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THÍCH THÔNG TRIỆT 

 
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 3 

BÀI ĐỌC THÊM  số 1 

 

 
BA LA MẬT 

(Pāli & Skt: Pāramitā: Tới bờ bên kia: 
Gone to the Other Shore; Gone to the Opposite Shore) 

 
 
 

Ý NGHĨA VÀ TỪ NGUYÊN 
 

Ba La Mật hay Ba La Mật Đa được người Trung Hoa dịch âm từ chữ Pāramitā và dịch nghĩa là “đáo 
bỉ ngạn”, tức “đến bờ bên kia” có nghĩa “đã đến Niết Bàn” hay “đạt được sự giải thoát tối hậu”. 
 
Về từ nguyên, Pāramitā và Pāramī có ngữ căn là Pāra.  
 
Pāra có ba nghĩa:   

1) Vượt qua, qua, bên kia (beyond, over, across). 
2) Bên kia, bờ bên kia (the other side, the opposite shore/bank). 
3) Giới hạn nơi cuối cùng của cái gì, đỉnh đến nơi (the limit/end of anything, the utmost reach).  

 
Pāra + m  — m là biến cách (declension) của danh từ có vần a sau cùng. 
 
Pāramitā = (Pāramī + tā) có nghĩa:  

1) Đã qua bờ bên kia (gone to the opposite shore/bank; crossed, traversed).  
2) Hoàn toàn đạt được, kiện toàn; đạo đức siêu vượt/siêu việt; siêu vượt trí tuệ tâm linh 

(complete attainment, perfection in; transcendental virtue; transcendent spiritual 
wisdom/knowledge). 

 
Ngoài ra, trong Phật giáo Nguyên Thủy, từ “Parami” cũng được sử dụng chỉ Ba La Mật (đồng nghĩa 
với Pāramitā). Nó là sự nghiệp của người có nguyện vọng tu  để thành Phật. 
 
Theo Phật giáo Nguyên Thủy, người này phải trải qua vô lượng kiếp tu theo phương hướng “tâm 
linh kiện toàn: spiritual perfections”. Trong Luận Câu Xá (Abhidharmakosha), ngài Thế Thân cho rằng 
phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp (P: asankheya-kalpa; Skt: asamkhyeya-kalpa: the course of three 
immeasurable world cycles), tức vô lượng kiếp (an uncountable aeon) tu Ba La Mật, vị ấy mới thành 
Phật. 
 
Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, từ “Pāramitā” dịch là “độ”, có nghĩa “vượt qua”. Đây là “vượt 
qua biển sinh tử”, tức là thoát khỏi vòng luân hồi trong lục đạo. Trước khi thực hành Ba La Mật, tất 
nhiên vị ấy phải trải qua các giai đoạn kinh nghiệm hay thể nhập thực tánh, thực tướng hiện tượng 
thế gian, đó là như thật, duyên khởi - duyên sinh, vô ngã, không tự tánh, không, chân như, và như 
huyễn. 
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Trong nghĩa rốt ráo, “Pāramitā” là sự “kiện toàn: the perfections” hay “siêu việt/vượt trội: the 
transcendental”.  Theo hệ Nguyên Thủy, sự kiện toàn hay siêu việt này gồm 10 tiết mục. Theo Phát 
Triển gồm sáu tiết mục, gọi là “Lục Độ” hoặc 10 tiết mục, gọi là “Thập Độ”.  Thông thường, các nhà 
Phật giáo Phát Triển chỉ áp dụng “Lục Độ”. 
 
Khi Pāramitā được kết hợp với Prajñā (Bát Nhã), lập thành Prajñāpāramitā (Bát Nhã Ba La Mật 
Đa), có những nghĩa: 
- Trí tuệ đến bờ bên kia, hay Trí Tuệ Kiện Toàn: the Perfection of Wisdom; 
- Sự hoàn thành Trí Tuệ Siêu Việt hay Trí Tuệ Vượt Trội: the Accomplishment of Transcendental 

Wisdom. 
 
Trên căn bản, trong Phật giáo có hai hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo truyền 
thống tu tập: hệ Nguyên Thủy và hệ Phát Triển. Hệ Nguyên Thủy chủ trương A La Hán Đạo. Hệ Phát 
Triển chủ trương Bồ Tát Đạo. 
 
Theo A La Hán Đạo, giáo lý nồng cốt của Phật là Tứ Đế — trong đó đặc biệt là Chánh Kiến, Chánh 
Niệm, và Chánh Định, ngoài ra còn có các pháp: 
 
- Vô Ngã (P: anattā; Skt: anātman: not-self), gồm người và vật (pháp), nói chung là chư pháp hay 

tất cả hiện tượng thế gian đều không thực chất tính, 
- Duyên Khởi - Duyên Sinh, 
- Ba Định trong “Ba Cửa Giải Thoát” gồm: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện, và 
- Như Thật, Như Vậy, và Huyễn. 
 
Khi vô ngã thực sự đã đạt được, người tu liền kinh nghiệm “Không Lời”, “Biết Không Khái Niệm”. Đây 
là chỗ “không có lời để có thể nói về lời”.  Lúc bấy giờ “cái lóe sáng biết đầu tiên” đã thực sự mở 
rộng. Nó chính là cái biết ngoại lệ được Phật xem là cái biết của người bắt đầu đi vào dòng Thánh. 
Trong tiến trình này, vị ấy kinh nghiệm vững chắc ý niệm “Không Tôi”, “Không Cái Của Tôi”, phù hợp 
theo lời Phật thường công bố khi áp dụng các pháp tu: “Cái này không thuộc về tôi, không phải tôi, 
không phải của tôi”. (N'etaṃ mama - N'eso aham asmi. Na m'eso attā: This belongs to me not, this I 
am not, this is not my self). Ngoài ra, vô ngã cũng là nền tảng của Không Định, Vô Tướng Định, Vô 
Nguyện Định. 
 
Khi thực sự kinh nghiệm được vô ngã, vị ấy cũng thành tựu luôn như thật (yathābhūta), như vậy 
(tathā), không tánh, và “vô phân biệt trí”. “Hạt giống luân hồi” của vị ấy liền bị phá hủy. Vị ấy đắc quả 
A La Hán, đạt được Niết Bàn trong đời này. 
 
 

BA LA MẬT ĐỐI VỚI CÁC NHÀ PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN 
 
Các nhà Phật giáo Phát Triển tự phân chia Ba La Mật thuộc Con Đường Bồ Tát, trong đó bao gồm 
Con Đường A La Hán. Vì muốn thành tựu Con Đường Bồ Tát phải trải qua những phương thức thực 
hành của A La Hán Đạo. Trong lúc đó A La Hán Đạo không có lập trường và tư tưởng như Bồ Tát 
Đạo. 
 
Điều này cho biết muốn đạt được trí tuệ kiện toàn hay trí tuệ siêu việt hoặc trí tuệ giải thoát hay giác 
ngộ, trên nguyên tắc vị ấy phải trải qua quá trình thời gian dài tu tập mới đạt được mục tiêu cuối 
cùng. Cho nên, pháp mang nội dung Ba La Mật là pháp phải thực hành dài hạn và từng bước. 
 
Theo Bồ Tát Đạo, khi Bồ Tát nhận ra tánh yên lặng (the quiescent nature) của hiện tượng thế gian 
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“như vậy” (tathatā), Bồ Tát liền nhận ra sự không thực chất tính, tức vô ngã (nairātmya) mà theo quy 
ước định danh là “nhân” (pudgalā: individualities) và “pháp” (dharmās). Đó là nhân vô ngã (pudgala-
nairātmya: the non-self of personality), pháp vô ngã (dharma-nairātmya:  the non-self of things). Tiến 
thêm một bước, các nhà Phật giáo Phát Triển nhận ra cả hai nhân và pháp đều Không (śūnya: 
empty), nên nói: nhân không:  pudgalaśūnyatā; pháp không: dharmaśūnyatā. Khi thực sự nhận ra 
như thế, Chân Như đã nội tại trong nhận thức Bồ Tát. 
 
Đây là các nhà Phật giáo Phát Triển mở rộng ý nghĩa Vô Ngã, Không, Chân Như và cụ thể hóa khái 
niệm không lời qua mô thức tathā trong Phật giáo Nguyên Thủy. 
 
Các nhà Phật giáo Phát Triển thiết lập sơ đồ “Bồ Tát Địa: Bodhisattva-bhūmi”, có nghĩa những giai 
đoạn mà hàng Bồ Tát phải trải qua trong tiến trình tu tập đến mục tiêu cuối cùng là tuyệt đối siêu việt 
đạo đức, tức “đã đến bờ bên kia”. Các giai đoạn này được cụ thể hoá bằng con đường gồm 10 giai 
đoạn hay 10 cấp độ, gọi là Thập Địa (Dśabhūmis) (xem chú thích 1a. cuối  bài). Tùy theo nhận định 
của mỗi vị Tổ, có nhiều loại thập địa được thiết lập. Điển hình là Thập Địa do ngài Long Thọ tạo ra 
và Thập Địa do ngài Tịch Thiên (Śāntideva) tạo ra. Cốt lõi các Thập Địa được đặt trên vô phân biệt 
trí (nirvikalpakajñāna: non-discriminative knowledge), tức nhận thức không lời. Qua vô phân biệt trí, 
ý thức bị chuyển hóa (is transformed) trở thành “tự tánh chân như”, trong đó tất cả nhận thức đều rõ 
ràng mà không dao động về “tự” (self) và “tha” (other), năng (chủ thể: grāhaka: the subject) và sở 
(khách thể: grāhya: the object), trong và ngoài (interior and exterior). Trong thực chất, đây là trạng 
thái nhận thức không lời mà người tu đạt được vững chắc. Bên trong đó cái biết (awareness) về thực 
tại tuyệt đối, (tức chân như) đã được siêu việt (transcended). Phiền não chướng (kleśa-āvarana; 
kleśāvaraṇa: the hindrance of defilement) và sở tri chướng (jñeye-āvaraṇa; jñeyāvaraṇa: the 
hindrance of knowledge) trong thân-tâm tự chấm dứt. Trí huệ siêu vượt tự phát từ thấp đến cao. 
 
Đặc biệt, muốn đạt được Thiền Định Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật, ta phải áp dụng nguyên lý 
tâm linh bằng cách thiết lập Bản Đồ Nhận Thức, dựa trên quy luật “Tác động-Tác dụng”. 
 
 

CÁC BA LA MẬT 
 

Trong hệ Nguyên Thủy có “Mười Ba La Mật” (xem chú thích 1b. cuối bài). Trong hệ Phát Triển có 

“Sáu Ba La Mật”, được gọi là “Lục Độ”. Ngoài ra, trong hệ Phát Triển cũng có Mười Ba La Mật, nhưng 
khác với Mười Ba La Mật của hệ Nguyên Thủy. 
 
 

LIÊN HỆ CĂN NGUYÊN CÁC BA LA MẬT 
 
Về căn nguyên công thức, các Ba La Mật vốn đã xuất phát trong văn hệ Nguyên Thủy. Đó là pháp 
Tam Học và Tam Uẩn. 
 
- Trong Tam Học có: Giới, Định, Huệ. Cả ba môn này được đề cập là quan trọng và là nền tảng trong 
việc tu tập để phát triển thượng giới (adhisīla), thượng tâm (adhi-citta) và thượng tuệ (adhiprajñā). Ở 
trường hợp này, tâm được xem đồng nghĩa với Định. Vì Định vốn được đặt trên cơ sở Tâm. Tâm 
không yên lặng hay không thuần nhất thì không có Định. Do đó, thượng tâm chỉ cho trạng thái định 
sâu. Trong tiến trình định này, nhận thức không lời được hiển lộ. 
 
- Trong Tam Uẩn có: Giới uẩn, Định uẩn, Tuệ uẩn. Trong đó vai trò Giới thường được đề cập là yếu 
tố đưa đến Định. Vì khi giới được gìn giữ nghiêm túc, tâm trở nên kiên cố. Cả ba nhóm này là yếu tố 
cơ bản trong tiến trình phát triển tâm linh của thiền Nguyên Thủy. 
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Các nhà Phật giáo Phát Triển khai triển Giới, Định, Huệ vốn do Phật đã thiết lập để lập thành những 
công thức mới và khai triển các mức độ của Ba La Mật thành ba mức độ từ tốt đến tốt hơn và cuối 
cùng là tốt nhất. Nếu trong trạng thái tốt thì đạt được “thế gian trí” (worldly knowledge); tốt hơn thì 
đạt được “xuất thế gian trí” (extraordinary knowledge); còn tốt nhất thì đạt được “xuất thế gian thượng 
thượng trí” (superlatively extraordinary knowledge). 
 
Tuy nhiên, đặc biệt các nhà Phật giáo Phát Triển xếp các Ba La Mật này dành riêng cho hàng Bồ Tát 
bao gồm tu sĩ và cư sĩ. Trong lúc đó, A La Hán Đạo chỉ dành riêng cho tu sĩ. 
 
 

MƯỜI BA LA MẬT TRONG HỆ NGUYÊN THỦY 
 

1. Bố thí: Dāna 
2.  Trì giới: Sīla 
3. Xuất gia: Nekkhamma: renunciation 
4. Trí tuệ: Paññā: wisdom 
5. Tinh tấn: Viriya 
6. Nhẫn nhục: Khant 
7. Chân thật: Sacca: truthfulness 
8. Quyết định: Adhiṭṭhāna: resolute determination, firm determination 
9. Từ: Mettā: hiền lành, hảo tâm, từ ái, tình huynh đệ: benevolence, goodwill, friendliness, 

loving-kindness 
10. Xả: Upekkhā: equanimity, indifference (xem thêm phần chú thích cuối bài). 
 

 

SÁU BA LA MẬT TRONG HỆ PHÁT TRIỂN 
 
Dưới đây là đại cương sáu cách đạt được giác ngộ của hàng Bồ Tát gồm tu sĩ và cư sĩ, gọi là Lục 
Độ (Ṣaṭ-pāramitā: the Six Perfections) 
 

1. Bố thí Ba La Mật: Dāna Pāramitā: Perfection of giving/generosity/ charity. 
 
“Tam Luân Không Tịch” [năng thí (người bố thí), sở thí (người nhận), và thí vật: (vật cho)] đều ở 
trong vô tâm hay tâm trong trạng thái chân như (tâm như). Có nghĩa trong lúc bố thí, chỉ biết bố 
thí mà không gợi lên trong tâm về điều kiện bố thí phải như thế nào. Như vậy, ý niệm người bố 
thí sẽ không khởi lên. Chỉ có thái độ hay điều bố thí được khởi lên. Ngoài ra cũng không khởi 
lên niệm về tiêu chuẩn người nhận bố thí, và sự hồi đáp của vật bố thí thực sự sẽ mang lại 
phước báu gì cho ta. Chỉ có niệm biết bố thí với tinh thần đại bi. Tà niệm không xen kẽ khởi lên 
trong tiến trình bố thí. Tâm được thấm đẫm (saturated) hay thấm nhuần (impregnated) với tư 
tưởng và đường lối của Phật. Đó là thấy như thật, biết như thật về tiến trình bố thí. Tâm không 
kiêu mạn (pride) và thích lăn xả vào cuộc đời để làm việc xã hội trong tinh thần vô vụ lợi. Đây 
gọi là bố thí với tinh thần vô chấp (the spirit of non-clinging) hay bố thí trong ánh sáng Bát Nhã 
Ba La Mật. Kết quả của thái độ bố thí Ba La Mật, ta sẽ đạt được sự hoan hỷ sâu đậm (pramuditā: 
profound joy) trong tâm; tâm không còn dính mắc đối tượng, và phiền não cũng tự đoạn tận qua 
phương thức bố thí Ba La Mật (xem tiếp phần chú thích cuối bài). 

 

2. Trì giới Ba La Mật: Śīla Pāramitā: Perfection of morality/moral conduct/virtue.  
 
Mục đích độc nhất tu của Bồ Tát là đạt đạo của đức Phật, đó là giúp chúng sinh chìm trong biển 
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sanh tử thoát ra khỏi chỗ bị chìm. Muốn thế, Bồ Tát phải có trí tuệ để trì giới nghiêm túc. Trí tuệ 
này gồm hai phần chánh kiến và chánh trí. Chánh kiến là sự hiểu biết đúng đắn. Chánh trí là biết 
rõ ràng đối tượng mà không suy luận hay không suy đoán, cũng không nghi ngờ. Thấy, nói thấy; 
biết, nói biết; có, nói có; không, nói không. Bồ tát không vọng ngữ, nhưng cũng không bị dính 
mắc giới tướng mà cần duy trì giới thể. Bồ Tát cố gắng làm cho giới thể lúc nào cũng trong sạch. 
Thân, khẩu, ý luôn luôn thanh tịnh. Không chú trọng hình thức giới tướng bên ngoài mà bên 
trong tâm, giới thể bị nhơ bợn. Nhờ đó ý thức tự chuyển hóa, đạo đức trở nên trong sạch. 

 
Tác dụng thiết thực và đầy đủ ý nghĩa nhất của giới ba la mật là giúp ta đạt được “vô ngã”. Ngã 
chấp bị hoàn toàn cắt đứt. Vì có mất ngã, ta mới lìa xa tất cả nhơ bợn trong tâm. Chấp trước 
không còn bám sát trong tâm Bồ tát. Khi mất ngã, Chân Như sẽ hiện tiền. Tâm Bồ tát thường 
trực hội nhập trong Tánh Không (śūnyatā). Mắt huệ sẽ từ đó được triển khai, lúc bấy giờ Bồ tát 
ngắm nhìn (beholds) tội và công đức đều duyên sinh, không thực chất. Với sự tuyệt đỉnh trì giới, 
Bồ tát không xem thường (despises) tội cũng không có thái độ kiêu hãnh với công đức. 

 

3. Nhẫn nhục Ba La Mật : Kṣānti Pāramitā: Perfection of patience/patient endurance.  
 
Trong tinh thần vô chấp và lãnh hội chân tánh vạn pháp, vị ấy không đầu hàng nghịch cảnh, 
không chịu thua những chướng duyên. Tức giận (anger), căm thù (hatred), ác cảm (repugnance) 
hay ác tâm/hiểm độc (malice), kích động (excitement), lăng nhục (insult) không bao giờ xuất hiện 
trong tâm nhẫn nhục của Bồ Tát. Bồ Tát sẵn sàng tha thứ người khác bất luận vào thời gian nào 
về những điều người khác xúc phạm (trespass against) đến danh dự mình như lăng mạ, sỉ nhục 
(contumely), ngược đãi (abuse) và chỉ trích (censure). 

 
Bồ Tát biết thiếu nhẫn nhục là do tâm kiêu mạn (māna: pride). Bồ Tát thường xuyên nhẫn nhục 
để loại trừ kiêu mạn. Có chiến thắng được kiêu mạn, giác ngộ mới thành tựu, vì gốc kiêu mạn 
do chấp ngã. Bồ Tát thông suốt quy luật vô thường nên vượt qua mọi sự đối đãi giữa có và 
không. Bồ Tát cố gắng tìm mọi cách để làm dịu bớt (alleviate) những khổ đau của người khác, 
dù phải gặp những điều kiện khó khăn, trừ khi không còn đủ nhân duyên với người đó. Trong 
những hoàn cảnh đói, khát, lạnh, nóng, và thời tiết gió mùa (the wind and weather) cay nghiệt 
(severe and inclement), Bồ Tát vẫn kiên nhẫn chịu đựng (enduring). 

 
Bồ Tát nhớ đến lời Phật dạy: “Sức mạnh của bậc đạo sư là lòng kiên nhẫn”. Do đó, Bồ Tát lấy 
nhẫn nhục làm hạnh sống. Bồ Tát không tự tha thứ mình; trái lại nghiêm khắc với mình. Khi biết 
lỗi lầm, Bồ Tát tự sám hối và tự phấn đấu để không tiếp tục rơi vào lỗi lầm như trước nữa. Bồ 
Tát cũng biết tất cả con người đều là nạn nhân chính nghiệp của mình. Nghiệp chi phối con 
người từ những kiếp quá khứ đến hiện tại, từ đó Bồ Tát sẵn sàng tha thứ và thương xót tất cả 
con người dù cá nhân Bồ Tát bị xúc phạm (injured), bị gây tai hại (harmed), bị cướp đi (deprived) 
tài sản, của cải, danh dự. Bồ Tát không thể trách mắng (blame) hay tìm cách trả thù. Khẩu hiệu 
của Bồ Tát là “Biết tất cả, sẵn sàng tha thứ tất cả”. Đó là nguyên tắc cần thiết để thực hiện Nhẫn 
Nhục Ba La Mật. 
 
Hạnh nhẫn nhục cao quí nhất mà Bồ Tát hằng noi theo là gương nhẫn nhục của ngài Phú Lâu 
Na (Pūrṇa) khi đi giáo hóa tại một vùng của dân xứ Śroṇāparānta vốn hung bạo và tàn ác. 

 

4. Tinh tấn Ba La Mật: Vīrya Pāramitā: Perfection of vigour/energy; devotion.  
 
Tinh tấn có nghĩa sức mạnh (strength), năng lực (energy), can đảm (courage), sự dũng cảm chịu 
đựng (fortitude), nam tính (manliness), sức hăng hái (vigour), sự nhiệt tâm (zeal).  
 
Trong Bồ Tát Địa, Tinh tấn Ba La Mật được mô tả như “đại năng lực hay sức hăng hái của tâm 
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trong sự tích lũy những nguyên tắc công đức”. Những từ cảnh giác (apramāda:  alertness, 
watchfulness, vigilance), dũng cảm chịu đựng (dhṛti: fortitude, steadfastness), cũng được dùng 
để chỉ cho tinh tấn. Phản nghĩa tinh tấn là “chây lười, biếng nhác” (kausīdya:  sloth, indolence). 

 
Giác ngộ hoàn toàn tùy thuộc vào tinh tấn. Thiếu tinh tấn, bệnh đổ thừa dễ dàng xuất hiện. Đấy 
là lúc vô minh có mặt. Thiếu tinh tấn, cuộc sống tâm linh trở nên vô vị. Cho nên ở đâu có giác 
ngộ, ở đó có sự tinh tấn xuất hiện trong tâm người tu. Nó là nhân tố làm tăng tiến (promotes) 
sức mạnh tinh thần của người tu. Nó dẹp tan đau khổ và phiền não, khi người tu lúc nào cũng 
hăng say tu tập. Nó bảo đảm sự thành công trong bất kỳ môi trường nào. Đức Phật là vị đại tinh 
tấn. Ngài đã chiến thắng tất cả loại Ma chướng trong tâm của Ngài trong sáu năm khổ hạnh và 
trong cuộc chiến đấu chống lại tầm và tứ. 
 
Bồ tát dụng công miên mật (sātatya-satkṛtya: to exert oneself continually and seriously), không 
bỏ sót thời khóa thiền, dù gặp bất kỳ trở ngại nào. Bồ Tát không bằng lòng những thành quả nhỏ 
mà mình vừa mới đạt được. Lúc nào cũng tinh tấn để đạt thêm những mức độ tâm linh cao hơn. 
Bồ Tát thức khuya (keeps vigil) và dậy sớm để thực hành thiền tọa với những chủ đề liên hệ đến 
sự giác ngộ tối hậu. Bồ Tát không đùa giỡn với niệm mà cố gắng kiểm soát hay làm chủ niệm. 
Bồ Tát không đầu hàng (does not yield) chướng duyên để đi đến thất vọng. Bồ Tát thu thúc 
(restrains) sáu căn (six senses) bằng niệm biết không lời trong bốn oai nghi. 

 
Bồ Tát chuyên cần trong pháp học, có chiều sâu pháp học, nắm vững pháp học, và có khả năng 
trình bày rõ ràng pháp học cũng như pháp hành trước công chúng. Ngoài ra Bồ Tát cũng học về 
các môn nghệ thuật và khoa học trong thế gian để có kiến thức (vidyā: knowledge) căn bản liên 
hệ trong cuộc sống của người thế gian. Đây là những phần phương tiện trợ duyên cho Bồ Tát 
trên đường đi giáo hóa. Bồ Tát cần có những kiến thức hiện đại để thích nghi từng môi trường 
giáo hóa hay chỗ nơi giáo hóa. Bồ Tát không đóng khung pháp học hay pháp hành của mình 
theo truyền thống cổ thời. Trái lại Bồ Tát phải thích nghi với hoàn cảnh địa phương để thực hiện 
công tác giáo hóa thích hợp với tư tưởng và kiến thức thời đại.  
 
Những phần này được gọi là “Minh Xứ” (vidyā-sthānā: subjects of knowledge or branches of 
learning). Gồm năm phần, gọi là “Ngũ minh xứ” (pañca-vidyā-sthānas) như: 
 
a) Kiến thức về ngôn ngữ, văn tự, hành văn, gọi là “Thanh minh” (sabdavidyā).  
b) Kiến thức về những kỹ thuật nghệ thuật (technical arts), hay thủ công (crafts), gọi là “Công 

xảo minh” (silpakarmasthāna-vidyā). 
c) Kiến thức về thuốc men hay y học, gọi là “Y phương minh” (cikitsa-vidyā). 
d) Kiến thức về luận lý học (logic) hay biện chứng pháp (dialectical method), gọi là “Nhân minh”, 

tức kiến thức về nguyên nhân (hetuvidyā). 
e) Kiến thức về triết học Phật giáo bao gồm trong kinh, luật, luận, gọi là “Nội minh'' 

(adhyatmavidyā), tức kiến thức về tôn giáo của mình. 
 

Để đạt được kiến thức bác lãm (well-learned knowledge) hay bách khoa nói trên, Bồ Tát phải 
tinh tấn tu học. Vì thế, siêng năng (diligence) và cần cù (industriousness) cũng là đặc tính của 
tinh tấn. 

 
Khi lăn xả vào cuộc đời, Bồ Tát không có làm việc “bán đồ nhi phế: does not leave his work half-
done”, tức là không có làm việc nửa chừng mà làm đến nơi đến chốn. Bồ Tát không bị nản lòng 
(daunted), nản chí (discouraged) bởi những khó khăn và nguy hiểm. Trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, Bồ Tát cũng duy trì sự tinh tấn như nhau. Bồ Tát đặt ra những kế hoạch thiết thực để đạt 
mục tiêu cuối cùng. Bồ Tát không chán nản và bi quan, không mất hy vọng, làm công việc hằng 
ngày như mặt trời mọc và lặn, với tinh thần tự chủ và can đảm, vui tươi và nhiệt tâm. Bồ Tát 
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cũng hành động dựa trên hai nguyên tắc lớn: “Bình đẳng giữa mình và người”, và “Quan tâm 
đến người khác như quan tâm đến mình”. Bồ Tát thường tự nhủ: “Không có cái gì chinh phục 
được ta, trái lại ta chinh phục những cái khác”. Đó là chinh phục những thói hư, tật xấu, những 
đam mê dục lạc, những thứ ghiền, nghiện tiềm tàng trong tâm, những trạng thái hôn trầm, lười 
biếng, và những trạng thái nản lòng, thối chí. Đây là sự kiêu hãnh của Bồ Tát, nhưng kiêu hãnh 
này được biểu lộ bằng sự tự tin và tự tôn trọng. Nó là một tham vọng cao thượng chứ không 
phải tham vọng xuất phát từ sự kiêu căng (arrogance), ngạo mạn (conceit) hay lòng tự cao tự 
đại (vanity). Bồ Tát tự xem mình là hiện thân (embodiment) của đạo đức và trí huệ. 

 
Bồ Tát tìm hạnh phúc trong công việc, với Bồ Tát, công việc là hạnh phúc, hạnh phúc là công 
việc. Ở đây không phải Bồ Tát làm việc để đạt được điều gì lợi ích riêng cho cá nhân mình, mà 
là công việc lợi ích cho tha nhân. Vì thế Bồ Tát luôn luôn hoạt động. Hết việc này, Bồ Tát bày ra 
việc khác. Lý tưởng hoạt động không ngừng nghỉ này của Bồ Tát là giá trị đặc biệt của tinh thần 
tinh tấn trong Bồ Tát đạo. 

 

5. Thiền [Định] Ba La Mật: Dhyāna [Samādhi] Pāramitā: Perfection of Zen Meditation.  
 
Trong Bồ Tát Địa, định nghĩa thiền là “tập trung và vững chắc hay định tâm: citt-aikāgryam citta-
sthitḥ: concentration and stability or fixity of the mind”. Đối nghịch với thiền là sự dao động tâm 
(vikṣepa: distraction of mind). Thiền là phương tiện chủ yếu của kinh nghiệm và đạt được trạng 
thái yên lặng tâm (samatha). Thiền được chia làm bốn cấp: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ 
thiền. 

 
Theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy, điều kiện tu thiền là phải xuất gia (renunciation) và sống 
độc cư (solitude). Người tu phải từ bỏ đời sống gia đình và sống độc cư trong rừng. Cũng vậy, 
trong điều kiện lý tưởng, theo tinh thần Bồ Tát đạo, người tu thiền nếu muốn đạt được giác ngộ 
tối hậu phải độc thân, lánh xa việc trần tục có như thế mới hoàn thành đại nguyện. Độc thân và 
xuất gia là điều kiện không thể thiếu được cho vị Bồ Tát. Có như thế Bồ Tát mới tránh được 
những áp lực của hoàn cảnh bên ngoài và duy trì được sự trong sạch tâm linh. Tuy nhiên, Bồ 
Tát đạo không dành riêng cho tu sĩ mà bao gồm cư sĩ, vì vậy dù tại gia vị ấy cũng hoàn thành 
được đại nguyện. Nhưng muốn đạt được giác ngộ tối hậu, vị ấy phải sống độc thân. Đây là 
nguyên tắc quan trọng nhất trong sinh hoạt tâm linh của thiền. 
 
Điều kiện cơ bản của việc thực hành thiền gồm:  
a) Đoạn lìa nhân duyên thế gian,  
b) Đoạn lìa tri kiến thế gian,  
c) Nắm vững pháp học và pháp hành,  
d) Nhập thất chuyên tu. 

 
Các pháp cơ bản của thiền: Cận hành định, An chỉ định, Chánh định, Ba Định: Không định, Vô 
tướng định và Vô nguyện định, Vô trụ định. 

 

6. Trí Tuệ Ba La Mật: Prajñā Pāramitā. Đây là trí tuệ làm dịu tất cả tư duy biện luận, và cơ bản 
là dẹp tan tiến trình hoạt động của trí năng để đạt được hiểu biết không khái niệm (the 
nonconceptual understanding), cái biết không nhị nguyên (the nondual awareness), tức cái biết 
của tánh giác (buddhitā). Khi tánh giác trở thành năng lực vững chắc, tuệ giác liền có mặt, tiềm 
năng giác ngộ trở thành một năng lực hiện thực. 

 
Muốn thành tựu Trí Tuệ Ba La Mật, có nhiều phương tiện. Riêng ở đây, sơ đồ của chúng ta là 
các pháp nồng cốt cơ bản gồm: Biết không lời, Tuệ trí không lời, Nhận thức không lời, Như thật, 
Chân Như, Huyễn, Không; và ba pháp dụng công cơ bản trong thiền quán, thiền định, thiền huệ. 
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MƯỜI BA LA MẬT TRONG HỆ PHÁT TRIỂN 
 
Những Ba La Mật này được ghi trong kinh Hoa Nghiêm và trong Luận Duy Thức. Ngoài sáu Ba La 
Mật nêu trên, có thêm bốn Ba La Mật  như sau: 
 

1.    Phương tiện thiện xảo Ba La Mật (Upāya-kauśala: skillfulness in the choice/or adaptation 
of means for conversion or succour). 

 

3. Nguyện Ba La Mật (Praṇidhāna: aspiration or resolution). 
 

4. Lực Ba La Mật (Bala: strength, power). 
 

5. Trí Ba La Mật (Jñāna: knowledge). 
 
Với người tu thiền, Mười hay Sáu Ba La Mật đều được chú trọng, nhưng hai môn Thiền [Định] Ba La 
Mật và Trí Tuệ Ba La Mật được xem là mục tiêu quan trọng nhất. Lý do là hai Ba La Mật này có khả 
năng đưa người thực hành “đến bờ bên kia” trong đời này. Trong đó, Trí Tuệ Ba La Mật được nâng 
lên hàng đầu. 
 

TÁC DỤNG CỦA TRÍ TUỆ BA LA MẬT 
 
Với trí tuệ Ba La Mật, nó cách mạng hóa Phật giáo trên hai phương diện triết học và tôn giáo. Thứ 
nhất, nó không nằm trong nhận thức suy luận theo luận lý triết học mà trong nhận thức bằng giác 
quan và ngoài giác quan hay siêu lý luận. Thứ hai, trong nó không có vấn đề siêu hình của duy tâm 
thần bí, như tôn sùng Thượng đế hay tôn sùng những vị thần linh hoặc các vị Bồ Tát như trong tín 
ngưỡng của Mật tông Phật giáo hay tín ngưỡng A Di Đà hoặc tín ngưỡng Quan Thế Âm, và tín 
ngưỡng Văn Thù. 
 
Để đạt cứu cánh trí tuệ Bát Nhã theo lý luận chân đế, Phật thiết lập nhiều pháp nồng cốt, giúp người 
thực hành theo pháp của Ngài đạt được mục tiêu. Tùy theo căn tánh hay khả năng ứng dụng các 
pháp của Phật, ta có thể chọn phương tiện nào cũng được. Dưới đây, chúng tôi chọn vài pháp cơ 
bản. Thí dụ: 
 
- Trong Bát Chánh Đạo có ba phần cơ bản: a) Chánh Kiến; b) Chánh Niệm; và c) Chánh Định. 
 
- Trong Tam Pháp Ấn hay Tứ Pháp Ấn có: a) Vô thường; b) Vô ngã; c) Không: “không ta”, “không 

cái của ta”. (Ở đây không liệt kê Khổ). 
 
- Trong ba sắc thái Như Thật: a) Thấy như thật; b) Biết như thật; c) Thấy biết như thật. 
 
Trong lúc đó trong hệ Phật giáo Phát Triển có những pháp nồng cốt như sau: 

a) Chân Như, 
b) Huyễn hay Như Huyễn, và 
c) Tính Không. 

 

LẬP TRƯỜNG CỦA THIỀN TÔNG TRONG BA LA MẬT 
 
Riêng Thiền Tông có lãnh vực riêng của nó. Nó thực hành theo sự thuận tiện nhất của nó. Nó không 
bị lệ thuộc vào hình thức. Trong nó không có triết lý. Trong nó không có siêu hình. 
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Dĩ nhiên, thiền thường nhắc đi, nhắc lại hay dẫn chứng tất cả kinh luận của hai hệ Phật giáo, nhưng 
nó không bị vướng mắc vào văn tự, chữ nghĩa trong kinh, luận, cũng không bị ảnh hưởng những ý 
tưởng siêu hình trong các kinh, luận. Vì nó chọn lọc tinh ba lời dạy thực tiễn của Phật trong kinh, của 
Tổ trong Luận để thực hành và ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày. 
 
Học và hành thiền không phải cách luyện tập văn chương chữ nghĩa. 
 

• Tổ Đạt Ma có những pháp nồng cốt như: 
 

a) Không Lời, 
b) Không suy nghĩ, 
c) Vô Tâm, 
d) Kiến tánh. 

 

• Lục Tổ Huệ Năng có những chủ trương: 
 

1) Vô niệm làm tông (Thoughtlessness is set up as the doctrine): Đối trên tất cả cảnh (external 
objects), tâm không nhiễm (is not stained) gọi là vô niệm. Vô là không có hai tướng (non-duality). 
Niệm là niệm Chân Như bản tánh (Thought is thought of the original nature Bhūtatathatā). Chân 
Như là thể của niệm (Bhūtatathatā is the body (substance) of thought); niệm là dụng của Chân 
Như (Thought is the function of the Bhūtatathatā). 
 

2) Vô tướng làm thể (Immateriality is set up as the substance): Ngoài lìa tất cả tướng, gọi là 
vô tướng. 
 

3) Vô trụ làm bổn (Non-abiding is set up as the basis): Đối trên tất cả pháp, mỗi niệm không 
trụ, gọi là vô trụ. 
Tự tánh sở hữu thể (body or substance) và dụng (function: chức năng) hay sự hoạt dụng 
(activity). Thể mà không dụng là thể không dùng được, và dụng mà không thể thì dụng không 
tồn tại. 

 

• Còn Thiền sư Thanh Từ (Việt Nam) dạy môn đệ các giai đoạn như sau: 
 

a) Giai đoạn I - Không theo vọng tưởng, 
b) Giai đoạn II - Đạt được tánh giác, Hằng sống với Tánh giác hay Hằng sống với Ông chủ, Vô 

niệm, 
c) Giai đoạn III - Trút Sạch Khái Niệm hay Tâm Không hoặc Vào cửa Không. 

 

• Riêng ở đây, chúng ta kết hợp tinh ba các hệ thiền Phật giáo. Vì vậy, chúng ta cũng thực hành 
các Ba La Mật qua các chủ đề nồng cốt liên hệ đến Thiền Định và Thiền Huệ, gồm:  Như Thật, 
Chân Như, Không, Huyễn, Duyên Khởi và Nghiệp. 

 

NHẮC LẠI THỰC CHẤT BÁT NHÃ 
 
1. Ta đã biết, Bát Nhã là tri kiến bất nhị (the nondual knowledge), tuệ giác (intuitive wisdom), tuệ 

giác cao nhất (highest intuitive wisdom). Nó là thành phần cơ bản được triển khai từ Phật Tánh 
(Buddhatā: Buddha nature). Phật tánh là tiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng trong mỗi con người 
nhưng chưa được phát triển. Muốn phát triển Phật tánh, trong thiền Phật giáo có nhiều phương 
thức. Phương thức căn bản nhất là Định và Huệ.  
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Về Định, gồm các tiến trình mà ta phải thành tựu, như Không tầm không tứ định, An chỉ định, 
Chánh định, Không định, Vô tướng định, Vô nguyện hay Vô tác định, và Vô trụ định. 

 
Về Huệ, gồm các tiến trình mà ta phải đạt cho được là: thông suốt hay nhận ra chân tánh hiện 
tượng, thấy như thật, biết như thật, thấy biết như thật; hội nhập Chân Như... 

 
2. Muốn hội nhập Chân Như, ta phải có kinh nghiệm nhận thức không lời thường hằng (the 

perpetual and wordless cognition). 
 

Tuệ giác có nghĩa trí tuệ nhận rõ liền tức khắc về đối tượng trước mắt, không thể truyền đạt 
bằng khái niệm hay bằng trí năng. Trong bản chất, nó vượt qua mọi kinh nghiệm giác quan. Đó 
là cái biết thẳng vào chân tánh thực tại (tức Tính Không). Trí tuệ này đối nghịch với vô minh, 
thường được nói đạt được khi nào tập khí hay lậu hoặc bị vô tính hóa (neutralized) hay bị triệt 
tiêu (abolished), hoặc trong đó không có mặt bóng đen tự ngã. Đây là quan điểm của các nhà 
Phật giáo Phát Triển trước thời Ngài Long Thọ. Vì lẽ đó, họ cho rằng tự tánh Bát Nhã vốn nội tại 
trong mỗi chúng sinh, bằng phương tiện tự tu hành hay luyện tập Tam Học, họ có thể chuyển 
hóa trí phàm phu thành trí Bát Nhã. Sự chuyển hóa này (transformation) được so sánh như sữa 
trở thành sữa đông (curd) và sữa đông thành pho mát (cheese). Đó là Bát Nhã Ba La Mật hay 
Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñā-pāramitā). 
 

3. Không hay Chân Như là thực tại nội tại và phổ biến của vạn pháp. Muốn đến thực tại phổ biến 
này, các nhà Phật giáo Phát Triển chủ trương áp dụng nhận thức ngoài cảm giác hay cảm giác 
ngoại lệ (extra perception). Trong tiến trình này, nhận thức không lời có mặt. Đây là tác nhân tạo 
ra sự chuyển hóa thân tâm và thăng hoa trí tuệ. 

 
“Nội chứng Không” là nền tảng cấu trúc tâm linh Phật giáo. Nó là tuệ trí nhìn sâu vào chiều sâu 
của tâm, sự kỳ diệu của thiền. Để được sự kỳ diệu này, chúng ta có hai đường: Chân Như và 
Không. Không ở đây không phải là phủ định vạn pháp, mà thực sự là gạt bỏ tất cả tiến trình phủ 
định để đi đến chỗ không phủ định cũng không khẳng định chi cả. Khi đó, thực sự ta đã ở trong 
khẳng định mà chẳng có ý niệm khẳng định hiện hữu. Trái lại chỉ có sự tỏa rộng của nhận thức 
không lời càng lúc càng vững chắc hơn về Không hay Chân Như. 

 

TÓM KẾT 
 
Trên phạm vi thiền Phật giáo gồm chung ba hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông, Ba La Mật 
là đức hạnh kiện toàn hay siêu việt (transcendental) của người áp dụng nó để nhắm phát triển tâm 
linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba La Mật. Như vậy, bằng một trong các Ba La Mật, người tu 
có khả năng đến bờ bên kia hoặc trong kiếp này hay nhiều kiếp khác, tùy theo tác dụng của các loại 
Ba La Mật trong mười hay sáu Ba La Mật. 
 
Tuy nhiên, tác dụng tối hậu của Ba La Mật mang hai ý nghĩa cơ bản : 
 
- Với hệ Nguyên Thủy, các Ba La Mật là “phương tiện chở người qua biển sanh tử đến Niết bàn, 

đạt được giải thoát tối hậu; không còn trở lại thế gian hay các cõi Trời nào”. 
- Với hệ Phát Triển và Thiền Tông, các Ba La Mật là “phương tiện chở người qua biển sanh tử, 

đạt được giải thoát và thành Phật (Buddhahood), có đầy đủ phương tiện thiện xảo để đời đời độ 
lại chúng sinh cùng thoát ra khỏi biển sanh tử và phiền não, khổ đau”. 

 
Trong số các Ba La Mật, Thiền Định và Trí Tuệ là hai Ba La Mật có tác dụng trực tiếp đến thân, tâm, 
và trí tuệ tâm linh. Lý do, khi thực sự kiên trì áp dụng một trong hai Ba La Mật nêu trên, hành giả sẽ 
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được những kết quả: 
 
- Chuyển hóa (transforming) tâm phàm tục thành tâm giác ngộ; 
- Cân bằng thân và tâm; 
- Phát triển trí tuệ trực giác; 
- Thoát ly sanh tử. Đạt được Niết Bàn trong đời này; 
- Vô Trụ Niết Bàn (nirvāna of no-fixed-abode). 
 
MỤC TIÊU CỦA BÁT NHÃ 
 
Mục tiêu của Bát Nhã Ba La Mật Đa là nhắm đối trị mê lầm căn để trong cái nhìn của chúng sinh về 
thế giới hiện tượng từ tư tưởng, tình cảm, cảm giác dưới sự điều động của tự ngã. Khí giới tuyệt hảo 
của Bát Nhã là tuyên bố tất cả là Như Huyễn, hoàn toàn không có thực tại bất biến. Chúng chỉ là giả 
tướng. 
 
Theo Long Thọ, trẻ thơ thấy mặt trăng trong nước, trong lòng nổi dậy muốn vớt trăng lên, rồi duỗi 
tay vào nước... Bồ Tát nhận ra Như Huyễn, người ngu thấy thật. Vì vậy phải trải qua Tánh không 
hay Chân Như mới hiểu thuyết Như Huyễn của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến Niết Bàn cũng Như 
Huyễn, như mộng. 
 
BÁT NHÃ VÀ TRỰC GIÁC 
 
Bát Nhã không dựa trên luận lý mà trên trực giác. Nó vượt qua khỏi óc tư duy nhị nguyên của không 
và có (astitva và nāstitva). Nó dựa trên ba năng lực Không Lời: Biết Không Lời, Tuệ Trí Không Lời, 
và Nhận thức Không Lời. 
 
Kinh thường nhắc nhở luôn luôn nhìn thấy các pháp như thực. Thấy, chớ không suy luận. Các nhà 
Phật giáo Phát Triển khai triển phương thức này để đạt được Nhất thiết trí. 
 

 

CHÚ THÍCH 
 

 1a.
 THÍ DỤ THẬP ĐỊA TRONG PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN 

 

Tùy theo sự nhận định khác nhau của các vị Tổ trong Phật giáo Phát Triển, nên có nhiều loại Thập Địa với 

những chủ trương khác nhau được thiết lập. Dưới đây là một thí dụ về ĐẠI THỪA BỒ TÁT THẬP ĐỊA được 

thuyết minh trong Hoa Nghiêm Nhân Vương. Chúng tôi tóm lược như sau: 

 

1. Hoan hỷ địa: Giai đoạn vui mừng: Skt: Pramuditā bhūmi: Land/Stage of great joy. Biết được nhân vô ngã, 

pháp vô ngã. Chứng nghiệm hay nhận rõ ý nghĩa Chân Như (tathatā) phổ biến khắp nơi trong thế giới hiện 

tượng. Đây là điều vui mừng lớn vì bây giờ mới hiểu rõ ý nghĩa Chân Như. 

 

2. Ly cấu địa: Giai đoạn thuần tịnh: Skt: Vimalā bhūmi: Land/Stage of perfect purity. Để bắt đầu tu, Bồ Tát 

nghiêm trì giới hạnh. Thông qua trí tuệ để giữ thanh tịnh giới, Bồ Tát không bị vướng mắc giới tướng mà cốt 

làm cho giới thể được thanh tịnh từ trong tâm. Thân, khẩu, ý trong sạch. Ý thức tự chuyển. Đạo đức trong sạch. 

Phiền não xa lìa. 

 

3. Phát quang địa: Giai đoạn phát sáng: Skt: Prabhākarī bhūmi: Land/Stage of luminosity. Sau khi Chân 

Như có mặt trong tiến trình định-huệ, chướng ngại của sự ngu si bị triệt (suppressed), dục tham si 

(kāmarāgamoha -  the delusion of desire-covetousness) cũng bị triệt theo. Sự u tối trong tâm không còn. Thần 
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sắc trở nên trong sáng. Nhưng tâm thực sự chưa dừng lặng. 

 

4. Diệm tuệ địa: Giai đoạn trí tuệ rực sáng: Skt: Arciṣmatī bhūmi: Land/Stage of glowing wisdom. Đây là 

giai đoạn ý niệm “Tôi” và “của tôi” bị triệt. Ngã kiến (ātmadṛṣṭi - self-belief), ngã mạn (ātmamāna - self-

conceit), ngã ái (ātmasneha - self-love), và ngã dục (ātmakāma - self-desire) là những phần vi tế nhất bên trong 

tâm cũng bị loại. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Bồ Tát vẫn chưa thực sự dừng được niệm si mê vốn còn tiềm 

tàng trong tâm. 

 

5. Cực nan thắng địa: Giai đoạn cực kỳ khó khăn: Skt: Sudurjayā bhūmi: Land/Stage of the mastery of utmost 

difficulties. Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn nhất để đạt được trạng thái hoàn toàn dừng niệm. Vì Bồ Tát phải 

hợp nhất hai thứ trí: tục trí (saṃvṛtijñāna - worldly knowledge) và căn bản trí (tattvajñāna - fundamental 

knowledge) để thực hiện cách dừng niệm si mê tiềm tàng (the delusion and potential thoughts) trong tâm. Tục 

trí thì cứ suy luận, phân biệt, so sánh. Căn bản trí thì biết rõ ràng, không suy luận. Ở giai đoạn này, tâm Chân 

Như cụ thể biết những điều: 

 

a. Không phân biệt luân hồi và niết bàn.  

b. Không có khuynh hướng chạy trốn thế giới hiện tượng.  

 

Trong giai đoạn này, Chân Như (Tathatā) không những tự biết bản chất thông thường (the common essence) 

của sự hiện hữu hiện tượng (phenomenal existence) mà đồng thời nhận ra (simultaneously recognizes) những 

hình ảnh gợi lên trong tâm và những diễn biến sự việc (contours) của những hình ảnh đó như là chính tự tướng 

của mình (its own self-appearances). Chính vì thế, giai đoạn này được gọi là “cực kỳ khó khăn”. 

 

6. Hiện tiền địa: Giai đoạn “mặt hướng đến”: Skt: Abhimukhī bhūmi: Land/Stage of “the face directed 

towards”. Đây là giai đoạn giáp mặt với những đề mục thiền quán (meditations and contemplations) khác nhau, 

được thực hành với sự trợ duyên của hình ảnh, ý niệm, khái niệm (sanimitta) với mục đích loại dần quan điểm 

nhị nguyên. Trong giai đoạn này vấn đề khó khăn đặt ra là bản năng tâm cứ kiến giải liên tục vật trước mặt nó. 

Nó không thoát ra khỏi sự si mê tiềm tàng bên trong nó cho dù nó được cho biết rằng cứ kiến giải như thế là 

sai. Vì không thể nào thoát ra khỏi nhị nguyên. Do đó, chính Chân Như trong trường hơp này thường vẫn bị 

tâm bóp méo (distortedly retained). Tâm như là một đối tượng hay một vật tự chia cách nó hay siêu việt nó. 

Nhưng cuối cùng, Bồ Tát cũng vượt qua giai đoạn đối đãi hay năng, sở trong thiền quán để bước sang viễn 

hành địa. 

 

7. Viễn hành địa: Giai đoạn đi xa: Skt: Dūraṃgamā bhūmi: Land/Stage of going far away. Vượt lên trên 

nhiều lãnh vực đối đãi hay hai mặt của trí năng phân biệt như tịnh/bất tịnh, sanh/diệt, thiện/ác khi áp dụng 

thiền quán. Nơi địa này, Bồ Tát đã thực sự triệt tiêu được quan điểm nhị nguyên và trở nên thuần vô tướng (có 

nghĩa “hoàn toàn không có một hình ảnh tự động khởi lên trong tâm”). Bồ Tát đã thực sự tiến xa hơn đối với 

những người này còn tu theo thiền quán của hàng Nhị Thừa (Thinh Văn và Duyên Giác). 

 

8. Bất động địa: Skt: Acalā bhūmi: Land/Stage of non-agitation, immovable. Hoàn toàn đạt được vô tướng. 

Qua Không (Śūnyatā), Bồ Tát lãnh hội (comprehends) vạn pháp hoàn toàn không được làm ra và không khác 

với vô vi pháp hay thực tại không điều kiện. Nhờ trực giác này, Bồ Tát trụ trong vô sinh pháp (anutpāda-

dharma: the unborn dharma), ngài lên đến Bát Địa, cảnh giới Bất Động. Đây là trạng thái Chân Như tự ngộ. 

Tâm không động trước năm cảnh do năm căn tiếp xúc, qua đó ba độc tham, sân, si không còn khởi lên. Phiền 

não tự chấm dứt. Không rơi vào bốn trọng cấm trong giới luật, như dâm, sát, đạo và đại vọng ngữ. Không thoái 

chuyển tâm. Nơi đây, ngài đạt được trí vô ngại (the unimpeded knowledge), vô phân biệt trí. Trí này là nền tảng 

của Phật tánh. Trong luận Đại Trí Độ (Māhāprajñāpāramitā), ngài Long Thọ làm vững thêm (corroborated) 

lý này và làm sáng cho dễ hiểu (clarified), khi đạt được “vô sanh pháp nhẫn” (anutpattika-dharma-ksānti), Bồ 

Tát bỏ sắc thân (physical body) sau cùng, và trong Bát Địa, đạt được Pháp Thân. Trong Bát Địa, Chân Như tự 

ngộ. 
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9. Thiện tuệ địa: Giai đoạn trí tuệ tốt: Skt: Sādhumatī bhūmi: Land/Stage of the good wisdom. Có nghĩa trí 

tuệ phân biệt khéo nhất (finest discriminating wisdom). Bằng vô lượng hình thức thiền định và công thức huyễn, 

Bồ Tát đạt được tính vô hạn (aprameya: the immeasurability) của Phật Tánh, tức trí tuệ siêu việt 

(transcendental wisdom). Đây là giai đoạn Chân Như tạo ra năng lực chuyển hóa tâm, Bồ Tát đạt được bốn 

quyền năng vô ngại (unhindered) hay vô hạn (unlimited powers) của kiến giải và lý luận (pratisaṃvid: the 

interpretation and reasoning). Đó là Từ vô ngại, Pháp vô ngại, Nghĩa vô ngại, Biện tài vô ngại. (quen gọi là 

Tứ Vô Ngại Giải hay Tứ Vô Ngại Biện). 

 

a. Về từ ngữ (arthapratisaṃvid), nhờ thông đạt cách dùng từ vô-ngại, nên khi đi giáo hóa Bồ Tát biết nhiều 

cách dùng từ ngữ thích hợp với từng đề mục pháp học hay pháp hành. Bồ Tát luôn luôn áp dụng từ ngữ 

đúng chỗ, đúng nơi để làm cho giáo pháp được sáng tỏ và dễ hiểu.  

 

b. Về pháp (dharmapratisaṃvid), trong mọi trường hợp Bồ Tát áp dụng pháp học và pháp hành thích hợp 

từng căn cơ. Căn cơ nào cũng tiếp thu được đầy đủ và rõ ràng về tên, câu, lời, từ.  

 

c. Về nghĩa (niruktipratisaṃvid), Bồ Tát giải thích ý nghĩa rốt ráo các dụng ngữ (expressions) được dùng 

trong các pháp, không hề bị ngưng trệ, âm thanh trong trẻo, rõ ràng. Người nghe tiếp thu dễ dàng. Đây 

gọi là Chân Như (Tathatā) hiển lộ năng lực giải thích và hiểu biết tất cả loại nghĩa, dụng ngữ.  

 

d. Về biện tài (pratibhānapratisaṃvid), Bồ Tát trôi chảy trong lời lẽ, trong văn cú; nội dung luôn luôn được 

trình bày hoàn toàn khéo léo và phù hợp chánh pháp. Ngôn ngữ không bị ngưng trệ khi giảng pháp cho 

người nghe. 

 

10. Pháp vân địa: Giai đoạn “Mây Lành của Pháp”. Skt: Dharmameghā bhūmi: Land/Stage of Dharma 

clouds. Giai đoạn này Phật tánh thực sự hoàn toàn hiển lộ. Hành giả chìm trong Chân Như hay tự chứng (self-

realization) Chân Như trong trạng thái bất khả tư nghị (acintya). Nhiều quyền năng siêu phàm (supernatural 

powers) và nhiều hoạt dụng công đức tuần tự được triển khai. Những gì huyền nhiệm, bí ẩn vi tế và thâm sâu 

nhất, được chiếu sáng lên trong Phật Tánh. Trong giai đoạn này, Bồ Tát đạt được Kim Cang Trí Huệ Định 

(Vajropamasamādhi: the samādhi of diamond-like wisdom). 

 

 

1b. MƯỜI BA LA MẬT TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

 

Đây là mười nguyên lý đạo đức mà vị Bồ Tát (Bodhisatva) thường xuyên thực hành hoàn hảo. 

 

1. Bố thí: Dāna: perfection of giving. Lòng quảng đại, bố thí của cải, tài sản và sự nghiệp, kể cả thân mạng, 

và vợ con mà không mong cầu được báo ơn, cũng không thấy có điều kiện gì khi bố thí. Đây là cách cho 

vật mà không thấy bị vướng mắc với vật bị cho và người được cho, cũng không mong cầu được báo đáp 

hay được hưởng tiếng khen. Cho với lòng quảng đại và với tâm từ vô lượng, nên cho mà không phân biệt 

người được cho thuộc giai cấp hay chủng tộc gì. Chỉ biết cho để làm dịu bớt cơn đau khổ hay phiền não 

của chúng sinh khác một cách hợp lý. Thí dụ, không bố thí rượu cho người ghiền rượu; không cho tiền để 

người đi đánh bạc; không bố thí tiền cho kẻ nghiện cần sa ma túy; không giúp phương tiện cho kẻ sát 

nhân. 

 

2. Giới: Sīla: perfection of morality. Làm những điều đáng làm; tránh những điều không nên làm. Không 

gây phiền não cho chúng sinh khác. Sợ những lỗi nhỏ nhặt, cố gắng giữ mình hoàn toàn trong sạch. Nói 

những lời chân thật, dịu dàng, đem lại an vui, hạnh phúc cho người khác. Giữ tròn tất cả giới mà mình đã 

thọ. Thí dụ, người cư sĩ có từ năm đến tám hay 48 giới (Bồ tát giới); tu sĩ có từ 10 đến 227 hay 250, và 

348 cho nữ Tỳ kheo, và những điều ngăn cấm khác, v. v... 
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3. Xuất gia: Nekkhamma: renunciation. Xa lìa thế gian, từ khước những thú vui trần tục, sống đời sống tu 

sĩ, thực hành thiền định, sống khiêm tốn. Không luyến tiếc hay hối hận quá khứ, không mơ tưởng tương 

lai và cũng không quyến luyến hiện tại; luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, từ khước những gì đem lại những 

khoái cảm ngũ quan; không mê đắm dục lạc thế gian; sống hoàn toàn trong sạch thân và tâm, không dính 

mắc vào danh, lợi, tiền bạc và của cải thế gian. Ngăn ngừa bốn trọng tội: dâm, sát, đạo, và tự ý khoe 

khoang rằng mình đã tu chứng mà thực sự mình chưa có. 

 

4. Tuệ: Paññā: wisdom. Hiểu biết rõ ràng và đúng về chân tướng hiện tượng thế gian hay ba đặc tính của 

vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã (hoặc vô thường, khổ, không, vô ngã) bằng phương thức trầm ngâm 

suy tưởng (meditation) và quán (contemplation) chúng. Về Không, gồm “không có cái tôi” và “không có 

cái của tôi”.  Có ba loại trí huệ: 1) văn huệ (nghe lời giảng dạy: sutamaya-paññā), 2) tư huệ (suy luận về 

những điều đã được nghe hay đã học: cintāmaya-paññā), 3) tu huệ (thực hành những điều đã được hiểu: 

bhāvanāmaya paññā). 

 

5. Tinh tấn: Viriya: perfection of forbearance. Sức mạnh nội tâm; nỗ lực tu tập không ngừng, luôn luôn tự 

tin; không đầu hàng nghịch cảnh; không đổ thừa ngoại duyên; vượt qua mọi trở lực; nhắm thẳng đến mục 

tiêu phục vụ nhân sinh để đi; không chán nản, không chùn chân vì những cản trở của ngoại duyên; không 

một chướng duyên nào làm thay đổi sự quyết tâm. Nó là nền tảng của sự thành công tu tập. 

 

6. Nhẫn nhục: Khanti: perfection of striving. Sức chịu đựng những phiền não do người khác gây ra cho 

mình và gánh chịu những lỗi lầm của kẻ khác mà không than van, trách cứ hay oán hận ai; luôn luôn giữ 

tâm bình thản đối với những người có ác tâm gây hại mình về uy tín, danh dự và khổ đau thân xác. Thí dụ 

như dán nhãn hay chụp mũ và hành hung, đánh đập. 

 

7. Chân thật: Sacca: truthfulness. Chánh trực, thành thật và trong sạch. Không giả dối trong lối sống cũng 

như khi đi giáo hóa. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều nói thật và giữ tròn lời hứa; không vì một lý 

do gì để quên lời hứa. Vị ấy nói sao làm vậy; làm sao nói vậy: “He acts as he speaks; he speaks as he acts: 

yathāvādi tathākari, yathākarī tathāvādī”). Do đó trước khi hứa với ai điều gì, vị ấy phải suy nghĩ cho 

thật chính chắn. Không dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác, cũng không nịnh bợ người khác để được 

lợi dưỡng. Khen tặng những ai đáng được khen, đáng cần sách tấn, đáng được khích lệ, và chê trách 

những ai đáng bị chê trách để người khác biết lỗi lầm mà sửa chữa. Không dùng lời nịnh bợ để lấy lòng 

người khác; không thích nghe ai ca tụng mình. Đây là vì lòng từ bi để chỉ chỗ sai lầm của người khác. Tuy 

nhiên, sự thật nào không đem lại lợi ích và hạnh phúc người khác, thì không nói ra. 

 

8. Quyết định: Adhiṭṭhāna: resolute determination, firm determination. Quyết đoán một cách bình tĩnh và 

vững chắc; không có bất cứ điều gì làm lung lay tâm; không thối chí, không nản lòng, không đi sai những 

nguyên tắc đã đề ra. Ý chí vững chắc; không từ bỏ trách nhiệm phục vụ chúng sinh; nhắm thẳng mục tiêu 

đã đề ra. 

 

9. Từ: Mettā: benevolence, goodwill, friendliness, loving-kindness. Hiền lành, hảo tâm, từ ái, tình huynh đệ. 

Thương yêu hết thảy chúng sinh. Không phân biệt và không kỳ thị tất cả chúng sinh. Không oán hận bất 

cứ ai và cũng không trìu mến bất cứ ai, vì từ trìu mến sinh ra lo sợ và phiền não. Trong lúc đó, tâm từ đem 

lại niềm an lạc cho mình, và đem lại an vui cho tất cả chúng sanh. 

 

10. Xả: Upekkhā: equanimity, indifference. Không luyến ái cũng không ghét bỏ; không ưa thích cũng không 

oán giận. Luôn luôn giữ tâm bình đẳng trước tất cả đối tượng; không thiên vị, suy luận vô tư, nhận định 

đúng đắn. Bình thản trước tất cả đối tượng và sự kiện; không dính mắc và cũng không vướng mắc trước 

thấy, nghe, hiểu biết. Được ca tụng hay chê bai cũng không xao xuyến nội tâm. Tám gió thế gian không 

làm dao động tâm. Không bị dục vọng (chanda), sân hận (dosa), si mê (moha), và sợ hãi (bhaya) chi phối. 
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• BỔ SUNG BỐ THÍ TRONG LỤC ĐỘ BA LA MẬT 
 

Trong Phật giáo, bố thí là một hành động đạo đức ý nghĩa nhất. 

 

Pháp bố thí này căn bản vốn xuất phát từ trong hệ Nguyên Thủy, được các nhà Phật giáo Phát Triển khai thác 

thành một trong sáu pháp hay mười pháp Ba La Mật của Bồ Tát Đạo. Trước hết, bố thí là một công đức rất to 

lớn trong sáu hay mười Ba La Mật. Vì khi một người thực hiện được hạnh bố thí, người đó phải tự hy sinh một 

phần tài vật hay công sức của mình để chia xẻ với người khác mà không cầu mong báo đáp hay được phước 

báu. 

 

Nội dung bố thí gồm hai phần: bố thí tiền hay sản vật, và bố thí pháp, cũng gọi là pháp thí. P: dhammadāna: 

the gift of dharma, giving of advice and spiritual guidance. 

 

Phần lớn, bố thí tiền của dành riêng cho cư sĩ, còn bố thí pháp dành riêng cho chư tăng, chư ni và những cư sĩ 

có vốn liếng pháp học căn bản. 

 

Có bốn loại đối tượng bố thí: 

 

1. Thú vật và mạng người. Đây là cách phóng sanh thú vật, đại xá tù nhân, tha chết mạng người. 

 

2. Người nghèo khổ. Đây là cách bố thí cho những người đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật thiếu thuốc 

men, thiếu tiền bạc cho nhu cầu cần thiết nhất và quan trọng nhất. 

 

3. Báo ân. Đây là cách giúp đỡ bậc cha, mẹ, thầy dạy và những người mà mình đã thọ ân, hoặc giúp đỡ tiền 

bạc hay sức lực của mình khi người khác cần giúp mà mình có khả năng giúp. 

 

4. Bố thí công đức: P: danapunna: the religious merit of almsgiving or liberality. Đây là bố thí tài sản, tiền 

của cho những người nghiêm trì giới luật, chân tu hay thiết lập chùa, tháp, cúng dường chư tăng, và giảng 

pháp cho người khác nghe để phá mê, khai ngộ cho họ. 

 

Bố thí cũng được thực hành bằng lời nói vui tươi và tâm rộng lượng: một nụ cười thân mật, lời nói với thiện ý 

(a good will), tính khoan dung (a generous nature) và đầy tâm từ (full of loving-kindness). 

 

Khi một người bố thí để được tái sinh vào cõi trời hay vì danh tiếng, hoặc phước báo (blessful reward) hay vì 

sợ hãi, sự bố thí như thế không thể đạt được hiệu quả trong sạch. 

 

Viết sách, dạy trẻ con, nói pháp, sửa soạn bữa ăn, rửa chén, giúp đỡ kẻ khác, đều là bố thí, vì những điều này 

là việc thiện cho tất cả mọi người. 

 

Bố thí không những diễn đạt tính hào phóng, mà còn là lòng tốt và thông cảm những vui buồn của người khác. 

Nó cũng bao gồm thiện ý cống hiến những công đức dành được vì sự cứu nguy người khác. 

 

Nếu bố thí được thực hành trong lúc tâm dính mắc vào tướng, hành động này là hữu vi. 

 

• LỜI CỦA ĐỨC PHẬT DẠY NGÀI CẤP CÔ ĐỘC VỀ BỐ THÍ 
 

Khi ngài Cấp Cô Độc từ Xá Vệ, xứ Kosala, đến Vương Xá (Ma Kiệt Đà), ông hay tin đức Phật đang ngự trong 

rừng Sītavana. Giữa đêm khuya, ông đến khu rừng này và gặp đức Phật đang đi kinh hành. Đức Phật hỏi Cấp 

Cô Độc: 

 

- Vì sao ông đến sớm như thế này khi hầu hết mọi sinh hoạt của những người khác hãy còn yên ngủ? 
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Cấp Cô Độc đáp: 

- Giải thoát ! Suốt đời con, con đã bố thí cho người khác. Giờ đây con yêu cầu bố thí cho chính con. Con 

cầu sự bố thí Niết Bàn, sự bình an vĩ đại. 

 

- Ông không hài lòng rằng những việc thiện của ông sẽ dành cho ông cõi Cực Lạc Thiên sao? 

 

- Có thể như vậy, Thế Tôn, con không biết, cần học điều này nên con đến với Thế Tôn. 

 

Đức Phật bảo: 

- Này Sudatta, những hoài nghi của ông đều đúng. Tất cả cách sống có thể là phương tiện giải thoát và bình 

an vĩ đại. Nhưng chỉ với một điều kiện. 

 

- Điều kiện gì, thưa Thế Tôn? 

 

- Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất 

của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp 

ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng. 

 

Sau khi nghe những lời dạy của đức Phật, Cấp Cô Độc đã hiểu rõ được ý nghĩa của sự bố thí. Niềm vui sướng 

lớn nhất của ông là bố thí không giới hạn, bố thí mà không có ý nghĩ của sự khen ngợi hay sự cám ơn của người 

khác, và không mong đợi phước báo trong bất cứ kiếp nào. Sau đó, ông quy y Phật, và tỏ ý muốn xây cất tịnh 

xá ở miền Bắc cho đức Phật. (Trích một đoạn trong Tự Điển Phật Học và Thiền, phần tiểu sử ông Cấp Cô Độc) 
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THÍCH THÔNG TRIỆT 

 
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 3 

BÀI ĐỌC THÊM  số 2 

 
 

KHÔNG 
(P: Suñña; Skt: Śūnya: empty, void 

P: Suññatā; Skt: Śūnyatā: emptiness, voidness) 

 

MỞ ĐẦU 
 
KHÔNG là một trong ba chủ đề lớn trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phát Triển. Hai chủ đề khác là 
Chân Như và Huyễn. 
 
Trước hết, đứng trên lập trường tục đế, thiết lập hữu vi pháp, KHÔNG được Phật đề ra với chủ đích 
mở rộng tầm nhìn mới cho đệ tử, giúp đệ tử nhận thấy thực tướng hiện tượng thế gian nói chung, 
con người nói riêng đều không có tự thể (self-entity), hay không có thực thể của riêng mình. 
 
Con người với những phần tâm, gọi là Danh, những phần vật chất, gọi là Sắc đều thay đổi không 
dừng (vô thường), xung đột triền miên (khổ), và không thực chất tính (vô ngã). Trong đó không có 
một linh hồn trường tồn, bất biến. Không có cái gì thực sự là “tôi/ta”, cũng không có cái gì thực sự 
“thuộc về của tôi/ta” một cách vĩnh viễn. Tất cả đều trống không (śūnya), trống rỗng, không thực chất, 
như bọt nước. Tất cả đều tạm bợ và đi qua như cơn mộng. Vì tất cả đều tùy thuộc vào cái khác; 
chúng không độc lập, chúng xảy ra trong sự tương quan với những nguyên nhân (causes) và điều 
kiện (conditions) mà Phật gọi là “có nhân có duyên” (sahetu-sapaccaya). 
 
Con người luôn luôn sống dưới áp lực của những cái khác, đó là những quy luật vô thường, vô ngã, 
xung đột, và tương quan nhân quả hay duyên sinh. Những áp lực này bao vây con người kín đáo 
như tường đồng, vách sắt vô hình. Con người không làm sao thoát ra khỏi những mạng lưới quy luật 
vô hình đó. Vì thế, trong tạm bợ, con người tưởng như là bất diệt; trong hư giả cho là thật có; trong 
vô minh cho là trí huệ; trong tà trí cho là chân trí. Con người thực sự sống trong điên đảo, không làm 
sao thoát ra khỏi hận thù và tranh chấp. Thiện/ác, phải/trái, thương/ghét cứ đua nhau xen kẽ xuất 
hiện trong tâm thức. Nghiệp không bao giờ được chuyển. Khổ đau và phiền não mãi mãi theo ta 
trong lục đạo. 
 
Phật là bậc Chánh Đẳng Giác. Ngài không còn lầm lẫn về thực tướng, thực tánh hiện tượng thế gian. 
Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta biết nguồn cội luân hồi sinh tử chính là lậu hoặc. Chúng ta phải vô hóa 
chúng, phải làm cho chúng mất hiệu lực. Trong phương hướng tiệm giáo, Ngài đưa ra Mười Ba La 
Mật, dạy chúng ta ứng dụng. Trong phương hướng chỉ thẳng, Ngài cho chúng ta biết chính trong cái 
không thực, có cái thực; trong trạng thái khổ đau dai dẳng, có trạng thái an lạc miên viễn. Đó là cái 
Vô Sanh. Đạt được cái Vô Sanh và hằng sống với cái Vô Sanh thì đạt được giải thoát tối hậu. 
 
Bằng phương tiện gì để đạt được nó? Đứng trên lập trường chân đế, thiết lập vô vi pháp, tùy theo 
căn cơ, Phật dạy những pháp căn bản để đạt được cái Vô Sanh. Thí dụ, các pháp như thật 
(yathābhūta), pháp như vậy (tathā); pháp không quán, không định, và ba pháp định: không định, vô 
tướng định, vô nguyện định hay vô tác định. Ngoài ra, còn nhiều pháp khác như chánh niệm, chánh 
kiến, chánh niệm tỉnh giác, hằng biết rõ ràng trong bốn oai nghi, đỉnh niệm hít vào thở ra. Đây là 
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những tinh hoa Phật pháp thuộc lãnh vực Bát Nhã trong hệ Nguyên Thủy. 
 
Những bài pháp này về sau được kết tập lại trong các bộ kinh Nikāya, dưới hai dạng tinh hoa được 
gọi là Hữu Vi Pháp và Vô Vi Pháp.  
 
Hữu Vi Pháp là pháp có điều kiện. Trong đó có mặt bốn nhóm: tự ngã, ý thức, đối tượng, và biện 
luận. Pháp này được thiết lập trong lý luận của tục đế.  
 
Vô Vi Pháp là pháp không điều kiện. Trong đó không có ngã, không có ý thức, không có đối tượng, 
không có tư duy biện luận. Nó được thiết lập trong lý luận của chân đế. Đặc biệt nhất, trong chân đế 
có phương pháp “ngoài lý luận”. Đó là “atakkāvacara”. Đây là trạng thái mà Phật đã chứng nghiệm 
trong tiến trình thành đạo. Nó là pháp bảo vô giá trong kho tàng hệ Nguyên Thủy. Bằng nhận thức 
không lời, ta sẽ mở được cửa của phương thức ngoài lý luận! 
 
Thông qua hai loại hữu vi và vô vi pháp này, người học đạo sẽ tự mình chuyển đổi được nhận thức, 
có cái nhìn mới về cuộc đời, về mình, về người, về môi trường chung quanh. Nếu quyết tâm thực 
hành, vị ấy sẽ đạt thành quả tối hậu là A La Hán, không còn tái sinh vào cảnh giới nào, tức giải thoát 
tối hậu. Khi còn sống, trí tuệ Bát Nhã phát huy đầy đủ bên trong vị ấy. Vị ấy có kinh nghiệm về tứ vô 
ngại giải, gồm nghĩa, pháp, từ, và biện tài vô ngại. Vị ấy cũng kinh nghiệm sự phát triển tứ vô lượng 
tâm là từ, bi, hỷ, xả. Trên phương diện giáo hóa, vị ấy có đầy đủ năng lực trí tuệ và những tài năng 
khéo léo – phù hợp theo kiến thức thời đại – để đi giáo hóa. Cuối cùng, tất cả vị A La Hán đều chủ 
động sự lìa bỏ thân xác, hoặc tự tại ra đi. Chỉ vì trên nguyên tắc, tất cả vị A La Hán đều đạt được 
trạng thái nhân chứng. Đây là năng lực của cái Vô Sanh (tánh giác). 
 
Hệ Phát Triển dựa vào cái KHÔNG này để khai triển, rồi lập thành một hệ thống kinh đồ sộ, dưới 
hình thức thi kệ – trên 600 quyển, chia làm nhiều bộ (xem chú thích 2a. cuối bài) – góp chung lại gọi 
là Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa; phần ngắn nhất là Bát Nhã Tâm Kinh. Chủ đích khai triển Không 
(Śūnyatā) trong Phật giáo Nguyên Thủy của những nhà Phật giáo Phát Triển (Mahāyānist) là những 
vị đó nhắm thiết lập ba vấn đề lớn trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật: 
 
Thứ nhất, xem như kinh Bát Nhã Ba La Mật là kinh do Phật dạy các hàng Bồ Tát, gồm tu sĩ và cư sĩ, 
không phải hàng Thinh Văn và Duyên Giác. Đây là những người đi theo Bồ Tát Đạo, phát tâm tự 
giác, rồi giác tha; có nguyện vọng tu thành Phật. 
 
Thứ hai, trọng tâm của Bồ Tát Đạo là độ khắp chúng sinh với tinh thần đại bi, đại trí, và đại dũng; 
được trang bị sáu Ba La Mật, và chủ trương “Bất Trụ Niết Bàn”, tức là đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo. 
 
Thứ ba, trọng điểm của hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật là nhắm khai triển dụng ngữ Không (Śūnyatā) 
của Phật giáo Nguyên Thủy dưới những nét đặc sắc như sau: 
 

• Các nhà Phật giáo Phát Triển xác định rõ ý nghĩa Không (Śūnyatā) trong vạn pháp, trong đó có 
con người, tâm, và toàn bộ hiện tượng thế gian, kể cả Niết bàn cũng đều không thực thể. Đây 
là quan điểm “chư pháp Không” (sarva-dharma-śūnyatā) của Ngài Long Thọ (Nāgārjuna). 

 
Qua phần này, người nghe hay đọc lý luận của văn kinh thi kệ sẽ có nhận thức mới về hiện tượng 
thế gian; biết rõ thực chất tụ, tán, ly, hợp, thành, hoại, sanh, trụ, dị, diệt của hiện tượng thế gian đều 
là giả danh, giả có, giả hiện, hay duyên sinh, mà thực chất là Không. Không là thực tại tuyệt đối của 
tất cả hiện tượng thế gian. Không cũng là thể nền (stratum) của thế giới hiện tượng. 
 

• Các nhà Phật giáo Phát Triển nêu rõ tác dụng Không trong đời sống tâm linh. Qua phần này, 
người nghe hay đọc lý luận của văn kinh thi kệ có khả năng ngộ được ý nghĩa sâu sắc của lý 



 
 

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 3                         trang  21 
 

Không là chỉ bày phần quan trọng nhất là cái Vô Sanh. Để rồi ngay sau đó, vị ấy có khả năng 
chuyển đổi nhận thức của mình trên các phương diện:  

 
a) có sự nhận định mới về mình, về người, về của cải vật chất, về môi trường sống, nói chung  

là hiện tượng thế gian;  
b) có nếp sinh hoạt mới, phù hợp theo chỗ ngộ đươc lý luận Không;  
c) có ý chí vững chắc trong đời sống thế tục cũng như tâm linh;  
d) phát triển Tâm Không và Tâm Bi, thành tựu Bồ đề tâm (bodhicitta); 
e) ngộ được chân tánh tối hậu hiện tượng là Chân Như (tathatā). 

 

• Bằng cách thiết lập những pháp cơ bản như Chân Như, Như Huyễn, Không, và những pháp Vô 
Trụ Tam Muội, Như Huyễn Tam Muội, Không Tam Muội hay Không, Vô Tướng, Vô Tác, các nhà 
Phật giáo Phát Triển đã làm sáng tỏ giá trị Không trên phương thức dụng công đưa đến phát 
triển tuệ giác sâu xa, cân bằng thân tâm, phát triển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, và giải thoát tối 
hậu. 

 
Là người thực hành, chúng ta không đi sâu vào chi tiết nội dung văn kinh thi kệ của hai hệ Phật giáo 
Nguyên Thủy và Phát Triển, trái lại chỉ nhắm khai triển các điểm chủ yếu của Không hay học thuyết 
Không trong hai hệ Phật giáo: Nguyên Thủy và Phát Triển. 
 

I. VÀI NÉT CƠ BẢN TRONG GIÁO LÝ CỦA PHẬT 
 

1. Giáo lý (pháp) của Phật là phương tiện giúp ta ngộ và đạt được chân lý. Phật thường ví giáo lý 
của Phật là chiếc bè giúp ta sang bờ bên kia (xem chú thích 2b. cuối bài). Cho nên, không có 
phương tiện phù hợp thích đáng với mục tiêu, ta không thể đi đến nơi cuối cùng. Giai đoạn tối 
hậu của Thiền là Bát Nhã Ba La Mật, tức trí tuệ siêu vượt (transcendental wisdom). Trong đó 
tathatā là phương tiện giúp ta đạt được trí tuệ siêu vượt. Trí tuệ này khác với năng lực trí năng. 
Năng lực trí năng được dùng để quán chiếu hiện tượng thế gian để nhận ra chân tánh hiện 
tượng thế gian là không thực, hư giả, hay duyên hợp, huyễn có. Trong bước này, ta vẫn còn 
nằm trong vòng đối đãi, nhị nguyên, suy luận. Chủ thể, khách thể hay năng và sở vẫn đều đặn 
xuất hiện. Đây là giai đoạn thứ sáu trong Thập Địa, gọi là “Hiện Tiền Địa”, thuộc Thiền Quán. 

 
Trên căn bản, có ngộ và đạt được chân lý, tâm mê mới chuyển thành tâm giác. Tâm phàm, trí phàm 
mới chuyển sang hình thái cao thượng, sáng rỡ, và sinh động (vital). Dù vẫn còn lăn lộn trong đời 
mà môi trường sống của thế gian không làm cho tâm bị ô nhiễm sâu đậm. Mặt hồ ý thức vẫn được 
tĩnh lặng. “Mắt trí” được thể hiện trong lúc đối duyên, xúc cảnh. Ta vẫn nhìn xa thấy rộng. Tâm dính 
mắc hay chấp trước trở nên phóng khoáng, rộng lượng và bao dung. Bi và Trí không thiếu vắng trong 
cuộc sống đa dạng và tạm bợ hằng ngày của ta đối với gia đình và xã hội. Khả năng nhận ra chân 
tính thực tại trở thành cụ thể. Cuộc sống bình thường trong bối cảnh xã hội bình thường của ta trở 
nên an lạc và bình thản thực sự. Sợ hãi, lo âu, bực bội, căng thẳng, nghiệp chướng, oan trái (nợ 
nghiệp), thù hận, và phiền não không còn bao vây ta nữa. Dù trong đời, tâm ta vẫn hằng an tĩnh, 
không hai. 
 
Hệ thống Thập Địa trong Phật giáo Phát Triển mô tả đây là cảnh giới Thứ Tám hay “Bát Địa” mà Bồ 
Tát – người cư sĩ thuần thành (pious householders) hay tu sĩ phát tâm tìm cầu giác ngộ từ bên trong 
mình – đã đến nơi. Bồ Tát đã thực sự đạt được chủ quyền (sovereignty) làm chủ cái “Ta” mà từ lâu 
Bồ Tát đã bị năng lực tập khí quản trị. Đam mê, ghiền, nghiện ngũ dục; mê lần chấp trước, ghen 
ghét, thù hận, đố kỵ, gièm pha, và thành kiến không còn thúc đẩy tâm Bồ Tát phải thực hiện theo 
chúng nữa. Thân, lời, và ý của Bồ Tát đã thuần tịnh. Nhận thức không lời trở thành một năng lực 
vững chắc và tỏa rộng trong chân tánh Bồ Tát. 
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2. Muốn đi đến Bát Địa, căn bản Bồ Tát phải trải qua Thất Địa. Bồ Tát phải tự mình cố gắng tập 
luyện để đạt được vững chắc năng lực biết không lời. Nó là nền tảng của sự triệt tiêu quan điểm 
nhị nguyên. Nó là cái biết ngoại lệ, ngoài giác quan, thuộc cơ chế tánh giác (buddhitā). Nó cũng 
là cơ sở của “Viễn hành địa”, tức giai đoạn xa rời Thiền Quán. Sự tinh thông Bát Nhã (the adept 
Prajñā), xa lìa tâm nhị nguyên vốn được xây dựng trên cơ sở này. Thiếu nó, thấy như thật không 
thể thành tựu. Vì thế, nó cũng chính là phương tiện cơ bản của nhận thức không lời. Phật tánh 
được triển khai từ nó. 

 
Chính vì điểm then chốt này, Bát Nhã Ba La Mật mới bác bỏ sự tìm cầu giác ngộ và giải thoát từ bên 
ngoài; không chủ trương cầu nguyện tha lực; không đề cao phước hữu lậu; trái lại đề cao sự xoay 
vào nội tâm; biến những chủ đề lớn như Chân Như, Không, và Như Huyễn trở thành nội tại. 
 

3. Nội tại là nguyên lý mấu chốt để đạt được Bát Địa. Trên phương diện vật lý, nó cũng là tác nhân 
tạo ra sự xúc tác của tiềm năng giác ngộ trong cơ chế tánh giác. Không ai có khả năng ban cho 
ta giác ngộ hay phát triển trí tuệ tâm linh, và giải thoát. Chỉ có chính ta tự đánh thức tiềm năng 
giác ngộ từ bên trong ta bằng phương thức luyện tập Chân Như nội tại hay Không nội tại trong 
nhận thức không lời. 

 
Thiền Quán tuy là phương tiện tốt của “Hiện Tiền Địa” thuộc bước thứ sáu trong Thập Địa, nhưng 
muốn: đến “tâm không động” của Bát Địa, ta phải vượt qua những bước dai dẳng nói thầm trong tiến 
trình Thiền Quán để tiến lên Thiền Định và Thiền Huệ. 
 

4. Tùy căn cơ chúng sinh, Phật thiết lập hai chân lý để giáo hóa. Với tục đế, Phật dắt dẫn chúng ta 
từ duyên sinh đến vô ngã về thân năm uẩn; từ thật có đến huyễn có; từ quy ước định danh hiện 
tượng đến bản thể hiện tượng vốn không tên, không lời; từ quán để tìm ra chân tánh hiện tượng 
đến thấy như thật, biết như thật đối tượng. Nói chung, Phật giúp ta hiểu rõ những nguyên lý tác 
động và tác dụng của thực tại từ sắc pháp đến tâm pháp; từ cá nhân con người, nhân cách con 
người đến hiện tượng thế gian qua bốn quy luật vô thường, không toại nguyện, không thực chất 
tính, và tương quan nhân quả hay duyên sinh. Với chân đế, Phật cho ta thấy thực tướng hiện 
tượng là Trống Không hay Như Huyễn. Không có cái nào thực là “tôi”, thực là “của tôi”. 

 
Phật đã trao cho ta hai phương tiện nòng cốt cơ bản để ta tự ngộ và kinh nghiệm chân đế, đó là Như 
Thật (yathābhūta) và Như Vậy (tathā) hay Như Tánh (tathatā). Bằng ba phương tiện này, nếu được 
hướng dẫn thực hành đúng mực, ta có khả năng vượt ra khỏi bốn loại điên đảo vốn tiềm tàng trong 
quy ước thế gian. Ta không còn bị cột trói trong những định chế truyền thống thế gian, tức là vượt ra 
khỏi các truyền thống quy ước. Trái lại tiến đến giác ngộ và phát triển Phật Tánh qua phương thức 
tự ngã thanh tịnh. 
 

5. Hầu hết con người bình thường sống trong xã hội, đều bị ảnh hưởng năng lực truyền thống. 
Chính truyền thống thế gian đã tạo thành những áp lực đè nặng tâm giác ngộ hay trí tuệ Bát Nhã 
từ bên trong ta. Nó buộc ta phải nghĩ theo, nói theo, làm theo, và sống theo nó. Ta không thể 
thoát ra khỏi quĩ đạo truyền thống thế gian. Khi không thoát ra khỏi, tất nhiên ta phải có nếu sinh 
hoạt theo truyền thống thế gian. Từ đó tướng trở thành tánh; tánh trở thành tập khí (the habits 
of thought); lậu hoặc/tập khí trở thành năng lực nghiệp thức mà ta không hề hay biết. 

 
 Mạng lưới luân hồi bao vây kín đáo nghiệp thức của ta. Xung đột nội tâm không bao giờ ngưng 
nghỉ trong tiến trình bóp méo (falsifications) và phân biệt thiện/ác, phải/trái của trí năng chưa tỉnh 
ngộ. Thành kiến, định kiến chủ quan và thiên lệch cứ luân phiên xuất hiện trong tâm. Chính trí năng 
trong vai nhạc trưởng và cũng là người thưởng thức những điệu nhạc do nó điều khiển ban hòa tấu 
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nhạc, gồm sáu tay nhạc công là sáu thức. Nhưng dư vị sau cùng là ta kinh nghiệm những trạng thái 
phiền não, xúc cảm buồn khổ, đớn đau hay vui sướng nhất thời hoặc tùy miên dai dẳng. 
 
 Đó là hồi đáp sinh học (biofeedback) trong tâm và thân của ta. 
 

6. Đến khi kinh nghiệm vững chắc một trong hai cách như thật hay như vậy, ta mới biết hai phương 
tiện do Phật thiết lập thật vi diệu. Bởi vì cốt lõi tác dụng của hai phương tiện này giúp ta thoát 
khỏi mạng lưới nghiệp hay chuyển được nghiệp của mình. Trước hết, ta có chánh trí hay chánh 
kiến đối với tất cả đối tượng mà ta tiếp xúc, dù trong gia đình hay ngoài xã hội. Đàng sau chánh 
trí hay chánh kiến là sự biết rõ ràng và thầm lặng. Nhận thức hoàn toàn đầy đủ mà tâm không 
động. Tâm ta không còn bị cột trói trong giáo điều luân lý hay trong thành kiến chủ quan. Tâm ta 
thực sự tự tại. 

 

II. Ý NGHĨA CỦA KHÔNG (ŚŪNYATĀ) 
 
Trước khi đi sâu vào dụng ngữ này, ta cần biết qua ý nghĩa gốc của từ không. 
 

Nghĩa trong từ điển 
 
Trong từ điển Sanskrit-Anh của M. Monier-Williams, xuất bản lần cuối cùng vào năm 1997, trang 
1085, Śūnyatā (danh từ) được dịch sang tiếng Anh là emptiness (không, trống không), loneliness (sự 
vắng vẻ, sự cô đơn), desolateness (sự hoang vắng), absence of mind (vắng mặt tâm), vacancy (sự 
trống rỗng), nothingness (không có gì), nonexistence (không hiện hữu), non-reality (không thực tại), 
illusory nature (of all worldly phenomena) (tánh hư ảo của thế giới hiện tượng). 
 
Trong triết học, danh từ Śūnyatā có nghĩa: vacuity (sự trống rỗng), nonentity (không thực thể), 
absolute non-existence (tuyệt đối không hiện hữu, đặc biệt trong Phật giáo). 
 
Tĩnh từ Śūnya có nghĩa: empty or void (không, trống không); absent (vắng mặt); empty, i.e. 
possessing nothing (không, có nghĩa không sở hữu điều gì). 
 
Ngoài ra, trong từ điển khác, Śūnyatā cũng được dịch là “the void” (không, trống không) hoặc 
“voidness”. Người Trung Hoa gọi là k’ung. 
 

Nghĩa thường 
 

1. Không (śūnyatā) là chân không (vacuum): không gian trống không (empty space). 

2. Không = không tùy thuộc vào cái khác. 

3. Không là không có chứa vật gì trong đó, hay khi mọi vật được lấy ra hết, không còn thứ gì 

còn lại; phản nghĩa với đầy; đồng nghĩa với trống rỗng (vacant), toàn bộ không có; thiếu. 

4. Không hình tướng (formless), 

5. Không = khoáng đạt (openess), 

6. Không = không giới hạn sức chứa, 

7. Không = chia cách các vật khác. 

 

Nghĩa triết học 
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1. Thể nền của niệm là thức (ý thức). Thể nền của Không được so sánh như hư không. 

2. Không là cái Tuyệt Đối trong triết học. 

3. Thực tại tối hậu của hiện tượng. 

4. Tất cả là thật và không thật, cả hai đều không đúng với nghĩa của Không. 

 

Không (Śūnyatā) trong Phật giáo 
 

1. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật đã sử dụng từ Không trong nhiều trường hợp. Thí dụ, 
Không trong kinh Tiểu Không, kinh Đại Không, hay Không Định, và những pháp ngắn nói về Vô 
Ngã. 

 

2. Không (Śūnyatā) là dụng ngữ của Phật giáo Phát Triển (Đại Thừa Phật giáo), đồng nghĩa với 
thực tại (reality). Theo quan điểm của hệ thống Bát Nhã, thuật ngữ Không (Śūnyatā: emptiness) 
chỉ cho “không hiện hữu mà cũng không không hiện hữu”. Nơi đó không thể dùng lời để diễn 
đạt trạng thái Không, chỉ thầm nhận biết ý nghĩa Không. 

 

3. Theo cách diễn giải của các nhà Phật giáo Phát Triển, chư pháp (sarva dharmā: all things) trên 
thực tế đều như nhau (the same), vì do vô minh nên mới có sự phân biệt giữa cái này với cái 
kia; cụ thể như phân biệt giữa Niết Bàn và Luân Hồi. Sự như nhau này được thể hiện bằng 
tánh không (Śūnyatā) hay “chư pháp không” (sarvadharma śūnyatā: the emptiness of all 
dharmas). Vì thế, Không là cái “Như Nhau” giữa chư pháp. Do đó, Không cũng đồng nghĩa với 
Như Nhau, (samatā: the sameness), trong ý nghĩa “chư pháp như nhau” (sarvadharmasamatā: 
the sameness of all things). 

 

4. Không (Śūnyatā) là trạng thái mãi mãi thay đổi của thế giới hiện tượng. Nó là quy luật luôn luôn 
có mặt trong thế giới hiện tượng. Người mê không nhận ra đặc tính Không (Śūnyatā) của tâm 
và vật, thường xuyên cảm thấy mình mất tất cả nguồn hy vọng khi bỗng dưng vì một nguyên 
cớ nào đó, những điều đã nắm giữ trong tay lại tuột ra khỏi tay để trở thành tay trắng. Nhưng 
đến khi nhận ra sự huyễn hóa của hy vọng, con người bừng tỉnh, nhận ra toàn thể cuộc đời 
bao gồm danh và sắc trôi qua như cơn mộng. 

 

5. Theo định nghĩa của Tiểu Phẩm Bát Nhã (Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā), “Không (Śūnyatā) 
đồng nghĩa với không nguyên nhân, ngoài sự suy nghĩ (thought) hay khái niệm (conception), 
không làm ra, không sanh, không đo được”. 

 

6. Kinh Phật Mẫu (tr.303) cho rằng Tánh Không (Śūnyatā) đồng với hư không (ākāsha), không có 
gì làm chướng ngại nó. Do đó, Không (Śūnyatā) đồng nghĩa với Bát Nhã, vì Bát Nhã là thuần 
tịnh như hư không. 

 

7. Không (Śūnyatā) = không phải không có gì = vô sở hữu (hay vô thể) mà là Trống Không 
(Śūnyatā). Nó vô danh (akhyati) và vô tướng (alakṣana). 

 

8. Không (Śūnyatā) đồng nghĩa với Chân Như, tuy tên gọi khác nhau nhưng thực tại đồng nhau. 
Nó là chân lý tối hậu. Do đó, Không (śūnyatā) là Chân Như (tathatā), Chân Như là Không. Trong 
Chân Như, không có nghĩa phủ định. Do đó, trong Không (Śūnyatā) cũng không có nghĩa phủ 
định. Bởi vì chẳng có gì trong đó để phủ định hay xác định. Nếu một người hình dung Chân 
Như là ý thức, ngay khi đó Chân Như chẳng còn là Chân Như. Do đó, bằng ý thức để nhận ra 
Không (Śūnyatā), Không (Śūnyatā) này không đúng nghĩa với thực tánh (real nature) của nó. 

 

9. Không (Śūnyatā), Chân Như hay Như Thực (Yathābhūtatā) đều được sử dụng đồng nghĩa khi 
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diễn tả một tư tưởng đồng nhất. 
 

10. Do đó, thực tại độc nhất của chư pháp được xem là Không, Chân Như, hay Như Như. 
 
11. Không (Śūnyatā) là không phải thiếu sự vật nói chung mà là đặc tính chỉ cho sự không có hiện 

hữu một thứ gì. 
 
12. Không (Śūnyatā) bằng với kinh nghiệm vô ngã. 
 
13. Không (Śūnyatā) là ngoài lý luận, tuyệt đối không thể nói lên được (absolutely ineffable). 
 
14. Người nào hiểu được Chân Như, hiểu được Không hay sự trống không (emptiness). 
 
15. Tất cả pháp hữu vi (Skt: samskṛta: conditioned things) đều có tướng (đặc tính) khởi lên và chấm 
dứt (sanh và diệt), nhưng Không (Śūnyatā) thì siêu vượt cả hai. Nó không sanh và cũng không diệt. 
 
16. Không (Śūnyatā) không phải là một ý niệm phủ định, cũng không phải là tình trạng không có 
(privation), nó cũng không phải hoàn toàn không có gì (sheer nothingness). Ở điểm này trí năng 
không thể nắm bắt được nó, chỉ có nhận thức không lời mới nhận ra được Không. 
 
17. Không, không phải là không có gì cũng không phải là đoạn diệt (hủy diệt: annihilation), mà nó 
đứng đúng ngay giữa hai niệm của xác định và phủ định, giữa hiện hữu (existence) và không hiện 
hữu (nonexistence), bất diệt (eternity) và đoạn diệt. 
 
18. Vật trống không trong ý nghĩa không thực chất. Đó là ý nghĩa Không. 
 
19. Không có gì (nothing) phản nghĩa với có gì (something), nhưng không phải tình trạng thiếu 
(privation) cái gì, cũng không phải hoàn toàn không có gì. Nó là thực tại trống rỗng (the bare reality), 
trong đó không có sự phân biệt chủ thể-khách thể, Vì trong trường hợp này, dữ kiện giác quan 
(sense-data) không được cảm nhận bởi ý thức. 
 
20. Theo kinh Bát Nhã Ba La Mật, KHÔNG là không chủ thể, không khách thể. 
 
21. Không là không dính mắc bất cứ một thuộc tính nào, kể cả ý niệm tự tánh cũng không có trong 
nó. 
 
22. Không = trạng thái thường hằng không bao giờ thay đổi của thế giới hiện tượng. 
 
23. Không thực chất tính của tất cả hiện tượng gồm tâm (tâm pháp) và vật chất (sắc pháp). 
 
24. Không, ngoài tất cả phạm trù tư duy biện luận. Không thể diễn tả bằng bất cứ một thuộc tính 
gì. 
 
25. Không, không thể hiểu được bằng suy luận mà phải bằng tự chứng ngộ (self-realization). Vì nó 
không có tất cả phẩm chất, thuộc tính, không khái niệm, không có tất cả quan điểm, không hình 
tướng, không làm ra (nonproduction), và ngoài ngôn thuyết. 
 
26. Không là dấu hiệu của mỗi hiện tượng và là nền tảng cơ bản của tất cả hiện tượng. Bất kỳ chỗ 
nào có hiện tượng chỗ đó có Không, và bất kỳ chỗ nào có Không chỗ đó có hiện tượng. 
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Tóm lại: 
 
Không (Śūnyatā: emptiness) là vắng mặt tất cả sự hình dung (all imagination), vắng mặt tất cả lời nói 
thầm trong não. Nhưng muốn đạt được Không, ta phải có kinh nghiệm về nhận thức ngữ nghĩa của 
Không. Trong tiến trình này, mặc nhiên đã có sự hình dung về nội dung của Không như thế nào. Nếu 
không có hình dung làm sao lập thành nhận thực? Tuy nhiên, trong tiến trình hình dung, không có 
mặt trí năng hay ý thức phân biệt mà chỉ có nhận thức không lời. 
 
 

III. KHÔNG VÀ BÁT NHÃ 
 
Lập trường của Bát Nhã là lấy khái niệm Không làm nền tảng. Đây là chỗ đứng của hệ kinh Bát Nhã 
Ba La Mật. Hệ kinh này cho rằng tất cả hiện tượng thế gian đều Không, không thực chất tính, do 
duyên sinh hay phụ thuộc lẫn nhau. Bằng chân tuệ (true wisdom), ta mới thông suốt được Không. 
Trong lúc đó bằng trí năng tỉnh ngộ, ta cũng lãnh hội được khái niệm Không. Vì thế, Không hay tư 
tưởng Không có thể được giảng dạy dựa trên căn cơ tiếp thu của người nghe và dựa trên tài năng 
của người giảng dạy. 
 
Để ngộ chân lý tối hậu, hệ kinh Bát Nhã đưa ra ba chủ đề lớn: Chân Như, Không và Huyễn. Nhưng 
đặc biệt, muốn thể nhập được hai chủ đề Không và Chân Như, ta phải ở trong trạng thái “không thể 
nói ra được” (ineffable). Chỗ này, Phật gọi là ngoài phạm vi lý luận. Hệ Bát Nhã gọi là ngoài ngôn 
thuyết hay không thể nghĩ bàn. Muốn phát triển trí tuệ, giác ngộ và giải thoát, chỉ có thể nhập được 
với chúng mà thôi. 
 
Từ đó cho thấy giáo lý của hệ kinh Bát Nhã là lấy ba khái niệm Chân Như, Không, và Huyễn làm nền 
tảng xây dựng nguyên lý phát triển trí tuệ. Hệ kinh này muốn đưa vạn pháp trở về nguyên bản thể 
hay chân tánh của nó là Chân Như hay Không, giúp người thực hành theo đường tâm linh có khả 
năng phát huy tiềm năng giác ngộ của chính mình. Từ đó cho thấy, chân lý có thể ngộ với sự trợ 
duyên của lý luận, với sự phát triển trí huệ, và với tâm của người đã an tịnh (tranquillized). 
 
Văn học Bát Nhã có ý nghĩa thiết thực. Những ai muốn thoát khỏi chấp trước, giảm bớt lo âu riêng 
tư, dẹp bớt phiền muộn gián tiếp thì nên áp dụng Không theo hệ kinh Bát Nhã. 
 
Trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật, Không (śūnyatā) được xem là cốt lõi Phật giáo và đồng nghĩa với 
chân lý tối hậu. Nó là cái Tuyệt Đối. Nó độc lập với ý thức trí năng. Nó không dính mắc với lời. Nó 
như thực tại tuyệt đối có tên Chân Như. 
 
Tuyệt đối là cái toàn bộ rốt ráo (the ultimately sum total) của sự vật hay khái niệm mà tâm dùng nó 
để mô tả. Nó được lập thành tên trong tâm ta trước khi ta dùng lời để khái niệm hóa nó. Nó được 
đặt trên nền tảng không vật chất. Nó không bị tác động bởi một năng lực nào bên ngoài. Nó là cái 
kinh nghiệm của tánh giác. 
 
Nhiều triết gia cho rằng khái niệm tuyệt đối ngoài sự lãnh hội của tâm, điều này không đúng. Vì khái 
niệm tuyệt đối chính nó đã được lập thành tên gọi trong tâm ta trước khi ta thiết lập nó thành lời. Đến 
khi thiết lập bằng lời, bắt buộc ta phải có kinh nghiệm về nó như thế nào rồi mới dùng từ “tuyệt đối” 
để mô tả về một thực tại. Nếu nói “Tuyệt đối” không thể lãnh hội, như vậy cái “Tuyệt đối” đó không 
thể có và cũng không thể thiết lập được trong tâm. Chính vì nó có thể lãnh hội nên tâm của người 
bình thường có thể hiểu nó bằng trí năng mà không cần bằng trí huệ. Còn người trí nhận ra nó bằng 
huệ, đó là họ thông qua năng lực biết của tánh giác để kinh nghiệm được nó thực sự như thế nào. 
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IV. KHÔNG VÀ TÁNH KHÔNG 
 
Không (emptiness) là một trong ba khái niệm quan trọng bậc nhất trong giáo lý Bát Nhã. Nó cũng 
được gọi là Tánh Không (Śūnyatā). Nó không phải là không có gì, nhưng cũng không phải có gì. Vì 
từ bản chất, nó chẳng mang bất cứ thuộc tính nào. Nó vô tướng (signless). Nó cũng không phải là 
đối tượng của niệm hay của suy nghĩ, Vì niệm hay suy nghĩ đi ngược bản chất Không. Nó không 
phải là tương đối tính như nhiều học giả đã nghĩ như vậy. Tương đối tính và Tánh Không không đồng 
nghĩa. Không là thành quả của trực giác nhận ra chứ không phải bằng suy luận. Bằng trí năng hay ý 
thức không thể nhận ra đúng nội dung Tánh Không. 
 
Vì lý do đó, Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất 
khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ 
phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, 
người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời. 
 
Tánh Không hay Chân Như là đối tượng của nhận thức không lời, không phải của ý thức phân biệt. 
Cả hai được xem là Chân lý Tuyệt Đối. Do đó, khái niệm Tánh Không là trung tâm đức tin của toàn 
thể hệ thống Phật giáo Phát Triển (Đại Thừa). Không (Śūnyatā) thường được diễn bằng tiếng Anh 
là “nondualism” (chủ nghĩa không nhị nguyên). Thể hiện ‘không nhị nguyên’ này, các nhà Phật giáo 
Phát Triển đưa ra nhiều mô thức, như khước từ hay không chấp nhận tới cả hình thái phân biệt trong 
tâm thức. Vì nếu chấp nhận sự phân biệt thế giới hiện tượng là có thật hay không có thật, ta đã đứng 
về một bên; không thấy được thật tướng của thế giới hiện tượng là duyên sinh, và trong từng sát na 
thời gian, chúng luôn luôn biến đổi. Do đó, trong Căn đế Trung Quán Luận Thích (Mùlamadhyama-
kakàrikà: Fundamental Verses on the Middle) chương XXVI, câu 18, ngài Long Thọ đặt Tánh Không 
ngang hàng với thuyết Duyên Sinh trong Phật giáo Nguyên Thủy. 
 
Từ đó cho thấy, bằng thuật ngữ Tánh Không, các nhà Trung Quán ám chỉ cái không thực chất (the 
non-substantiviness) của vạn pháp và vạn pháp đều duyên sinh. Trên cơ sở này nên vạn pháp đều 
không tự tánh (nihsvabhāva). Do đó, Tánh Không cũng đồng nghĩa với không tự tánh tức là không 
có thực thể tồn tại (a subsisting entity) trong nó. 
 
Chính khái niệm Tánh Không hay không nhị nguyên đưa văn bản Phật giáo Phát Triển đến xác quyết 
rằng luân hồi (samāara) đồng nhất thể với Niết Bàn (nirvāna). Khái niệm này được sử  dụng trong 
giáo lý Trung Quán như một loại dụng cụ sư phạm thích nghi và hiệu quả để mang tâm ra khỏi phạm 
trù nhị nguyên. 
 

V. TƯ TƯỞNG BÁT NHÃ 
 
Toàn bộ tư tưởng Bát Nhã lấy Tánh Không làm thể. Nó là tư tưởng cơ bản của tất cả tông phái Phật 
giáo Phát Triển. Vì thế, Tánh Không cũng được gọi là “Chân Không”. Chân Không là tự do tuyệt đối, 
trong đó không có ngã chấp, ngã kiến, ngã ái, ngã dục. Tự ngã trở nên thanh tịnh tuyệt đối. Vì thế 
Tánh Không được xem là tác nhân tạo ra tự do vô ngại. Khi một người đạt được chân không, những 
trạng thái diệu hữu từ bên trong năng lực tâm linh của họ sẽ được phát ra. Do đó, “Chân Không Diệu 
Hữu” được thiết lập thành một dụng ngữ đặc biệt trong tư tưởng Bát nhã. 
 

VI. GIÁ TRỊ CHỨNG NGỘ CỦA PHẬT LIÊN QUAN ĐẾN 
TÁNH KHÔNG (Śūnyatā). 
 
Phật không bao giờ tin nơi Thượng đế. Ngài cũng không tự cho mình là người đã học từ người khác. 
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Trái lại, Ngài tự xem mình là người đã thực sự chứng ngộ chân lý qua sự nỗ lực tu tập bằng thiền 
định do Ngài tự vạch ra. Ngài không suy luận, không bươi móc dữ kiện kiến thức trong quá khứ. Ngài 
nói rõ: “Ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một Sa Môn hay Bà La Môn nào, rồi ta tuyên bố. Chính 
do ta tự biết, tự thấy, tự tìm thấy (sāmaṃ viditaṃ: myself found) rồi ta tuyên bố”. (Tương Ưng V. 390) 
 
Để hướng dẫn đệ tử cùng phát huy trí tuệ tâm linh thông qua sự thực nghiệm của bản thân, Phật 
vạch rõ chướng ngại độc nhất của phương thức phát triển tâm linh là chấp ngã (attavādupādāna: 
clinging to the “I” or the self) hay chấp năm uẩn là “Tôi” và “Của tôi”. 
 
Khái niệm “ta/ngã” này đã ăn rễ sâu trong tâm tham dục của con người trước thời Phật và trong thời 
Phật. Vào thời đó, con người tin tưởng rằng trong xác thân này có một cái “Ta” (P: atta: the self) bất 
diệt. Với sự thực chứng, Phật thấy không có cái gì thường hằng (permanent) và an lạc (blissful) thực 
sự được tìm thấy trong bất kỳ một thành phần nào trong năm uẩn của cái “Ta”. Năm uẩn này chỉ là 
sự chấp trước (clinging) của con người dưới khái niệm “Tôi” hay tự ngã, do tác nhân cảm thọ tác 
động vào tri giác tạo nên. 
 
Để phá tan khái niệm sai lầm thâm căn cố đế (erroneously deep-rooted notion) này, Phật xoáy trọng 
tâm vào việc giải thích sự cấu tạo khái niệm “Ta” hay ngã (the self); chứng minh khái niệm “Ta” không 
thực chất, và cuối cùng giúp người tu loại hẳn khái niệm sai lầm về ngã hay Ta qua những phương 
thức “như thật quán” (nhìn như thật) bằng chánh trí. 
 
Phật phân tích cái “Ta” gồm năm uẩn, giúp đệ tử nhận rõ thực chất tính của cái “Ta” nói chung, và 
năm uẩn nói riêng đều không, tức trống không. Từ thực chất không của cái “Ta”, Phật dẫn đến thế 
gian cũng là không. Phật thiết lập pháp Vô Ngã trong kinh Vô Ngã tướng (Anatta-lakkhaṇa Sutta), 
thuộc kinh Tương Ưng III. 66, trong đó trước tiên đức Phật đã giải thích thân năm uẩn, sau đó giải 
thích hiện tượng thế gian đều vô ngã, có nghĩa, toàn bộ hiện tượng thế gian đều không thực chất 
tính; chúng vô thường và tạm bợ. 
 
Đây là điểm then chốt trong nội dung giáo lý của Phật, bài pháp thứ hai trong kinh Chuyển Pháp 
Luân. 
 
Trọng tâm giáo lý này nhắm hướng dẫn người theo Phật nhận rõ thực chất sắc pháp và tâm pháp, 
nói chung hiện tượng thế gian đều không, tức trống không; chúng tùy thuộc lẫn nhau, gọi là duyên 
sinh. Trong đó không có một yếu tố nào gọi là thực ngã. 
 
Nếu không nhận ra nguyên lý này, xung đột, khổ đau và luân hồi sinh tử triền miên sẽ không bao giờ 
giải quyết được. Vì xung đột, khổ đau và luân hồi bắt nguồn từ hai kiến chấp. Một là chấp ngã, hai là 
chấp pháp (sự vật). Kiến chấp này được xây dựng trên sự dính mắc sâu sắc từ vô thủy kiếp đến kiếp 
hiện tại, do năng lực vô minh hay thiếu sự thấy đúng (proper knowledge) tạo ra. 
 
Khi đã thực sự phá vỡ kiến chấp, kinh nghiệm vững chắc vô ngã trong vạn pháp, và thấu triệt ba đặc 
tính cơ bản của vạn pháp là vô thường, khổ (hay xung đột), vô ngã (hoặc không thực chất tính), xem 
như năng lực vô minh lậu không còn đè nặng tâm giác ngộ của người tu. Phật dạy các pháp Không 
(Śūnyatā), trong đó pháp quan trọng nhất là Không Định. Pháp này được Phật thiết lập trong kinh 
Tiểu Không. Đây là Phật liên kết giữa Huệ và Định, hay giữa Định và Huệ. 
 
Dưới đây là vài phần tư liệu liên hệ đến pháp KHÔNG (Śūnyatā) mà tuần tự tùy theo đối tượng, Phật 
đã thuyết giảng. Đối tượng đầu tiên của Phật là Năm Bạn Đồng Tu Cũ. Đây là những vị đã trải qua 
thời gian dài tu tập hằng chục năm, nhưng chưa nhận ra thực chất cái “Ta”. Họ đã quan niệm sai lầm 
về cái “Ta”, xem cái “Ta” là thực thể trường tồn, bất diệt trong thân; có khả năng đưa đến giác ngộ. 
Phật cảnh tỉnh họ, vì họ đã từng tu chung với Phật trong sáu năm. Phật biết rằng khi thông suốt thực 
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chất cái “Ta”, họ sẽ loại bỏ liền tức khắc quan điểm chấp ngã. Ngay đó tâm sẽ rơi vào trạng thái trống 
không, đào thải được lậu hoặc, chứng ngộ Niết Bàn – một trạng thái tâm không còn có tất cả đối 
tượng. 
 

Bản thể con người 
 
Toàn thể nhân cách con người được Phật phân tích và giải thích cho Năm Người Bạn Cũ tại khu 
Vườn Nai, sau khi Ngài thành đạo, gồm năm khối kết tập gọi là “ngũ uẩn”. Ngũ uẩn (the five 
aggregates) gồm: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Sắc thuộc xác thân; thọ, tưởng, hành, thức thuộc 
tâm. Trong đó, không uẩn nào có ta/tôi làm chủ thể. Chúng biến đổi từng sát na thời gian. Chúng 
không bao giờ hài hòa cùng nhau, vì căn bản là ta không thể nào ra lệnh năm uẩn làm theo ý ta 
được. Trong nó, luôn luôn có sự mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Vì thế, Phật gọi cái “Ta”  là vô ngã, 
và gọi năm uẩn cũng vô ngã. Như vậy, vô ngã có nghĩa trong năm uẩn hay trong cái “Ta” này không 
có uẩn nào có thực chất tính vì chúng không thường hằng, không vững chắc, và không an lạc vĩnh 
viễn. Chúng cứ thay đổi và xung đột triền miên, làm cho ta không bao giờ được toại nguyện. Phật 
gọi sự thay đổi thường trực này là vô thường, và sự xung đột triền miên là khổ. 
 
Khổ chỉ cho sự xung đột hay không hài hòa thường trực bên trong tâm và thân. Khi thân đau ốm, ta 
ra lệnh cho nó đừng đau ốm, nó cũng không nghe lời. Khi thân già, ta bảo nó trẻ mãi cũng không 
được. Khi tâm suy nghĩ lo âu, ta bảo nó đừng suy nghĩ lo âu, nó cũng không nghe. Thiện/ác, phải/trái, 
chánh/tà, tốt/xấu cứ dai dẳng (tenaciously) xung đột bên trong tâm. Ta dùng nhiều biện pháp để dồn 
nén tình cảm, cũng không xong. Biển tâm vẫn dậy sóng. Bãi chiến trường vẫn liên tục bùng nổ bên 
trong tâm ta về nhiều vấn đề riêng tư hay liên hệ đến người khác. 
 
Con người vì không nhận ra những quy luật này nên mới khổ đau dai dẳng khi tất cả những gì mình 
nắm giữ tuần tự ra đi theo nhịp độ thời gian. Dù cố gắng phấn đấu gìn giữ cái ta/tôi, nhưng không 
bao giờ được toại nguyện. Cái già vẫn sòng sọc đến. Thân xác vẫn phai mòn. Mọi thứ ta có trong 
tay đều bỏ lại trên thế gian. Phiền não, chấp trước, khen, chê, oán hận, trách cứ, chỉ trích, đề cao (to 
extol, enhance) cứ luân phiên xung đột trong tâm ta. 
 
Để chữa trị tâm dính mắc của con người, Phật vạch trần bản thể con người như sau: 
 
“Này các Tỳ kheo, sắc là vô ngã… Nếu trong đó có ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc 
này phải như thế này hay sắc này phải không như thế kia… Nhưng vì sắc này không có ngã nên còn 
phải chịu đau khổ và không thể có trường hợp: ‘Phải như thế này, hay phải không như thế kia.’ Cũng 
như thế ấy, thọ, tưởng, hành, và thức đều vô ngã. 

Vậy, chư Tỳ kheo, sắc này thường còn hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, vô thường. 

- Cái gì vô thường là khổ đau hay hạnh phúc? 

- Bạch Thế Tôn, khổ! 

- Vậy có hợp lý chăng, nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ, và tạm bợ với ý tưởng: ‘Cái này là của 
tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?’ 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

- Cũng thế ấy, này các Tỳ kheo, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường, khổ. Vậy có hợp lý chăng, 
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nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ, và tạm bợ với ý tưởng: ‘Cái này là của tôi, đây là tôi, đây là tự 
ngã của tôi?’ 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý”. 
 
Về sau, bài pháp này được ghi lại trong kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài pháp thứ hai trong kinh 
Chuyển Pháp Luân. Nó cũng là bài pháp nồng cốt trong hệ thống giáo lý của đức Phật. 
 

Trọng tâm giáo hóa của Phật 
 
Trong suốt 45 năm giáo hóa, tùy theo căn tánh người nghe, Phật thường xuyên giảng giải chủ đề cái 
“Ta”. Những bài pháp này được ghi lại trong các kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi và Tương 
Ưng. Chủ đích của Phật là nhắm giúp tất cả đệ tử tu sĩ cũng như cư sĩ – kể cả người ngoài giáo hội 
– thông suốt thực chất cái “Ta” gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn không (empty) để con người 
thoát khỏi bệnh “chấp ngã”, đạt được tâm giải thoát. Khi bệnh chấp ngã được chữa khỏi, con người 
sẽ có cuộc sống hài hòa từ bên trong thân-tâm mình, đường tâm linh có điều kiện phát huy. Mầm 
đau khổ được hạn chế để đi đến triệt tiêu. Còn không chữa khỏi, phiền não và khổ đau sẽ mãi mãi 
gắn liền trong cuộc sống đa dạng và tạm bợ của ta. Bởi vì chấp ngã là đầu mối của dính mắc, tự tôn, 
bảo thủ, và chủ quan. Dù xuất hiện trong bất cứ môi trường nào, kẻ chấp ngã bao giờ cũng là một 
cá nhân khó gây thiện cảm với mọi người chung quanh. 
 
Để hướng dẫn đệ tử triệt tiêu bệnh “Tôi là” hay chấp ngã, Phật khích lệ người tu nên thân cận các 
bậc Thánh để học hỏi. Kẻ vô văn phàm phu vì thiếu thân cận các bậc Thánh nên không được hướng 
dẫn tu tập theo các bậc Thánh, do đó mới đưa đến chấp kiến, mới làm lớn mạnh cái “Tôi là”, “Tôi sẽ 
là”, “Tôi phải là”. 
 
Trong kinh Tương Ưng III. 46, Phật nói kẻ vô văn phàm phu (an uninstructed worldling) thường xuyên 
xem hay nhìn1 sắc là tự ngã… do đó đưa đến chấp kiến (hold the view). Phật nói: 
 
“Này các Tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không được thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh,... quán2 (regards) sắc như là tự ngã hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. (Cũng như quán thọ, tưởng, hành, 
và thức đều có tự ngã). Nếu quán như vậy (If seeing in this manner), thời đi đến chấp kiến: “Tôi là”.... 
(S. III. 46) 
 
Trong lúc đó đối với vị Thánh đệ tử, Phật dạy phương pháp không xem sắc như là tự ngã (corporeality 
as the self), tức là không xem xác thân này là cái “Ta”.  
 
Phật nói:  “Còn vị Đa Văn Thánh đệ tử (an instructed and noble disciple) thấy rõ các bậc Thánh... tu 
tập pháp các bậc Thánh... không quán (does not regard) sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay tự ngã ở trong sắc. Người như vậy... không bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc (the bond of 
corporeality), không bị trói buộc bởi các trói buộc nội, ngoại, vị ấy đã thấy bờ bên này, vị ấy đã thấy 
bờ bên kia. Ta nói vị ấy được hoàn toàn thoát khỏi (absolutely emancipated from) đau khổ”. (Tương 
Ưng III. 164) 
 
Trong một thời pháp tại vườn ông Cấp Cô Độc, nhân có Tỳ kheo Arittha đã hiểu sai pháp vô ngã, 
Phật nhân cơ hội này giải thích rộng hơn về sáu quan điểm chấp ngã. Phật nói: 

 
1 Xem, nhìn: P: samanupassati: to regard, see, perceive. Thuật ngữ này cũng được dịch là quán. 

2 Xem, nhìn: P: samanupassati: to regard, see, perceive. Thuật ngữ này cũng được dịch là nhìn. 
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“Này các Tỳ kheo, có sáu kiến xứ (the six standpoints for view). Thế nào là sáu? ... Có kẻ vô văn 
phàm phu... xem sắc pháp: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’; xem cảm thọ...; 
xem tưởng...; xem hành: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’; xem cái gì được 
thấy, được nghe, được cảm xúc (sensed), được ý thức, được đạt tới (encountered)  được tìm cầu 
(sought), được ý suy tư (mentally pondered): ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi.’ Và bất cứ kiến xứ nào cũng đều nói rằng: ‘Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi.’ 
Xem như vậy là: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi.’…” 
 
Trong đoạn kế tiếp, đức Phật nói nguyên lý đưa đến không lo âu, không phiền muộn dựa trên sự 
thuần thục tu tập các pháp bậc Thánh: 
 
“… Có vị Đa Văn Thánh đệ tử (a well-taught noble disciple) đi đến yết kiến bậc Thánh và các bậc 
Chân nhân (true men); thuần thục và tu tập các pháp bậc Thánh, bậc Chân nhân, xem sắc pháp ‘Cái 
này không phải của tôi, ...không phải là tôi, ...không phải tự ngã của tôi’; xem cảm thọ (feeling)..., 
xem tưởng (perception)...; xem hành (formations): ‘Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, 
không phải tự ngã của tôi’; xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được thức, được đạt 
tới, được tìm cầu, được ý suy tư: ‘Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã 
của tôi.’… 
 
Vị này do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có nên không có lo âu, phiền muộn”. (Trung 
Bộ 1, tr. 307-309) 
 
Tiếp theo, trong đoạn khác, trang 311, đức Phật hỏi: 
 
“Này các Tỳ kheo, các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu gì, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ 
thường còn (permanent), thường hằng (everlasting), thường trú (eternal), không chuyển biến (no 
subject to change), có thể trú như thế này mãi không (endure as long as eternity)? 
 
“... Các ông có thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi không? 
 
- Bạch Thế Tôn, không. 
 
- Lành thay, này các Tỳ kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ, mà vật sở 
hữu được nắm giữ ấy thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế 
này mãi mãi... 
 
- Chư Tỳ kheo, nếu có cái thuộc về ngã, thời có ngã của tôi không? 
 
- Bạch Thế Tôn, có. 
 
- Chư Tỳ kheo, nếu ngã và cái thuộc về ngã không thể được chấp nhận là thường còn, thường 
hằng, thì kiến xứ: ‘Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, 
thường trú, không biến chuyển; tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi.’ Này các Tỳ kheo, kiến xứ ấy 
có hoàn toàn triệt để chẳng ngu si không? 
 
- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn chẳng ngu si được! 
 
- Này các Tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Sắc là thường hay vô thường? 
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- Bạch Thế Tôn, vô thường. 
 
- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
 
- Bạch Thế Tôn, khổ. 
 
- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi chánh quán (regard) cái ấy là: 
‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? 
 
-  Bạch Thế Tôn, không...” 
… 
 
Để kết thúc bài pháp, đức Phật nói: 
 
“Do vậy, này các Tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông... Cái gì không phải của ông? ...Sắc... Thọ... Tưởng... 
Hành... Thức... không phải của các ông. Các ông hãy từ bỏ chúng. Hạnh phúc và an lạc sẽ đem lại 
lâu dài cho các ông. 
 
Các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Jetavana (Kỳ đà) này, nếu có người thu lượm cỏ, cây, nhành, lá 
rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các ông có nghĩ người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng 
ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn chăng? 
 
- Bạch Thế Tôn, không. 
 
- Vì sao? 
 
- Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải thuộc tự ngã. 
 
- Cũng vậy, này các Tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ 
đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông...” (Kinh Trung Bộ I, kinh số 22, tr. 319-320) 
 
Trong dịp giải thích cho thanh niên Bà La Môn tên Subha ở Xá Vệ (Savatthi) biết về giá trị trí tuệ mà 
đức Phật đã tán thán và khích lệ mọi người phải theo, ngài A Nan lập lại lời Phật, cho biết rằng với 
chánh trí, chánh kiến, vị ấy biết rằng: 
 
“Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, có khả năng bị tổn thương và xây xác (abraded), tan biến, đoạn diệt, hoại diệt. 
Trong thân ấy ta nương tựa và bị trói buộc”.' (Kinh Trường Bộ I, số 10, kinh Subha; đoạn kinh này 
phù hợp với đoạn 83, trong kinh Sa Môn Quả, Phật giảng cho vua A Xà Thế về kết quả của hạnh Sa 
Môn) 
 

Phương pháp như thật quán 
 
Thuật ngữ như thật quán trong Pali là yathābhūtaṃ samanupassati (động từ) hay yathābhūtaṃ 
samanupassana (danh từ) có nghĩa xem, nhìn, biết, hay nhận thấy như thật. Như vậy, khi gặp từ 
quán như thật, ta biết rằng đây không phải là thuật ngữ mang nội dung suy nghĩ hay tưởng tượng. 
 
Để triệt tiêu bệnh chấp kiến, đức Phật khuyến khích đệ tử sử dụng phương pháp như thật quán đối 
tượng bằng chánh trí. 
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Trong kinh Vô Thường, Phật dạy:  
 
“Sắc, này các Tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: ‘Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này 
không phải tự ngã của tôi.’ Do như thật (So knowing things as they really are), quán với chánh trí tuệ 
(sammāppaññāya: perfect insight) như vậy, tâm ly tham, được giải thoát, không có chấp thủ các lậu 
hoặc”. (Tương Ưng III. 44) 
 
Khi ở tại Xá Vệ (Sāvatthi), Phật cũng kiểm tra các vị Tỳ kheo, Phật hỏi: 
 
“Các ông có quán sắc: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi không?’ 
 
- Thưa không, Bạch Thế Tôn. 
. 
- Lành thay! ...Các ông cần phải như thật quán với chánh trí tuệ: ‘Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.’ (Tương Ưng III. 165, 166, trang 295-296). 
 
Trong Tương Ưng III (S. III, 170), kinh Kappa, Phật giảng cho Tôn Giả Kappa như thật quán tất cả 
sắc, thọ, thức đều không phải của tôi, không phải tôi, không phải tự ngã của tôi. Phật nói: 
 
“Phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, thô (gross) hay tế (subtle), liệt 
(inferior) hay thắng (superior), xa hay gần; tất cả sắc ấy cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: 
‘Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã tôi, được giải thoát, 
không có chấp thủ...’ 
 
Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối với thân có thức, và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
tâm ý không có (các tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến (conceit of “I” and “mine”), ngã mạn (egotism), 
vượt ra ngoài kiêu mạn (all distinctions), khéo giải thoát”. 
 
Tóm lại, “Đây là của tôi. Tôi là cái này hay cái này là của tôi” (etaṃ mama, eso’ham asmi, eso me 
attā ti) là những khái niệm do chấp ngã dựng lên. Muốn phát triển tâm linh, người tu thiền phải chiến 
thắng khái niệm này. Nếu không chiến thắng, Phật nói: “người ấy bị ma trói buộc”. Nếu chiến thắng, 
Phật nói: “người ấy được giải thoát khỏi ác ma”. (Tương Ưng III. 73, tr. 138) 
 
Ngoài ra, khi hoàn toàn đạt được “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”, Phật nói lên bài kệ: 
 
An lạc bậc La Hán, 
Họ không có khát ái 
Ngã mạn khéo chặt đứt 
Lưới si bị phá rách. (Tương Ưng III. 83, tr. 156) 
Sukhino vata arahato, taṇha tesaṃ na vijjati; 
asmimāno samucchinno, mohajālaṃ padālitaṃ. (S. III. 83) 
 

Đức Phật trả lời  du sĩ Vacchagotta 
 
Vacchagotta hỏi Phật: 
 
- Thưa Tôn Giả Gotama, có tự ngã hay không có tự ngã? 
 
Thế Tôn im lặng. Du sĩ Vacchagotta tiếp tục hỏi lần thứ hai, Thế Tôn vẫn im lặng. Sau đó Vacchagotta 
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đứng dậy, bỏ ra đi, Khi Vacchagotta đã đi khỏi, Tôn Giả A Nan liền bạch với Phật vì sao không trả 
lời câu hỏi của Vacchagotta. 
 
Phật đáp: 
 
- Này A Nan, nếu được hỏi: ‘Có tự ngã không?’ và ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là ‘Có tự ngã,’ 

như vậy, này A Nan, thuộc về phái các Sa Môn, Bà La Môn chấp nhận thường kiến (sassatadiṭṭhi; 
eternalism). Nếu được hỏi: ‘Có phải không có tự ngã?’ Và ta trả lời... ‘Không có tự ngã,’ như vậy 
... là thuộc về phái các Sa Môn, Bà La Môn chấp nhận đoạn kiến (ucchedadiṭṭhi: annihilationism). 
Lại nữa, này A Nan, nếu được hỏi: ‘Có tự ngã không? ... Ta trả lời … ‘Có tự ngã,’ như vậy, câu 
trả lời của ta có hợp với trí khởi lên rằng: ‘Tất cả các pháp là vô ngã?’ 

 
- Thưa không, Bạch Thế Tôn. 
 
- Lại nữa, này A Nan, nếu được hỏi: ‘Có phải không có tự ngã,’... ta trả lời... ‘Không có tự ngã,’ 

như vậy, ...lại làm cho du sĩ Vacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: ‘Trước đây ta có tự 
ngã, nay không có tự ngã nữa.’ (Tương Ưng IV. S. IV. 400) 

 

Phật giảng về nhị nguyên: 
 
CÓ (atthtā: existence) và KHÔNG (natthitā: non-existence) 
[Hiện hữu và không hiện hữu] 
 
Trong kinh Tương Ưng bộ kinh II 16, tr. 36-37, (S. II, 16), Phật nói: 
 
“Này Ca Chiên Diên (Kaccāyana), thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan: có và không... Ai với 
chánh trí tuệ thấy như thật thế giới tập khởi (origin), vị ấy không chấp nhận thế giới là không có... Ai 
với chánh trí tuệ thấy như thật thế giới đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là có... Chấp thủ 
phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy...” 
 
“Tất cả là có”, này Ca Chiên Diên, là một cực đoan. “Tất cả là không” là cực đoan thứ hai. Xa lìa hai 
cực đoan ấy, này Ca Chiên Diên, Như Lai thuyết pháp theo Trung Đạo”. 
 

Phật giảng tự ngã không trong nghĩa trống không  
 
Trong Tương Ưng IV, 54, kinh Trống Không (“Suññatā”) hay Tánh Không, ngài A Nan hỏi Phật thế 
nào là thế giới được gọi là “Trống Không: Suññatā”. 
 
Phật đáp: “Này Ānanda, vì thế giới không tự ngã, và không thuộc tự ngã. Và cái gì không tự ngã, 
không thuộc tự ngã?” 
 
Phật cho biết: “Mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, không tự ngã, không thuộc tự ngã”. 
 
Phật giảỉ thích: “Do duyên ý, xúc khởi lên cảm thọ: lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc. cảm thọ ấy không 
có tự ngã hay không thuộc tự ngã”. 
 
Phật kết luận: “Này Ānanda, vì rằng không có tự ngã hay không thuộc tự ngã nên được gọi trống 
không là thế giới này”. 
 
Để nhấn mạnh ý nghĩa không có cái “Ta” trường tồn, bất diệt, Phật nhặt một miếng phân bò, nói với 
một vị Tỳ kheo: 
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“... Này Tỳ kheo, cho đến được một ngã thể (attabhāva: the nature of self, the selfhood) nhỏ bé như 
thế này cũng không thường còn, thường hằng (permanent), thường trú (everlasting), không chịu sự 
biến hoại (changeless), vĩnh viễn thường hằng (eternal), vĩnh trú (identically abiding for ever); do vậy 
đời sống phạm hạnh (living of a life of purity) để chơn chánh đoạn tận khổ đau (for the complete 
eradication of suffering) có thể trình bày”. 
 
Cũng cách giải thích như trên, đức Phật lấy lên một chút bụi trong đầu móng tay và so sánh thân ngũ 
uẩn của con người cũng không thường còn, thường trú... như chút bụi đó. (Tương Ưng III. 147) 
 
Trong kinh Bọt Nước (Tương Ưng III, 142), tr. 252-254, đức Phật đưa ra thêm thí dụ cái “Ta” như 
đống bọt (a lump of foam), như bọt nước (a water-bubble), như thân cây chuối, như ảo hóa (an 
illusion), không có thực chất (sāro ettha na vijjati: there is no essence or substance in it). Ngài nói: 
 
“Ví như, này các Tỳ kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người nhìn đống 
bọt nước, chuyên chú, như lý (đúng đắn, thích đáng: duly) quán sát… Đống bọt nước ấy hiện rõ là 
trống không, hiện rõ là rỗng không, hiện rõ là không có lõi cứng... 
 
Cũng vậy, này các Tỳ kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong hay ngoài, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần,... vị Tỳ kheo nhìn chuyên chú quán sát sắc ấy hiện rõ ra là trống 
không…” 
 
Trong đoạn kết, Phật so sánh: 
 
1. “Sắc ví với đống bọt, 
Thọ ví bong bóng nước,  
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuật (māyaṃ: an illusion),... 
 
2. Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn thật quán, 
Như lý nhìn các pháp, 
Hiện rõ tánh trống không”. 
 
Tóm lại, trong hệ kinh Nguyên Thủy, Phật giải thích cho tất cả đệ tử, tăng cũng như tục, nắm rõ thực 
chất cái “Ta” chỉ là từ ngữ quy ước, một khái niệm hão huyền, vì từ trong nó không có thực chất tính. 
Ngược lại, nếu dính mắc sâu đậm với nó, đường trí tuệ tâm linh không thể tiến lên được. Đồng thời 
phiền não và khổ đau cũng không làm sao thoát ra khỏi. 
 
Muốn chấm dứt bệnh chấp ngã, chấp kiến, để đạt “không Tôi” và “không cái của tôi”, Phật dạy nhiều 
pháp, trong đó pháp như thật quán bằng chánh trí là pháp có nhiều hiệu quả. 
 
 

VII. KHÔNG TRONG HỆ KINH BÁT NHÃ 
 

Không trong kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã 
 
“KHÔNG AI CÓ THỂ DIỄN TẢ ĐÚNG TÁNH KHÔNG CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP BẰNG LỜI ĐƯỢC”. 
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Mẫu đối thoại giữa Tu Bồ Đề và Phật:   
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, có cái gì phân biệt hay khác nhau giữa vô  lượng và không thể tính 
được chăng?” 
 
Đức Phật: “Gọi là ‘vô lượng’ vì trong vô lượng tất cả sự đo lường phải dừng. Gọi là ‘không thể 
tính được’ vì tất cả cố gắng để đếm đã bị không thể tính làm kiệt quệ”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, đây có phải là lý do để cho rằng các uẩn đều không thể đo lường được 
chăng?” 
 
Đức Phật: “Thực sự là vậy”. [347] 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, có từ ngữ nào đồng nghĩa với ‘vô lượng’ chăng?” 
 
Đức Phật: “Có ba từ. Đó là Không, Vô Tướng, Vô Nguyện”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, có phải vô lượng chỉ đồng nghĩa với ba thứ đó, chứ không đồng nghĩa 
với những pháp khác chăng?” 
 
Đức Phật: “Ta đã không từng mô tả với ông rằng tất cả pháp đều là ‘trống không’ sao?” 
 
Tu Bồ Đề: “Vâng có, Như Lai đã từng mô tả tất cả các pháp thông thường đều là trống không”. 
 
Đức Phật: “Và, trống không nó cũng vô tận (inexhaustible). Và cái gì trống không, cái đó cũng vô 
lượng. Thế cho nên, ông nên biết, đối với thực tại tối hậu thì không có sự phân biệt hay khác nhau 
mà ta có thể cảm thấy rõ được giữa các pháp này…” [348] 
 
Tu Bồ Đề: “Thật kỳ diệu, để thấy tầm rộng lớn qua đó Như Lai đã thuyết minh chân tánh vạn 
pháp, song người ta không thể nói đúng về chân tánh vạn pháp này được. Theo chỗ con hiểu nghĩa, 
lý lời dạy của Như Lai là có phải ngay tất cả các pháp đều không thể nói ra được bằng bất kỳ ý nghĩa 
nào dù ý nghĩa đó có đúng chăng?” 
 
Đức Phật: “Đúng thế, vì không ai có thể diễn tả đúng Tánh Không của tất cả các pháp bằng lời 
được”. (Astasahasrika, Chapter XVIII, tr. 211. Dịch ra từ trong bản dịch bằng tiếng Anh của Conze) 
 
Trong Phẩm VIII, Thanh Tịnh, (Tiểu Phẩm Bát Nhã, bản dịch của Edward Conze, tr. 143-146), nói về 
sự thanh tịnh của trí huệ Ba La Mật, sự dính mắc, và sự không dính mắc. 
 
Trước hết là: 
 

1. THÂM SÂU VÀ TRONG SẠCH CỦA TRÍ HUỆ BA LA MẬT  
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, thật khó tin đạt được trí huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu thực 
hành, thiếu thiện căn và ở trong tay người bạn xấu”. 
 
Đức Phật: “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Thật khó tin đạt được Trí Huệ Ba La Mật nếu vị ấy không chịu 
thực hành, chỉ có căn lành mỏng (diminutive wholesome roots), khôn-dại (dull-witted), không quan 
tâm, ít học, có trí hạ tiện, chơi với bạn xấu, không ham học, không muốn thưa hỏi, và không thực 
hành thiện pháp”. 
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Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, vậy làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật này được thâm sâu, khi nó khó 
đạt được tin tưởng trong nó như thế?” 
 
Đức Phật: “Sắc (form) không trói buộc cũng không mở thông, vì sắc không tự tánh. Điểm khởi 
đầu của tiến trình sắc (material process) trong quá khứ không trói buộc cũng không mở thông, vì 
điểm khởi đầu trong quá khứ của tiến trình sắc không có tự tánh. Sự chấm dứt tiến trình sắc trong 
tương lai cũng không trói buộc hay cũng không mở thông, vì sự chấm dứt tiến trình sắc trong tương 
lai không tự tánh. Tiến trình sắc trong hiện tại cũng không tự tánh luôn, vì sự kiện của hiện tại không 
phải là phần tự tánh của sắc hiện tại [186]. Và như vậy, cái còn lại chỉ là các uẩn”. 
 
Tu Bồ Đề: “Thật khó, bạch Thế Tôn, thật quá sức khó (exceedlingly hard) để đạt được tin tưởng 
trong Trí Huệ Ba La Mật, nếu người ấy không được thực hành, không có trồng thiện căn, ở trong tay 
người bạn xấu, dưới sự thống trị của Ma vương, lười biếng, ít tinh tấn, bị cướp mất chánh niệm và 
ngu si”. 
 
Đức Phật: “Đúng thế, Tu Bồ Đề. Vì sự thanh tịnh của sắc đồng nhất với sự thanh tịnh của quả, 
và sự thanh tịnh của quả đồng nhất với sự thanh tịnh của sắc. Như vậy, sự thanh tịnh của sắc và sự 
thanh tịnh của quả không hai, cũng không chia ra, không vỡ ra từng phần, hoặc cũng không cắt ra 
từng phần được. Nó là như vậy, thanh tịnh của sắc đến từ sự thanh tịnh của quả, và sự thanh tịnh 
của quả đến từ sự thanh tịnh của sắc. [187]. Và sự đồng nhất tồn lại như nhau giữa sắc thanh tịnh 
và toàn trí thanh tịnh (nhất thiết trí: all-knowledge). Cái như nhau này áp dụng cho các uẩn khác”. 
 
Xá Lợi Phất: “Ồ ! Bạch Thế Tôn, thâm sâu thay Trí Huệ Ba La Mật!” 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh!” 
 
Xá Lợi Phất: “Nguồn của giác ngộ là Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Ánh sáng là Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Không bị sanh là Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Vô đắc là Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không tự làm ra trở lại”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Có cái vô sanh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật, dù ở trong cõi dục hay trong cõi 
sắc hoặc cõi vô sắc”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
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Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Bạch Thế Tôn, làm thế nào Trí Huệ Ba La Mật không biết cũng không thấy?”  
 
Đức Phật: “Sắc, và các uẩn khác. Tại sao?... Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không giúp đỡ cũng không gây trở ngại toàn trí (nhất thiết trí)”.  
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Xá Lợi Phất: “Trí Huệ Ba La Mật không thu cũng không buông thả bất kỳ pháp nào”. 
 
Đức Phật: “Từ sự thanh tịnh”. 
 
Tu Bồ Đề: “Thanh tịnh của sắc, v.v...  là do tự ngã thanh tịnh”. 
 
Đức Phật: “Vì nó là tuyệt đối thanh tịnh”. [189] 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, quả thanh tịnh và toàn trí (nhất thiết trí) thanh tịnh đều do tự ngã 
thanh tịnh”. 
 
Thế Tôn: “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, không có mặt của đắc và sự hợp nhất là do tự ngã thanh tịnh”. 
 
Đức Phật: “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”. 
 
Tu Bồ Đề: “Vô biên của sắc, v.v..., là do tự ngã vô biên”. 
 
Đức Phật: “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của tự ngã”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bồ tát hiểu biết như vậy, vị ấy có Trí Huệ Ba la mật”. 
 
Đức Phật: “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của vị ấy”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, vả chăng Trí Huệ Ba La Mật này không đứng trên bờ bên này, cũng 
không đứng trên bờ bên kia, hoặc không đứng xiên chéo cả hai bờ”. 
 
Đức Phật: “Do sự thanh tịnh tuyệt đối của Trí Huệ Ba La Mật”. [190] 
 
Tu Bồ Đề: “Bồ tát còn xem điều đó [trí huệ] như là đối tượng của tri giác, bằng cách này vị ấy 
sẽ tách ra khỏi Trí Huệ Ba La Mật và đi ra xa khỏi Trí Huệ Ba La Mật”. 
 

2. DÍNH MẮC 
 
Đức Phật: “Quả thật đúng như thế, Tu Bồ Đề. Vì danh và tướng cũng là nguồn cội của dính 
mắc”. 
 
Tu Bồ Đề: “Ồ! Bạch Thế Tôn, thật vi diệu, để thấy sự rộng lớn mà qua đó trí huệ Ba La Mật này 
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được dạy kỹ lưỡng, được giải thích đầy đủ, tròn đầy không thiếu sót. Thế Tôn còn công bố những 
nguồn cội dính mắc đó nữa”. 
 
Xá Lợi Phất: “Thưa Tôn Giả Tu Bồ Đề, những dính mắc này là gì?” 
 
Tu Bồ Đề: “Nếu ta nhận thấy rằng các uẩn là không (empty), rằng các pháp quá khứ là các pháp 
quá khứ, các pháp tương lai là các pháp tương lai, các pháp hiện tại là các pháp hiện tại. Đó là sự 
dính mắc. Nếu ta mang ý nghĩ cho rằng người nào đi theo Bồ tát thừa, người đó gây ra (begets) khối 
lớn công đức qua việc phát Bồ đề tâm [niệm giác ngộ] đầu tiên. Đó là sự dính mắc”. 
 
Đế Thích (Sakra): “Thưa Thánh Tăng Tu Bồ Đề, bằng cách nào niệm giác ngộ [Bồ Đề tâm] trở thành 
nguồn cội dính mắc to lớn?” 
 
Tu Bồ Đề: “Ta trở thành dính mắc khi ta nhận thấy Bồ Đề tâm này như ‘đây là Bồ Đề tâm đầu 
tiên’, và nếu ta biến đổi nó thành hoàn toàn giác ngộ trong khi ta ý thức rằng mình đương làm như 
thế. Vì lẽ nó hoàn toàn không thể chuyển đổi bản chất bản tánh tư tưởng của ta bằng cách đó được. 
Do đó, ta nên giữ làm sao cho phù hợp với chân thực tại khi ta làm cho người khác thấy cái cao nhất, 
và làm cho họ tỉnh thức để họ đạt được giác ngộ tối thượng. [191]. Trong cách đó ta không làm hao 
mòn tự ngã của ta, và trong cách đó ta làm cho người khác tỉnh thức để chiến thắng cái cao nhất có 
sự thừa nhận của chư Phật. Và ta thành công trong sự buông bỏ tất cả điểm dính mắc đó”. 
 
Đức Phật: “Khéo thay ! Tu Bồ Đề, ông sẽ làm cho các Bồ tát nhận biết những điểm, dính mắc 
đó. Bây giờ ta sẽ công bố những dính mắc khác, tế nhị nhiều hơn. Lắng nghe cho kỹ và chú ý cho 
thật tốt. Ta sẽ vì các ông mà giảng dạy”. 
 
Tu Bồ Đề:  “Lành thay, bạch Thế Tôn”. 
 
Tôn Giả Tư Bồ Đề lắng nghe trong im lặng. 
 
Đức Phật: “Ở đây, này Tu Bồ Đề, thiện nam nhơn, thiện nữ nhơn đầy đủ đức tin, chú trọng đến 
Như Lai qua tướng. Nhưng, có bao nhiêu tướng có bấy nhiêu dính mắc. Vì lẽ từ tướng đưa đến dính 
mắc. Như thế vị ấy ý thức rằng vị ấy hoan hỷ trong tất cả pháp mà không ra khỏi chư Phật và chư 
Thế Tôn, quá khứ, tương lai, và hiện tại. Và sau khi vui mừng, vị ấy chuyển hết thiện căn vào giác 
ngộ tròn đầy (full enlightenment). Điều này được liên kết với hành vi hân hoan (jubilation). Tuy nhiên, 
thực ra chân tánh chư pháp không quá khứ, không tương lai, cũng không hiện tại; nó hoàn toàn nằm 
ngoài ba thời; và vì lý do đó nó không thể có khả năng bị biến đổi, không thể bị xem như là tướng, 
hay như đối tượng nương tựa, và nó không thể thấy được, cũng không nghe được, không cảm nhận 
được hoặc cũng không biết được”. [192] 
 

3. KHÔNG DÍNH MẮC 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn; sâu thay thực chất bản thể (essential original nature) chư pháp”. 
 
Đức Phật: “Vì nó cô lập”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, sâu thay thực chất bản thể Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Vì thể tánh (essential nature) của Trí Huệ Ba La Mật là trong sạch và cô lập, do đó 
Trí Huệ Ba La Mật có thể tánh sâu”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, cô lập là thể tánh của Trí Huệ Ba La Mật. Con đảnh lễ Trí Huệ Ba 
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La Mật”. 
 
Đức Phật: “Chư pháp cũng cô lập trong thể tánh của chúng. Và cái cô lập của thể tánh chư 
pháp đồng nhất với Trí Huệ Ba La Mật. Vì Như Lai biết đầy đủ chư pháp là không làm ra”. 
 
Tu Bồ Đề: “Bạch Thế Tôn, do đó có phải chư pháp có đặc tính không được biết đầy đủ bởi Như 
Lai chăng?” 
 
Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là 
không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng 
mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như 
Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không 
tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông 
thả. [193]”  
 
Tu Bồ Đề: “Ồ! Bạch Thế Tôn, sâu thay là Trí Huệ Ba La Mật!” 
 
Đức Phật: “Qua chiều sâu đó giống như qua không gian”. 
 
Tu Bồ Đề: “Ồ! Bạch Thế Tôn, khó lãnh hội thay là Trí Huệ Ba La Mật!” 
 
Đức Phật: “Vì không có gì không được biết đầy đủ bởi đấng giác ngộ”. 
 
Tu Bồ Đề: “Ồ! Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn là Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Vì Trí Huệ Ba La Mật không phải là thứ gì mà tư tưởng phải biết, hay tư tưởng phải 
có lối vào”. 
 
Tu Bồ Đề: “Ồ! Bạch Thế Tôn, không có cái gì làm ra Trí Huệ Ba La Mật”. 
 
Đức Phật: “Vì không người làm có thể được hiểu rõ”. 
(Asta. kinh Bát Nhã 8000 câu, tr. 145, bản dịch của Edward Conze) 
 
Trong bộ Đại Bát Nhã (Mahāprajñāpāramitā) nói: 
 
Tu Bồ Đề hỏi: “Làm thế nào Bồ Tát đạt được kiến thức về năm uẩn khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba 
La Mật?” 
 
Phật nói: “Bồ Tát đạt được kiến thức năm uẩn khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa do biết 
như thực (yathābhūtam ñaṇa) (1) tướng (characteristic marks) của năm uẩn là gì; (2) nguồn gốc của 
năm uẩn đến từ đâu và đi về đầu; (3) Chân Như của năm uẩn nghĩa là gì. 
 
1. Sắc không có chắc chắn cùng tột; nó đầy vết nứt rạn và lỗ hổng; nó như bong bóng nước. Thọ 
như mụt nhọt; như mũi tên, khởi lẹ và biến dạng lẹ; như bọt nước, trôi nổi bồng bềnh; nó khởi khi có 
ba sự kết hợp của điều kiện. Tưởng như quáng nắng (mirage), không thực có suối nước trong đó; do 
khát ái mà khởi, và nó tự biểu lộ bằng lời dù không có thực chất gì trong đó. Hành như cây chuối, khi 
lột bỏ bẹ không còn lại gì cả. Thức Như Huyễn sự, nó có khi các nhân duyên được hòa hợp nhiều 
thứ khác nhau. Nó là sự thành lập tạm thời; như đám quân được huyễn sư tạo thấy đi trên đường; 
dù thấy chúng thật, kỳ thực không có thực. 
 
2. Đối với sự sinh diệt của các uẩn, Bồ Tát biết như thực rằng chúng không từ đâu đến, dù thực sự 
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chúng tự hiển lộ trước vị ấy; chúng không đi về đâu dù chúng khuất dạng khỏi tầm mắt, song trong 
các uẩn có cái hiện ra được biết như sự khởi lên của chúng hay sự diệt đi của chúng. 
 
3. Sau hết, Bồ Tát biết như thực rằng có cái được biết là Chân Như của ngũ uẩn, nó không sinh, 
không diệt, không đến, không đi, không tịnh, không nhiễm, không thất, không đắc; nó mãi mãi vẫn ở 
trong trạng thái Chân Như xa lìa hư vọng, xa lìa tất cả hình thái biến dị”. (Đại Bát Nhã, quyển 532, 
Chương 29, của Huyền Trang dịch) 
 
Phật nói với Tu Bồ Đề: “Những nơi nào có hai tướng (nhị nguyên) là hữu sở đắc; những nơi nào 
không có hai tướng, là vô sở đắc. Khi mắt đối sắc, hay ý đối pháp là có hai tướng. Khi có giác để 
chứng đối Phật và người chứng, là có hai tướng. Pháp nào nương tựa nơi hai tướng là pháp hý luận, 
thuộc vào cõi hữu sở đắc. 
 
Phi mắt, phi sắc, phi tai phi thanh, phi ý phi pháp, cho đến phi giác phi Phật; lìa hết thảy những hý 
luận như thế, đó là vô nhị, không hai. Đó là vô sở đắc”. 
 
Tu Bồ đề hỏi: “Phải chăng vì hữu sở đắc nên là vô sở đắc? Hay vì do vô sở đắc nên là vô sở đắc? ” 
 
Phật nói:  “Không phải do hữu sở đắc nên là vô sở đắc. Cũng không do vô sở đắc nên là vô sở 
đắc. Nhưng vì hữu sở đắc và vô sở đắc đều bình đẳng trong tự tánh nên gọi là vô sở đắc. Bồ Tát nên 
ân cần tu học trong bình đẳng tánh của hữu sở đắc và vô sở đắc này. Bồ Tát khi học thế, gọi là học 
Bát Nhã Ba La Mật trong nghĩa vô sở đắc, lìa bỏ các sai lầm”. 
 

VIII. SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC PHƯƠNG THỨC TU 
 
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có nhiều đoạn pháp thoại Phật đề cập đến sự liên kết giữa giới và định, 
tuệ và định. Khi dừng chân tại nhiều nơi, Phật đều nhắc lại những nguyên tắc dụng công kết hợp 
giữa giới, định, tuệ. Thí dụ, khi dừng chân tại rừng Pāvārikamba, ở Nalanda, Phật nói: 
 
“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu3 với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ 
cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu”. (Kinh Trường Bộ I, số 15. 
Đại Bát Niết Bàn) 
 

IX. KHÔNG VÀ TÁC DỤNG KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 
 

• Hệ kinh Nikāya của Phật giáo Nguyên Thủy phủ nhận khái niệm “của tôi” (P: mama: mine) hay 
“cái tôi sở hữu” (my possession). Người ngu cho rằng thân của họ là do họ sở hữu. Phật giáo 
Nguyên Thủy gọi sự hiểu sai lầm này là “thân kiến” (sakkāyadiṭṭhi: the notion on account of the 
attachment of existence of one’s body) và dạy buông bỏ nó. 

 
Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật dạy tránh hiểu sai về vô ngã. Nếu hiểu đúng ý nghĩa vô ngã, nó 
như là bước tiến đến chân ngã. Lý thuyết vô ngã có nghĩa từ bỏ “khái niệm của tôi” (mine-concept). 
Bởi vì tất cả những gì chúng ta sở hữu đều luôn luôn thay đổi. Giàu sang (wealth), nghèo hèn không 
tùy thuộc nơi ta mãi, và sau khi chết tất cả mọi vật mà chúng ta sở hữu đều bị buông bỏ lại. Vì thế, 
dù muốn bám chặt vào những gì do ta sở hữu, ta vẫn không làm sao đạt được sở nguyện. 

 
3 thấm nhuần (imbued) 
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- Ưu Bà Tiên Na (Upasena) bị rắn độc cắn trong lúc tọa thiền trong hang đá, nhưng thần sắc vẫn 

bình thản. Khi Ngài Xá Lợi Phất đến thăm, thấy thần sắc ông không hề biến đổi trước cái chết 
gần kề, liền hỏi ông vì sao được như thế. Ông đáp nhờ thông suốt lý vô ngã, cái chết của thân 
xác không liên hệ gì đến sự tỉnh giác của chánh niệm. Sau đó ông tự tại ra đi. (Tương Ưng IV, 
40) 

 
- Trong kinh Trung Bộ III, số 151, kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Phật hỏi Tôn Giả Xá Lợi Phất: 
 

- “Này Sāriputta, các căn (faculties) của ông rất sáng (clear), sắc da của ông thanh tịnh trong 
sáng (pure and bright)… Ông nay đang phần lớn an trụ với loại an trụ nào? 

 
- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trụ với không trụ (abide in voidness). 

 

- Lành thay ! Lành thay ! Này Sāriputta, ông nay đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc đại 
nhân (mahāpurisa: great men). Này Sāriputta, sự an trú của bậc đại nhân là Không Tánh 
(suññatā: emptiness/voidness)”. 

 

X. TÁC DỤNG CỦA KHÔNG TRONG PHẬT GIÁO PHÁT 
TRIỂN 
 

• Người hình dung Chân Như là ý thức. Không (emptiness) đồng nghĩa với Chân Như (thusness). 
Như vậy, nếu ngồi hình dung Không như thế nào đó, thì đây là ý thức có mặt. Vì thế muốn có tác 
dụng Không trên thân tâm và trí tuệ, cách độc nhất là Không chỉ nội tại trong nhận thức không 
lời. 

 

• Ngưòi nào chứng nghiệm được Không, người đó có tâm bi, có cuộc sống đầy năng lực, và phát 
triển tuệ giác. Người đó cũng kinh nghiệm tự nhận thức (svasaṃvedana: self-cognition). Đây là 
trạng thái nhận thức không lời. Trong mỗi nhận thức đều không có cái nhận thức và không người 
nhận thức. Đây là sự thuần nhất nhận thức. Một tiến trình cơ bản của sự chứng nghiệm Không. 

 

• Căn bản tánh của ngũ uẩn là Không. Nếu tánh đó là Không thì không có “Tôi” cũng không cái 
“của tôi”. Nếu không có “Tôi” cũng không có cái “của tôi” thì không có “nhị nguyên”. Nếu không 
có nhị nguyên, thì không có nắm lấy (grasping) cũng không có buông bỏ (abandoning). Nếu không 
có nắm lấy, không có buông bỏ thì không có dính mắc (attachment). Như vậy, thoát khỏi dính 
mắc thì ta vượt qua thế giới phàm tục (one transcends the mundane world). 

 
Như vậy, nếu sống trong đời, ta không dính mắc của cải thế gian, sự vật thế gian (the mundane 
things), tình cảm thế gian, ta vượt qua thế gian. Như sen vươn lên khỏi vũng bùn. Còn sống trong 
đời, ta dính mắc tình cảm thế gian và của cải thế gian, ta vẫn trong vũng bùn thế gian. 
 

• Ngũ uẩn tùy thuộc vào nhân và duyên (belong to causes and conditions). Nếu chúng tùy thuộc 
vào nhân duyên, chúng không tùy thuộc vào mình và người (to oneself or to others). Nếu nó 
không tùy thuộc vào mình hay người, chúng không có chủ (no owner). Nếu không có chủ, thì 
không có người nắm giữ chúng. Nếu không có nắm giữ thì không có tranh chấp (no contention), 
và không tranh chấp, tâm sẽ thanh thản. Đây là điều kiện cần để thực hành thiền. Cũng như bàn 
tay di động trong hư không (the empty space), không có sờ mó được thứ gì và không gặp chướng 
ngại. Do đó, Bồ Tát thực hành sự bình đẳng của Không (the equality of emptiness) thì siêu việt 
thế gian. 
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• Nếu Bồ Tát không trụ vào bất cứ nơi đâu, dù họ vẫn sống giữa dòng đời, họ vẫn siêu vượt thế 
gian. 

 

• Nếu muốn đạt được Phật tánh phải đạt được trạng thái ‘không trạng thái’. Đó là trạng thái 
KHÔNG. Nơi đây không có bất cứ một quan điểm nào xảy ra. Nó là trạng thái vô tướng (the state 
of signlessness), vô nguyện (the wishlessness), vô tác (the  nonaction), vô vi (the unconditioned). 
Tự tánh thực sự nội tại trong nhận thức không lời. 

 

XI. KẾT LUẬN 
 

• Theo nghĩa thông thường, Không chỉ cho không thực chất và không thoả mãn. Thuật ngữ được 
dùng để làm giảm giá trị điều gì; như một ngôi làng không dân cư, ngôi nhà trống không. Nó cũng 
chỉ cho phẩm chất phủ định thế giới hiện tượng. Trong nghĩa thô, KHÔNG (śūnya: empty) là tĩnh 
từ có nghĩa “thiếu”; là danh từ “śūnyatā” có nghĩa bên trong được tự do. Do đó, nó cũng chỉ cho 
Niết Bàn vì trong Niết Bàn không có tất cả phẩm chất hay thuộc tính. 

 

• Trên phương diện khác, Không chỉ cho sự vắng mặt điều gì. Nó phù hợp theo A Tỳ Đạt Ma nhấn 
mạnh đến học thuyết vô ngã. Đó là không có cái “Ta”, hay mọi vật không tùy thuộc vào ngã 
(attanīya). Nó là nhân tố giúp ta đạt được tâm linh tối thượng (the supreme spiritual) mà người 
bình thường không nhận ra nên xem thường chủ đề Không. 

 

• Trong Phật pháp, nó là thuốc giải độc (antidote) cho bệnh “ngã kiến” (the false view of 
individuality), và đối lập với ý niệm “Tôi” và “của tôi”. Bởi vì nếu thành tựu Không, bệnh ngã chấp 
chấm dứt. Cái “Tôi là” hay ngã kiến cũng không còn, và ý niệm “Tôi” và “của tôi” cũng bị triệt tiêu. 
Ngay lúc đó, thiền gia thực sự kinh nghiệm vô ngã. Người ấy đã đồng nhất thể với “vô ngã tướng”. 

 

• Trên phương diện Thiền, KHÔNG là trạng thái tâm không khởi niệm. KHÔNG là vắng mặt tất cả 
lời nói thầm trong não, chỉ có niệm biết không lời. Nơi đây tự ngã vắng mặt, ý căn, ý thức và trí 
năng vắng mặt. 

 

• Nó nói cho chúng ta biết để làm trống không tính chất riêng biệt của mọi vật, nó phải chấm dứt 
hợp lý khái niệm Tôi/Ta. Trong Thiền, nó được thiết lập thành một phương pháp dụng công gồm 
nhiều cách, như Không Quán, Không Định. Nó cũng được xếp vào một trong ba cửa giải thoát 
(xem chú thích 2c. cuối bài). Nhập vào KHÔNG, đôi khi cũng được gọi là “Tòa Như Lai: the Seat 
of the Tathāgata”. Và đức Phật trụ (sthita: abides) nhiều a tăng kỳ kiếp trong trạng thái không 
(śūnyattatva). 

 

• KHÔNG tự nó bao dung tất cả (all-inclusive); nó không có đối đãi (no opposite), không có cái gì 
loại ra (excludes) hay đối kháng (opposes). 

 

• Học thuyết KHÔNG không phải là lý thuyết siêu hình. Mà nó không dính mắc trí năng (intellectual 
attachment). Nó chống lại trí năng. 

 

• KHÔNG, không phải là sự rỗng không (vacuity) mà nó chính là sự không tri giác của đối tượng. 
Nếu các uẩn (the aggregates: skandha), những sự kết thành (constituents: dhātu), căn nguyên 
(sources: āyatana) không xuất hiện trong tâm, sự giải thích KHÔNG sẽ được áp dụng. 

 

• KHÔNG là một dụng cụ giáo khoa trong hệ Bát Nhã và Trung Quán thuộc Phật giáo Phát Triển, 
có tác dụng đem tâm ra khỏi thế giới nhị nguyên để chứng kiến thực tại tuyệt đối là Chân Như. 
Từ trên cơ sở này, nó đưa con người đến giác ngộ và giải thoát tối hậu. Cũng như thể nhập Chân 
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Như, người muốn thể nhập Không, cái Không đó phải nội tại trong nhận thức không lời. 
 

• KHÔNG là thông điệp chính của hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật (Prajñāpāramitā sūtras). Với 
hệ thống Bát Nhã, thế giới lý tưởng tu tập, quốc độ, và quả vị: A La Hán, Phật, Bồ Tát đều 
KHÔNG. Bởi vì tất cả đều được lập thành trên quy ước danh tự. Tâm cũng chỉ là hiện tượng, 
thực chất vốn KHÔNG. Kinh cho rằng tất cả pháp đều Không, và giác ngộ tối thượng được đồng 
nhất hóa với sự đạt được Không. Đó là trạng thái VÔ TRỤ (apratiṣṭhita: non-abiding). 

 
 

CHÚ THÍCH 
 

2a. Bát Bộ Bát Nhã 
 
1) Đại Phẩm Bát Nhã, gồm 100,000 bài kệ; 2) Phóng Quang Bát Nhã, 25,000 kệ; 3) Quang Tán Bát Nhã, 

18,000 kệ; 4) Đạo Hành, 8,000 kệ; 5) Tiểu Phẩm, 4,000 kệ; 6) Thiên vương vấn, 500 kệ; 7) Văn Thù, 600 kệ; 

8) Kim Cương Bát Nhã, 300 kệ. 

 

Ngoài ra, có một bộ không có tên trong Bát Bộ Bát Nhã là bộ thứ 5, tên Nhân Vương Bát Nhã (bản kinh Phật 

thuyết cuối cùng). Bộ này được liệt kê trong Ngũ Bộ Bát Nhã. Kỳ dư bốn bộ kia đều trùng tên với Bát Bộ.  

 

Các bộ trong Ngũ Bộ như sau:  

a. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (tức Đại Phẩm Bát Nhã) (27 qu); 

b. Phóng Quang Bát Nhã (30 qu); Quang Tán Bát Nhã, (10 qu);  

c. Kim Cương Bát Nhã (1 qu), cũng gọi là Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã;  

d. Thiên Vương Vấn Bát Nhã, cũng gọi Thắng Thiên Vương Vấn Bát Nhã Ba La Mật kinh (7 qu);  

e. Nhân Vương Bát Nhã (bản kinh Phật thuyết cuối cùng). (Chú ý: Trong bộ Đại Bát Nhã cùng có bộ Nhân 

Vương Bát Nhã Ba La Mật kinh, 2 qu, đây là bộ khác). 

 

Phật giảng 16 hội, tại bốn nơi: 1) Núi Linh Thứu; 2) Vườn Cấp Cô Độc; 3) Tha Hóa Tự Tại Thiên Cung; 4) 

Trúc Lâm Tịnh Xá, gần ao Bạch Lộ. 

 

Hội thứ nhất: 400 quyển, tại Núi Linh Thứu 

Hội thứ hai: 78 qu, tại Núi Linh Thứu = 400 + 78 = 478  

Hội thứ ba: 59 qu, tại Núi Linh Thứu = 478 + 59 = 537 

Hội thứ tư: 18 qu, tại Núi Linh Thứu = 537 + 18 = 555 

Hội thứ năm: 10 qu, tại Núi Linh Thứu = 555 + 10 = 565 

Hội thứ sáu: 8 qu, tại Núi Linh Thứu = 565 + 8 = 573 

Thắng Thiên Vương Bát Nhã trong hội này. 

Hội thứ bảy: 2 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 573 + 2 = 575 

Hội thứ tám: 1 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 575 + 1 = 576 

Hội thứ chín: 1 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 576 + 1 = 577 

Hội thứ 10: 1 qu, tại Tha Hoá Tự Tại Thiên cung = 577 + 1 = 578 

Hội thứ 11: 5 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 578 + 5 = 583 

Hội thứ 12: 5 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 583 + 5 = 588 

Hội thứ 13: 1 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 588 + 1 = 589 

Hội thứ 14: 1 qu, tại Vườn Cấp Cô Độc = 589 + 1 = 590 

Hội thứ 15: 2 qu, tại Núi Linh Thứu = 590 + 2 = 592 

Hội thứ 16: 8 qu, gần ao Bạch Lộ trong Trúc Lâm Tịnh Xá = 592 + 8 = 600 

 

Ngoài ra còn nhiều bộ nhỏ nữa, trong đó có Bát Nhã Tâm Kinh. 
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2b.  Pháp chiếc bè 
 
“Chư Tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông. Ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy 

nghe và khéo tác ý (attend closely), ta sẽ giảng. 

 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

 

Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

 

– Này các Tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng. Bờ bên này 

nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không 

có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ: ‘Đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm 

và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vươt qua hay không có cầu bắc 

qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc 

bè này, tinh tấn dùng tay chân, có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn.’… Rồi người đó thâu góp cỏ, 

cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè… vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người 

đó suy nghĩ: ‘Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ 

bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta 

muốn’.  

 

Chư Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào?… Nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng với sở dụng (cách làm, cách 

dùng) của chiếc bè chăng? 

 

– Bạch Thế Tôn, không, 

 

– Chư Tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè?  

 

Ở đây, chư Tỳ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy nghĩ: ‘Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. 

Nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè 

này lên trên bờ đất khô, hay nhận chìm xuống nước, và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư Tỳ kheo, làm như vậy, 

người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, này chư Tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, 

không phải để nắm giữ lấy. Chư Tỳ kheo, các ông cần hiểu ví dụ cái bè… Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống 

nữa là phi pháp”. (Kinh Trung Bộ I, tr. 305-307) 

 

2c.
 KHÔNG 

Trong Đại Phẩm Bát Nhã, Huyền Trang kể đến 18 hình thức của Không, trong Śatasāhāsrikā có 20. Luận Đại 

Trí Độ có giải thích 18 cái Không. Ở đây chỉ liệt kê 20 cái Không trong Śatasāhāsrikā. 

1) Nội không: Không bên trong: adhyātmā śūnyatā: emptiness of the internal things: không của các pháp 

bên trong. Đó là chỉ cho sáu thức đều ở trạng thái không. Đây là trường hợp hành giả sau khi không tác ý với 

tất cả tướng, chứng đắc và an trú nội không (to abide in voidness internally by giving no attention to all signs). 

2) Ngoại không: bahirdhāśūnyatā: emptiness of the external things. Đó là sáu loại đối tượng của năm căn 

và tâm thức (the mental consciousness). 

3) Nội ngoại không: adhyāmabahirdhāśūnyatā: emptiness of the internal and external things. Đó là chỗ 

của giác quan, hình tròn thô của mắt. 

4) Không không: śūnyatāśūnyatā: emptiness of emptiness. Đó là cái không của bản thể hiện tượng 
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(‘không’ này loại ra những nỗi băn khoăn day dứt (the qualms) của những ai có thể nghĩ rằng ‘không’ thực sự 

hiện hữu vì nó được thiết lập bởi ý thức phân tích chân như). 

5) Đại không: mahāśūnyatā: emptiness of the great. Đó là không của 10 phương. 

6) Đệ nhất nghĩa không: paramārthaśūnyatā: emptiness of the ultimate. Đó là cái không của Niết Bàn. 

7) Hữu vi không: saṃskṛtaśūnyatā: emptiness of products. 

8) Vô vi không: asaṃskṛtaśūnyatā: emptiness of non-products. 

9) Tất kính, tất cánh không: paramārtha-śūnyatā: (atyantaśūnyatā): không tối hậu: emptiness of the 

ultimate truth; emptiness of what has passed beyond the extremes, that is, of what is free of the extremes of 

permanence and annihilation. 

10) Vô thủy không: anavarāgraśūnyatā: emptiness of what is beginningless and endless, that is, of cyclic 

existence. Vô tế không: anavarāgra-śūnyatā: emptiness of limitlessness. 

11) Tán không: anavakāraśūnyatā: emptiness of the indestructible, that is, of the indestructible Mahāyana. 

12) Tự tính không: prakṛtiśūnyatā: emptiness of the nature, that is, of the emptiness which are the nature 

of phenomena (this eliminates the qualms of those who might think that an emptiness truly exists because a final 

nature exists without being produced by anyone). 

13) Tự tướng không: svalakṣana-śūnyatā: emptiness of selfhood. 

14) Nhất thiết pháp không; chư pháp không: sarvadharmaśūnyatā: emptiness of all phenomena, that is, of 

the 18 constituents, etc. 

15) Bất khả đắc không: anupalambhaśūnyatā: emptiness of the unaprehensionable, that is, of the past, 

present, and future which are unaprehendable as the cesssation of phenomena, their presence, and their non-

production. 

16) Vô tánh tự tánh không: abhavasvabhavaśūnyatā: emptiness of the inherent existence of non-things, that 

is, of inherently existent non-products. 

17) Bất khả đắc không: anupalambhaśūnyatā: không của cái bất khả đắc: emptiness of unattainability. 

18) Phi hữu pháp không: abhāva-śūnyatā: emptiness of non-being. 

Tướng không: lakśaṇaśūnyatā: emptiness of definitions, that is, of the definitions of all phenomena from forms 

through to omniscient consciousness. 
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KHÓA BÁT NHÃ Lớp Trung Cấp 3 

Bài đọc thêm số 3 
Thích Thông Triệt 
 

HUYỄN 
(P&Skt: Māyā: Illusion; the Power of Illusion)  

 

ĐẠI CƯƠNG 
 
Dù khái niệm Huyễn đã được triển khai trong hệ thống kinh Nguyên Thủy và kinh Phát Triển, tuy 
nhiên, trước khi đi vào hệ thống lý luận Huyễn của Phật giáo, trong đó có Thiền Tông, ta cần lướt 
qua bối cảnh Huyễn trong văn học triết học Ấn Độ. Bởi vì khái niệm Huyễn vốn đã được lập thành 
trong hệ thống kinh Vệ Đà (Veda) trước thời Phật. Đây không phải ta so sánh hay đối chiếu khái 
niệm Huyễn trong văn học triết học Ấn Độ với khái niệm Huyễn trong Phật giáo – cũng xuất phát từ 
Ấn Độ – mà thực tế là để ta có cái nhìn tổng quát về khái niệm Huyễn trong triết lý Ấn Độ về hiện 
tượng thế gian và thiên nhiên trước khi tiếp thu giáo lý Huyễn trong Phật giáo. Từ đó ta sẽ nhận ra 
cốt lõi ý nghĩa Huyễn như thế nào và tác dụng Huyễn ra sao khi ta ứng dụng Huyễn trong Thiền. 
 
Giải thoát là thoát khỏi Huyễn tướng thế gian. Đó là nhận ra chân tính hiện tượng thế gian là Māyā 
hay Huyễn. Nếu tiếp thu được quan điểm Huyễn theo Phật dạy trong kinh và theo Luận của chư Tổ, 
ta sẽ đạt được mục tiêu xa lìa Huyễn tướng. Đó là thoát khỏi bệnh chấp ngã, chấp kiến, chấp pháp, 
chấp thường, chấp đoạn; không rơi vào hai bên của thiện/ác, phải/trái; sống trong Trung Đạo. Nhưng 
giải thoát có nhiều đường. Mỗi vị đạo sư thiết lập con đường riêng của mình để hướng dẫn môn đệ. 
Từ lập trường này, khái niệm Māyā hay Huyễn được nhận định và được thành lập khác nhau. Người 
thì đi bằng đường quán chiếu, bằng chân trí; người thì đi bằng đường thấy như thật, biết như thật, 
v.v… Cuối cùng, Māyā hay Huyễn trở thành một chủ đề quan trọng nhất trong triết lý Ấn Độ, được 
đặt trên những lý luận khác nhau: 
 
1. Từ giả tướng, Huyễn biến thành “thực tướng trong ý niệm CÓ MÀ KHÔNG THẬT CÓ”. 

 
2. Từ cái chẳng ra gì, nó trở thành cái có nhiều tác dụng trong cuộc sống tâm linh dân Ấn qua hai 

mặt: vừa có tác dụng ức chế tâm lý, vừa có tác dụng khai phóng tâm dính mắc. 
 
3. Từ được thiết lập dưới quyền năng thiêng liêng của Brahman, nó trở thành cái không thật của 

thân năm uẩn. 
 
 4. Từ ý niệm siêu hình, nó trở thành bản thể hư giả của tâm pháp và sắc pháp. Đây là vì nó đã đi 
vào mạch sống tâm linh dân Ấn qua các thi kệ, văn kinh dưới sự truyền dạy của các triết gia lỗi lạc 
hay các vị đạo sư khai sáng tôn giáo trong hơn 30 thế kỷ qua trên đất Ấn – trong đó lời dạy của Phật 
đã đóng vai trò quan trọng qua hơn 25 thế kỷ đối với người theo Phật giáo. 
 
Trong hệ kinh Bát Nhã (Phật giáo Phát Triển), Huyễn là một bộ phận trong thế chân vạc gồm Chân 
Như, Huyễn, và Không. Đây là ba chủ đề lớn trong hệ Kinh Bát Nhã mà người đi theo con đường 
Huệ không thể thiếu sót. Chủ đề này, đối với người đi theo con đường Bồ Tát trong vai trò cư sĩ, 
trước hết nó có khả năng đưa ta thoát ra khỏi huyễn cảnh thế gian, có cái nhìn mới về cuộc đời, đạt 
được mục tiêu giác ngộ bằng trí tuệ Bát Nhã. Sau đó, nếu muốn mở rộng trí tuệ tâm linh (spiritual 
insight) đến những mức cao hơn, ta cần thể nhập Định Như Huyễn (người Trung Hoa dịch là Như 
Huyễn Tam Muội). 
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Ở đây, Huyễn không phải là phương tiện của Quán theo nghĩa trầm ngâm suy tưởng 
(contemplation/meditation), hoặc tư duy và phân tích về hiện tượng thế gian, mà Huyễn là dụng cụ 
thiết thực do Phật sử dụng để chỉ dạy hàng thượng căn, sau khi những vị này đã nắm vững những 
pháp Tứ Đế, bốn đặc tính trong lý Duyên Khởi, Không Định, Chân Như Định, … giúp những vị đó 
tiến thêm bước tối hậu là nhận ra chân tướng hiện tượng thế gian gồm danh và sắc hay sắc và tâm, 
hoặc vật chất và tinh thần đều huyễn. Chúng có mà như không có. Chỉ vì chúng do nhiều nhân duyên 
hợp lại và do con người quy ước đặt tên cho chúng, cho nên tất cả đều giả danh, đều hư giả. Tất cả 
đều không thực chất, vô ngã, trống không (Không), trống rỗng, vô thường, không có lõi cứng, như 
trò ảo thuật, như điện chớp, như bọt nước, như sương mai, như mộng. 
 
Từ đó, ta sẽ có cái nhìn mới về cuộc đời, về mình, về người, về tâm, về cảnh, về vật, nói chung 
những gì liên hệ đến môi trường sống chung quanh mình. Ta nhận ra thực chất chúng như thế nào 
theo lời dạy của Phật. Ta sẽ nương theo pháp Phật để mở rộng trí huệ Ba La Mật, dẹp bỏ cái nhìn 
thiển cận của trí năng phàm tục, vốn đã mang tính chấp trước và dính mắc vào hiện tượng. Đời quá 
ngắn, khổ đau quá nhiều. Ta cần phải có cái nhìn mới theo trí tuệ Bát Nhã để vơi đi niềm đau khổ, 
để xua tan bóng đen của vô minh chấp trước. 
 
Trong bước này, Huyễn là hành trang thứ ba, sau Chân Như và Không. 
 

I. Ý NGHĨA HUYỄN TRONG PHẬT GIÁO 
 
1. Huyễn (Māyā) là sự hư ảo (an illusion), sự hư giả (a deception), không thực, vẻ bề ngoài dễ làm 

cho lầm lẫn (deceptive appearance), ảo tượng (mirage), phép kỳ diệu hay ma thuật (magic). Nó 
luôn luôn thay đổi từ cái này sang cái khác, và không bao giờ dừng; không có gì trong chính nó. 
Nó được Phật so sánh như bọt nước. Nó là cái không thực, hình ảnh hão huyền của vũ trụ (an 
unreality, illusory image of the universe), tính hão huyền của hiện tượng (the illusory nature of 
phenomenal reality); cái được sáng chế tinh xảo không thể tưởng tượng được (the inconceivable 
artifice) của các huyễn sư. 

 
2. Huyễn có nghĩa sự vật trong thế giới hiện tượng đều không thực hay không thực chất, mà tất cả 

người thường trong thế gian đều xem chúng là thực có. Chúng tạm bợ, không thực chất, mập 
mờ, chốc lát, và lại còn bị lệ thuộc vào quy luật biến đổi thường hằng (constant alteration) trong 
vũ trụ. Trên thực tế, sự vật như những ảo giác (hallucinations) hay ảo ảnh (phantoms) vì ta 
không thể nắm bắt hay giữ lại cái có vừa qua của sự vật, như nước trong nắm tay. Nhưng ta cứ 
yên trí sự vật là thật có. Đây chỉ vì vô minh che khuất. Vì thế, vô minh được xem đồng nghĩa với 
Huyễn. 

 
3. Huyễn đối nghịch với thực tại vì nó là năng lực không bao giờ có trong thực tế, cũng không là 

một cái gì có thực; song nó thực vì bất kỳ khi nào có sự kiện hay sự vật gì xảy ra đều có mặt 
Huyễn. Cho nên, Huyễn là thể nền của tất cả hiện tượng thế gian, bao gồm sắc pháp và tâm 
pháp hay tất cả pháp hữu vi (saṃskṛta: the compounded dharma). 

 
4. Tất cả sự vật trên thế gian đều không hiện hữu chân thực, mà chỉ hiện hữu trong ý nghĩa hư giả, 

như mộng, như bọt nước, như tia chớp, như sương mai, như gió thoảng, như mây trôi, gọi là 
Huyễn. Bề ngoài và sắc thái của thế giới hiện tượng luôn luôn tiếp tục thay đổi, trong đó tâm 
không giác ngộ xem đó là thực tại duy nhất. 

 
5. Pháp hữu vi đồng nghĩa với như mộng, như Huyễn. Phật và Niết Bàn, Bồ Đề và Vô Minh đều 

như mộng, như huyễn. Nhưng Huyễn là cái sáng tạo của tâm giác ngộ. Người không giác ngộ 
vẫn còn thấy tất cả hiện tượng thế gian đều thật có và trường tồn hay bất diệt. Cho nên Huyễn 
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là tác nhân của bốn điên đảo: trong vô thường, tưởng là thường; trong vô ngã, tưởng là có ngã; 
trong đau khổ, tưởng là hạnh phúc; trong bất tịnh cho là tịnh. 

 
6. Huyễn là không nền tảng, không cơ sở hợp lý của thế giới hiện tượng, tức là thế giới hiện tượng 

tuy có, nhưng không thực có, vì chúng không có thực chất tính, vô thường, và không bao giờ 
giúp cho ta được toại nguyện điều gì. Nhưng ngược lại, Huyễn là yếu tố chủ yếu để đạt được 
Bồ Đề. Do đó, Thiền xem Như Huyễn và Bồ Đề là một.  

 
7. Trong thuật ngữ Thiền Tông, sự nhận ra tất cả pháp Như Huyễn (as māyā), được xem tương 

đương với kinh nghiệm ngộ (awakening) hay chứng (realization). Vì khi người ngộ được ý nghĩa 
Huyễn, tâm được chuyển, trí tuệ không còn mê muội trước sắc pháp và tâm pháp trong thế gian. 
Phiền não và khổ đau từ lần không còn dằng co trong tâm vị đó. 

 
8. Huyễn là cái có mà như không có. Nó được thấy như thực trong thế giới hiện tượng với tâm tỉnh 

thức. Luận lý học thế gian không thể chiếm cứ vị trí này, nhưng với trực giác Bát Nhã, ta nhận 
ra được. Luận lý học thế gian dựa trên suy luận và lý luận. Bát Nhã Ba La Mật dựa trên tathā. 
Đây là tiến trình ngoài lý luận hay siêu lý luận, Phật gọi là “atakkāvacara: beyond logic”. 

 
9. Tánh của Huyễn là hư dối (the nature of māyā is to delude). Tất cả các pháp (hiện tượng) đều 

là ảo hóa. Đồng nhất với ảo hóa là tục đế. Đó là sống trong Huyễn mà tâm vẫn thấy hiện tượng 
thế gian là thật. Vượt ra khỏi ảo hóa là chân đế. Đó là dù sống trong Huyễn mà tâm không bị 
huyễn tướng thế gian quấy nhiễu. 

 
10. Huyễn cũng được dùng để chỉ sự đối lập với bản chất tuyệt đối không thể biến đổi (the 

immutable, essential absolute) được biểu tượng hóa bằng Pháp thân (dharmakāya). 
 
11. Huyễn bằng Chân Không, vì trong Huyễn chẳng có gì, nhưng khi đạt được Chân Không, ta kinh 

nghiệm giá trị Huyễn hoàn toàn khác xa trạng thái “vô sở hữu xứ”, tức trạng thái “không có gì”. 
Do đó, ta biết rằng “không có gì” không bao giờ là mục tiêu của Phật giáo Phát Triển. 

 
12. Tóm lại, trên căn bản này ta thấy tánh (the nature) của những nguyên tắc đều đặt trên tánh của 

Huyễn. Thí dụ, tranh, kịch bằng hình nộm, chúng chỉ là những cái được sáng chế tinh xảo 
(artifice), chứ thực chất tính không có. Sắc pháp, tâm pháp đều có sinh, có diệt. Chúng là pháp 
hữu vi, cho nên hiện tượng cũng là hư vọng. Nếu cho rằng hiện tượng là thật có và bất diệt thì 
không thể tiêu trừ ý niệm vọng tưởng và ý niệm sai lầm về ngã. 

 

II. HUYỄN TRONG TRIẾT LÝ ẤN ĐỘ 
 
Tại Ấn, truyền thống lý thuyết luôn luôn được kết hợp với thực hành. Lý thuyết không bao giờ xa rời 
đời sống thực tiễn hằng ngày. Chính vì thế, tri thức lý thuyết (theoretical knowledge) của các triết gia 
hay của các đạo sư trở thành mạch sống của dân Ấn vì nó đi sâu vào nếp suy tư và hành động hằng 
ngày của dân Ấn. Tuy nhiên, cách nhìn Māyā hay Huyễn và cách thực hành Māyā hay Huyễn được 
thể hiện khác nhau qua sự hướng dẫn của các vị sáng lập các tôn giáo tại Ấn Độ hay qua các triết 
gia lỗi lạc. 
 
Nếu thấy toàn diện các mặt, bao gồm nhịp sống tâm linh và sinh hoạt thế tục từ bên trong cá nhân 
đến bên ngoài gia đình và xã hội, thì đời sống cá nhân, gia đình và xã hội sẽ vươn lên. Nếu thấy 
không toàn diện, chỉ thiên về tâm linh cá nhân mà quên cuộc sống thực tiễn (practical life) của toàn 
bộ gia đình và xã hội, thì toàn bộ sinh hoạt xã hội sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì qua thấy, hành động 
được biểu lộ đúng và hữu ích. Do đó, trong triết lý Ấn Độ, thấy (Skt: darśana, P: dassana) là thuật 
ngữ đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt cá nhân trên hai mặt tâm linh và thế tục. Nó không phải 
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là cái thấy của trí năng mà là cái thấy trực tiếp của tuệ trí hay “mắt tâm”. Đây là cái thấy do chức 
năng của buddhi đảm nhận, tức năng lực biết thuần tịnh, rõ ràng và đầy đủ trong tự thân con người. 
Triết học Ấn Độ xem buddhi là một trong những thành phần tri giác. Trên mặt tâm linh, nó là “giác 
căn” (Buddhindriya: the faculty of awareness, or perception organ) của sáu quan năng: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, và ý. Nhưng làm thế nào để đạt được đúng mức thấy? Thực nghiệm hay suy nghĩ về điều 
đó? 
 
Tại Ấn Độ, hệ thống triết học lớn quan niệm về Huyễn và thực hành Huyễn, điển hình (prototypically) 
có các phái triết học trong hệ thống kinh Vệ Đà (Vedas). Trong hệ thống kinh Vệ Đà có rất nhiều phái 
triết học. Hệ thống sau cùng và sáng chói nhất hiện nay tại Ấn Độ là phái triết học Advaita, được gọi 
là “Advaita-Vedānta”. Phái triết học này được xem như là thành phần quan trọng nhất trong Ấn Giáo 

(Hinduism) (xem chú thích 3a. cuối bài).  

 
Vệ Đà là kinh căn bản của đạo Bà La Môn, xuất hiện trước công nguyên khoảng 4000 năm. Kinh này 
gồm bốn bộ: Rig Veda, Yajur Veda, Sāma Veda, và Atharva Veda, được viết dưới hình thức thi kệ, 
gồm khoảng 20,000 câu thơ bằng chữ sanskrit. Với giòng thời gian và nhu cầu phát triển văn minh 
của dân Ấn, văn học Vệ Đà tuần tự được chia thành bốn giai đoạn phát triển: Śaṃhitā, Brāhmaṇa, 
Āraṇyaka, và Upaniṣad. 
 
Upaniṣad (Luận triết học) – được dịch là “Ảo Nghĩa Thư” – là giai đoạn phát triển cuối cùng của văn 
học Vệ Đà. Vì thế Upanisad cũng được gọi là Vedānta, có nghĩa kinh cuối cùng của Vệ Dà. Kinh này 
xuất hiện khoảng 750-550 trước D.L. Phái triết học Advaita được đặt trên nền tảng giáo lý của kinh 
Upaniṣad. 
 

Theo Ảo Nghĩa Thư (xem chú thích 3b. cuối bài), Brahman (Hóa công, Tạo hóa = god of creation, 

creator) hay Ātman (Tự ngã: the self; linh hồn: the soul) là thực tại thường hằng không biến dịch hay 
tuyệt đối. Brahman và Ātman đồng nhất, giống như cây trong rừng đồng nhất với rừng. Trong Ảo 
Nghĩa Thư xem chân lý bị che giấu bởi cái “dĩa bằng vàng” của Huyễn. Nếu Huyễn được “lấy ra”, 
con người sẽ nhận ra được chân lý tối hậu. 
 

Vài nét sơ lược về khái niệm Huyễn hay Māyā trong văn học Vệ Đà 
 
Truyền thống tâm linh là chẩn đoán điều kiện sinh hoạt của con người. Từ nhiều nghìn năm về trước, 
các triết gia Ấn Độ xem con người lúc nào cũng đang trong cơn ngủ say: họ chưa bao giờ tỉnh thức. 
Chỉ vì trong cuộc sống hằng ngày, con người bị bao vây bởi cuộc đời bao gồm tham vọng, ước mơ, 
sợ hãi, và những hoạt động liên hệ trong cuộc sống riêng tư. Lúc nào chúng cũng khống chế tâm 
con người, thúc đẩy con người tạo ra những loại nghiệp thiện, ác khác nhau. Những lực ngoài ý 
muốn này lúc nào cũng chực chờ can thiệp vào cuộc sống cá nhân con người. Chúng phá tan những 
ước mơ, hoài bão và thành quả con người vừa mới đạt được. 
 
Con người chỉ có thể thoát ra khỏi những lực ngoài ý muốn để thấy như thật hay để tỉnh thức, không 
ngủ say trong cơn mê ngủ lầm lạc, nếu họ được hướng dẫn điều trị bằng cách bắt đầu nghe tiếng 
nói bên trong tâm họ. 
 
Đây là kinh nghiệm của người theo hệ thống Upaniṣad (Ảo Nghĩa Thư) khi họ nhận ra bức màn 
Huyễn đang che khuất tâm họ, làm cho họ không tỉnh thức. Điều kiện tỉnh thức, họ chỉ kéo cái màn 
Huyễn. Khi mở mắt, họ sẽ thấy rằng trong cuộc sống hằng ngày, họ đã xa rời chân ngã và sống trong 
mê lầm, không có chân trí, không giải thoát. Giáo lý của Upaniṣad dạy: Huyễn là quyền năng của 
Brahman. Huyễn không tách ra khỏi và cũng không phân biệt với Brahman, nhưng Huyễn không 
đồng nhất với Brahman mà cũng không khác với Brahman. 
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Ngoài ra, phương châm xử thế căn bản nhất của chân triết gia Ấn Độ là bất bạo động (ahiṃsā: non-
violence). Triết lý Ấn giáo xem giữa con người và thiên nhiên đều không nhị nguyên (không hai bên) 
(Skt: advaita: nondualism). Do đó, không có bên nào phải bị chinh phục hay bị kiểm soát. Mục đích 
sống của con người là làm sao phải tự mình cởi trói sinh tử luân hồi cho chính mình. Sợi dây cột trói 
con người vào luân hồi là Vô minh hay Huyễn. Chân Ngã, tức Brahman thì không bị cột trói, không 
luân hồi, vĩnh viễn tự tại. 
 

Khái niệm Huyễn trong kinh Vệ Đà (xem chú thích 3c. cuối bài) còn được dùng để chỉ quyền năng 

ngoại lệ ngoài sức hiểu biết thông thường của con người, như là một loại phù phép (supernatural 
sort) hay phép kỳ diệu (magic) của các huyễn sư (magicians) hay của Brahman có khả năng tạo ra 
thiên nhiên hay thế giới hiện tượng theo ý muốn của mình. Sự tạo ra này được xem như là huyễn 
thuật (the magical illusion). Từ đó, thiên nhiên được xem là như huyễn. 
 
“Sừng thỏ: horns of a hare”, “con của người đàn bà không sinh đẻ: the son of a barren woman”, “thấy 
con rắn tưởng sợi dây” là những câu mà người theo Ấn giáo thường dùng để ví sự huyễn hóa của 
thế giới hiện tượng. Như vậy, nhận thức sai lầm về một vật rồi cho vật đó là điều gì khác là hình thái 
của Huyễn. Do đó Huyễn có thể xem đồng nghĩa với sự không lãnh hội hay lãnh hội sai lầm. 
 
Tuy nhiên, Huyễn có hiện hữu, nhưng nó không thể mô tả hoặc có hoặc không có. Bởi vì sự hiện 
hữu của vũ trụ không thể gọi là không thực được. Nhưng sự có này là Huyễn. Và khi nó hiện hữu, 
nó biểu lộ hai quyền năng: “quyền năng che giấu” (āvaraṇa-śakti: the power of concealment) và 
“quyền năng phóng chiếu” (vikṣepa-śakti: the power of projection). 
 
Quyền năng che giấu là huyễn che đậy (veils) sự thanh tịnh và bản tính (original nature) của Brahman 
và Ātman. Huyễn che khuất trạng thái tuyệt đối của Brahman, giống như ngủ làm mờ trí của trạng 
thái thức. 
 
Quyền năng phóng chiếu là huyễn phóng ra toàn thể vũ trụ hay thế giới hiện tượng. Thế giới này 
được phẩm chất hóa dưới hai dạng là danh và sắc. Danh thuộc tâm, sắc thuộc vật chất. Giống như 
đối tượng của giấc mộng được tạo ra trong trạng thái nằm mơ. 
 
Đây là lý luận của ngài Saṅkara (k. 788-820). Ông là người sáng lập phái triết học Bất Nhị Advaita-
Vedānta. Trước ông, khoảng năm 600 D.L., thuyết Bất Nhị đã được Gauḍapāda thiết lập đầu tiên tại 
Ấn Độ. 
 
Để chỉnh lý và hệ thống hóa giáo lý Ảo Nghĩa Thư lại thành một hệ thống lý luận sâu sắc và thiết 
thực hơn, ông đã triển khai tư tưởng Bất Nhị (Advaita-Vedānta) trong nhiều tác phẩm, như 
Gaudapādīyabhāśya, Brahmasūtra-bhāṣya, Upadeśasāhasrī và Bramasiddhi. 
 
Để giải thích về Huyễn trong ý nghĩa siêu nhiên, ông cho rằng: khi Brahman liên kết với Huyễn tạo 
ra vũ trụ thì Brahman được gọi Īśvara, Thượng Đế, hay Saguṇabrahman. Lúc bấy giờ Brahman xuất 
hiện như là tạo hóa (the creator of the universe), người bảo hộ và hủy diệt vũ trụ. Ᾱtman (Tự ngã) 
liên kết với Huyễn được gọi là Jīvātman. Tức là Ātman được xem như bổn mạng (Jīva) của tự ngã 
(Jīvātman). Toàn thể vũ trụ được trải rộng từ Brahman với sự giúp đỡ của Huyễn, giống như ảo thuật 
được phóng ra bởi huyễn sư. Cuối cùng, tất cả những phóng chiếu của Huyễn đều không thực, hão 
huyền trong bản thể. 
 
Đây là sự căng thẳng dai dẳng trong tư tưởng Ấn Độ giữa thiên nhiên như là thiên khải (revelation) 
hay sự soi rạng của Thần Thánh, và Thiên nhiên là Như Huyễn. 
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Từ gốc rễ tiếp thu triết lý này, đối với thiên nhiên thái độ người Ấn xem thiên nhiên như là “siêu hình 
thiên nhiên”: vừa có vừa không có, vừa che giấu, vừa phóng chiếu. Họ cho rằng thiên nhiên không 
hiện hữu chính nó hay vì nó. Thiên nhiên tùy thuộc vào công năng (energy) thần thánh và hiện hữu 
vì công năng của thần thánh, tức công năng của Brahman. 
 
Trong triết học Advaita-Vedānta, ông đã khai triển khái niệm Huyễn vốn đã được lập thành trong Ṛig 
Veda (Lệ Câu Vệ Đà) và Ảo Nghĩa Thư, đồng thời nhấn mạnh khái niệm Huyễn, xem thể tánh Huyễn 
là vô minh, nó vốn có từ vô thủy. [Nhiều nhà bình luận vạch ra rằng đây là thuật ngữ Phật giáo. Họ 
cho rằng sách Gauḍapādīyabhāśya và Brahmasūtra-bhasya vốn tiềm tàng tư tưởng Phật giáo.] Ông 
xếp đặc tính Huyễn là chỉ cho sự không thực chất của thế giới hiện tượng, kể cả chính tâm này. 
Huyễn là hình ảnh hão huyền (illusory images) của vũ trụ. Thế giới này không thực, nó luôn luôn thay 
đổi từ cái này sang cái khác và không bao giờ dừng. Còn thế giới thực là ngoài khái niệm thời gian 
và ngoài sự mô tả của ngôn ngữ. 
 
Tuy nhiên, ông vẫn thừa nhận Brahman là thực. Brahman là thực tại tuyệt đối. Thực tại này duy nhất, 
không phẩm chất, thường hằng, không biến dịch, không liên kết với thực tại khác, luôn luôn không 
hai, còn thế gian và tất cả mọi vật khác đều Huyễn và tạm bợ. Māyā là tà trí. Khi Māyā biến mất, con 
người đạt được chân trí. Toàn thể vũ trụ là sự phóng chiếu của Huyễn. Ông nhấn mạnh cầu nguyện 
không thể đi đến giải thoát mà phải bằng con đường chân trí. Ông loại hẳn phần cầu nguyện mà chú 
trọng đến đạt được ātman (ātmalābha: the attainment of the self). Đây là mục tiêu cao nhất. Đặc biệt, 
ý nghĩa Ᾱtman do ông đề xướng và giải thích rằng nó là chân tánh, tức bản chất tánh của cá nhân, 
chứ không phải nghĩa linh hồn như các phái triết học khác chủ trương. Ông cho rằng Ᾱtman là 
Brahman. Nó là tự sắc (svarūpa) hay tự tánh (svabhāva) của cá nhân (pāramārthikasvarūpa: the 
essential nature of the individual) cũng như vạn pháp. 
 
Giáo lý Advaita dạy: giải thoát chỉ đạt được bằng chân trí chứ không bằng nghiệp thiện. Vì nghiệp 
thiện dù tái sinh ở cõi trời vẫn còn duy trì vô minh. Mục tiêu của Advaita là nhắm đạt chân trí dù sống 
trong thế giới huyễn. Khi có chân trí, vô minh hay Huyễn sẽ bị thay thế. Muốn có chân trí tương xứng 
là phải làm sao đạt được ý thức trong sạch, không có chủ thể và khách thể bị phân biệt trong chính 
chân trí. Đó là chỉ có Ᾱtman (chân tánh) hay Brahman. Khi đó vô minh không còn che giấu (veils) 
chân ngã. 
 
Ông được tôn vinh là một triết gia vĩ đại nhất của Ấn Độ. Ông có hai học trò xuất sắc là Padmapāda 
và Sureśvara đã luận giải sách Upadeśasāhasri và Bramasiddhi của ông, và phát huy sâu rộng tư 
tưởng Bất Nhị của ông trên đất Ấn. 
 
Tóm kết 
 

• Nói theo ngôn ngữ ngày nay, người Ấn giáo (Hindu) xem nhị nguyên (advaita) trong thế gian là 
do māyā tạo ra. Khả năng phân biệt chánh, tà, thiện, ác, lỗi, phải đều là tri giác nhị nguyên. Tri 
giác này thực ra chính là “māyā”. Họ xem māyā là căn nguyên tội lỗi. Đau khổ cũng do māyā 
hay do tri giác nhị nguyên tạo ra. Māyā là một sức mạnh (lực) làm cho con người thấy thế gian 
không đúng với thực tướng của nó, thấy Một như Nhiều. Māyā là cái màn che sự biến dịch (thay 
đổi) và sự vật. Chính māyā làm cho con người quên đi chân tánh (true nature) của mình. 

 

• Triết lý của Ấn Độ giáo dạy rằng con người không nhận ra đúng thế gian như thực. Trong đó 
Brahman, Ᾱtman là thực tại tuyệt đối mà con người không nhận ra. Đặc biệt, Ᾱtman được xem 
là chân tánh. 

 

• Huyễn không thể mô tả được vì nó chẳng phải thực, mà cũng chẳng phải không thực. Từ trên 
lập trường thế gian, Huyễn được lãnh hội như thực, nhưng từ lập trường thực tại tuyệt đối nó là 
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không thực và cũng không độc lập. Nó có từ vô thủy. Nó đồng nghĩa với vô minh. 
 

• Trên căn bản, Huyễn hay Māyā là một loại từ ức chế tâm lý (psychological inhibition) trong triết 
học Ấn Độ. Con người phải tạo ra cho mình có một cách nhìn tất cả hiện tượng thế gian đều 
“huyễn” trong đó có chính bản thân mình và những gì mình sở hữu. Ngoài ra còn có từ khác mà 
các học giả theo giáo lý Vedānta dùng để mô tả cách nhìn hiện tượng thế gian là “mithya”, có 
nghĩa “sai lầm”. Nó khác với “māyā”. Nó là một loại huyễn thứ hai. Giáo lý này cho biết rằng 
Māyā (Huyễn) nhưng không phải hư giả vì ở đây chẳng có cái gì thực, chỉ có cái thấy sai lầm về 
hiện tượng thế gian mà thôi. Chính vì thế Māyā cũng được dùng để chỉ cho thực tại sai lầm được 
làm ra do chính sự huyễn hóa của nó. 

 

• Sự hiểu biết sai lầm gọi là Huyễn. Chân trí là điều kiện cần thiết để triệt tiêu Huyễn. Muốn có 
chân trí phải có ý thức trong sạch. Trong chân trí chẳng có chủ thể và khách thể. Buddhi là dụng 
cụ cần thiết để đạt được chân trí. (Nhưng buddhi có hai mặt: mặt trí năng và mặt biết lặng lẽ 
[chú thích của chúng tôi]). 

 

III. ĐẶC TÍNH HUYỄN TRONG GIÁO LÝ VỆ ĐÀ VÀ PHẬT 
GIÁO 
 
Với Phật giáo, đặc tính của Huyễn là không thực chất, không thực thể, hay thay đổi, hư giả, không 
thực, vô thường, tạm bợ, vô ngã, và trống không. 
 
Do đó, hư không không những vắng mặt tất cả đặc tính (tướng) mà nó còn là nền tảng cơ bản của 
Huyễn cũng như nguồn cội Chân Như. 
 
Trong giáo lý Vệ Đà và Phật giáo, Huyễn được dùng để chỉ cho đặc tính không thực chất của hiện 
tượng thế gian (sắc pháp), cũng như chính tâm này (tâm pháp) đều hư giả, hay thay đổi, kể cả những 
tầng ý thức, tiềm thức và những quyền lực của con người. Nó là khái niệm nắm địa vị chủ yếu của 
tư tưởng và giáo lý Vệ Đà. Ngoại trần, tức thế giới hiện tượng và tự ngã (ta) đều không thực, không 
thực thể (non-entities), như “lông rùa, sừng thỏ”. 
 
Theo Phật giáo, dục lạc mà con người hưởng thụ qua sự hài lòng (gratification) của giác quan đều 
vô thường (anicca: impermanent) và huyễn hóa (māyākata: illusive), vì chúng không thể thỏa mãn 
giác quan lâu dài được, mà chỉ tạm bợ. Nếu bám chặt vào chúng, phiền não và đau khổ sẽ đến với 
ta. Vì không có cuộc vui nào mà không tàn, không có sự gặp gỡ nào mà không chia ly. Tàn phai, 
chia ly, tan rã, tách ra là đặc tính cơ bản của huyễn tướng. Nếu nhận rõ điều này để tuyệt đối không 
bám chặt vào dục lạc, tâm sẽ trở nên quân bình và an vui. 
 
Phật giáo cho rằng sắc (form) như Huyễn vì nó vô thường, không thực chất tính hay vô ngã và không, 
tức trống không (empty), sắc là sự thay đổi liên tục như giòng nước chảy không bao giờ ngừng. Vì 
thế Huyễn trong nghĩa rộng là không vững chắc hay không được nắm giữ một chút nào. Triết học Ấn 
Độ cũng nói sắc (form) như Huyễn vì nó vô thường, tạm bợ. [Nhưng chưa nhận ra trống không.] 
 
Thực ra, khi Ấn Độ giáo và Phật giáo nói đến đặc tính không (empty) hay huyễn hóa (illusory 
character) của thế giới hiện tượng hay thế giới hữu hình (the visible world) trong thiên nhiên, họ chỉ 
rõ ràng đến sự vô thường và biến hoại về hình thể của nó. Là vì trên bản chất, tất cả hiện tượng đều 
tạm bợ, không bền vững, không trường cửu. Chúng có đó nhưng rồi lại mất đi, tan đi. Không ai có 
khả năng nắm vững chắc chắn được bất cứ điều gì trong chính tay của mình, cho dù các điều đó đã 
thực sự nằm trong tay. Các loại hạnh phúc, danh vọng, của cải, tài sản đến với ta, ta tưởng đâu mình 
đã thực sự thụ hưởng trọn vẹn, đã nắm chắc trong tay những loại hạnh phúc, danh vọng, của cải đó, 
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nhưng rồi chúng lại lặng lẽ ra đi, như nước tuột ra khỏi bàn tay, để lại trong tâm ta những dư vị buồn 
đau. Nước mắt và phiền não từng đợt lại khởi lên trong tâm ta mỗi khi hạnh phúc, danh vọng đến rồi 
lại ra đi. Chúng thoát ra khỏi tay ta, như nước chảy ra khỏi nắm tay. 
 
Vì thế, khi tâm cố gắng hiểu rõ và kiểm soát sắc trong những phạm trù tư tưởng bằng những phương 
tiện tên gọi và chữ viết, làm cho sự vật hay sự kiện được định danh như thế nào đó, nhưng rồi sắc 
đó vẫn không tồn tại, không lưu lại lâu dài trong ta. Do đó, sắc là huyễn. Từ đó, thọ, tưởng, hành, và 
thức cũng đều huyễn như sắc, vì chúng vẫn không thực chất tính, vô thường và tạm bợ. Cho nên, 
trên lý do này Huyễn thường được xem ngang hàng với danh-sắc (nama-rūpa: name and form). 
 
Trong lúc đó với sự cố gắng nắm bắt hay cố gắng nắm giữ danh và sắc, tâm thực sự nhận ra rằng 
danh-sắc đó rốt ráo là Không, trong ý nghĩa đặc biệt là không thực chất tính, không thể nắm bắt và 
không thể đo lường được, tâm mới biết danh-sắc đó là Huyễn. Thế giới của danh và sắc trở thành 
thế giới thật ngay trong lúc cả hai không còn được tâm bám chặt nữa. Tỉnh thức liền hiện hữu. Ngộ 
liền có mặt. Đây là lúc tâm thấy sắc như thật, danh như thật qua trí huệ Ba La Mật. Thấy như thật, 
có nghĩa “nhận ra như thế” hay “như vậy”, với cách nhận ra này, phiền não và đau khổ không còn 
can thiệp vào nội tâm. 
 
Tóm lại, sự kiện và sự việc thế gian tất cả đều là danh, tên gọi trừu tượng của những phạm trù tâm 
và sắc, hình thể hay thay đổi (fluid form). Nó thoát ra khỏi sự lãnh hội của các triết gia và sự nắm bắt 
của người vui thích tìm cầu như nước từ quả nắm tay nắm chặt. Bởi vì chúng là Huyễn, là Không, là 
không thực chất tính hay vô ngã. Trong lúc đó, các triết gia cố bám chặt vào lời và khái niệm, thì họ 
càng không bao giờ giáp mặt với Huyễn để triệt tiêu huyễn tướng trong tư tưởng. 
 
Cho nên, Huyễn chỉ ra rằng không ai có thể nắm bắt thế giới hiện tượng hay những hình thái của 
chúng trong mạng lưới lời và khái niệm của tâm. Bám chặt vào lời, vào khái niệm, huyễn tướng còn 
xuất hiện. Không lời, không khái niệm trước đối tượng, huyễn tướng không xuất hiện. Đây là cách 
triệt tiêu huyễn tướng để tâm trở nên thanh tịnh trong Thiền Phật giáo. Từ căn bản này, Thiền thiết 
lập Như Huyễn Tam Muội. 
 
Đến đây, ta thấy, thật rõ ràng ngộ và giải thoát hoàn toàn nằm trong gốc rễ Phật giáo. 
 

IV. NHƯ THẬT VÀ NHƯ HUYỄN 
 

1. Từ Như Thật đến Như Huyễn 
 
Để hiểu biết thế gian và tự ngã là như thật, tức thấy như thật, biết như thật, vật thế nào thấy y như 
thế đó vốn là một trong những chủ đề quan trọng trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Phát 
Triển. Lý do là nguyên tắc chuyển nghiệp (the transference of karma) được đặt trên nền tảng thấy 
như thật, biết như thật. Từ phương hướng này, nếu thực sự kinh nghiệm thấy như thật, biết như thật 
thường xuyên, tâm dính mắc liền từ lần được tháo gỡ, tâm nhị nguyên cũng không còn dai dẳng 
trong ta. Tiềm năng giác ngộ ngay đó liền được đánh thức. Nghiệp chướng từ lần được giải trừ. 
Nhưng biết đúng cái gì là như thật, thấy đúng cái gì là như thật, là thấy và biết như thế nào? 
 
Nội dung cơ bản của tiến trình này là trong đó không có bất cứ một sự mô tả định nghĩa gì về đối 
tượng. Nó chỉ là trạng thái thấy trực tiếp (direct vision) hay trạng thái nhận biết thẳng đối tượng mà 
không thông qua sự suy luận của trí năng, trái lại chỉ “nhận ra đối tượng như thế”. 
 
Điều này đòi hỏi ta phải luyện tập để có kinh nghiệm “nhận ra như thế” mà không suy luận. Vì phương 
pháp này không dựa trên giáo điều luân lý hay dồn nén tình cảm, trái lại chỉ trên công phu thực tập. 
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Cần lưu ý, điểm then chốt đàng sau của “nhận ra như thế” là tự ngã phải thanh tịnh. Và đàng sau 
thanh tịnh là “không suy luận”. Thuật ngữ “nắm bắt chân lý” hay “đạt được chân lý”, hay Phật Tánh 
tự hiển lộ trong Phật giáo và trong Thiền dựa trên cơ sở này. 
 
Trong lãnh vực Bát Nhã của Nguyên Thủy hay Phát Triển, ta thường gặp các thuật ngữ như, như 
như hay chân như (tathatā: suchness or thusness; bhūtatathatā). Nội dung thuật ngữ này cho ta biết, 
đây chính là điều “nhận ra như thế”. Vai trò của sự nhận ra này là nội tri giác (inner perception). Nó 
là chức năng của tánh giác (buddhitā). Nó thuộc về sự nhận ra của mắt huệ (prajñācakshus: wisdom 
eye). Phật xếp mắt huệ này vào loại mắt của người bước vào dòng thánh hay mắt của bậc thánh. Vì 
khi người đạt được thấy như thật, tâm của họ trở nên trong sạch và cao thượng. 
 
Mắt huệ không phải thiên nhãn hay nhục nhãn, mà là mắt “nhận ra đối tượng như thế”. Đây là thấy 
như thật, biết như thật. Do đó, khi đạt được kinh nghiệm “nhận ra như thế”, ta sẽ nắm rõ nội dung 
thấy như thật, biết như thật là như thế nào. Đồng thời ta cũng kinh nghiệm thấy hiện tượng thế gian 
là Như Huyễn (illusionlike). 
 
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là 
chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn 
hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã. Nó vượt ra khỏi 
chủ quan và khách quan. Nó ngoài vòng luận lý. Tất cả danh và sắc, có và không, thật và giả, huyễn 
và phi huyễn đều không có mặt, vì tất cả ngôn thuyết đều không có khởi lên trong trường hợp này. 
 
Do đó, Như Huyễn Tam Muội được đặt trên cơ sở thấy như thật. Đồng thời giác ngộ và giải thoát 
cũng đặt trên cơ sở Như Huyễn Tam Muội. Mấu chốt của vấn đề nằm trong không suy luận, tức 
Huyễn. Đây là từ Như Thật đến Như Huyễn. 
 

2. Từ Như Huyễn đến Như Thật 
 
Niệm về thế gian như thế nào, đó chính là vai trò của tâm. Tâm mê tạo ra niệm thế gian trường tồn, 
bất diệt, hạnh phúc bền lâu. Tâm giác nhận rõ tất cả hiện tượng thế gian đều như huyễn, như mộng, 
như hóa (as a transformation). Khi tâm ở trạng thái chủ quan, thấy hiện tượng thế gian là thật. Như 
vậy, cái gì thuộc về chủ quan đều tạm bợ (transiency) và phù du (evanescence), không thực chất 
tính. Và cái gì tạm bợ, phù du, không thực chất tính đều là Như Huyễn. Do đó, tính (the nature) của 
huyễn là tính của thế giới hiện tượng vì trong nó vốn mang bản chất vô thường, trống không, không 
thực chất, ảo hóa, tạm bợ (transiency), và phù du (evanescence). Nó hiện ra và mất đi như ánh sáng, 
như ảo giác; không có thực chất trong chính nó. Trong từng sát na, thế gian luôn luôn trở thành, luôn 
luôn thay đổi, không có gì đứng yên một chỗ, không có gì vững chắc; rất phù du (evanescent) và rất 
tạm bợ (transient). Khi một người thực sự nắm được nguyên lý này, người đó đã bắt đầu bước vào 
dòng thánh. Tâm mê bắt đầu trở thành tâm giác. Sự lãnh hội của họ không còn là chủ quan. Tâm 
của họ không bị rơi vào trạng thái ức chế tâm lý. Họ đã thực sự nhận rõ nguyên lý tâm pháp và sắc 
pháp vốn vô thường, như mộng, như huyễn, như hóa. Túi nặng chấp trước hay dính mắc của tập 
khí/lậu hoặc bị đặt sang một bên. Mắt huệ của người ấy đã tự mở. Nếu củng cố vững chắc khái niệm 
huyễn của hiện tượng thế gian, tâm người đó thoát ra khỏi các thứ điên đảo (Skt: viparyāsa: 
waywardness: tâm điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo); có cái nhìn như thật hiện tượng thế 
gian. 
 
Lúc bấy giờ năng lực tánh giác bắt đầu xuất hiện. 
 
Nên biết, tánh giác, khởi thủy (being primordially) là cái Vô Sinh (the Unborn), Không làm ra 
(Uncreated). Khi các thứ điên đảo không còn xen kẽ khởi lên trong tâm, tánh giác liền có mặt. Đây 
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không phải là trạng thái thức (ý thức) bị chuyển (transferred) để trở thành trí, mà chính là trạng thái 
ý thức không được tự ngã sử dụng nên tánh giác có mặt. Do đó, khi Vô Sinh trong trạng thái hiện 
hữu vững chắc, nghiệp chướng được chuyển, nghiệp thức tái sinh cũng được chuyển. 
 
Đây là nguyên tắc từ Như Huyễn đi đến Như Thật, tạo ra sự chuyển nghiệp (the transference of 
karma). 
 
 

V. TỪ HUYỄN ĐẾN HỌC THUYẾT HUYỄN TRONG HỆ 
BÁT NHÃ 
 

Học thuyết Huyễn 
(Māyā-vāda: The Doctrine of the Illusion; 

The Doctrine of the Unrealness of All Things; 
Illusionism Deceptive Appearance) 

 
Hiểu biết đúng học thuyết Huyễn là một điều kiện cơ bản tiên quyết nhất trong việc học Bát Nhã của 
hai hệ Nguyên Thủy và Phát Triển và cũng lợi ích trong việc hiểu biết học thuyết Huyễn trong Ấn 
giáo. Do đó, phần này được ghi ra để chúng ta nắm được cốt lõi ý nghĩa Huyễn trong Ấn giáo và 
Phật giáo. Tác dụng sự hiểu biết này giúp ta có nhận định đúng về các loại sắc pháp và tâm pháp, 
nói chung là hiện tượng thế gian, để khi giáp mặt hiện tượng, ta không rơi vào điên đảo, giữ tâm 
được thuần tịnh, an lạc. 
 
Trước hết, học thuyết Huyễn hay Như Huyễn đóng vai trò quan trọng trong toàn thể triết học Phật 
giáo Phát Triển, đặc biệt là trong hệ thống Bát Nhã. Nó không phải phủ nhận thực tại, mà là xác định 
thực tại và chỉ cho ta biết rằng làm thế nào thực tại có thể xuất hiện. Và khi thực tại đã xuất hiện, ta 
phải nhận ra bản thể của chúng thực sự như thế nào để ta không lầm chấp về chúng. Đây là mục 
tiêu chủ yếu của toàn bộ hệ thống kinh Bát Nhã thuyết minh về Huyễn. 
 
Thứ hai, học thuyết Huyễn là một học thuyết tương đối. Nó nói rằng sự vật, sự kiện và sự việc đều 
được phác họa (delineated), không phải tự nhiên mà do con người mô tả. Bởi vì trên mặt tục đế, 
chính con người thiết lập khái niệm Huyễn, quy định các đặc tính Huyễn, rồi cuối cùng hệ thống khái 
niệm Huyễn lại thành những định lý để dễ truyền thông. Đây là Phật và các triết gia Ấn Độ dùng 
phương tiện để cảnh tỉnh con người trước các đối tượng giác quan, phải luôn luôn đề cao cảnh giác: 
chớ lầm lẫn sự vật, sự kiện, và sự việc; nói chung là chớ lầm lẫn sắc và tâm. Nếu lầm lẫn, trước hết 
chính ta sẽ rơi vào phiền não, khổ đau, và luân hồi mãi mãi, sau đó còn gây ảnh hưởng cho tha nhân. 
Chứ trên mặt chân đế, Huyễn vốn không tên. Nó chẳng có từ vô thủy. Trái lại từ vô thủy, có những 
trạng thái biến thiên không dừng của hiện tượng tâm và vật. 
 
Vậy, học thuyết nêu lên những điểm then chốt gì? 
 
Dưới đây là bản tóm lược những điểm then chốt trong học thuyết Huyễn của Ấn giáo và Phật giáo: 
 

1. Sắc không tự tánh 
Học thuyết Huyễn khẳng định rằng sắc không tự tánh (no self-nature) hay không bản hữu (have no 
own being). Vì vật chất (sắc) không hiện hữu trong chính nó, mà chỉ tương quan với không gian 
(relation to a space) và tương quan với cái khác. Trong ý nghĩa này, vật thể cứng và không gian, âm 
thanh và sự im lặng, sự hiện hữu và không hiện hữu, bề mặt và đáy nền, tất cả đều không thể tách 
rời nhau. Chúng nương tựa lẫn nhau hay khởi lên cùng nhau. Đó gọi là “duyên hợp”: cái này có thể 
được xem là phần tử của cái kia. Đây là quy luật Duyên Sinh mà Phật đã giảng trong lý thuyết Mười 
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Hai Nhân Duyên:  
 
Cái này có, cái kia có: Īmasmiṃ sati idaṃ hoti; 
Cái này sinh, cái kia sinh: Imassuppāda idaṃ uppajjati; 
Cái này không, cái kia không: Īmasmim asati idaṃ na hoti; 
Cái này diệt, cái kia diệt: Imassa nirodhā idaṃ nirujjahti. 
 

2. Tính không thực của vạn hữu  
Học thuyết Huyễn là học thuyết nói về tính không thực của vạn hữu, có nghĩa vạn pháp trên thế gian 
đều hiện hữu không thực (not truly existent) mà chỉ hiện hữu trong ý nghĩa hão huyền (an illusory 
sense) hay như mộng (dreamlike), cho dù các sự kiện thực sự đang hiện hữu ở đây. Chỉ vì tất cả 
hiện tượng không tự ý khởi lên hay tự ý dựng lên, mà do chính sự tưởng tượng sáng tạo của con 
người hay do sự tương tác cùng khởi lên của các nhân tố khác. Giống như khi nằm mơ thì thấy cảnh, 
thấy người, khi thức dậy chẳng thấy chi cả. 
 

3. Không căn nguyên 
Học thuyết Huyễn cho biết thế giới hiện tượng đều không căn nguyên (ajātivāda: non-origination). 
Không ai biết rõ đầu mối của thế gian hiện tượng khởi lên từ khoảng thời gian nào. Vì thế nó cũng 
được gọi là vô thủy. 
 

4. Không giả, không thật 
Theo học thuyết Huyễn, chẳng có sự hiện hữu hư giả (illusory existence) hay hiện tượng hiện hữu 
nào là thật. Nó cho ta biết điều gì có vẻ nhìn thông thường là thật (true) hay có thật (real), nhưng 
thực tế thì không, hoàn toàn hư dối (delusion) và hão huyền (phantom). Như thấy sóng nắng, tưởng 
là nước. Thấy sợi dây, tưởng là con rắn. 
 

5. Ảo cảnh, hư giả 
Toàn thể thế giới và sự sáng tạo vũ trụ, chủ thể (subjective) và khách thể (objective) đều huyễn hóa 
(illusory). Đối tượng của giác quan chúng ta, cơ chế thân chúng ta, tâm thức chúng ta, sự suy luận, 
các thời đại, không gì khác hơn chỉ là ảo cảnh (phantasmagoric). Vật chất chính nó không có sự hiện 
hữu chân thực. Màu sắc, âm thanh, và tất cả vật được thấy bằng mắt thường hay được nhận ra 
bằng giác quan, cũng như không gian và các chiều không gian đều là hiện tượng hư giả (fallacious) 
như nhau. 
 

6. Giả và không 
Học thuyết so sánh thế gian, hiện tượng thế gian và những phần vật chất trong hiện tượng thế gian 
là ảo tượng (a mirage), tuyệt đối phi hữu hay không thực chất, nhưng có lúc lại nói sự hư giả 
(deceptiveness) về hiện tượng thế gian. Chỉ vì vật chất, dù có trước mặt, thực chất lại không thực 
thể, không thực chất tính. Không ai tìm thấy đơn vị nhỏ nhất của vật chất như thế nào. Cho nên nói 
nó là giả, thực chất là không hay giả có. 
 

7. Hoàn toàn giả 
Theo học thuyết Như Huyễn, không có vật gì hiện hữu là thật, chúng hoàn toàn hư giả.  
 
Thí dụ:  Như một huyễn sư (māyākāra: a showman) hay người phụ việc của ông có thể làm ra một 
đám đông người ở giữa ngã tư đường rồi làm cho đám người đó biến mất (disappear): thử hỏi có ai 
bị giết, bị chết, bị tiêu diệt hay làm cho biến mất chăng? 
(Kinh Bát Nhã Ba La Mật, 25000 câu, tr. 186. Trích trong Indian Buddhism, tr. 367-368, tác giả A. K. 
Warder). 
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VI. HUYỄN TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
 
Đức Phật là người đầu tiên đã xây dựng khái niệm Huyễn trong giáo lý của Ngài. Để giúp chúng ta 
nắm được ý nghĩa sai lầm trong việc chấp thân năm uẩn là thật và trường tồn vĩnh viễn, Phật thường 
giảng trong nhiều bài kinh bằng cách phân tích toàn thể nhân cách con người trong mỗi phần hợp 
thành hay mỗi uẩn đều tạm bợ (transitory), và là nguồn cội của bất toại nguyện hay đau khổ. Không 
có thứ nào trong thân năm uẩn này là thường hằng và an lạc (blissful). Quan điểm cái “Tôi” thường 
hằng và an lạc chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng hay một quan niệm chấp ngã sai lầm mà Phật 
muốn giúp chúng ta thoát ra khỏi quan niệm sai lầm đó. 
 
Trong kinh Bọt Nước (Kinh Tương Ưng III, 114, tr. 252-256) (S. III. 114), Phật nói: 
 
“Ví như, này các Tỳ kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo 
thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý (đúng đắn, thích nghi: duly) quán sát trò ảo thuật 
ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ là 
trống rỗng, hiện rõ là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật 
được? 
 
Cũng vậy, này các Tỳ kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại… hoặc xa hay gần; Tỳ kheo 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ là trống không, hiện rõ là trống rỗng, hiện rõ là 
không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ kheo, lại có lõi cây trong thức được? 
 
Thấy vậy, này các Tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc… đối với thọ… đối với 
tưởng… đối với các hành… nhàm chán đối với thức… do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy 
giải thoát… 
 
Bậc Đạo sư lại nói thêm: 
 
Sắc ví với đống bọt, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuật, 
Đấng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy…” 
 
Rồi đến bài kinh Phân Bò, Tương Ưng III, Phật giảng giải thêm về sự không thật chất tính của năm 
uẩn: 
 
“Này các Tỳ kheo, không có bất kỳ sắc nào… thọ nào,… tưởng nào,…, hành nào,… thức nào,… là 
thường còn (permanent), thường hằng (everlasting), thường trú (constantly abiding), không biến hoại 
(changeless), vĩnh viễn thường hằng (eternal), vĩnh viễn trú như vậy (identically abiding forever)… 
 
Rồi Thế Tôn (the Blessed One) cầm lên một miếng phân bò và nói với Tỳ kheo ấy: 
 
“Nếu được một ngã nhỏ (attabhāva: seflhood) như thế này, này Tỳ kheo, là thường còn, thường hằng, 
thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống phạm hạnh (a life 
of purity) để hoàn toàn đoạn tận khổ đau (for the complete eradications of suffering) không thể thực 
hiện được…” (Tương Ưng bộ kinh, tr. 258-259) (S. III. 147). 
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Phật đã phân tích toàn thể nhân cách con người gồm năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong 
mỗi uẩn đều tạm bợ. Chúng tuy có mà không bao giờ ở trạng thái chắc chắn, vì chúng vô ngã, tức 
không thực chất tính. Chúng luôn luôn ở tình trạng vô thường và biến đổi từng sát na. Và tất cả cái 
gì vô thường, Phật cho biết, chúng đều đưa đến đau khổ. Trong bài pháp đầu tiên, khi giảng cho 
Năm Người Bạn Cũ, Phật đã nói rõ điều này. Về sau, Phật cũng giảng thêm cho ngài Anurādha. Phật 
cho biết mầm mống đau khổ vốn do chấp đây là “Cái này là của tôi”, “Cái này là tôi”, “Cái này là tự 
ngã tôi”. 
 
Phật hỏi ngài Anurādha: “Ông nghĩ thế nào, này Anurādha, sắc là thường hay vô thường? 
 
– Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
 
– Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
 
– Là khổ, bạch Thế Tôn. 
 
– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: Cái này là của tôi. 

Cái này là tôi. Cái này là tự ngã tôi?” 
 
– Thưa không, bạch Thế Tôn. 
 
– Thọ… tưởng… các hành… thức là thường hay vô thường? 
 
– Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
 
– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: Cái này là của tôi. 

Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi? 
 
– Thưa không, bạch Thế Tôn. 
 
– Do vậy… thấy vậy… không còn trở lui trạng thái này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy”. 
(Tương Ưng bộ III, kinh Anuradha, 116) 
 
Trong kinh Quán Kiến, Tương Ưng III, 46, tr. 90-91, Phật nói rõ: 
 
“Này các Tỳ kheo, những Sa Môn hay Bà La Môn nào quán tự ngã dưới nhiều hình thức sai khác, 
quán cả năm thủ uẩn (pañcupādānakkhandhe: the five groups of grasping) hay quán một trong năm 
thủ uẩn”. 
 
“Thế nào là năm? Này các Tỳ kheo, ở đây có kẻ vô văn phàm phu (an uninstructed worldling) không 
thấy bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh… quán sắc 
(regards corporeality) như là tự ngã (the self), hay tự ngã có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong sắc. [Tiếp theo là quán thọ, tưởng, hành, thức như lối quán của phần trên của sắc uẩn]. Nếu 
quán như vậy (seeing in this manner), thời đi đến chấp kiến: “Tôi là”. Này các Tỳ kheo, khi đi đến 
chấp kiến “Tôi là”, thời năm căn nhập vào hiện hữu (avakkanti: rơi vào tái sinh: falling into or coming 
down into existence/rebirth). 
 
Này các Tỳ kheo, có Ý, có Pháp, có Vô minh giới (avijjā-dhātu: yếu tố vô minh). Cảm xúc bởi cảm 
thọ, (cảm thọ này) sanh do xúc chạm với vô minh; kẻ vô văn phàm phu đi đến chấp kiến “Tôi là”... 
 
Từ chấp kiến “Tôi là” sẽ đi đến chấp “Cái này là của tôi”, rồi chấp “Tôi sẽ là”, “Tôi sẽ không là”. Rồi 
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tiếp tục sinh ra những chấp kiến khác, như “Tôi sẽ hiện hữu với sắc”, “Tôi sẽ hiện hữu với vô sắc”, 
“Tôi sẽ hiện hữu với tưởng”, “Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng”, “Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng”. 
 
Nhưng với vị Đa Văn Thánh đệ tử (the instructed noble disciple), vô minh được đoạn trừ và minh 
(knowledge) khởi lên… không chấp kiến “Tôi là”, không chấp kiến “Cái này là của tôi”… ” (S. III. 46) 
 
Rồi trong kinh Trói Buộc, Tương Ưng 164, (tr. 294) đức Phật cho biết:  
 
“Người như vậy, này các Tỳ kheo, được gọi là vị Đa Văn Thánh đệ tử, không bị trói buộc bởi các trói 
buộc của sắc, không bị trói buộc bởi các trói buộc nội ngoại, vị ấy đã thấy bờ bên kia. Ta nói, vị ấy 
được giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ”. (S. III. 164) 
 
Phật giảng và phân tích thực chất các pháp là vô ngã. Trong Pháp Cú, câu 279, Phật nói: “Chư pháp 
vô ngã: sabbe dhammāa anattā”. 
 

VII. HUYỄN TRONG HỆ KINH BÁT NHÃ 
 
Mục tiêu của Bát Nhã Ba La Mật là nhắm thay đổi cách nhìn của chúng sinh về thế giới hiện tượng 
từ tư tưởng, tình cảm, cảm giác dưới nhiều góc độ khác nhau. 
 
Đức Phật nói: Giống như huyễn sư bằng huyễn thuật của mình làm trò ảo thuật hiện ra đám đông 
người ở ngã tư đường. Ngay khi đám đông người vừa được thấy tức thì họ liền biến mất. Này Tu Bồ 
Đề, ông nghĩ sao? Đám đông người đó, họ có thực sự đến từ chỗ xác định nào đó không? Họ có phải 
là những thực tại thực không? Họ có thực đi qua chỗ nào đó không? Họ có bị diệt mất không? 
 
Tu Bồ Đề: Bạch Thế Tôn, không! 
 
Đức Phật nói: Bồ Tát lại cũng như vậy. Dù độ vô lượng chúng sanh đến Niết Bàn, thực ra không có 
chúng sanh nào được độ đến Niết Bàn. Những ai không kinh sợ chút nào, ngay khi nghe những pháp 
như thế, đó là thực Bồ Tát được củng cố trong áo giáp (armour) Đại Thừa. (Kinh Bát Nhã 8000 câu, 
Phật Mẫu, 4b) 
 
Rồi các Thiên Tử hỏi Tu Bồ Đề:  Có phải tất cả chúng sinh đều như Huyễn hay không như Huyễn 
chăng? 
 
Tu Bồ Đề: Này các Thiên Tử, tất cả đều như Huyễn; lại nữa, tất cả chúng sanh đều như mộng 
(svapna). Vì sao? Vì giữa chúng sanh và Huyễn hay mộng không khác; cũng không trái với hai bên. 
Cho nên, tất cả chúng sanh đều như Huyễn, như mộng. Bốn quả Thanh văn cũng như Duyên Giác 
đều như Huyễn, như mộng; cho đến chính Chánh Đẳng Giác cũng như Huyễn, như mộng. 
 
Các Thiên Tử: Nếu như thế, có phải Niết Bàn cũng như Huyễn, như mộng chăng? 
 
Tu Bồ Đề: Thực vậy, Niết Bàn cũng như Huyễn, như mộng, huống chi các pháp còn lại!  
 
Các Thiên Tử: Vì sao thế? 
 
Tu Bồ Đề: Kể cả khi các ông công bố rằng có pháp nào cao hơn Niết Bàn, tôi cũng nói với các ông 
rằng nó cũng không hơn Huyễn và mộng; vì giữa chúng không khác, không trái với hai bên. (Kinh 
Bát Nhã 8000 câu, Phật Mẫu, 6b) 
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Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, Ông có nghĩ Huyễn khác với sắc và sắc khác với Huyễn 
không? Lại nữa, Ông có nghĩ Huyễn khác với Thọ, Tưởng, Hành và Thức; và Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức khác với Huyễn không? 
 
Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, không, chúng không khác. Nếu sắc khác với Huyễn, nó không phải là 
sắc; nếu Huyễn khác với sắc, nó không phải là Huyễn, Huyễn là sắc, sắc là Huyễn. Thọ, tưởng, hành 
và thức cũng đều như vậy”. 
 
Đức Phật: Này Tu Bồ Đề, ông có nghĩ năm thủ uẩn lập thành Bồ Tát hay không? 
 
Tu Bồ Đề: Bạch Thế Tôn, không. 
 
Đức Phật: Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng năm thủ uẩn này chính là Huyễn. Vì sao? Vì sắc là Như 
Huyễn, và thọ, tưởng, hành, và thức đều Như Huyễn; và năm uẩn, sáu căn là những điều lập thành 
Bồ Tát. Do đó, Bồ Tát cũng Như Huyễn. Vì vậy, những ai tự mình muốn học trí huệ Ba La Mật nên 
học trong Huyễn… Nhưng những Bồ Tát nào mới bắt đầu tu tập có thể kinh hoàng sợ hãi và đưa đến 
lầm lạc nếu họ không được những thiện tri thức hướng dẫn đúng đắn”. 
(Kinh Bát Nhã 8000 câu: Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā, Phật Mẫu, 3b) 
 

Huyễn trong kinh Đại Bửu Tích 
 
Các Bồ Tát sau khi được Phật giải nghi, nhận ra đầu mối các pháp đều không chân thật, hư vọng, 
không, và như huyễn, do ngu si, chấp ngã mà thấy các pháp đều thật, đồng thanh nói: 
 
Tất cả pháp Như Huyễn  
Trong ấy vô sở hữu, 
Đều do phân biệt khởi, 
Tất cả pháp đều Không 
Điên đảo hư vọng tưởng, (Because of our perverted, delusive thoughts)  
Ngu si lòng chấp ngã… (And our ignorant, ego-grasping minds…) 
(Đại Bửu Tích, Kinh 36, Phẩm thứ 9, Thần Thông Chứng Thuyết, tr. 393) 

 
KẾT LUẬN 
 
Trong hệ thống kinh Nguyên Thủy và Bát Nhã, Huyễn (Māyā) là phương thức giáo hóa thiết thực của 
Phật nhắm chuyển đổi nhận thức con người; giúp con người phá vỡ những chấp trước sai lầm về 
thân, tâm, người, cảnh, vật thể để tâm trở nên thuần tịnh, thanh thản, cứu cánh đạt được giác ngộ 
và giải thoát. 
 
Phật giáo cho rằng Huyễn thì không bị triệt tiêu hay bị loại bỏ, vì chính sự chứng ngộ đồng nhất với 
Huyễn và Không. Sự chứng ngộ này sẽ mang lại giải thoát và giác ngộ. 
 
Mục tiêu của Bát Nhã Ba La Mật là nhắm thay đổi cách nhìn của chúng sinh về thế giới hiện tượng 
từ tư tưởng, tình cảm, cảm giác dưới nhiều góc độ khác nhau qua sự chủ động của tự ngã. Khí giới 
tuyệt hảo của Bát Nhã là tuyên bố tất cả là Như Huyễn. Tất cả hiện tượng chỉ là trống không, không 
thực chất tính. 
 
Theo Ngài Long Thọ, “Trẻ thơ thấy mặt trăng trong nước, trong lòng nổi dậy muốn vớt trăng lên, rồi 
duỗi tay vào nước…” Bồ Tát nhận ra Như Huyễn, người ngu thấy thật. Vì vậy, phải trải qua Tánh 
Không hay Chân Như mới hiểu thuyết Như Huyễn của Bát Nhã Ba La Mật. Cho đến Niết Bàn cũng 
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như huyễn, như mộng”. 

CHÚ THÍCH 
 
3a.

Hinduism: Ấn Độ giáo. 
 
Ấn giáo là tiếng gọi chung của nhiều đạo giáo tại Ấn Độ theo hệ thống kinh Vệ Đà, trong đó có Bà La Môn 

giáo. 

 

Xuất nguyên của từ này khởi đầu có điển tích như sau: Tại Ấn, có con sông Sindhu. Khi người Ba Tư (hồi giáo) 

xâm chiếm Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10, họ đọc trại sông Sindhu là sông Hindu vì họ phát âm vần s thành h. Từ đó, 

người Ba Tư gọi sông Sindhu là sông Hindu. Người dân sống dọc theo sông Hindu được gọi là người Hindu. 

Khi người Anh cai trị Ấn Độ, họ phân biệt đạo Hồi (Muslim) với các tôn giáo theo kinh Vệ Đà (trong đó có đạo 

Bà La Môn) trên đất Ấn là Hinduism. Sau đó, từ này được phổ biến rộng rãi tại Tây Phương, được xem là Ấn 

Độ giáo. 

 

Theo thống kê vào năm 1971 của chánh phủ Ấn, có khoảng 83% dân số theo đạo Hindu, 11% theo đạo Hồi. 

Phần còn lại là các tôn giáo như Công Giáo (3%), đạo Sikh (Sikhism) 2%. Riêng tại Đề Li, đạo Sikh có 7%, tại 

Punjab có 60%. Kỳ Na giáo (Jainism) 0.5%. Phật giáo, 0.75%. Phần còn lại là các tôn giáo khác, như Juadaism, 

và đạo Zoroatrianism. 

 

Về nguồn gốc từ India là do Đại Đế Alexander (Hy lạp) khi xâm chiếm Ấn Độ vào khoảng năm 325 trước công 

nguyên, lúc băng qua sông Sindhu, ông đặt tên sông này trước lại là sông Indus, phù hợp theo sự phát âm của 

người Hy Lạp. Và vùng đất ông xâm chiếm được gọi là India. Riêng người dân Ấn Độ, họ tự xưng là Bhārat. 

Bhārat có liên hệ đến tên của một vị vua đã cai trị Ấn Độ vào thời cổ là Bhārata. 

 
3b.Ảo Nghĩa Thư: Bản luận triết học. 

 
Đây là bộ kinh tối cổ thứ hai của Ấn Độ giáo (Hinduism), được xem là phần chót của kinh Vedas, và vì thế 

được gọi là Vedānta. 

 

Như những khái niệm cơ bản khác của hệ thống triết học Ấn Độ, Ảo Nghĩa Thư cũng lập thành ba khái niệm 

cơ bản là: tự ngã (ātman) hay linh hồn, nghiệp (karma), và giải thoát (mokśa). Giải thoát là khái niệm lý tưởng 

cao nhất mà người theo Ấn độ giáo (Hindu) xem là quan trọng bậc nhất. 

 

Nội dung Ảo Nghĩa Thư chứa những khái niệm về vũ trụ, về sự trùm khắp (all-pervading) của Brahman, về bản 

chất thuần nhất của vật chất và tinh thần; về thiên nhiên, về đời sống, tâm, và thân người; phân biệt về sự liên 

quan giữa thân, tâm, và tự ngã; tánh của tri thức (knowledge) và các loại giá trị tri thức; tánh (the nature) và 

bản nguyên chân lý (origin of truth); các loại thực thể; sự liên quan giữa duy tâm (idealism) và duy thực 

(realism); vấn đề giải thoát, tánh của giải thoát và con đường đưa đến giải thoát. 

 

Về bản chất nội dung, thuật ngữ Upaniṣad có nghĩa:  

upa = bên cạnh của, dưới, phía dưới; 

ni = xuống; 

sad = ngồi. 

Upaniṣad = ngồi xuống ở bên chân người khác để nghe những lời dạy của họ (những lời này có tính cách mật 

nghĩa, bí mật thuyết hay mật ngôn). 
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Đây là bộ kinh cổ thứ hai của Ấn Độ giáo (Hinduism), xuất hiện trên 2500 năm vào khoảng năm 750-550 trước 

công nguyên cũng do sự truyền khẩu từ các vị Hiền Thánh. Nội dung kinh đặt trọng tâm vào việc xây dựng học 

thuyết ātman (học thuyết linh hồn cá nhân/tự ngã). Linh hồn này có cùng một bản chất như Brahman: đại hồn 

hay linh hồn phổ biến (universal soul), được xem như Thượng Đế. Ātman sẽ được giải thoát chỉ khi nào hòa 

nhập cùng Brahman. 

 

Kinh Upaniṣad là phần kinh kết thúc của kinh Vedas, mang tính chất triết học siêu hình của Ấn Độ, vì thế nó 

cũng được gọi là Vedānta (anta có nghĩa “kết thúc”). 

 

Trọng tâm kinh nhắm vào xây dựng những đức tin căn bản cho môn đồ theo Ấn Độ giáo: 

 

-  Thứ nhất là có sự đầu thai của linh hồn. 

- Thứ hai là niềm khát vọng được giải thoát, không còn luân hồi. 

-  Thứ ba là Brahman là Thượng đế, đấng Tạo Hóa, tạo ra thế gian, vũ trụ.  

-    Thứ tư là Ātman (ngã/linh hồn) là tác nhân của chính nghiệp (karman) của nó và chính vì vậy nên ātman 

phải lãnh quả báo (phala) do nó tạo ra trong kiếp sống vừa qua của nó. 

 
3c.  Vệ Đà = Vedas 
 
Tên kinh tối cổ của Ấn Độ giáo (Hinduism), gồm 4 bộ: Ṛig Veda, Yajur Veda, Sāma Veda và Arthava Veda. 

Kinh này do các nhà hiền thánh (Rishis) cổ xưa nói ra. 

 

Vệ Đà (Skt: Veda: sự hiểu biết: knowledge). Nghĩa của từ Veda là “sự hiểu biết nghi lễ cúng vái” (knowledge 

of rituals).  

 

Đây là tên kinh tối cổ của người Hindu, gồm ba quyển: 

a. Ṛig-Veda (tập thơ Vệ đà),  

b. Sāma-Veda (tập bài hát Vệ Đà), và 

c. Yajur-Veda (tập ghi những lời tiên tri), được truyền khẩu từ các vị Hiền Thánh (Rishis) đến dân chúng về 

nghi lễ thờ cúng các vị thần linh. Và để dễ nhớ, mỗi khi hành lễ dân chúng phải tụng đọc lại những lời kinh đã 

được dạy bằng truyền khẩu. Những vị Hiền Thánh này sống dọc theo các vùng thượng lưu, hạ lưu sông Indus. 

Sông này dài 2900 cây số, chảy dài từ Tây Tạng đến Nepal, Iran, Pakistan, xuyên dọc theo dãy Hi Mã Lạp Sơn, 

giữa biên giới Ấn Độ đến biển Ả Rập. 

 

Trong đó, bộ Ṛig-Veda là bộ xưa nhất, đến nay hơn 5000 năm, xuất hiện vào khoảng năm 4000 và 2500 trước 

công nguyên, trước khi người Aryan đặt chân lên Ấn Độ. 

 

Khi giống dân Aryan (sắc dân Ấn-Âu: Indo-European) từ những vùng của nước Ba Tư đặt chân đến vùng 

Punjab, hạ lưu sông Indus vào khoảng giữa năm 1400 và 1000 trước công nguyên, họ kết tập lời truyền khẩu 

của các vị hiền thánh, làm thành 3 bộ kinh Vedas, rồi lập thành đạo Hindu (Hinduism), gọi là Ấn Độ giáo. Về 

sau, người Aryan tạo ra thêm bộ thứ tư là Atharva-Veda, chuyên biệt về thần chú (mantra) và nghi lễ cúng lửa 

linh thiêng. Toàn bộ kinh Vedas được lập thành bằng những câu tụng, kệ với những nội dung ca ngợi, tôn kính 

những hiện tượng thiên nhiên và nhân cách hoá các hiện tượng đó thành những vị thần (phạm thiên: deities), 

như thần Lửa (Agni), thần Mặt Trời (Sùrya), thần Rạng Đông (Usas), thần Bão (Maruts), thần Mưa và Chiến 

Tranh, tạo ra sấm sét, mưa bão (Indra), thần Quyền Lực Thiêng Liêng (Varuna), thần Danh Dự (Mitra), thần 

Chết (Diêm Vương: Yama), v.v... Trong số đó, thần Indra được dân Aryan tôn sùng là vị thần vua tất cả vị thần 

khác, có đầy đủ sức mạnh và quyền năng. 

(Trích và tóm lược lại trong bộ Từ Điển Thiền và Phật học). 

 
HẾT   
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THÍCH THÔNG TRIỆT 

 
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 3 

BÀI ĐỌC THÊM  số 4 
 

 

VÔ TÂM TRONG THIỀN 
 
Mục tiêu dạy Thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hướng dẫn người tu đạt được chân tâm, tức 
tánh giác qua phương thức KHÔNG LỜI. Muốn hiển thị (unfold) “đạo không lời”, Tổ đưa ra 
thí dụ về mẫu chuyện hỏi đáp giữa hai thầy trò, nhắm giúp người tu nhận ra tác dụng thâm 
sâu của Không Lời qua phương thức chỉ bày tác dụng của vô tâm. Dưới đây là bài pháp 
ngắn được học giả D.T. Suzuki (1869-1960) trích trong “Tiếng vang sa mạc:  Echoes of the 
Desert” (trang 77) của  Dr Keiki Yabuki, rồi in trong “Essays in Zen Buddhism, Third Series” 
pp. 26-27. Tài liệu này gồm những bản in tay (manuscripts) được tìm thấy tại động Đôn 
Hoàng và được lưu trữ tại bảo tàng viện Anh Quốc. 
 
Bài Pháp được xem là phương cách dạy đạo rốt ráo, xúc tích và ngắn gọn của Tổ Đạt Ma. 
Nếu nắm được tác dụng tối hậu của phương pháp Không Lời đưa đến giác ngộ, ta sẽ nhận 
ra cốt lõi nguyên lý siêu lý luận mà từ đó đức Phật đã thành đạo qua trạng thái Tâm Như. 
 
Bồ Đề Đạt Ma nói: Lý rốt ráo (the ultimate reason) vốn không lời (without words), nhưng 

mượn lời để diễn tả lý. Đại Đạo không hình sắc, nhưng để tiếp xúc với kẻ không tu 
(the uncultivated), nó tự biểu lộ thành hình sắc. Bây giờ giả sử có hai người thảo 
luận về Vô tâm. Đệ tử hỏi thầy: 

Đệ tử: Lý rốt ráo là hữu tâm hay vô tâm? 
Thầy: Vô tâm. 
 
Đệ tử: Nếu vô tâm, ai làm tất cả cái đang thấy, đang nghe, đang nhớ, đang nhận ra4? Ai là 

người nhận ra cái vô tâm? 
Thầy: Chính do vô tâm mà có thể thấy, nghe, nhớ, nhận ra. Chính do vô tâm, vô tâm được 

nhận ra (is recognized). 
 
Đệ tử: Làm thế nào vô tâm có thể thấy, nghe, nhớ, hay nhận ra (recognize)? Vô tâm lẽ ra 

không thể làm được tất cả việc này. 
Thầy: Dù ta là cái vô tâm, ta có thể thấy, nghe, nhớ, và nhận ra. 
 
Đệ tử: Nếu thầy có thể thấy, nghe, nhớ, và nhận ra, thầy không thể là cái vô tâm; thầy phải 

là người hữu tâm. 

 
4   Trong tâm lý học Phật giáo, “cái thấy, cái nghe, nghĩ, và biết” (dṛiśṭa, śruta, mata, jñāta) đều do năng lực kiến giải của 

giác căn (Skt: buddhindriya), tức tánh giác (buddhitā), trong đó chỉ có sự biết, sự phân biệt, sự nhận thức về môi trường 

hay đối tượng mà không có lời. Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích trạng thái “thấy, nghe, nghĩ, biết” này là “Vô Tâm”. Thông 

thường người chưa học thiền không nhận ra ý nghĩa “Vô Tâm”. Lý do là trong “thấy, nghe, nghĩ, biết” theo thường tình 

thế gian đều có lời, tức hữu tâm. Đây là sự biểu lộ những sắc thái của tâm thức (mental consciousness). Chú thích của 

chúng tôi. 
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Thầy: Thấy, nghe, nhớ, nhận ra — tất cả những điều này chính là việc làm (acts) của vô 
tâm. Ngoài thấy, nghe, nhớ, nhận ra không có cái vô tâm. Ta sợ con không hiểu điều 
này, nên ta thấy vấn đề này cần được giảng giải từng bước và con được hướng dẫn 
để thấy sự thực bên trong. Thí dụ, đang thấy, tất nhiên có cái thấy, và đây là vì có 
cái không thấy (the not-seeing); như vậy chính cái thấy là của vô tâm. Đang nghe, 
chính là có cái đang nghe, và đây là vì có cái không nghe (the not-hearing). Như 
vậy, chính cái nghe là của vô tâm. Đang nhớ (remembering), chính là có cái đang 
không nhớ (the not- remembering). Như vậy, chính cái đang nhớ là của vô tâm. 
Đang làm, tất nhiên có cái đang làm, và cái làm này thực ra là không làm; cái đang 
làm chính là của vô tâm. Cho nên, ta nói thấy, nghe, nhớ, nhận ra, tất cả đều là của 
vô tâm. 

 
Đệ tử: Làm sao biết cái đó là của vô tâm? 
Thầy: Con xem xét vấn đề kỹ thêm và nói cho ta xem, nếu Tâm có bất kỳ hình tướng gì có 

thể cảm nhận. Nếu con nói rằng nó có, như vậy nó không phải là Chân Tâm (real 
mind). Nó có được xem như hiện hữu ở trong hay ở ngoài hoặc ở giữa không? Tâm 
không ở bất cứ chỗ nào của ba điểm này cả. Nó cũng không được cảm nhận 
(perceived) như hiện hữu ở bất cứ nơi nào khác có thể được. Vì thế, nó mới là vô 
tâm. 

 
Đệ tử:   Bạch thầy, nếu vô tâm ở khắp mọi nơi (prevails everywhere), lẽ ra chẳng có tội cũng 

không có công đức gì cả. Vậy tại sao tất cả chúng sinh luân hồi trong lục đạo 
(transmigrate in the six paths of existence) và mãi mãi đi trong vòng sanh tử? 

Thầy: Đây là vì tất cả chúng sinh mờ mịt (confused) trong tâm để ôm ấp ảo tưởng (the 
illusive idea) về một thực tại (cá biệt) trong vô tâm, và tạo ra tất cả loại hành vi, chấp 
trước sai lầm (erroneously cling) về ý niệm rằng quả thực có cái tâm rõ biết (a 
conscious mind). Vì lý do này, họ luân hồi trong lục đạo và mãi mãi đi trong vòng 
sanh tử. 
Giống như trong bóng tối một người thấy cái bàn hay sợi dây người đó tưởng là hồn 
ma (a departed spirit) hay con rắn, rồi sợ hãi do chính sự tưởng tượng của mình tạo 
ra. Cũng trong cách như thế, tất cả chúng sinh chấp trước ảo tưởng sáng tạo của 
mình, ở chỗ vô tâm, họ lầm tưởng (erroneously imagine) là thực tại của tâm rõ biết 
(a conscious mind). Như thế nhiều loại hành vi khác nhau được tạo tác, và quả thực 
là có luân hồi trong lục đạo. Những chúng sinh như thế cần được khuyên dạy để 
gặp thiện tri thức (a good friend), người (có trí tuệ tâm linh rộng lớn), và thực hành 
thiền định. Điều này sẽ dẫn họ đến ngộ (realization) vô tâm. Khi điều này được làm, 
tất cả nghiệp chướng (karma-hindrances) đều tan biến (vanish) và chuỗi sinh diệt bị 
cắt ra từng mảnh. Như ánh mặt trời một khi thể nhập vào bóng đen thì xua tan tất 
cả những gì là tối tăm. Tất cả tội lỗi của chúng sinh bị triệt tiêu (destroyed) khi họ 
chứng ngộ (realize) vô tâm. 

 
Đệ tử: Là người vô minh, tâm con chưa hoàn toàn sáng tỏ đối với công năng (functioning) 

của sáu căn khi chúng đáp ứng mọi nơi [đối với sự kích thích] ra sao5. 

 
5
  Ông Suzuki chú thích: “Trong câu hỏi này có vẻ thiếu sót nên có vô nghĩa. Sự trả lời của ông thầy cũng hình như không 

hoàn toàn đúng với câu hỏi”.  
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Thầy: Nhiều phương cách khác nhau (various contrivances) được xúc tiến bằng lời. 
 
Đệ tử: Tham dục và giác ngộ, sinh tử và niết bàn, thực ra có phải là của vô tâm không? 
Thầy: Quả thực chúng thuộc vô tâm. Chính vì sự lầm chấp (erroneous clinging) của tất cả 

chúng sinh đối với ý niệm tâm rõ biết nên có tất cả loại tham dục và sinh tử, giác 
ngộ, và niết bàn. Nếu họ được tỏ ngộ (awakened to) vô tâm, thì tham dục không có, 
sinh tử không có, niết bàn không có. Cho nên, vì những người nuôi dưỡng ý niệm 
tâm rõ biết, Như Lai nói sinh tử; giác ngộ đối đãi với (opposed to) tham dục, niết bàn 
đối với sinh tử. Tất cả tên gọi đó đều là pháp nhân duyên. Khi đạt được vô tâm, 
chẳng có tham dục cũng không có giác ngộ, không có sinh tử hay niết bàn. 

 
Đệ tử: Nếu không có giác ngộ cũng chẳng có niết bàn, làm thế nào chúng ta giải thích giác 

ngộ mà chư Phật trong quá khứ đã đạt được? 
Thầy: Điều này được nói vì do văn cú quy ước (conventional phraseology). Bao lâu chân 

lý tuyệt đối được quan tâm đến thì chẳng có điều như thế. Vì vậy, kinh Duy Ma Cật 
(Vimalakīrti) nói rằng chẳng có thân trong đó giác ngộ được chứng (realized), chẳng 
có tâm qua đó giác ngộ được ngộ (realized). Lại nữa, kinh Kim Cang (Vajracchedikā) 
nói rằng không có pháp, không có thực tại mà ta có thể cho là đắc. Tất cả sự đắc 
(attainment) của chư Phật thực sự là không đắc. Do đó, nên biết rằng chư pháp sinh 
khi tâm thức được khẳng định (asserted), chư pháp diệt khi vô tâm được ngộ 
(realized). 

 
Đệ tử: Bạch thầy, thầy nói rằng vô tâm hiện hành (obtains) khắp nơi. Bây giờ, gỗ đá đều là 

vô tâm, phải chăng tất cả loài hữu tình đều như gỗ, đá? 
Thầy: Nhưng vô tâm được ngộ trong tâm rõ biết của ta thì không phải gỗ đá. Vì sao? Như 

trống trời (the celestial drum), trong khi đang im lìm, bỗng thình lình và không có ý 
thức cố gắng phát ra nhiều loại âm thanh vi diệu để giáo hóa và rèn luyện tất cả 
chúng sinh. Lại nữa, cũng như ngọc như ý (maṇi: a wish-fulfilling gem) không ý thức 
cố gắng trên một phần nào của nó, bỗng thình lình tạo ra nhiều hình sắc khác nhau. 
Cũng như cách đó, vô tâm tạo tác thông qua tâm rõ biết của ta, làm cho nó hiểu biết 
chân tính Thực tại; nó có đầy đủ trí tuệ siêu việt chân thực, nó là chủ của Ba Thân, 
nó thực hiện chức năng (functions) tự tại cao nhất. Như kinh Bảo Tích (Raṭnakūṭa) 
nói rằng tâm thực hiện chức năng bằng phương tiện của vô tâm mà không hay biết 
(without conscious) về nó. Như vậy, làm sao chúng ta như gỗ đá được? Vô tâm là 
Chân tâm, Chân tâm là Vô tâm. 

 
Đệ tử: Vậy làm thế nào tự rèn luyện với tâm [tương đối] của chúng ta? 
Thầy: Chúng ta chỉ cần được tỏ ngộ (be awakened to) vô tâm trong tất cả pháp, trong tất 

cả việc làm của chúng ta — đây là cách rèn luyện, không có cách nào khác. Như 
vậy, chúng ta biết rằng khi vô tâm được ngộ, vạn pháp không còn quấy nhiễu chúng 
ta nữa. 

Nghe đến đây, đệ tử hốt nhiên (all at once) có sự soi sáng và ngộ rằng không có vật ngoài 
tâm và không tâm ngoài vật; trong tất cả thái độ và hoạt động đều đạt hoàn toàn được tự tại, 
tất cả lưới nghi (net of doubts) bị xé thành mảnh vụn, và không còn thấy chướng ngại. 
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TRẮC NGHIỆM 
 
 

1. Giải thích: Tất cả mọi người đều sở hữu “cái biết của cái biết”. Vậy cái biết đó là gì? Ở 
đâu? 

 
2. Giải thích những câu sau đây: 
 

a. Tâm Như (the Such Mind) là cái biết không viện dẫn, nó không tách rời thế gian. Vì 
sao? 

 
b. Tâm Như ngoài khái niệm, ngoài tâm và tánh (nature). Cố gắng kết hợp tâm với 

tánh, hay cố gắng tìm tâm trong tánh, thì vẫn ở trong nhị nguyên. Vì sao? 
 

3. Tâm Như là cái biết không hai (the nondual awareness) thấm nhập (permeates) hiện 
tượng và hiện tượng thấm nhập biết không hai (nondual awareness). Vì sao? 

 
4. Đặc tính của Tâm Như là không gì ngăn ngại (unimpededness) hay không chướng ngại 

(unobstructedness). Vì sao? 
 
5. Làm thế nào để có trạng thái tâm như trong quí vị? 
 

Giải thích ý nghĩa câu: “Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền” theo phương pháp dạy thiền 
của Tổ Trúc Lâm (vua Trần Nhân Tôn). 

 
a. Vô tâm trong câu này nghĩa là gì? 
 
b. Tại sao đối cảnh vô tâm mà không hỏi thiền? 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


