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PHI LỘ 

Soi sáng lời dạy của đức Phật là tựa đề tác phẩm 

tập hợp nội dung các bài giảng, các bài pháp thoại của 

Hòa thượng Pháp Tông trong những buổi giảng kinh 

ở một số khóa tu học Xuất gia gieo duyên những năm 

trở lại đây, hoặc trong các buổi giảng dạy định kì ở 

chương trình cùng tên vào mỗi sáng thứ bảy tuần thứ 

nhất và tuần thứ ba trong tháng.  

Quyển sách này là tập đầu tiên của kế hoạch 

chia xẻ pháp được chúng tôi thực hiện để kịp làm quà 

tặng trong ngày lễ Bế giảng khóa Xuất gia gieo duyên 

lần thứ mười một, năm 2020. 

Trong suốt quá trình tu tập của bản thân, tìm 

hiểu về hệ thống kinh điển và nhất là từ khi thực sự 

nghiêm túc đầu tư cho quá trình nghiên cứu, Thầy 

chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điểm khác biệt ẩn tàng 

trong các bản kinh ghi lại lời dạy của đức Phật không 

giống với các luận giải của một số vị giảng sư, nhà 

nghiên cứu các thế hệ trước cũng như đương đại. 

Thầy đã từng bước thận trọng chia xẻ các hiểu biết và 

trải nghiệm của mình với các học viên trong các khóa 
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tu học được mở ra tại chùa Huyền Không các năm 

gần đây để mọi người đều được lợi lạc.  

Tại sao Đông phương với truyền thống văn 

minh, văn hóa cổ trung đại phát triển mạnh mẽ, rực rỡ 

nhưng trong giai đoạn cận hiện đại thì không được 

như xưa? Và sản phẩm đóng góp cho nhân loại ít ỏi 

hơn Tây phương? Một trong những nguyên nhân 

được giới nghiên cứu chỉ ra, đó là bởi người Đông 

phương không có được các phẩm tính trong nghiên 

cứu như người Tây phương, chẳng hạn: thái độ 

nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu, phát minh; 

không bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn vào bất cứ lý 

thuyết nào; tính phản biện và nghi ngờ trong đầu óc 

nghiên cứu của người Tây phương vững vàng hơn 

người Đông phương.  

Dựa trên nền tảng đó, Thầy chúng tôi bắt đầu đặt 

vấn đề lại đối với một số chủ đề Phật học đã từng 

nghiên cứu trước đây nhưng thấy có những vướng 

mắc hoặc nhiều điểm mâu thuẫn, chưa hợp lý. Có thể 

kể đến một số nội dung như: Vấn đề Ngũ giới, nói 

đúng hơn là Năm nguyên tắc sống lành mạnh; vấn đề 

Giác Ngộ là thấy ra sự thật, thấy ra bản chất, nguồn 

gốc của khổ đau trong cuộc sống; vấn đề Thiền và 

Thiền có giúp giác ngộ hay không; một số nội dung 

cốt lõi trong các bài kinh quan trọng như kinh Chuyển 

Pháp Luân, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Đại Duyên, kinh 
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Vô Ngã Tánh thay vì tên gọi Vô Ngã Tướng (Tướng 

Vô Ngã),... 

Nhận thấy sự quan tâm của quý vị Tăng Ni, Phật 

tử xa gần đối với những bài giảng của Thầy chúng tôi 

ngày càng lớn, nên chúng tôi - những thành viên trong 

nhóm thực hiện đã xin phép thầy được biên tập lại và 

chia xẻ rộng rãi. Tuy nhiên, dù đã được Thầy cho 

phép, nhưng biên tập là một công việc hết sức khó 

khăn, đòi hỏi phải có nhiều hiểu biết và trải nghiệm 

trong công việc; trong khi chúng tôi đều là những 

người lần đầu làm quen với mảng việc này nên khó 

lòng tránh khỏi những sai sót chỗ này chỗ kia. Rất 

mong được chư tôn đức Tăng Ni, chư Phật tử và quý 

vị độc giả thông cảm, lượng thứ! 

Huyền Không -  mùa hè năm 2020, 

Nhóm biên tập chùa Huyền Không. 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Chuyển Pháp Luân là pháp thoại đầu tiên đức 

Phật thuyết, vào sáng ngày rằm tháng Sáu. Trước đó, 

vào ngày rằm tháng Tư, đức Phật đã giác ngộ dưới 

bóng cây bồ-đề. 

Thực ra, chu kỳ một tháng âm lịch ở Việt Nam 

và Trung Quốc bằng hai tháng ở Ấn Độ. Lịch của Ấn 

Độ chia theo lộ trình đi của mặt trăng khi chiếu vào 

trái đất, là tháng trăng mọc và tháng trăng lặn. Những 

người đầu tiên sang đó hoằng pháp có thể không nắm 

rõ về sự khác nhau của lịch pháp, nên khi dịch kinh 

điển, họ bị nhầm lẫn, thành ra về cả năm, cả tháng, 

thậm chí cả ngày cũng sai. Vì vậy có khá nhiều nhầm 

lẫn trong vấn đề lịch pháp, như những ngày lễ Phật 

giáo ở Trung Quốc nào là Xuất gia, Thành đạo, Niết-

bàn, Đản sinh,... không giống với Ấn Độ. Ví dụ đức 

Phật đản sinh vào ngày cuối của tháng có trăng, vậy là 

người ta tính toán thế nào đó sang lịch của Trung 

Quốc thành ra mồng 8 tháng 4.  

Hoặc là ngày sám hối của tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni 

có ba ngày: Thứ nhất, ngày định kỳ theo tháng, gồm 

hai ngày; Thứ hai, ngày chư Tăng hòa hợp với nhau. 

Trong đó ngày định kỳ theo tháng bao gồm ngày cuối 
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tháng đủ (mười lăm ngày) và ngày cuối tháng thiếu 

(mười bốn ngày). Do không biết điều này nên nhiều 

dịch giả Luật tạng Trung Quốc đã chọn ngày bố-tát 

hay sám hối của tăng theo Âm lịch của Trung Quốc 

và Việt Nam, luôn luôn là ngày mười bốn, còn bên 

kia là ngày ba mươi. Họ không hiểu vấn đề hai lịch 

pháp khác nhau, xây dựng trên hai nền tảng khác 

nhau. Một bên theo chu kỳ lên và xuống là một tháng; 

một bên lên là một chu kỳ, xuống là một chu kỳ, trong 

cùng tháng. 

Vậy đức Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân 

vào ngày rằm tháng Sáu, tính theo lịch Việt Nam và 

Trung Quốc - tức ngày cuối chu kỳ mặt trăng lên. 

Bài kinh được gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, 

nhưng không phải do đức Phật đặt tên. Dường như 

đức Phật rất ít khi đặt tên. Cũng có một vài trường 

hợp có người hỏi pháp thoại này nên gọi là gì, thì đức 

Phật có đưa ra một cái tên. Còn lại phần lớn các pháp 

thoại đều được đời sau đặt tên trong khi được kết tập. 

Do bài kinh này là bài kinh đầu tiên chánh pháp được 

tuyên thuyết, nên người ta gọi là bài kinh Vận Chuyển 

Bánh Xe Pháp – Chuyển Pháp Luân. Tiếng Pāli là 

Dhammacakkappavattana Sutta. 

Người nghe là năm người bạn đồng tu với đức 

Phật lúc tu khổ hạnh trong rừng - nhóm các vị 
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Koṇḍañña (Kiều-Trần-Như). Kiều-Trần-Như là vị bà-

la-môn trẻ tuổi nhất trong nhóm tám vị được vua Tịnh 

Phạn mời vào hoàng cung khi đức Phật mới ra đời. 

Khi đó, vị này đã đến xem tướng cho Ngài lúc mới ba 

ngày tuổi và dự báo sau này Ngài nhất định  

sẽ xuất gia thành Phật, cho nên đã dự trù sau này Ngài 

đi tầm đạo thì đi theo làm đệ tử. Bốn người còn lại 

trong nhóm đó là Bhaddiya, Vappa, Mahānāma  

và Assaji, là những vị con hoặc cháu của bảy vị bà-la-

môn lớn tuổi cùng vào chiêm tướng một lần với ngài 

Koṇḍañña. Vì trước khi những vị bà-la-môn này mất, 

có dặn lại con cháu: “Nếu sau này bà-la-môn 

Koṇḍañña xuất gia thì nên theo vị đó để đến xin làm 

đệ tử đức Phật.” Vì vậy, khi nghe bồ-tát đi tìm đạo, 

biết được chỗ ở của Ngài, bà-la-môn Koṇḍañña và 

những người kia cũng đi theo và xuống tóc làm sa-

môn. Đây là nhóm đệ tử đầu tiên của đức Phật.  

Sau khi giác ngộ, đức Phật nghĩ đến những 

người đầu tiên có thể nghe pháp, hiểu được lời dạy 

của Ngài. Đó là hai vị thiền sư mà trước kia Ngài từng 

học thiền với họ: đạo sĩ Ālāra Kālāma và đạo sĩ 

Uddaka Rāmaputta. Một vị đắc đệ Thất thiền Vô sắc 

giới và một vị đắc đệ Bát thiền Vô sắc giới, hai tầng 

thiền cao nhất của thiền Samatha. Khi Ngài biết được 

hai vị này đã viên tịch thì đối tượng tiếp theo Ngài 

nghĩ đến là nhóm bạn đồng tu này. Vì vậy đức Phật đã 

đi đến gặp các vị ấy. 
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Địa điểm diễn ra pháp thoại có tên là Isipatana 

(Vườn Nai). Trong quá khứ, tiền thân của đức Phật 

từng là con nai chúa, nai đầu đàn. Nhờ trí tuệ và tâm 

từ ái, một vị vua (tiền thân của Ngài A-Nan) đã cứu 

đàn nai được thoát nạn. Nhà vua đã phóng sinh nai 

chúa và cho phép đàn nai được kiếm ăn trong khu 

rừng đó cho nên gọi là “khu rừng phóng sinh nai”, 

chứ không phải “vườn nuôi nai” như sau này người ta 

hiểu. Isipatana cũng được gọi là “Chư tiên đọa xứ” vì 

là nơi các vị Phật Độc giác từ trên núi thường về đó 

để kiếm thực phẩm cần thiết như muối và dầu ăn, 

trước khi vào mùa mưa. Các ngài xuất hiện và chúng 

sanh có duyên được gặp ở đó, nên gọi là “Chư tiên 

đọa xứ”. Đó là lịch sử về địa điểm mà đức Phật thuyết 

pháp thoại này. 

Bây giờ chúng ta đi vào nội dung bài kinh này. 

Tôi được nghe rằng: 

Một thời Thế Tôn 

Trú ở vườn Nai 

Thành Ba-La-Nại 

Bấy giờ Thế Tôn 

Gọi năm tỳ-khưu 
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Đến dạy thế này: 

Câu đầu tiên “Tôi được nghe rằng”, đó là câu 

mà vị kết tập lần đầu trùng tuyên, đọc lại lời dạy của 

đức Phật. Đó là lời của ngài A-Nan - vị thị giả được 

đức Phật tin cậy nhất, được xem là thủ thư chánh 

pháp hay kho tàng chánh pháp do ngài có trí nhớ đặc 

biệt. Ngài chỉ nghe một lần là có thể ghi nhớ. Bài kinh 

này dĩ nhiên ngài không được trực tiếp nghe khi đó, vì 

ngài làm thị giả trong 25 năm cuối đời đức Phật, cho 

nên ngài được nghe đức Phật thuyết lại. 

 Khi ngài A-Nan đồng ý làm thị giả cho đức 

Phật, ngài có một yêu cầu thế này: Giả sử có người 

bắt bẻ như: “Này A-Nan! Tôn giả là người thân cận, 

thị giả cho đức Phật mà có những bài pháp ngài 

không biết thì không phải là thị giả đáng tin cậy”. Do 

vậy, bất kỳ bài pháp nào đức Phật đã thuyết cho người 

khác nghe rồi, mà Ngài A-Nan chưa được nghe thì xin 

đức Phật từ bi giảng lại để ngài A-Nan ghi nhớ. Đó là 

lý do ngài A-Nan được lựa chọn là người trùng tuyên, 

đọc lại các bài pháp mà đức Phật đã thuyết. 

“Thế Tôn” là một trong chín danh hiệu tôn xưng 

về đức Phật, nhưng riêng “Tassa Bhagavato” là chỉ vị 

Thế Tôn đã chứng đạo dưới bóng cây bồ-đề. Ở đây 

phân biệt như vậy, bởi vì ở Ấn Độ, bất kỳ tôn giáo nào 

người ta cũng sùng bái vị sáng lập, vị đạo sư của họ là 
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Thế Tôn - bậc đáng tôn xưng, đáng kính trọng của thế 

gian này. Chữ “Thế Tôn” ở đây là chỉ cho đức Phật 

chứ không phải vị Thế Tôn nào khác. 

Ba-La-Nại là một thành phố lớn, trung tâm về 

tín ngưỡng của Ấn giáo. Thành phố này bây giờ gọi là 

Benares hoặc Vārāṇasi; thời đức Phật là Bārāṇasī - là 

trung tâm tín ngưỡng về tôn giáo của Ấn giáo. Đức 

Phật thuyết bài kinh này cho nhóm ngài Kiều-Trần-

Như ở địa điểm bây giờ gọi là nơi chuyển pháp luân 

(có một bảo tháp để đánh dấu), và khu vực này ở 

ngoại thành của Ba-La-Nại. Đặc biệt trong Chú giải 

nói rằng, đức Phật chưa bao giờ vào trong thành phố 

đó để hoằng pháp, vì là trung tâm của Ấn giáo. Ngài 

chỉ ở bên ngoài thành phố. Và chúng ta cũng cần biết 

rằng dọc bờ sông Hằng, hơn ba nghìn năm nay các lò 

hỏa táng tử thi chưa bao giờ tắt lửa. Đó là một vài chi 

tiết lịch sử mình cần phải biết. 

Khi đức Phật đến địa điểm nói trên, năm vị trong 

nhóm Kiều-Trần-Như đã thấy sa-môn Gotama từ xa, 

các vị mới bàn với nhau: Mình đừng tiếp ông ấy làm 

gì. Tức là họ không còn dành sự kính trọng cho người 

thầy này nữa. Trước đây các vị ấy bỏ đi vì nghĩ rằng 

sa-môn Gotama đã từ bỏ lối sống khổ hạnh, thối thất, 

không còn tinh tấn, siêng năng. Thời đó, dân Ấn Độ là 

người tu hành theo hạnh tinh tấn số một. Nhưng bấy 

giờ, khi đức Phật tới gần, từ trường từ Ngài toát ra 
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khiến cho họ tự động đi làm những việc mà họ không 

biết: người thì lấy nước rửa chân, người thì lấy đồ 

chùi chân, người thì xếp chỗ ngồi,... Đức Phật nói 

chuyện, rồi hỏi han cần thiết sau nhiều tháng không 

gặp nhau,… 

Bây giờ chúng ta đi thẳng vào nội dung bài kinh. 

Có hai cực đoan 

Người tu nên tránh 

Một là ham thích 

Hưởng thụ năm dục 

Hai là khổ hạnh 

Ép xác hành thân 

Hai con đường này 

Dẫn đến sa đọa 

Bế tắc, tối tăm 

Con đường Như Lai 

Đã tìm ra được 
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Gọi là Trung đạo 

Tránh hai cực đoan 

Đem lại trí tuệ 

Thấu suốt bản chất  

Của Bốn Sự Thực: 

Sự thực về Khổ 

Nguyên nhân Sinh Khổ 

Sự thực Hết Khổ 

Con đường Thoát Khổ  

Một nguyên tắc khi đức Phật giảng pháp là Ngài 

nhìn một người và biết người đó đang cần và thiếu cái 

gì, cho nên nội dung giảng dạy thường rất thích hợp 

với người nghe, hoàn cảnh, vướng mắc của họ trong 

đầu. Trong trường hợp này, đức Phật đưa ra nội dung: 

“Có hai cực đoan mà người tu hành nên tránh: Một 

là ham thích, hưởng thụ năm dục. Hai là khổ hạnh, ép 

xác hành thân.” 

Bản thân Ngài và các vị này là những người đã 

từng trải qua cuộc sống này. Vì xuất thân trước kia 
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của Ngài là một vị thái tử, là người kế thừa vương vị; 

còn các vị môn đệ này thì cũng đều ở trong tầng lớp 

thượng lưu của xã hội, cho nên việc thụ hưởng dục lạc 

tất cả họ đã trải qua hết rồi. Năm dục đó là: tài, sắc, 

danh, thực, thụy. Tài là tiền bạc, của cải tức là vật 

chất; Sắc là tuổi trẻ, dung nhan; Danh là tiếng tăm, 

địa vị; Thực là ăn uống; Thụy là ngủ, nghỉ và cả quan 

hệ về tình ái. 

Năm thứ dục này còn gọi là Ngũ dục công đức. 

Tại sao gọi là Ngũ dục công đức? Vì không phải dễ 

dàng có được. Những người tạo trữ, gieo được nhiều 

nhân tốt thì quả báo của dục này mới có nhiều. Những 

người không tạo được nhân tốt thì không có được. 

Cho nên có gieo nhân lành (nhưng là nhân hữu lậu), 

thì bây giờ mới được hưởng, mới có được những thứ 

hơn người ta. Nhưng sau một thời gian bất kỳ, ai trải 

qua các dục công đức này sẽ ít nhiều cảm nhận được 

là khó mà vừa lòng thỏa mãn với nó. Những điều này 

có thể mang lại cảm giác sung sướng nhất thời, nhưng 

sau đó sẽ chán và lại tiếp tục đòi hỏi. Những đòi hỏi 

như từng đợt sóng bào mòn và nhấn chìm con người 

ta trong sông mê bể ái. 

Một quan điểm khác cho rằng các đòi hỏi khởi 

lên đều xuất phát từ thân xác này. Đặc biệt thân xác 

càng khỏe mạnh thì càng đòi hỏi nhiều. Cho nên phải 

triệt tiêu đòi hỏi bằng cách làm cho thân xác này suy 
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yếu đi bởi các phương pháp khổ hạnh. Đó là suy nghĩ 

theo truyền thống tu tập của người Ấn giáo. Cho nên 

tôn giáo này là một trong những truyền thống nặng về 

tinh tấn nhất. Hình như trên thế gian này những hình 

thức khổ hạnh quái dị nhất đều xuất hiện ở Ấn Độ. 

Hiện nay ai có dịp đến đất nước này, chịu khó quan 

sát sẽ thấy vẫn còn các hình thức khổ hạnh. Chẳng 

hạn như nhịn ăn, giảm thiểu mặc,… Thậm chí có một 

đạo gọi là đạo Lõa thể.  Lõa thể nhưng họ có hình 

thức chế ngự dục khởi lên, cho nên cũng được rất 

nhiều người dân Ấn Độ sùng bái, xem như thánh thần 

vậy. Đạo Lõa thể có từ thời đức Phật và còn tồn tại 

đến ngày nay, trong kinh gọi là Nigaṇṭha, chữ Hán 

phiên âm là Ni-Kiền-Tử. Như có ông tu khổ hạnh 

đứng một chân. Khi có người hỏi thì nói rằng, vì đức 

hạnh mình lớn quá nên nếu bỏ chân kia xuống mặt đất 

này sẽ sụp! Hoặc có người suốt đời không bao giờ cạo 

tóc, để móng tay dài đâm xuyên qua cả lưng bàn 

tay,... Hình thức khổ hạnh nào họ cũng nghĩ ra được. 

Nhưng chúng ta hãy lắng nghe một phê bình của 

đức Phật về hình thức khổ hạnh: “Mọi hình thức khổ 

hạnh trên thế gian này, một đứa trẻ lên tám tuổi, nếu 

muốn, nó đều có thể thực hiện được”. Đây là nhằm phê 

phán những người chủ trương rằng khổ hạnh là tối 

thượng. Vì bản thân đức Phật đã trải qua rất nhiều hình 

thức khổ hạnh, sau khi bế tắc về con đường hành thiền 

vì thấy nó vô ích, không đem đến giác ngộ. Có những 
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đoạn kinh kể lại, đôi khi Ngài tu khổ hạnh theo lối các 

loài thú trốn con người, giả như con bò hoang, con chó 

hoang, nghe tiếng loài người là kinh sợ bỏ chạy. 

Một bên đắm say dục lạc thì thân thể kiệt quệ, ý 

chí nghị lực mất dần, bị cột trói trong ham muốn khó 

thoát ra được. Bên kia thì ngược lại, tìm cách làm suy 

yếu thân, suy yếu những đòi hỏi của thân xác bằng 

các hình thức khổ hạnh. Hai cái này đi đến một kết 

cục giống nhau là bế tắc, không giải quyết được vấn 

đề. Sau khi đã trải qua hai con đường, hai thái độ sống 

như vậy, đức Phật nói rằng con đường Như Lai tìm ra 

được gọi là Trung đạo. 

Này các tỳ-khưu 

Trung đạo là gì? 

Là Con đường sống 

Lành mạnh, thanh thoát 

Rời hai cực đoan 

Có tám thành tố: 

Thấy biết đúng đắn, 

Suy nghĩ hợp lý, 
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Nói năng hợp lẽ, 

Hành vi hợp đạo, 

Nuôi mạng hợp pháp 

Siêng năng, chăm chỉ, 

Chú ý đúng mực, 

Tâm trí ổn định. 

Trung đạo đức Phật nói ở đây không mang tính 

triết học như người ta diễn đạt về sau này. Chẳng hạn 

như trong Trung Quán luận của Long Thọ (một vị tổ 

trong Phật giáo Phát triển) chủ trương “Bát bất trung 

đạo” về mặt triết học. Chữ “Trung đạo” đức Phật 

dùng trong pháp thoại đầu tiên này không liên hệ gì ý 

nghĩa triết học đó. Vậy Trung đạo là gì?  

Nó không phải con đường ở giữa theo kiểu hình 

thức, mà con đường đó là: 

1. Lìa xa hai cực đoan: một bên là đắm say năm 

dục, một bên là khổ hạnh ép xác. 

2. Con đường sống lành mạnh có tám thành tố, 

gồm: Sammā-diṭṭhi (Chánh kiến), Sammā-saṅkappa 

(Chánh tư duy), Sammā-vācā (Chánh ngữ), Sammā-
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kammanta (Chánh nghiệp), Sammā-ājīva (Chánh 

mạng), Sammā-vāyāma (Chánh tinh tấn), Sammā-sati 

(Chánh niệm), Sammā-samādhi (Chánh định). Chữ 

đầu tiên luôn là “sammā” để nói lên cái “chánh”.  

Nhưng khi đức Phật nói ra tám cái “chánh” này 

thì Ngài không giải thích. Có nghĩa là trình độ hiểu 

biết của người nghe đủ để hiểu cái “chánh” đó. Giống 

như một người có trình độ học toán chẳng hạn, họ đã 

học qua một số thuật toán rồi nên khi đề cập đến các 

thuật ngữ đó, thầy giáo sẽ không cần giải thích nó là 

gì nữa, mà nói là hiểu ngay. Nhưng với người sơ cơ 

mới học toán, người ta buộc phải giải thích, từ này 

nghĩa là gì, véc-tơ là gì, phương trình là gì,... Trường 

hợp này có thể các vị đã hiểu chữ “chánh” đó.  

Khi đi sâu vào nội hàm thì thấy “chánh” trong 

mỗi thành tố nó mang nghĩa khác nhau. Lâu nay 

người ta dịch, chuyển ngữ một cách đơn giản là thấy 

biết đúng đắn, suy tư đúng đắn, nói năng đúng đắn,… 

Cái gì cũng “đúng đắn” do dựa vào chữ “sammā”. 

Nhưng mà dịch như vậy thì bóp chết cái nội dung bên 

trong, bóp chết sự sống trong nội dung của con đường 

lành mạnh giải thoát này. Tạm thời để lột tả ý nghĩa 

con đường Trung đạo, thầy chuyển thành nội dung ý 

nghĩa “chánh” cụ thể cho từng thành tố: Sammā-diṭṭhi 

là thấy biết đúng đắn tức thấy biết đúng sự thực; 

Sammā-saṅkappa là suy nghĩ hợp lý, hợp đạo, hợp 
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pháp; Sammā-vācā là nói năng trung thực, không dối 

trá; Sammā-kammanta là hành vi, hành động hợp đạo 

đức, luân lý. Sammā-ājīva là mưu sinh, nuôi mạng 

chân chính. Sammā-vāyāma là siêng năng, chăm chỉ. 

Sammā-sati là chú tâm, để tâm vào từng hành vi, cử 

chỉ, ứng xử lớn nhỏ của mình. Sammā-samādhi là tâm 

trí ổn định, không lăng xăng, dao động. 

Tất cả nội hàm này diễn tả cái gì? Nó phải dựa 

trên sự thực, dựa trên chân lý, cả lẽ đời lẫn lẽ đạo. 

Năm thành tố đầu mặc dầu dùng các nhóm từ khác 

nhau nhưng cùng một nội hàm, đó là dựa trên sự thực, 

chân lý, tính đúng đắn, cả quy luật tự nhiên và quy 

luật của pháp luật xã hội. Nếu năm thành tố đầu mang 

tính hiển lộ, thể hiện ra bên ngoài trong các ứng xử 

đời sống, thì ba thành tố còn lại là nội lực ở bên trong, 

ở phía sau và luôn luôn hỗ trợ cho năm thành tố kia. 

Cách giải thích này của thầy hoàn toàn khác với 

cách giải thích truyền thống. Xưa nay người ta hệ 

thống hóa tám thành tố này thành ba nhóm: Giới, 

Định, Tuệ: Chánh kiến, Chánh tư duy thuộc về Tuệ 

phần. Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc 

về Giới phần. Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh 

định thuộc về Định phần. Đây là cách chia về sau của 

các nhà luận sư, chú giải.  
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Bây giờ chúng ta đọc kinh điển, hầu hết khi nói 

đến Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định luôn 

luôn được giải thích là các yếu tố phải có trong khi 

hành thiền. Nhưng khi thầy dịch lại đoạn kinh này 

dựa trên hai bản dịch của hai dịch giả: ngài Trưởng 

lão Hộ Tông và ngài Hộ Pháp. Ngài Hộ Tông là thầy 

của ngài Hộ Pháp. Nói về sở học ngoài đời thì ngài 

Hộ Tông rất là giỏi. Ngài từng tốt nghiệp bác sỹ thú y 

đầu tiên ở Đông Dương. Còn ngài Hộ Pháp được học 

bên Thái Lan và Miến Điện về Phật học, cho nên ngài 

rất giỏi về truyền thống Phật học tại hai nước đó. Khi 

dịch, ngài Hộ Tông căn cứ vào bản Pāli Thái, còn 

ngài Hộ Pháp thì căn cứ bản Pāli Miến Điện. Và do sở 

học Phật học hai vị khác nhau cho nên hai bản dịch 

cũng khác nhau. Khi thầy đọc và so sánh hai bản kinh 

của hai vị để dịch lại cho hợp lý và chuẩn xác bằng 

cảm nhận của mình, thầy thấy bản dịch của ngài Hộ 

Tông gần sự thực hơn, mặc dầu văn dịch thì nôm na, 

không suôn sẻ. Ngài Hộ Pháp dùng nhiều thuật ngữ 

Phật học, đặc biệt là Vi Diệu pháp để diễn đạt nhưng 

như vậy lại đi quá xa. Trong khi các từ Pāli trong suốt 

bài kinh này, những từ liên hệ thiền chỉ, thiền quán, 

thiền tuệ gì đó không hề có, nhưng các vị cố gắng đưa 

vào bằng cách “lái” cho có cái nghĩa đó. 

Ví dụ như chúng ta có câu: “Namo tassa 

bhagavato arahato sammāsambudhassa”. Bản tiếng 

Việt đầu tiên dịch là: “Con đem hết lòng thành kính 
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làm lễ đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao 

thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự 

ngộ, không thầy chỉ dạy.” Dài dòng không nói, mà 

toàn một số ý bên ngoài ghép vào.  

Trong khi ý nghĩa từng chữ của câu đó khá đơn 

giản: Namo là hình thức danh động từ trong Pāli, là 

chủ ngữ ẩn nhưng mà thể hiện rõ là có một chủ thể 

đảnh lễ, kính lễ. Tassa là ấy, đó. Bhagavato là đức 

Thế Tôn, bậc thế gian tôn kính. Arahato là bậc Ứng 

Cúng, xứng đáng cúng dường hoặc vị Vô Sanh. 

Sammāsambudho là Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc 

Chánh Biến Tri. Dịch chính xác là: “Con kính lễ đức 

Thế Tôn ấy, bậc Vô sanh, bậc Chánh Đẳng Chánh 

Giác”. Nhưng khi dịch người ta đưa các chú giải, đưa 

các giải thích, suy nghĩ mang tính chủ quan áp vào. 

Hai bản dịch kia cũng có một số vấn đề tương tự như 

vậy thành ra làm cho tăm tối, khó hiểu. 

Ở đây khi chuyển ngữ tám thành tố, bằng giới 

hạn cho phép của loại văn vần, thầy dùng từng cái 

“chánh” bằng các nội hàm: “đúng đắn, hợp lý, hợp lẽ, 

hợp đạo, hợp pháp” – tức có mối liên hệ bên trong về 

sự thực, chân lý, về tính đúng đắn. 

Bây giờ chúng ta hãy đi theo trình tự của bài 

kinh Chuyển Pháp Luân. 
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Bài kinh này giới thiệu về Bốn Sự Thực liên hệ 

đến Khổ (Catu-ariya-sacca). Catu là bốn; ariya là 

liên hệ đến thánh đạo, hoặc nghĩa mà trần thế gọi là 

cao quý, cao thượng, đáng kính; sacca là sự thực, là 

chân lý. Bốn Sự Thực cao quý, cao quý ở đây là chỉ 

đến cái Khổ. Cho nên thầy chuyển ngữ thẳng là Bốn 

Sự Thực liên hệ đến Khổ. Bốn Sự Thực gồm: 

1. Hiện tượng Khổ. 

2. Nguyên nhân sinh Khổ. 

3. Chấm dứt Khổ, hết Khổ. 

4. Con đường thoát Khổ.  

Ta thường nghe trong chữ Hán là: Khổ đế, Tập 

đế, Diệt đế, Đạo đế. “Đế” ở đây để chỉ sự chắc chắn, 

vững chắc. Dịch từ chữ “sacca” là chân lý, vững bền. 

I. Sự Thực thứ nhất: Hiện tượng Khổ. 

Mô tả của đức Phật về hiện tượng Khổ, trong đó: 

Thế nào là Khổ? 

Có sinh có khổ 

Già, bệnh ắt khổ 
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Chết càng khổ hơn. 

Thứ nhất là sinh. Được sinh ra, hiện diện trong 

cuộc đời là khổ. Mới nghe thì những người ít gặp bất 

toại nguyện trong đời cho rằng nhận xét này hơi cực 

đoan, nhưng ai đã sống trải, đã gặp nhiều điều bất toại 

nguyện trong cuộc sống mới thấy nhận xét này hữu lý, 

chứ không phải hoàn toàn mang tính chủ quan. 

Thứ hai là bệnh. Sinh ra có ai thoát khỏi đau ốm, 

bệnh tật không? Người trên thế gian không bệnh tật là 

rất hiếm. Thầy nói rất hiếm vì thời đức Phật cũng có 

trường hợp có người không bệnh tật gì hết. Nhưng 

chuyện khổ vì bệnh thì thế gian là phổ biến, ai có thân 

cũng phải chấp nhận cái khổ dạng này dạng kia; tối 

thiểu cũng đau đầu, sổ mũi, ho hoặc vấp cái này cái kia 

hoặc bị thương tổn ít nhiều. 

Sinh khổ, bệnh khổ là hai thứ khổ. Thứ ba là già 

khổ. Đó là các hiện tượng suy thoái, mất đi sức lực 

trước kia; hoặc do già yếu mà các giác quan không còn 

linh mẫn, nhạy bén như khi trẻ trung khiến người ta 

phiền muộn vì lực bất tòng tâm.  

Rồi lại có những người chấp nhận già khổ nhưng 

không muốn chết. Ví dụ có ai nói: “Mai tới số của bà 

chết rồi đó.” Mới nghe thôi là đã sợ lắm! “Lạy cô lạy 

mẹ! Bằng giá nào cũng phải sống cái đã. Tui còn mấy 
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việc chưa làm xong.” Cứ hẹn với tử thần thôi! Tâm lý 

sợ chết là tâm lý cố kết, dính mắc trong tâm của tất cả 

chúng sinh.  

Như vậy sinh, lão, bệnh, tử hay sinh, già, đau, 

chết là chuyện đương nhiên. Thầy gọi đây là bốn loại 

khổ mang tính vật lý, tự nhiên. 

Bây giờ có ba loại khổ khác, tính chất của nó là 

do tương quan mà sinh khổ, đó là: ái biệt ly khổ, oán 

tăng hội khổ, và cầu bất đắc khổ. 

Xa lìa người thương 

Cảnh vật ưa thích 

Chung đụng kẻ ghét 

Trái ý nghịch lòng 

Muốn mà không được 

Đều sinh khổ đau. 

Ái biệt ly khổ là nói theo chữ Hán. Người, vật 

hoặc cảnh mà mình thích, mình thương, mình yêu 

mến mà phải xa lìa thì khổ! Do tương quan mới có 

yêu, có thương, gặp gỡ,… đủ thứ chứ nếu không có 

tương quan thì làm gì có chuyện này. 



26 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Oán tăng hội khổ: Hằng ngày đi ra, đi vô gặp cái 

mặt mình không ưa, nghe lời nói thì chán, không 

muốn gặp nhưng ngày nào cũng đụng, nói gì cũng 

chạm, là oán tăng hội. Cái đó cũng do tương quan, do 

liên hệ mà có. Chuyện vợ chồng là chuyện thường 

thấy nhất. Đầu tiên thương nhau thì sao cũng được 

hết, đến khi bắt đầu không thương nữa mà phải sống 

chung một nhà mới khổ! 

Cầu bất đắc khổ: ai cũng có ước muốn, cầu 

mong, hoặc không thích cái này cái nọ. Ví dụ như khi 

còn đi học thì muốn mình học giỏi, được thầy cô 

khen, về nhà được ba mẹ thưởng. Lớn lên thì muốn 

đỗ đạt cái này cái kia. Thậm chí đến ngày sinh nhật 

của mình cũng muốn mọi người nhớ để tặng quà. 

Chúng ta luôn luôn có ước muốn. Nhưng mà những 

mơ ước như vậy được mấy điều như ý? Ít lắm phải 

không? Cho nên đây là một sự thực khác, là cầu bất 

đắc, tức là muốn mà không được. 

Còn một cái khổ nữa mới ghê gớm, đó là ngộ 

nhận, chấp thủ, cho rằng cái thân này là ta, là của ta. 

Mặt khác cho rằng, nếu bác bỏ tất cả những cái bên 

ngoài thì vẫn còn linh hồn, tự ngã tồn tại bên trong. 

Những ngộ nhận về thân tâm này chính là cái khổ lớn 

nhất của chúng sinh. Nó là đầu mối của tất cả khổ.  

Lầm tưởng thân tâm 
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Gồm năm tổ hợp: 

Hình thể, cảm giác 

Tri giác, hiểu biết 

Tình cảm, phản ứng 

Sao, lưu, chuyển giao 

Là ta, của ta 

Tự ngã của ta 

Khổ đau càng dày. 

Xưa nay trong giới học Phật người ta gọi tổ hợp 

này là Ngũ uẩn/Ngũ ấm (theo cách dịch của Hán 

tạng), nhưng thầy dùng từ “năm tổ hợp”. Năm tổ hợp 

xưa gọi là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, 

Thức uẩn. (Uẩn là chồng chất lên với nhau thành 

đống.) Và khi đức Phật nói ngộ nhận về năm tổ hợp 

này, Ngài không giải thích. Vì như trên thầy đã nói, 

có thể do người nghe có đủ trình độ hiểu cho nên các 

vị không hỏi lại, đức Phật không cần phải giải thích. 

Nhưng chúng ta thì không hiểu, chúng ta cần được 

giải thích cho hợp lý, cho đúng.  
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- Tổ hợp thứ nhất, Hình thể (Sắc): khi thầy 

chuyển ngữ tiếng Việt cho dễ hiểu, nó là hình thể hay 

xác thân nhưng không theo cái nghĩa xác chết. Nó là 

xác thân mang nghĩa tổ hợp, tức là tính động và tính 

liên quan, nó không tồn tại một mình mà tồn tại trong 

mối tương quan với các tổ hợp khác, thành tố khác, 

yếu tố khác. 

- Tổ hợp thứ hai, Cảm giác (Thọ): được chia ra 

ba loại thọ hay ba loại cảm giác về thân, gồm: lạc thọ, 

khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. Về tâm thì cũng có 3 

loại thọ hay cảm giác, là: hỷ, ưu và vô ký. Vậy là có 

thọ hay cảm giác về vật lý và thọ hay cảm giác về tâm 

lý. 

- Tổ hợp thứ ba, Tri giác, hiểu biết (Tưởng): xưa 

gọi là tưởng uẩn. Mọi thứ mình có được bây giờ để 

nhận thức thế giới, nhận thức về chính bản thân, các 

hiểu biết này nọ,… là do mình học hỏi, do mình tồn tại 

sống trong đó, và bằng nhiều cách mà hiểu được, nắm 

được sau khi đã qua bộ lọc mang tính chủ quan thì gọi 

là tri giác, hiểu biết. 

- Tổ hợp thứ tư, Tình cảm, phản ứng (Hành): 

là đầu mối tạo nên nghiệp sinh tử luân hồi. Hành ở 

đây chỉ cho các tạo tác. Để làm rõ vấn đề này thầy 

dùng nhóm từ “phản ứng”. Khi mình tương tác, phản 

ứng xảy ra mang tính chủ quan và thể hiện qua tình 
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cảm thương hay ghét, đố kỵ, ganh tỵ, xan tham, nỗ 

lực,... rất nhiều tình cảm thể hiện dưới nhiều dạng và 

đó cũng chính là cái nhân của luân hồi. 

- Tổ hợp thứ năm, Sao, lưu, chuyển giao 

(Thức): chữ “thức” bị hiểu nhầm rất nhiều. Hồi xưa 

thầy không hiểu nên đã cố gắng tìm hiểu ý nghĩa thuật 

ngữ này mà không nắm được. Sau này đọc Vi Diệu 

pháp thì nó gợi ý cho mình một số chức năng của cái 

thức này. Bây giờ, có một thuật ngữ của công nghệ 

thông tin có thể chuyển nghĩa được nó. Trong năm tổ 

hợp thân tâm này, thì bốn tổ hợp đầu khi tương tác, 

khởi lên một tiến trình và chấm dứt (gọi là “tiến trình” 

tức là động, không phải chết) thì công việc của tổ hợp 

thứ năm này là sao chép lại, lưu trữ trong kho dữ liệu 

và chuyển giao cho tiến trình tiếp theo. Chính vì vậy 

mà tổ hợp thứ năm này được gọi bằng tên có ba chức 

năng khác nhau gồm: sao, lưu, chuyển giao. 

Ngộ nhận lớn nhất thuộc về cái khổ thứ tám này. 

Đó là ngộ nhận thân tâm này là ta, của ta, tự ngã. Cái 

này mới chính là mấu chốt của Khổ. 

II. Sự Thực thứ hai: Nguyên nhân sinh Khổ. 

Cái gì sinh Khổ? 

Chính là tham ái 
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Ham thích, đắm say 

Mê mẩn đối tượng 

Thuộc sáu cảnh trần 

Hoặc các cảnh trời 

Hữu Sắc, Vô Sắc 

Hay muốn trường tồn 

Cùng với trời đất 

Hay quá chán ngán 

Nên muốn chấm dứt 

Một lần mãi mãi 

Không còn dính mắc 

Bất kỳ thứ gì 

Ở trong ba cõi 

Vắng lặng, an tịnh. 

Đầu tiên đức Phật nói chỉ do một nguyên nhân 

sinh Khổ thôi, tương tự như trong bài kệ của ngài 
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Assaji (một trong năm vị tỳ-khưu đầu tiên, thuộc 

nhóm năm vị Kiều-Trần-Như). Câu truyện thế này: 

Khi du sĩ Sāriputta (sau này là tôn giả Xá-Lợi-Phất) 

trên đường đi tìm đạo, gặp ngài Assaji đang đi khất 

thực, nhìn thấy từ ngài toát lên vẻ thánh thiện mà 

không phải vị sa-môn nào cũng có được, cho nên mới 

nảy sinh cảm tình mến mộ đi theo. Sau khi đi theo 

ngài đến một gốc cây, ngài dừng lại nghỉ chân để thọ 

thực buổi trưa, vị du sĩ này đem nước đến phục vụ 

ngài và thỉnh cầu ngài trả lời cho câu hỏi đặc biệt: 

- Bạch tôn giả, khi con nhìn thấy ngài con rất 

cảm mến, quý kính. Oai nghi của ngài thật là đáng 

ngưỡng mộ! Con muốn hỏi ngài học đạo từ đâu, thầy 

của ngài là ai? 

Ngài Assaji trả lời rằng:  

- Bần đạo chỉ là người mới tu tập, mới học đạo, 

mới hiểu đạo không bao lâu. Thầy của bần đạo là sa-

môn Gotam. 

(Gotama là tên dòng họ của đức Phật; và cách 

xưng hô “Gotam” này thông dụng ở Ấn Độ. Người ta 

biết đến đức Phật là Sa-môn Gotam hoặc Gotama. 

Gotama còn được phiên âm là Cồ-Đàm.) 
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Khi ngài Assaji trả lời như vậy thì du sĩ 

Sāriputta mới hỏi tiếp: 

- Vậy bạch tôn giả, ngài có thể cho con biết ngài 

đã học được gì? Giáo pháp của bậc thầy đó dạy cái gì? 

Ngài Assaji khiêm tốn trả lời: 

- Bần đạo chỉ là người mới tu tập cho nên không 

hiểu biết nhiều về các lời dạy của thầy, bậc Đạo sư. 

Ngài có ý từ chối khéo nhưng du sĩ Sāriputta 

năn nỉ: 

- Bạch ngài, Ngài chỉ cần nói cho con cốt lõi 

thôi. Con có thể hiểu được. 

Nghe như vậy ngài Assaji mới nói: 

- Hiền giả muốn nghe thì xin hãy lắng tai: “Tất cả 

các pháp đều được sinh ra, được khởi lên từ một nhân; 

nhân ấy đức Như Lai đã chỉ ra; và Ngài cũng đã dạy 

cách diệt trừ nó. Đó là lời dạy của bậc Đại Sa-môn.” 

Khi nói đến “một nhân” trong câu chuyện trên, 

chính là tham ái mà trong nội dung bài kinh này, đức 

Phật đã đề cập đến. Hay diễn tả cho dễ hiểu hơn, 

chính là: “Ham thích, đắm say, mê mẩn đối tượng.” 
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Bây giờ mở rộng ra, tham ái là gì? 

1. Tham ái cõi Dục giới. 

Loại tham ái đầu tiên là tham ái các đối tượng 

hợp ý vừa lòng do giác quan tiếp xúc như: mắt thấy 

hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm các 

vị khi mình ăn uống, thân thì xúc chạm khi mình ngủ 

nghỉ hoặc đụng chạm, và tâm ý thì nghĩ đến các đối 

tượng của nó. Tức là khi lục căn tiếp xúc với lục trần. 

Cái gì phù hợp với mình, hợp gu, hợp sở thích thì 

mình thích; thích rồi thì bị cột trói trong đó nên gọi là 

ham thích, đắm say; và bị cột trói đến mức sâu dày 

khó bỏ gọi là mê mẩn, giống như người nghiện thích 

cái gì đó không bỏ được. Người ta có thể nghiện đủ 

thứ về hình sắc, âm thanh, các mùi hương, về xúc 

chạm,... Có người không phải nghiện một mà có thể 

nghiện nhiều thứ. Loại tham ái này là tham ái cõi Dục 

giới. 

Trong vũ trụ quan nhà Phật chia thế giới làm ba 

cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Cõi người chúng 

ta là một trong những cõi nằm trong thế giới của Dục. 

Trên chúng ta là các cảnh Dục giới khác thù thắng 

hơn, đẹp đẽ hơn, vi tế hơn, lạc nhiều hơn; hầu như là 

ít hoặc không có khổ theo nghĩa chúng ta hay gặp. Đó 

là các cõi: Tứ đại thiên vương, Đao-Lợi, Dạ-Ma, Đâu-

Suất, Hóa lạc thiên và trên cùng là cõi Tha hóa tự tại 
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thiên. Các cõi trời Dục giới này có mức độ thụ hưởng 

cao hơn chúng ta.  

Chẳng hạn như cõi Tứ đại thiên vương, có thân 

xác như loài người nhưng vi tế, đẹp đẽ hơn. Chúng 

sinh xuất hiện ở cõi đó là hóa sinh chứ không phải 

thai sinh, tức là do phước mà sinh ra trong cung điện, 

hoặc ngoài vườn của vị  thiên. Thậm chí có vị sinh ra 

từ thân của vị thiên, tùy theo phước khác nhau.  

Và ở các cõi trời ấy, điểm đặc biệt là không có 

già, không có bệnh, nên họ không có lão khổ, bệnh 

khổ như loài người. Khi xuất hiện các hiện tượng hào 

quang bị lu mờ, tràng hoa trang điểm hằng ngày bị 

héo, thân toát mồ hôi, sức khỏe có vẻ yếu đi,… thì đó 

là hiện tượng thông báo họ sắp hết phước, chuẩn bị 

chết. Nhưng cái chết của họ đơn giản chỉ là biến mất 

khỏi cảnh trời đó và tái sinh vào cảnh khác.  

Càng lên cao thì mức độ thụ hưởng càng tinh vi 

hơn. Cõi Tứ đại thiên vương có thiên nam, thiên nữ 

và cũng có dục vọng đối với nhau như loài người 

nhưng tinh tế hơn một bậc. Để thỏa mãn tình ái, hai 

bên chỉ cần cầm, nắm tay nhau thôi. Cao hơn bậc nữa 

là ánh mắt chỉ giao nhau là đã thỏa mãn về ái dục. 

Nghĩa là càng lên cao càng tinh tế hơn. Cõi Hóa lạc 

thiên thì muốn cái gì liền hóa ra cái đó để dùng. Cõi 

cao nhất của cõi trời Dục giới là Tha hóa tự tại thiên 
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thì họ có thể tạo ra các loại chúng sinh khác phục vụ 

họ. Loài người thì có gia nhân, người làm phục vụ. Ai 

có tiền thì có thuộc hạ phục vụ mình. Còn trên cõi đó, 

chư thiên có năng lực, họ tự biến ra để phục vụ cho 

họ. Giống như Tôn Ngộ Không nhổ cái lông, hô biến 

ra vô số Tôn Ngộ Không khác, thì chư thiên trên Tha 

hóa tự tại thiên cũng có năng lực ghê gớm như vậy 

đó. Người ta gọi các cõi trời là cõi lạc trong Dục giới. 

Còn cõi khổ trong Dục giới là nơi các loài động 

vật lớn nhỏ mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bờ, dưới 

nước, trên rừng, bình nguyên,... Loại thứ hai là các loại 

ma quỷ đói khát, tức ngã quỷ (hay đọc trại âm là ngạ 

quỷ/peta). Chúng sanh này bị quả của nghiệp chi phối, 

suốt ngày đói khát, cố gắng tới nơi có thực phẩm để ăn 

nhưng không bao giờ thỏa mãn vì không ăn được, 

không uống được, cứ bị cơn đói cơn khát giày vò, hành 

hạ từ năm này qua năm khác, từ trăm năm này qua 

trăm năm khác. Loại thứ ba phong phú hơn về hình 

thức là asura (A-tu-la). A-tu-la có nhiều loại. A-tu-la 

cao cấp là bán thiên bán thần, giống như một loại chư 

thiên, a-tu-la nữ thì rất đẹp còn phái nam thì hung tợn 

lắm. Cho nên các vị chư thiên nam trên các cõi Tứ đại 

thiên vương, Đao-Lợi,.. hay xuống làm quen, bắt mấy 

cô gái asura lên làm vợ. Mấy ông asura thì giỏi đánh 

nhau. Họ vốn là các chuyên gia chiến tranh mà. Có câu 

chuyện kể về cuộc chiến tranh giữa asura thiên với chư 
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thiên cõi Đao-Lợi. Chư thiên trên kia gặp mấy ông 

asura lo mà chạy thôi, đánh không lại.  

Một loại asura khác là các asura ở với chúng sanh 

loài người, không có nhiều thần lực bằng nhưng họ 

cũng có năng lực đặc biệt. Những asura đó đôi khi 

nhập vào loài người trong giới đồng bóng. Các chúng 

sinh ấy do chết bất đắc kỳ tử, chết trong chiến tranh 

hoặc những nguyên nhân bất ngờ; họ chưa chuẩn bị 

tâm lý, không chấp nhận được cái chết của mình; và 

khi bị nghiệp quả đến lôi đi thì sau khi chết thường tái 

sanh thành loại asura này.  

Loại thứ tư là chúng sanh ở địa ngục. đây là cảnh 

khổ, bị hành hạ liên tục. Nhưng địa ngục không nằm 

trong lòng đất này, mà là cảnh giới được tạo ra do 

chúng sanh tạo ác nghiệp đến mức độ rơi vào đó. Có 

những người có thể sống trong cảnh địa ngục ngay ở 

nhân gian này, do tâm trí họ suốt ngày bị chi phối, bị 

tác động, bị hành hạ bởi viễn cảnh do chính họ tạo ra, 

hay do quả của nghiệp. 

Mê mẩn, đắm say đối tượng là nhân sinh khổ 

của cõi Dục. Để đạt được cái này, có được cái kia 

người ta đã tạo tác, gieo vô số nhân bất thiện, để rồi 

phải chịu quả khổ. Cho nên nếu nói thế giới này 

không có lòng dục là đặt sai vấn đề. Tất cả chúng 
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sanh tồn tại trên thế giới này cơ bản xây dựng trên 

dục vọng.  

Nhưng tất cả dục của thế gian, cho dù là ở cõi 

trời đi nữa, một lúc nào đó nếu được hưởng thụ đầy 

đủ người ta sẽ chán. Chán vì nhiều lý do. Chán vì 

thừa mứa, do ngày nào cũng gặp là chán. Chán vì để 

đạt được nó không phải dễ dàng gì; phải lao tâm khổ 

tứ, đấu tranh, mưu này chước nọ, đến lúc đạt được rồi 

mệt mỏi, chán nản. Và chán vì nó không bao giờ thỏa 

mãn! Hôm nay tưởng đầy đủ rồi nhưng ngày mai thì 

khao khát trở lại. Chúng ta để ý xung quanh sẽ thấy. 

Ví dụ các ông đại gia có nhiều tiền bạc, họ không 

muốn ở thành phố nữa. Thậm chí có ông mua khu 

rừng riêng, ốc đảo riêng chỉ để xây cái nhà đơn giản. 

Họ chán tất cả! Chán năm cái dục mà chúng sanh 

thường mơ ước vì họ có đủ hết rồi, trải qua hết rồi. 

Bây giờ họ mệt mỏi vì chuyện đó. Với những chúng 

sinh như vậy thì họ không tầm cầu dục nữa mà tầm 

cầu thanh tịnh. 

Thanh tịnh đầu tiên là về cảnh. Họ có thể tìm 

một không gian nào đó loại trừ được cái dục đã làm 

khổ hoặc cột trói họ. Nhưng sau một thời gian, họ 

nhận ra vấn đề là ốc đảo thì không ai tới, rừng vắng 

thì không ai lại, nhưng trong lòng mình vẫn sôi sục 

những phiền não. Họ mới bắt đầu tìm cách vượt qua 

sự thiêu đốt của tham ái này, bằng cách làm sao cho 



38 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

nhiếp phục được cái tâm dao động, hỗn độn, nóng nảy 

để đạt đến trạng thái an tĩnh, thanh tịnh. Không phải 

thanh tịnh về cảnh giới nữa mà là thanh tịnh về tâm 

hồn. Đó là loại tham ái thứ hai: tầm cầu thanh tịnh. 

Tiêu biểu là chúng sanh ở các cõi trời Sắc giới, do tu 

tập các loại thiền hóa sinh lên. 

2. Tham ái cõi Sắc giới. 

Một người đạt đến trạng thái Sơ thiền hoặc định 

cấp cơ bản nhất trong Phật giáo thì tiến trình tâm của 

họ phải hội đủ năm yếu tố: tầm, tứ, hỷ, an và nhất tâm. 

Trong đó “tầm” là tìm kiếm; “tứ” là đã tìm ra đối 

tượng; “hỷ” là bắt được đối tượng, nắm giữ được đối 

tượng; “an” là bằng lòng với đối tượng; “nhất tâm” là 

cái biết với đối tượng như là một.  

Sau khi ly dục, tức rời bỏ các ham muốn thô 

thiển trước kia do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc 

chạm các đối tượng (thể hiện qua năm dục là tài, sắc, 

danh, thực, thụy), không còn tạo ra các hành vi xấu ác 

nữa. Tâm được an trú trên một đối tượng và theo tiến 

trình tìm kiếm, tìm thấy, có được, bằng lòng với đối 

tượng, cuối cùng với đối tượng như là một. Đó là định 

Sơ thiền. Khi vào định, người ta sẽ đạt được trạng thái 

định tâm mà chỉ hành giả bậc đó mới cảm nhận được. 



 | 39 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Nhưng người ta không dừng lại ở đó, tiếp tục đi 

sâu hơn, loại trừ các yếu tố thô. Loại định thứ hai là 

không tầm không tứ, chỉ có hỷ, an và nhất tâm; loại 

thứ ba buông bỏ luôn hỷ,... cho đến cuối cùng chỉ có 

tâm xả tức là đạt đến giai đoạn cực kỳ an tịnh, sâu 

lắng của định Tứ thiền. Đây là ví dụ trọn vẹn nhất về 

tham ái ở cấp độ hai: tham ái về thanh tịnh.  

Chúng sanh ở cõi Dục của chúng ta thì có hình 

thể, có lục căn đầy đủ. Nhưng chư thiên cõi Sắc là 

dạng tồn tại khác. Chúng ta nghe tên gọi ắt hiểu ít 

nhiều: chư thiên Thiểu Quang thiên, chư thiên Quang 

Âm thiên, chư thiên Biến Tịnh thiên,… Tức là các cõi 

đó không tồn tại sắc vật chất. Cõi Sắc giới theo định 

nghĩa thầy được biết, có những loại chúng sanh tồn tại 

ở dạng âm thanh, hoặc ánh sáng, hoặc kết hợp cả hai, 

hoặc một khối thanh tịnh,... Cho nên, chuyện chư 

thiên Sắc giới có hình dạng giống mình chỉ là tưởng 

tượng.  

Có câu chuyện, chư thiên ở cõi Sắc giới khi 

muốn xuống cõi người phải biến hình dưới dạng con 

người. Hay chuyện về đại Phạm thiên Sahampati ở 

Ngũ Tịnh cư thiên, vốn là bạn tiền thân của đức Phật 

Thích-Ca, khi xuống thăm Ngài thì chỉ có đức Phật 

nhìn thấy chứ không ai nhìn thấy hết. Vị ấy xuất hiện 

sau khi đức Phật đắc đạo xong, cung thỉnh Ngài khai 

mở giáo pháp cho chúng sinh hữu duyên.  
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Các vị chư thiên Sắc giới sau khi hết năng lực 

phước của định thì hầu hết đi thẳng xuống địa ngục. 

Vì khi đã quen với thanh tịnh rồi, nên vừa hết phước 

của định tâm, khởi lên ý niệm thế gian là sân hận, bực 

bội đối với các đối tượng liền, cho nên cái tâm đó 

được hỗ trợ bởi năng lực dư sót của định dẫn họ thẳng 

xuống địa ngục. Hoặc có vị sau khi cảm nhận, trải 

nghiệm hoặc an trú trong trạng thái an tịnh của các 

loại thiền này, bắt đầu nhận ra cái hữu hạn của nó, họ 

chán không muốn tồn tại nữa. 

3. Tham ái cõi Vô sắc giới. 

Ở đây, chúng ta thấy trong đoạn kinh: 

Hay muốn trường tồn 

Cùng với trời đất 

Hay quá chán ngán 

Nên muốn chấm dứt 

Một lần mãi mãi 

Không còn dính mắc 

Bất kỳ thứ gì 
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Ở trong ba cõi 

Vắng lặng, an tịnh. 

Hai dạng này gặp nhau ở Vô sắc giới. Một bên 

muốn trường tồn, một bên muốn chấm dứt vĩnh viễn. 

Hai cái này người ta gọi là thường kiến và đoạn kiến, 

tức là hai quan niệm về “thường” và “đoạn”. Vậy thì 

tiến trình nhập vào Vô sắc giới là gì? 

Một vị sau khi đạt được thanh tịnh cực độ của 

định Tứ thiền Sắc giới và thọ hưởng một thời gian, có 

thể khởi ý muốn từ bỏ trạng thái này vì không còn chút 

thích thú nào với an tịnh. Có vị biết được là sau khi 

năng lực định không còn, rất dễ bị đọa xuống địa ngục 

hay cảnh giới khổ bởi niệm sân hận, nên sinh tâm chán 

ngán, chỉ hướng về đoạn diệt rốt ráo và hòa nhập vào 

hư không vô biên vô tận. Do năng lực định Tứ thiền, 

chẳng bao lâu vị ấy đạt đến trạng thái cảm nhận mình 

đã hòa nhập cùng hư không vô tận, trời đất vô cùng! 

Đây chính là thế giới Không vô biên.  

Thế rồi sau một thời gian vị ấy nhận ra cái thế 

giới Không vô biên xứ ấy do cái biết (thức) ở mình sản 

sinh ra. Chính cái biết này mới là gốc nguồn, cái biết 

này mới thực sự là vô cùng vô tận. Do vậy vị ấy hướng 

định tâm vào khái niệm Thức vô biên, vô tận, vô cùng. 

Chẳng bao lâu nhờ năng lực định tâm và hướng tâm 
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phát triển, vị này đạt đến trạng thái Thức vô biên xứ 

định, tức là cái biết khi đó được khái niệm mở rộng ra 

như vô cùng vô tận. 

Sau một thời gian họ nhận ra cái thức này thực ra 

là một sản phẩm khái niệm. Nó không phải là một cái 

gì tồn tại vĩnh viễn; phải biết buông hết (Vô sở hữu). 

Khi ấy họ đạt đến trạng thái Vô sở hữu xứ định.  

Nhưng rồi họ cũng phát hiện ra Vô sở hữu xứ 

thực ra do trong tưởng sinh ra chứ không phải buông 

bỏ thực sự cho nên quyết tâm xả ly cái khái niệm Vô 

sở hữu luôn. Đến giai đoạn đó, hành giả rơi vào trạng 

thái người ta gọi là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định – 

nghĩa là, không phải có tưởng cũng không phải là 

không có tưởng.  

Tóm lại, đây là bốn cấp độ để nói về hành giả 

chán cái định, chán cái thanh tịnh của tâm nên hướng 

đến các khái niệm trường tồn với trời đất: Không vô 

biên, Thức vô biên, Vô sở hữu và Phi tưởng phi phi 

tưởng thuộc Vô Sắc giới. 

Loại hành giả theo nghĩa chán chường cùng tột 

thế giới ý niệm, muốn bỏ hết thì rơi vào tình trạng Vô 

tưởng định. Do năng lực của định Tứ thiền, khi họ 

hướng tâm đến cái họ muốn buông hết, muốn chấm 

dứt, đoạn tuyệt hoàn toàn, họ rơi vào đây, một trạng 
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thái hay cũng chính là thế giới tạm thời vắng mặt 

tưởng tri. Nhưng sau khi ở trong Vô tưởng định một 

thời gian, năng lực định hết, cái biết hay tưởng tri lại 

khởi lên cùng tâm sân, có hỗ trợ bởi năng lực dư sót 

của định liền đưa thẳng vị này xuống địa ngục. Tất cả 

các hạng chúng sinh này tồn tại trong khái niệm nhờ 

năng lực của định, không có hình tướng nên gọi là Vô 

Sắc. 

Đức Phật nói rằng nhân sinh tử luân hồi của 

chúng sinh chỉ là một, tức tham ái. Nó có ba dạng 

khác nhau: tham ái cõi Dục, tham ái cõi Sắc và tham 

ái cõi Vô sắc. Người về sau cho rằng, do không thấy 

biết, do mê mờ nên chúng sanh bị tham ái sai sử đối 

với các đối tượng Dục, Sắc và Vô sắc, vì vậy cho 

rằng, nhân sinh ra khổ là do vô minh. Nhưng thực ra 

khi tham ái khởi lên thì nó đã là vô minh rồi. Cho nên 

đức Phật nói chỉ có một nhân là vậy. 

Nói tóm lại, bất kỳ là tham loại gì, muốn tồn tại 

mãi cũng không được, muốn chấm dứt, đoạn tuyệt 

hoàn toàn cũng không được. Bởi vì tất cả tham muốn 

của chúng ta dù ở dạng này hay dạng kia, dù thô thiển 

hay vi tế, vật dục hoặc là khái niệm,... thì đều nằm 

trong vòng luẩn quẩn của tham ái. 

III. Sự Thực thứ ba: Chấm dứt Khổ. 
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Này các tỳ-khưu 

Muốn chấm dứt Khổ 

Cần phải đi theo 

Lộ trình Thoát Khổ. 

Tức là nói đến Diệu đế thứ ba. Diệu đế thứ tư là 

nhân thì Diệu đế thứ ba là quả; theo tiến trình nhân 

quả, có đi theo Con đường thoát Khổ mới chấm dứt 

được Khổ. Chấm dứt Khổ là kết quả của quá trình 

hành trì theo Con đường thoát Khổ. 

IV. Sự Thực thứ tư: Con đường thoát Khổ. 

Chúng ta đã biết hiện tượng Khổ, chúng ta đã 

biết nhân sinh Khổ, vấn đề tiếp theo là muốn thoát 

Khổ, do vậy phải đi theo con đường thoát Khổ. Con 

đường thoát Khổ là con đường Trung đạo gồm có tám 

thành tố. 

Lộ trình Thoát Khổ     

Gồm tám thành tố: 

Thấy biết đúng đắn, 

Suy nghĩ hợp lý, 
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Nói năng hợp lẽ, 

Hành vi hợp đạo, 

Nuôi mạng hợp pháp 

Siêng năng, chăm chỉ, 

Chú ý đúng mực, 

Tâm trí ổn định. 

Nhờ thấu suốt được 

Bốn Sự Thực này                                                  

Như Lai thấy rõ                                                   

Biết rõ, biết đúng                                                 

Biết không sai lầm                                               

Chấm dứt hoài nghi 

Không còn mê tối  

Về Sự thực Khổ. 

1. Thấy biết đúng đắn (Sammā-diṭṭhi). 
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Thường dịch là Chánh kiến. Một số sách thì dịch 

rõ hơn: thấy biết đúng đắn. 

Chữ “kiến” ở đây cần hiểu không chỉ là mắt 

thấy. Mắt thấy chỉ là một nội hàm trong đó. “Kiến” 

đây nghĩa là khi lục căn tiếp xúc với lục trần, cái biết 

của mình đối với các đối tượng, gồm: mắt nhận biết 

do thấy, tai nhận biết do nghe, mũi nhận biết do ngửi, 

lưỡi nhận biết do nếm, thân nhận biết do xúc chạm và 

ý nhận biết phải có hướng tâm.  

Có một nhóm từ chữ Hán chỉ rõ nghĩa từ “kiến” 

này là “kiến, văn, giác, tri”, dịch thuần Việt là “thấy, 

nghe, hay, biết”. Chánh kiến mở rộng ra nghĩa là thấy, 

nghe, hay, biết chứ không phải chỉ “kiến” không thôi. 

Nó biểu hiện cho sự tương tác khi lục căn tiếp xúc với 

lục trần. Toàn bộ cái biết đó gọi là “kiến”. 

Và thế nào là “chánh”? Thấy, nghe, hay, biết thế 

nào mới là đúng đắn? Là khi mắt thấy, tai nghe, mũi 

ngửi, lưỡi nếm,... đối với đối tượng, trong cái thấy đó 

chỉ là cái thấy, không có bóng dáng của tham, không 

bị tác động của sân, hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt nhận 

biết ra nó là cái gì; không bị tác động, sai sử, chi phối 

bởi tham sân trong cái thấy, nghe, hay, biết. Nói sâu 

xa hơn một chút là không có bản ngã trong cái thấy, 

nghe, hay, biết đó. Khi có tham, sân, cái ngã chen vào 

thì nó không còn trung thực nữa. 
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Ví dụ mắt nhìn thấy cái đèn. Tiến trình để thấy 

được cái đèn đâu phải chỉ có con mắt thấy cái đèn. 

Phải có hai thành phần này có mặt: Một là, chúng 

sanh đang hiện hữu với con mắt dùng được, không 

phải con mắt bị hư; Hai, cái đèn là có thực, không 

phải cái đèn được tưởng tượng ra. Nhưng dù đôi mắt 

mở hướng vào cây đèn mà cái biết để chỗ khác, đang 

bận suy nghĩ, hay đang bị chi phối bởi những thứ 

khác thì không thể thấy được. Cho nên người ta hỏi: 

“Mắt mở mà có thấy gì không?”. Thì mình lại đáp: 

“Ơ, tôi có thấy gì đâu.” Mới nghe thì vô lý nhưng 

hằng ngày chúng ta lặp đi lặp lại nó thường xuyên. 

Ví dụ đi từ đây xuống phố, có người chặn lại 

hỏi: “Trên đường đi có thấy gì không, có thấy người 

ta đánh nhau ở chỗ đó không?” Nói: “Không, tôi 

không thấy.”, “Chuyện vừa xảy ra người ta báo mà?”, 

“Tôi không thấy thiệt mà.” Thực sự là không thấy 

thiệt, vì khi đi chỉ hướng tâm tới nơi đến thôi, không 

để ý chuyện trên đường cho nên làm sao mà thấy. Cái 

thấy chỉ gọi là thấy khi có con mắt, có đối tượng và có 

cái biết, tức là mình để cái biết hướng về đối tượng 

mình cần biết. 

Trong vô số mùi xung quanh đây, mình chỉ biết 

có một mùi thôi tại vì mình đang để ý đến cái mùi đó. 

Trong vô số âm thanh đưa vào lỗ tai mình, mình chỉ 

nghe thấy tiếng nhạc, không nghe thấy tiếng chim, 
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không nghe thấy tiếng hàng xóm chửi nhau. Tại vì 

sao? Vì mình chỉ để ý tiếng nhạc thôi. Cái biết hướng 

về đối tượng nào thì mới biết đối tượng là cái gì. 

Bây giờ nếu cái biết đó bị tham, sân chi phối vào 

thì hoàn toàn nội hàm nó biến mất. Chẳng hạn sáng 

nay ra đường, gặp ngay người hôm qua mình vừa cãi 

lộn. Khi vừa gặp người đó là những hình ảnh cũ, ấn 

tượng cũ chi phối mình ngay lập tức. Nhìn người đó 

với cái nhìn tức tối ngày hôm qua. Cái thấy đó không 

trong sáng nữa. Nó bị chồng bởi cái thấy hôm qua, 

không phải cái thấy thực tế hai bên đang trực diện với 

nhau. 

Ngược lại là tham. Ví dụ như mình thấy một đóa 

hoa. Với người không yêu hoa thì nhìn thấy đóa hoa 

cũng như nhìn thấy gốc cây, thấy cục đá vì họ không 

có ham thích. Nhưng mà mình yêu hoa, thích hoa, đặc 

biệt với hoa hồng mình thích hơn là hoa huệ, cho nên 

vừa nhìn thấy hoa hồng là cái thích, cái tham xen vào, 

can dự vào cái thấy của mình, muốn nó là của mình. 

Bởi vậy cái thấy của mình nó không còn trong sáng 

đối với cái hoa nữa, mà chỉ là cái thấy luyến ái, cái 

thấy muốn chiếm hữu!  

Trong một số đoạn kinh, đặc biệt là liên hệ về 

Tứ Niệm Xứ, câu này được lặp đi lặp lại: “Trong thấy 

chỉ là thấy, trong nghe chỉ là nghe thôi, trong biết chỉ 
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là biết”. Khi thấy, nghe, hay, biết một cách trong 

sáng, là mình thực sự đang tiếp xúc với thực tại, đang 

sống với thực tại. Còn một khi trong thấy, nghe, hay, 

biết có cái tôi can dự vào: “Tôi thấy, tôi nghe, tôi hay, 

tôi biết” thì nó không còn trong sáng nữa.  

Cái tôi thực ra là một sản phẩm do tưởng tượng 

đẻ ra, không có thực. Khi phân tích từng thành phần, 

từng yếu tố thì trong năm tổ hợp của thân tâm này 

không có cái gì như khái niệm về cái ta, cái tôi ở 

trong đó. Cho nên bây giờ mình gán vào thì nó là 

phần thừa, giống như nhà đã có mái bây giờ mình 

chồng thêm một lần mái nữa. Đầu mình có sẵn bây 

giờ gắn thêm cái đầu lên trên nữa à? Không cần thêm 

cái tôi đó vào thì sự vật, sự việc, hiện tượng nó vẫn 

diễn ra bình thường. 

Ví dụ hôm nay mặt trời vẫn vậy, chứ không phải 

hôm nay tôi ngắm thì mặt trời khác đi. Không phải 

hôm nay có sự can dự của mình thì trời đất khác đi. 

Trời đất vẫn diễn tiến theo quy luật. Một câu ca dao 

dân gian rất hợp đạo lý này: “Không mợ thì chợ cũng 

đông. Mợ đi trong Quảng ai trông mợ về.” Các diễn 

tiến của xã hội diễn đều theo quy luật, theo tiến trình 

của nó. Nhưng vì mình quá xem trọng cái tôi nên 

mình nghĩ không có mình thì chắc chắn có chuyện. 

Thực tế mình có mặt hay không có mặt, cuộc đời vẫn 

vậy thôi. Phải nhận ra đó là bản chất của cuộc sống. 
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Khi mình can dự cái tôi của mình vào thì rất nhiều 

chuyện phiền lụy xảy ra. Và cái tôi này khi phân tích 

ra như thầy nói, nó không có thực, chỉ là bóng dáng, 

sản phẩm của tưởng tượng, của cái tâm mà thôi. 

Vậy khi nào không có bóng dáng của tham, của 

sân, của cái bản ngã ở trong thấy, nghe, hay, biết thì 

gọi là Chánh kiến. 

2. Suy nghĩ hợp lý (Sammā-saṅkappa). 

Thường dịch là Chánh tư duy. Vậy Chánh tư 

duy là gì? “Tư duy” thuộc về lĩnh vực suy tư, động 

não. Nhưng nội dung suy tư nào mới gọi là “chánh”? 

Đó là những suy nghĩ, những ý niệm khởi lên 

trong tâm, không hại mình, không hại người; suy nghĩ 

quan tâm đến tha nhân, quan tâm đến người khác, 

thương tưởng người khác vì họ đang đau khổ, vì họ 

đang cần sự giúp đỡ. Đó là từ ái tư duy, bi mẫn tư duy 

hoặc là chân thật tư duy thì gọi là Chánh tư duy. 

Chữ “từ” trong nhà Phật người ta hay hiểu nhầm 

lắm. Các sách Phật học định nghĩa “từ” là tình thương 

mà không vị kỷ, nó vượt lên trên. Nó không phải tình 

mẹ con, cha con, tình trai gái, tình vợ chồng hoặc tình 

thầy trò,… Định nghĩa đó là của triết học, chứ không 

thực tế. Thực tế, “từ” là đồng cảm, thông cảm với 
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người khác. “Bi” là quan tâm đến người khác khi thấy 

người ta đang đau khổ, hoạn nạn, khó khăn và muốn 

chia xẻ. Rất là cụ thể! 

Đối tượng từ bi như đề mục tu thiền thì lại khác 

nữa. Khi hành thiền tâm từ, hành thiền tâm bi, hành 

thiền tâm hỷ, hành thiền tâm xả, thì bốn loại tâm này 

được phát triển bằng cách mở rộng các ý niệm của 

từng loại tâm như một đề mục, và dùng sức mạnh của 

tưởng tượng hướng các tâm/đề mục ấy về tất cả các 

phương hướng (mười phương hướng: Đông, Tây, 

Nam, Bắc, bốn hướng phụ cận của Đông, Tây, Nam, 

Bắc và phương trên, phương dưới). Cho đến khi cảm 

nhận chúng tràn đầy các phương hướng. 

3. Nói năng hợp lẽ (Sammā-vācā). 

Thường dịch là Chánh ngữ. “Ngữ” bình thường 

là lời nói có âm thanh phát ra từ con người. Nhưng 

thực sự cần phải hiểu rộng hơn.  

Khi chúng ta truyền đạt một thông tin hoặc 

nhiều thông tin đến người khác, chúng ta có thể sử 

dụng các loại ngôn ngữ, ký hiệu, tín hiệu Morse,… 

hoặc bất kỳ một phương tiện nào từ âm thanh, lời nói, 

chữ viết,... để thể hiện được thông tin chúng ta cần 

truyền tải. Với ý nghĩa này thì bất kỳ một phương tiện 
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nào thể hiện thông tin mà chúng ta cần truyền đạt đến 

người khác đều nằm trong nội hàm của “ngữ”. 

Còn “chánh” ở đây là gì? Người ta thường nói, 

một lời nói hoàn thiện sẽ bao gồm ba yếu tố: chân, 

thiện và mỹ. Ở đây yếu tố mỹ là thứ yếu, ví dụ như lời 

nói nhã nhặn, lời nói người khác muốn nghe vì nó nhu 

hòa, đẹp lòng người. Hai nội hàm quan trọng hơn của 

ngữ đó là chân và thiện.  

Thông tin chúng ta gửi đến người khác nếu 

không dựa vào sự thực, không phải là sự thực, mà là 

hư dối; một khi đối tác hoặc người nhận thông tin 

phát hiện ra mình lừa đảo, không trung thực thì hậu 

quả là gì? Niềm tin với nhau không còn. Không còn 

tin cậy, không còn tín nhiệm. Nếu làm ăn, đối tác sẽ 

cắt đứt không làm ăn nữa hoặc họ dùng trò khác trả 

đũa mình. Nếu là thầy với trò, thì khi trò không thật, 

chắc lần sau vị thầy cũng sẽ không tin học trò. Nếu vợ 

chồng không thật với nhau thì nghi ngờ nhau và bất 

hòa. Giữa bạn bè mà không thật với nhau thì xa nhau. 

Hậu quả của cái không thật rất là lớn. 

Bên cạnh cái thật, còn có cái thiện. Có trường 

hợp đôi khi không thật nhưng mà thiện, xuất phát từ 

cái tâm tốt, dụng ý tốt thì vẫn được chấp nhận. Có 

một câu chuyện mọi người hay nghe là bác sĩ hay nói 

dối cho bệnh nhân yên tâm phải không?  



 | 53 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Ở đây thầy chia xẻ một câu chuyện khác. 

Chuyện xảy ra bên Mỹ và được đăng báo. Có một ông 

cảnh sát già đã trải qua nhiều kinh nghiệm, một hôm 

khi trực đài cấp cứu 911, ông nhận được một cuộc 

điện thoại. Khi ông bắt máy thì đầu dây bên kia chỉ im 

lặng. Ông nghĩ ai đang phá mình nên đặt xuống. Ông 

vừa đặt xuống họ gọi lại, và vẫn vậy. Đến lần thứ ba 

thì bực quá, ông mới nói: “Đây là tổng đài 911, không 

có giỡn được đâu! Một lần nữa là bắt đó”. Ông đoán 

là mấy đứa nhỏ quậy phá nên đã nói vậy. Thì đúng là 

ở đầu dây bên kia một giọng trẻ con cất lên: 

- Thưa bác cảnh sát, bác có thể giúp cháu việc 

này không? 

Ông cảnh sát mới hỏi tiếp: 

- Việc gì mà cần sự giúp đỡ của cảnh sát? 

Giọng trẻ con nói: 

- Thưa bác, cháu muốn nhờ bác tìm mẹ của cháu 

đem về cho cháu. Cháu nhớ mẹ quá! 

Linh tính mách cho ông cảnh sát biết đây là 

chuyện có thật. Và cậu bé ở đầu dây bên kia cũng cần 

sự giúp đỡ thật, ông mới hạ giọng: 
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- Cháu thử kể chuyện của mẹ cháu xem như thế 

nào mà cần bác giúp đỡ! 

Thằng bé mới bắt đầu mở lòng, rằng là: 

- Mẹ cháu bị bệnh lâu rồi, bệnh nặng lắm, đi các 

bệnh viện, rồi một hôm ba và anh trai nói rằng mẹ 

cháu đi xa rồi, không biết khi nào mới về. Mà mấy 

chục ngày nay cháu đợi hoài không thấy mẹ về. Cháu 

nhớ mẹ quá không biết làm sao, bây giờ bác giúp tìm 

mẹ cho cháu! 

Ông cảnh sát nghĩ trong đầu, thằng nhóc này nó 

gặp chuyện khó thiệt, nên bèn nói: 

- Thôi được. Cháu yên tâm! Để bác hội ý với các 

đồng sự rồi bác sẽ có phương án giúp cháu. Cháu cứ 

đợi ở đấy. 

Rồi ông tắt máy. Ông kêu tất cả đồng nghiệp lại 

và tường thuật câu chuyện của cậu bé. Nghe qua 

chuyện như thế tất cả mọi người đều đồng ý giúp. 

Nhưng giúp như thế nào? Ông cảnh sát già nghĩ ra 

một cách. Ông gọi lại cho cậu bé. Thằng bé cầm máy 

và lắng nghe, ông nói: 

- Bác đã tìm ra nơi mẹ cháu ở rồi. 

Thằng bé mừng quá. Nó bảo: 
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- Bác làm sao liên lạc với mẹ cháu và nói mẹ 

cháu về thăm cháu nghe bác! 

Ông cảnh sát bèn trả lời: 

- Mẹ cháu bây giờ đi công việc xa lắm, chưa thể 

về được đâu. Nhưng mà cháu muốn gửi lời hỏi thăm 

mẹ cháu thì được. Mẹ cháu sẽ nhận được. Bắt đầu 

ngày mai cháu kiếm bong bóng bay, viết những lời 

hỏi thăm mẹ, thương yêu mẹ lên đó rồi thả lên trời thì 

bong bóng sẽ đưa đến chỗ mẹ cháu đang ở. 

Thằng bé nghe lời. Nó đi xin bố ít tiền mua bóng 

bay, nó vẽ nguệch ngoạc lên đó mấy nét, nó nghĩ mẹ 

có thể hiểu được. Sự việc trôi qua được mấy ngày rồi 

nhưng không thấy mẹ hồi âm nên thằng bé gọi lại ông 

cảnh sát than thở: 

- Bác ơi! Cháu gởi cho mẹ cháu mấy ngày rồi, 

không biết mẹ đã nhận được tin cháu chưa? 

Ông cảnh sát nói với nó: 

- Không sao, cháu yên tâm đi! Mẹ cháu ở xa nên 

đi lâu mới tới. Mai bác sẽ mang tới cho cháu một số 

bong bóng nữa, khi nào cần thì cháu gởi. 

Sáng hôm sau ông nhờ một số cảnh sát đồng sự 

mua bong bóng tặng cho thằng bé. Mặt khác, ông 
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cảnh sát già tới ngay trường mẫu giáo nó đang học để 

bí mật xem tình hình nó như thế nào, học tập ra sao. 

Tối về ông mới gọi điện cho nó: 

- Mẹ đã nhận được tin của cháu. Mẹ nhờ bác 

chuyển lời lại vì mẹ cháu không thể gửi trực tiếp cho 

cháu được. Mẹ cháu rất mừng vì những ngày qua 

cháu học tập tốt, ngoan và được cô giáo khen. 

Tình hình giống như đang ở trường nên thằng bé 

tin lắm. Ông nói tiếp rằng bây giờ cháu cứ tiếp tục khi 

nào nhớ mẹ thì viết lên bong bóng gửi cho mẹ. Và 

thằng bé yên tâm. Cứ vài ba ngày lại viết lên bong 

bóng gửi cho mẹ. Lâu lâu ông cảnh sát lại báo là mẹ 

đã nhận được tin, mẹ đang ở thế này thế kia và dỗ 

dành nó. Câu chuyện ngừng ngang đó thôi. 

Trong trường hợp này ông cảnh sát đã nói dối. 

Ông biết mẹ cậu bé mất rồi, nhưng không nói thực 

cho cậu biết. Có thể sau này khi thằng bé lớn lên phát 

hiện được người cảnh sát này đã nói dối nó và có thể 

oán trách ông. Nhưng khi đó nó lớn rồi, nó đủ sức để 

tiếp tục sống chứ không quá sức đau khổ khi tuổi nhỏ 

biết mẹ mất. Còn ít nhất bây giờ ông đã giúp nó chịu 

đựng và vượt qua khó khăn khi tuổi còn nhỏ, chưa thể 

chấp nhận được sự thật. Trong trường hợp này Chánh 

ngữ cần yếu tố thiện là vậy. 
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Vậy đôi khi có những điều không thật, dối trá, 

như trường hợp chúng ta vừa nghe trên. Nhưng lời dối 

trá này chấp nhận được vì nó xuất phát từ dụng ý tốt 

đẹp. Đôi khi sự thật sẽ mất lòng, sẽ gây những tổn 

hại. Cái thật đôi khi lại gây tan nát luôn! Vì vậy phải 

hiểu Chánh ngữ ở đây hết sức linh hoạt, trong từng 

tình huống cụ thể, mặc dầu nó được xây dựng trên 

nền tảng là sự thực chứ không phải hư dối. 

4. Hành vi hợp đạo (Sammā-kammanta). 

Thường dịch là Chánh nghiệp. Ở đây cần phải 

hiểu là hành vi từ thân thể. Còn hành vi từ tâm ý 

chúng ta có Chánh tư duy, tức là các suy nghĩ, hoạt 

động của tâm trí. Còn nói đến hành vi của khẩu, 

chúng ta đã có phần Chánh ngữ ở trên. 

Lấy ví dụ, trong các nguyên tắc sống của một 

người tu theo Phật (dù là tại gia hay xuất gia), hành vi 

liên hệ đến thân dễ thấy nhất mà người ta hay nói, đó 

là, sát sinh, hại vật, làm tổn hại đến sinh linh khác 

bằng hành động của thân; hoặc là các hành vi trộm 

cắp, lấy của không cho; tà hạnh, tà dâm. Ba hành vi 

được thể hiện cụ thể và nó được tạo ra bởi thân sau 

khi khởi lên bởi ý. Đây là những hành vi xấu ác, gọi 

là tà nghiệp, ác hạnh, tạo ra các ác nghiệp. 
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Chánh nghiệp là các hành vi được tạo bởi thân 

chân chánh, đúng đắn, hợp pháp, hợp đạo, hợp quy 

luật. Khi nói đến Chánh nghiệp là nói đến những hành 

vi không hại mình, không hại người, không hại cả hai, 

cũng như không làm phát triển tham và sân. 

5. Nuôi mạng hợp pháp (Sammā-ājīva). 

Thường dịch là Chánh mạng. Chánh mạng là 

mưu sinh chân chính. 

Với người Phật tử tại gia thì những nghề nghiệp 

nào mình kiếm sống, nuôi dưỡng bản thân, gia đình, 

vợ, chồng, con cái hoặc phụng dưỡng cha mẹ, thậm 

chí có khả năng đóng góp cho xã hội, thì nghề mưu 

sinh ấy phải dựa trên nền tảng Chánh mạng.  

Thời đức Phật, chỉ có một số nghề gọi là tà 

mạng (phi Chánh mạng) như: những nghề liên hệ đến 

sát sinh hại vật, chế tạo thuốc độc, chế tạo vũ khí, 

buôn bán động vật, buôn bán nô lệ, buôn bán người 

hoặc nấu, ủ, buôn bán chất say nghiện làm cho xã hội 

rối ren vì tác hại của nó. 

Bây giờ thời đại chúng ta có nhiều ngành nghề 

hơn do nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Những 

ngành giúp cho xã hội tồn tại và phát triển theo nghĩa 

tích cực cũng có thể gọi là Chánh mạng. Chẳng hạn, 
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người ta nói nghề bác sĩ cứu người là nghề Chánh 

mạng phải không? Nghề này đạo đức cho nên bác sĩ 

được gọi là thầy thuốc. Giáo viên dạy học trò, tức là 

giúp người học phát triển kiến thức và đạo đức nên 

thường được gọi là thầy giáo, cô giáo; được xã hội tôn 

trọng, đặc biệt là xã hội Việt Nam mình. Người thầy 

dù là thầy gì đi nữa cũng đều được tôn trọng. Còn 

thầy chùa thì không nằm trong ý nghĩa “nghề nghiệp 

mưu sinh”, mà có ý nghĩa về đạo đức, khuôn mẫu 

thiện lương. 

Trước năm 1975, tại miền Nam, mỗi lần ở trong 

làng hoặc trong dòng tộc có kỵ giỗ hay việc gì quan 

trọng mà ở trong vùng đó có trường học, thì các thầy 

ở đó luôn luôn được mời ngồi ở vị trí cao quý nhất, 

tôn trọng nhất ở trong làng. Ra ngoài đường, học sinh 

gặp thầy cô giáo lúc nào cũng vòng tay thưa, chào 

hỏi, ngay cả cha mẹ học sinh cũng vậy. Đó là hình 

ảnh một xã hội tốt đẹp và đạo đức theo truyền thống 

“tôn sư trọng đạo”. Vai trò của thầy thuốc, thầy giáo, 

cô giáo đối với xã hội luôn luôn được đánh giá rất 

quan trọng. Người ta nhìn vào một xã hội phát triển 

tốt hay phát triển bền vững, cộng đồng xã hội tốt thì 

chỉ nhìn vào hai ngành đó thôi, ngành y tế và ngành 

giáo dục. Xã hội nào mà hai ngành này không được 

tôn trọng, rối ren hoặc bê bết thì chắc chắn xã hội đó 

đạo đức và sức khỏe thụt lùi, không thể nào phát triển 

tốt đẹp được. 



60 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Hai nghề này nhìn qua tưởng là nghề Chánh 

mạng; nhưng tiêu chí Chánh mạng ở đây cần phải 

hiểu sâu, hiểu rộng và tinh vi hơn. Bây giờ thầy cô 

giáo thay vì truyền đạt kiến thức cho học trò hết lòng 

hết dạ, tìm mọi cách để cho học trò hiểu, nắm được 

kiến thức thì một bộ phận lại chỉ dạy lấy lệ trên 

trường, về nhà mở lớp dạy thêm. Không cần biết học 

trò có hiểu hay không, cứ hết giờ là mình về thôi. 

Không có trách nhiệm, không có tình thương, không 

quan tâm gì đến người mình dạy dỗ. Và một số bác sĩ 

khi bệnh nhân tìm đến để được cứu giúp, lúc làm thủ 

tục mà chưa đủ tiền thì bắt nằm chờ, đủ tiền mới được 

giải quyết. Chưa kể có những bác sĩ còn nuôi bệnh, 

thay vì cho đủ lượng thuốc để điều trị một lần, nhưng 

kéo dài bệnh tình thật lâu để bán thuốc. Tất cả những 

hành vi, việc làm đó dù là nghề được xã hội cho là 

cao quý, thì một người tỉnh táo nhìn vào đánh giá thế 

nào? Tà mạng! 

Cho nên trong xã hội hiện nay khó có thể nói 

nghề nào là chánh. Cái ngành, cái nghề chưa nói lên 

được là chánh hay tà, mà nội dung bên trong mới nói 

lên thực chất của nó. 

Một người người thầy giáo, cô giáo trong tư 

cách là người truyền đạt kiến thức và hướng dẫn lối 

sống tốt đẹp, làm hết lương tâm, hết khả năng, hoàn 

thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình là nuôi dưỡng 
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và phát triển thế hệ sau thành người (ở cả hai nghĩa, 

đạo đức lẫn kiến thức); nếu học trò không nắm được 

thì nghĩ ra phương pháp này, cách thức nọ để giúp 

cho học trò hiểu; nếu học trò không có điều kiện đi 

học thì hỗ trợ cho học trò để học trò không phải dở 

dang việc học,… Cũng như vậy, một thầy thuốc cứu 

chữa cho bệnh nhân, người bệnh đang cần mình giúp 

đỡ thì cứu cái đã, còn chuyện tiền bạc thì tính sau. 

Làm hết bằng lương tâm của mình như vậy, không 

còn gì hối hận, không còn gì phải suy nghĩ lại về hành 

vi của mình. Những người đó khi làm hết chức trách, 

lương tâm, hết tấm lòng của mình thì dù họ có ở 

ngành nghề nào cũng là những người mưu sinh chân 

chính bằng chính chất xám, bằng chính mồ hôi, khả 

năng của mình. Và xã hội không có gì chê trách họ.  

Ngược lại, dù là những nghề cao quý đi nữa 

nhưng tìm cách để trục lợi riêng, tìm cách để kiếm 

chác hoặc để có địa vị cao hơn thì tất cả những người 

đó đều kiếm ăn, mưu sinh phi pháp và không xứng 

đáng với vị trí họ đang ở. 

Đợt thầy qua Hoa Kỳ vừa rồi có hai vợ chồng 

Phật tử gặp thầy. Chị vợ hỏi thế này: “Con có một 

người bạn sau này anh ấy đi tu. Đi tu về anh ấy nói 

nghề bọn con là nghề tà mạng. Tụi con là luật sư, hai 

vợ chồng đều là luật sư cả. Cái nghề này như anh bạn 

con nói là cãi trắng thành đen, đen thành trắng nên là 
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tà mạng. Theo thầy thì nghề tụi con có tà mạng 

không? Xin thầy giúp cho chúng con làm sao có được 

Chánh mạng”.  

Thầy mới giải thích: “Chính cái lương tâm của 

mình trong nghề nghiệp, làm tròn chức trách, bổn 

phận, quan tâm đến người khác mới là yếu tố quyết 

định chánh mạng hay tà mạng. Chẳng hạn nghề luật 

sư, mình lấy tiền bạc người ta đúng mực, quan tâm 

đến vấn đề cần mình giúp đỡ và hướng dẫn họ làm 

đúng pháp lý, pháp luật thì khi đó không ai nói mình 

tà mạng cả. Tà mạng là dù bên ngoài có vẻ tốt đẹp 

nhưng bên trong lại thúc đẩy bởi những nguồn lực 

xấu xa, tham lam, đen tối; tức là bị thúc đẩy bởi tham 

dục, tham ái mà hành xử, hành nghề thì nó không phải 

là Chánh mạng. Cho nên không có cái nghề nào gọi là 

Chánh mạng tuyệt đối theo cái nghĩa đó. Mà chỉ khi 

mình hiểu, nhận thức đúng thì những nghề nào mà 

mình làm hết chức năng, hết lương tâm, hết khả năng 

của mình và cống hiến trọn vẹn, thì đồng tiền hoặc cái 

lợi có được từ cái nghề đó mới gọi là Chánh mạng.” 

Với người xuất gia vấn đề nuôi mạng chỉ có hai: 

Một là đi khất thực, nhờ bố thí của thập phương bá 

tánh; Thứ hai, được phép nhận sự giúp đỡ, hộ độ từ 

người khác qua hình thức trai tăng, cúng dường. Còn 

nếu làm bất kỳ nghề nào, với danh nghĩa gì mà tạo ra 
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tiền bạc, của cải để nuôi mạng đều gọi là tà mạng, tức 

là nuôi mạng không chân chính. 

Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng là năm thành tố biểu hiện ra bên 

ngoài trong cuộc sống của chúng ta. Làm cái gì chúng 

ta cũng phải thấy, nghe, hay, biết. Làm cái gì chúng ta 

cũng phải động não suy nghĩ. Và trong cuộc sống 

chúng ta thường xuyên truyền đạt những thông tin đến 

mọi người. Rồi hành vi của chúng ta trong cuộc sống, 

không chỉ nằm ở trong đầu, mà còn thể hiện qua thân 

nghiệp, tức là các ứng xử liên hệ đến thân này. Muốn 

tồn tại trong cuộc đời này thì phải mưu sinh, phải có 

một cái nghề để kiếm sống. Nhưng năm thành tố này 

không thể nào là chánh, là hợp đạo, hợp quy luật, hợp 

pháp nếu không có ba thành tố sau hỗ trợ là: Chánh 

tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

Do hệ thống hóa về sau cho nên người ta cho rằng 

Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định liên hệ đến 

thiền. Thực ra không phải vậy. Chúng ta sẽ lần lượt bóc 

tách để làm rõ vấn đề này. 

6.  Siêng năng chăm chỉ (Sammā-vāyāma). 

Thường dịch là Chánh tinh tấn. 
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Nói hành thiền phải siêng năng tinh tấn, thiền 

phải có Chánh niệm, và phải có định. Nhưng thực ra 

cách hệ thống hóa như vậy là đời sau đẻ ra. Khi đức 

Phật giảng về ba yếu tố này của con đường giác ngộ, 

lộ trình thoát Khổ, Ngài không có ý định đề cập đến 

các loại thiền như người ta đề cập sau này. 

Vì thiền như có lần thầy đã nói trước đây, trong 

đoạn đời đầu tiên khi tầm đạo đức Phật từng thụ giáo, 

thực hành và đã chứng đạt được mức độ định tâm của 

thiền cao nhất mà loài người có thể chứng đạt được  -

Đó là trạng thái định tầng thứ bảy và tầng thứ tám của 

thiền Vô sắc trong hệ thống Tứ thiền, Bát định. 

Nhưng đức Phật đã thấy ra cái hạn chế, cái bất lực, cái 

hữu hạn của nó nên Ngài đã từ bỏ. Sau đó Ngài đi 

theo con đường khổ hạnh ép xác một thời gian, rồi 

cũng từ bỏ. Khi bỏ lối sống khổ hạnh, rồi thọ bữa cơm 

của nữ gia chủ Sujātā, ngay trong đêm hôm đó, dưới 

bóng cây bồ-đề, Ngài đã viên mãn về giác ngộ, thấy 

rõ ra chân lý, sự thật thoát Khổ. Cho nên ở đây không 

có một sự rèn luyện nào theo kiểu hành thiền như sau 

này người ta hiểu.  

Ở đây tinh tấn nói cho dễ hiểu là siêng năng, 

chăm chỉ khi mình đang xúc tiến bất kỳ một việc gì. 

Nếu mình không để tâm vào đối tượng ấy mình có 

thấy không? Nếu mình không liên tục duy trì cái đó, 

mình có nhận ra đối tượng là cái gì không? Tinh tấn là 
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làm cái gì cũng phải gắn bó, duy trì liên tục với nó thì 

mới nhận ra nó là cái gì, tiến trình mới xúc tiến được. 

Chứ không phải vừa khởi lên mình lại lảng sang 

chuyện khác, tức là không siêng năng, chăm chỉ. 

7. Chú ý đúng mực (Sammā-sati). 

Thường dịch là Chánh niệm. 

Chánh niệm ở đây không phải như thường hiểu 

là hành thiền với đối tượng hay quán sát với nhiều đối 

tượng bằng cách có niệm, tỉnh giác như người ta 

thường giải thích. 

Khi cần nhìn rõ một sự vật thì mình phải sao? 

Nếu như tâm dao động, xáo trộn, lao chao thì mình có 

nhận ra sự vật gì không? Chắc chắn là không. Chánh 

niệm chính là làm cái gì, bất kỳ hành vi nào dù trong 

đầu hay hành vi ở thân, hoặc đang nói năng, thì cái 

biết của mình luôn hướng đến đối tượng, để tâm, để 

cái biết vào đúng đối tượng. 

8. Tâm trí ổn định (Sammā-samādhi). 

Thường dịch là Chánh định.  

Chánh định ở đây là tâm không dao động, không 

lăng xăng, không chộn rộn. Nó hoàn toàn ổn định. Như 
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vậy định ở đây chính là một trạng thái tâm yên tĩnh, 

không bị dao động, không xáo trộn, không rối ren.  

Ví dụ như cuốc đất, mới cuốc được ba nhát bỏ đi 

làm chuyện khác thì làm sao luống đất đó mình cuốc 

cho xong! Nhổ cỏ được hai ba bụi gì đó chạy đi tưới 

cây biết bao giờ mới hết cỏ dại! Cái gì cũng phải 

siêng năng, chăm chỉ thì việc mới có kết quả. Cái gì 

cũng phải để tâm, để tư vào thì mới biết nó là cái gì 

để tiếp tục. Và hai cái này chỉ hoàn thành vai trò khi 

tâm mình ổn định, không lăng xăng, không trạo cử, 

không bị dao động, không chộn rộn,... Trạng thái định 

là trạng thái tâm ổn định, không lay chuyển, theo cái 

lối tương đối chứ không phải như định trong thiền. 

Cho nên ba thành tố này luôn luôn đi sau hỗ trợ 

năm thành tố kia. Khi chúng ta nhìn sự vật, muốn 

Chánh kiến thì phải để tâm để tư vào, và tâm phải ổn 

định, duy trì cái biết liên tục. Khi đó mới biết đối 

tượng là cái gì. Khi mình nghe, cũng cần phải siêng 

năng chăm chỉ, phải để tâm vào đối tượng mình nghe 

và tâm mình ổn định thì mình sẽ nghe rõ. Khi mình 

nói năng, truyền đạt cũng vậy. Khi mình có hành vi, 

cử chỉ này nọ thì mình cũng phải đủ ba thành tố này 

thì mới được chân chánh, mới đúng, mới hợp quy 

luật. Nếu thiếu một trong ba thành tố này thì không 

thể nào “chánh” được.  
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V. Kết luận. 

Đấy là ý nghĩa của Bát Chánh đạo, con đường 

thoát Khổ lành mạnh và thực nghiệm ngay trong hiện 

tại. Con đường thoát Khổ mà đức Phật đã dạy, trước 

tiên cần phải được thấu hiểu, hiểu đúng tính chất, hiểu 

đúng ý nghĩa ; thứ hai phải được thực hành. Thực hành 

tức là mình phải làm thường xuyên, trải nghiệm; và 

cuối cùng là chứng đạt nó.  

Ba bước mà về sau người ta hệ thống hóa bằng 

ba cái từ rất là hay - pháp học, pháp hành, pháp thành 

- nhưng nó biến thành chuyên môn hóa thuật ngữ rồi 

chứ không còn sống động như trước nữa. Thực tiễn chỉ 

thế này: Mình muốn làm mình phải hiểu nó là cái gì. 

Khi hiểu rồi phải thực hành, phải trải nghiệm. Trải 

nghiệm rồi mình mới đạt được mục đích mình hướng 

đến. Do vậy thấu hiểu, thực hành, trải nghiệm để mà 

đạt đến. Đó là ba bước cần thiết. 

Sau này người ta hệ thống hóa bằng cách lấy 

Bốn Sự Thực (Tứ Diệu đế), cùng với ba bước này 

nhân ra thành mười hai. Cho nên Bát Chánh đạo từ 

trước chỉ là tám thành tố được vẽ trong bánh xe thành 

tám cái căm thôi, bây giờ người ta vẽ thành mười hai. 

Cuối cùng thì nó chỉ là biểu tượng chứ không còn sức 

sống nữa. Cái chúng ta cần ở đây là một Con đường 

thoát Khổ, có sức sống, phải được thấu hiểu, phải 
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được thực hành, trải nghiệm và thành tựu ngay trong 

đời sống hiện tại. 

Vậy bây giờ làm sao để thực hành?  

Thực hành không phải ở một thiền viện, một trú 

xứ nào hết, mà ngay trong cuộc sống của chúng ta. 

Bất kỳ khi nào, ở trạng thái nào, khi mình đã hiểu rồi 

thì mình ứng tác, ứng đối ngay đó luôn. 

Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, chúng ta luôn 

giữ trạng thái thấy biết đúng đắn, tỉnh táo, sáng suốt 

không bị sai sử bởi tham sân, không bị đồng hóa, 

không bị nó lôi vào cái vòng nô lệ. Giả sử theo thói 

quen cũ, mình khởi lên tham, sân ở từng đối tượng thì 

lập tức mình nhận ra nó ngay và đừng để nó rủ rê, lôi 

cuốn mình vào cái vòng đó: nhận ra và buông ngay 

xuống. Đó chính là Chánh kiến trong cuộc sống hằng 

ngày, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, ứng xử,... 

Khi cần phải biết cái gì bằng suy nghĩ, ta cần suy 

nghĩ hợp lý, những ý nghĩ không hại mình, không hại 

người, không tổn hại cả hai. Và khi hướng đến đối 

tượng thì luôn luôn với tâm từ và tâm bi. Đó là Chánh 

tư duy.  

Khi nói năng, truyền đạt thì phải như nội dung 

Chánh ngữ đã trình bày là: Muốn truyền đạt cho 
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người khác thông tin gì đó hoặc nói cho người ta hiểu 

một vấn đề thì phải dựa trên nền tảng sự thực. Tuy 

nhiên trong một số tình huống, sự thực có thể được  

thay thế bằng thiện ý, xuất phát từ cái tâm từ ái, bi 

mẫn tốt đẹp chứ không phải muốn làm tổn hại ai hết. 

Dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta muốn tồn tại 

thì phải mưu sinh. Làm cái gì, dù cuốc đất đi chăng 

nữa cũng phải có lương tâm của người cuốc đất. Đi 

quét rác thì cũng làm trọn vẹn lương tâm của một 

người đi quét rác. Không bỏ dở giữa chừng, không 

đẩy trách nhiệm cho người khác, không làm dở dang 

mà quay ra làm cái khác: làm cái gì cũng phải chung 

thủy, trọn vẹn trước sau và đầy trách nhiệm. 

Như vậy, những hành vi của mình trong đời sống 

hằng ngày luôn dựa trên nền tảng sáng suốt, tỉnh táo. 

Mà đạo Phật là gì? Là đạo sáng suốt, tỉnh táo chứ không 

phải gì hết. “Phật” chính là sáng suốt, tỉnh táo. Mình 

luôn luôn giữ được tâm thái sáng suốt, tỉnh táo, biết rõ 

hành vi của mình khi đi, đứng, ngồi, nằm, ứng xử, làm 

việc từ lớn đến nhỏ, quan tâm đến người khác thì đời 

sống của mình thế nào? Có thể thấy ngay hiệu quả của 

việc này ngay trong đời sống hiện tại. 

Cho nên đức Phật nói, nơi nào có Bát Chánh đạo 

nơi đó có giác ngộ. Giác ngộ ở đây là thấy rõ bản chất 

của từng hiện tượng, sự việc. Và mình sống thế nào 
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để thuận theo quy luật, thuận theo diễn tiến tự nhiên 

của hiện tượng, và không làm tổn hại ai hết. Mục đích 

hướng đến của Bát Chánh đạo là hết Khổ, chấm dứt 

Khổ - nói theo kiểu thuật ngữ là Diệt đế. Diệt là diệt 

cái gì? Chính là chấm dứt tất cả Khổ. 

Chúng ta đã biết hiện tượng Khổ rồi, biết nhân 

sinh Khổ rồi, hiểu con đường thoát Khổ là gì. Thực 

hành nó, trải nghiệm nó, để mình từng bước một thấy 

rõ, và nếm được hương vị giác ngộ ngay hiện tại. 

Người ta nói chấm dứt Khổ là để đến Niết-bàn. 

Sau này, sách vở nói về Niết-bàn nhiều lắm, nhưng 

toàn những từ phủ định thôi. Nào là nơi đó không có 

tham, không có sân, không có si; nơi đó không có 

nhân, ngã, bỉ, thử; nơi đó không có các lậu hoặc, 

phiền não,... Nhưng mà chữ “Niết-bàn” gốc gác xa 

xưa trong ngôn ngữ Ấn Độ là phiên âm của chữ 

“nibban” hay “nibbāna”, tùy theo cách phát âm. Nó 

được hình thành bởi hai từ tố là “vana” và “ni”. 

Nhưng khi thành lập từ theo nguyên tắc của ngôn ngữ 

này thì người ta gấp đôi phụ âm và chèn thêm một 

phụ âm phù hợp, thì “ni”, “vana” có phụ âm “v” biến 

thành âm môi và gấp đôi phụ âm thành “nibban” hoặc 

“nibbāna”. “Ni” tức là rời khỏi, ra khỏi, tách khỏi, lìa 

khỏi; “vana” là khu rừng, nơi tăm tối, nơi nhiều nguy 

hiểm đe dọa; do vậy, “nibbāna” là ra khỏi khu rừng, 
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ra khỏi bóng tối, ra khỏi nơi đe dọa. Đó là nghĩa gốc 

của từ “nibbāna”. 

Và trong dân gian Ấn Độ thì nó còn có một 

nghĩa khác nữa; rất là cụ thể trong đời sống. Ví dụ 

như có hai người nói chuyện với nhau, nói một lúc vì 

quan điểm khác nhau cho nên bắt đầu to tiếng. Trong 

đó một người có vẻ sân si thì người đối thoại kia nói 

thế này: “Tôi không nói chuyện với ông nữa, bao giờ 

cái tâm ông niết-bàn đi đã thì chúng ta nói chuyện 

tiếp”. Hoặc câu chuyện một ly nước đang nóng. Có 

một người đang đi đường khát nước quá mới vào nhà 

bên đường xin nước. Chủ nhà rót ra một ly nước 

nóng. Ông khách cầm ly nước định uống liền thì chủ 

nhà ngăn lại nói: “Khoan đã! Bác để cho ly nước niết-

bàn cái đã rồi hẳn uống. Bây giờ uống vô là phỏng 

miệng.”  

Thế thì niết-bàn trong nguyên ngữ dân gian của 

nó là gì? Là trạng thái mát lạnh, trạng thái lắng dịu. 

Cái tâm sân hận đang sôi sục thế này, niết-bàn cho cái 

tâm đó lắng dịu xuống. Ly nước đang nóng thế này 

phải để cho nó niết-bàn, nguội lạnh đã, không còn có 

khả năng gây tổn hại nữa. Nghĩa của từ dùng rất là cụ 

thể, chứ không phải cao xa gì hết. 

 Và Niết-bàn không phải là cõi, là cảnh để khi 

chết chúng ta tái sinh, hóa sinh lên đó. Đối với người 
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giác ngộ thì Niết-bàn là trạng thái tâm mà ở đó mọi 

phiền não lắng dịu, mọi khổ đau lắng dịu, mọi tham 

sân lắng dịu. Diệt đế tức là Niết-bàn. Và muốn chấm 

dứt nó thì chúng ta phải thực hành con đường thoát 

Khổ này; và quan trọng là ngoài chuyện đó, phải thấy 

ra bản chất cái ảo tưởng, bày đặt ra, của cái gọi là ngã, 

ngã sở, tự ngã trong chúng ta. 

 Ở đây thầy nói lách ra một chút về vấn đề này. 

Hiện tượng sự vật, ví dụ như thời tiết, nó vẫn diễn tiến 

hằng ngày, nhưng người vui thì nói, hôm nay trời đẹp 

quá; người không vui thì nói rằng, hôm nay sao nhìn 

trời nó thảm quá. Người ta nhìn cảnh, mà thực ra phản 

ánh chính nỗi lòng của mình, nội tâm chủ quan của 

mình chứ không phải là trung thực. Thực ra nắng vẫn 

vậy, gió vẫn vậy, cây vẫn vậy,… nhưng tâm trạng 

khác nhau thì người ta nhìn sự vật bằng các lăng kính 

thích hay không thích, vui hay buồn,.... Hay khi bệnh 

nó tới thì đúng ra mình thấy nó tới thôi; nhưng mình 

thấy khổ vì tôi bị bệnh, tôi đau. Thực ra không cần 

nói “tôi, ta” ở đây; không cần ghép nó vào. Bệnh chỉ 

là một hiện tượng vật lý, khi tứ đại bất hòa với nhau 

sinh ra. 

Có một câu chuyện thầy đọc ngày trước có liên 

hệ đến cái này. Trong thời La Mã, bấy giờ có vị tướng 

tấn công một thành phố và bắt giữ một nhà hiền triết. 

Vị hiền triết này nổi tiếng là người theo phái khắc kỷ, 
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tức là sống không làm phiền ai hết. Ông tướng này 

mới hỏi: 

- Ông có phải vị hiền triết kia không? 

Ông xác nhận đúng. 

- Nghe nói ông theo thuyết khắc kỷ, ông có thể 

chấp nhận mọi thứ người ta chửi mắng, làm nhục? 

- Dạ, có thể làm được. - Vị hiền triết đáp. 

- Vậy thì bây giờ tôi bẻ chân ông, ông có chịu 

được không? 

Ông hiền triết trả lời: 

- Nếu tướng quân bẻ chân tôi thì chân nó gãy. 

- Tưởng gì! Gãy tôi cũng bẻ.  

Rồi ông tướng bắt lính bẻ chân nhà hiền triết. 

Trong đầu vị tướng này nghĩ, ông này chỉ nói vậy 

thôi, chứ nếu bị bẻ chắc ông phải than khóc, kêu gào 

đau khổ. Té ra bẻ xong thì vị hiền triết chỉ nói: 

- Thì tôi đã nói rồi. Bẻ thì gãy. 
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Và không một lộ ra chút gì không hài lòng khi bị 

đối xử tàn nhẫn như vậy. 

Ở đây nói đến thái độ tỉnh táo, sáng suốt của nhà 

hiền triết: nhìn mọi sự vật hiện tượng xảy ra không có 

“cái ta”, “của mình” trong đó. Cho nên chấp nhận 

chuyện xảy ra mà không phải đau khổ gì về nó cả. 

Bậc trí giả chỉ nhìn nhận sự vật và nói lên sự thực. 

Hôm nay thầy giảng xong nội dung cốt lõi của 

bài kinh Chuyển Pháp Luân. Những phần nói thêm 

như khi đức Phật thuyết xong thì Ngài Kiều-Trần-

Như thấy rõ “cái gì có sinh có diệt”, và chư thiên tán 

tụng, đó là những phần phụ thôi. Còn cái chủ yếu của 

pháp thoại này chính là đức Phật nói về Bốn Sự Thực 

liên hệ đến Khổ: thứ nhất là các hiện tượng Khổ, thứ 

hai là nguyên nhân sinh Khổ, thứ ba là chấm dứt Khổ, 

và thứ tư là Con đường chấm dứt Khổ. Đây là con 

đường sống lành mạnh thanh thoát, cách gọi khác của 

Trung đạo.  

Trung đạo trong bài kinh này không mang ý 

nghĩa triết học, cũng không phải nghĩa đen như người 

ta thường hiểu là con đường giữa của hai con đường có 

sẵn. Mà thứ nhất, nó phải tránh hai lối sống cực đoan: 

quan niệm sống hưởng thụ dục lạc và mặt kia là khổ 

hạnh ép xác. Từ đó là phải thấu hiểu, phải thực hành, 

trải nghiệm, cuối cùng là thấy ra được bằng cách đi 
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theo con đường thoát Khổ, tức là Bát Chánh đạo gồm 

có tám thành tố. 

Thầy đã chia xẻ cho tất cả mọi người cùng biết. 

Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 8, năm 2019 
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KINH ĐẠI NIỆM XỨ 

Chúng ta bắt đầu vào chủ đề của buổi giảng hôm 

nay. Thầy sẽ giảng về một đề tài khá quan trọng. Đây 

là một trong những bài kinh cốt lõi về thực hành lời 

dạy của đức Phật trong hệ thống Phật học Nguyên 

thủy. Đó là bài kinh Đại Niệm Xứ, tên Pāli là 

Mahāsatipaṭṭhāna. 

Đặc biệt trong những thập niên gần đây, bài kinh 

này được phổ biến khá rộng rãi ở các nước thuộc 

truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và cả ở một số 

các thiền viện phương Tây. Bài kinh này là chỗ dựa 

cho các thiền viện hoặc truyền thống thiền minh sát, 

thiền tuệ, từ Pāli gọi là vipassanā bhāvanā.  

Nhưng hôm nay thầy giảng bài kinh này không 

phải với mục đích là để dạy thiền, giống như lâu nay 

người ta hiểu về bài kinh, mà để làm rõ một sự thực. 

Trong bài kinh này có rất nhiều vấn đề liên hệ đến 

Phật học. Và một số vấn đề cần phải tách bạch rõ giữa 

ba từ: pháp học, pháp hành và pháp thành, mà người 

ta liên kết chúng với nhau trong truyền thống Phật học 

Nguyên thủy, rồi phân định ra những bài kinh nào 
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thuộc nội dung này, bài kinh nào thuộc nội dung kia. 

Người ta cho rằng, có những bài kinh đức Phật dạy 

pháp học, có những bài kinh đức Phật dạy pháp hành. 

Bài kinh Đại Niệm Xứ này được xem là bài kinh về 

pháp hành. Một số bài kinh thì được xem là chỉ rõ về 

pháp thành, nghĩa là khi tu tập như vậy sẽ chứng đắc 

cái gì, thành tựu cái gì. 

Thuở xưa, khi thầy bắt đầu làm quen với Phật 

học, đặc biệt là Phật học Nguyên thủy, khi đó với 

trình độ nhận thức, trình độ và trải nghiệm tu học, trải 

nghiệm về thực tiễn cuộc sống chưa có nhiều nên thầy 

rất tin vào các chú giải, các giải thích, hướng dẫn của 

các bậc tiền bối, các vị thiền sư ngày trước. Nhưng 

mà sau này, có lẽ nhân duyên chín muồi, rồi qua 

những trải nghiệm, những nhận biết của mình đối với 

vấn đề thì thầy hiểu ra, thấy ra vấn đề không phải như 

vậy nữa. Thời gian đầu của giai đoạn này thầy ngần 

ngừ không muốn chia xẻ cái thấy biết khác với truyền 

thống đó. Cho đến gần đây, sau nhiều đắn đo, cân 

nhắc, thầy bắt đầu đem cái hiểu biết và trải nghiệm 

của mình để chia xẻ với mọi người. Như bài kinh 

Chuyển Pháp Luân, vài năm trước thầy khởi sự giảng; 

các khóa tiếp cũng giảng nhưng chưa dám chia xẻ đầy 

đủ, chỉ mỗi lần một ít. Đến khóa Xuất gia gieo duyên 

mùa xuân vừa rồi (2019), thầy mới thực sự chia xẻ 

hết. Khi ấy thầy quyết định cho ghi âm lại, là một ví 

dụ cho quá trình. 
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Bài kinh này liên hệ với bài kinh Chuyển Pháp 

Luân như thế này: Trong kinh Chuyển Pháp Luân, 

đức Phật lặp đi lặp lại nội dung này, thầy đã chuyển 

ngữ ra đó là Bốn Sự Thực: Sự Thực về hiện tượng 

Khổ, Sự Thực về nguyên nhân Khổ, Sự Thực hết 

Khổ, và Sự Thực về Con đường chấm dứt Khổ. Đây 

là những điều cần phải được thấu hiểu, cần phải được 

thực hành, cần phải được chứng ngộ. Nhưng mà các 

vị đời sau diễn giải thêm pháp học, pháp hành và 

pháp thành và nhân với Bốn Sự Thực thành mười hai, 

gọi là Tam tuệ luân. Nhưng với nội dung đức Phật nói 

thầy hiểu theo nghĩa khác. 

Nếu bất kỳ một trong Bốn Sự Thực đó đều phải 

trải qua ba bước: học, hành và thành thì chỉ cần đưa ra 

là thấy cái phi lí của nó ngay. Thầy ví dụ, chấm dứt 

Khổ không thể nào thực hành, không thể nào là thấu 

hiểu, chấm dứt Khổ phải chứng ngộ, chứng đạt, vượt 

qua. Hiện tượng Khổ, ai sống trên đời cần phải trải 

nghiệm, có trải nghiệm mới nhận ra nó là cái gì. Hiện 

tượng Khổ thì làm sao mà chứng ngộ? Hiện tượng 

Khổ làm sao mà thực hành?  Ví dụ mình chưa từng 

trải qua bệnh thì làm sao mình biết được cái khổ của 

bệnh? Mình chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt 

đâu biết cái khổ của thương yêu rồi phải xa lìa là khổ? 

Mình chưa từng trải qua cái khổ do ở cùng nhau, do 

chung đụng, do va chạm với những vật, người, cảnh 

mà mình không hợp, không vừa lòng khả ý, khả ái thì 
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làm sao mình thấy được khổ? Còn nguyên nhân Khổ 

thì thế nào? Phải nhận ra nó gốc gác từ đâu. Phải nhận 

ra, thấy ra nguyên nhân khổ ở đâu, hiểu thấu rõ 

nguyên nhân Khổ là cái gì, do cái gì, nguyên nhân gì 

mà đi đến hậu quả như thế này. Cái đó không thể nào 

gọi là trải nghiệm được, không thể nào chứng ngộ 

được, nó cần nhận thức và hiểu rõ. Còn lộ trình thoát 

Khổ, con đường thoát Khổ cũng không phải để hiểu, 

để nhìn, để ngắm, để quan sát mà phải thực nghiệm, 

thực hành. Chính vì vậy, mỗi sự thực kèm theo một 

ứng xử đúng mức mới hiển lộ được kết quả; không 

thể ghép cái này qua cái khác một cách máy móc. 

Đại Niệm Xứ là pháp thoại đức Phật chỉ dạy về 

lộ trình thoát Khổ. Trong lộ trình thoát Khổ, tám 

thành tố mà chúng ta đã biết qua pháp thoại Chuyển 

Pháp Luân, gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 

ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 

Chánh niệm, Chánh định - được hiển lộ, được thực 

nghiệm, thực hành như thế nào thì bài kinh này sẽ làm 

rõ vấn đề đó. Đó là nội dung chúng ta tìm hiểu về bài 

kinh Đại Niệm Xứ.  

I. Giới thiệu bài kinh. 

Nhiều dịch giả hoặc một số vị cao tăng thạc đức 

thời trước cũng như thời nay dịch thẳng vào nội dung 

của nhóm từ Pāli gọi là “Tứ Niệm Xứ”. Về thuật ngữ 
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chữ Hán thì có vị dịch là Bốn Lĩnh vực quán niệm, có 

vị dịch là Bốn Thiền án. Vậy do hiểu biết và nhận 

thức của mỗi vị, người ta chuyển ngữ nhóm từ Pāli 

này sang từ Hán Việt hoặc là nửa Việt nửa Hán-Việt 

như vậy. Ngôn ngữ luôn luôn phải đi với hoàn cảnh 

cụ thể. Nếu bị tách khỏi hoàn cảnh cụ thể, rất dễ rơi 

vào tình trạng “tầm chương trích cú”, nghĩa là dẫn 

chứng không đúng hoặc bị dẫn giải sai nghĩa lý. 

 “Niệm” có nhiều nghĩa. Ví dụ như nói niệm và 

tụng (tụng niệm), thì đọc ra, có âm thanh gọi là 

“tụng”; còn đọc thầm gọi là “niệm”. “Niệm” còn có 

nghĩa là ghi nhớ; ghi nhớ dựa trên ý nghĩa gốc là ghi 

nhận (Pāli: sati). Có ghi nhận thì đi đến ghi nhớ; 

không có ghi nhận sẽ không có ghi nhớ.  

Nhưng trong bài kinh này, tất cả những nghĩa 

vừa liệt kê trên không dính dáng đến chữ “niệm” 

trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Nó không có liên quan 

đến ghi nhận, ghi nhớ; không phải là “niệm là đọc 

thầm”. “Niệm” ở đây là quán sát cho thấy rõ, từ Hán 

Việt gọi là minh sát. Quán sát thấy rõ, nghĩa là nó như 

thế nào thì thấy rõ đúng bản chất nó như vậy. Đó 

chính là “niệm” trong chủ đề của bài kinh này.  

Còn “xứ”, trong trường hợp này không phải là 

một xứ sở, không phải là một nơi chốn. Nó là đối 

tượng mà mình minh sát. Đối tượng này bao gồm 
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nhiều đối tượng nhỏ, không phải là một, cho nên gọi 

là “đại”.  

Ví dụ như khi nói đối tượng là thân vật lý này, 

thì trên thân vật lý này quán sát cái gì? Đó là quán sát 

phản ứng của hơi thở vào, hơi thở ra đối với thân như 

thế nào. Rồi quán sát cái thân đang tiếp xúc, đụng 

chạm với môi trường xung quanh làm sao. Tiếp đó, 

các oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, cởi y, ăn 

uống, các hành động lớn, nhỏ,... diễn ra trên thân này. 

Do rất nhiều đối tượng nhỏ như vậy, cho nên đây 

không gọi là một xứ được mà gồm nhiều xứ, nhiều 

đối tượng trên cùng một cái mình gọi chung là một 

nhóm, như vậy gọi là “đại xứ”. Làm rõ tất cả các hoạt 

động khi minh sát với từng đối tượng đang diễn ra 

trên thân tâm này, do vậy gọi là “Đại Niệm Xứ”. 

Nói tóm lại, Đại Niệm Xứ có nghĩa là minh sát, 

tức là quán sát thấy rõ các hoạt động đang diễn tiến 

với bốn nhóm đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. 

Bài kinh Đại Niệm Xứ này trong tạng kinh Pāli 

còn hai bản, một bản là “Đại Niệm Xứ” và một bản là 

“Niệm Xứ” thôi. Bản Đại Niệm Xứ này thì đầy đủ 

hơn. Mở đầu bài kinh cũng giống như mở đầu tất cả 

các bài kinh khác, là “Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ 

samayaṃ bhagavā...” Và hội chúng mà đức Phật 

thuyết giảng cho nghe là chư tỳ-khưu. Nhưng trong 
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một số chú giải mà thầy đọc được cho biết, đầu tiên 

bài kinh này được đức Phật giảng cho cư sĩ. 

 Địa điểm đức Phật thuyết giảng pháp thoại này 

là tại xứ Kuru. Kuru là một vùng đất thuộc miền Tây 

Bắc Ấn Độ. Cách đây hai ba năm, thầy có dịp qua 

thăm Ấn Độ. Khi đến thủ đô New Delhi, rồi qua thăm 

thành phố Đỏ của Hồi Giáo, và các vùng lân cận của 

New Delhi thì được người hướng dẫn cho biết, vùng 

đất này quan trọng vì có các thánh tích của Phật giáo, 

đặc biệt trong đó có Kuru - một đô thị cổ thời đức 

Phật và bài kinh Đại Niệm Xứ được đức Phật thuyết ở 

đây cho dân chúng ở vùng đó nghe. 

Chúng ta cần phải lưu ý, pháp thoại đức Phật 

thuyết giảng đầu tiên cho cư sĩ thì khác với chúng 

xuất gia. Chúng xuất gia ít nhiều có nền tảng căn bản 

về vấn đề tu học và họ sẽ dễ tiếp thu lời dạy đức Phật. 

Còn chúng tại gia, các vị cư sĩ gồm nhiều thành phần, 

nhiều tuổi tác, giới tính khác nhau, chắc chắn trình độ 

cũng khác nhau. Nhất là thời đức Phật người biết chữ, 

có trình độ học vấn như bây giờ không có nhiều. Do 

vậy, ngôn ngữ đức Phật thuyết ra phải là ngôn ngữ mà 

giới bình dân hiểu, thường chỉ có một nghĩa, không có 

hai nghĩa hoặc đa tầng nghĩa. Có như vậy người nghe 

mới tiếp thu dễ dàng, hiểu được lời của Ngài. Và mục 

đích của việc hoằng pháp, mà đức Phật phải rong ruổi 

nơi này qua nơi khác để thuyết giảng, chính là mong 
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rằng giáo pháp của mình ai nghe được, hiểu được, 

thực hành được thì mang lợi lạc cho họ.  

Dựa trên những tiêu chí như vậy, chúng ta phải 

đặt lại vấn đề: “Liệu bài kinh này đầu tiên đức Phật 

thuyết, với cách dịch nhiều từ Hán Việt không rõ 

nghĩa ở một số nội dung như thế này, thì người bình 

dân có hiểu nổi không, có nắm được ý đức Phật dạy 

không?” Đó là những thắc mắc khi thầy tìm hiểu về 

bài kinh này. Từ đó đặt ra những câu hỏi để mình lần 

mò tìm ra vấn đề. 

Sau khi thuyết giảng cho các vị cư sĩ, và khi họ 

hiểu được, thực hành được như lời dạy của đức Phật 

thì sau đó đức Phật mới đem nội dung pháp thoại này 

giảng lại cho chúng xuất gia nghe. Nhưng về sau, khi 

trùng tuyên, san định, hệ thống hóa lại những lời dạy 

của đức Phật, đặc biệt là khi ghi thành văn bản, các 

nhà kết tập, các nhà chú giải chắc chắn can thiệp 

không ít vào các nội dung kinh văn. Ví dụ như những 

bài kinh trùng lặp nội dung thì người ta sẽ chọn một 

bài tiêu chuẩn nhất, đầy đủ nhất đưa ra làm mẫu. 

Cũng như loại dần những nội dung người ta cho rằng 

không quan trọng để làm hiện rõ cái chính, cái quan 

trọng hơn. Việc này về mặt nào đó là tốt, nhưng lại vô 

tình loại mất những điều tưởng ra là không quan 

trọng. Trong trường hợp bài kinh này, yếu tố cư sĩ là 

hội chúng đầu tiên được nghe lời đức Phật dạy trở 
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thành vấn đề quan trọng. Vì khi giảng cho hội chúng 

cư sĩ thì chắc chắn ngôn ngữ đức Phật dùng sẽ gần 

gũi, dễ hiểu hơn, như những câu chuyện bình thường 

họ nghe và được chuyển tải thành vấn đề giác ngộ. 

Trước khi đi sâu vào nội dung kinh văn, thầy hỏi 

mọi người có biết Bát Chánh đạo là gì không? Và mỗi 

cái “chánh” trong đó là gì? Phải hiểu thì chúng ta đi 

vào cái này mới thấy rõ. Vì như thầy đã nói, đây là 

bài kinh, làm hiển lộ ý nghĩa thực nhiều nhất về việc 

thực hành Bát Chánh đạo. 

II. Khái quát về Bát Chánh đạo. 

Trong kinh văn, Bát Chánh đạo là: “Sammā-

diṭṭhi, sammā-saṅkappa, sammā-vācā, sammā-

kammanta, sammā-ājīva, sammā-vāyāma, sammā-

sati, sammā-samādhi”, được dịch ra tiếng Việt là: 

“Chánh kiến: thấy đúng, Chánh tư duy: suy nghĩ 

đúng, Chánh ngữ: nói đúng, Chánh nghiệp: hành động 

chơn chánh, Chánh mạng: nuôi mạng đúng pháp,...” 

Cái gì cũng có chữ “chánh” ở đầu.  

Nhưng bây giờ thử đặt câu hỏi ngược lại, Chánh 

kiến là thấy như thế nào gọi là “đúng”? Chánh tư duy 

là suy nghĩ “đúng” thì dựa trên tiêu chí nào? Chánh 

ngữ thì nói sao để biết là nói “đúng” đây? Khi dùng từ 
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“đúng” nghĩa là phải có đúng, có sai. Vậy thì tiêu chí 

nào để xác định cái này đúng, cái này sai? 

Một số người nói “chánh” là ngược với “tà”. Ý 

nói “chánh” là thiện, là lành, là tốt; còn “tà” là xấu, là 

độc. Vậy lấy tiêu chí, hệ giá trị nào để đem ra so sánh, 

đối chiếu chánh với tà, tốt với xấu? 

Một số sách Phật học khác thì giải thích Chánh 

kiến là thấy đúng theo lý nhân quả, nghiệp báo, thấy 

đúng theo lý nhân duyên, thấy rõ vô thường, khổ, vô 

ngã. Tức là lôi một loạt các khái niệm, thuật ngữ Phật 

học ra để chứng minh là chánh. Nhưng nói như thế lại 

càng thêm mù mờ hơn nữa. Ngày xưa thầy đọc cái đó 

thầy cũng chẳng hiểu gì hết. Dùng cái đó mà giải 

thích cái “chánh” thì đúng là thay vì mình gỡ sợi chỉ 

bị mắc có một chút, lại bị đưa thêm một chùm chỉ rối 

thì càng không biết thế nào để mà gỡ hết. Nếu nói 

thấy theo lý nhân quả thì mình phải học hiểu biết nhân 

quả là cái gì? Thấy theo nghiệp báo thì nghiệp báo là 

cái gì? Thấy theo nhân duyên thì nhân duyên, duyên 

khởi là cái gì nào? Mà đọc thêm những cái đó thì càng 

rối cái đầu thêm nữa.  

Nếu ai có nghe thầy giảng về Bát Chánh đạo 

trong kinh Chuyển Pháp Luân tại khóa Xuất gia gieo 

duyên mùa xuân vừa rồi (2019) thì đã rõ chữ “chánh” 

trong mỗi thành tố là gì rồi. Về sau này thầy mới hiểu 



86 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

ra vấn đề. Còn trong bài kinh thì khi đó đức Phật chỉ 

trình bày, không giải thích về tám thành tố này, không 

nói từng cái chánh là cái gì. Chuyện diễn giải về Bát 

Chánh đạo là chuyện đời sau chú giải. Do đó thầy tự 

đặt ra hai tình huống. Một là có thể chữ “chánh” đó 

do người nghe đã hiểu nội hàm là cái gì rồi nên đức 

Phật không cần giải thích. Trường hợp thứ hai là phải 

có một tiêu chí chung. Trong Phật học, tiêu chí chung 

là cái gì? “Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết 

giảng chỉ có một mục đích duy nhất là nhất hướng 

yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 

niết-bàn”. Nghĩa là mọi nội dung đức Phật nói đều 

đưa về một hướng thôi, chính là: phải thấy tham, sân 

ở chỗ nào và buông bỏ được tham sân. Vì tham, sân là 

nhân chi phối khiến cho chúng sanh mê mờ, trôi lăn 

sinh tử. 

1. Chánh kiến. 

Khi mình tiếp xúc sự vật, nhận biết sự vật là 

chánh hay tà hoặc không chánh không tà liền xuất 

hiện. Chúng ta tiếp xúc với các đối tượng, hoặc thế 

giới thông qua cái gì? Nhận biết thông qua cái gì? Đó 

là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - lục căn với lục trần, 

phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với các 

đối tượng của nó: mắt thấy cái gì, tai nghe cái gì, mũi 

ngửi cái gì, lưỡi nếm cái gì, thân đụng chạm cái gì, ý 

thì có các đối tượng trong thân hoặc bên ngoài gợi ra. 
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 Khi gom ý nghĩa nhận biết đối tượng của tất cả 

lục căn lại, trong thuật ngữ chữ Hán, thầy dẫn ra một 

nhóm từ chỉ rõ, đó là “kiến, văn, giác, tri”. “Kiến” là 

thấy, “văn” là nghe, “giác” là hay biết, “tri” cũng là 

hay biết, nhưng một bên là bằng nhận thức, một bên 

bằng xúc chạm. Cho nên gọi chung thành “thấy, nghe, 

hay, biết”. Chánh kiến mở rộng ra nghĩa là thấy, nghe, 

hay, biết chứ không phải chỉ “kiến” không thôi. Nó 

biểu hiện cho sự tương tác khi lục căn tiếp xúc với lục 

trần. Toàn bộ cái biết đó gọi là “kiến”. 

Làm sao biết nó “chánh”?  

Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, thì sẽ luôn luôn 

xảy ra ba phản ứng: thích, ghét và dửng dưng. Thấy 

cái gì vừa lòng, hợp gu thì thích; không vừa lòng, 

không hợp gu thì ghét; hoặc một trạng thái khác là 

dửng dưng vì nó không dính dáng, không tạo được ấn 

tượng với mình cho nên mình không thèm quan tâm. 

Mà khi thích, ghét, dửng dưng thì mình có trung thực 

thấy, trung thực nghe, trung thực biết đối với đối 

tượng không? Khi mình nhìn sự vật với cái tâm tham, 

tâm sân, hoặc với tâm dửng dưng, mình có biết rõ sự 

vật là cái gì không? Có biết nhưng mà biết qua lăng 

kính của ba phản ứng trên, còn chúng ta không thực 

thấy đối tượng là cái gì. Có nghĩa là thấy, nghe, hay, 

biết bị tham sân chi phối; không còn sáng suốt tỉnh 

táo; không còn trong sáng đối với đối tượng nữa mà 
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luôn luôn tiếp xúc đối tượng với “lăng kính màu”; nó 

không còn “chánh” nữa. 

Cái “chánh” đức Phật muốn nói là cái này. Bây 

giờ mình lột trần cái đó đi. Tiếp xúc sự vật không qua 

tham, không qua sân, không qua dửng dưng - có nghĩa 

là không còn kính màu nào nữa - thì thấy, nghe, hay, 

biết đó mới là thực. “Chánh” đây là thực, chứ không 

phải đúng sai, không phải xấu tốt. Sự thực, sự thực 

trần trụi chưa có vỏ bọc nào che đậy, chưa có gì hết. 

Đó mới là Chánh kiến.  

2. Chánh tư duy. 

Chánh tư duy định nghĩa thế này cho dễ hiểu: 

Những suy nghĩ, ý niệm, vận động nào trong đầu óc 

của chúng ta mà bắt nguồn từ sự thực, không bị thúc 

đẩy bởi tham, sân, bản ngã, cũng như không có ý 

niệm, ý nghĩ, suy nghĩ gì hại mình, hại người (vô sân 

tư duy, vô hại tư duy). Mà là từ ái tư duy, bi mẫn tư 

duy hoặc là chân thật tư duy thì gọi là Chánh tư duy. 

3. Chánh ngữ. 

Chữ “ngữ” trong Chánh ngữ ở đây giống như 

nguyên tắc sống thứ tư trong năm nguyên tắc sống 

của một Phật tử tại gia mà đức Phật dạy. Nó không 

chỉ là lời nói, mà cần phải hiểu nghĩa rộng hơn.  
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Mục đích của lời nói là gì? Là truyền đạt thông 

tin đến người khác hoặc đến một đối tác nào cần 

thông tin. Do vậy, bất kỳ phương tiện truyền tải thông 

tin nào như âm thanh, cử chỉ, dấu hiệu, tín hiệu, chữ 

viết,... đều thuộc nội hàm này. Ví dụ người đời trước 

để lại cho người đời sau thông qua chữ viết, văn bản, 

văn tự; người ở xa truyền đạt thông tin cho người 

khác bằng điện thoại, hệ thống viễn thông bất kỳ hoặc 

qua các vệ tinh; người bị câm, điếc dùng dấu hiệu để 

trao đổi; hoặc các đội cấp cứu ngày xưa chưa có các 

phương tiện thông tin truyền thông hiện đại thì người 

ta dùng các loại dấu hiệu quy ước về cờ hoặc tín hiệu 

còi,... Tất cả những phương tiện nào chuyển tải được 

nội dung cần chuyển tải thì đó đều thuộc phạm vi của 

ngữ, chứ không phải chỉ có lời nói.  

Và như thế nào gọi là Chánh ngữ?  

Vị A nói với vị B có một số thông tin, nội dung 

qua lại không thật. Ngày hôm sau vị B biết vị A nói 

không thật với mình thì thái độ sẽ thế nào? Vị B chắc 

chắn sẽ có phản ứng: hoặc là từ đây sẽ không tin vào 

những điều vị A nói nữa, hoặc là tin dè chừng 50-50. 

Niềm tin, sự tin cậy lẫn nhau bị giảm thiểu và có thể 

bị tổn thương. Nếu hai bên tình cảm càng gắn bó sâu 

đậm thì sự dối trá, không trung thực càng gây tổn hại 

cho người thân của mình. 
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Trong làm ăn, anh bán hàng giả; lần sau người ta 

có tin tưởng mua hàng của anh nữa không? Chắc chắn 

không. Nhiều chuyện lắm, nhưng có thể tóm tắt thế 

này: Qua thông tin chúng ta truyền đạt cho người 

khác, muốn tạo sự tín nhiệm, trung thực và giao kết 

lâu dài thì phải dựa trên sự tin cậy; mà tin cậy thì dựa 

trên sự thực. Thầy không nhớ ai nói nhưng câu này 

nghe rất hữu lý: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là cái bánh 

mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật 

nữa.” Nghe thì có vẻ là đánh đố nhau chơi. Nhưng ví 

dụ này, người ta trộn lẫn các thông tin hư thực với 

nhau để tung ra thị trường. Khi phát hiện ra sản phẩm 

mình tiếp nhận chỉ một nửa là đúng nguồn gốc, thì tổn 

hại hết sức lớn. Cho nên người ta nói “một nửa sự 

thực không phải là sự thực” có nghĩa là, hoặc bạn nói 

thật hoàn toàn hoặc bạn giữ im lặng; còn nếu bạn chỉ 

nói một phần sự thật thì sẽ là dối trá. 

Bên cạnh đó, Chánh ngữ có một nội hàm tương 

tự như Chánh tư duy. Đạo Phật luôn luôn có hai đặc 

tính này: đặc tính tôn trọng sự thực và đặc tính bi 

mẫn, quan tâm đến chúng sanh khác. Trong Chánh 

ngữ cũng có thêm nội hàm “từ bi” này. Nên có những 

sự thực không phải là thực nhưng vẫn được người ta 

công nhận, thông cảm, đánh giá tốt. Chẳng hạn như 

bác sỹ khám cho bệnh nhân, phát hiện ra bệnh nhân 

này có bệnh nan y, nhưng hoàn cảnh của ông nghèo 

quá. Bây giờ nói thật bị nan y, chữa trị bệnh phải tốn 
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nhiều tiền,... thì chỉ nghe thời gian kéo dài nhiều năm 

nhiều tháng và số tiền lớn để chữa trị thôi, bệnh nhân 

có thể phiền não mà chết trước khi được điều trị luôn. 

Nên khi xét về hoàn cảnh như vậy, bác sỹ có thể nói 

một cách nhẹ nhàng, “Bệnh không có gì đâu, bác có 

thể về ăn uống thoải mái, thảnh thơi; chỉ một thời gian 

ngắn thôi sẽ trở lại bình thường.” Nhưng tình trạng 

bệnh chắc chắn sẽ phát triển; và cuối cùng làm cho 

bệnh nhân đó chết; nhưng ít nhất trong thời gian đó 

bệnh nhân không phải lo lắng thêm nữa, không sợ hãi 

về bệnh chứng hay về tài chính nữa. Trong trường 

hợp này bác sỹ đã nói dối, không thật, nhưng mà về 

mặt nào đó thì cái này chính là Chánh ngữ. Vì quan 

tâm đến người khác, thương người khác, muốn giúp 

đỡ người khác thật lòng của mình và không muốn làm 

người ta đau khổ. 

4. Chánh nghiệp. 

Về khẩu đã có Chánh ngữ, về ý thì có Chánh tư 

duy rồi. Những hành động về thân thuộc thành tố thứ 

tư gọi là Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là những hành 

động không tổn hại mình, không tổn hại người,  

không tổn hại cả hai. 

Ví dụ uống rượu có hại mình không, có hại 

người không? Mới uống thì không hại ai hết, nhưng 

uống một hồi thì say, thần kinh không điều khiển 
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được thế là đôi khi mình làm gì mình không biết. Khi 

đó làm tổn hại người khác cũng chẳng biết vì không 

còn có ý thức về trách nhiệm của hành vi. Tóm lại, 

Chánh nghiệp là hành vi khi thể hiện ra ngoài tốt nhất 

thì lợi mình, lợi người, còn không thì ít nhất nó phải 

nằm trong giới hạn không hại mình, không hại người. 

Như trường hợp sát sinh, đánh đập người khác cũng là 

hành vi của thân. Nó rõ ràng là hại người khác, hại 

con vật ấy là điều dễ thấy trước mắt, nhưng còn hại 

mình lâu dài về sau vì phải chịu quả báo. Tất cả cái đó 

thuộc về ác nghiệp, không phải là Chánh nghiệp. 

5. Chánh mạng. 

Nghĩa là nuôi mạng hợp luật pháp, quốc gia, trú 

xứ và hợp với đạo lý. Đạo lý ở đây chính là luật nhân 

quả, nghiệp báo. Đối với vấn đề Chánh nghiệp, ngoại 

trừ những nghề đứng ở phương diện nào chúng ta cũng 

thấy là làm ác - chẳng hạn như buôn bán vũ khí, buôn 

bán nô lệ, buôn bán hoặc giết hại động vật, buôn bán 

rượu, chất say,... Những nghề này rõ ràng mang đến 

tổn hại cho xã hội, cho người khác, cho sinh linh khác 

thì đó không phải là Chánh mạng rồi; những nghề còn 

lại, chỉ dựa trên một tiêu chí thôi, mà nghề nào cũng 

phải có, là lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. 

Không có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp thì 

bác sỹ trở thành lang băm, thầy giáo trở thành người 
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lường gạt thế hệ trẻ, nông dân trở thành người đầu 

độc xã hội bằng thức ăn thức uống nhiễm độc,… 

Không có lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp, 

không quan tâm đến người khác trong khi hành nghề 

để kiếm sống, tồn tại thì đều có thể trở thành nghề 

nghiệp mưu sinh xấu độc chứ không phải Chánh 

mạng. 

6. Bộ ba: Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. 

Vốn người ta thường lôi ba thành tố này vào 

trong thiền dù là thiền định hay thiền quán, theo các 

khuynh hướng diễn giải sau này. Nhưng ngay trong 

pháp thoại đầu tiên về Bốn Sự Thực liên hệ đến Khổ, 

thầy thấy rõ đức Phật không nói gì đến chuyện thiền 

gì hết. Vì sao? 

Câu chuyện về đức Phật rất nhiều người biết. 

Một chi tiết chúng ta lưu ý sẽ thấy là vô lý, đó là 

những ngày đầu tiên khi tầm đạo, khởi nguyên mục 

đích tìm thầy của đức Phật lúc đó là tìm những vị đạo 

sư về tâm linh, các bậc thiền sư lỗi lạc nhất của Ấn 

Độ. Bấy giờ có hai vị đứng đầu về thiền, một vị đắc 

đến tầng thiền thứ bảy và một vị đắc đến tầng thứ tám 

của thiền Vô sắc giới. Đức Phật đã tìm đến thụ giáo 

với hai bậc thiền sư lỗi lạc này. Bằng năng lực phi 

thường, chỉ trong thời gian không lâu, Ngài đã chứng 
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đạt được khả năng tâm linh cao nhất của từng vị thầy. 

Lần lượt cả hai vị nhận  thấy cậu học trò trẻ tuổi xuất 

chúng như thế đều tha thiết muốn mời lại, đối xử như 

bạn để cùng dẫn dắt môn đệ, nhưng vị sa-môn trẻ 

Gotama kiên quyết từ chối. Và Ngài tiếp tục lên 

đường bởi Ngài thấy rõ là sau khi chứng đạt được hai 

tầng thiền cao nhất của thiền Vô sắc giới (Vô sở hữu 

xứ định và Phi tưởng phi phi tưởng xứ định), khi xả 

thiền ra thì tâm trạng Ngài không có gì thay đổi! 

Phiền não, u sầu,… mọi thứ vẫn như trước đó. Rõ 

ràng thiền định không đưa đến giải thoát khổ đau, 

phiền muộn. Tức là khi nhập thiền, thì những điều đó 

tạm lắng xuống. Giống như người bị bệnh trầm cảm 

thường được điều trị bằng thuốc an thần, nhưng khi 

thuốc hết hiệu lực thì đau nhức, hoang tưởng do bệnh 

tật của cơ thể vẫn trở lại hành hạ. Cũng vậy, phiền 

não nội tâm vẫn nổi lên liên tục sau khi xả thiền. Ngài 

thấy cái giới hạn của nó và Ngài bỏ thiền ngay phút 

đó, rồi Ngài tiếp tục tìm những phương pháp, những 

vị thầy khác nữa để tu luyện khổ hạnh.  

Sau này Ngài có kể lại một số trải nghiệm lúc 

Ngài lang thang trong núi sâu, tập tu theo những 

trường phái khổ hạnh quái đản như con thú hoang 

trong rừng vậy: thấy người là sợ, thấy người là trốn. 

Và Ngài chọn cách khổ hạnh nhịn ăn, rồi cuối cùng là 

nhịn thở. Sau khi trải qua khá nhiều các phương pháp 

tu tập khác nhau, Ngài đã đi đến giai đoạn kiệt quệ 
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của sức khỏe, bị ngất vì sức cùng lực tận do khổ hạnh 

nhịn ăn và nhịn thở. Vì vậy, khi Ngài giác ngộ, thầy 

khẳng định một điều: Sự giác ngộ của đức Phật không 

dính dáng gì đến thiền cả và không dính dáng gì đến 

khổ hạnh cả!  

Một kinh nghiệm Ngài trải qua trong quá khứ lúc 

bảy, tám tuổi khi theo vua cha ra dự lễ cày ruộng đầu 

năm. Mọi người thì vui chơi làm lễ còn hoàng tử bé lại 

ngồi dưới bóng cây một mình vì quen sống với nội 

tâm, không thích tụ tập, không thích đám đông ồn ào. 

Trong câu chuyện kể lại, Ngài an trú trong trạng thái 

tĩnh tọa giống như Sơ thiền. Trong trải nghiệm mà thầy 

biết thì không phải vậy, mà đó là một trạng thái buông 

hết tất cả các ác pháp, buông tất cả động tịnh bên 

ngoài. Ngài chỉ hướng tâm vào một đối tượng luôn 

luôn có mặt ở bên trong, đó là hơi thở. Cái gì cũng có 

thể bỏ mình mà đi hết, nhưng nếu mình còn sống thì 

hơi thở luôn bên cạnh mình. Và Ngài đã chơi trò chơi 

nội quán, thay vì ra bên ngoài tìm trò chơi khác. Ngài 

chơi trò chơi hơi thở bằng cách quán sát và nhìn ngắm 

nó. Và trong khi nhìn ngắm, quán sát hơi thở, Ngài đi 

vào trạng thái vắng lặng, an tĩnh. Suốt thời gian mọi 

người vui chơi ngoài kia suốt nhiều tiếng đồng hồ, 

Ngài ngồi yên dưới gốc cây. Và cho đến chiều, khi vua 

Tịnh Phạn cùng các quan và thị nữ trở về thì thấy 

hoàng tử vẫn ngồi dưới gốc cây, không đi đâu cả, trầm 

tư mặc tưởng một mình thế thôi. Cái kinh nghiệm đó 



96 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

nó trở lại với Ngài khi Ngài buông bỏ con đường khổ 

hạnh. Ngay trong đêm đó, nhờ cái thân được phục hồi 

phần nào khí lực sau bữa cơm của bà Sujātā dâng, 

Ngài hiểu mình cần phải làm gì. 

Khi tĩnh tọa dưới gốc cây bồ-đề Ngài minh sát 

hơi thở, tâm Ngài trong sáng, tĩnh vắng, lặng lẽ như 

vậy rồi Ngài đi sâu vào trạng thái đó. Ngài thấy rõ 

được bản chất của vấn đề của khổ. Đêm đó Ngài lần 

lượt từng bước đi sâu, đến cuối cùng, khi mặt trời ở 

phương Đông vừa hừng lên thì Ngài giác ngộ, thấu 

triệt toàn bộ vấn đề sinh tử. Do vậy giác ngộ ở đây 

không dính dáng gì đến thiền, không dính dáng đến 

khổ hạnh như sau này người ta tôn sùng khổ hạnh 

dưới hình thức đầu-đà. Ở đây thầy không tiện nói vì 

nó lan man nhiều chuyện, như vì sao đức Phật vẫn 

chấp nhận hình thức khổ hạnh dưới tên gọi đầu-đà, 

hoặc vì sao đức Phật vẫn chấp nhận hướng dẫn, giảng 

dạy cho một số vị về thiền. Chuyện đó dài, để sau. 

Chánh tinh tấn không có liên quan gì đến Chánh 

niệm như người ta hay nói. Chánh niệm trong Bát 

Chánh đạo chỉ có nghĩa là mình đang làm gì, đang ở 

trong trạng thái nào thì mình hoàn toàn biết rõ, minh 

sát nó. Duy trì trạng thái đó liên tục, không gián đoạn, 

không buông bỏ, tức là siêng năng, chăm chỉ, là 

Chánh tinh tấn. Để có hai trạng thái này thì tâm phải 

ổn định, không rối loạn, không chao đảo, không xáo 
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trộn và không vẩn vơ. Trạng thái tâm ổn định giống 

như mặt hồ không có gió, không có các loài cá, thủy 

tộc khuấy đảo làm nổi sóng, đây là Chánh định. Ba 

cái này hỗ tương với nhau. 

Và quan trọng hơn, năm thành tố đầu của Bát 

Chánh đạo: kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng không thể 

làm tròn chức năng của mình là “chánh” nếu không 

có ba thành tố sau luôn luôn hỗ trợ ở phía trong.  

Không có Chánh tinh tấn thì không có siêng 

năng chăm chỉ. Không có Chánh niệm thì không có  

tỉnh giác biết mình, không để tâm để tư từng sự việc 

khi xảy ra. Và không có Chánh định thì tâm dao động, 

loạn động. Như thế thì không thể nào có được Chánh 

kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 

mạng. Ba thành tố sau là ba chỗ dựa quan trọng của 

năm thành tố đầu.  

Thầy mất một ít thì giờ để giải thích về Bát 

Chánh đạo cho mọi người nắm rõ Bát Chánh đạo là 

gì, từ đó thầy mới bắt đầu nói đến mối liên hệ với bài 

kinh này. Pháp thoại Đại Niệm Xứ này là cụ thể hóa 

lộ trình thoát Khổ (Bát Chánh đạo).  

Nói theo ngôn ngữ hình tượng xã hội bây giờ là 

đức Phật “bắt tay chỉ việc” chứ không nói dông dài 

nữa. Dù là cư sĩ hay xuất gia thì niềm đau nỗi khổ 
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cũng giống nhau thôi. Vấn đề là khi nhận ra Khổ, thấy 

Khổ, chúng ta biết nguyên nhân Khổ và muốn thoát 

Khổ thì phải thực hành Con đường thoát Khổ. 

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung bài kinh, 

đọc đến đâu thầy giảng tới đó. 

III. Nội dung bài kinh. 

1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru 

(Câu-lâu), tại Kammāsadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) - đô 

thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị tỳ-khưu: “Này 

các tỳ-khưu.” Các tỳ-khưu trả lời Thế Tôn: “Bạch Thế 

Tôn.” Thế Tôn nói như sau:  

- Này các tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất, 

đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, 

diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết-

bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ. 

Đoạn kinh văn này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần 

ở một số đoạn. Đức Phật xác định Bốn Niệm xứ này 

là “Con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho 

chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành 

tựu chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn”. Đây là những nội 

hàm sẽ đạt được một khi thực hành theo con đường 

này một cách đúng mức.  
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Xác định như vậy là sao? Không có con đường 

thứ hai nào ngoài con đường này mà qua đó, Bát 

Chánh đạo có thể thực hiện được trọn vẹn. Với một số 

trường hợp khác thì Bát Chánh đạo có thể được thực 

hiện một phần. Nhưng Bốn Niệm xứ là con đường 

duy nhất thực hiện trọn vẹn Bát Chánh đạo. 

Thế nào là bốn? Này các tỳ-khưu, ở đây vị tỳ-

khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ 

trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, Chánh niệm để chế 

ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt 

tâm, tỉnh giác, Chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 

sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 

Chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Như vậy, đức Phật giới thiệu bốn đối tượng cần 

phải minh sát: thân, thọ, tâm và pháp, rồi nói qua định 

hướng minh sát bốn đối tượng này như thế nào.  

Đối với thân, thọ, tâm, pháp đều có một định 

hướng giống nhau, đó là khi minh sát phải nhiệt tâm, 

tỉnh giác, chánh niệm. Thầy đã nói qua về chánh 

niệm, tỉnh giác, vậy “nhiệt tâm” là gì? Nhiệt tâm ở 

đây là thay thế cho Chánh tinh tấn, tức là phải siêng 

năng chăm chỉ. Khi tất cả các dạng phiền não khác 

nhau xuất hiện, khi những tham ưu đã khởi lên, đang 

khởi lên, sẽ khởi lên thì mục đích của chúng ta là vượt 
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qua chúng. Chế ngự tức là vượt qua, không để tham 

ưu, phiền não làm chủ. 

Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từng cái. 

1. Quán thân niệm xứ. 

a) Về hơi thở ra vào. 

2. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống 

quán thân trên thân? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu đi đến khu rừng, 

đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi 

kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 

Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô 

dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị 

ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ 

tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: 

“Tôi thở ra ngắn”; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 

vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị 

ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; 

“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Thân thì dễ hiểu, chính là thân vật lý này. Tất cả 

thân xác loài người dù màu da, tuổi thọ, giới tính, trẻ 

hoặc già khác nhau vẫn được cấu tạo từ những yếu tố 

giống nhau, và đều trải qua những trải nghiệm tương tự 

nhau. 
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Ở đây, dùng hình tượng vị tỳ-khưu như là một 

nhân vật biểu trưng cho người đang hành trì con 

đường giải thoát này. Nó cũng có thể là một vị nam 

cư sĩ, một vị nữ cư sĩ, có thể là một tỳ-khưu-ni,... 

Nhưng ở đây đưa hình ảnh tỳ-khưu có lẽ là do kết quả 

của việc san định, sắp xếp, hệ thống lại của đời sau, 

người ta dùng hình tượng tỳ-khưu như một biểu trưng 

cho tất cả những bậc tu hành khi thực hành lời dạy 

đức Phật. Và khi nói đến tỳ-khưu thì liên hệ đến đời 

sống của những vị xuất gia, không giống cư sĩ có đời 

sống gia đình, cho nên một số không gian được đề cập 

đến là liên hệ đến đời sống của vị xuất gia, là tỳ-khưu, 

tỳ-khưu-ni. 

“Ở đây tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, 

hay đi đến ngôi nhà trống...” là không gian cần thiết 

để vị đó thực hành về Tứ Niệm Xứ, minh sát về bốn 

đối tượng. 

“...và ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú chánh 

niệm trước mặt.” Kiết-già là tư thế ngồi được lâu 

nhất, ổn định nhất, máu huyết dễ lưu thông đối với 

người sức khỏe bình thường. Tư thế này được tất cả 

hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng ở bên Ấn Độ khi nói 

đến tĩnh tọa là nói đến tư thế kiết-già. Ngồi kiết-già 

thì lưng dễ thẳng, ngồi được lâu, dĩ nhiên là phải qua 

một thời gian tập, nhất là người trẻ. Nếu không tập thì 

lưng cũng cong giống như lưng rùa thôi. 
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“An trú chánh niệm trước mặt” là sao? Nói dễ 

hiểu là thế này, khi ngồi xuống thì hoàn toàn biết rõ tư 

thế mình đang ngồi và chú tâm hoàn toàn vào tư thế 

ngồi này, chứ không phải để tâm vào cảnh vật trước 

mặt. Biết rõ trọn vẹn như thế gọi là an trú, thế thôi. 

“Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra 

dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, 

vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị 

ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”; Cảm giác toàn thân, tôi 

sẽ thở vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 

ra”, vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị 

ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.”  

Ngày xưa thầy đọc cái này thầy cũng loạn trí 

luôn. Loạn trí vì từ Hán Việt quá nhiều mà hiểu được 

thì không phải dễ. Thử hỏi từ Hán Việt thế này mà đi 

vào giới bình dân thì làm sao người ta hiểu nổi. Thực 

ra cái này đức Phật nói nội dung rất đơn giản, không 

có gì cao siêu hết. 

Tỉnh giác: là tỉnh táo, không mê, không buồn 

ngủ, không có trạng thái tâm tiêu cực; tâm đang ổn 

định và hoàn toàn tỉnh táo sáng suốt. Cho nên khi tỉnh 

táo sáng suốt thì hơi thở đi vô mình biết, hơi thở đi ra 

mình biết; hơi thở vô trạng thái thế nào mình biết, hơi 

thở ra trạng thái thế nào mình biết. Ở đây nói dài hay 
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ngắn là chỉ trạng thái hơi thở diễn ra như thế nào thì 

người hành trì, người minh sát hơi thở chú tâm, để ý 

đến nó, biết rõ tình trạng hơi thở đang diễn ra chứ 

không có so sánh dài ngắn gì ở đây hết. 

Trong Phật giáo phân ra năm loại tri (“Tri” tức 

là cái biết), gồm: Tưởng tri, Thức tri, Thắng tri, Tuệ 

tri, và Liễu tri.  

(1) Tưởng tri: tức là cái biết hoàn toàn trong đầu 

mình chứ không có thực ở ngoài. Ví dụ, hai bên nói 

chuyện với nhau, những thứ họ suy nghĩ và trao đổi là 

những dữ liệu trong đầu tưởng ra. Khi nói về kinh tế 

chính trị xã hội, trong đầu “có” gì thì họ tuôn ra như 

thế, chứ ngoài thực tế chưa chắc là như vậy; có thể 

nhiều hơn, ít hơn. Thế giới “biết” trong bộ não này 

hoàn toàn là tưởng, không có thực. Cuộc đời chúng ta 

sống chủ yếu bằng Tưởng tri này.  

(2) Thức tri: là năng lực biết do mình tìm hiểu, 

học tập, được giáo dục, hay do tương tác mà tiếp thu 

được. Chưa học, chưa trải nghiệm thì mình chưa biết. 

Ví dụ cả đời ở vùng núi, bây giờ thấy biển rồi thì kiến 

thức về biển mới có trong đầu. Một đứa bé chưa đi 

học, nó không có kiến thức về toán học. Nhưng khi đi 

học rồi thì có kiến thức về toán học,... Tức là những 

cái mình thu nạp được, có được do học hỏi, trải 



104 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

nghiệm sống, được giáo dục hoặc tự giáo dục, được 

gọi là Thức tri. 

(3) Thắng tri hay còn gọi là khả năng thần thông, 

thần biến. Cái đó chúng ta mơ ước suốt đời không có. 

Năng lực này chỉ đặc hữu ở một số vị đạt đến định tâm 

trong thiền ở các mức độ sâu cạn khác nhau, nhưng ít 

nhất phải đạt Sơ định của Sơ thiền. Bằng khả năng 

định vững chãi, kiên cố như vậy họ hướng tâm đến các 

khả năng khác. Ví dụ, khi họ cần nghe tiếng của chư 

thiên ở hướng Bắc, họ hướng tâm đến đó và tùy theo 

năng lực định của bản thân mà họ sẽ nghe được ít 

nhiều. Hay họ cần đi đến một chỗ mà họ không có 

phương tiện, thì bằng khả năng định và hướng tâm 

muốn, chỉ trong tích tắc họ sẽ xuất hiện ngay chỗ đó. Ít 

nhất là có năm loại thần thông (ngũ thông), là: thiên 

nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, và biến hóa thần 

thông. Tất cả các thứ năng lực siêu nhiên ấy gọi là 

thắng tri. 

(4) Tuệ tri là cái biết trực tiếp đối với đối tượng, 

chưa qua các lăng kính chủ quan, tham sân. Nhìn cái 

ly thì cái ly không phải của tôi, của anh, hay cái ly 

mình thích, mình ghét. Cái ly, nếu diễn đạt, thì chỉ là 

cái ly thôi. Nghe tiếng động thì chỉ là tiếng động thôi; 

tức là âm thanh nguyên sơ. Cũng vậy, đối với hình 

ảnh nguyên sơ, mùi vị nguyên sơ,… chưa định hình, 

chưa có tên gọi. Khi nói tuệ tri là như vậy đó. Khi hơi 
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thở vào thì biết rõ hơi thở vào như vậy, không đặt tên, 

không có tham sân, không có chủ quan, chỉ biết trọn 

vẹn hơi thở diễn tiến như thế nào.  

(5) Liễu tri là cái thấy chấm dứt được sinh tử 

luân hồi, thấy được nguyên nhân của Khổ và không 

còn phiền não, không còn bị cột ràng nữa. Giống như 

một người đi trong đêm tối mờ mờ, thấy trên đường 

có vật gì ngoằn ngoèo, theo hiểu biết và kinh nghiệm 

đã có thì lập tức phán đoán đó là con rắn cho nên sợ 

không dám bước đến, đợi có người cùng đi mới vượt 

qua. Khi có chiếc xe chạy qua, nhờ có ánh đèn chiếu 

sáng, thì hóa ra vật ngoằn ngoèo đó chỉ là sợi dây 

thôi. Khi thấy sợi dây đó thì người bộ hành này lập 

tức không còn sợ hãi nữa, vững bước đi tiếp. Hoặc 

một người do đi đứng không cẩn thận, không quan sát 

nên lỡ bước chân sa vào vũng nước có bùn trên 

đường. Lần sau khi đi qua những chỗ tương tự, họ 

hiểu rằng chỗ này có thể có bùn dưới mặt nước, họ 

bước tránh đi để không sa vào. Cũng vậy, “cái biết” 

khi nhận ra nguyên nhân đem đến đau khổ, phiền não 

trói buộc cho mình rồi thì người ta không còn dại gì 

để mình bị cột trói bởi những ràng buộc, phiền não đó 

nữa. “Cái biết” đó gọi là liễu tri. 

Vậy “tuệ tri” là cái biết ban sơ khi mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý (lục căn) tiếp xúc với đối tượng (trần) mà 

đối tượng khi đó chưa có tên gọi, chứ chưa nói đến 
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các phê phán mang tính chủ quan. Chưa có tên gọi - 

điều này rất quan trọng, nó chỉ là cái tiếp xúc ban sơ 

giữa cái biết với đối tượng.  

“Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay 

thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô 

ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra 

ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. 

Ở đây, khi nói đến hơi thở ra vô, thầy xác định 

đó là cách nói theo lý luận cho mình hiểu thôi. Vì khi 

tuệ tri là chỉ biết hơi thở thôi, chứ dài hay ngắn là 

cách diễn tả ra để mình gọi từng bước của tiến trình 

minh sát. Tuệ tri đúng nghĩa của nó là cái biết ban sơ, 

không có dài không có ngắn gì hết, mà chỉ là nhận 

biết đó là hơi thở vào, đó là hơi thở ra. Mà ngay cả 

thở vào thở ra cũng là do mình diễn đạt bằng ngôn 

ngữ về mặt lập luận cho dễ hiểu. Cái đó cũng chỉ là 

cái biết chưa mang tính chủ quan, hiểu biết áp đặt 

vào. 

“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; 

“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Nếu đầu tiên chỉ là nhận biết hơi thở trong trạng 

thái vào hay ra thì bây giờ là cảm giác toàn thân. 

“Toàn thân” ở đây có nhiều vị diễn đạt là “toàn bộ hơi 

thở”, nhưng điều này không phải. Đó là toàn bộ thân 
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thể thực sự. Sẽ chỉ là toàn bộ hơi thở nếu mục đích 

minh sát chỉ hướng duy nhất vào hơi thở. 

Có một từ dễ gây hiểu lầm, đó là “vị ấy tập”. 

Diễn đạt chính xác là “trọn vẹn với nó”, tức là sống 

trọn vẹn với hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở vào ra, 

chứ không phải “tập” thở vào, thở ra với toàn thân. 

Đây là một diễn tiến mang tính tự nhiên khi mình 

đang thực hành sống tỉnh thức. (Khi dùng từ thực 

hành cũng dễ bị hiểu nhầm là lý thuyết để thực hành). 

Ở đây là sự tự nhiên khi nhận ra hơi thở. Tiếp đó, là 

cảm giác cùng với hơi thở toàn thân. Đây là diễn tiến 

khi mình đang sống, còn thở thì là như thế. Trước kia 

mình hoàn toàn không biết bây giờ mình hoàn toàn 

biết, tức là minh sát. Khi cảm nhận được toàn thân thì 

bước tiếp theo sẽ cảm nhận luôn được cái an tịnh. Ai 

đã trải nghiệm cái này sẽ thấy: Khi mình để tâm để ý 

vào hơi thở, nhận biết hơi thở, cảm giác hơi thở toàn 

thân vào ra, thậm chí có thể cảm nhận từng lỗ chân 

lông, cảm nhận sự sống trong thân của mình đang tồn 

tại, đang diễn tiến (nói theo văn chương, chữ nghĩa). 

Cảm giác thoải mái, an tĩnh sẽ đến một cách tự nhiên, 

không phải tập, không phải rèn luyện, tu tập gì hết. 

Minh sát là quan sát rõ diễn tiến tự nhiên diễn ra từng 

bước từng bước như vậy. 

Đức Phật dùng một ví dụ làm rõ hơn cái mà 

Ngài vừa nói:  
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Này các tỳ-khưu, như người thợ quay hay học 

trò người thợ quay tuệ tri thiện xảo, khi quay dài, tuệ 

tri rằng: “Tôi quay dài”; hay khi quay ngắn, tuệ tri 

rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các tỳ-khưu, 

tỳ-khưu thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở 

ra dài tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, tuệ 

tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi 

thở ra ngắn”; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị 

ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; 

“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “An tịnh 

thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Người thợ tiện và người phụ việc là những 

người rất rành rẽ việc tạo hơi cho bễ rèn đủ gió để 

tăng cường nhiệt độ, để thanh kim loại nóng ra, rèn 

cho dễ. Các bước diễn tiến đó người thợ rành rẽ đến 

mức thuần thục.  

Ở đây, việc mình chưa bao giờ thở là điều chắc 

không xảy ra. Bất kỳ ai hiện diện trên cuộc đời đều 

biết thở. Nhưng có điều việc thở đó quen thuộc và 

hiển nhiên quá nên mình không lưu ý nữa. Thực tế, 

chuyện thở ra thở vô mình quen quá phải không? 

Quen như ông thợ rèn quen với bễ lò. Quen tới mức 

thuần thục như vậy rồi chứ không cần phải ngồi suy 

nghĩ xem phải thở như thế nào, thở dài thở ngắn ra 

sao, hay không còn chuyện tính toán, rèn luyện gì về 

thở nữa. Vấn đề là trước kia không biết, hoàn toàn bị 
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động. Bây giờ hoàn toàn biết. Mình quán sát rõ nó 

nên mình biết các diễn tiến của hơi thở. Và khi mình 

quán sát rõ, mình bắt đầu cảm nhận được cái kỳ diệu 

khi mình thở.  

Đầu tiên nhận biết hơi thở với trạng thái đó, tiếp 

theo là cảm nhận được an tĩnh, vắng lặng. An tĩnh là 

trạng thái thoải mái không điều kiện. Mình chỉ thoải 

mái khi nào mình không vướng bận, không buộc ràng, 

không phải ưu tư. Khi minh sát được hơi thở, không 

chen vào bất kỳ một áp đặt nào, cảm giác cùng với 

toàn bộ thân này đi theo hơi thở vào, hơi thở ra.  

Đức Phật trình bày toàn bộ những diễn tiến có 

thể xảy ra, mà vị tỳ-khưu là một biểu mẫu về một 

hành giả, các động tác của vị ấy giống như một biểu 

mẫu trình diễn cho mình thấy, và đức Phật trình bày 

trọn vẹn, có thứ lớp, có trước có sau. 

Trong thực tế nó không hoàn toàn giống như 

thế. Sau này đi qua một vòng thầy mới thấy, có khi 

thọ về thân nó xuất hiện, có khi thọ về tâm xuất hiện 

chi phối, có khi hơi thở là nổi trội nhất, có khi cái tâm 

làm cho mình bị lôi cuốn nhất. Cái gì lôi cuốn nhất, 

cái gì thu hút nhất khi đó mình mới cần phải minh sát. 

Cho nên đức Phật trình bày thuận thứ, tổng quát toàn 

diện nhưng thực tế phải biết rằng cái nào lôi cuốn sự 

chú ý của mình nhất, khi đó mình mới minh sát. 
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Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 

hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 

thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 

thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 

thân đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 

trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

thân trên thân. 

Ai đọc cái này mà hiểu được thì thầy thua. Thầy 

đọc đi đọc lại bao năm mà càng đọc càng không hiểu! 

Đọc một số sách lý giải đủ thứ càng rắc rối thêm nữa. 

Vì cách trình bày ngóc ngách, nhiêu khê, rối ren quá. 

Trong khi thực tế nó chỉ thế này thôi: hơi thở là ví dụ 

đầu tiên cho vị ấy minh sát. Đó là một trong những 

hoạt động của thân. Khi vị ấy minh sát hơi thở chính 

là minh sát trên nội thân. Nếu so sánh với ngoại thân, 

tức bất kỳ thân người nào đang sống, đang tồn tại thì 

điều đó cũng xảy ra như vậy thôi. Chứ không phải 

quán nội thân là trong cái thân này rồi quán ngoại 

thân là ngoài cái thân này. Và khi một vị minh sát như 

vậy, họ sẽ nhận ra: hơi thở có vào, có ra; hơi thở có 

sinh khởi thì có diệt tận. 

Quán tánh chất của hơi thở, không phải ngồi suy 

nghĩ hay tưởng tượng ra sự sinh diệt của hơi thở. Phải 
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thấy rõ nó ngay trên thực tại khi mình đang thở: hơi 

thở vào tức nó xuất hiện, hơi thở ra nó biến mất (sinh 

và diệt). Thấy rõ tính sinh diệt của hơi thở khi mình 

minh sát nó, như vậy gọi là “quán tánh sanh khởi trên 

thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống 

quán tánh sanh diệt trên thân”.  

“Có thân đây” tức là sự xác nhận về sự tồn tại, 

không phải việc mình tưởng tượng mơ hồ ra hoặc 

mình đang ở thế giới nào khác. Chính mình đang tồn 

tại từng khoảnh khắc với từng hơi thở. Xác định sự 

tồn tại trong từng hơi thở, và tính sinh diệt ngay trong 

từng hơi thở.  

“Vị ấy an trú Chánh niệm như vậy, với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm”. Cách trình bày 

như thế tức là người ta phải có một cái gì hướng đến 

mục đích, mục tiêu; có khoảng cách không gian, thời 

gian đối với mục tiêu hướng đến. Trong khi thực tế 

diễn ra khi minh sát hơi thở, biết rõ tính chất của hơi 

thở sinh diệt, biết rõ các thứ mà mình tiếp xúc với hơi 

thở đó, tất cả đều trọn vẹn hết rồi chứ không phải 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm nào khác.  

“Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 

trước vật gì ở trên đời”. Vị ấy đang minh sát với cái 

tuệ tri đó, với cái sáng suốt tỉnh táo đó; đó cũng là chỗ 

vị ấy nương tựa, chứ không có chỗ nương tựa nào nữa 
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hết. Vấn đề là, tỉnh táo sáng suốt bao gồm cả Chánh 

tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định; ba thành tố này 

hợp lại mới đủ. Tâm mình không rối ren thì mình mới 

trọn vẹn với hơi thở, tức là để tâm, gắn tâm, chú tâm 

trên đối tượng và giữ được liên tục (chăm chỉ, siêng 

năng) thì mới có thể thấy ra nó. Cho nên khi mình 

thấy ra cái gì một cách trọn vẹn (minh sát) thì trong 

đó đã có đủ niệm (Chánh niệm) và trí (Chánh trí). 

Không có nương tựa bất cứ vật gì trên đời, ngoại trừ 

cái tỉnh táo sáng suốt mà vị đó đang an trú. 

b) Về 4 oai nghi. 

3. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đi, tuệ tri: 

“Tôi đi”; hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”; hay ngồi, 

tuệ tri: “Tôi ngồi”; hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. 

Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân 

như thế ấy. 

Câu này rất quan trọng. Để phân biệt các oai 

nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Nếu diễn tả rộng hơn thì có 

thể biến hóa thành các tiểu oai nghi, như: đi tới, đi lui, 

đi qua, đi lại, đi rồi dừng, rồi xoay,...; ngồi ở chỗ này 

chỗ kia, tư thế ngồi như này, như kia,...; nằm trên 

sàng tọa, nằm dưới nền đất, nằm lên đá,... nhiều cách 

để diễn đạt. Nhưng ở đây nói gọn lại chỉ bốn đại oai 

nghi. Khi đi, đứng, ngồi, nằm bất cứ hành vi cử chỉ 

nào trong đại oai nghi đó thì hành giả biết rõ trạng 
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thái đang tồn tại của mình, của thân, nói chính xác là 

như thế này: đi biết là đi, đứng biết đứng, ngồi biết 

ngồi, nằm biết nằm. 

 Nhưng có một vấn đề ở đây là nếu “tôi nằm, tôi 

ngồi, tôi đi, tôi đứng” - đưa “cái tôi” vào là trật. Nếu 

dùng như một đại từ nhân xưng trong ngôn ngữ thì 

được, nhưng hiểu như là một cái tôi để đi đứng ngồi 

nằm thì sai. Ở đây chỉ có hành động diễn tiến, đó là: 

hành động đi, hành động đứng, hành động nằm, hành 

động ngồi. Không có tôi ngồi, tôi đi, tôi đứng, tôi 

nằm. Mình phải tách bạch rõ hai vấn đề này, nếu 

không bản ngã sẽ khởi lên. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 

hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 

Đoạn này lặp lại y hệt đoạn trên. Ở đây nhắc lại 

là không có một cái nương tựa nào ngoài nương tựa 

cái sáng suốt, cái biết rõ các hành động đang diễn ra 
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trên thân, hành động về hơi thở, hành động về cảm 

giác hoặc là cảm nhận trạng thái an tĩnh toàn thân 

cùng với hơi thở. Và bây giờ là các đại oai nghi đi, 

đứng, ngồi, nằm đang diễn ra trên thân này, tại thân 

này, cho nên xác định “có thân đây”.  

c) Về tất cả hoạt động của thân. 

4. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu khi bước 

tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 

ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, duỗi 

tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Saṅghāṭī 

(Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình 

đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình 

đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình 

đang làm; khi đi, đứng, ngồi, nằm biết rõ việc mình 

đang làm. 

Đoạn này một lần nữa xác định rõ, nếu phần 

trước chỉ là các đại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm thì 

bây giờ đi sâu hơn. Vì hình mẫu là vị tỳ-khưu nên 

phải nói chuyện mặc y, cởi y, mang bát khi đi khất 

thực và ăn uống, nhai nếm, ngủ, thức, nói chuyện, im 

lặng,... - tất cả hành động diễn ra bằng thân này, trên 

thân này, bởi thân này. Vấn đề chính là tất cả các 

hành động lớn, nhỏ đó khi diễn ra thì vị tỳ-khưu đó 

cần biết rõ việc mình đang làm. Thậm chí đại tiện, 

tiểu tiện cũng biết rõ. Hành vi lớn nhỏ đều biết rõ. 
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Không có hành vi nào không biết. Biết rõ ở đây là 

mình phải minh sát, biết rõ diễn tiến của nó, bởi ở đây 

vắng bóng cái tôi nên không nói “tôi đi, tôi đứng, tôi 

nằm, tôi ngồi, tôi đại tiện, tôi tiểu tiện”, mà mô tả diễn 

tiến các hành động đang xảy ra thôi. 

Đoạn tiếp theo: “Như vậy, vị ấy sống quán thân 

trên nội thân,... như vậy tỳ-khưu sống quán thân trên 

thân” chỉ lặp lại ý các đoạn bên trên thôi, chúng ta 

không cần phải đi sâu nữa. 

d) Về 32 thể trược. 

5. Lại nữa này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu quán sát 

thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 

tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai 

biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, 

thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá 

lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 

máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 

mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu." 

Tổng cộng ba mươi hai loại khác nhau và cùng 

tính chất bất tịnh nên gọi là “ba mươi hai thể trược.” 

Nội dung này bắt đầu khác một chút. Mấy phần 

trước minh sát là minh sát các hoạt động đang diễn ra 

từ hơi thở cho đến cảm giác trên thân, rồi bắt đầu 
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minh sát các oai nghi lớn nhỏ. Bây giờ chuyển sang 

một bậc nữa, đó là quán sát và dựa trên các hiểu biết. 

Cho nên cái này vừa quán sát và vừa dựa trên hiểu 

biết về cơ thể. 

Chúng ta hầu hết không hiểu biết nhiều về cơ 

thể của mình. 

Đây là những kiến thức cơ bản về cơ thể học. 

Chẳng hạn như cần phải biết trong người mình có bao 

nhiêu bộ phận, bao nhiêu cơ quan nội tạng, chức năng 

là cái gì. Cái biết này sẽ làm cho sáng tỏ vấn đề thứ 

nhất. Chúng ta biết về nó, nhưng nó vận hành như thế 

nào chúng ta có biết không? Máu chảy ra sao? Tế bào 

hoạt động ra sao? Sinh diệt thế nào? Hơi thở tại sao 

cứ ra vô hoài vậy, ai điều khiển nó? Lâu nay chúng ta 

cứ bám chặt suy nghĩ, kể từ khi bắt đầu biết cuộc đời 

này, cái này là tôi, tôi làm chủ thân tôi, tôi làm chủ 

cuộc đời tôi. Vậy mà ngay cả cái hiểu biết cơ bản về 

cơ thể mình chúng ta chẳng biết gì hết!?  

Qua phần quán cho thấy rõ các hoạt động đang 

diễn tiến trên thân, vừa minh sát vừa đối chiếu với 

kiến thức, mình biết rõ trong thân này có gì. Do vậy 

nó kèm theo tưởng. Thầy đã nói về năm loại tưởng, ở 

đây Tưởng tri và Thức tri kết hợp cho ta cái biết về ba 

mươi hai đối tượng cần phải quán tưởng này.  
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Trên thân này, từ đỉnh tóc cho xuống đến gót 

chân thì ngoài được bao bọc bằng da, hỗ trợ bảo vệ 

lớp da có lông, bên trong lớp da đó là mỡ rồi thịt, 

trong nữa là xương rồi gân liên kết ba trăm mấy chục 

loại xương với nhau thành bộ khung, rồi trong đó là 

các cơ quan nội tạng: tim, phổi, lá lách, thận,... Và 

mỗi thứ hoạt động theo từng hệ thống riêng: hệ thống 

tiêu hóa, hệ thống tim mạch, hệ thống hô hấp,... 

 Khi đi sâu vào,  có thể thấy lâu nay mình không 

biết hoặc không quan tâm, dù đã được học và có chút 

kiến thức. Nhưng có bao giờ mình suy nghĩ rằng, bên 

ngoài thân thể đẹp đẽ thế này, thì bên trong là một lô 

một lốc các thành phần kể trên? Như cổ nhân thường 

nói: “Cái thân này chỉ là túi xương, bì thịt”. 

Ba mươi hai thể trược này là con số do các 

chuyên gia về cơ thể học Ấn Độ thời đức Phật phân 

loại. Thời đại này y khoa phát triển, con số cơ quan 

nội tạng còn có thể nhiều hơn nữa; nhưng đây là con 

số cơ bản về các thành phần cơ thể của con người. 

Một hành giả khi quán sát về nội thân để thấy tính bất 

tịnh của nó nhằm phá tan cái ảo tưởng, ảo giác lâu 

nay của chúng ta đối với thân thể của mình là tốt đẹp, 

hay ho và luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn nó theo cái lối 

trìu mến, thương yêu, chăm sóc nó. Không biết rằng, 

thân thể này vốn được xây dựng trên nền tảng tính 

sinh diệt, và có bản chất bất tịnh. 
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Này các Tỳ-khưu, cũng như một bao đồ, hai đầu 

trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 

lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột 

ấy ra và quan sát: "Ðây là hột gạo, đây là hột lúa, đây 

là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là hột lúa đã 

xay rồi." Cũng vậy, này các Tỳ-khưu, một Tỳ-khưu quán 

sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 

đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 

tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 

răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 

cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 

mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 

miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não 

trong đầu." 

Ở ví dụ sau, khi quán tưởng đi sâu vào chúng ta 

sẽ thấy rõ các bộ phận trong cơ thể mình từng loại, 

từng thứ giống như một người có đôi mắt sáng cầm 

một cái túi trong đó có nhiều loại đậu xổ ra coi, đếm 

trong bao đó nào là đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu 

vàng, đậu nâu, đậu xanh,... đủ loại. Người ấy biết 

phân biệt các loại đậu như thế nào. Cũng vậy, một 

người tỉnh táo sáng suốt minh sát nội thân bên trong 

này cũng thấy vậy: đâu là xương, là máu, tủy, gân, 

phổi, tim,... để thấy ra thân này là một hợp thể mà bản 

chất của nó là bất tịnh. 
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Cơ thể này một ngày mà không tắm thì sao? Áo 

quần của mình, theo phép quán của một vị xuất gia, 

vốn không phải bất tịnh nhưng khi mình mặc vào, một 

lúc sau ra mồ hôi thấm đẫm thì nó trở thành bất tịnh. 

Do cái thân bất tịnh nên y phục che thân một thời gian 

cũng thấm cái bất tịnh luôn! Mùa hè nóng nực này mà 

hai ngày không tắm, thì tóc và cơ thể bốc mùi. Có 

những người một tuần không tắm thì là như xe rác đi 

qua nhà luôn!  

Khi mổ xẻ ra bằng cách quán tưởng mới thấy cái 

bất tịnh của thân này, để bớt đắm say như thói quen 

bấy lâu nay. Mình có che đậy cỡ nào, khéo tô trát như 

thế nào đi nữa thì bản chất bất tịnh vẫn là bất tịnh 

thôi. Việc quán sát này để làm thay đổi cái nhìn sai 

lầm, ảo tưởng về thân. Chứ không phải thấy ra rồi thì 

thôi kệ, tắm làm chi mất công vì bản chất nó là dơ 

bẩn, không sạch rồi! Đó là một lối suy nghĩ cực đoan 

khác. 

Sau khi quán sát mọi thứ, sẽ thấy ra chỉ có minh 

sát mới thấy được vấn đề. Đó là chỗ nương tựa của 

hành giả. Không có nương tựa nơi nào khác! Đó mới 

là Chánh niệm, đó mới là Chánh trí. 

e) Về 4 nguyên tố - tứ đại. 
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6. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu quán sát 

thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: 

“Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 

phong đại”. 

Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ và nhân sinh 

có nhiều điểm tương đồng với Ấn giáo và rất khác với 

Trung Quốc. Vũ trụ luận của Trung Hoa dựa trên một 

số quan niệm như thái cực, lưỡng nghi, ngũ hành,... 

và mối liên hệ giữa con người và trời đất thì có tam 

tài (thiên, địa, nhân).  

Ấn giáo và Phật giáo đối với vấn đề hình thành 

của vũ trụ và các nguyên tố hình thành nên con người 

đều thống nhất với nhau là tối thiểu có bốn đại nguyên 

tố là đất, nước, lửa, gió (một số nơi phát triển thành 

sáu nguyên tố: bốn nguyên tố đó cộng thêm thức và hư 

không). Đây là nguyên tố hiểu theo nghĩa rộng, bao 

gồm cả triết học, tư tưởng và một phần của vật lý học, 

chứ không phải hoàn toàn vật lý học.  

Đất ở đây không phải là “đất” cụ thể mà là tính 

chất của đất. Tức là cái gì có đất là phải có không gian, 

trương ra, thu hẹp lại. Cái gì ẩm ướt thì ta gọi là nước. 

Cái gì có nhiệt độ lạnh, nóng thì gọi là hỏa. Cái gì có 

khoảng không, xê dịch, dao động gọi là phong. Cho 

nên tứ đại là bốn yếu tố lớn kết hợp tạo nên các dạng 

vật chất khác nhau trong vũ trụ. Nếu bây giờ có con 
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người nữa thì cộng thêm một yếu tố thứ năm nữa là 

thức; và một số chủ trương rằng, bên cạnh phong đại 

phải có không đại nữa, tức khoảng trống.  

Hiện nay khoa học xác nhận rằng khi dùng kính 

hiển vi cực đại phóng lớn soi chiếu thì hóa ra cơ thể 

mình không phải là một khối đặc, mà được liên kết 

bởi các hệ thống khác nhau; chằng chịt các khoảng 

trống giữa các hệ thống này giống như khoảng trống 

giữa đường xá là đồng ruộng. Hệ thống trong cơ thể 

mình kết nối lại với nhau làm nhiệm vụ như hệ thống 

giao thông, phần còn lại là khoảng trống. Hóa ra 

người xưa đã sớm nhận ra điều này; và họ nói rằng, 

cần đưa thành tố không đại vào trong kết cấu của các 

dạng vật chất. Nhưng về nền tảng cơ bản vẫn chỉ là tứ 

đại thôi.  

Khi đức Phật thuyết giảng, những cái gì có sẵn, 

hợp lý thì Ngài sử dụng để truyền đạt thông tin, không 

quan trọng lắm việc nó chính xác 100% hay 95%. Sau 

khi phân tích về bất tịnh, ta phân tích về nền tảng hình 

thành của vật chất, chính là nói đến cái thân được kết 

hợp bởi bốn đại này. Như vậy, cơ thể bất tịnh này với 

các bộ phận lớn nhỏ, về mặt kết cấu nền tảng thì nó 

được hình thành dựa trên cơ sở tứ đại (đất, nước, lửa, 

gió) như vừa phân tích. 

Ta đi tiếp. 
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Này các tỳ-khưu, như một người đồ tể thiện xảo, 

hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi 

cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy 

này các tỳ-khưu, vị tỳ-khưu quán sát thân này về vị trí 

các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này 

có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 

Giống như người đồ tể và học trò giỏi giang của 

người đồ tể khi giết một con vật xong, xẻ thịt nó, nhìn 

vào trong đó biết từng bộ phận ở chỗ nào rất rõ, nhắm 

mắt lại họ cũng biết chính xác như thế. Một hành giả 

khi minh sát về tứ đại trong thân này cũng nhận rõ cái 

gì trong thân này thuộc về hỏa đại, cái gì trong thân 

này thuộc về thủy đại, cái gì trong thân này thuộc về 

phong đại, cái gì trong thân này thuộc về địa đại. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 

hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 
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Thầy nói rõ chỗ này một chút. Khi nói “quán 

thân trên nội thân” là thế này: Trên chính thân khi 

minh sát sẽ thấy một sự thực là, bản chất cái thân này 

hoặc thân của chúng sinh khác cũng một tính chất như 

nhau. Cho nên, “sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân,…” là mối liên hệ như 

vậy chứ không phải phía trong cái thân này, phía 

ngoài cái thân này. 

Như các đoạn trước, khi thấy rõ các tính chất 

của từng phần trong cơ thể chỉ là yếu tố tứ đại, vị ấy 

xác tín một điều: Vì được hình thành bởi tứ đại, nên 

khi tứ đại hòa hợp thân này tồn tại, gọi là sinh; tứ đại 

bất hòa phân rã, không tồn tại nữa, gọi là diệt. 

f) Về 10 tướng tử thi. 

7. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy 

một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai 

ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen 

lại, nát thối ra. Tỳ-khưu quán thân ấy như sau: “Thân 

này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 

vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
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hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 

Ở đây đối tượng được quán sát là một thi thể, 

tức không còn là một cơ thể sống nữa, mà là một xác 

chết được quăng bỏ trong nghĩa địa. Bước sang một 

giai đoạn quán mới để thấy rõ hơn tính bất tịnh và 

tính hoại diệt của thân dựa trên những biến đổi. 

Có thể so sánh với một người đang sống, máu 

huyết đang chảy, các cơ quan nội tạng đang hoạt động 

tốt nên nhìn thấy hồng hào linh hoạt. Nhưng một xác 

chết, hơi thở không còn, sự sống bị đình chỉ, thì nó 

nằm đơ ra không động đậy. Đây là ví dụ thân người 

chết bị quăng bỏ ngoài nghĩa địa, và dưới tác động 

của thời tiết nắng, gió,... và sau đó bị các loài côn 

trùng tìm đến để kiếm ăn. 

Trong vòng từ ba đến năm ngày, các thay đổi sẽ 

tuần tự diễn ra như thế này: Cái xác này mới đầu chỉ 

là một cơ thể mất máu, mang màu sáp. Sau đó một 

thời gian bắt đầu xanh đen lại rồi trương phình lên. 

Ngoài da thì bị nứt nẻ, các chất nước tươm ra từ thất 

khiếu (hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng) hoặc cửu 
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khiếu (thêm đường tiểu tiện và hậu môn), các chất bất 

tịnh này từ từ rỉ ra. Ruồi, bọ và các loài côn trùng 

sống nhờ xác chết bắt đầu tìm đến đẻ trứng vào thi 

thể. Trứng nhanh chóng nở ra ấu trùng, giòi, chúng ăn 

từ trong ăn ra. Hôi hám thì khỏi nói. Mùi hôi của xác 

chết thì không có mùi gì so sánh được! Dù khi sống 

ăn uống toàn những đồ ngon, bổ dưỡng nhưng khi 

chết rồi mùi hôi của con người thì chắc không có mùi 

nào bằng.  

Quán sát một xác chết từ khi không còn sự sống 

biến đổi từng ngày, mắt ta nhìn thấy, mũi ngửi được 

mùi,… thì khi đó cảm nhận của chúng ta về thân xác 

này là gì, thích hay không thích? Nhìn thấy là chán 

chường ngay tức khắc chứ thích gì nổi. Nhưng vấn đề 

không phải chuyện quán để mình thích hay không 

thích, mà là thấy ra tính chất, bản chất nó là vậy. Từ 

đó, điều chỉnh những nhận thức thiển cận, lệch lạc của 

mình về quan niệm có một cái thân xinh đẹp, tươi 

tắn,... Những cái nhìn thiển cận, sai lệch đó được lột 

bỏ, trở lại với sự thực không che đậy là thân này bất 

tịnh, hôi hám, bẩn thỉu cũng như muôn loài động vật 

khác khi chết. 

8. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy 

một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ 

ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên 

ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài dã can ăn, 
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hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ-khưu quán thân ấy 

như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là 

như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 

hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 

Đây cũng là một cách quán để thấy rõ cái bất 

tịnh trên một sự kiện thực chứ không phải tưởng 

tượng ra. Nếu quán thân bất tịnh bằng kiến thức, hiểu 

biết của mình khi được học về cơ thể học, chúng ta 

thường dùng cái biết của tưởng và cái biết của thức, 

thì đối với quán xác chết các dạng khác nhau là thực 

kiện (dữ kiện hay sự kiện thực chứ không phải tưởng 

tượng ra hoặc nhớ lại). Tức là đến tận nghĩa trang, 

nhìn tận mắt, ngửi tận mũi chắc hẳn sẽ có ấn tượng 

mạnh hơn, sâu sắc hơn.  

Thời đại bây giờ thì mình không cần phải tới tận 

hiện trường vì loại nghĩa địa như thế không còn. Mặt 
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khác, phim ảnh về các xác chết cũng có tác dụng gần 

gần như thế, chỉ thiếu mùi hôi thối thôi. Vấn đề ở đây 

là khi nhận ra cái thân này tính chất là vậy, bản chất là 

vậy. Đã có thân thì khi chết nó sẽ bị tiêu hoại bởi 

nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức bị 

quăng bỏ ngoài nghĩa địa, bị các loài chim chóc, thú 

hoang, dã can, côn trùng ăn,... là điều có thể xảy ra 

đối với thân này. 

9. Này các tỳ-khưu, lại nữa, tỳ-khưu như thấy 

một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa; với các 

xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 

được các đường gân cột lại;  với các xương còn liên 

kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính 

máu, còn được các đường gân cột lại; với các xương 

còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn 

được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương không 

dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là 

xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, 

ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là 

xương sống, ở đây là xương đầu,... Tỳ-khưu quán thân 

ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh 

là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 
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hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 

Đối tượng để quán sát về thi thể dần dà suy hoại 

đến mức: sau khi bị quăng bỏ ở nghĩa địa một thời 

gian khá lâu, tất cả các phần mềm bị các loài thú hoặc 

côn trùng xử lý hết sạch. Dạng đầu thì còn chút ít thịt 

và máu, gân cốt liên kết lại, bộ xương còn nguyên. 

Dạng thứ hai thì thịt máu cũng không còn, chỉ còn 

chút gân liên kết lại. Dạng thứ ba thì gân cũng đứt hết, 

khô hết rồi nên xương không còn được liên kết, nằm 

rải rác chỗ này xương tay, chỗ nọ xương chân, chỗ kia 

xương đầu, xương ống,... Nhìn thấy các hiện tượng 

của thân sau khi chết, hoại diệt từng phần từng phần 

thì hành giả xác định một điều là thân này tính chất là 

như thế, bản chất là như thế, không thể khác được. 

10. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy 

một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 

xương trắng màu vỏ ốc...; chỉ còn một đống xương 

lâu hơn một năm...; chỉ còn là xương thối trở thành 

bột. Tỳ-khưu quán thân ấy như sau: “Thân này tánh 

chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 

tánh chất ấy”. 
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Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 

sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, 

hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân 

đây”, vị ấy an trú Chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến Chánh trí, Chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán thân 

trên thân. 

Ở đây thi thể con người trải qua giai đoạn cuối 

cùng, chỉ còn toàn là xương trắng màu vỏ ốc, một 

nắm xương, một nhúm xương hoặc lâu hơn một năm, 

trải qua mưa nắng bị mục rữa ra thành bột. Khi quán 

sát sự thực như thế, vị ấy phải thấy thân này tính chất 

là vậy, bản tánh là vậy, không thể khác đi được. 

Tóm tắt. 

Tổng kết lại phần quán thân, chúng ta có các 

bước minh sát về thân: 

(1) Thứ nhất là hơi thở, cảm giác khi hơi thở vào 

ra. Tiếp đó là cảm nhận về an tịnh. Nhờ mình minh 

sát, tuệ tri với hơi thở, cảm nhận được thoải mái an 

lạc khi biết rõ hơi thở vào ra, nhưng không xen vào 
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bất cứ tạp niệm nào, một chủ quan tư kiến nào khi 

minh sát mà chỉ có tuệ tri thôi. 

(2) Thứ hai là minh sát về các oai nghi. Đầu tiên 

là các đại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm. Sau đó là các 

tiểu oai nghi. Nghĩa là nếu khi đi đứng ngồi nằm, mặc 

y, cởi y, ăn cơm, uống nước, nhai, nuốt, đại tiện, tiểu 

tiện,... tất cả các hoạt động diễn ra bằng thân này, bởi 

thân này, trên thân này đều minh sát, nhận biết một 

cách rõ ràng. Tuy nhiên, ở đây cần hiểu là, nhận biết 

các hành động diễn ra nhưng không có bóng dáng của 

cái tôi, chỉ minh sát các hoạt động diễn ra trên thân 

này theo từng bước từng bước hoặc liên tục ở dạng 

này dạng kia. 

(3) Tiếp theo quán sát sâu hơn bằng cách nhìn 

vào trong thân này, phân biệt rõ ba mươi hai thể 

trược. Trước hết là quán sát từ trên đỉnh tóc xuống gót 

chân. Thấy rõ thân này như một cái túi da phía ngoài, 

bên trong là các cơ quan nội tạng khác nhau, mà theo 

như liệt kê chúng ta thấy đủ các phần như: tóc, lông, 

móng, răng, da, thịt, xương, tủy, gân, thận, phổi,... 

Minh sát như thế dựa vào Tưởng tri và Thức tri. 

Chúng ta biết rõ hình dạng chúng như vậy, vị trí 

chúng trên/trong cơ thể này như vậy để xác định một 

điều là thân này thực ra chỉ là một hiện hữu mang tính 

tổ hợp, được hình thành, xây dựng nên bởi nhiều 

thành phần khác nhau mà nền tảng là dựa trên tứ đại. 
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(4) Rồi chúng ta minh sát về tứ đại: đất, nước, 

lửa, gió. Các tính chất ấy về mặt nguyên lý nó là như 

thế nhưng cụ thể nó sinh ra các cơ quan nội tạng với 

các vận hành, tồn tại và phát triển của thân thể này. 

(5) Cuối cùng, thân này có sinh thì có diệt, một 

lúc nào đó thì thân này chết. Ta quán tưởng nó, minh 

sát nó bằng cách ra tận nghĩa địa để xem một thi thể, 

một xác chết được quăng bỏ mấy ngày thay đổi như 

thế nào về hình thức bên ngoài. Dưới tác động của 

ngoại giới từ thời tiết mưa nắng cho đến các loài thú 

hoang tranh giành, xâu xé, cơ thể bắt đầu bị phân hủy 

cho đến khi hoại diệt. Người ta thống kê có đến chín 

trạng thái khác nhau của thi thể từ khi chết cho đến 

khi trở thành cát bụi, gọi là cửu tưởng quán (quán 

tưởng chín giai đoạn phân hủy của tử thi). 

 Đi qua một vòng như thế để biết khi minh sát 

thân không phải chỉ minh sát khi nó còn sống, mà 

minh sát cả khi thân này bị hoại diệt để thấy rõ bản 

chất của thân này có sinh có diệt, bản chất của thân 

này mang tính tổ hợp, bản chất của thân này là bất 

tịnh. Tất cả những minh sát và quán tưởng ấy giúp 

cho chúng ta loại trừ dần, phá bỏ dần những nhận 

thức, hiểu biết, quan điểm, quan kiến sai lầm về thân 

này. Do những quan điểm sai lầm nên thường bám 

víu, cưng chiều, bảo vệ thân này quá mức, nên khó 

tránh khỏi đau khổ, sầu muộn. 
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2. Quán thọ niệm xứ. 

11. Này các tỳ-khưu, như thế nào tỳ-khưu sống 

quán thọ trên các thọ? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu khi cảm giác lạc 

thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ”; khi cảm giác 

khổ thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác khổ thọ”; khi cảm 

giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng: “Tôi cảm giác bất 

khổ bất lạc thọ”. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật 

chất biết rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”. 

Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết 

rằng: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất”. 

Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rằng: 

“Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất”. Hay khi cảm 

giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rằng: “Tôi 

cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất”. Hay khi cảm 

giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rằng: 

“Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất”. 

Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật 

chất, biết rằng: “Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 

không thuộc vật chất”. 

Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, 

hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán 

thọ trên cả các nội thọ, ngoại thọ, hay sống quán tánh 

sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận 

trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các 
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thọ. “Có thọ đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như 

vậy, với hy vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  

Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 

một vật gì ở trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-

khưu sống quán thọ trên các thọ. 

Thọ có hai loại là: thọ vật lý và thọ tâm lý.  

Thọ vật lý sẽ xảy ra ba trạng thái:  

- Một, là khổ thọ. Nó là những đau đớn, thống 

khổ, bất toại nguyện đối với thân. Ví dụ như nóng, 

lạnh, kiến cắn, bị tát thì khó chịu; đau đớn khi dẫm 

phải cái gai,…  

- Hai, ngược lại là lạc thọ. Trời đang nóng thế 

này mà có luồng gió mát phả vào là thấy dễ chịu, 

thoải mái; đang ngồi học căng thẳng thế này thầy bảo 

cho nghỉ cái là thấy khỏe phải không nào. Tất cả 

những cái gì ngược lại với cái khổ, khi xúc chạm 

khiến mình thoải mái, những cảm giác khiến mình 

vừa lòng, vừa ý gọi là lạc thọ. 

- Ba, là phi khổ phi lạc thọ. Nghĩa là nó nhẹ quá, 

không tạo ấn tượng cho chúng ta. Ví dụ,  khi bị con 

kiến cắn thì mình cảm nhận rõ khổ thọ. Nhưng có một 

con gì đó nhỏ hơn con kiến cắn mình, mà cái da chỗ 

đó nó dày quá nên không tạo cảm giác gì, không gây 
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ấn tượng gì với mình cho nên xem như không có. 

Tạm gọi là cảm thọ này là cảm giác dửng dưng.  

Thọ tâm lý cũng có ba loại: 

- Một, những gì làm cho tâm mình an vui, thích 

thú, sung sướng, hưng phấn,... cái đó gọi là hỷ thọ. 

- Hai, ngược lại cái gì làm mình phải buồn 

phiền, lo nghĩ, phải nặng lòng, ưu tư, phiền muộn,... 

cái đó gọi là ưu thọ. 

- Ba, trạng thái ở giữa hai trạng thái hỷ và ưu 

này được gọi là vô ký. Về mặt tâm lý, vô ký là không 

ghi nhận (“ký” là ghi nhận). Ví như, mình nghe tin 

người thân bị tai nạn giao thông té gãy chân giữa 

đường lập tức mình sững người, đau đớn. Đây là ưu 

thọ. Nhưng nếu đó chỉ là một người xa lạ nào đó thì 

có tác động đến mình không? Không! Vì không dính 

dáng gì nên mình dửng dưng, không có cảm nhận nào 

về chuyện đó, nên gọi là vô ký. 

Vậy mình đã có khái niệm về cảm thọ, cảm giác 

nên mình đã phân biệt được thọ nào về vật lý và thọ 

nào thuộc về tâm lý. Trong kinh thì cách nói nôm na vì 

đức Phật đang dạy cho đối tượng là người bình dân, 

nhưng sau này khi người ta hệ thống hóa lại, đặc biệt là 



 | 135 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

trong Vi Diệu pháp, công tác phân tích, hệ thống rất 

chuẩn mực.  

Ở đây, đức Phật dạy: “Sống quán thọ trên các 

nội thọ,… ngoại thọ,…”, tức là minh sát thấy rõ khi ta 

tiếp xúc với các đối tượng và sinh ra cảm giác về thân 

hoặc về tâm thì cần phải siêng năng chăm chỉ, tỉnh táo 

sáng suốt để vượt qua nó như thế nào. Dù loại thọ nào 

xuất hiện trong thân này, tâm này thì hành giả phải 

nhận biết bản chất của nó. Quan trọng là mình đang ở 

trong trạng thái thọ nào thì minh sát, biết rõ đang tiếp 

xúc, đang cảm giác với loại thọ ấy.  

3. Quán tâm niệm xứ. 

12. Này các tỳ-khưu, như thế nào tỳ-khưu sống 

quán tâm trên tâm? 

Này các tỳ-khưu, ở đây vị tỳ-khưu: “Với tâm có 

tham, biết rằng tâm có tham”; hay “với tâm không 

tham, biết rằng tâm không tham”; hay “với tâm có 

sân, biết rằng tâm có sân”; hay “với tâm không sân, 

biết rằng tâm không sân”; hay “với tâm có si, biết 

rằng tâm có si”; hay “với tâm không si, biết rằng tâm 

không si”; hay “với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm 

được thâu nhiếp”; hay “với tâm tán loạn, biết rằng 

tâm bị tán loạn”; hay “với tâm quảng đại, biết rằng 

tâm được quảng đại”; hay “với tâm không quảng đại, 
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biết rằng tâm không được quảng đại”; hay “với tâm 

hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô 

thượng, biết rằng tâm vô thượng”; hay “với tâm có 

định, biết rằng tâm có định”; hay “với tâm không 

định, biết rằng tâm không định”; hay “với tâm giải 

thoát, biết rằng tâm có giải thoát”; hay “với tâm 

không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát”. 

Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay 

sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm 

trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh 

khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, 

hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. “Có tâm 

đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 

trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy vị tỳ-khưu sống 

quán tâm trên tâm. 

Tâm là khả năng biết, năng lực biết. Tâm chỉ 

xuất hiện khi có cảnh, vì biết luôn luôn có đối tượng, 

không phải tự biết.  

Tâm nếu phân chia ra thì khá rắc rối. Ai có học 

Vi Diệu pháp sẽ biết cái rắc rối của nó như thế nào. 

Người ta phân loại bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu 

tâm bất thiện, bao nhiêu tâm Dục giới, bao nhiêu tâm 

Sắc giới, bao nhiêu tâm Vô sắc giới, bao nhiêu tâm 
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siêu thế. Nhưng chuyện đó dành cho các nhà chuyên 

môn chia chẻ ra mà tìm hiểu. Mình chỉ cần biết một 

số định nghĩa về tâm để nhận diện nó là gì thôi.  

Đức Phật nói gì về tâm? Đó là các trạng thái 

xuất hiện bên trong chúng ta: trạng thái tham, trạng 

thái không tham, trạng thái sân, trạng thái không sân, 

trạng thái si, trạng thái không si hoặc trạng thái tâm 

ghi nhớ, hoặc không ghi nhớ (tâm có niệm hay không 

có niệm),... là một số trạng thái được đức Phật trình 

bày khi đề cập đến tâm. Như vậy chúng ta cần biết 

quán sát “các trạng thái biết”, khi chúng xuất hiện trên 

thân tâm này. 

Ở đây, đối với một vị minh sát trạng thái tâm 

không cần phải đi vào ngóc ngách; giống như bác sỹ 

khi chẩn bệnh chỉ cần xem hiện tượng bệnh là gì, biết 

nguyên nhân có thể gây bệnh là gì để cho thuốc thôi, 

chứ không cần đi sâu vào cơ thể bệnh nhân để coi 

máu huyết làm sao, cái gì vận hành trong đó, hoặc tìm 

hiểu về lý lịch bệnh nhân. Cũng thế, ở đây chúng ta 

chỉ nói về: “Tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, hoặc 

là tâm không tham, tâm không sân, tâm không si”. 

Tâm tham là trạng thái tâm ưa thích vì nó hợp 

với quan điểm của mình. Khi có thích rồi người ta 

muốn thân cận, kéo dài cái thân cận đó ra hay mạnh 
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hơn nữa là muốn có, muốn sở hữu, muốn chiếm hữu. 

Đó là các đặc tính của tâm tham. 

Sân là mặt kia của tham. Thường khi tâm tham 

không được thỏa mãn thì sân khởi lên. Sân là trạng 

thái bất bình với cái hiện tại, không chấp nhận cái 

hiện tại. Đầu tiên chỉ là phản ứng tiêu cực trong tâm, 

sau đó là phản ứng mạnh mẽ hơn bằng lời nói, hành 

vi, cử chỉ, thái độ. Từ sân mới sinh ra phẫn, sinh ra 

hận, sinh ra thù,… Những bước diễn tiến khác nhau 

của cấp độ sân càng ngày càng cao. 

Khi tham sân có mặt, chúng sinh thường bị lôi 

đi, không làm chủ được. Khi ấy, người đó không còn 

tỉnh táo sáng suốt, tức là đang si. Người tỉnh táo, sáng 

suốt sẽ không bị tham sân chi phối. Trong tình huống 

cụ thể nào đó, si tương đối độc lập với tham và sân. 

Nó là trạng thái lưỡng lự, bất quyết, nghi ngờ - cả ba 

tính chất này thuộc về tâm si. 

“Với tâm có tham, biết rằng tâm có tham”; hay 

“với tâm không tham, biết rằng tâm không tham”; 

hay “với tâm có sân, biết rằng tâm có sân”; hay “với 

tâm không sân, biết rằng tâm không sân”; hay “với 

tâm có si, biết rằng tâm có si”; hay “với tâm không 

si, biết rằng tâm không si”.  



 | 139 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Hành giả phải nhận ra ngay tất cả các trạng thái 

tâm lý xuất hiện trên bề mặt cái biết này. Tâm có 

tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, 

tâm có si biết tâm có si; hoặc ngược lại, tâm không có 

tham, không có sân, không có si thì cũng biết liền. Vì 

không phải lúc nào mình cũng tham. Tham có lúc! 

Không phải lúc nào mình cũng sân. Sân cũng có lúc! 

Và không phải lúc nào mình cũng si.  

Có những lúc tâm mình không bị tham, sân, si 

chi phối. Có những lúc tâm mình không có đối tượng 

nào thì thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đó chính là tâm không 

tham, không sân, không si.  

“Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được thâu 

nhiếp”; hay “với tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán 

loạn”; hay “với tâm quảng đại, biết rằng tâm được 

quảng đại”; hay “với tâm không quảng đại, biết rằng 

tâm không được quảng đại”; hay “với tâm hữu hạn, 

biết rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô thượng, biết 

rằng tâm vô thượng”; hay “với tâm có định, biết rằng 

tâm có định”; hay “với tâm không định, biết rằng tâm 

không định”; hay “với tâm giải thoát, biết rằng tâm 

có giải thoát”; hay “với tâm không giải thoát, biết 

rằng tâm không giải thoát”. 

“Thâu nhiếp” là tâm không buông lung, không 

chạy nhảy ra bên ngoài, tâm ở trong vòng kiểm soát 
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được. Nói cách khác, là mình biết mình đang làm gì, 

không cho cái biết này chạy lung tung vào những đối 

tượng không cần thiết. Mình đang hướng vào cái gì 

thì mình trọn vẹn với cái hướng tâm đó. Khi nói “tâm 

không thâu nhiếp” tức là tâm bị tán loạn, chạy lăng 

xăng, lúc bám cái này lúc bám cái khác, không yên 

một chỗ. Với hành giả đang minh sát thì thái độ đúng 

đắn là: tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn; tâm 

không tán loạn, biết rằng tâm không tán loạn. 

“Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng 

đại”; hay “với tâm không quảng đại, biết rằng tâm 

không được quảng đại”; hay “với tâm hữu hạn, biết 

rằng tâm hữu hạn”; hay “với tâm vô thượng, biết 

rằng tâm vô thượng”; hay “với tâm có định, biết rằng 

tâm có định”; hay “với tâm không định, biết rằng tâm 

không định”; hay “với tâm giải thoát, biết rằng tâm 

có giải thoát”; hay “với tâm không giải thoát, biết 

rằng tâm không giải thoát”. 

Những trạng thái tâm này phức tạp hơn, cao 

hơn. Tâm chúng sinh bình thường thì ngang tham, 

sân, si, thâu nhiếp hoặc tán loạn. Nhưng khi nói “tâm 

quảng đại” bắt đầu người ta nói đến tâm vô lượng. 

 Tâm vô lượng chỉ có ở các hành giả tu tập thiền 

với tâm vô lượng, chẳng hạn như Tứ vô lượng tâm. 

“Vô lượng tâm” ở đây không còn là khái niệm triết 
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học theo tâm từ, bi, hỷ, xả của loài người, mà là một 

thiền án lấy đối tượng là từ, bi, hỷ, xả. Người ta tu tập 

theo hướng phát triển cái tâm đó bằng năng lực định. 

Tâm của Dục giới là tâm hữu hạn. “Tâm vô 

thượng” là nói tâm của thiền, tâm của các vị đã đạt 

đến trình độ tâm ở cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 

“Tâm có định, tâm không định” chỉ dành cho 

các vị trong thế giới thiền, đã chứng Sơ thiền, Nhị 

thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Khi nhập định thì các vị 

ấy biết rằng tâm ở trạng thái định; khi tâm không ở 

trạng thái định biết rằng tâm không ở trạng thái định. 

Đối với một hành giả không hành thiền thì không cần 

quan tâm. 

“Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm không 

giải thoát” là chỉ tâm các vị đã bước vào dòng chảy 

giải thoát, không phải đối tượng quán tâm của phàm 

nhân. Bao giờ bước qua cửa giải thoát thì mới nói tâm 

giải thoát hay là tâm không giải thoát.  

Đối với chúng sanh phàm tình cần nhận biết tâm 

có tham hay tâm không tham, tâm có sân hay tâm 

không sân, tâm có si hay tâm không si, tâm thâu nhiếp 

hay tâm tán loạn. Đối với hành giả đang hành thiền có 

thể thêm tâm quảng đại. Chỉ cần biết thế là đủ.  
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Trên thực tế mình phải quán sát được, phải biết 

đang diễn ra trạng thái tâm như thế nào, như vậy gọi 

là quán tâm. 

4. Quán pháp niệm xứ. 

Pháp là loại đối tượng cuối cùng. Trong bốn đối 

tượng, pháp là khó hiểu nhất. Pháp trong Pāli là 

“dhamma”. Từ “dhamma” này nhiều nghĩa, nên tùy ngữ 

cảnh, tùy tình huống mới hiểu ngữ nghĩa nó là cái gì.  

- (1) Pháp là lời dạy của đức Phật, là Phật Pháp 

hoặc Giáo pháp, trong câu “Ye ca dhammā” hoặc 

“Namo Dhammāya”. 

- (2) Pháp là thế giới hiện tượng hoặc hiện tượng 

giới trong câu Hán Việt: “Pháp giới chúng sinh”. 

- (3) Pháp là cách thức, phương pháp, giải pháp, 

cách thức thực hiện vấn đề gì đó. 

- (4) Pháp là chân lý, sự thực tối hậu. Chẳng hạn 

như câu chuyện thiền Trung Quốc. Một thiền sinh hỏi 

vị thiền sư ý chỉ của Phật Pháp là gì. Câu hỏi đó liên 

hệ đến “sự thực tối hậu”. 

Còn “pháp” trong bài Đại Niệm Xứ là gì? Có 

nằm trong mấy nghĩa chúng ta vừa đi qua không? 

Nhiều năm thầy không hiểu chữ này nổi. Đọc sách, 
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hỏi một số người, các vị thiền sư chuyên dạy thiền, 

chuyên dạy về Tứ Niệm Xứ coi họ nói sao về cái này, 

thì cũng mù mù mờ mờ như nhau cả. Khi không hiểu 

thì thầy khẳng định, không đi đến đâu được cả. Nhiều 

năm sau này có lẽ do nhân duyên đến lúc, nhờ học cái 

này học cái kia, rồi trải nghiệm, mày mò ra được thì 

thầy mới hiểu “pháp” này là gì.  

Để hiểu, chúng ta phải hiểu nội dung đức Phật 

nói khi minh sát “pháp” là minh sát cái gì. “Pháp” 

trong “niệm pháp” của bài kinh này nằm ngoài các 

nội dung trên. 

a) Với Năm Triền cái. 

13. Này các tỳ-khưu, thế nào là vị tỳ-khưu sống 

quán pháp trên các pháp? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu sống quán pháp 

trên các pháp đối với Năm Triền cái. Và này các tỳ-

khưu, thế nào là vị tỳ-khưu sống quán pháp trên các 

pháp đối với Năm Triền cái? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu, nội tâm có tham 

dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có tham dục”; hay nội tâm 

không có tham dục, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi không 

có tham dục”. Và với tham dục chưa sanh nay sanh 

khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh 
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nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham 

dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 

nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Đối tượng pháp đầu tiên được đề cập tới trong 

đoạn kinh này là tổ hợp Năm Triền cái hoặc năm pháp 

che lấp như người ta hay dùng khi đề cập đến thiền 

định (samatha bhāvanā). Samatha bhāvanā được các 

nhà hệ thống, phân tích quy chiếu là một phương 

pháp rèn luyện tâm để tâm an chỉ. 

An chỉ tức là tâm an trú trên một đối tượng, 

dừng nghỉ tất cả mọi hoạt động về tư duy khác; chỉ 

duy nhất gắn bó với đối tượng (“Chỉ” là dừng lại.). 

Trong tiến trình này, để đạt được trạng thái tâm an chỉ 

là sau khi đã vượt qua được các chướng ngại. Bất kỳ 

một hành giả nào khi hành thiền samatha đều gặp các 

chướng ngại mang tính quy luật là Năm Triền cái, đó 

là: tham dục, sân hận, hoài nghi, trạo cử, và hôn trầm 

thụy miên.  

Chữ “cái” là che đậy, che lấp. “Triền” là cột trói. 

“Phược” là sợi dây. Sợi dây cột mình lại, gọi là triền 

phược. Nói “triền cái” là nói cái đó che lấp không cho 

mình thấy, làm mình bị cột, trói buộc vào trong nó. 

Hành giả khi hành thiền samatha thường gặp các 

chướng ngại như vậy. Nhưng có người nặng về mặt 
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này, người nặng về mặt kia, như: Người nặng về tham 

dục, người nặng về hôn trầm thụy miên, người nặng 

về sân hận, người nặng về trạo cử hay phóng tâm, 

hoặc có người tâm không có quyết đoán, lưỡng lự, bất 

quyết, hoài nghi. 

Để vượt qua được Năm Triền cái thì phải có 

Năm Thiền chi. Tức là chúng được đối trị bởi năm 

thành tố mang tính tích cực, gồm: tầm, tứ, hỷ, an và 

nhất tâm. Tầm là tìm kiếm. Tứ là tìm thấy đối tượng, 

bắt đầu quán sát đối tượng. Hỷ là tìm thấy đối tượng 

rồi thì mọi lo nghĩ phiền muộn trước kia buông xuống 

hết, cho nên cái tâm này nó thoải mái, thơ thới, vui 

vẻ. An là sau đó thì bằng lòng với đối tượng đó, an 

trú, gắn chặt với đối tượng đó. Nhất tâm là gắn chặt 

với đối tượng như là một, thời gian ngắn dài tùy hành 

giả. Đó là Năm Thiền chi mà một hành giả sẽ đạt 

được, sau khi vượt qua Năm Triền cái.  

Đoạn kinh này diễn đạt một trong Năm Triền cái 

xuất hiện, là tham dục. Khi đó hành giả phải tuệ tri 

tham dục sinh khởi, tham dục có mặt, rồi tham dục 

diệt. Tức là tuệ tri được tính sinh diệt của triền cái đó. 

Ở đây có nói gì đến “phá tham dục, khống chế tham 

dục” không? Không! Đây là điểm đặc biệt cần lưu ý! 

Cho nên thầy nói phải hiểu rõ, phải minh sát, 

không phải tìm cách khống chế, không phải tìm cách 



146 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

chế ngự, không phải tìm cách vượt qua, mà đối diện 

thẳng sự thực. Nhưng là đối diện với thái độ tuệ tri, 

thái độ của cái biết nguyên sơ, không phê phán, không 

chụp mũ, không chiếm đoạt, không để nó cuốn mình 

đi, biến mình trở thành nô lệ. 

Ở đây thầy nói thêm một chút. Khi đức Phật nói 

“tuệ tri” trong trường hợp này, về mặt nào đó giống 

với hai tư tưởng của hai bậc hiền triết là Lão Tử của 

Trung Quốc và Giê-su ở phương Tây.  

Lão Tử nói thế này, một người đến với đạo, 

người đó phải dùng trạng thái “xích tử chi tâm”, tức là 

tâm của đứa trẻ mới sinh ra. Với một hài nhi, nó 

không biết xấu tốt, không biết phê phán. Nó luôn luôn 

bỡ ngỡ hiếu kỳ, thích thú đối với thế giới. Nó nhìn, 

quan sát, lắng nghe nhưng không ghi nhận cái gì hết. 

Tâm nó trong sáng đúng mức như tờ giấy trắng. Nó 

nhìn đấy, mà như không thấy. Nó nghe đấy, mà như 

không nghe. Phải trở lại cái tâm xích tử đó thì mới 

vào đạo được. 

 Trong khi đó, Giê-su nói câu như thế này: 

“Ngươi phải trở lại như con trẻ thì mới có thể bước 

vào nước Chúa”. Nghĩa là sao? Chính là “xích tử chi 

tâm” đó.  
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Các bậc hiền trí gặp nhau ở điểm này. Đó là bao 

giờ cái tâm mình không chấp thủ đối với tất cả mọi 

vấn đề, đối diện vấn đề với cái tâm nguyên sơ, trong 

trắng, thuần khiết thì mới bước vào đạo được. 

Trong kinh, khi diễn đạt thì nó có trình tự sinh, 

trụ và diệt, nhưng trong thực tế thường không phân 

định rạch ròi như vậy, mà chỉ là cái biết những phản 

ứng tâm đó. Không phải phê phán, phân biệt nó, mà 

chỉ phản ánh như tấm gương phản ánh sự vật vậy thôi. 

Ví dụ vật xuất hiện trước tấm gương có màu đỏ thì 

hiện ra màu đỏ, màu xanh thì hiện ra xanh, màu vàng 

thì hiện ra vàng; vật trước tấm gương là con vật thì 

phản ánh hình con vật, con người thì phản ánh hình 

con người. Khi buộc phải ghi lại thì người ta sẽ diễn 

đạt tình trạng đó theo cái cách như vậy. 

Do vậy, một hành giả khi tham dục khởi, tham 

dục tồn tại, tham dục diệt, hành giả đó tuệ tri đối với 

tham dục sinh khởi, tham dục tồn tại, tham dục đoạn 

diệt mà không phê phán, không trở thành nô lệ hoặc 

đồng hóa với nó và không bị động. Chỉ lặng lẽ quán 

sát theo cách quán sát của tấm gương phản ánh chứ 

không phải như một người theo dõi để tìm hiểu đối 

phương là gì hoặc là tìm cách chinh phục, chế ngự 

hoặc chấm dứt nó.  
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Bản chất của pháp, của các hiện tượng là sinh, 

trụ, diệt. Không có pháp nào sinh mà trụ vĩnh viễn, 

không có pháp nào sinh mà không diệt. Cho nên chỉ 

cần nhận biết nó. Còn chuyện nó như thế nào thì đó là 

bản chất của pháp, tự nó sẽ diễn tiến như thế. 

Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng: “Nội tâm 

tôi có sân hận”; hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri 

rằng: “Nội tâm tôi không có sân hận.” Và với sân 

hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 

tri như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương 

lai không sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Sân hận là trạng thái trái ngược với tham dục. 

Bất bình, bất mãn, không vừa lòng, toại ý, bực tức,... 

là các tên gọi khác nhau để chỉ cho trạng thái này khởi 

lên trong tâm khi hành thiền. Chúng là chướng ngại 

thứ hai cần được tuệ tri. Và cách xử lý sân hận cũng 

giống như tham dục khi niệm pháp là hành giả chỉ soi 

sáng, phản ảnh các hiện tượng tâm lý này đúng như 

bản chất thực của nó lúc nó xuất hiện, lúc nó tồn tại, 

lúc nó biến mất. 

Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng: 

“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; hay nội tâm 

không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng: “Nội tâm 

tôi không có hôn trầm thụy miên”. Và với hôn trầm 
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thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 

vậy. Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 

đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thụy 

miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 

nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hôn trầm thụy miên, là trạng thái: một, mệt mỏi, 

rã rượi, buồn ngủ; hai, trạng thái tâm không hưng 

phấn và bị mê đi. Có người bị nặng về buồn ngủ, mệt 

mỏi, rã rượi. Có người bị nặng về cái tâm mê muội, 

ngồi đó không phải ngủ nhưng mà mê mờ không biết 

gì cả.  

Khi một hành giả phát hiện ra tâm của mình là 

hoài nghi hoặc sân hận hoặc hôn trầm thụy miên thì vị 

ấy tuệ tri với tình trạng đang xảy ra đó. Khi nó sinh, 

biết nó sinh; khi nó trụ, biết nó đang tồn tại; khi nó 

diệt, biết nó đã chấm dứt.  

Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri rằng: “Nội tâm 

tôi có trạo hối”; hay nội tâm không có trạo hối, tuệ 

tri rằng: “Nội tâm tôi không có trạo hối”. Và với trạo 

hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và 

với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 

như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 

không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
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Trạo hối hay trạo cử, có nơi dịch là phóng tâm. 

Nó là một trạng thái tâm không ở yên một chỗ. Nó bị 

quá khứ, tương lai, hay các đối tượng hiện tại lôi đi, 

giằng co níu kéo giữa các tưởng. Nó bị động bởi các 

tưởng (Tưởng tri và Thức tri) nên luôn luôn dao động, 

không yên nghỉ.  

Thực tế, bản chất của tâm muôn đời là thế. Tâm 

khó ở yên một chỗ trừ khi ở vào một trạng thái do 

năng lực định đặc biệt hỗ trợ, ở đây có hai trường 

hợp. Trường hợp một là của chúng sinh ở cõi Vô 

tưởng thiên. Loại chúng sinh này nguyên là các thiền 

giả đã đạt được định Tứ thiền, do nhàm chán, mệt mỏi 

với các niệm tưởng sinh sinh diệt diệt liên tục nên 

khởi tâm muốn từ bỏ chúng. Được hỗ trợ bởi sức 

mạnh của định Tứ thiền nên lập tức họ rơi vào thế 

giới Vô tưởng. Và sau này, bất kỳ khi nào có một ý 

niệm khởi lên trong tâm thì họ lập tức thoát khỏi thế 

giới ấy, trở lại như trước. Trường hợp hai là của Diệt 

thọ tưởng định. Thời gian tồn tại của Diệt thọ tưởng 

định thường chỉ có bảy ngày. Và chỉ có hai hạng 

người có năng lực này: bậc thánh A-na-hàm và bậc 

thánh A-la-hán thuần thục thiền samatha. Chỉ trong 

hai trường hợp đó tưởng không có mặt, cái biết theo 

tưởng không có mặt. Ngoài hai trạng thái này, thì bản 

chất của tâm luôn luôn dao động, luôn luôn sinh khởi 

dạng này dạng khác. 
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Trong trường hợp này, khi hành giả đối diện với 

trạo hối hoặc phóng tâm thì vị ấy tuệ tri cái trạng thái 

đó. Thầy nhắc lại, chỉ tuệ tri trạng thái tâm trạo hối mà 

không phán xét, không chiếm hữu, không tìm cách chế 

ngự nó, hoặc ngược lại, bị nó lôi kéo đi. Hành giả chỉ 

làm công việc phản ánh như tấm gương, là tuệ tri tình 

trạng đó thôi. 

Hay nội tâm có nghi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi 

có nghi”; hay nội tâm không có nghi, tuệ tri rằng: 

“Nội tâm tôi không có nghi.” Và với nghi chưa sanh 

nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã 

sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với 

nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 

nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Triền cái thứ ba là nghi. Nghi có hai dạng là bất 

quyết và nghi ngờ. Bất quyết, lưỡng lự không dứt 

khoát và tình trạng không rõ ràng, mù mù mờ mờ, 

nghi nghi ngờ ngờ. Khi ở trong cái biết xuất hiện hai 

trạng thái đó thì hành giả cũng tuệ tri nó thôi, cũng chỉ 

phản ánh nó như tấm gương phản chiếu thôi. Cho nên 

khi nó sinh, trụ, diệt thì tất cả chỉ phản ánh lại; phản 

ánh lại chứ không lưu giữ.  

Như câu nói: “Nhạn quá trường không, ảnh 

trầm hàn thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh 

chi tâm”. Con chim nhạn bay qua bầu trời, bóng nó 
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rọi xuống mặt nước. Con nhạn bay qua không có ý để 

bóng lại trên mặt hồ, mặt hồ cũng không có ý giữ hình 

bóng con nhạn trong lòng hồ. Đó là một cách nói rõ 

ràng về tuệ tri này vậy. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 

pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 

sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. 

Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 

sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 

tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 

đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 

trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp, đối với Năm Triền cái. 

Tình trạng này không chỉ với thân tâm mình, mà 

tất cả các thân khác trong trường hợp tương tự cũng 

sẽ như thế, không khác. Ví dụ có một hành giả khác 

cũng hành trì với tâm thiền như thế này, thì trong quá 

trình hành thiền những trạng thái ấy cũng sẽ xảy ra 

trên thân tâm của vị đó. Cho nên “sống quán pháp với 

nội pháp, sống quán pháp với ngoại pháp” là như thế. 

b) Với Ngũ Thủ uẩn. 
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14. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. Này các tỳ-

khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 

pháp đối với Năm Thủ uẩn? 

Này các tỳ-khưu, tỳ-khưu suy tư: “Ðây là sắc, 

đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Ðây là thọ, đây là thọ 

sanh, đây là thọ diệt. Ðây là tưởng, đây là tưởng 

sanh, đây là tưởng diệt. Ðây là hành, đây là hành 

sanh, đây là hành diệt. Ðây là thức, đây là thức sanh, 

đây là thức diệt”. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên 

các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại 

pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại 

pháp; hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; 

hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 

quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 

đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở 

trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. 

Trong đoạn này có một điểm nhỏ nhưng quan 

trọng thầy nghĩ là cần làm rõ vấn đề một chút, đó là từ 

“suy tư” trong bản dịch của Ngài Minh Châu. Trong 

bản Pāli chỗ này không có động từ mang nghĩa suy tư. 

Bản dịch tiếng Anh của Thượng tọa Bodhi đã sử dụng 

từ “understand” để diễn đạt hàm ý. Do vậy, ở đây thầy 
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dùng từ “biết rõ” để thay thế, vì như vậy mới phù hợp 

với tiến trình niệm pháp là tuệ tri (soi sáng thực tại). 

Nhóm tổ hợp thứ hai theo thuật ngữ Phật học 

xưa nay là Ngũ uẩn hay Ngũ thủ uẩn, gồm: sắc uẩn, 

thọ uẩn, tưởng uẩn,  hành uẩn và thức uẩn.  

Nghĩa chữ “uẩn” là chồng chất lên nhau. “Ngũ” 

là năm. “Thủ” là bị cột trói do ngộ nhận, do lầm 

tưởng năm uẩn này là ta, của ta, là tự ngã của ta. Khi 

nào giảng bài kinh Vô Ngã Tánh thầy sẽ nói rõ hơn, 

còn ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. 

Với những người học Phật mà có biết chút ít 

Hán Việt thì tương đối còn nắm được ý nghĩa, còn 

hầu hết thế hệ sau hoặc người ít đọc kinh văn, khi 

nghe ngũ thủ uẩn, hay sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều 

không hiểu gì hết.  

Khi đức Phật thuyết giảng pháp thoại này và 

ngay trong bài kinh Vô Ngã Tánh, Ngài cũng đã đề 

cập tới nội dung này. Thầy nghĩ có lẽ do tại Ấn Độ 

thời bấy giờ, quan niệm hoặc cái nhìn về thân tâm này 

người ta đã có quan điểm chung về các tập hợp này 

rồi, chứ không phải do đức Phật nói ra. Bởi vì khi đề 

cập đến nó, Ngài không giải thích gì cả. Thầy nghĩ 

không giải thích thì có thể là điều đó quá phổ thông, 

ai cũng biết rồi nên không cần phải giải thích, người 
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nghe đều hiểu. Nhưng khi chuyển ngữ từ tiếng Pāli 

sang tiếng Việt và Hán Việt thì do chủ quan của 

người dịch. 

Ngày xưa bộ thuật ngữ Phật học Hán Việt này 

được các dịch giả Trung Quốc dịch kinh từ tiếng Ấn 

Độ sang tiếng Trung Quốc trước. Rồi người Việt học 

kinh Phật từ Trung Quốc, thì bộ thuật ngữ này được 

dịch sang tiếng Việt. Vì vậy, người ta quen dùng từ 

Hán Việt là như thế. Có hơn 70% từ tiếng Việt của 

mình, nhất là từ trong các văn bản về kinh điển và 

hành chính là từ gốc Hán Việt. Thuật ngữ Phật học 

Hán Việt trong quá khứ đã đóng góp khá tốt vào việc 

truyền bá Phật Pháp ở Việt Nam. Nhưng thế hệ mới, 

thế hệ trẻ hiện nay khó tiếp cận với bộ thuật ngữ này. 

Và các thế hệ sinh ra trước và sau năm 1975 ít năm ở 

cả hai miền Nam Bắc, hầu hết không có vốn liếng 

Hán ngữ cổ hoặc không hiểu biết nhiều về từ ngữ Hán 

Việt. Đây là trở ngại cần vượt qua để tiếp cận được tư 

tưởng của đức Phật còn lưu trữ trong kinh văn đã 

được dịch sang tiếng Việt. Đó là chưa kể có một số 

trường hợp chuyển ngữ chưa được chuẩn xác, trong 

đó có nhóm từ Ngũ uẩn này.   

Vậy làm thế nào để giải tỏa được vướng mắc 

này? Làm sao để cho người nghe hiểu được lời đức 

Phật dạy? Đó là trách nhiệm của người đi hoằng pháp. 
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Chính vì vậy, sau này khi giảng các chủ đề Phật 

học cho Phật tử các giới, thầy hạn chế sử dụng các 

thuật ngữ Hán Việt trong kinh điển, mà vận dụng linh 

hoạt từ Hán Việt phổ thông trong khoa học xã hội, 

khoa học tự nhiên và từ thuần Việt để trình bày. 

Chẳng hạn, thầy không dùng chữ “uẩn” trong Ngũ 

uẩn theo nghĩa chồng chất mà dùng từ “tập hợp, tổ 

hợp”. Từ này về nghĩa chắc chắn không phải là một 

cá thể, không phải là một đơn vị đơn lẻ, mà nó được 

hình thành bởi nhiều yếu tố, nhiều thành tố. Đó là 

nghĩa cơ bản nhất. Và dĩ nhiên mình không dùng chữ 

“ngũ” nữa mà dùng từ “năm”; “Năm tập hợp/Năm tổ 

hợp”. 

Năm tập hợp/tổ hợp đó là cái gì? Tức “Sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức” khi đề cập về Năm Thủ uẩn. Đó là 

năm đối tượng xưa nay được người ta khảo sát ở dạng 

tĩnh, dạng bất biến, giống như hình ảnh chết không 

phải hình ảnh động. Trong khi thực ra nội hàm đức 

Phật nói về Năm tổ hợp này lại là một tiến trình. Một 

tiến trình thì luôn luôn biến động. Các thành phần 

trong tổ hợp liên kết với nhau trong một tiến trình, 

tương tác, qua lại với nhau để tạo nên tiến trình. 

Giống như khi nói đến chiếc xe đang chạy thì nó phải 

đang chạy chứ không phải nói chiếc xe đứng yên một 

chỗ. Nói cho đúng mức, đó là tiến trình gồm Năm tổ 

hợp tạo nên tiến trình sống, như vậy mới chính xác.  
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Bây giờ thầy đi vào từng nhóm một. 

- Sắc là chỉ cho hình tướng. Cái gì mang hình 

tướng, mắt mình nhìn thấy được gọi là sắc. Thầy sẽ 

gọi là tổ hợp hình thể. 

- Thọ chính là cảm giác: các cảm giác về vật lý, 

tâm lý. Thầy gọi là tổ hợp cảm giác. 

- Tưởng trong Năm tổ hợp này, tưởng gồm tưởng 

tri và thức tri. Mọi hiểu biết của chúng ta do sống, do 

học tập, do tự học hoặc được người khác dạy mà chúng 

ta có được, cũng như những trải nghiệm sống để nhận ra 

mọi vật, và chúng ta ứng xử dựa trên những hiểu biết đó 

sau khi thông qua bộ lọc mang tính chủ quan với các 

đặc tính do bộ nhớ lưu trữ, sắp đặt, hệ thống lại. Thầy 

gọi là tổ hợp hiểu biết. 

- Hành ở đây có chức năng tạo nghiệp. Khi nói 

đến hành là liên hệ đến các hành vi từ tâm tưởng cho 

đến thân hành và khẩu hành mà hầu hết nó đều được 

điều động, tác động bởi cái tâm này. Những tình cảm 

của chúng ta như thương, yêu, ghét, giận, đố kỵ, ganh 

ghét, ý chí, nỗ lực,... những phản ứng khác nhau trong 

nội tâm của chúng ta khi gặp vấn đề dẫn đến hành 

động, cái đó tạo nghiệp. Định nghĩa đơn giản về tạo 

nghiệp là gì? Hành vi nào có chủ tâm, chủ ý tạo nên 

nghiệp. Hành vi không chủ tâm, không chủ ý không 
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hình thành nghiệp. Nghiệp tức là gieo cái nhân và sau 

này sinh quả (báo). Nghiệp là nhân, báo là quả. Thầy 

gọi hành là tổ hợp các phản ứng, tình cảm thể hiện ra 

khi tương tác; khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc 

với các đối tượng của nó. 

- Thức là một trong những từ Phật học được 

người ta giải thích mù mờ, khó hiểu; thậm chí có 

người gán cho nó là tâm vương trong Vi Diệu pháp và 

Duy Thức học. Nhưng thực chất không phải thế. May 

mắn là bây giờ trong công nghệ thông tin có một số 

thuật ngữ mình đưa vào sử dụng được. Mà người phát 

hiện ra điều này chính là Hòa thượng Viên Minh. Hòa 

thượng đưa vào thay thế chỗ này quá đúng luôn! Vai 

trò của thức trong Ngũ uẩn phải nói rõ như thế này: 

một tiến trình khi khởi lên thì sẽ chấm dứt; chấm dứt 

tiến trình này để chuyển giao cho tiến trình tiếp theo. 

Do vậy, khi một hành vi được khởi lên, được tạo nên 

do tương tác, nó phải được sao chép, lưu trữ, chuyển 

giao. Ví dụ, mắt nhìn thấy sắc thì có ghi nhận, phản 

ứng vừa xong thì ngay lập tức được sao chép, rồi lưu 

trữ. Sao chép, lưu trữ kết hợp lại thành sao lưu. Sao 

lưu để làm cái gì? Để tiếp tục chuyển những dữ liệu 

đó cho tiến trình sau. Nhờ vậy chúng ta mới biết mọi 

việc trong quá khứ và hiện tại. Không có cái chuyển 

tiếp diễn tiến này thì chúng ta không có ký ức nào hết. 

Như vậy, thức chính là “tổ hợp sao, lưu và chuyển 

giao”. 
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Năm tổ hợp này tạo nên tiến trình sống. Nó là 

tiến trình luôn vận động, không phải là năm đối tượng 

tĩnh. Thầy ví dụ, khi con mắt mình thấy sắc, tức là 

mắt đang nhìn đối tượng trước mặt. Thông thường khi 

mình mở mắt nhìn đối tượng bất kỳ, có thể mình nhận 

biết đối tượng và cũng có thể không. Khi nào mình để 

cái biết của mình, tức là chú tâm vào đối tượng thì 

mình sẽ biết được cái trước mắt là gì. Trong cuộc 

sống hằng ngày, nhiều khi mắt mở mà không biết cái 

gì trước mắt. Chuyện này xảy ra hoài, đặc biệt khi 

mình đang di chuyển mà cái biết của mình không để 

vào đối tượng dọc đường mình đi qua. 

Để nhận biết đối tượng cần có ba điều kiện: (1) 

Con mắt đang hoạt động tốt; (2) Đối tượng mà con 

mắt nhìn thấy được; (3) Có cái biết của con mắt đặt 

lên đối tượng. Người ta gọi là căn, trần và thức. 

“Căn” là cơ quan, giác quan. “Trần” tức cảnh trần, là 

đối tượng của giác quan đó. “Thức” là cái biết của 

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đối với đối tượng. Khi đó 

mới đủ điều kiện nhận biết đối tượng là cái gì. Như 

vậy sắc có thể đứng riêng được không? Nói cái sắc 

hình thể không có đủ không? Không thể được. Vậy 

khi nói đến tổ hợp hình thể (sắc), nó gồm căn, trần và 

thức.  

Cái biết ban sơ chỉ là cái biết thuần túy của con 

mắt đối với đối tượng, lỗ tai đối với đối tượng,... chưa 
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nhận ra nó là cái gì. Tuệ tri con mắt, tuệ tri lỗ tai là cái 

ban sơ đó. Nhưng khi nhận ra nó là gì, là nam hay nữ, 

cao hay thấp, màu đỏ, xanh, vàng, con người, cái 

cây,... là nhờ tổ hợp hiểu biết (tưởng tri và thức tri kết 

hợp). Như vậy, nó lôi kéo thêm một tổ hợp nữa. 

Tiếp đó, khi hai bên đụng chạm nhau, mắt nhìn 

thấy đối tượng, tai tiếp xúc đối tượng,... thì hai cái đó 

tiếp xúc, đụng chạm nhau sinh ra cảm giác (thọ). Thọ 

này khi sinh ra các cảm giác về tâm lý hoặc vật lý. 

Vậy là nó lôi thêm tổ hợp cảm giác vào.  

Bây giờ nó bắt đầu tác động tạo nghiệp. Thích là 

tạo nghiệp, không thích cũng tạo nghiệp. Tức là có 

chủ tâm vào đối tượng rồi phản ứng thích hoặc không 

thích, là lập tức tạo nghiệp rồi. Ở đây có mặt tổ hợp 

phản ứng, tình cảm (hành). Và nghiệp vừa tạo ra là nó 

được sao, lưu, chuyển giao tự động cho tiến trình sau 

liền. 

Như vậy, đây là tiến tình sinh diệt tạo nghiệp và 

kế tục nhau liên tục, liên tục. Một ngày không biết 

bao nhiêu là tiến trình như vậy. Cho nên nếu chỉ nhìn 

Ngũ uẩn với thái độ quán sát tĩnh như những vật riêng lẻ 

thì không bao giờ hiểu được. 

c) Với Sáu Nội Ngoại xứ. 
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15. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ. Này 

các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên 

các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu tuệ tri con mắt 

và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh 

khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh 

nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 

sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 

kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 

nữa, vị ấy tuệ tri như vậy… và tuệ tri tai và tuệ tri các 

tiếng… và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương… và tuệ tri 

lưỡi và tuệ tri các vị… và tuệ tri thân và tuệ tri các 

xúc… và tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên hai 

pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và 

với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 

vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 

tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 

tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Đối tượng minh sát tiếp theo của pháp là về Sáu 

Nội Ngoại xứ. Chúng ta hay nói Lục căn, Lục trần 

phải không? Khi hai cái này kết hợp lại người ta gọi 

là Thập Nhị xứ (mười hai xứ). Bây giờ phân tích ra 

thành Sáu Nội xứ và Sáu Ngoại xứ. Nếu thêm Lục 

thức (cái biết của con mắt đối với hình thể, tai đối với 
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âm thanh, lỗ mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị,...) thì 

người ta sẽ gọi là Thập Bát giới (mười tám giới).  

Từ Pāli nói rất rõ: căn quyền là “indriya”, mười 

hai xứ là “āyatana”, mười tám giới là “dhātu”. Có ai 

biết tại sao khi gộp chung tên nó lại khác không? Tại 

sao khi đứng riêng thì nói là Lục căn, Lục trần, bây 

giờ hai cái kết hợp nhau gọi là Thập nhị xứ; cũng như 

Lục Thức đứng riêng ra, giờ kết hợp lại thành Thập 

Bát giới (mười tám giới)? 

Tất cả đều có lý do. Khi đứng riêng thì nó chưa 

tạo ra mối liên hệ để hình thành một cái mới. Căn 

đứng riêng, trần đứng riêng thì hai bên không có tạo 

ra cái gì hết. Nhưng khi căn tương tác, tiếp xúc với 

trần thì sinh ra xứ (xứ là nơi chốn, vị trí). Rồi thêm 

cái biết nữa nó thành giới (giới trong thế giới, cảnh 

giới). 

Như có người thích âm nhạc, đi đâu cũng lắng 

nghe, tìm hiểu về âm nhạc, họ sống trong thế giới của 

âm nhạc. Có người thích hoa đi đâu cũng nhìn ngắm, 

tìm hoa. Họ chỉ quan tâm đến hoa, và khi đó họ sống 

trong thế giới của hoa. Người thích chim thì chỉ biết 

thế giới chim thôi. Tóm lại, khi chúng ta hướng tâm 

về chỗ nào là chúng ta đang sống trong thế giới đó. 

Trong khi trước kia chúng ta không bị cột trói bởi nó, 

nhưng khi tâm bắt đầu hướng về một đối tượng nào 
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đó và gắn bó với nó thì chúng ta đang sống ở nơi đó, 

tạo ra cảnh giới đó. Đó là ý nghĩa khi căn, trần, thức 

kết hợp với nhau tạo thành giới, và khi căn, trần kết 

hợp với nhau tạo thành xứ. Điều này hình như cũng 

chưa có ai khảo sát; nhưng khi tìm hiểu, trải nghiệm 

thì thầy thấy ra vấn đề là vậy. 

Sáu Nội xứ (căn), là gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý. Sáu Ngoại xứ (trần), tức là: đối tượng của con 

mắt, đối tượng của lỗ tai, đối tượng của lỗ mũi, đối 

tượng của cái lưỡi, đối tượng của thân và đối tượng 

của ý. Hành giả minh sát và tuệ tri chúng sinh khi căn 

trần gặp nhau, tuệ tri chúng tồn tại, và tuệ tri chúng 

diệt. Chỉ tuệ tri, biết rõ bản chất sinh diệt của nó vậy 

thôi, không tìm cách tác động, cũng không tìm cách 

tách rời, viễn ly nó; mà chỉ quán sát rõ ràng tính chất, 

bản chất của nó như tấm gương phản chiếu. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 

pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 

sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp; 

hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 

sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 

tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 

đây”, vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
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trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp, đối với Sáu Nội Ngoại xứ. 

Đoạn này cũng giống như các đoạn trước. Nói 

quán tánh sanh diệt nghe nó rườm rà. Đơn giản là 

minh sát thấy nó đang xuất hiện, đang tồn tại, sau đó 

mất đi. Ngay đó thấy rõ như vậy. Đó là Chánh trí và 

Chánh niệm. Và nơi nương tựa ở đây chính là nương 

tựa vào cái tuệ tri, sự sáng suốt tỉnh táo này, không 

nương tựa nơi khác.  

d) Thất giác chi. 

16. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chi. Này các tỳ-

khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 

pháp đối với Bảy Giác chi?  

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu, nội tâm có 

Niệm Giác chi, tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Niệm 

Giác chi”, hay nội tâm không có Niệm Giác chi, tuệ 

tri rằng: “Nội tâm tôi không có Niệm Giác chi”; và 

với Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 

tri như vậy, và với Niệm Giác chi đã sanh, nay được 

tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu, nội tâm có 

Trạch pháp Giác chi..;.nội tâm có Tinh tấn Giác 
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chi...; nội tâm có Hỷ Giác chi...; nội tâm có Khinh an 

Giác chi...; nội tâm có Định Giác chi...; nội tâm có Xả 

Giác chi; tuệ tri rằng: “Nội tâm tôi có Xả Giác chi”; 

hay nội tâm không có Xả Giác chi, tuệ tri rằng: “Nội 

tâm tôi không có Xả Giác chi.” Và với Xả Giác chi 

chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 

Xả Giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy 

tuệ tri như vậy. 

Thất Giác chi có bảy thành tố: Niệm, Trạch 

pháp, Tinh tấn, Khinh an, Hỷ, Định và Xả. Hầu hết 

các sách Phật học thầy đọc được đều xem bảy yếu tố 

này liên hệ đến thiền. Đặc biệt sau này người ta phát 

triển thiền minh sát, thiền tuệ thì càng xem nó là 

nhóm tổ hợp hỗ trợ cho tiến trình hành thiền. Hồi xưa 

thầy cũng tin thế; nhưng thực ra nó không phải như 

vậy. 

- Niệm: Là nhận biết ngay một đối tượng đang 

hiện diện trong nhận thức của mình khi mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý tương tác với các đối tượng của nó; nhận 

biết ra nó là cái gì: thiện pháp hoặc ác pháp. Ví dụ, một 

tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham khởi lên. 

- Trạch pháp: Có nghĩa là chọn lựa. Ví dụ, khi 

tâm tham khởi lên, nhận biết tâm tham, lập tức một 

trong hai thái độ xảy ra: nếu mình bị tham cuốn đi thì 

mình trở thành nô lệ của tâm tham; còn nếu mình 
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không bị tham khởi đi thì mình không bị nó trói buộc. 

Ở đây, hành giả khi minh sát nhận biết đối tượng, khi 

biết đó là tâm tham, thì một người tỉnh táo sáng suốt 

sẽ có thái độ chọn lựa là không để tâm tham lôi cuốn 

mình, không trở thành nô lệ của tâm tham. 

- Tinh tấn: nghĩa là siêng năng. Sau khi trạch 

pháp, tiếp theo để thoát ra nó thì phải làm sao? Phải 

siêng năng! Siêng năng để không bị nó khống chế, là 

buông bỏ tâm bất thiện, buông cái ràng buộc đó xuống. 

- Hỷ: Khi buông xuống được rồi, mình không bị 

ràng buộc thì dẫn đến trạng thái tích cực, thoải mái, 

không bị cột ràng, chi phối, khống chế. Trạng thái đó 

gọi là hỷ. 

- Khinh an: Hỷ phát triển mạnh hơn nữa thành 

khinh an. Đây là trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi do 

đã buông bỏ, không còn vướng bận. 

- Định: Trước kia khi niệm khởi lên thường mình 

bị tham, sân cuốn đi. Tâm mình bị lôi vào đối tượng, 

không giữ được bình ổn. Nhưng bây giờ mình đã 

buông bỏ, giải quyết được nó thì tâm mình trở lại trạng 

thái bình ổn. Khi không còn tán loạn nữa thì nó trở về 

quân bình. Định ở đây chính là trạng thái tâm ổn định.  
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- Xả: Chính là quân bình. Chặng cuối cùng của 

một niệm khởi. Quân bình là không bị dao động bởi 

hai giá trị là đúng sai, tốt xấu, thiện ác, phải trái nữa 

nữa. 

Bảy yếu tố này thường xuyên hiện diện trong tâm 

một hành giả minh sát, chứ không phải đợi khi hành 

thiền thì bảy yếu tố này mới hỗ trợ giác ngộ. Khi mình 

nhận ra một đối tượng xuất hiện, thái độ chọn lựa của 

mình đối với tham, sân. Nếu mình bị lôi vào thì không 

giác ngộ được gì hết. Đối với người đang minh sát, khi 

nhận ra thì dứt khoát không để tham sân chi phối, mà 

buông cái tham, cái sân xuống lập tức. Muốn không 

tiếp tục để nó làm chủ thì mình phải siêng năng mới 

buông ra được. Buông rồi thì khỏe. Khỏe tâm trí là Hỷ. 

Sau đó là Khinh an, trạng thái cao hơn cái Hỷ đó nữa. 

Đó là trạng thái thoải mái khi không còn gánh nặng, 

khi không còn bị ràng buộc. Và sau đó là tâm không 

còn lao chao nữa, tức ổn định (Định). Và nó trở lại 

bình thường là Xả. Đó là hiểu biết của thầy về Thất 

Giác chi. 

Như vậy, hành giả biết một trong các Giác chi 

đang sinh khởi, đang tồn tại, và đang diệt, thì biết rõ 

niệm đó, Chánh niệm, Chánh trí cũng ở đó, nương tựa 

vào tuệ tri, sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra nó. 
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Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 

pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 

sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. 

Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 

sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 

tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 

đây”; vị ấy sống an trú Chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến Chánh trí, Chánh niệm.  Và vị ấy 

sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 

trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chi. 

Đoạn này có một từ lặp đi lặp lại mà có thể 

nhiều người không hiểu: đó là trạng thái “không chấp 

trước”. “Chấp” không phải theo nghĩa hay diễn đạt là 

có thành kiến không tốt về ai/ vấn đề gì; mà là cầm, 

nắm (chấp bút là cầm bút). “Trước” ở đây không phải 

trước sau, mà là giữ chặt, bị vướng mắc. “Chấp trước” 

nghĩa là bị cột trói, ràng buộc.  

Khi nói: “Sống không nương tựa, chấp trước 

một vật gì trên đời” là: không bị cột trói, không bị 

ràng buộc bởi các quan niệm hoặc cái nhìn lệch lạc 

đối với các pháp, các hiện tượng. Thất Giác chi hỗ trợ 

trong tiến trình minh sát để thấy rõ hơn bản chất, bản 

tính của các hiện tượng, nhất là đối với Khổ. 

e) Về Tứ Diệu đế. 
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17. Lại nữa này các tỳ-khưu, vị ấy sống quán 

pháp trên các pháp đối với Bốn Sự Thật. Này các tỳ-

khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên các 

pháp đối với Bốn Sự Thật?  

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu như thật tuệ tri: 

“Ðây là khổ”; như thật tuệ tri: “Ðây là khổ tập”; 

như thật tuệ tri: “Ðây là khổ diệt”; như thật tuệ tri: 

“Ðây là Con đường đưa đến khổ diệt”. 

Ở đây hành giả bắt đầu minh sát về Bốn Sự 

Thực, thầy sẽ diễn đạt lại là: hiện tượng Khổ (Khổ 

Đế), nguyên nhân sinh Khổ (Tập Đế), chấm dứt Khổ 

(Diệt Đế) và Con đường thoát Khổ (Đạo Đế). (Mọi 

người chịu khó nghe lại bài kinh Chuyển Pháp Luân 

để rõ nội dung). 

Chúng ta đã đi qua lần lượt các đối tượng minh 

sát được gọi là “niệm pháp”, gồm: Năm Triền cái, 

Năm Thủ uẩn, Sáu Nội Ngoại xứ, Thất Giác chi và 

bây giờ là Bốn Sự Thực về Khổ (Tứ Diệu Đế).  

Chúng ta quay lại câu hỏi lúc đầu bài, nghĩa của 

“pháp” ở đây là gì? Vì sao đức Phật dùng chữ “pháp” 

cho các đối tượng này. Trong tất cả đối tượng này, 

chúng giống nhau cái gì mà Ngài chỉ dùng một từ để 

gọi? Điều này thầy phải suy nghĩ rất lâu, trăn trở, 
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phân tích, tìm hiểu, đối chiếu sau đó thầy mới hiểu 

được. Bây giờ thầy sẽ nói cho mọi người nghe.  

Trong các đối tượng gồm Năm Triền cái, năm tổ 

hợp tạo nên tiến trình sống, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ 

(mười hai xứ), rồi tới Thất Giác chi, và bây giờ là Bốn 

Sự Thực về Khổ (Tứ Diệu đế). Điểm chung của tất cả 

các nhóm này là gì? 

Chúng có phải là từng đơn vị riêng lẻ không? 

Chắc chắn là không rồi. Tổ hợp năm này, mười hai 

này, bảy này, bốn này. Điểm giống nhau của chúng 

đều là một tổ hợp và có mối liên quan mật thiết với 

nhau. Nói nôm na theo dân gian là chúng “chung vai 

đấu cật”, cùng phục vụ cho một mục đích, mục tiêu. 

Nói theo ngôn ngữ có tính quy phạm hiện nay thì 

chúng có tính tổ chức, hệ thống. 

 Vậy trong mỗi đối tượng mà mình gọi là “niệm 

pháp” đó, cần phải thấy được hai điểm này: Thứ nhất, 

chúng là một tập hợp, tổ hợp. Thứ hai, chúng có tính 

tổ chức. 

Vậy chữ “niệm pháp” mà đức Phật sử dụng 

nghĩa là minh sát đối tượng, nhìn thấy tính tổ chức, có 

tính hệ thống của nó. Nó là một tổ hợp chứ không 

phải là từng cá thể, riêng lẻ. Cho nên từ xưa mới đúc 

kết thành câu: “quán pháp vô ngã”, bởi nó không 
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được hình thành từ một cá thể hay một cái ngã bất 

biến, tồn tại mãi mãi, không sinh không diệt, liên tục 

qua thời gian. Mà nó gồm nhiều thành tố được xây 

dựng, kết nối với nhau mang tính hệ thống nhằm đạt 

được mục đích hướng đến. Năm tổ hợp tạo nên tiến 

trình sống, Năm Triền cái, Bốn Sự Thực về Khổ,… 

tất cả đều mang tính hệ thống, tổ chức hết. Chúng ta 

sẽ thấy rõ điều đó hơn khi minh sát chúng. 

18. Và này các tỳ-khưu, thế nào là Khổ Thánh 

đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, 

ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại Năm 

Thủ uẩn là khổ. 

Này các tỳ-khưu thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất 

sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các 

uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các tỳ-khưu, như vậy 

gọi là sanh. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh, trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy 

hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da 

nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này các tỳ-

khưu, như vậy là già. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng 

chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, 
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thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã 

đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các tỳ-

khưu, như vậy gọi là chết. 

Này các tỳ-khưu, thế nào gọi là sầu? Này các tỳ-

khưu, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn 

khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự 

đau khổ khác, sự sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, 

mọi khổ sầu của người ấy. Này các tỳ-khưu, như vậy 

gọi là sầu. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là bi? Này các tỳ-khưu, 

với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; 

với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 

khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, 

sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các tỳ-khưu, 

như vậy gọi là bi. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là khổ? Này các tỳ-

khưu, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về 

thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng 

khoái do thân cảm thọ. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi 

là khổ. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là ưu? Này các tỳ-

khưu, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, 

sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do 

tâm cảm thọ. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là ưu. 



 | 173 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Này các tỳ-khưu, thế nào là não? Này các tỳ-

khưu, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác; 

với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 

khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng 

của người ấy. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là não. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là cầu bất đắc khổ? 

Này các tỳ-khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự 

mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, 

mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời cầu mong 

ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 

khổ! Này các tỳ-khưu, chúng sanh bị già chi phối...; 

chúng sanh bị bệnh chi phối...; chúng sanh bị chết chi 

phối..; chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, 

khởi sự mong cầu: “Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, 

khổ, ưu, não chi phối! Mong rằng ta khỏi đương chịu 

sầu, bi, khổ, ưu, não”. Lời mong cầu ấy không được 

thành tựu. Như vậy là cầu bất đắc khổ. 

Này các tỳ-khưu, như thế nào là tóm lại, Năm 

Thủ uẩn là khổ? Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, 

Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, Thức thủ uẩn. Này các 

tỳ-khưu, như vậy tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. 

Ở các đoạn kinh trên, đức Phật đã chỉ ra ba hiện 

tượng Khổ (Khổ Đế), gồm: 



174 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

(1) Khổ về mặt vật lý: là sinh, già, bệnh, chết. Ai 

cũng phải trải qua. 

(2) Khổ về chung sống, tương quan: là thương 

yêu mà phải xa lìa; gặp cảnh nghịch lòng, người vật 

không hợp mà phải gặp gỡ, giao dịch, ăn ở cùng; và 

cầu mong nhưng không được. Cả ba cái này đều khổ. 

(3) Khổ do nhận thức sai lầm, hiểu không đúng, 

ngộ nhận về thân tâm sinh vật lý này, xem nó là ta, 

của ta, sở hữu của ta, từ đó sinh ra một chuỗi thống 

khổ gọi là sầu, bi, khổ, ưu, não. 

19. Này các tỳ-khưu, thế nào là Khổ tập Thánh 

đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 

tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Như dục ái, hữu 

ái, phi hữu ái. 

Này các tỳ-khưu, sự tham ái này khi sanh khởi 

thì sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở 

đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?  

Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 

tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an 

trú thì an trú ở đấy. Ở đời đôi tai..;. ở đời cái mũi…; 

ở đời cái lưỡi...; ở đời thân này...; ở đời ý này là sắc 

thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 

thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Ở đời các sắc...; ở đời các tiếng...; ở đời các 

hương...; ở đời các vị...; ở đời các cảm xúc...; ở đời 

các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 

khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú 

ở đấy. 

Ở đời nhãn thức...; ở đời nhĩ thức...; ở đời tỷ 

thức...; ở đời thiệt thức...; ở đời thân thức...; ở đời ý 

thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 

đấy. 

Ở đời nhãn xúc...; ở đời nhĩ xúc...; ở đời tỷ 

xúc...; ở đời thiệt xúc...; ở đời thân xúc...; ở đời ý xúc 

là sắc thân ái, à sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 

khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ...; ở đời nhĩ xúc sở 

sanh thọ...; ở đời tỷ xúc sở sanh thọ...; ở đời thiệt xúc 

sở thanh thọ...; ở đời thân xúc sở sanh thọ...; ở đời ý 

xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 

ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 

an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng...; ở đời thanh tưởng...; ở đời 

hương tưởng...; ở đời vị tưởng...; ở đời xúc tưởng...; ở 

đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
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ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì 

an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tư...; ở đời thanh tư...; ở đời hương 

tư...; ở đời vị tư...; ở đời xúc tư...; ở đời pháp tư là sắc 

thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi sanh khởi 

thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc ái...; ở đời thanh ái...; ở đời hương 

ái...; ở đời vị ái...; ở đời xúc ái...; ở đời pháp ái là sắc 

thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 

thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 

Ở đời sắc tầm...; ở đời thanh tầm...; ở đời hương 

tầm...; ở đời vị tầm...; ở đời xúc tầm...; ở đời pháp 

tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 

đấy. 

Ở đời sắc tứ...; ở đời thanh tứ...; ở đời hương 

tứ...; ở đời vị tứ...; ở đời xúc tứ...; ở đời pháp tứ là sắc 

thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 

thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này 

các tỳ-khưu, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đế. 

Tiếp theo đức Phật chỉ rõ Nguyên nhân sinh Khổ 

(Tập Đế) là cái gì. Đó là tham ái. Tham ái có ba dạng: 
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tham ái dục lạc vật chất bình thường, tham ái thanh 

tịnh và tham ái đoạn diệt. 

20. Này các tỳ-khưu, và thế nào là Khổ diệt 

Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái 

ấy, sự xả ly, sự buông xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm 

(tham ái ấy). 

Này các tỳ-khưu, sự tham ái này khi xả ly thì xả 

ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc 

gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự tham ái này khi xả ly 

thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con 

mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở 

đời lỗ tai...; ở đời mũi...; ở đời lưỡi...; ở đời thân...; ở 

đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời các sắc...; ở đời các tiếng...; ở đời các 

hương...; ở đời các vị…; ở đời các xúc...; ở đời các 

pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn thức...; ở đời nhĩ thức...; ở đời tỷ 

thức...; ở đời thiệt thức...; ở đời ý thức là sắc thân ái, 
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là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 

diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc...; ở đời nhĩ xúc...; ở đời tỷ 

xúc...; ở đời thiệt xúc...; ở đời thân xúc...; ở đời ý xúc 

là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 

thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ...; ở đời nhĩ xúc sở 

sanh thọ...; ở đời tỷ xúc sở sanh thọ...; ở đời thiệt xúc 

sở sanh thọ...; ở đời thân xúc sở sanh thọ…; ở đời ý 

xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 

ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 

ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng...; ở đời thanh tưởng...; ở đời 

hương tưởng...; ở đời vị tưởng...; ở đời xúc tưởng...; ở 

đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 

ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 

ở đấy. 

Ở đời sắc tư...; ở đời thanh tư...; ở đời hương 

tư...; ở đời vị tư...; ở đời xúc tư...; ở đời pháp tư là sắc 

thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 

ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc ái...; ở đời thanh ái...; ở đời hương 

ái...; ở đời vị ái...; ở đời xúc ái...; ở đời pháp ái là sắc 
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thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 

ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tầm...; ở đời thanh tầm...; ở đời hương 

tầm...; ở đời vị tầm...; ở đời xúc tầm...; ở đời pháp 

tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 

xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tứ...; ở đời thanh tứ...; ở đời hương 

tứ...; ở đời vị tứ...; ở đời xúc tứ...; ở đời pháp tứ là sắc 

thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 

ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các tỳ-

khưu, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đế. 

Đức Phật nói tiếp về Sự Thực Chấm dứt Khổ 

(Diệt Đế), hết Khổ, hay còn gọi là Niết-bàn, là chặng 

cuối của lộ trình thoát Khổ. Phiền não, khổ đau có thể 

chấm dứt vì bản chất chúng vẫn nằm trong qui luật 

“Cái gì có sinh tất có diệt”.  

21. Này các tỳ-khưu, thế nào là Khổ diệt đạo 

Thánh đế. Ðó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri 

kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 

Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh 

định. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh tri kiến? Này 

các tỳ-khưu, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri 
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kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này các tỳ-

khưu, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư 

duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này 

các tỳ-khưu, như vậy gọi là Chánh tư duy. 

Này các tỳ-khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế 

không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không 

ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này các tỳ-

khưu, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự 

chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế 

không tà dâm. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là Chánh 

nghiệp. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh mạng? Này 

các tỳ-khưu, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 

sống bằng Chánh mạng. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi 

là Chánh mạng. 

Này các tỳ-khưu, và thế nào là Chánh tinh tấn? 

Này các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu, đối với các ác, bất 

thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho 

sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 

Ðối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 

muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì 
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chí. Ðối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 

muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực, tinh tấn, 

quyết tâm, trì chí. Ðối với các thiện pháp đã sanh, 

khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 

hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 

này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các tỳ-

khưu, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh niệm? Này 

các tỳ-khưu, ở đây vị tỳ-khưu sống quán thân trên 

thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, Chánh niệm, để chế ngự 

tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các cảm thọ...; 

sống quán tâm trên tâm...; sống quán pháp trên các 

pháp, tinh cần tỉnh giác, Chánh niệm để chế ngự tham 

ưu ở đời. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là Chánh 

niệm.  

Này các tỳ-khưu, thế nào là Chánh định? Này 

các tỳ-khưu, ở đây tỳ-khưu ly dục, ly ác bất thiện 

pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 

lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỳ-khưu ấy diệt 

tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 

thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 

tĩnh nhất tâm. Tỳ-khưu ấy ly hỷ trú xả, Chánh niệm, 

tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 

là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỳ-

khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 

chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
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niệm thanh tịnh. Này các tỳ-khưu, như vậy gọi là 

Chánh định. 

Này các Tỳ-khưu, như vậy gọi là Khổ diệt đạo 

Thánh đế. 

Và cuối cùng là Con đường thực hành để thoát 

Khổ (Bát Chánh đạo), gồm: Chánh kiến, Chánh tư 

duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 

tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Cái này thầy đã 

giảng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Mọi người 

nên tìm nghe lại để nắm rõ về Bát Chánh đạo cũng 

như Bốn Sự Thực. Ở đây thầy chỉ điểm qua thôi. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 

pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 

sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 

sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 

quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị 

ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 

hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các tỳ-khưu, như vậy tỳ-khưu sống quán 

pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đế. 

Khi nói về Bốn Sự Thực liên hệ đến Khổ cũng 

vậy. Hành giả minh sát tất cả Bốn Sự Thực này và 
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càng thấy rõ hơn là trên thân tâm này hoặc trên cuộc 

đời này không có gì thường hằng, bất biến theo quan 

niệm là có một cái ngã, tiểu ngã hoặc đại ngã. Tất cả 

đều nằm trong quy luật sinh, trụ, hoại, diệt đối với vũ 

trụ cũng như nhân sinh. Các quan điểm về ngã, ngã sở, 

tự ngã, tiểu ngã, đại ngã đều là những nhận thức sai 

lầm do chủ quan, do ái luyến hoặc do thiếu hiểu biết 

mới nói như vậy. Chính vì vậy, đức Phật mới kết luận 

là “niệm pháp” để thấy rõ tính chất vô ngã ở trên thân 

tâm này. 

Kết luận. 

22. Này các tỳ-khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ 

này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một 

trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 

trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả 

Bất hoàn. Này các tỳ-khưu, không cần gì đến bảy 

năm, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong 

sáu năm…; trong năm năm…; trong bốn năm…; 

trong ba năm…; trong hai năm…; trong một năm, vị 

ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 

chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 

hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.  

Này các tỳ-khưu, không cần gì đến một năm, 

một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị 

ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
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chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 

hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các tỳ-khưu, 

không cần gì đến bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn 

Niệm xứ này trong sáu tháng…; trong năm tháng…; 

trong bốn tháng…; trong ba tháng…; trong hai 

tháng…; trong một tháng…; trong nửa tháng…; vị ấy 

có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 

chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 

hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.  

Này các tỳ-khưu, không cần gì nửa tháng, một vị 

nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có 

thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 

Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư 

y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các tỳ-khưu, đây là con đường độc nhất đưa 

đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, 

diệt trừ khổ, ưu, thành tựu Chánh lý, chứng ngộ Niết-

bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các tỳ-khưu ấy 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

Bài kinh này được đức Phật kết thúc bằng một 

tuyên bố khẳng định là: Đây là con đường duy nhất, 

độc lộ, độc đạo, ai đi theo con đường này thì sẽ thoát 

khổ. Và Ngài còn nhấn mạnh thêm: Những ai hội đủ 
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duyên thì có thể trong bảy ngày thôi sẽ giác gộ giải 

thoát. Còn đối với những người căn cơ chưa đủ, thì 

thời gian có thể là một, hai tháng cho đến tối đa là bảy 

năm. Nhưng dù bảy ngày hay bảy năm thì mấu chốt 

vấn đề giác ngộ, giải thoát nếu đi theo con đường này 

vẫn là trong kiếp hiện tại; hoàn toàn không kéo dài, 

không hứa hẹn gì đời sau, kiếp sau. 

Vấn đề thứ hai cần hiểu rõ là: “vị nào tu tập” ở 

đây nghĩa là gì? Có phải là dựa vào nội dung pháp 

thoại mà rèn luyện, uốn nắn, điều chỉnh thân tâm 

mình bằng một phương pháp hay nhiều phương pháp 

không? Như thầy hiểu thì đó là Tuệ tri và Liễu tri, chứ 

không có rèn luyện gì hết. Chỉ là nhận ra gốc gác vấn 

đề và buông bỏ tất cả mọi định kiến, hiểu biết sai lầm, 

chấp thủ là xong. 

Và giáo pháp của đức Phật là chỉ ra cái Khổ, 

Nguyên nhân sinh Khổ và ai đi theo Con đường thoát 

Khổ thì sẽ Thoát Khổ ngay trong hiện tại. Không có 

chuyện lập nguyện, lập hạnh, mơ ước đời sau, kiếp 

sau. Thoát khổ ở đây là gỡ bỏ lần lần những hiểu biết 

lệch lạc, thấy biết sai lầm, tăm tối trong nhận thức của 

chúng ta, và minh sát rõ chúng. Đó cũng là thông điệp 

mà đức Phật từ mấy nghìn năm trước đã đi thuyết 

giảng khắp nơi cho những người hữu duyên nghe. 
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Bây giờ người ta hiểu lệch lạc, tạo ra vô số những 

trường phái này nọ về thiền, về quán,… chỉ càng làm 

rối ren hơn. Biến Phật học trở thành một bộ môn tâm 

linh, một hệ thống triết học, nghiên cứu,... Tất cả đều 

ngoài ý nghĩa và mục đích khi đức Phật truyền dạy về 

Con đường thoát Khổ này.  

Thời giờ cũng sắp hết, chỉ còn mấy phút cho nên 

thầy ráng để giảng cho xong và chấm dứt vì hôm nay 

đã là buổi giảng thứ ba về kinh Đại Niệm Xứ này. 

Thầy nghĩ là mọi người nghe một lần có thể chưa nắm 

được hết, nhưng sau này khi về nhà có thể nghe lại 

qua các video đã được đăng tải trên kênh Youtube và 

suy nghĩ cho thấu đáo, rồi thực hành nó. Thực hành 

bằng cách lột hết các hình thức ngụy trang của bản 

ngã, và chỉ Tuệ tri thì lần lần sẽ hiểu được. 

Đức Phật khẳng định nơi nào có Bát Chánh đạo 

nơi đó có người giác ngộ. Và bất kể tôn giáo, bất kể 

chủng tộc, bất kể quốc độ, bất kể giới tính, bất kể tuổi 

tác,… nơi nào có Bát Chánh đạo, nơi nào có người 

hiểu biết và thực hành Bát Chánh đạo đúng mức thì 

nơi đó có người thoát Khổ. Và kinh Đại Niệm Xứ 

chính là lộ trình ứng dụng thực sự của Bát Chánh đạo. 

Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 9, năm 2019 
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KINH HẠNH PHÚC 

Hôm nay chúng ta học bài kinh Hạnh Phúc, tên 

Pāli là Maṅgala Sutta. Bài kinh này ngài Minh Châu có 

dịch với tựa đề là kinh Điềm Lành. Còn bản kinh thầy 

dựa vào đó để giảng là bản dịch của ngài Viên Minh, 

được phổ biến rộng rãi trong các chùa Nam tông tại 

Huế. 

Từ “Maṅgala” có hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là 

điềm lành; nghĩa thứ hai là hạnh phúc, điều tốt đẹp, sự 

thịnh vượng. Xét kỹ, nghĩa thứ hai của từ này sẽ phù 

hợp hơn với nội dung của bài kinh. Vì tất cả những 

điều đức Phật dạy trong bài kinh này đều hướng đến 

một điểm chung, đó là thái độ, hành vi hay lối sống 

mang lại hạnh phúc, điều tốt đẹp, an lành, an vui cho 

những người đi theo lối sống như thế.  

Trong bài kinh này, cuối mỗi đoạn kệ (bài kinh 

được ghi chép theo thể văn vần) có lặp lại như điệp 

khúc câu: “Etam maṅgalam’uttamaṃ.” Trong đó, 

“uttamaṃ” tính từ có nghĩa là: cao thượng, cao đẹp. 

Như vậy, “maṅgalam’uttamaṃ” có nghĩa là phúc 

lành/ hạnh phúc an lành/ cao thượng.  
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Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn 

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 

Của trưởng giả Cấp Cô Độc 

Gần thành Xá-Vệ 

Bài kinh này được giảng khi đức Phật ở tại tịnh 

xá Kỳ Viên, là vườn của thái tử Jeta (Jetavana), do 

trưởng giả Sudatta, dùng vàng mua lại đất vườn xoài 

của thái tử Jeta. Ông là một đại thiện nhân (nhà từ 

thiện lớn của xã hội) hay giúp đỡ những người khó 

khăn, nghèo khổ cho nên người ta gọi ông là 

Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc: vị hay giúp đỡ, cưu 

mang người cô quả, đơn chiếc, nghèo khổ). Ông đã 

xây dựng tịnh xá Kỳ Viên cho đức Phật và các môn 

đệ lưu trú, hằng năm có thể về đây an cư trong những 

tháng mùa mưa. Theo sử liệu ghi lại, đức Phật đã an 

cư ở tu viện này mười chín mùa hạ. Từ khi đức Phật 

khởi sự hoằng pháp đến lúc Niết-bàn là bốn mươi lăm 

hạ, vậy thời gian Ngài lưu trú tại tịnh xá Kỳ Viên 

nhiều nhất so với các địa điểm khác. Nhiều bài kinh 

cũng thường đề cập đến địa điểm này. 



 | 189 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Tịnh xá Kỳ Viên còn có tên là Bố Kim tự, tức là 

rải vàng để mua đất làm chùa, xuất phát từ câu 

chuyện sau: 

Cư sĩ Cấp Cô Độc sau khi nghe pháp từ đức 

Phật xong hoan hỷ và trở thành cận sự nam luôn đi 

theo Ngài. Khi ông khởi ý tìm một khu đất thích hợp 

để mua, không xa cũng không gần đô thị để đức Phật 

và chư Tăng tiện đi khất thực, và cũng để các môn đệ 

tại gia như ông có thể đến nghe pháp và thăm viếng 

dễ dàng. Ông tìm thấy một vườn xoài và sau khi tìm 

hiểu thì biết khu vườn này là sở hữu của thái tử Jeta, 

liền đến gặp chủ nhân thương lượng. Khu vườn khá 

đẹp, lại ở vị trí đắc địa, vị thái tử không muốn bán nên 

ra giá rất cao để ông không mua được. 

- “Nếu ông có đủ vàng để rải khắp khu vườn, tôi 

sẽ bán cho ông.” Thái tử ướm lời. Thấy ông Cấp Cô 

Độc hơi chần chừ, lộ vẻ đắn đo nên thái tử Jeta nghĩ 

rằng ông thương gia này không thể mua nổi, bèn nói 

tiếp: “Nếu không đủ sức, thì đừng hỏi mua”. 

Ông Cấp Cô Độc cười trả lời: “Với giá này thì 

tôi có thể mua, thưa Thái tử. Nhưng tôi đang suy nghĩ 

xem lấy vàng từ kho nào gần nhất cho tiện, chứ không 

phải tôi không đủ sức mua.”  
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Sau đó, ông lập tức huy động người nhà lấy xe 

bò chở vàng đến rải khắp mặt đất. Điều này khiến vị 

thái tử hoảng hốt và bất giác suy nghĩ: “Người này 

dùng một số vàng rất lớn để mua khu vườn cúng 

dường cho một vị sa-môn, thì chắc chắn vị này phải 

rất đặc biệt, và có nhiều phước báu. Đây là cơ hội để 

mình làm một việc gì đó tạo phước”. Vì thế thái tử 

Jeta nói với ông Cấp Cô Độc: 

- Này ông, tôi chỉ bán đất chứ không bán cây. 

- Vậy ngài bán cây như thế nào? 

Vị thái tử lặp lại câu nói như trên. Đoán chừng 

vị thái tử muốn làm khó, nên ông Cấp Cô Độc hỏi: 

“Ông muốn như thế nào thì nói thật đi.” 

Vị thái tử trả lời: “Cây tôi không bán nhưng tôi 

cúng dường với điều kiện tên của tu viện phải đứng 

tên tôi”. Vì vậy tu viện được đặt tên là Jetavana, nghĩa 

là “vườn của thái tử Jeta”. 

Chúng ta đi tiếp bài kinh. 

Khi đêm gần mãn 

Có một vị trời 

Dung sắc thù thắng 
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Hào quang chiếu diệu 

Sáng tỏa Kỳ Viên 

Đến nơi Phật ngự 

Đảnh lễ Thế Tôn 

Rồi đứng một bên. 

Nguyên nhân của bài kinh này đầu tiên là do 

một vị thiên, mặc dù sống trong cảnh giới an lành tốt 

đẹp nhưng vẫn không tìm thấy, không nhận ra, không 

biết rõ như thế nào là chân hạnh phúc. Vì thế vị thiên 

này cùng những người có chung tâm tư, nguyện vọng, 

đã đến trong đêm gặp và xin đức Phật chỉ dạy cho như 

thế nào là hạnh phúc an lành, và làm thế nào để có 

được hạnh phúc đó.  

Nói rõ hơn, theo lịch sinh hoạt của đức Phật thì 

vào ban ngày và đầu đêm đức Phật sẽ giải đáp, nói 

pháp cho thiện nam tín nữ và chư tỳ-khưu nghe; đến 

đêm khuya sẽ là giờ hỏi đạo của chư thiên, sau khi 

chư Tăng đã đi nghỉ. Nửa đêm về sáng, đức Phật sẽ 

nghỉ ngơi trong vài ba tiếng rồi Ngài thức dậy và 

dùng đại bi tâm quán chiếu ai hữu duyên thì ngày 

hôm sau sẽ đi độ. 
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Vị thiên này sau khi đến gặp đức Phật, thành 

kính đảnh lễ Ngài, bèn đứng qua một bên. Thường thì 

bất kỳ ai đến gặp đức Phật không đứng đối diện, vì 

như thế sẽ che mặt Ngài. Và nơi đức Phật ở luôn có 

rất nhiều chư thiên và những người ở xa muốn chiêm 

ngưỡng dung nhan đức Phật. Sau khi đứng sang một 

bên, vị ấy đã kính cẩn thưa chuyện:  

Cung kính bạch Phật 

Bằng lời kệ rằng: 

“Chư thiên và nhân loại 

Suy nghĩ điều hạnh phúc 

Hằng tầm cầu, mong đợi 

Một đời sống an lành 

Xin Ngài vì bi  mẫn 

Hoan hỷ dạy chúng con 

Về phúc lành cao thượng.” 

Trong nội dung bài kinh này, đức Phật đã trình 

bày hạnh phúc dưới nhiều hình thái khác nhau, với 
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các cấp độ từ thấp đến cao. Chúng ta sẽ lần lượt đi 

vào từng nội dung bài kinh. 

Thế Tôn tùy lời hỏi 

Rồi giảng giải như vầy: 

1. Không gần gũi kẻ ác, 

Thân cận bậc trí hiền, 

Đảnh lễ người đáng lễ, 

Là phúc lành cao thượng. 

Đức Phật dạy, đầu tiên, muốn có được hạnh 

phúc thì những việc làm, những hành vi, nhận thức 

cần được thực hiện như thế này: 

Thứ nhất, phải biết chọn bạn giao du, giao tiếp. 

Không gần gũi bạn ác, cả trong nghĩa bạn bè và trong 

nghĩa những người mình học hỏi xung quanh. Ông bà ta 

có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, còn ngạn 

ngữ phương Tây thì có câu: “Bạn cho tôi biết bạn 

thường giao thiệp với ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế 

nào”, hay câu tục ngữ “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là 

vậy. 
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Thứ hai, nên tiếp xúc với những bậc hiền trí, là 

những người có lối sống hiền thiện, đức độ, có nhiều 

hiểu biết, khôn ngoan để được gần gũi người tốt, học 

hỏi điều gì nên làm, điều gì nên tránh. 

Thứ ba, cúng dường hoặc tôn kính những người 

xứng đáng như ông bà, cha mẹ, thầy cô,... Còn trong 

đạo pháp là cúng dường Tam Bảo. 

Khi chúng ta thực hiện được ba điều này chúng 

ta đã có được những hạnh phúc cao thượng, an lành; 

tình cảm đối với các quan hệ xung quanh chắc chắn sẽ 

tốt đẹp. 

2. Ở trú xứ thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 

Chân chánh hướng tự tâm, 

Là phúc lành cao thượng. 

 Vậy trong câu đầu của đoạn này, đức Phật dạy, 

một trong những điều làm chúng ta hạnh phúc, là phải 

ở nơi thích hợp. Người xuất gia có trú xứ riêng và 

người tại gia cũng có trú xứ riêng.  

Đối với người xuất gia, nếu gặp được những 

người lớn, thầy tổ nhắc nhở tu tập thì sẽ thay đổi theo 
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chiều hướng tích cực được. Còn nếu trong môi trường 

mà thầy lẫn trò đều lười biếng, không lo tu tập thì 

điều tốt nhất để mình có hạnh phúc là xa rời chỗ đó, 

tìm nơi khác phù hợp thì đường tu của mình mới tiến 

bộ. Nếu không thì sau một thời gian cũng bị nhiễm.  

Hoặc với những người xuất gia cũng có trường 

hợp đệ tử được thầy dạy về Phật Pháp, về thiền để tu 

tập thêm. Nếu người thầy không có khả năng dạy dỗ, 

hướng dẫn nhưng có ý thức trách nhiệm giáo huấn thì 

có thể gửi đệ tử đi học, đi đào tạo ở môi trường giáo 

dục phù hợp để phát triển tốt hơn thì đó cũng thuộc 

trong nội dung “ở trú xứ thích hợp”.  

Cũng như muốn có nơi yên tĩnh để đọc sách, đọc 

kinh để hiểu biết thêm, mở mang thêm đầu óc mà bị 

công việc chi phối thì không thể phát triển được. Ở 

một nơi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước bẩn,… thì 

sẽ tổn hại sức khỏe, không thể mạnh khỏe được. Còn 

ô nhiễm về mặt tâm linh, mê tín, lôi kéo mình vào 

những điều tăm tối thì tâm linh mình không phát triển 

được. Hay muốn tu thiền tốt thì phải hội đủ bốn yếu 

tố là “pháp, tài, lữ, địa”. “Pháp” là đề mục thích hợp; 

“địa” là trú xứ thích hợp; “tài” là vật chất, cơm ăn, áo 

mặc thích hợp; và “lữ” là bạn bè thích hợp. 

Người tại gia cũng vậy. Nếu mình muốn phát 

triển nghề nghiệp, kiến thức thì mình phải chọn nơi có 
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thể phát triển. Muốn con mình nên người, phát triển 

thì phải chọn chỗ ở tốt để con không bị lây nhiễm cái 

xấu từ môi trường xung quanh. Đó cũng là yếu tố 

mang đến hạnh phúc. 

Chắc mọi người đã nghe câu chuyện về mẹ của 

Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời Xuân Thu Chiến 

Quốc. Chuyện thế này: Do nhu cầu kiếm sống nên hai 

mẹ con Mạnh Tử đến ở gần khu chợ. Sau thời gian, 

Mạnh mẫu thấy con mình nhiễm tính chợ búa, thích 

ăn thua với người, nói lời thô lỗ, tục tĩu, hung dữ. Bà 

mẹ suy nghĩ, nếu cứ sống ở đây thì mình chỉ nuôi 

được phần xác, còn phần tâm trí sẽ dễ bị hư hỏng nên 

bà mẹ chuyển đến gần một trường học. Mạnh Tử 

chuyển về ở đây thì theo bạn bè đến lớp. Chỉ sau một 

thời gian ngắn, cử chỉ và thái độ thay đổi theo hướng 

tốt đẹp hơn. Nhờ người mẹ sáng suốt đã chọn nơi ở 

thích hợp mà Mạnh Tử sau này đã trở thành vị hiền 

triết của Trung Quốc.  

“Công đức trước đã làm” là một trong những yếu 

tố giúp mình được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong đời 

nay. Đó là các thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Gọi 

là phúc quá khứ. Dân gian thường bảo nhau: “Con trai 

nhờ phúc mẹ, con gái nhờ phúc cha”. Ý nói phúc đức 

của cha mẹ, tổ tiên, dòng tộc và của chính mình tạo 

dựng là nguồn lực tạo ra hạnh phúc cho mình. Còn 

những người thiếu phước thì gặp rất nhiều khó khăn, 
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trở ngại, bất hạnh. Hạnh phúc có được là nhờ vào phúc 

đức trong quá khứ của bản thân, gia đình, và tổ tiên. 

“Chân chính hướng tự tâm” nói đơn giản, đó 

chính là mọi việc đều đặt nền tảng từ mình mà ra, do 

vậy phải luôn luôn quay về với chính mình, nương tựa 

nơi chính mình. Hạnh phúc không rơi từ trên trời 

xuống hay ai ban phát cho, mà do nơi bản thân mình. 

Mình gieo, mình trồng nên đừng mong cầu một hạnh 

phúc từ bên ngoài đến với mình. Tâm mình yên ổn, 

mát mẻ đó chính là hạnh phúc.  

3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi, 

Khéo huấn luyện, học tập 

Nói những lời chân thật, 

Là phúc lành cao thượng. 

Nghề nghiệp giỏi, học nhiều biết rộng thì trong 

hoàn cảnh nào, mình đều có cách giải quyết để giúp 

mình, giúp người bằng chính kiến thức của mình. 

Nghề nghiệp giỏi chính là sự điêu luyện trong 

chính nghề nghiệp của mình, sẽ thu hoạch được nhiều 

điều tốt đẹp. Ví dụ thợ giỏi sẽ được trả ba trăm đồng, 

thợ kém thì chỉ nhận hai trăm đồng. Thợ giỏi thì thời 

gian làm việc nhanh hơn hoặc làm ra sản phẩm tinh 
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xảo hơn. Tất cả những điều đó trong đời sống bình 

thường đều hết sức cần thiết. Đó là hạnh phúc do 

chính mình tạo ra, do mồ hôi, chất xám, năng lực của 

mình mà có.  

Những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tinh xảo 

là do được đào tạo, rèn luyện, học tập, và phải thường 

xuyên bổ sung những điều chưa biết, nhờ vậy sẽ có 

được năng lực chuyên môn tốt, vững vàng. 

Nói năng dựa trên nền tảng là chỉ nói ra sự thật, 

truyền đạt sự thật mới tạo được sự tin cậy, tín nhiệm 

của những người xung quanh. Nếu cần một người để 

đối chứng, để đưa ra sự thật thì người nói lời chân 

thật luôn được nhớ đến. Nếu mình luôn nói ra những 

điều chân thật thì không có gì phải hổ thẹn, ăn năn đối 

với việc đã xảy ra.  

Còn khi dối trá - nhất là lần đầu, vì những lần 

sau đã tạo thành thói quen - thì luôn luôn cảm thấy ăn 

năn, dằn vặt, hối tiếc vì những việc làm của mình. Vì 

vậy để có được hạnh phúc, để khi đi ngủ không phải 

lăn tăn suy nghĩ, thì chỉ có cách sống thật, nói thật, 

truyền đạt cái thật. Như vậy người xung quanh luôn 

tin cậy mình, và bản thân mình không phải đau khổ vì 

ân hận, bất an. 

4. Hiếu thuận bậc sinh thành, 
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Dưỡng dục vợ và con, 

Sở hành theo nghiệp chánh, 

Là phúc lành cao thượng. 

Đối với cha sinh mẹ đẻ của mình và cha mẹ của 

người hôn phối, thì chúng ta phải hiếu thuận. Gia đình 

nào giữ được quan hệ tốt giữa cha mẹ với con cái, 

giữa ông bà với cháu chắt thì gia đình đó sẽ hạnh 

phúc. Hiếu thuận với ông bà, cha mẹ là một trong 

những hành vi, lối sống mang lại hạnh phúc an lành. 

Ngày xưa, việc chăm lo kinh tế gia đình là trách 

nhiệm của người chồng. Còn trong xã hội hiện nay 

vai trò đó được thay đổi, hoán chuyển hoặc cả hai 

người chồng và người vợ đều phải có trách nhiệm với 

gia đình của mình và chung lo kinh tế nên phải học 

hỏi cách ứng xử trong quan hệ với nhau cho thật tốt.  

Nguyên tắc sống lành mạnh thứ nhất đức Phật 

dạy cho các hàng cư sĩ Phật tử: Phải hiểu sự sống là 

gì, để tôn trọng và bảo vệ sự sống. Cần hiểu biết mối 

quan hệ giữa các thành phần tạo nên sự sống để tương 

tác giữa mình và những người xung quanh phù hợp, 

trong đó gia đình mình là môi trường gần nhất, cần có 

bầu không khí bao dung, thương yêu, thông cảm, và 

hỷ xả. Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều áp lực, 
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tuy nhiên, không nên đem những áp lực đó về làm ô 

nhiễm gia đình. Với con cái thì phải giáo dục. Còn 

giữa vợ chồng phải trao đổi, sửa chữa những cái 

không đúng. Ai cũng có những thiếu sót, không ai là 

hoàn hảo. Bởi vậy biết lắng nghe để điều chỉnh thì sẽ 

có được hạnh phúc. Còn nếu mình chủ quan, cho rằng 

mình đúng, quen ra lệnh thì sẽ đem lại bất hạnh, đau 

khổ.  

Từng thành viên trong gia đình phải hiểu rõ 

mình là ai trong ngôi nhà của mình để có trách nhiệm, 

cách xử sự đúng đắn thì đó mới là tổ ấm thật sự, còn 

không, đó là lò lửa. 

“Sở hành theo nghiệp chánh” theo đức Phật dạy, 

đó chính là Chánh nghiệp. Phải có hành động, lời nói, 

suy nghĩ đúng đắn trong cuộc sống. Trong các hành vi 

về thân cần phải tránh có các bất thiện nghiệp là: sát 

sanh, trộm cắp, tà dâm. 

Rời xa những bất thiện nghiệp, điều chỉnh hành 

vi theo thiện nghiệp thì cuộc sống mới an lạc. Vì 

không gieo nhân bất thiện thì sẽ không phải chịu quả 

báo khổ trong đời này và đời sau. Không biết rõ tính 

chất của nghiệp và hậu quả của nó thì chúng ta sẽ gặp 

nhiều điều bất hạnh. Nương theo Chánh nghiệp, đó là 

nền tảng của hạnh phúc. 
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5. Bố thí, hành đúng pháp, 

Giúp ích hàng quyến thuộc, 

Giữ Chánh mạng trong đời, 

Là phúc lành cao thượng. 

“Bố thí” (dāna) nghĩa là chia xẻ với người khác. 

Không phải khi có nhiều mình mới bố thí, mà khi 

người khác cần, từ vật chất, kỹ năng, kiến thức,... 

mình có thể san sẻ được thì đó gọi là bố thí. Bố thí 

khác với xả thí (pariccāga). Xả thí là buông ra những 

thứ trói buộc mình do tâm tham, tâm sân.  

Khi giúp được người khác mình sẽ cảm thấy vui 

vẻ vì mình đã cho đi bằng niềm vui. Còn khi bố thí để 

cầu được phước báo hay được người khác nhớ ơn thì 

không còn là bố thí thiện, mà gọi là bố thí đầu tư, tạo 

bất thiện phước. 

“Hành đúng pháp” tức là sống thuận pháp. Ứng 

xử đúng, thuận với quy luật tự nhiên. Nếu đi ngược 

lại với quy luật đó thì mình sẽ chịu khổ. 

“Giúp ích hàng quyến thuộc”. Khi bà con, người 

trong dòng tộc của mình gặp khó khăn mà mình có thể 

giúp đỡ được, đó là việc làm xuất phát từ tình thương, 

chứ không phải cần họ nhớ ơn. Cho nên điều mình cần 
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nhớ khi mình giúp đỡ người thân, quyến thuộc là vì mối 

quan hệ huyết thống, vì tình cảm, vì trách nhiệm. Làm 

được điều đó thì mối quan hệ của mình trong gia đình sẽ 

tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng mang lại hạnh phúc vì 

những mối quan hệ này phải được xây dựng tốt đẹp thì 

cuộc sống của mình mới được yên ả, tốt lành. 

6. Xả ly tâm niệm ác, 

Chế ngự không say sưa, 

Trong pháp không phóng dật, 

Là phúc lành cao thượng. 

Hành vi thường bắt đầu từ ý tưởng, ý niệm, nhận 

thức rồi tác động đến việc làm của mình. Muốn có đời 

sống nội tâm yên tĩnh, cuộc sống hạnh phúc thì mình 

phải luôn sáng suốt tỉnh táo, để khi có bất kỳ ác niệm 

nào khởi lên trong tâm mình phải nhận ra, đừng để trở 

thành nô lệ hoặc trở thành đồng lõa với nó. Bản chất 

của tâm thì luôn vận động. Mình cố dẹp nó là điều bất 

khả. Chỉ có thể khiến nó dừng lại một lúc nào đó, khi 

năng lực đó hết thì nó sẽ trở lại như cũ. Những niệm 

tưởng nào bất thiện, ác xấu xuất hiện thì phải nhận ra 

ngay tức khắc, đừng để nó chi phối mình. Đó là trạm 

tiền tiêu đầu tiên chúng ta cần phải bảo vệ để không 

bị lôi vào “một cuộc chiến tranh không có ngày kết 
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thúc”. Biết “xả ly tâm niệm ác” là giải pháp tốt nhất, 

cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày. 

 “Chế ngự không say sưa” là luôn giữ cho mình 

tỉnh táo, tránh xa các chất say như rượu, bia và các 

chất gây nghiện, nếu không sẽ bị bất thiện pháp xuất 

hiện, chi phối mình. Không uống, không hít, không sử 

dụng bất cứ chất gì khống chế thần kinh của mình. 

“Trong pháp không phóng dật” nghĩa là khi xa 

lìa hai điều kể trên, giữ tâm luôn tỉnh giác, trong sáng 

thường xuyên thì sẽ không bị phóng dật. Phóng dật là 

tâm dể duôi, không trong sáng và không tỉnh táo. Nếu 

mình giữ tâm trong sáng, tỉnh táo thường xuyên là 

mình đang an trú trong thiện pháp, không cho cái ác 

có cơ hội làm chủ. 

7. Biết cung kính, khiêm nhường, 

Tri túc và tri ân, 

Đúng thời nghe chánh pháp, 

Là phúc lành cao thượng. 

“Biết cung kính, khiêm nhường” là thái độ phải 

xuất phát từ lòng thành, từ sự tôn trọng. Để có được 

lòng thành, sự tôn trọng thì trong tâm của mình cần 

không có các loại ngã mạn khác nhau. Ngã mạn là 
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tâm hay so đo, so sánh với đối tượng khác, thấy mình 

thua kém, hơn hay bằng người khác. Cho rằng mình 

thua kém người ta, là ti liệt mạn. Nghĩ mình ngang 

bằng người khác trong khi thực chất là mình kém 

thua, gọi là mạn quá mạn. Cho mình hơn người ta thì 

gọi là thắng mạn. 

Những biểu hiện bên ngoài về lễ phép, tôn kính, 

vâng lời,... là cái vỏ mỏng của lễ giáo, là bệnh hình 

thức, như Lão Tử nói: “Phù lễ giả, trung tín chi bạc, 

nhi loạn chi thủ” (Than ôi! Cái lễ ấy là đầu mối của 

mâu thuẫn, lộn xộn, loạn động của cuộc đời). 

Mình ở mức độ nào thì mình tự nhận thức ở đó, 

không cần phải so sánh với ai. Người không có tâm so 

sánh thì sẽ không bị ngã mạn làm chủ, sẽ vắng bóng 

bản ngã hư ảo do mình thêu dệt nên. Khi một người 

nhận ra điều này thì người đó luôn luôn biết tôn trọng, 

tôn kính với bất kỳ hiện hữu nào trên thế gian, vì mỗi 

hiện hữu đều có giá trị riêng của nó. 

Ví dụ, nếu mình quan sát cuộc sống trong tự 

nhiên hoặc xung quanh mình với tâm trong sáng thì 

vẫn phải phục, phải học cái hay cái tốt từ con kiến, 

con ong hay là một đứa bé. Con kiến, con ong dạy 

cho ta tính cần mẫn, nhẫn nại, kỷ luật. Còn những đứa 

trẻ thường rất dễ giận hờn nhưng cũng dễ tha thứ. Có 

thể trước đó dăm bảy phút chúng xô xát, giận hờn 
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nhau nhưng sau đó thì lại vui vẻ, làm lành với nhau 

ngay. Còn mình thì không làm được, tức ai là giận 

dai, khó bỏ.  

Có vị hiền triết Đông phương nói như sau: “Hãy 

như là con trẻ! Hãy trở về với tâm xích tử”. “Xích tử 

chi tâm” là cái tâm của hài nhi vừa ra khỏi lòng mẹ 

không lâu, còn đỏ hỏn. Tâm đó là gì? Mọi người thử 

quan sát cháu bé rồi sẽ tự hiểu.  

Khi nào mình không còn so sánh sẽ nhận ra cái 

hay cái đẹp của người khác và sẽ biết cung kính, 

khiêm nhường đối với tất cả mọi người, chứ không 

phải gặp người bằng hoặc thua kém thì mình thay đổi 

thái độ. Khiêm nhường, khiêm tốn xuất phát từ việc 

biết rõ cái hữu hạn của chính mình, và biết rằng ai 

cũng có điều hay để cho mình phải học hỏi. Từ đó đời 

sống mình bớt mâu thuẫn, chông chênh, phiền não. 

“Tri túc” là biết đủ. Có ba nội hàm trong chữ 

này là: tri túc, tri chỉ và tri hỉ. “Tri túc” là biết đủ. 

Biết khi nào dừng là “tri chỉ”. Và “tri hỉ” tức vừa lòng 

với những gì mình có. Trong tình huống nào cũng biết 

nuôi dưỡng các đức tính này thì thường dễ an vui. 

Phải hiểu một cách linh hoạt và biết bằng lòng với 

hiện tại, không tham cầu thêm, không bất mãn với 

hiện tại thì người đó sẽ hạnh phúc. 
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“Tri ân” thì phải luôn đi kèm với báo ân. Khi 

thọ ơn của một ai thì không được quên và nên tìm 

cách để đền ơn. Nhưng thực tế trên đời, người biết tri 

ân và báo ân rất ít. Ngay cả ân nghĩa lớn lao của cha 

mẹ với con cái mà không phải người con nào cũng 

làm tốt việc tri ân này. 

Đối với Phật tử, đức Phật dạy, phải nhớ ơn và có 

trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Khi mình lớn lên 

có công ăn việc làm, thì tiền bạc mình kiếm được phải 

chia ra bốn phần, trong đó mỗi phần có một mục đích 

riêng: Thứ nhất nuôi bản thân mình, thứ hai nuôi gia 

đình, thứ ba phụng dưỡng cha mẹ hai bên, thứ tư để 

làm việc phước thiện hay để dành phòng khi ốm đau 

bệnh tật có mà chi dụng. 

Có một vị Phó Thủ tướng Đài Loan viết thư dặn 

dò đứa con, chia xẻ kinh nghiệm sống để đứa con đừng 

rơi vào những tình huống ông đã trải qua. Ông dặn con 

mình khi thọ ơn thì phải tìm cách đền đáp. Ngược lại 

khi có điều kiện giúp người khác thì không cần người 

khác báo đáp lại. Vì vậy đừng phiền muộn khi giúp 

người khác mà họ không nhớ đến mình. Phải nghiêm 

khắc với chính bản thân mình ở một số mặt, nhất là 

chữ tín, nhưng cũng đừng đặt hi vọng người khác sẽ 

làm y như mình, kể cả trong tình yêu. Vị chính khách 

này thực sự đã thấu đạt nhân tình thế thái. 
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“Đúng thời nghe chánh pháp” là nghe pháp 

đúng lúc, đúng thời điểm, khi cần nghe. Mục đích của 

nghe pháp ngoài việc học hiểu thêm giáo pháp còn để 

nhận ra những điểm mình còn thiếu sót, mình cần rèn 

luyện, tu tập như thế nào, điều chỉnh ra sao cho phù 

hợp và phát triển tâm linh. Thay vì dùng một giờ đồng 

hồ để nghe học với tâm trạng bất an, xao lãng, không 

bằng trọn vẹn tâm trí trong mười lăm phút, tập trung 

nghe và hiểu, không nghĩ đến chuyện khác. Dành 

nhiều thời gian nhưng tâm xao lãng thì cũng không 

hiệu quả. Vì vậy để đạt hiệu quả khi nghe pháp là phải 

đúng lúc và trọn vẹn. Có những cái hiểu có thể trải 

nghiệm ngay, có những cái hiểu thì phải thực hành. 

 8. Nhẫn nhục, lời nhu hòa, 

Yết kiến bậc sa-môn, 

Tùy thời đàm luận pháp, 

Là phúc lành cao thượng. 

“Nhẫn nhục” vừa là nhận thức vừa là thái độ. 

Nếu không hiểu rõ nghĩa của từ thì dễ bị hiểu lầm 

thành nhẫn nại, kiên trì để đạt được mục đích. Nhẫn 

nhục là khi mình ở vị trí cao hơn người xúc phạm 

mình, nhưng mình không đáp trả bằng sức mạnh, 
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quyền lực, tiền bạc, mà với tâm bao dung, không oán 

thù người đã gây ra phiền phức, tổn thương cho mình. 

Trong cuộc sống, ai cũng muốn nghe “lời nhu 

hòa”, tôn trọng, và thái độ thật lòng. Vì vậy trong ứng 

xử chúng ta cũng phải có lời nói và thái độ như vậy thì 

mới không gây ra xung đột, phản ứng ngược. Sống là 

phải tương tác, tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã 

hội và ngay cả trong gia đình. Ví dụ với con mình, đứa 

trẻ sẽ thích làm hơn nếu ba mẹ nói, “Con phụ ba mẹ 

cái này được không?” hơn là nghe câu sau: “Ra làm cái 

này coi.” Người con đương nhiên sẽ thích cách nói tôn 

trọng, thương yêu và quan tâm hơn.  

Lời nói không nhu hòa chắc chắn sẽ không đem 

lại hiệu quả cao. Đôi khi nó còn ngấm ngầm phá hủy 

sự tin cậy giữa hai bên. Nếu ở nơi công sở mà nói 

chuyện với nhân viên với thái độ kẻ cả, thì người ta sẽ 

phản ứng lại hoặc chỉ làm theo kiểu đối phó. Nếu có 

việc khác tốt hơn họ sẽ bỏ mình ngay. Không ai muốn 

mình bị sỉ nhục, hạ thấp phẩm giá. Cho nên lời nói 

nhu hòa, chuẩn mực là hành vi đem lại hạnh phúc cho 

mình. 

“Yết kiến bậc sa-môn” là thường xuyên tiếp xúc 

với các bậc tu hành đáng kính, đáng cho mình học 

hỏi, nương tựa. Không phải người nào mặc áo cà-sa 

cũng có thể hiểu được giáo pháp hoặc là mẫu mực 
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trong chuyện tu tập. Vì vậy mình phải chọn lựa kĩ 

càng những bậc sa-môn mà mình tiếp xúc thì việc tu 

học mới đạt được hiệu quả. Yết kiến bậc sa-môn là 

việc nên làm thường xuyên để có thể học hỏi, gia tăng 

hiểu biết Phật học, điều chỉnh nhận thức cho đúng 

đắn. Vì mình chưa đủ trình độ để nhận ra, phải nhờ sự 

chỉ dạy, hướng dẫn của những bậc cao minh hơn. Ở 

đây, các bậc sa-môn là tượng trưng cho sự cao minh. 

Bây giờ việc liên lạc từ xa dễ dàng hơn thông qua thư 

điện tử, qua mạng xã hội để tiếp cận, học hỏi. 

“Tùy thời đàm luận pháp” tức là để trao đổi về 

hiểu biết kinh nghiệm trong tu học của mình. Chúng 

ta gặp gỡ đạo hữu, hay Phật tử gặp các vị sa-môn để 

trao đổi, đàm luận Phật học. Nhưng phải đúng nơi, 

đúng chỗ, đúng thời điểm. Ví dụ trong đám đông có 

hai người tranh luận với nhau, khi chưa ai chấp nhận 

ai thì tốt nhất hai người nên trao đổi riêng. Nếu tiếp 

tục tranh cãi để bảo vệ quan điểm của mình, khi tâm 

không giữ được bình ổn thì chắc chắn sẽ xảy ra những 

tranh cãi vô ích, hoặc có những hành động mất kiểm 

soát. Đàm luận pháp làm cuộc sống tốt đẹp, hạnh 

phúc, nhưng nếu không đúng lúc sẽ gây ra hậu quả 

ngược lại, chuốc thêm phiền não. 

9. Tự chủ, sống phạm hạnh, 

Thấy rõ lý Thánh đế, 
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Giác ngộ quả Niết-bàn, 

Là phúc lành cao thượng. 

Trong Phật học, “tự chủ” là khi không chịu ảnh 

hưởng bởi tham và sân. Mình đứng giữa những đối 

tượng khiến mình tham, sân, ganh tị mà không bị ảnh 

hưởng mới gọi là tự chủ. Còn trong ý nghĩa tự chủ là 

tự do tự tại, không ngán sợ ai hoặc chỉ cho những 

đấng quyền năng thì trong bài kinh này không phải 

với ý như vậy. 

“Phạm hạnh” là lối sống học theo hạnh của 

Phạm thiên. Về mặt tín ngưỡng của Ấn giáo, Phạm 

thiên là đấng quyền năng số một, là Thượng đế. Trong 

phân cấp của thiền Sắc giới thì vị trời tối cao của tầng 

Sơ thiền được gọi là Đại Phạm thiên, để phân biệt với 

Phạm Phụ thiên (các vị phụ tá cho Đại Phạm thiên) và 

Phạm Chúng thiên (cư dân ở cõi Sơ thiền). Để trở 

thành một vị Phạm thiên thì ít nhất thiền giả phải ly 

dục, từ bỏ tất cả những hành vi bất thiện, xấu ác, tu 

tập, rèn luyện đến trình độ định tâm kiên cố mà trong 

kinh văn diễn tả như sau: “Ly dục, ly ác pháp, chứng 

và trú đệ Nhất thiền, một loại định có tầm có tứ, có 

hỷ, có an và nhất tâm”. 

Đức Phật dạy, người xuất gia từ bỏ dục lạc của 

thế gian gọi là sống đời phạm hạnh, ly ác pháp, 
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thường xuyên điều chỉnh để sống đời sống thanh tịnh. 

Người tại gia nếu muốn, vẫn có đời sống phạm hạnh, 

gọi là cư sĩ phạm hạnh. Nếu mình tự chủ không bị ảnh 

hưởng bởi tham sân, thì chính là hạnh phúc tối 

thượng, dù xuất gia hay tại gia. 

“Thấy rõ lý Thánh đế”, là phải thấu hiểu Bốn Sự 

Thực về Khổ thì mới thực hành và thoát khổ (“thấy” ở 

đây là thấu hiểu). Một người hiểu được Bốn Sự Thật 

về Khổ thì chắc chắn có đời sống hạnh phúc vì đã biết 

nguyên nhân của khổ, từ đó mình không để nó phát 

triển. Và sống theo con đường giác ngộ (Bát Chánh 

đạo) mà đức Phật đã dạy thì hạnh phúc sẽ đến ngay 

trong hiện tại. Thế nên thấy rõ và hiểu rõ lý Thánh đế 

là hạnh phúc cao thượng. 

Khi nói đến “Giác ngộ quả Niết-bàn” là nói đến 

cái đích mình đạt được. Niết-bàn là trạng thái mà 

tham sân được lắng dịu xuống, không còn trỗi dậy, 

không còn bị những phiền não chi phối sau khi giác 

ngộ hoàn toàn. Vì vậy, Niết-bàn là hạnh phúc cao 

thượng, viên mãn nhất. 

10.  Khi xúc chạm việc đời 

Tâm không động, không sầu, 

Tự tại và vô nhiễm, 
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Là phúc lành cao thượng. 

Khi chúng ta tương tác với cuộc sống: mắt thấy, 

tai nghe, mũi ngửi,... tất cả đối tượng đó gọi là thế 

gian (đời). “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động 

không sầu” nghĩa là không bị tình cảm chi phối, khiến 

thích hay ghét, hoặc thất vọng, sinh ra sầu não và 

buồn bã thì sẽ “tự tại và vô nhiễm”. Không có phiền 

não, thì đó là hạnh phúc. 

11. Những sở hành như vậy 

Không chỗ nào thối thất 

Khắp nơi được an toàn 

Là phúc lành cao thượng. 

Nếu chúng ta thấu hiểu và thực hành tất cả những 

gì đức Phật dạy qua bài kinh này, hoặc chỉ một phần 

của bài kinh, thì chắc chắn sẽ có được các trạng thái 

hạnh phúc thù thắng ngay trong đời này. 

Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 8, năm 2019 
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KINH VÔ NGÃ TÁNH 

Kinh Vô Ngã Tánh là pháp thoại thứ hai sau 

kinh Chuyển Pháp Luân. Về sau, khi người ta hệ 

thống hóa lại mới đặt tên cho bài kinh này là kinh Vô 

Ngã Tướng hoặc Tướng Vô Ngã. Nhưng khi thầy 

nghiên cứu kĩ, thầy phát hiện ra không phải như vậy, 

chữ “lakkhaṇa” trong Pāli nghĩa gốc của nó là “tánh, 

đặc tính”. Còn chữ “tướng” theo nghĩa “biểu hiện” là 

chữ khác. Mà quả thực nội dung pháp thoại này là đức 

Phật nói về tính chất vô ngã của hợp thể thân tâm này. 

Nên thầy gọi bài kinh này là kinh Vô Ngã Tánh. 

 Bây giờ chúng ta cách thời đức Phật gần 2.600 

năm. Năm nay là Phật lịch 2.563, tính từ khi đức Phật 

Niết-bàn, cộng thêm 45 năm Ngài hoằng pháp. Có rất 

nhiều quan điểm về nhân sinh, về vũ trụ, về xã hội 

thay đổi và đôi khi được hiểu khác đi, trong đó một số 

vấn đề Phật học cũng thế. Rất nhiều nhà nghiên cứu, 

một số Phật tử, thậm chí một số vị tăng ni trong khi 

học Phật Pháp, tìm hiểu lời dạy của đức Phật vẫn phải 

trăn trở vấn đề “Ngã là gì?”. 

Vì sao đức Phật xoáy mạnh vào chủ đề vô ngã 

và xác nhận: “Ai thấy được thực tính vô ngã người ấy 

thấy pháp.”? (Thấy pháp tức là giác ngộ). 
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Vậy trước hết chúng ta cần phải hiểu ngã là cái 

gì, rồi khi đó mới bắt đầu nói chuyện vô ngã. 

I/ Quan niệm về ngã. 

“Ngã” mà thầy muốn nói ở đây, là quan niệm 

ngã vào thời điểm đức Phật giảng pháp thoại này. Ấn 

Độ vào thời điểm ấy là một xứ sở gồm nhiều quốc gia 

lớn nhỏ. Trong vùng đất thuộc lưu vực sông Hằng đã 

bao gồm khoảng gần hai mươi quốc gia. Suốt cuộc 

đời hoằng pháp của đức Phật, ít nhất Ngài đã vân du 

qua khoảng mười mấy quốc độ trong số đó.  

Theo nghiên cứu lịch sử, trước khi đạo Phật xuất 

hiện thì nền văn minh Ấn Độ đã tồn tại khoảng 3000 

năm với rất nhiều quan điểm về tín ngưỡng và tôn 

giáo xuất hiện. Đầu tiên là Phiếm Thần giáo, sau đó là 

Đa Thần giáo và cuối cùng là Nhất Thần giáo. Đó là 

những thay đổi tất yếu của lịch sử. 

(1) Phiếm Thần giáo là quan niệm tín ngưỡng 

cho rằng bất kỳ chỗ nào cũng có các loại thần thánh 

cư ngụ, như gốc cây, cục đá, hoặc những nơi có chút 

khác thường. Quan niệm đó cũng phổ biến với các 

dân tộc ở vùng Đông Nam Á này. Với Phiếm Thần 

giáo, cái gì cũng có thể biến thành thần thánh hết. 



 | 215 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

(2) Đa Thần giáo, là sự chuyển đổi từ phiếm 

thần chuyển sang đa thần. Bước sang giai đoạn này 

niềm tin được xây dựng mang tính hệ thống hơn với 

nhiều loại thần và phân ra từng lĩnh vực, từng khu 

vực. Người ta thống kê ở Ấn Độ, số lượng thần chính 

yếu khoảng hơn 2000 vị và còn rất nhiều các vị thần 

khác không thống kê được hết. 

(3) Giai đoạn thứ ba chuyển qua Nhất Thần 

giáo. Nhất Thần giáo là chỉ có một vị có quyền năng 

cao nhất, có thể chi phối tất cả các vị nhỏ hơn. Người 

ta gọi là: Đấng tạo hóa, Hóa Sinh chủ, Thượng đế, 

Đại Phạm thiên,... Những tên gọi khác nhau đó chỉ 

cho một đấng toàn năng mà người ta nghĩ là có quyền 

hành, có oai lực, có tất cả những gì thế gian mơ ước. 

Vị đó đứng đầu, và đặc biệt hơn, vị đó còn là cha đẻ 

của tất cả chúng sinh. Quan điểm này khá phổ biến, 

không phải chỉ Ấn giáo mà còn của các tôn giáo lớn 

khác, trừ Phật giáo. 

Khi đức Phật xuất hiện, có hai quan niệm về 

Thượng đế này đã tồn tại ở Ấn Độ, đó là: Thượng đế 

hữu ngã và Thượng đế phi ngã. Thượng đế hữu ngã là 

một tín ngưỡng, được con người xây dựng, có thất 

tình lục dục như con người. Thượng đế phi ngã (phi 

nhân cách) là vị Thượng đế có quyền năng nhưng 

không phải con người. 



216 | SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

Người ta cho rằng Đại Phạm thiên hoặc Thượng 

đế sinh ra tất cả muôn loài, đó là một số chủ trương 

trong những chủ trương thuộc 62 hai tà kiến ở kinh 

Phạm Võng mà đức Phật có nhắc đến. Chủ trương đó 

cho rằng mỗi người là một phần, một bản sao của 

Thượng đế và họ có cái thần tính ở trong mỗi bản thể. 

Do vậy, sau khi họ bị luân hồi sinh tử trải qua nhiều 

kiếp, thậm chí người ta còn tính được phải trôi lăn 

trong luân hồi sinh tử là “tám vạn bốn ngàn kiếp” 

(con số mang tính bội số ước lệ, chỉ là tập tính của 

người Ấn khi nói đến con số lớn), chúng sinh đó sẽ 

trở lại với Thượng đế, nhập lại vào Thượng đế và bất 

khả ly. 

Cũng trong quan niệm về Thượng đế này, nó 

sinh ra những chủ thuyết không còn tin nhân quả, tội 

phước. Chẳng hạn như một chủ trương nói rằng: Một 

người đứng bên này sông Hằng vung gươm, vung đao 

chém giết tất cả những người có mặt ở đó; trong khi 

đó, một người bên kia sông thì cúng lễ, làm phước, 

thờ tự thần thánh, làm điều thiện lành. Hai bên tuy 

vậy mà giống nhau, dù làm phước hay tội, tất cả đều 

từ Thượng đế sinh ra, một lúc nào đó cũng trở về với 

Thượng đế cả. Làm phước làm thiện có thể về nhanh 

hơn, mau hơn. Còn làm tội làm ác thì sau đó sẽ muộn 

hơn. Những quan niệm về ngã như thế hết sức nguy 

hiểm! Từ đó bắt đầu sinh ra trong thân này có thần 
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ngã, ngã có bên trong chúng sinh dưới các tên gọi 

khác nhau. 

Ngã trong quan niệm đó có thể đồng hóa với 

thân này, có thể ở ngoài thân này, có thể chi phối thân 

này, và nó là một thành phần bất biến từ Thượng đế 

sinh ra và tồn tại mãi. Cho dù con người có chết đi, 

chúng sinh có luân hồi sinh tử thì cái ngã đó, cái phần 

đó vẫn không mất. Đó là quan niệm lầm lạc. 

Cái quan niệm về ngã sai lầm đến mức, vào thời 

bấy giờ, dựa trên Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức) đã các quan niệm về ngã xuất hiện khác nhau 

khi nói đến tổ hợp hình thể, thân xác này. 

- Quan niệm 1: cái ngã với thân là một. 

- Quan niệm 2: ngã là sở hữu của xác thân, mang 

thuộc tính của xác thân (giống như cho rằng cái bóng 

là sở hữu của cái hình). 

- Quan niệm 3: cái ngã ở trong thân này, trú 

trong thân này, sống trong thân này. 

- Quan niệm 4: ngược lại quan điểm 3, cái thân 

ở trong cái ngã, cái ngã trùm lên cái thân này. 

Với bốn quan niệm đó phát triển ra ở tổ hợp cảm 

giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp phản ứng, tình cảm, và tổ 
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hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao cũng với bốn quan 

niệm như trên. Từ đó nhân lên thành hai mươi quan 

niệm về ngã.  

Vậy, “ngã” nghĩa là ta, là tôi. “Tự ngã” là một 

cái ngã tự nó hiện hữu bất chấp mình muốn hay 

không muốn, nó tự tại, vượt ra ngoài cái muốn, cái 

không muốn, cho dù thân xác này biến hoại, cho dù 

mình có chết có sống gì thì tự ngã vẫn tự tồn tại. 

II. Nội dung bài kinh. 

Chúng ta bắt đầu đi vào nội dung bài kinh. 

Tôi được nghe rằng: 

Một thời Thế Tôn 

Trú ở vườn Nai 

Thành Ba-La-Nại 

Bấy giờ Thế Tôn 

Gọi năm tỳ-khưu 

Đến dạy thế này: 

Nầy các tỳ-khưu! 
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Xác thân không phải ta 

Không phải là của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nếu xác thân thực sự 

Thuộc chủ quyền của ta 

Xác thân ấy ắt là 

Không đau đớn, bệnh tật 

(Như mong ước thường tình.) 

Về địa điểm, chúng ta biết đó cũng là địa điểm 

đức Phật thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân, đối 

tượng nghe cũng là nhóm năm vị huynh đệ ngài Kiều-

Trần-Như, và thời gian cũng trong mùa mưa đầu tiên 

sau ngày đức Phật đại giác ngộ. 

Ngay sau bài kinh đầu tiên, ngài Kiều-Trần-Như 

đã đắc quả Tu-đà-hoàn. Các vị còn lại sau đó cũng lần 

lượt chứng được pháp nhãn, tức là đã thấy chân lý 

Sinh diệt của mọi hiện hữu, nhưng chưa triệt ngộ. Do 

đã được giáo dục thấm nhuần tư tưởng về ngã, cho 

nên họ còn bị vướng mắc ở đó. Đức Phật đã giảng bài 

kinh này nhằm chỉ cho các môn đệ thấy rõ trong hợp 
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thể thân tâm này không có cái gọi là “ngã” theo quan 

niệm thời bấy giờ.  

Theo quan điểm Phật giáo, thân tâm mỗi chúng 

sinh có năm thành phần, mỗi thành phần là một tổ 

hợp; cả năm tổ hợp ấy tương tác với nhau tạo nên tiến 

trình sống. Thuật ngữ quen thuộc xưa nay gọi là Ngũ 

uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 

Nay thầy đổi lại danh xưng, gọi là Năm tổ hợp tạo 

nên tiến trình sống, gồm: Tổ hợp về hình thể, thân xác 

(sắc); tổ hợp về cảm giác (thọ); tổ hợp về tri giác, hiểu 

biết (tưởng); tổ hợp về phản ứng, tình cảm (hành) và 

tổ hợp về sao chép, lưu trữ và chuyển giao (thức). 

Đức Phật khẳng định, cái gọi là tổ hợp về hình 

thể, thân xác này không có cái gọi là ngã, không có 

cái gọi là sở hữu của ngã hay tự ngã; nghĩa là, không 

phải tôi, không phải của tôi; không phải cái tôi độc 

lập, tự tại, không bị lệ thuộc hoặc ảnh hưởng của bất 

kỳ một tác động nào trong việc tồn tại. 

Để làm rõ ý nghĩa này hơn, đức Phật giảng tiếp: 

Lại nữa, người trên đời 

Vẫn thường hay cầu xin: 

“Mong thân này mạnh khỏe! 
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Đừng ốm đau, bệnh tật!” 

Nhưng này các tỳ-khưu 

Xác thân này quả thực 

Không phải ta, của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nên đau đớn, bệnh tật 

Là đặc tính của thân 

Không thể không đau đớn 

Không thể không bệnh tật 

Như người đời mong mỏi. 

Đoạn tiếp theo này đức Phật khẳng định một sự 

thực, một thực tế là: Nếu như cái tổ hợp hình thể này 

mà là tôi, thuộc về tôi, của tôi hay tự ngã thì chúng ta 

có thể làm chủ nó, điều khiển, bắt nó phục vụ cho cái 

ý muốn của mình, như một ông chủ có quyền hành, 

điều khiển được tất cả những người dưới quyền của 

mình hoặc sử dụng được tất cả những gì thuộc về 

phạm vi, quyền hạn, quyền lực của mình.  
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Nhưng thực tế, cái thân này khi đau đớn bệnh tật 

mình điều khiển được không? Mình muốn nó khỏi 

bệnh được không? Muốn bệnh nhẹ đi được không? 

Muốn bệnh nặng lên được không? Có thể điều khiển 

cho nó không bệnh không? Thực tế, chúng ta không 

làm gì được nó cả! 

Khi tứ đại bất hòa hoặc do nguyên nhân gì đó 

khiến cho cơ thể này bị đau ốm, và gây ra đau đớn, 

khổ sầu, khó chịu,... chúng ta hoàn toàn không làm 

chủ được, không điều khiển được, không làm cho nó 

thoát khỏi bệnh tật được. Điều đó chứng minh rằng, 

thân này không phải ta, không phải sở hữu của ta, 

không phải là cái ta tự tại.  

Tiếp theo: 

Và nầy các tỳ-khưu! 

Không chỉ có xác thân 

Mà cảm giác, tri giác 

Tình cảm hay phản ứng 

Sao, lưu và chuyển giao 

Năm tổ hợp vận hành 
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Tạo nên tiến trình sống 

Của tất cả chúng sinh 

Chúng không phải là ta 

Cũng không phải của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nếu năm tổ hợp ấy 

Thực sự thuộc quyền ta 

Tất cả chúng hẳn là 

Không đau đớn, bệnh tật 

(Như mong ước thường tình.) 

Đoạn thứ hai đức Phật mở rộng ra không chỉ với 

cái tổ hợp hình thể này, mà cả tổ hợp cảm giác, tổ hợp 

tri giác, tổ hợp tình cảm, phản ứng, và tổ hợp sao 

chép, lưu trữ, chuyển giao cũng không phải ngã, 

không phải sở hữu của ngã, không phải là tự ngã. Vì 

chúng ta cũng không làm chủ được những thứ ấy. 

Lại nữa, người trên đời 

Vẫn thường hay cầu xin: 
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Mong cảm giác này khỏe! 

Đừng ốm đau, bệnh tật!” 

Mong tri giác này khỏe! 

Đừng ốm đau, bệnh tật!” 

Mong tình cảm này khỏe! 

Đừng ốm đau, bệnh tật!” 

Mong sao, lưu, chuyển giao 

Khỏe mạnh, không đau ốm” 

Nhưng này các tỳ-khưu 

Thực sự năm tổ hợp 

Không phải ta, của ta 

Hay tự ngã của ta 

Nên đau đớn, bệnh tật 

Là đặc tính của chúng 

Không thể không đau đớn 
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Không thể không bệnh tật 

Như người đời mong mỏi. 

Ở đoạn này, không chỉ riêng tổ hợp về hình thể, 

thân xác mà bốn tổ hợp còn lại cũng cùng tình trạng 

tương tự. Những đau đớn, khó chịu, tổn thương,... 

trong quan hệ của từng tổ hợp đó với các đối tượng 

nằm ngoài khả năng của ta, cho nên chúng ta rõ ràng 

không phải là chủ nó; nó không phải sở hữu của ta; nó 

không phải cái tôi tự tại, vô ngại. 

Đối với tổ hợp về cảm giác (thọ): về thân xác khi 

thọ khổ đến, mình muốn hết được không? Khi cảm 

giác thọ lạc đến, cảm giác làm cho mình thích hoặc 

giải tỏa đau đớn cho mình, mình muốn kéo dài nó mãi 

được không? Khi nỗi buồn đến mình muốn hết buồn 

được không? Khi niềm vui đến mình làm cho hết vui 

hay kéo dài niềm vui được không? Chúng ta không 

làm gì được hết! Chúng ta không làm chủ được nó! Nó 

không thuộc quyền của ta. Và chắc chắn nó không phải 

là tự ngã bất biến, vì cảm giác thay đổi liên tục, lúc này 

lúc khác. 

Và bây giờ qua tổ hợp thứ ba tri giác, hiểu biết. 

Khi nhỏ, hiểu biết của mình về một số vấn đề khi nhìn 

cuộc đời, nhìn sự việc, những đánh giá, nhận xét của 

mình theo trình độ vào thời điểm ấy. Lớn lên rồi thì ta 
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có thay đổi không hay vẫn giữ nguyên như khi nhỏ? 

Thay đổi liên tục! Hôm nay so với tháng sau là đã 

khác rồi. Nghĩa là những kiến thức hoặc cách nhìn 

nhận sự việc liên tục thay đổi, đổi mới. Chúng ta cũng 

không làm chủ, không tác động được đến nó theo kiểu 

nó là thuộc quyền sở hữu của mình được. Cho nên đức 

Phật nhấn mạnh trong trường hợp này cũng vậy, đối với 

tổ hợp về hiểu biết, tri giác cũng không phải là tôi, 

không phải là sở hữu của tôi, thuộc quyền tôi chi phối, 

kiểm soát, hoặc không phải là cái tôi tự tại.   

Cũng như thế đối với tổ hợp về phản ứng, tình 

cảm. Khi chúng ta tương tác với mọi vấn đề, những 

phản ứng trong ta khởi lên, là những tình cảm thương, 

ghét, giận hờn, yêu thích hoặc oán hận xảy ra liên tục. 

Chúng ta không làm chủ, không điều khiển gì được hết! 

Hoàn toàn bị động! Và tiến trình khởi lên một cái là lập 

tức tự sao chép, lưu trữ, chuyển giao, mình chặn lại 

được không? Chặn không được! Bắt nó làm theo hướng 

khác không được, chúng ta hoàn toàn bất lực. 

Tiếp theo: 

Lại nữa, 

Nầy các Tỳ-khưu! 

Xác thân là thường 
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Hay là vô thường? 

“Bạch đức Thế Tôn 

Xác thân vô thường.” 

Các vị tỳ-khưu 

Thưa với đức Phật. 

Cái gì vô thường 

Là lạc hay khổ? 

“Bạch đức Thế Tôn 

Chắc chắn là khổ.” 

Xác thân vô thường 

Biến hoại, đổi khác 

Theo lẽ thông thường 

Có hợp lý chăng 

Khi cho cái ấy 

Là ta, của ta 
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Tự ngã của ta? 

Bây giờ Ngài phân tích thêm một khía cạnh 

khác. Tổ hợp xác thân này tồn tại thường hằng như 

vậy hay là thay đổi? Và câu trả lời tất nhiên là nó luôn 

luôn thay đổi, không bao giờ giữ một trạng thái tồn tại 

vĩnh viễn. 

Vậy bản chất các hiện tượng là sinh diệt, tức là 

có thay đổi. Ở đây chỉ nói đến sự thay đổi, chứ không 

nói chuyện tốt hay xấu, nên hay không nên. Tuy 

nhiên, câu hỏi kèm theo là khi thay đổi như vậy thì lạc 

hay khổ? Vấn đề bây giờ xoáy vào một ngóc ngách 

khác, đó là tâm lý.  

Khi nói đến khổ, lạc là thuộc về vấn đề tâm lý. 

Đó là khi có mối quan hệ tình cảm với đối tượng, cho 

nên những gì xảy ra với đối tượng chúng ta sẽ buồn 

vui theo đối tượng. Và khi đó là có tham ái. Tham ái 

mà không được thỏa mãn thì sân hận, phẫn nộ. Nó chỉ 

là những mặt khác nhau của vấn đề. Cho nên khi đức 

Phật hỏi vô thường thì lạc hay khổ, các vị tỳ-khưu đã 

sống và có trải nghiệm, cho nên khi nghe thấy, các vị 

đồng thanh trả lời là khổ, vì không thể nào nói vô 

thường là lạc được. 

Thực ra Đức Phật nói vô thường là chỉ cho 

chuyện tình cảm, chuyện tâm lý chứ không phải nói 
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về hiện tượng vô thường. Vì vô thường là lẽ tất yếu, 

lẽ tự nhiên của hiện tượng pháp giới. Có thân này ắt 

sẽ có bệnh, có già, có chết. Chỉ những ai tham cầu quá 

mức, không nhận ra quy luật tất yếu đó, muốn đi 

ngược lại thì sẽ đau khổ do bị cột trói bởi tâm tham ái 

đối với hình thể, thân xác này. 

Tiếp theo: 

Và này các tỳ-khưu! 

Không chỉ có xác thân 

Mà cảm giác, tri giác 

Tình cảm hay phản ứng 

Sao, lưu và chuyển giao 

Năm tổ hợp vận hành 

Tạo nên tiến trình sống 

Của tất cả chúng sinh 

Là thường hay vô thường? 

“Bạch đức Thế Tôn 

Chúng đều vô thường.” 
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Các vị tỳ-khưu 

Thưa với đức Phật. 

Cái gì vô thường 

Là lạc hay khổ? 

“Bạch đức Thế Tôn 

Chắc chắn là khổ.” 

Cảm giác, tri giác 

Tình cảm, phản ứng 

Sao, lưu, chuyển giao 

Chúng đều vô thường 

Biến hoại, đổi khác 

Theo lẽ thông thường 

Có hợp lý chăng 

Khi cho cái ấy 

Là ta, của ta 
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Tự ngã của ta? 

“Bạch đức Thế Tôn 

Không thể như vậy.” 

Đoạn này đức Phật mở rộng ra, các tổ hợp còn 

lại cấu thành nên thân tâm này, tính chất của chúng là 

vô thường, thay đổi. Cho nên, những ai bị tham ái cột 

trói với từng đối tượng trong năm tổ hợp sẽ phải đau 

khổ khi nó thay đổi.  

Ví dụ, ngày hôm qua trời đang nóng chuyển 

sang mát, mình rất thích vì nó thay đổi theo hướng 

phù hợp với mong mỏi của mình. Nhưng hôm nay trời 

nóng trở lại, thì mình sẽ có hai trạng thái: một là nuối 

tiếc thời tiết mát mẻ ngày hôm qua; hai là mong rằng 

trời sẽ mưa hoặc dịu xuống cho mình được mát. 

Nhưng vì không toại nguyện nên mình không vui.  

Các dạng đau khổ khác nhau, từ nhẹ đến nặng. 

Đầu tiên là không vui, không hài lòng, sau đó hơi bực, 

rồi bắt đầu sân nhuế khởi lên,... Cường độ càng ngày 

càng tăng tùy theo mức độ gắn kết với đối tượng nặng 

hay nhẹ, cạn hay sâu. 

Phân tích này của đức Phật cho thấy trong toàn 

bộ thân tâm này có chỗ nào để gọi là ngã đâu? Có cái 

nào để gọi là tự ngã? Cái nào cũng thay đổi liên tục, 
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không có cái nào giữ hoài ở một trạng thái. Không thể 

nào tính riêng từng tổ hợp hoặc gộp chung cả năm tổ 

hợp này, cái mà thường thay đổi, biến đổi, biến dị, và 

nói rằng cái nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta.  

Bất kỳ một tình trạng nào khởi lên đối với năm 

tổ hợp này thì đều đem lại đau khổ cho người tham ái 

với chúng: tham ái về hình thể, tham ái đối với cảm 

giác, muốn kéo dài cảm giác, muốn cảm giác sung 

sướng ở với mình hoài, hoặc chán ghét với các cảm 

giác làm cho mình bị thương tổn,… Hoặc muốn có 

được kiến thức rộng nhưng trí nhớ thì giới hạn, hoặc 

những hình ảnh không muốn nhớ, những kỷ niệm 

không thích nhưng vẫn cứ xuất hiện,... Tất cả hiện 

tượng đó thể hiện qua năm tổ hợp. Và trong các tổ 

hợp này không tìm ra một cái gì vững chắc tồn tại lâu 

dài, bất biến như quan niệm về cái gọi là ngã, ngã sở 

và tự ngã lâu nay người ta thường hiểu. 

Tiếp theo: 

Này các tỳ-khưu! 

Cho nên xác thân, 

Cảm giác, tri giác, 

Tình cảm,  phản ứng, 
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Sao, lưu, chuyển giao 

Ở trong quá khứ 

Hiện tại, vị lai 

Bên trong, bên ngoài 

Thô thiển, vi tế 

Cao cả, thấp hèn 

Dẫu gần, dẫu xa 

Phải thấy xác thực: 

Là các tổ hợp! 

Không phải là ta 

Không phải của ta 

Tự ngã của ta. 

Thấy rõ bản chất vấn đề quan niệm về ngã, ngã 

sở và tự ngã trong Sắc, trong Thọ, trong Tưởng, trong 

Hành, trong Thức. Đức Phật mới nói “thô thiển, vi tế, 

cao cả, thấp hèn,...” nghĩa là trong quá khứ, trong 

hiện tại hay trong tương lai, ở trên cõi trời hay dưới 

địa ngục, ở giai cấp hay địa vị nào,… thì cũng không 
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thể tìm ra bóng dáng của ngã, ngã sở, tự ngã và sự tồn 

tại bất biến của cái ngã. Tất cả chúng đều vô thường. 

Từ đó khẳng định: 

(1) Năm tổ hợp tạo nên thân tâm này bản 

chất là vô ngã. 

(2) Năm tổ hợp luôn thay đổi, biến hoại, sinh 

diệt (vô thường). 

(3) Tham ái các đối tượng khi các căn quyền 

tiếp xúc hoặc chấp thủ hợp thể thân tâm 

này là ngã sẽ đưa lại đau khổ. 

Đoạn cuối: 

Nầy các tỳ-khưu! 

Là đệ tử Phật 

Được nghe và thấy 

Sự thực như vậy 

Sinh tâm nhàm chán 

Đối với xác thân, 

Cảm giác, tri giác, 
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Tình cảm,  phản ứng, 

Sao, lưu, chuyển giao. 

Bởi do nhàm chán 

Vị ấy buông bỏ 

Tham ái, ngộ nhận 

Với năm tổ hợp 

Tâm được giải thoát 

Khi tâm giải thoát 

Vị ấy biết rõ 

Đã được giải thoát 

Và cũng biết rằng: 

Sinh đã diệt tận 

Phạm hạnh đã thành 

Những gì nên làm 

Vị ấy đã làm 
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Không còn đau khổ 

Chẳng còn trở lại 

Trạng thái trước đây 

Thế Tôn bi mẫn 

Thuyết giảng như vậy 

Năm thầy tỳ-khưu 

Hoan hỷ lắng nghe 

Tâm được giải thoát 

Vi tế phiền não 

Không còn mê chấp 

Lìa mọi trói buộc. 

Ở đoạn cuối, các vị tỳ-khưu nhóm Ngài Kiều-

Trần-Như sau khi nghe xong bài pháp thoại đều thấy 

ra, thấu triệt được tính chất vô ngã, không có cái tôi, 

hoặc sở hữu của tôi, hoặc là cái tôi tự tại theo quan 

niệm đó ở thân này, trên thân này hoặc bất kỳ loại tồn 

tại nào đều không có chỗ đứng cho nó. 
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Và khi nói về vô ngã, đức Phật muốn nói về cấu 

trúc tạo nên thân tâm này, nó được xây dựng bởi các 

tổ hợp. Khi nói về hiện tượng vật chất thì là vô 

thường, khi nói về mặt tâm lý thì là khổ lạc. Và cấu 

trúc này không thể tồn tại độc lập, nó liên kết chặt chẽ 

với nhau để cùng tồn tại. Vô ngã là dựa trên phân tích 

về mặt cấu trúc và tính hệ thống, có tổ chức.  

Hiểu được điều đó nên các vị nhóm Ngài Kiều-

Trần-Như phá vỡ được quan niệm sai lầm về một cái 

ngã tồn tại ở trên thân tâm này. Và khi đã thấy rõ rồi, 

họ sẽ không còn bị quay lại với niềm tin lầm lạc trước 

kia nữa. Đó gọi là: “Không quay trở lại trạng thái 

trước đây”.  

Những vi tế phiền não trong lòng họ đối với bản 

ngã cũng được buông xuống hết. Vì thấy bản chất của 

nó là thay đổi, là vô ngã, là nương tựa vào nhau mà 

sinh diệt. Nhờ vậy họ đã giải thoát khỏi các quan 

niệm, giải thoát khỏi các cột trói về tham ái.  

Bài kinh Vô Ngã Tánh có nội dung như vậy. 

Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 9, năm 2019 
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KINH ĐẠI DUYÊN 

Tối nay chúng ta học bài kinh mới là kinh Đại 

Duyên, Mahānidāna Sutta. Thầy chọn bài kinh này để 

giảng trong khóa này vì đây là một trong những chủ 

đề Phật học mang tính cốt lõi, chỉ sau kinh Chuyển 

Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tánh và kinh Đại Niệm Xứ.  

Bình thường, chúng ta biết Lý Duyên khởi là 

“paṭiccasamuppāda”. Thì trong bài kinh này, chữ 

“nidāna” cũng cùng ý nghĩa, là nguyên nhân (về giới 

từ, nó nghĩa là: do, bởi, vì). Ví dụ, yếu tố A sẽ là nền 

tảng sinh khởi yếu tố B. Từ đó, tùy vào dịch giả sử 

dụng trong Lý Duyên khởi mà nó được gọi là “tùy 

thuộc phát sinh” (dịch giả Phạm Kim Khánh), hoặc 

“tựa khởi” (nương tựa vào đó để hình thành, sinh 

lên),…  

Trong giới Phật học cũng như các tài liệu phổ 

biến về kiến thức Phật học lâu nay, mọi người không 

xa lạ gì với lý Duyên khởi, gồm có mười hai nhân 

duyên. Nhưng trong bài kinh Đại Duyên này không 

phải trình tự mà chúng ta biết bao lâu nay, cũng 

không phải chỉ có mười hai thành tố (nhân duyên) đó. 

Khi đọc bài kinh và tìm hiểu bài kinh này cẩn thận, 
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thầy phát hiện ra có một số vấn đề cần phải được xem 

xét lại.  

Hôm nay thầy sẽ chia xẻ với tất cả mọi người. 

Đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu sơ qua bài kinh trước. 

I/ Duyên khởi. 

1. Địa điểm:  

Bài kinh Đại Duyên được đức Phật thuyết tại trú 

xứ tương tự như kinh Đại Niệm Xứ, đó là 

Kammāsadhamma thuộc xứ Kuru, phía Tây Bắc của 

thủ đô New Deli của Ấn Độ bây giờ. 

2. Người nghe:  

Đối tượng nghe là tôn giả A-Nan, vị thị giả của 

đức Phật 25 năm cuối đời.  

3. Duyên khởi:  

Một hôm ngài A-Nan sau khi nghiền ngẫm về lý 

Duyên khởi thấy quá sâu sắc, quá thâm thúy, quá hay, 

và nghĩ rằng mình đã thông suốt được sự vận hành của 

toàn bộ lý Duyên khởi này, nên đến gặp đức Phật trình 

bày về sở kiến của mình. 
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Đức Phật sau khi nghe xong, xác nhận lý Duyên 

khởi quả thật thâm thúy, không dễ hiểu, sâu sắc, cho 

nên không phải chỉ một vài suy nghĩ, một vài trải 

nghiệm mà có thể thấu đáo được. Để làm rõ vấn đề 

này, đức Phật lần lượt giảng giải cho Ngài A-Nan 

nghe, làm thế nào để nhận ra cái thâm thúy, mà ở đây 

chính là sự thiết thực của vấn đề giải quyết khổ phải 

được nhìn nhận như thế nào. 

Đức Phật trình bày theo một tiến trình ngược, 

tức là đầu tiên dẫn từ một sự kiện đang có sẵn, đưa 

người trong cuộc về điểm xuất phát. Rồi từ điểm xuất 

phát đó xem như khởi đầu, lại một lần nữa đi xuôi, 

khởi từ điểm đó bắt đầu từng trạm một, từng trạm 

một, từng nơi chốn một, đi đến nơi có mặt bây giờ. 

Tiếp theo, đức Phật phân tích trong tất cả các 

trạm dừng đó, trong kinh gọi là các thành tố, thì từ 

đâu mà phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não. Cũng lần lượt 

từng điểm một, đức Phật cho biết do cái này mà sinh 

ra cái tiếp theo, cái tiếp theo sinh cái tiếp theo thứ hai, 

thứ ba, thứ tư, thứ năm,... cho đến cái cuối cùng; tổng 

cộng có chín thành tố.  

Sau khi trình bày rõ lộ trình chín thành tố đó, 

đức Phật mới định nghĩa lại ý nghĩa mỗi thành tố. Khi 

đã giải thích rõ ý nghĩa, tác dụng, nội dung của từng 

thành tố, Ngài cũng cho thấy, muốn chấm dứt sầu, bi, 
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khổ, ưu, não cần phải chấm dứt cái gì, đoạn tận cái gì. 

Trong tất cả những vấn đề cần phải lưu ý để chấm dứt 

khổ, đức Phật khẳng định một số điểm then chốt, 

chẳng hạn như các chấp thủ, trong đó có dục thủ, kiến 

thủ, quan trọng nhất là ngã chấp thủ. 

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài kinh. 

II/ Chính kinh. 

1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ 

lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là 

Kammāsadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả 

Ānanda (A-Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:  

- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch 

Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này 

thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối 

với con hết sức minh bạch rõ ràng. 

- Này Ānanda, chớ có nói vậy! Này Ānanda, chớ 

có nói vậy! Này Ānanda, giáo pháp Duyên khởi này 

thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ānanda, chính vì 

không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà 

chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren 

như một ống chỉ, giống như cỏ muñja và lau sậy 
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babbaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác 

thú, đọa xứ, sanh tử. 

Đây là câu phát biểu của Ngài Ānanda trước đức 

Phật, nói lên cảm nhận của ngài. Về mặt nào đó nó 

biểu hiện chủ quan khi suy nghĩ, tìm hiểu về lý Duyên 

khởi của ngài. Tuy nhiên, Đức Phật cũng đồng ý về 

nhận định là, giáo pháp Duyên khởi thật sự thâm thúy.  

Những ví dụ mà đức Phật đưa ra là những hình 

ảnh so sánh để nói lên cái rối ren, không rõ ràng, 

không dễ gì gỡ ra được vì bị cột trói, dính mắc, đeo 

níu đủ thứ,… như ổ kén, như ống chỉ của thợ dệt, như 

cỏ muñja (loại cỏ tương tự như cỏ gà) và lau sậy, khi 

bông nở ra dính chùm với nhau. Từ đó, đức Phật giải 

thích là, nếu chúng sinh nào không hiểu lý Duyên 

khởi thì các hành xử, lối sống của họ sẽ dẫn họ đọa 

vào các khổ xứ, vào cảnh đau khổ hoặc bất hạnh, vào 

sinh tử luân hồi. Khi đức Phật trả lời như vậy là để 

cảnh báo ngài Ānanda không nên chủ quan.  

Ta đi tiếp. 

2. Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Già và chết do 

duyên nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: 

“Già và chết do duyên gì?” Hãy đáp: “Già và chết do 

duyên sanh.” 
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Đây là câu trả lời hợp lý. Nếu nói già không, hay 

chết không thì chưa đủ. Có những cái chết do bệnh, 

chết khi còn trẻ, chết do một đoạn nghiệp nào đó cắt 

đứt mạng sống; thậm chí, có những trẻ chết trong 

bụng mẹ. Nhưng rõ ràng dù là già, hay là chết thì cả 

hai cái này đều khởi đầu do sinh. Nên có sinh ra thì 

khi đó mới có già, chết. 

Chúng ta để ý trật tự này trong lời dạy của đức 

Phật. Khởi đầu đức Phật nói già và chết trước, không 

nói trình tự xuôi như chúng ta đã nói qua ở trên.  

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Sanh có duyên nào 

không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Sanh do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Sanh do duyên hữu.”  

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Hữu có do duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Hữu do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Hữu do duyên thủ.” 

Ở đây chúng ta lưu ý, “hữu” theo nghĩa đen là 

“có”. Nhưng về mặt tôn giáo, triết học nó có nghĩa là 

tồn tại; còn sâu sắc hơn nữa thì đó là một đời sống. 

Như vậy, “hữu” có ba nghĩa cơ bản, là: (1) có, (2) tồn 

tại, và (3) một đời sống.  

Đức Phật nói: “Sanh do duyên hữu”. Khi nói 

“sinh, già, chết” là nói về khởi đầu và chấm dứt một 
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đời sống, phải không? Vậy khi nói hữu, tức là khẳng 

định có một dạng tồn tại trước đó.  

Mà “hữu do duyên thủ”. Khi xác định như vậy, 

vấn đề nó lại khác đi một lần nữa. “Thủ” là cột trói, là 

dính mắc, là bám víu. Vậy hữu ở đây không còn trong 

ý nghĩa là một tồn tại hay là một đời sống, mà là hệ 

quả của cái thủ này. Tức là nó liên hệ giữa thủ và đời 

sống tiếp theo. Thủ, hữu và đời sống tiếp theo.  

Như vậy, “sinh, già, chết” xem như khởi đầu và 

kết thúc của một đời sống. Khi nói thủ, hữu thì: Hữu 

là cầu nối liên hệ giữa đời sống trước và đời sống sau, 

tức là gạch nối giữa đời sống hiện tại và tương lai. 

Cũng như thức trong kiết sinh thức, là cầu nối giữa 

đời sống quá khứ với đời sống hiện tại. Nếu chia 

đường luân hồi ra ba chặng: mốc quá khứ, mốc hiện 

tại, và mốc vị lai thì hữu trong tình huống này chính là 

đóng vai trò của thức đó.  

Này Ānanda, nếu có ai hỏi. “Thủ có do duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thủ do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Thủ do duyên ái.” 

Ở đây, thủ là bị cột trói, bị dính mắc trong nghĩa 

là nghiệp đã được tạo rồi. Nghiệp đã được tạo do ái. Ái 

hay ố tức là tham hay sân, thích hay ghét. Chúng chỉ là 

hai mặt của một vấn đề, nó đại diện cho tất cả các 
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phiền não hoặc nghiệp hành từ đó sinh khởi lên. Trong 

trường hợp này, thủ chính là gương mặt khác của 

hành. Như vậy, thủ do ái. Thủ bị cột trói, dính mắc đủ 

mọi thứ là do tham, sân hay ái, ố.  

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Ái có duyên nào 

không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Ái do duyên 

gì?” Hãy đáp: “Ái do duyên thọ.” 

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Thọ có do duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thọ do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Thọ do duyên xúc.” 

Ở đây đức Phật nói: “Ái do duyên thọ”. Chúng 

ta đã học khái niệm về thọ trong Năm tổ hợp tạo nên 

tiến trình sống (Ngũ uẩn), thì thọ chính là cảm giác. 

Chính các cảm giác lạc, khổ từ thân xúc và hỷ, ưu từ 

tâm xúc khiến chúng sinh yêu, ghét. 

“Thọ do duyên xúc” nghĩa là có đụng chạm, 

tương tác giữa hai bên thì bắt đầu có phản ứng, cảm 

giác. Tương tác là phải có chủ và có khách (đối 

tượng). Ví dụ: có con mắt với đối tượng của nó, có lỗ 

tai với đối tượng của nó, có lỗ mũi với đối tượng của 

nó,... Hai cái này tương tác với nhau gọi là xúc.  

Vậy khi đụng chạm (xúc) mới sinh ra thọ; có thọ 

thì phát sinh ra ái hoặc ố; ái ố bắt đầu có thủ. Khi có 
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thủ là tạo nghiệp rồi đó, bắt đầu sinh tử rồi. Và hữu là 

cầu nối của kiếp này và kiếp tiếp theo.  

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Xúc có do duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Xúc do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Xúc do duyên danh sắc.” 

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Danh sắc có duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Danh sắc 

do duyên gì? Hãy đáp: “Danh sắc do duyên thức.” 

Này Ānanda, nếu có ai hỏi: “Thức có do duyên 

nào không?” Hãy đáp: “Có.” Nếu có hỏi: “Thức do 

duyên gì?” Hãy đáp: “Thức do duyên danh sắc.” 

Vậy thì duyên nào sinh ra xúc? Đó là danh sắc. 

Danh sắc là tên gọi khác của hợp thể thân tâm này. 

Vậy danh sắc do cái gì mà ra? “Danh sắc do 

duyên thức”. Thức đây chính là kiết sinh thức. Nếu 

đối chiếu với Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống thì 

đó chính là tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao - là 

cầu nối giữa đời sống quá khứ và đời sống hiện tại 

như đã nói trên. 

3. Này Ānanda, như vậy do duyên danh sắc, 

thức sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do duyên 

danh sắc, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên 

thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu 
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sanh; do duyên hữu, sinh sanh; do duyên sinh, lão tử 

sanh; do duyên lão tử, sầu, bi, khổ, ưu não sanh. Như 

vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi.  

Trong câu đầu tiên: “Này Ānanda, như vậy do 

duyên danh sắc, thức sanh; do duyên thức, danh sắc 

sanh.” Nếu ta không hiểu nghĩa của nó thì sẽ thấy lẫn 

lộn và rối ren.  

Danh sắc là hợp thể thân tâm, thì hợp thể thân 

tâm sinh là do có thức. Thức đó nếu so sánh bên năm 

tổ hợp tạo nên tiến trình sống chính là tổ hợp sao, lưu, 

chuyển giao. Nếu so sánh với đoạn đầu ở bên này mà 

nói thì đó là hữu.  

Già chết do sinh. Sinh do hữu. Hữu, ở đây tương 

đương với vai trò của thức (kiết sinh thức) trong khởi 

đầu của kiếp hiện tại.  

Nhưng các vị lưu ý sẽ thấy chỗ này đặc biệt! 

Đức Phật dừng ngang đó rồi trở lui lại. Không đề cập 

gì đến hai yếu tố sau này chúng ta hay dùng thuộc về 

quá khứ, đó là vô minh và hành. 

Như vậy, sau khi đi ngược từ chỗ già chết, lão tử 

và sinh, đức Phật đi ngược từ cái duyên cuối cùng đó, 

đi ngược lần về duyên đầu tiên, ngược trở lại nơi khởi 

nguyên nhưng mà ngang thức thôi, tức là nó chuyển 
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giao từ kiếp trước đến kiếp hiện tại. Khi một chúng 

sinh ra đời, tức là có hình thể này, thì nó được chuyển 

giao từ tiến trình trước. Và hiện tại là tiếp nối cho tiến 

trình đó. 

Ở đây trong phần vừa trình bày cho chúng ta thấy 

cũng thiếu một cái nữa nếu so sánh với Mười hai duyên 

mà sau này hệ thống hóa lại. Ai phát hiện ra thiếu cái gì 

không? Trước thì thiếu vô minh, hành, còn bây giờ 

trong cái chuỗi đang xuất hiện thiếu lục nhập. Khi nói 

lục nhập không phải chỉ là sáu căn không thôi mà là 

mười hai. Sáu căn liên hệ với sáu trần. Cho nên dùng 

lục nhập chứ không phải lục căn hay lục quyền. 

4. Trước đã nói: “Do duyên sanh, lão tử sanh.” 

Này Ānanda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 

duyên sanh, lão tử sanh.”? Này Ānanda, nếu sanh 

không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như chư 

thiên hay thiên giới, càn-thát-bà hay càn-thát-bà-giới, 

dạ-xoa hay dạ-xoa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, 

loài người hay nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc 

giới, loài chim hay điểu giới, loài trùng xà hay trùng 

xà giới, này Ānanda, nếu không có sanh cho tất cả, do 

sanh diệt thời lão tử có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của lão tử, tức là sanh. 

Đức Phật giải thích một số từ: Sinh nghĩa là gì? 

Sinh như thế nào? Sinh nghĩa là sinh ra dưới bốn hình 

thức. Bốn hình thức sinh là: 

(1) Hóa sinh: là hình thức sinh ra của chư thiên, 

các giống loài cấp cao, không phải loài người. 

(2) Thai sinh: là hình thức sinh ra của loài người 

và một số động vật khác. 

(3) Noãn sinh: tức là sinh từ trứng, nó là hình 

thức sinh của một số loài động vật hoặc bò sát. 

(4) Thấp sinh là hình thức sinh ra của các loại vi 

trùng, vi khuẩn, tế khuẩn. 

Như vậy là định nghĩa của chữ “sinh” trong sinh, 

lão, tử.  

Ở đây dùng từ “tập khởi” để nói về nhân. Nghe 

rắc rối vậy chứ đơn giản không có gì hết.  “Tập” tức 

là chồng chất lên với nhau, nhiều cái dồn lại, thì khi 

liệt kê một loạt các loại sinh như vậy tức là tập. 

“Sinh” là khởi lên, tức là sinh ra, xuất hiện, phát sinh, 
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khởi sinh,... thì khi liệt kê một loạt các hình thức sinh 

khác nhau thì gọi là tập khởi của sinh. 

Bây giờ giải thích tiếp:  

5. Ānanda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do 

duyên hữu, sanh sinh ra.”? Này Ānanda, nếu hữu 

không có bất cứ loại nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ 

nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu. Nếu không 

có hữu cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh có thể hiện 

hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của sanh, tức là hữu. 

Hữu ở đây được hiểu theo nghĩa là tồn tại và 

chúng sanh tồn tại ở ba cõi:  

(1) Dục hữu hay còn gọi là Dục giới, nó gồm: 

Sáu cõi trời Dục giới, cõi Người và bốn cõi Khổ (súc 

sinh, ngạ quỷ, a-tu-la, địa ngục). 

(2) Sắc giới là các tầng trời do chúng sinh chứng 

đắc các thiền chứng rồi hóa sinh lên. 
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(3) Vô sắc là loại chúng sinh thuộc dạng tồn tại 

thứ ba, tồn tại trong thế giới khái niệm, gồm bốn cấp 

độ ở các tầng trời: Không vô biên xứ, Thức vô biên 

xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ.  

Như vậy hữu gồm ba loại như trên, hay còn gọi 

là Tam giới, gồm: Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. 

Trong cái hữu này thể hiện rõ cảnh giới của các loại 

sinh linh từ mức độ thô đến vi tế. Và nó chính là tập 

khởi của sanh. 

6. Trước đã nói: “Do duyên thủ, hữu sanh.” 

Này Ānanda, phải hiểu như thế nào câu hỏi: “Do 

duyên thủ, hữu sanh?” Này Ānanda, nếu thủ không có 

bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, 

giới cấm thủ hay ngã chấp thủ, nếu không có thủ cho 

tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của hữu, tức là thủ. 

Thủ cũng có bốn loại:  

(1) Dục thủ: là tất cả các loại dục về vật chất. 

Dục vật chất do lục căn tiếp xúc với đối tượng của nó 
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(lục trần), rồi thích thú đắm say, và bị cột trói bởi các 

đối tượng vừa lòng vừa ý.  

(2) Kiến thủ: “Kiến” là hiểu biết, quan điểm, ý 

thức hệ,... Tất cả “kiến” này cột trói chúng sinh trong 

thế giới của kiến chấp. Chẳng hạn, có rất nhiều quan 

điểm về xã hội khác nhau, khi các bên không đồng ý 

với nhau thì sẽ tranh chấp, cãi vã để bảo vệ quan điểm 

của mình. Hoặc về vấn đề vũ trụ sinh ra như thế nào, 

cũng có rất nhiều quan điểm: Có người nói ngẫu 

nhiên, có người nói do vụ nổ Big Bang, có người nói 

do Chúa sinh ra,... Hoặc về đời sống hạnh phúc như 

thế nào, thì cũng có nhiều ý kiến: Người nói hạnh 

phúc là có nhiều tiền, người nói sức khỏe, người thì 

nói sống lâu, người thì nói tự do dân chủ,... Tất cả đều 

là kiến thủ. 

(3) Giới cấm thủ: tức là không hiểu mục đích 

của các giới cấm nên xem giới cấm như chân lý bất di 

bất dịch. “Giới cấm” là không được phép làm một 

điều gì đó theo quy ước của xã hội, tổ chức, tư tưởng, 

tôn giáo,… do một vị đứng đầu hoặc vị sáng lập đặt 

ra. Có những giới cấm với nội dung là các quy định 

hạn chế hành vi. Nhưng người thực hành không hiểu, 

lại cho rằng những giới đó sẽ giúp cho mình thanh 

tịnh hơn, trong sạch hơn hoặc gần với Thượng đế hơn, 

hoặc giúp mình giác ngộ, đắc đạo. Khi bị cột trói vào 

những giới đó, thì gọi là giới cấm thủ. 
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(4) Ngã chấp thủ: là chấp thủ về cái ngã có ở 

trong Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống (Ngũ uẩn). 

Mỗi tổ hợp có bốn hình thái chấp thủ khác nhau, nên 

khi nhân ra thì có đến hai mươi hình thái chấp thủ về 

ngã. Ví dụ như: cho rằng cái thân này là ngã hoặc 

trong cái thân này có ngã. Đây là chấp thủ về thân; Có 

người nói, ngã không ở trong thân này, mà nó ở trong 

cảm giác. Khi tôi cảm giác, thì có cái tôi, khi tôi 

không cảm giác thì không có tôi. Đây là chấp thủ về 

thọ; Có người lại quan niệm là cái tôi ở trong hiểu 

biết. Khi nào hiểu biết thể hiện ra là có tôi, còn khi 

không có hiểu biết thì không có tôi. Đây là chấp thủ 

về kiến; Hoặc khi tôi phản ứng với đối tượng mà tôi 

xúc tiếp, thương, ghét, hờn, giận,... thì khi đó cái tôi 

của tôi mới thể hiện ra. Đây là chấp thủ về xúc;… 

Vậy bốn thủ này là tập khởi của hữu. 

7. Trước đã nói: “Do duyên ái, thủ sanh.” Này 

Ānanda, phải hiểu như thế nào câu nói: “Do duyên 

ái, thủ sanh?” Này Ānanda, nếu ái không có bất cứ 

loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương 

ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất 

cả, do ái diệt thời thủ có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của thủ, tức là ái. 

8. Trước đã nói: “Do duyên thọ, ái sanh.” Này 

Ānanda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ 

nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ 

xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh 

thọ, ý xúc sở sanh thọ, nếu không có thọ cho tất cả, 

nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của ái, tức là thọ. 

“Ái” là tham đắm sáu đối tượng của giác quan, 

gồm: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc tiếp với các đối 

tượng hợp với mình, mình thích, cái đó gọi là ái. Cho 

nên có ái của con mắt, ái của lỗ tai, ái của lỗ mũi, ái 

của cái lưỡi, ái của thân và ái của tâm tưởng đối với 

đối tượng mà mình hướng đến.  

Vậy thì ái do cái gì sinh? Ở đây nói ái do duyên 

thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Sau khi xúc tiếp, 

đụng chạm giữa lục căn với lục trần thì sinh ra cảm 



 | 255 SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

giác. Ở đây, nói ái là ái cái gì? “Nhãn xúc sở sanh thọ, 

nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở 

sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ”. 

Tức là khi mắt khi tiếp xúc với đối tượng khởi lên các 

cảm giác về vật lý và tâm lý khiến chúng sinh thích 

thú với các mức độ khác nhau.Và có cái thọ do con 

mắt, có cái thọ do lỗ tai, có cái thọ do lỗ mũi, có cái 

thọ do lưỡi, có cái thọ do thân và có cái thọ do tâm ý.  

Tất cả cái đó gọi là tập khởi do duyên thọ. 

9. Này Ānanda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 

do duyên ái, tầm cầu sanh; do duyên tầm cầu, lợi 

sanh; do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) sanh; 

do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên tham 

dục, đam trước sanh; do duyên đam trước, chấp thủ 

sanh; do duyên chấp thủ, hà tiện sanh; do duyên hà 

tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ hộ, phát sanh một số 

ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh 

đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng 

ngữ.  

10. Trước đã nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh 

một số ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp 

kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác 

khẩu, vọng ngữ.” Này Ānanda, phải hiểu như thế nào 

câu nói: “Do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất 

thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, 
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tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng 

ngữ?” Này Ānanda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại 

nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, 

nếu thủ hộ diệt thời một số ác, bất thiện pháp như 

chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu 

khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu 

được không? 

 - Bạch Thế Tôn, không! 

 - Này Ānanda, như vậy là nhân, như vậy là 

duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên 

của một số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp 

kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác 

khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. 

Đoạn này có một vấn đề quan trọng cần làm rõ. 

Mười hai duyên trong Thập nhị duyên khởi hoàn toàn 

không được đề cập đến. Và nội dung này hoàn toàn 

không dính dáng, không xuất hiện trong Mười hai 

duyên sau này hệ thống lại.  

Trong bài kinh này, thọ tức là cảm giác gồm: 

nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nó 

đơn giản là cái thọ do con mắt tiếp xúc, cái thọ do lỗ 

mũi tiếp xúc, cái thọ do lỗ tai tiếp xúc,... Cảm giác ở 

đây là các trạng thái ban sơ khi lục căn mới tiếp xúc 

và tiếp nhận đối tượng. Khi đó, nó chưa hình thành 
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bất kỳ trạng thái. Trong cách này, rất khác với giải 

thích về thọ của đời sau là thọ về vật lý (khổ, lạc, phi 

khổ phi lạc) và thọ tâm lý (hỷ, ưu, vô ký). 

Và có mười thành tố khởi sinh từ thọ. Thọ sinh 

ái và kéo theo một chuỗi các duyên khác. Trong đó có 

một số thành tố đã bị loại bỏ khi đời sau hình thành hệ 

thống Mười hai duyên. Như lúc đầu thầy đã nói, hệ 

thống Mười hai duyên, khởi đầu bằng: vô minh, rồi 

sinh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, và sinh, lão tử. Nhưng trong bài kinh này, từ thọ 

khởi đi đã bao gồm mười thành tố rồi. Còn trong phần 

kể chung tiến trình xuôi ngược ở đầu đoạn kinh: lão 

tử, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, danh sắc và thức có 

chín thành tố. 

“Như vậy do duyên thọ, ái sanh”. Đức Phật nói 

rằng khởi đầu từ thọ và đi sâu các duyên khởi lên theo 

sau. Khi có thọ thì ái sinh. Cái yêu thích, ham thích đủ 

thứ bắt đầu xuất hiện.  

“Do duyên ái, tầm cầu sanh”. Khi thích rồi 

người ta bắt đầu tìm kiếm, tầm cầu. Con mắt nhìn 

thấy cái hoa, thích bông hoa đó nên đi tìm mua; nghe 

bản nhạc cổ điển mình thích thì lắng tai, tìm hiểu xem 

nó phát ra từ đâu,... 
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“Do duyên tầm cầu, lợi sanh”. Dẫn dắt bởi tầm 

cầu, tìm kiếm đối tượng. Khi tầm cầu mà có được, thì 

đó chính là lợi. 

“Do duyên lợi, quyết định (sở dụng của lợi) 

sanh”. “Quyết định” ở đây là một duyên theo sau lợi. 

Tức là khi biết đó là cái gì và biết giá trị, lợi ích của nó 

thì tâm bắt đầu bị cột trói bởi đối tượng. Trong nghĩa 

này, khi bị cột trói bởi đối tượng do ái làm duyên đầu 

tiên dẫn dắt thì “quyết định” là cái bị cột trói.  

“Do duyên quyết định, tham dục sanh; do duyên 

tham dục, đam trước sanh”. Khi bị cột trói bắt đầu 

đắm say trong đó, tham dục với nó. Mà tham dục thì 

đam trước sinh. Đam trước nghĩa là mê đắm, ham 

muốn, dính mắc.  

“Do duyên đam trước, chấp thủ sanh; do duyên 

chấp thủ, hà tiện sanh”. Khi người ta đã bị cột trói, bị 

tham đắm, càng lúc càng sâu dày trong đó thì người ta 

không muốn chia xẻ cho những người khác tức là hà 

tiện hoặc là bủn xỉn, chỉ khư khư giữ, không muốn ai 

biết, ai thấy, ai chia phần với mình cả!  

“Do duyên hà tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ 

hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp như chấp 

trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, 

khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ.” 
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Và khi hà tiện sinh thì người ta cố giữ gìn bảo vệ, 

đó là bắc cầu cho thủ hộ phát sanh. Do thủ hộ sanh nên 

ai đụng chạm đến cái mình thích thì không ưa nên  bảo 

vệ nó, đấu tranh vì nó hoặc là có thể sống chết với nó. 

Một chuỗi các ác, bất thiện pháp xuất hiện khởi lên từ 

đó. 

Bài kinh này rõ ràng đức Phật không chú trọng 

nói chuyện đời trước, đời sau theo vòng luân hồi sinh 

tử mà chú trọng về đời sống hiện tại, gốc gác phiền 

não khổ đau từ đâu thì phải nhận ra nó và giải quyết 

tại đó. 

Thầy không định giảng phần cuối bài kinh này 

vì thấy nó dài dòng, các thuật ngữ trình bày trong bài 

kinh càng đọc càng rối ren; và đặc biệt phần này 

không dính dáng gì đến phần đầu, cho nên thầy định 

không giảng nữa vì nó không ích lợi gì hết, không  

liên hệ gì đến chuyện thoát Khổ cả. Tuy nhiên chúng 

ta cũng đọc qua hai đoạn đáng chú ý dưới đây cho 

biết. 

23. Này Ānanda, có bao nhiêu lời tuyên bố về 

ngã? Này Ānanda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc 

và hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và hạn 

lượng". Này Ānanda, hoặc ngã được tuyên bố là có 

sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và vô 

lượng". Này Ānanda, hoặc ngã được tuyên bố là 
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không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 

không có sắc và có hạn lượng". Này Ānanda, hoặc 

ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong 

câu: "Ngã của tôi không có sắc và vô lượng".  

24. Này Ānanda, có người tuyên bố ngã có sắc 

và có hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố 

hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 

Hoặc như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, 

tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ānanda, sự việc là 

như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có 

hạn lượng như vậy là quá đủ rồi.  

Này Ānanda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô 

lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 

lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 

trong tương lai. Hoặc như thế này: "Ngã của tôi 

không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này 

Ānanda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến 

ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi.  

Này Ānanda, có người tuyên bố ngã không có 

sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã 

không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã 

không có sắc và có hạn lượng trong tương lai... hoặc 

ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 

như thế này: "Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ 

uốn nắn cho như vậy". Này Ānanda, sự việc là như 
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vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô 

lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ānanda, như vậy, là 

có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã.  

… 

Như thầy đã nói trong buổi giảng bài kinh 

Chuyển Pháp Luân, có tới hai mươi quan niệm về ngã 

dựa trên Ngũ uẩn. Một tổ hợp như vậy có bốn quan 

niệm khác nhau về ngã. Ở đây đoạn kinh nói về sắc: 

Sắc là ngã, ngã sở hữu sắc, sắc trong ngã, hoặc ngã 

trong sắc. Tương tự như vậy đối với bốn uẩn còn lại. 

Tất cả đều là tà kiến. 

32. Này Ānanda, khi có một vị tỳ-khưu không 

quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 

phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 

của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ không 

chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp 

trước nên không sợ hãi; vì không sợ hãi nên hoàn 

toàn tự mình tịch diệt. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm 

hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời 

này không còn đời nào khác nữa.  

Này Ānanda, với vị tỳ-khưu có tâm giải thoát 

như vậy, nếu có ai nói vị tỳ-khưu ấy có tà kiến như 

sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết" thời thật hoàn 

toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không 
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có tồn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi lý. 

Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tồn tại và 

không có tồn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn phi 

lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai không có tồn 

tại và không không có tồn tại sau khi chết", thời thật 

hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ānanda, ví dầu có 

bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu có 

bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có 

bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao 

nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu 

luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu 

biết tất cả, vị tỳ-khưu được giải thoát. Với vị tỳ-khưu 

thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị tỳ-khưu ấy 

không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý.  

Đây là lý luận triết học của Ấn Độ gọi là bốn 

hình thái lý luận: “có, không có, vừa có vừa không, 

không có cũng không không có”. Vấn đề đặt ra là đức 

Phật, một vị Giác ngộ giải thoát như Như Lai có tồn 

tại hay không tồn tại sau khi chết, không tồn tại sau 

khi chết, vừa có vừa không, tất cả đều được đưa ra. 

Đây là câu hỏi mà một số người hay đưa ra khi gặp 

đức Phật hoặc các vị thánh tăng. Cũng như có những 

câu hỏi thắc mắc như: vũ trụ này từ đâu tới, đi về đâu, 

rồi có giới hạn hay không có giới hạn,... 

Trong Phật học, tất cả những loại câu đó là 

những câu không cần thiết phải trả lời vì nó không 
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giải quyết được vấn đề thoát Khổ. Cho nên người học 

Phật thực sự muốn giác ngộ thì đối với những vấn đề 

không thiết thực, không liên hệ đến chuyện tu học, 

giác ngộ, giải thoát thì không cần quan tâm. 

Bằng cách thấy ra được vấn đề giải thoát Khổ là 

nhờ từ bỏ ái thì chúng ta có lộ trình thoát Khổ, đó là 

Bát Chánh đạo. Điều này đức Phật đã khẳng định 

nhiều lần. Và quan điểm này cũng thống nhất trong 

những vị đại đệ tử của đức Phật. Chẳng hạn như Ngài 

Mục-Kiền-Liên, bởi bản tính quá thẳng thắn nên khi 

có người hỏi về vấn đề này ngài tuyên bố là ngoại đạo 

không có giác ngộ, giải thoát. Vì cách nói như sổ toẹt 

vào mặt họ như thế nên bị ngoại đạo ghét, đã tìm cách 

ám sát ngài nhiều lần. Còn ngài Xá-Lợi-Phất thì trả 

lời rất khéo léo: “Nơi nào có Bát Chánh đạo, nơi đó 

có giải thoát”. Cho nên chúng ngoại đạo không oan 

trái, oán ghét ngài. 

Đó cũng là kinh nghiệm cho mình sau này khi 

mình gặp những người không biết Phật Pháp, thắc 

mắc này kia mà cắc cớ hỏi mình thì phải khéo léo trả 

lời. Ngay cả trong các tông phái Phật giáo với nhau 

cũng thế, mình trả lời cực đoan coi chừng người ta 

ghét.  

III/ So sánh bài kinh với lý Duyên khởi. 
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1. Giới thiệu sơ lược về Mười hai duyên. 

Giới thiệu sơ qua về Mười hai duyên, kể theo 

trình tự đếm xuôi là gồm:  

- Tùy thuộc vô minh, hành phát sinh. 

- Tùy thuộc hành, thức phát sinh. 

- Tùy thuộc thức, danh sắc phát sinh. 

- Tùy thuộc danh sắc, lục nhập phát sinh. 

- Tùy thuộc lục nhập, xúc phát sinh. 

- Tùy thuộc xúc, thọ phát sinh. 

- Tùy thuộc thọ, ái phát sinh. 

- Tùy thuộc ái, thủ phát sinh. 

- Tùy thuộc thủ, hữu phát sinh. 

- Tùy thuộc hữu, sanh phát sinh. 

- Tùy thuộc sanh, phát sinh lão, tử, sầu, bi, khổ, 

ưu, não. 

Thầy sẽ giải thích ý nghĩa của từng thành tố 

trong Mười hai duyên này để những vị nào chưa học 

thì làm quen. Làm quen để đối chiếu, so sánh với nội 

dung duyên khởi mà đức Phật dạy trong bài kinh mà 

chúng ta đang tìm hiểu. 

Nhóm quá khứ: Vô minh, hành. 

(1) Vô minh tức là không sáng suốt, không tỉnh 

táo, mê mờ. Một ví dụ rất rõ, khi mặt trời chưa lên thì 
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đêm tối bao trùm. Mặt trời mọc lên thì đêm tối biến 

mất. Một khi đầu óc mình không tỉnh táo, sáng suốt 

thì mọi chuyện đối với mình giống như bị mây che 

mờ, không nhận ra cái gì, không biết cái gì hết. Ở đây 

thầy nhấn mạnh một sự thực là, tất cả mọi cái đức 

Phật dạy đều để chỉ về mình. Còn đem phân tích theo 

nghĩa lý ở bên ngoài thì rất khó hiểu và lệch lạc. Chỉ 

khi quay về với chính mình - Phật học đúng mức phải 

luôn luôn quay về với chính mình - thì bắt đầu hiểu 

ra: khi đầu óc mình không tỉnh táo, mê mờ thì đó 

chính là vô minh. 

(2) Hành trong Pāli là saṅkhāra. Không hiểu vấn 

đề này coi chừng nhầm qua chỗ khác. Có nơi cũng 

chữ đó mà dịch là “hữu vi”, có nơi dịch là “hành”. Ví 

dụ như câu, “Sabbe saṅkhārā aniccā’ti”, dịch là: “Các 

pháp hữu vi luôn thay đổi”, thì đó là “hữu vi”. Còn 

trong trường hợp này thì gọi là “hành”. Tại sao? Khi 

nói ý nghĩa “hữu vi” là nói đến tính chất, để phân biệt 

giữa “hữu vi” và “vô vi”. “Hữu vi” là có tạo tác, khởi 

sinh, làm nên, xuất hiện. “Vô vi” là không tạo tác, 

không làm ra, không khởi sinh, không xuất hiện; 

thường được hiểu là không còn tạo nghiệp hay là 

không tạo nghiệp; hoặc là pháp vốn tự nhiên, nó 

không tạo bất cứ cái gì. 

Còn hành nghĩa là chỉ toàn bộ diễn tiến của 

nghiệp mà một chúng sinh đã tạo trong quá khứ. Vì 
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vô minh cho nên tạo vô số nghiệp thiện ác. Một người 

tỉnh táo, sáng suốt (giác ngộ) do biết nguy hiểm của 

sinh tử luân hồi và định luật về nghiệp ứng xử bằng 

một trong hai cách: hoặc không tạo nghiệp mới hoặc 

an nhiên chấp nhận quả nghiệp đến, không đau buồn 

cũng không hoan hỷ - là cách thế giải nghiệp. Vì giác 

ngộ thì không có vô minh. Còn hành là chỉ tất cả 

những gì chúng sinh tạo tác; nói cách khác, hành 

chính là nghiệp.  

Như vậy một đời sống quá khứ chỉ có hai yếu tố 

đó thôi, vì vô minh cho nên tạo vô số thiện ác và trôi 

lăn sinh tử luân hồi. 

Nhóm hiện tại: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 

thọ. 

(3) Thức, có chú thích gọi là kiết sinh thức, là 

thành tố nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Về mặt nào 

đó khi so sánh với các đơn vị của Năm tổ hợp tạo nên 

tiến trình sống thì cái thức này chính là tổ hợp thứ 

năm - tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao. 

(4) Danh sắc là hợp thể thân tâm này. Danh là 

chỉ cho cái tâm này, sắc là chỉ cho xác thân hoặc hình 

thể này. Đây là thuật ngữ quy ước không chỉ trong 

kinh văn (Dhamma) mà còn trong cả Vi Diệu pháp 

được triển khai sau này. 
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(5) Lục nhập tức là sáu căn quyền với sáu đối 

tượng, tức là sáu trần cảnh. Bên kia là mắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý hay nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, và đối 

tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

(6) Xúc tức là xúc giác, do đụng chạm mà biết, 

do tương tác, do hai bên gặp nhau. 

(7) Thọ chính là cảm giác. Thọ này như đã nói, 

có hai loại là thọ tâm lý và thọ vật lý. 

(8) Ái là ngược lại của ố. Khi thấy đối tượng hợp 

thì ái, đối tượng nào không hợp thì ố. Ố tức là sân, ái 

tức là tham. 

(9) Thủ là cột trói, dính mắc, bị bao vây,... với 

đối tượng. Khi thủ do ái hay ố thì khẳng định ngay là 

đã tạo nghiệp. Khi nói thủ tức đã tạo nghiệp rồi vì nó 

biểu hiện cho tồn tại, có mặt, sinh tồn, tức các tên gọi 

khác của hữu (đã giải thích ở trên).  

(10) Hữu trong trường hợp này lại tương ứng 

với thức trong Ngũ uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, 

hành uẩn, thức uẩn) để bắc cầu tiếp cho sinh.  

Nhóm vị lai: Sinh, Lão tử. 

(11) Sinh là khởi đầu một vòng sống, một kiếp 

sống trong tương lai. 
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(12) Lão tử: và tận cùng của một đời sống là già, 

chết.  

Người ta nói tu duyên khởi, thậm chí triển khai 

thành pháp môn tu quán mười hai duyên này sẽ trở 

thành Pacceka Buddha (Độc giác Phật). Nhưng bây 

giờ chúng ta nhìn vào vòng tròn duyên khởi này, thì 

nên quán kiểu gì để thoát ra? Cũng là một dạng đánh 

đố nhau.  

Về bố cục, lý luận thì rất chặt chẽ nhưng chỉ ra 

cách thoát khỏi nó thì không có! Trong khi Đức Phật 

đã chỉ rõ ngay từ đầu nhưng về sau do không hiểu ý 

chỉ đức Phật dạy nên hậu nhân sắp xếp lại cho nó 

hoàn chỉnh hơn về mặt lý luận hoặc đầy đủ theo cái 

nhìn chủ quan; và hệ thống lại thành ra mười hai 

duyên! 

Còn bài kinh Đại Duyên chúng ta đang học, đức 

Phật đã chỉ rõ, khởi đầu từ thọ, là mấu chốt của vấn 

đề. Khi có thọ bắt đầu ái hoặc ố xuất hiện; tham, sân 

xuất hiện ngay tức khắc. Ở đây biểu trưng cho thấy rõ 

nhất là tham. Diễn tiến của tham sẽ từng bước một 

thông qua các trạng thái tâm lý nối tiếp nhau, liên tục 

và liên tục. 

2. So sánh bài kinh và lý Duyên khởi. 
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Khi so sánh, đối chiếu, chúng ta sẽ nhận thấy sự 

khác biệt: Trong kinh, đức Phật không đề cập đến vô 

minh và hành, hai thành tố thuộc quá khứ. Và cũng 

không hề đề cập đến lục nhập. Cái này chúng ta cũng 

có thể hiểu được vì khi có danh sắc tức hợp thể thân 

tâm rồi, thì thân tâm đó khi tương tác với sự vật chính 

là xúc.  

Ở lý Duyên khởi chỉ nói rõ hơn một chút sáu căn 

quyền tương tác với sáu đối tượng của nó tức là sắc, 

thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có thêm lục nhập thì rõ 

hơn một chút, mà không có cũng chẳng mất mát gì;  

vì nội hàm của nó vẫn như nhau.  

Nhưng điểm khác biệt lớn trong bài kinh Đại 

Duyên là chín thành tố. Chúng ta tạm để ra ngoài hai 

thành tố “sinh, lão tử” thì bảy thành tố còn lại hoàn 

toàn là các duyên thể hiện diễn tiến liên tục, kết nối 

với hiện tại. Điều đó nói lên vấn đề là đức Phật chú 

trọng giải quyết sự việc trong hiện tại, chứ không 

phải truy tìm quá khứ nào đó đã qua, hoặc để thay đổi 

quá khứ.  

Đối với tương lai thì sẽ có sinh và lão tử. Tương 

lai có hay không phụ thuộc vào hiện tại chúng ta có 

tạo nghiệp nữa hay không, có ái nữa hay không, có 

tham sân nữa hay không. Một khi không còn tham sân 
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ở hiện tại thì cái cầu tương lai bị cắt đứt. Đó, vấn đề là 

làm sao không còn ái nữa.  

Liên hệ đến pháp thoại Bốn Sự Thực liên hệ đến 

Khổ, đức Phật cũng chỉ ra nguyên nhân mọi sự khổ 

đau trên thế gian này, ba cõi sáu đường gì cũng từ 

tham ái mà ra. Vấn đề là nhận ra gốc của tham ái, phải 

buông được tham ái, diệt trừ được tham ái.  Như vậy, 

ý chỉ của bài kinh Đại Duyên này giống hệt bài kinh 

Chuyển Pháp Luân, là chỉ ra gốc nguồn của mọi tham 

ái và cách để diệt trừ mọi tham ái chứ không phải mơ 

hồ như cách trình bày mười hai thành tố, không chỉ ra 

được đâu là mấu chốt của vấn đề. 

Từ đó, nhìn lại tổng quan bài kinh chúng ta có 

thể rút ra một số nhận xét: 

- Thứ nhất cách trình bày của đức Phật trong bài 

kinh này về lý Duyên khởi chỉ có chín thành tố. 

Nhưng khi cần để chỉ rõ ra vấn đề cốt lõi giải quyết 

khổ đau thì đức Phật khởi từ một thành tố quan trọng 

nhất, thiết cốt nhất, đó là khi có thọ và bắt đầu làm 

duyên để khởi sinh ái. Và một loạt các thành tố, các 

trạng thái tâm khác nhau, phản ứng khác nhau của 

chúng sinh trước đối tượng khiến cho phát sinh ái. 

Riêng phần phân tích này có đến mười thành tố.  
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- Thứ hai, khi so sánh với lý Duyên khởi, như 

phổ biến xưa nay là có mười hai duyên thì bài kinh 

này chỉ có chín duyên. Và khi cần phải làm rõ vấn đề 

giải thoát Khổ, đoạn tận như thế nào, đức Phật bắt đầu 

từ duyên thọ. Có thọ thì mới bắt đầu sinh ra ái hoặc ố 

được. Khi có ái, bắt đầu một loạt trạng thái tâm lý 

diễn ra nối tiếp theo nguyên lý: do cái này mà có cái 

kia, cái kia tiếp cái nọ, cứ thế đến mười thành tố như 

vậy đều do duyên (từ một thành tố khác) và chính nó 

trở thành duyên. Cho đến khi hình thành tiến trình 

nghiệp, tức nhân quả trong hành vi, và sinh tử xuất 

hiện. So sánh với lý Duyên khởi gồm mười hai duyên 

này thì rõ ràng là hai vấn đề khác nhau. 

IV/ Tổng kết. 

Bài kinh này có lẽ lần đầu tiên được trình bày và 

mới mẻ quá nên có thể khiến một số vị học viên đôi 

khi chưa thông suốt, hoặc chưa nắm được hệ thống về 

lý Duyên khởi. Nên thầy sẽ đúc kết lại và tóm tắt một 

số điểm quan trọng. 

Đầu bài kinh khi đức Phật giảng pháp thoại này 

cho tôn giả A-Nan, thì Ngài khởi đầu bằng “lão tử”. 

Lão tử có mặt là do có sinh. Sinh do có hữu. Hữu do 

có thủ. Thủ do do có ái. Ái do có thọ. Thọ do có xúc. 

Xúc do có danh sắc. Danh sắc do có thức. Và thức do 

có danh sắc. 
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Ngược lại, theo tiến trình xuôi khởi đầu từ thức, 

ta có: Thức làm duyên sinh danh sắc; danh sắc làm 

duyên sinh ra xúc; xúc làm duyên sinh ra thọ; thọ làm 

duyên sinh ái; ái làm duyên sinh thủ; thủ làm duyên 

sinh hữu; hữu làm duyên tạo ra sinh; có sinh thì có 

lão tử, sầu bi khổ ưu não, một chuỗi phiền não khổ 

đau bắt đầu hình thành. 

Vậy trong phần trình bày của đức Phật, có hai 

yếu tố quan trọng: 

(1) Cả tiến trình xuôi và tiến trình ngược này, 

tổng cộng chỉ có chín thành tố (chín duyên), không có 

ba thành tố: vô minh, hành và lục nhập.  

(2) Đức Phật không chú trọng quá khứ hay 

tương lai trong khi trình bày lý Duyên khởi này, mà 

chú trọng đến phân tích mối liên hệ và sinh khởi của 

nó hoàn toàn ở hiện tại. Đức Phật nhấn mạnh do thọ 

thì ái sinh, tức là hoàn toàn ở hiện tại. Khi chúng ta có 

xúc, bắt đầu phát sinh thọ. Vì có thọ nên kéo theo một 

chuỗi phiền lụy xuất hiện, đó chính là chuyện sinh ra 

nghiệp và khổ đau. 

Từ chỗ không hiểu chủ ý của đức Phật khi nói 

về lý Duyên khởi, người ta bắt đầu hệ thống, bắt đầu 

chắp nối. Và về mặt lý luận, tạo nên vòng tròn khép 
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kín, cởi không ra! Trong khi thực tế, dựa trên nội 

dung pháp thoại ta thấy đức Phật chỉ rõ:  

- Khi nói cái này do cái kia sinh, tạo duyên để 

nó hình thành, chấm dứt theo tiến trình xuôi hay 

ngược thì mục đích để chỉ ra mấu chốt là: Hễ có thân 

(danh sắc) này, tiếp xúc với thế giới thì trong điều 

kiện nào đó sẽ phát sinh ái.  

- Ái là mấu chốt của tất cả các vấn đề, tồn tại và 

khổ đau. Cho nên phải giải quyết ngay từ vấn đề ái 

chứ không phải những chuyện khác. Giải quyết được 

ái thì giải quyết được toàn bộ cái sau. Còn cái trước 

mình đã tạo rồi, có thay đổi được đâu, nên đức Phật 

không đề cập đến. 

Từ suy nghĩ này thầy liên tưởng đến câu chuyện 

kể về đức Phật sau khi thành đạo dưới bóng bồ-đề. 

Bảy tuần lễ Ngài có bảy trạng thái khác nhau. Đầu 

tiên là ngồi dưới gốc bồ-đề lặng lẽ để đi sâu vào nội 

tâm. Tuần lễ thứ hai đứng cách cây bồ đề khoảng một 

đoạn lặng lẽ ngắm cây bồ đề kỹ hơn, trân trọng cội 

cây đã chở che mình trong thời khắc triệt ngộ. Tuần lễ 

thứ ba thì Ngài tạo ra lối kinh hành bằng ngọc và đi 

tới đi lui trên đó,... Trong đó có một tuần Ngài đi sâu 

vào lý Duyên khởi là mười hai duyên. Bài kinh này 

Ngài đâu có nói mười hai duyên. Nhưng trong câu 

chuyện kể về Ngài người ta nói đức Phật có một tuần 
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quán sát sâu, đi sâu về lý Duyên khởi mười hai duyên 

này theo tiến trình xuôi rồi tiến trình ngược, khi đó 

thân Ngài trở nên thanh tịnh, trong sáng, không có gì 

thanh tịnh trong sáng hơn được, suốt rõ tất cả,... thì 

nên dè chừng, đây là chuyện đời sau người ta hư cấu! 

Không biết ở đây có vị nào từng đọc Câu chuyện 

dòng sông của nhà văn Hermann Hesse của Đức do sư 

cô Trí Hải dịch khi còn tại gia?  

Trong câu chuyện có hai nhân vật, một người 

tên là Thiện Hữu, một người tên là Tất Đạt, hai người 

là bạn chí thân và cùng đi tầm cầu chân lý. Một bên 

chọn con đường đạo hạnh, mẫu mực. Đó là Thiện 

Hữu. Còn nhân vật Tất Đạt chọn lối sống trải nghiệm 

tất cả khoái lạc và thống khổ thế gian. Con đường của 

Thiện Hữu xuôi chèo mát mái và ông chỉ có thể là 

một nhà tu đạo hạnh, nhưng không giác ngộ. Còn Tất 

Đạt thì trôi lăn đủ thứ khổ đau, tận cùng của dục lạc. 

Thậm chí tác giả xây dựng Tất Đạt đến gặp đức Phật, 

chất vấn đức Phật và lấy câu chuyện mười hai duyên 

này ra hỏi rằng:  

“Bạch đức Thế Tôn! Cái vòng luân hồi mười hai 

duyên này, nó sít sao, chặt chẽ  như vậy thì làm sao để 

thoát ra?” Về mặt lý luận, nó là một cái vòng tròn 

mười hai khoen, mình bẻ đi một khoen nào thì cái 

vòng tròn đó nó rớt hết. Nhưng mà chỗ nào, khoen 
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nào có thể bẻ được đây? Thứ hai, là khi đã tạo ra vòng 

tròn như vậy theo nhận xét của Tất Đạt, nó chặt chẽ, 

khít khao quá, không dễ gì thoát ra được.  

Rồi tác giả Hermann Hesse mớm ý cho nhân vật 

đức Phật trả lời rằng: “Con phải coi chừng cái lý trí 

quá sắc bén của con!”  

Hồi xưa đọc thầy không hiểu, thấy ông này nói 

có lý. Bây giờ hiểu rồi mới thấy mấy ông này không 

hiểu gì về lý Duyên khởi cả. Vì không hiểu gì về đức 

Phật, không hiểu gì về mục đích mà đức Phật nói về 

lý Duyên khởi, là chỉ ra con đường thoát Khổ như thế 

nào, cho nên họ mới kết nối cái trước, cái sau tạo nên 

một vòng tròn luân hồi sinh tử như thế này. 

Khi đọc bài kinh thầy mới phát hiện ra cái 

chuyện cần phải làm rõ nên mới chọn để giảng cho 

khóa này là vậy. Bây giờ nếu mình có trải nghiệm, 

nếu mình có suy nghĩ, nếu chịu khó thấy ra thì lần hồi 

có thể thấy cần phải làm rõ những điểm không ổn 

trong kinh điển. Còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ 

học Phật Pháp như một mớ kiến thức xã hội, không có 

tác dụng chuyển hóa cuộc đời của mình vì có hiểu 

được nó đâu.  

Chuyện quá khứ là chuyện không thể thay đổi 

được cho nên không cần đề cập đến. Chúng ta phải 
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nhìn vào hiện tại. Còn bây giờ người ta thiết kế vòng 

luân hồi bằng cái bánh xe mười hai duyên đó, chạy 

quanh miết; cái vòng tròn sinh tử này không biết bao 

giờ mới chấm dứt! 

Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 10, năm 2020 
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