.
Trong việc tiến tu các thiền Vô sắc, hành giả đã chứng đắc Đệ ngũ thiền sắc
giới, có nguyện vọng tu tiến lên bậc cao hơn thì phải bước vào tu tiến các bậc thiền
thuộc về Vô sắc giới. Cụ thể là9
 Đệ nhất thiền vô sắc giới có tên là9
 Đệ nhị thiền vô sắc giới có tên là9
 Đệ tam thiền vô sắc giới có tên là9
 Đệ tứ thiền vô sắc giới có tên là9

Không vô biên xứ thiền thiện tâm.
Thức vô biên xứ thiền thiện tâm.
Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm.
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền
thiện tâm.
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Cả bốn Vô sắc giới thiền thiện tâm này sẽ cho quả theo tuần tự là các Vô sắc
giới thiền quả tâm. Và các quả tâm này sẽ làm các phận sự9 Tục sinh, Hộ kiếp và Tử
tâm. Do vậy, khi giải rộng Päḷi nêu trên thì sẽ có nội dung như sau9
* Không vô biên xứ quả tâm
(Ākäsänañcäyatanavipäkacitta)

là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của
phạm thiên cõi Không vô biên xứ.

* Thức vô biên xứ quả tâm
(Viññäṇañcäyatanavipäkacitta)

là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của
phạm thiên cõi Thức vô biên xứ.

* Vô sở hữu xứ quả tâm
(Ākiñcaññäyatanavipäkacitta)

là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của
phạm thiên cõi Vô sở hữu xứ.

* Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm
(Nevasaññänäsaññäyatanavipäkacitta)

là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của
phạm thiên cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

TUỔI THỌ CỦA PHẠM THIÊN CÕI VÔ SẮC GIỚI

Trong cõi Vô sắc giới, thọ mạng của chư phạm thiên được mô tả trong bộ
Abhidhammatthasaṅgaha như sau:
“Tesu pana ākāsānañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ vīsatikappasahassāni
āyuppamānaṃ”.
“Lại nữa, trong các cảnh giới ấy, thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi không vô
biên xứ là 20 nghìn kiếp”.
“Viññāṇañcāyatanūpagānaṃ devānaṃ cattāḷīsakappasahassāni āyuppamānaṃ”.
“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi thức vô biên xứ là 40 nghìn kiếp”.
“Ākiñcaññāyatanūpagānaṃ
devānaṃ
saṭṭhikappasahassāni
pamānaṃ”.
“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi vô sở hữu xứ là 60 nghìn kiếp”.

āyup-

“Nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ devānaṃ caturāsīti kappasahassāni
āyuppamānaṃ”.
“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ là 74 nghìn
kiếp”.
Cũng như đã nêu ở trên, ở đây, từ kiếp có nghĩa là khoảng thời gian tính
bằng Đại kiếp (Mahäkappa).
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NỔI KHỔ VÌ PHẢI LUÂN HỒI TRONG TAM GIỚI

Dīghāyukāpi brahmāno
iddhimanto jutindharā
Patanti yathākammaṃ te
cavanti
aparāparaṃ
Dẫu rằng các vị phạm thiên có tuổi thọ dài lâu, có quyền năng
thần thông, có hào quang chói sáng, nhưng họ cũng phải rơi
vào cái chết. Các vị ấy rời khỏi phạm thiên giới rồi phải luân
hồi tử sinh tùy theo nghiệp của mình.
Giải thích: Thọ mạng của các vị phạm thiên ít nhất cũng là 1/3 A-tăng-kỳ kiếp, tương
đương với 21 Trung kiếp (Antarakappa) và nhiều nhất đến 74 nghìn Đại kiếp. Khi các
vị sống hết tuổi thọ thì sẽ chết đi, rời khỏi Phạm thiên giới và nếu như chưa phải là
Thánh nhân thì không thể có ngày thoát khỏi khổ não, đớn đau. Nghĩa là, khi hết
phước ở cõi trời phạm thiên rồi thì trong tương lai, tính từ kiếp thứ ba trở đi, các vị
có thể thọ khổ trong bốn cõi Bất hạnh. Điều này cho thấy rằng các loại quyền năng
thần thông hoặc hào quang chiếu sáng hay là thọ mạng dài lâu cũng không thể giúp
ích gì để họ thoát khỏi khổ não trầm luân cả. Cái mà có thể giúp ích cho họ chính là
việc thoát ra khỏi hạng phàm nhân, bước vào dòng Thánh mà thôi. Do vậy, chúng
sinh đang còn luân hồi tử sinh trong Tam giới này, thì dù ở cảnh giới bậc cao thế nào
vẫn chưa thoát được cảnh giới bậc thấp, rồi sẽ có ngày bị đọa vào đấy. Khi đã như
thế thì tất cả chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm chánh pháp, là phương tiện để đưa
mình đạt đến Thánh quả. Chánh pháp là phương tiện dẫn dắt chúng sinh tựu thành
Thánh quả ấy được gọi là Ariyadhana – Thánh sản, là tài sản của bậc Thánh, gồm có
7 điều mà các bậc chân nhân thường tu tập và hành theo, đó là9
(1),

Saddhä – Đức tin9 có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp

và quả của nghiệp.
(2),

Sīla – Giới hạnh: thọ trì các học giới, rèn luyện thân khẩu trong sạch,

tránh xa tội lỗi.
(3),

Bähusacca – Đa văn: nghe nhiều, học rộng, biết trau dồi, tích lũy

những thiện pháp đã được học, được nghe.
(4),

Cäga – Xả ly9 biết từ bỏ tham lam, cấu uế: xả ly vật dụng khi cần, biết

bố thí, cúng dường, ...
(5),

Paññä – Trí tuệ: hiểu biết về nhân quả, thiện ác, biết điều tốt xấu, nên

không nên, lợi bất lợi, biết thẩm sát về tính sinh diệt của các pháp hữu vi, ...
(6), Hiri – Hổ thẹn9 hổ thẹn với các bất thiện pháp, biết xấu hổ vì các tội lỗi,
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ác hạnh đã làm.
(7),

Ottappa – Ghê sợ: ghê sợ với các bất thiện pháp, biết ghê sợ vì các tội

lỗi, ác hạnh đã làm.
Bảy Thánh sản là tài sản cao quý, thù thắng hơn hẳn các tài sản vật chất vì
không ai có thể cướp đoạt được, cũng không bị tai họa nào làm hư hoại, mất mát.
Ngoài ra, bảy Thánh sản này còn giúp cho tâm của hành giả luôn được thư thái,
khinh an khi thực hành theo, là pháp phương tiện giúp cho hành giả trở thành bậc
Thánh nhân trong ngày vị lai.

Gāthāsaṅgaha:
5.

PAṬISANDHI BHAVAṄGAÑCA

TATHĀ

EKAMEVA

VISAYAÑCEKAJĀTIYAṂ.

TATHEVEKA–

CAVANAMĀNASAṂ

Trong một đời sống, tục sinh tâm, hộ kiếp tâm và tử tâm thuộc về
một loại tâm như nhau, cũng vậy chúng có cùng một đối tượng.
Giải thích:
Trong số các tâm sinh khởi nơi các hàng chúng sinh ở trong toàn bộ 30 cảnh
giới thì loại tâm không có sự thay đổi thành dạng khác suốt cả kiếp sống của chúng
sinh ấy có ba dạng, đó là9 Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta), Hộ kiếp tâm (Bhavaṅgacitta) và
Tử tâm (Cuticitta). Chẳng hạn như Tục sinh tâm là Đại quả tâm thứ nhất (Mahävipäkacitta) thì Hộ kiếp tâm sinh khởi trong suốt Thời thường nhật (Pavattikäla) vẫn là
Đại quả tâm thứ nhất, và đến lúc chết thì chính Đại quả tâm thứ nhất này làm phận
sự Tử tận.
Nói về đối tượng thì cũng vậy, cả ba loại tâm này đều nhận cùng đối tượng
như nhau cả. Giả sử Tục sinh tâm nhận Nghiệp tướng (Kammanimitta) làm đối tượng
thì Hộ kiếp tâm và Tử tâm cũng nhận Nghiệp tướng làm đối tượng suốt đời của
chúng sinh đó.
Lại nữa, các từ EKA trong kệ thi này thuộc về Tulyatthavacaka, nghĩa là trình
bày cùng một nội dung. Cho nên các ngài Phụ chú giải sư (Ṭīkäcariya) đã giải thích9
“Bhūmito jātito sampayuttadhammato saṅkhārato ca samānameva”.
“Nói về cảnh giới, về sinh chủng, về pháp tương ưng, về tác động thì cả ba loại tâm
này đều có dạng giống nhau cả thảy”.
Ví dụ9 Tục sinh tâm là Đại thiện tâm thứ nhất, khi nói về cảnh giới là Dục
giới tâm (Kämacitta), nói về sinh chủng là Vô ký (Abyäkata), nói về pháp tương ưng là
104

Paṭisandhicatuka – Bốn Tục Sinh

sinh với Thọ hỷ hợp trí (Somanassañäṇasampayutta), nói về tác động là Không cần tác
động (Asaṅkhärika). Và Hộ kiếp tâm, Tử tâm cũng giống như thế, không khác gì nhau.
Tóm lại, từ EKAMEVA trong kệ thi trên có nghĩa là cùng một loại, tức là Tục
sinh tâm, Hộ kiếp tâm và Tử tâm, cả ba tâm này là cùng một loại tâm như nhau đối
với một chúng sinh trong một kiếp sống.
Còn về từ EKAVISAYAÑCA có nghĩa là cùng một đối tượng. Nếu như Tục sinh
tâm có đối tượng là Thú tướng (Gatinimitta) thì Hộ kiếp tâm và Tử tâm cũng có đối
tượng là chính Thú tướng đó, suốt đời của chúng sinh ấy.
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