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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 1

BÁT NHÃ
MỞ ĐẦU
Ý nghĩa
Bài đọc thêm là bài hỗ trợ bài giảng trong lớp.

Giá trị của lý thuyết và thực hành
Đây là khóa Thiền. Thiền không chuộng từ chương mà chú trọng thực hành. Trước khi thực hành, ta
cần được trang bị lý thuyết. Với Thiền, lý thuyết và thực hành không thể tách rời nhau. Lý thuyết là kim
chỉ nam, là bản đồ chỉ đường. Trước khi thực hành, ta cần biết rõ "đường đi, nước bước" trên bản đồ
chỉ đường. Cuối cùng biến bản đồ chỉ đường thành "bản đồ Nhận Thức”. Đây là lúc ta đã thông thạo
“đường vào, lối ra” của Thiền để đến khi bắt đầu khởi hành, ta sẽ không bị lấn cấn hay “quên trước,
quên sau” những lý thuyết liên hệ đến pháp hành. Lý do là khi bắt đầu mở cuộc hành trình, ta sẽ "độc
hành, độc bộ" Ta đi một mình: "không bạn cũng không kinh". Thiếu lý thuyết, ta như người mù đi giữa
ban ngày hay như người cầm bó đuốc đi trong hang tối.
Trong Thiền, có hai loại lý thuyết:
Thứ nhất là Giáo Lý (lời dạy của Phật và Tổ), thuộc pháp học.
Thứ hai là kỹ thuật thực hành và những tác dụng của những kỹ thuật thực hành đó đối với thân, tâm,
và trí tuệ tâm linh của ta như thế nào.
Cả hai loại lý thuyết này là nền móng nồng cốt của tòa nhà Thiền. Tòa nhà có bền vững hay không là do
nền móng đó. Thiếu hai phần nồng cốt này, ta không thể ứng dụng Thiền trong cuộc sống. Cho đến
nay, điều kiện làm cho Thiền tồn tại trên thế gian và được thành phần trí thức tại các quốc gia phát
triển chú trọng, và chánh phủ của các quốc gia kỹ nghệ hóa đưa vào học đường là nhờ hai phần đó.
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Pháp học là hướng đi, pháp hành là cách đi. Pháp học là cách nhìn có tiêu chuẩn, pháp hành là thể
nhập tâm vào đối tượng đúng theo tiêu chuẩn của pháp học. Pháp học là lời dạy, pháp hành là cách
sống theo lời dạy đó. Cả hai luôn luôn tương tác qua lại. Có pháp học mà thiếu pháp hành, Thiền sẽ
không thể nào biểu lộ được sinh khí của nó trong ta.
Nhưng có pháp học mà pháp hành sai lệch, nếu Thiền, ta sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma", tức là ta sẽ bị loạn
thần kinh hay bị bệnh tâm thể. Vì lý do này, học và hành Bát Nhã, ta cần nắm vững nguyên lý tác độngtác dụng này.
Với Giáo Lý, ta có thể mở rộng tầm nhìn mới về chân tánh hiện tượng thế gian qua những mức độ tỉnh
ngộ và chứng ngộ. Qua tỉnh ngộ, ta sẽ có nhận thức mới hay thông suốt về bản thể và tinh túy thế giới
hiện tượng thế gian. Ta không còn mê lầm về chân tánh hiện tượng, Tâm ta sẽ dễ trở nên thanh tịnh và
dễ hài hòa với mọi người và môi trường chung quanh.
Trong Thiền, hài hòa là điều kiện cần thiết mà người thực hành có khả năng đạt được qua thông suốt
chân tánh hiện tượng và qua thể nhập chân tánh đó. Qua chứng ngộ, ta sẽ kinh nghiệm thân tâm hài
hòa và phát huy trí tuệ tâm linh.
Với kỹ thuật thực hành, ta có thể nương theo đó để thực tập hay luyện tâm mê (tâm chưa tỉnh thức)
của ta trở thành tâm giác, và cuối cùng thể nhập vào lời dạy của Phật hay của Tổ qua các chủ đề theo lý
luận của Bát Nhã. Đây là mục tiêu yêu cầu tối hậu của Thiền. Vì nếu thực hành thiền mà không đạt ngộ,
không thoát khỏi phiền não, không chuyển hóa tam độc tham-sân-si, không loại bỏ tâm dính mắc và
chấp trước được, ngũ chướng còn dầy đặc, xem như cuộc hành hình tâm linh của ta đi đến bế tắc.
Mong Bài Đọc Thêm số 1 này giúp quí vị có cái nhìn mới về vai trò của kiến thức Thiền thuộc trình độ
Trung Cấp 1.

NỘI DUNG
Bài này gồm 10 điểm

I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐÍCH HỌC BÁT NHÃ
Trong lớp Trung Cấp 1, chủ đích học Bát Nhã gồm 2 điểm:
1. Trang bị kiến thức Phật học và Thiền về lý luận Bát Nhã: Tục Đế và Chân Đế.
Tục Đế là kiến thức kinh nghiệm dựa vào lời và vào qui ước thế gian.
Chân Đế là kiến thức kinh nghiệm qua nhận thức không lời.
Nó ngoài lời, vượt trội hay tuyệt đối.
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Phần này quí vị sẽ được học những bài:
1) Thuật ngữ Bát Nhã,
2) Thuật ngữ Niệm,
3) Nhận Thức và Bản Đồ Nhận Thức,
4) Như Thật,
5) Tiến trình tu chứng của Đức Phật,
6) Tục Đế và Chân Đế.
2. Chủ đề thực tập
Phần này quí vị được trang bị những bài:
1) Như Thật,
2)Thầm Nhận Biết hay Biết Trống Rỗng về Pháp Thở, và kỹ thuật “Không Nói”,
3) Tỉnh Thức Biết và Nhận Thức Trống Rỗng.
Ở trình độ Trung Cấp 1, chúng ta không nhắm trở thành nhà thiền lý với kiến thức Phật học thâm sâu
về lý luận của Bát Nhã. Chúng ta chỉ cần nắm rõ ý nghĩa Bát Nhã và chỗ đứng của ý nghĩa đó theo tinh
thần tu học của ta về Bát Nhã. Có nắm vững, ta mới gạn lọc tâm ta thiết thực; làm cho nó không còn bị
những tập khí/lậu hoặc hay kiết sử và tùy miên tác động. Nó từ dính mắc nhiều đi đến bớt dính mắc và
không còn dính mắc. Chính dính mắc là đầu mối của phiền não, khổ đau, và luân hồi sinh tử. Khi ta làm
chủ được những dính mắc, đó là ta đã làm lộ ra những chức năng đặc biệt của Tánh Giác. Như vậy,
trong cuộc sống hiện thực hàng ngày, ta sẽ kinh nghiệm an lạc thực sự và lâu dài phiền não bớt dần
trong tâm. Cuộc sống đó sẽ trở nên có nhiều ý nghĩa hơn trên hai mặt: lợi ích cho sự quân bình thân
tâm của ta và lợi ích cho sự hài hòa giữa ta và môi trường chung quanh, từ trong gia đình đến ngoài xã
hội hay cộng đồng. Bình thường tâm sẽ trở thành hiện thực khi ta thấm nhuần ý nghĩa Bát Nhã. Tinh
thần Bát Nhã sẽ được hiển lộ qua phong thái, tư cách và lời nói của ta với mọi người chung quanh.
Cho nên, mục tiêu chính yếu khi học Bát Nhã qua các các lớp Trung Cấp, ta cần làm sao thấm nhuần tư
tưởng Bát Nhã, biến tư tưởng đó trở thành lập trường sống của ta trong mọi hoàn cảnh.
Dù không nhắm mục tiêu giải thoát, ít ra ta cũng hạn chế được phiền não, khổ đau hay xua tan đám
mây si mê, lầm chấp trong tâm thức của ta để bầu trời giác ngộ được trong sáng trong trí tuệ ta.
Đang là, thấy biết như thật, nghe biết như thật, xúc chạm biết như thật trong Phật Giáo Nguyên Thủy,
chính là Bình thường tâm trong Thiền tông.
Muốn Chân Tâm hiển lộ vững chắc, "Ông Chủ" có mặt thường trực, ta cần đi sâu vào chân trời mới của
Bát Nhã.
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Đây là chủ đích học Bát Nhã của chúng ta trong lớp Trung Cấp 1.

II. THUẬT NGỮ BÁT NHÃ
Thuật ngữ này vốn xuất phát từ tiếng Pāli là Paññā (Sanskrit là Prajñā). Các nhà Phật Giáo cổ thời
Trung Hoa đã dịch âm hai từ đó là "Bát Nhã".
Theo Pāli, gốc từ Paññā có những nghĩa:
- trí thông minh (intelligence),
- sự biết qua nghiên cứu hay quán sát sự vật hay chân lý; nói chung là học thức uyên bác
(erudition), gọi là tri thức (knowledge),
- trí giác ngộ hay lãnh hội (enlightened intelligence or understanding). Đó là tuệ trí nhận ra rõ
ràng điều gì và khi ta lãnh hội, ta biết,
- sự lãnh hội liền tức khắc chân tánh sự vật bằng tuệ trí (insight),
- sự giác ngộ hay tuệ (wisdom), đối nghịch với vô minh (ignorance).
Còn theo Sanskrit, gốc của từ Prajñā có những nghĩa:
- sự xét đoán (judgment), sự sáng suốt, sự nhận thức rõ (discernment),
- sự biết qua nghiên cứu hay quán sát sự vật hay chân lý; nói chung là học thức uyên bác, gọi là
tri thức (knowledge),
- sự giác ngộ hay tuệ (wisdom), đối nghịch với vô minh (ignorance).
Khi Paññā hay Prajñā du nhập vào Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, hai từ này có chung nghĩa:
- tuệ trí (insight),
- kiến thức cao nhất (the highest knowledge),
- tri thức trực giác (intuitive knowledge),
- chân tuệ (true wisdom),
- trí huệ vượt trội hay siêu vượt trí (transcendental wisdom),
- tuệ giác (intuitive wisdom),
- thượng tuệ (higher wisdom),
- trí đầy đủ (P: pariññā: complete knowledge),
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- tuệ trí sắc bén (sharp insight) để nhận ra chân tánh vạn pháp ngay tức khắc,
- năng lực trí tuệ (the faculty of wisdom) gồm chánh kiến và chân trí về hiện tượng và bản thể
hiện tượng, tức chân tánh hiện tượng, và Tứ Vô Lượng Tâm,
- sự hiểu biết có phân tích (the analytical appreciative understanding). Đây là lãnh hội Tứ Đế,
lãnh hội Tam Pháp Ấn, Tứ Pháp Ấn, Nhất Tướng Pháp Ấn Không. Nói chung lãnh hội chân
tính của hiện tượng.
Hiện nay Bát Nhã đã trở thành xa ngữ trong sinh hoạt Phật Giáo. Nói đến Bát Nhã, người học Phật lâu
năm hình dung ngay rằng đây là trí tuệ cao hơn trí tuệ bình thường. Nếu đi sâu vào phần chuyên môn
của Thiền học, ta biết rằng Bát Nhã là sự nhận thức sâu sắc không thông qua kinh nghiệm giác quan mà
thông qua những sắc thái biết không lời của Tánh Giác.
Nói chung, toàn bộ những từ ngữ nói trên biểu thị cách biết cao hơn cách biết của tri giác, Ý Thức, Trí
Năng, tri thức và suy nghĩ. Nó không phải là tiến trình phát triển Ý Thức đến mức độ cao nhất mà là
phát triển tiềm năng giác ngộ, tức Phật Tánh. Tiềm năng này vốn tiềm tàng trong cơ chế Tánh Giác. Nó
là cách biết không có suy nghĩ và phân biệt, nhưng có trực giác và phân tích. Với năng lực trí tuệ siêu
vượt này, con người có chánh kiến, có chân trí hay có nhận thức sâu sắc để nhận ra bản thể hay nhận
ra thể tánh (the nature) của hiện tượng hay sự kiện đúng với trạng thái đang là của chúng. Trong đó
không có sự xung đột nội tâm, không có nhị nguyên xen vào.
Nó phá tan tất cả ảo giác và mang lại cho ta sự tỉnh thức tâm linh (spiritual awakening) cao độ.
Trong cái biết của nó không có hai mặt của một vấn đề hay nhị nguyên. Trong nó không có dính mắc,
không có ý niệm “ngã, ta, tôi”. Nó được xếp vào thành phần trí tuệ tâm linh.
Trong ngôn ngữ Trung Quốc, “Bát Nhã” có nghĩa “Huệ/Tuệ,” là Phật tâm, cũng gọi là trí huệ Phật hay trí
huệ toàn giác. Để dễ phân biệt với trí huệ thông thường, các nhà Phật học Trung Hoa thường thiết lập
2 từ trí huệ trước 2 từ Bát Nhã, gọi là “trí huệ Bát Nhã” (insight-wisdom).

III. ĐẶC TÍNH
. Bát Nhã thường được gọi chung là Tuệ hay Huệ. Tuệ này không dính mắc với khái niệm tư duy biện
luận như thế gian trí. Nó thấy như thật hiện tượng thế gian bằng Tánh Giác, trong đó không có
ngã/ta/tôi. Nó trực tiếp thấu suốt chân tánh thế giới hiện tượng là KHÔNG. Thế giới hiện tượng chỉ là
giả danh, không thực chất, và vô thường hay tạm bợ. Do đó, nó đi từ phủ định thế giới hiện tượng đến
khẳng định thế giới hiện tượng. Nhưng cuối cùng, chẳng có phủ định và khẳng định chi cả.
. Nó khác với tri thức (knowledge) và trí năng (intellect). Cả hai loại trí này đều có Ngã vì có sự hoạt
động của Ý Thức và Ý Căn. An lạc tạm bợ, phiền não và khổ đau bắt nguồn trong 2 cơ chế Ý Thức và Ý
Căn. Còn Bát Nhã thì vô ngã, vì nó không tư duy biện luận, không có suy luận xét đoán, không có tích tụ
kinh nghiệm, nên không có Ý Thức và Ý Căn. Do đó, phiền não và khổ đau, vô minh và hắc ám không có
mặt trong nó; trái lại sự trong sáng, thanh thản, đậm đà tình thương bao la luôn luôn hiển lộ trong nó.
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Đường biên giới chấp trước không có trong nó. Vì thế, nó vượt lên trên nhận thức kinh nghiệm giác
quan. Chân Tâm hiện hữu mà không có mặt một mảy may vọng tâm. Với Ý Thức thì có sự phân biệt, so
sánh. Với Ý Căn thì có suy nghĩ, tính toán. Tư duy biện luận luôn luôn xuất hiện trong Ý Căn. Nhị nguyên
luôn luôn có mặt trong Ý Thức và Ý Căn vì cả hai Ý Thức và Ý Căn liên hệ đến giác quan và tự ngã.

. Bát Nhã không giống như tri thức phải thông qua học vấn hay cóp nhặt từ nhiều nguồn, hoặc nghiên
cứu hay quán sát đối tượng, mà là thứ trí thể nhập vào đối tượng, xuyên suốt đối tượng, hiểu rõ thực
chất đối tượng là Không hay Trống Không. Bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ta nhận thức rõ bản thể
bên trong đối tượng, chứ không phải dấu hiệu hay nét bên ngoài đối tượng.
. Với trí do học vấn để đạt được, con người không đoạn trừ được phiền não và khổ đau vì nó được đặt
trên cơ sở dục (kāma- desire) hay khát ái (taṇhā- craving). Đây là loại trí hữu sư. Còn tuệ là trí vô sư. Nó
không qua học nhiều mà thông qua chánh kiến, chánh tư duy, và Chánh Niệm. Với trí này con người có
khả năng đoạn trừ được phiền não và khổ đau, vì trong bản chất, nó không có dục và khát ái; trái lại có
Tánh Không (śūnyatā).
Nhưng muốn đạt được Bát Nhã, phải thông qua tu (bhāvetabba: cultivation), hay thông qua luyện tập
(sikkhā: training). Mấu chốt của sự luyện tập này được đặt trên nguyên tắc làm rực lên cái lóe sáng biết
đầu tiên. Chỉ có Thiền mới dạy ta cách đạt được cái lóe sáng biết đó.
. Bát Nhã cũng có nghĩa là cái biết trực tiếp và tức thời về sự vật mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài
qua giác quan tri giác thông thường, cũng không qua lý luận (reasoning) và luận lý (logic) của Trí Năng
dựa trên kinh điển.
. Tất cả mọi người đều có trí tuệ Bát Nhã, nhưng trí tuệ này chưa bật sáng lên được chỉ vì tự ngã chưa
yên lặng tuyệt đối. Trí Năng méo mó còn xuất hiện thường trực. Từ đó làm cho cá nhân không nhận
thức rõ ràng hiện tượng hay đối tượng.

IV. CHỨC NĂNG VÀ TÁC DỤNG
Trước thời Phật, Bát Nhã được xem gồm 5 thượng trí thông qua các tiến trình thiền định. Với những
phương pháp nội quán (introspection), đặc biệt, người tu có khả năng đạt được những thần thông
(iddhi-vidha: the magical powers) như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc
thông. Khi Paññā được Phật đưa vào hệ thống Giáo Lý của Ngài và chư Tổ triển khai nó thành Ba La
Mật thứ 6, Paññā hay Prajñā trở thành phương tiện đạt được tối thượng trí (P: aññā; Skt; ājñā: highest
knowledge, perfect knowledge), đạt được giác ngộ (Bodhi: enlightenment), và đưa đến phá tan lậu
hoặc hay tập khí, đạt được giải thoát.
Chính vì thế, chức năng của Bát Nhã không phải góp phần trong mục tiêu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo
thần bí và siêu hình của người phàm phu. Trái lại, qua nó con người có khả năng xua tan bóng đen vô
minh, đạt được những mức độ thấy và biết của bậc Thánh (aryañāṇadassana). Bằng trí này, con người
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thoát ra khỏi chấp trước, dính mắc; không còn bám víu sâu đậm vào tham ái, khát dục. Tâm hoàn toàn
tự do. Khổ đau, phiền não chấm dứt. Nó là phương tiện duy nhất để đạt được giải thoát khi còn sống.
Để phá vô minh, hay năng lực ý chí mù quáng tạo ra ngã chấp, ngã dục của tự ngã, Phật Giáo lấy sự tự
giác ngộ (self-enlightenment) làm yếu tố cơ bản. Trong Phật Giáo có nhiều phương cách tu tập để phát
triển trí tuệ. Thí dụ: Tam Học, Tam Tuệ, Tứ Đế, hay Quán, Chỉ, Định, hoặc Huệ Ba La Mật trong Sáu Ba
La Mật, v.v... Theo Phật, chấm dứt lậu hoặc hay ô nhiễm (āsavakkhaya -the cessation of defilements) là
giải thoát và trí tuệ dẫn đến chấm dứt lậu hoặc là Bát Nhã (Paññā: wisdom).
Trong Phật Giáo có hai con đường dẫn đến chấm dứt lậu hoặc. Một là Huệ, hai là Định. Khi học Bát
Nhã, ta có khả năng phát huy Huệ để chấm dứt lậu hoặc. Với Huệ, Phật nói: "Lậu hoặc của con người
được chấm dứt là kết quả của sự nhìn thấy thông qua Huệ”, "paññāya c'asa disvã parikkh'yanti" (Trung
Bộ kinh l, pp l74-175).
Vì thế Bát Nhã đồng nghĩa với trí chấm dứt lậu hoặc (āsavakkhayañāṇa). Đây không phải là thứ trí có
Tam Minh hay Lục thông hoặc Ngũ thông mà là thứ trí được đặt trên cơ sở không dính mắc, không
chấp trước vào đối tượng của giác quan hay của tâm. Nó là tối thượng trí.

V. BÁT NHÃ VÀ TRÍ
Thông thường trong ngôn ngữ Trung Quốc. Từ Prajñā được dịch âm là “Bát Nhã,” có nghĩa “Trí huệ”
(Chih–hui), cũng gọi là trí huệ Phật hay trí huệ toàn giác. Để dễ phận biệt với trí huệ thông thường, các
nhà Phật học Trung Hoa thường thiết lập thêm 2 từ "trí huệ" trước 2 từ Bát Nhã, gọi là “trí huệ Bát
Nhã.” (insight-wisdom). Trong lúc đó trong thuật ngữ Phật học, từ được dùng rộng rãi để chỉ Huệ là
Prajñā (Pāli: paññā) và Trí là Jñāna (Pāli: ñāṇa). Đầu tiên, người Trung Hoa dịch Prajñā là Trí Huệ chỉ
cho cả hai Huệ và Trí. Đến thế kỷ thứ 7 ngài Huyền Trang dịch Prajñā (Paññā) (Bát Nhã) là Huệ (hui) và
Jñāna là Trí (chih).

Huệ (P: Paññā; Skt: Prajñā = Wisdom)
Thuật ngữ Bát Nhã nói chung được dùng để chỉ hình thái Huệ cao nhất con người có khả năng đạt
được thông qua những phương thức dụng công bằng cách tác động vào các tánh trong cơ chế Tánh
Giác để khai triển tiềm năng giác ngộ tức Phật Tánh. Khi được kết hợp với từ Ba La Mật (pāramitā) (sự
kiện toàn), nó chỉ cho Trí Huệ kiện toàn (Prajñā pāramitā), tức huệ cao nhất, hoàn hảo nhất. Nếu biết
khai triển năng lực nhận thức của chính mình, người tu có khả năng đạt được Huệ này thông qua các
chủ đề siêu lý luận, như Không, Chân Như và Huyễn hoặc những chủ đề: Không Định, Vô Tướng Định,
Vô Nguyện Định.
Trong năng lực nhận thức này không có chủ thể và khách thể. Tức là không có tâm (Citta), ý
(Mano/Manas), và thức (Vijñāna) mà chỉ có tiến trình nhận thức không lời. Trong nó không có tập khí
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(vāsanā), không có những thành kiến, định kiến, thiên kiến chủ quan. Nó chính là sự tự nhận thức biết
(the self-aware cognition).

Trí (P: Ñāna; Skt: Jñāna = Knowledge)
Về từ Trí, trong Phật học được dùng để chỉ cho 4 trình độ khác nhau. Trình độ thứ nhất là chỉ cho trạng
thái Tâm được đặc tính hóa bởi chữ "ditthi" thường được dịch là "Kiến" có nghĩa quan điểm (view) hay
ý kiến không được hướng dẫn bởi Huệ căn (paññindriya), tức Tánh Giác mà bằng khát ái (taṇhā) dựa
trên ấn tượng giác quan. Nó thuộc về kiến thức chủ quan (subjective knowledge). Nó liên quan giới hạn
với những cảm giác của thân và xúc cảm của tự ngã. Trong đó có 3 loại xúc cảm căn bản là tham, sân,
si. Nó được xếp là thế gian trí (laukikajñāna: mundane knowledge) của người phàm phu, hiểu biết sự
hiện hữu của vật hoặc có hoặc không.
Trình độ thứ hai, trí này được đặt trên Tầm và Tứ (vitakka-vicāra). Đây là trí được xem là kiến thức hay
tri thức đạt được nhờ suy luận, lý luận thông qua những phạm trù khái niệm tư duy. Trí này là Tri Thức
Trí Năng (pravicayabuddhi: intellectual knowledge). Nó là những hiểu biết đối tượng tri giác, liên quan
đến các lãnh vực triết học, văn chương, nghệ thuật hay khoa học. Đây là những vấn đề thuộc thế giới
hiện tượng. Những vấn đề này được biểu trưng bằng những vật, những sự kiện và những khái niệm bị
giới hạn trong các lối định nghĩa hay những hình thái tư duy.
Trình độ thứ ba là Trí xuất thế gian (lokottarajñāna: supra-mundane knowledge) của hàng Thinh Văn và
Độc Giác Phật, gồm Tứ Trí (Khổ Trí, Tập Trí, Diệt Trí, Đạo Trí), Lậu tận trí, và Pháp Trí.
Trình độ thứ tư là Thượng Trí xuất thế gian (lokottaratamajñāna: the highest supra–mundane
knowledge) của chư Phật và chư Bồ Tát. Trí này lãnh hội vạn pháp vô ngã (nairātmya), tức tất cả hiện
tượng đều không thực chất tính, ngoài có, không, và sinh, diệt. Đó là Thánh Trí (āryajñāna) của Bồ Tát
và chư Phật có kinh nghiệm sự nội chứng chân lý tuyệt đối (paramārthagocara: the inner realization of
the absolute truth), không thể nghĩ bàn (acintyam: unthinkable) là Chân Như (Tathatā: Suchness).

V. QUAN ĐIỂM BÁT NHÃ CỦA CÁC HỆ PHẬT GIÁO
Tùy theo quan điểm diễn dịch khác nhau của các tông phái trong đạo Phật, thuật ngữ Bát Nhã được
giải thích bằng nhiều cách, nhưng tất cả những cách giải thích đều đưa vào sự chứng ngộ và giảng dạy
hay giải thích của Đức Phật.

VI. NGUYÊN THỦY
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Trong Phật Giáo Nguyên Thủy, từ Paññā dùng để chỉ Trí Tuệ Trực Giác Siêu Vượt (Intuitive
Transcendental Knowledge). Nó đối lập với Trí Năng biện luận cho dù sự biện luận đó sâu sắc. Nó là
tinh hoa của Phật Giáo.
. Để cụ thể hóa nền tảng trí tuệ tâm linh, tức Huệ/Tuệ, hệ Nguyên Thủy lấy Như Thật (Yathābhūta: as in
reality), Thấy Như Thật (Yathābhūta- dassana: seeing things as they really are/looking at things as they
are) hay Thấy Biết Như Thật (Như Thật tri kiến: Yathābhūta-ñāṇa-dassana: knowledge and vision of
things as they are) làm cơ bản.
. Trong A Tì Đạt Ma xếp pháp thấy Như Thật của Phật là Huệ. Đây là tuệ trí không lời. Trong tiến trình
này Trí Năng bị đặt sang một bên.
. Các nước theo Phật Giáo Nam Tông (Nguyên Thủy) chủ trương:
Không có Huệ, không có Định;
Không có Định, không có Huệ;
Định và huệ được xem là đồng thời.
Và pháp Như Thật của Phật được thiết lập thành một chủ đề lớn để thành tựu Định Huệ đồng thời.
Ngoài ra, đời sống Phạm Hạnh, tức sống trong sạch, hành động cao thượng, ngôn hành hoàn toàn yên
lặng, phải được thể hiện đầy đủ trong 4 oai nghi.
. Ở mức độ căn bản, Phật Giáo Nguyên Thủy xếp Huệ nằm trong Tam Học (Giới, Định, Huệ). Muốn phát
huy nó, thánh đế (ariyasaccāni), tức Tứ Điệu Đế cần được thiết lập để người thực hành tu tập và thông
suốt từng chân lý trong 4 Chân Lý, và đạt được đầy đủ 4 chân lý đó. Bốn chân lý này gồm: Khổ, Nguyên
Nhân Khổ, Diệt Khổ và Con Đường đưa đến diệt khổ là Bát Chánh Đạo. Khi đạt được, vị ấy có thượng trí
(abhiññāna), gồm 4 thứ Trí đặc biệt, gọi là Khổ Trí, Tập Trí, Diệt Trí, và Đạo Trí.
Đây là pháp môn nồng cốt trong Phật Giáo Nguyên Thủy. Thế gian này là khổ, nguyên nhân của khổ là
khát ái (taṇhā), tức lòng khát khao ham muốn vô bờ bến. Nếu muốn diệt khổ để đi đến thanh thản, giải
thoát, người tu phải thực hành Bát Chánh Đạo để tự tiêu trừ dục vọng của chính mình. Có nghĩa mình
phải tự độ (self-help), chứ không thể trông cậy vào sự độ của người khác (other-help). Trong đó, 3 chi
quan trọng nhất của Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy và Chánh Niệm mà người thực hành
phải thành tựu.
Ở mức độ cao hơn, Phật cho biết 3 môn Giới-Định-Tuệ cùng được tu chung với nhau theo 3 phương
thức:
(1) Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
(2) Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
(3) Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc.
THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 1

trang

11

. Sự chứng ngộ của tâm về Ngũ Uẩn của chúng sinh, các Căn và các đối tượng của các Căn (Trần) đều
không thực chất tính, tức vô ngã, và tất cả các pháp trên thế gian đều do duyên sinh.
. Bát Nhã cũng là giai đoạn chót của A La Hán đạo. Nếu hoàn toàn thành tựu giai đoạn này, vị ấy xem
như đào thải sạch hết 4 nhóm lậu hoặc (āsava), gồm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, và kiến lậu; tâm trở
nên trong sạch, trí huệ tâm linh phát huy đạt A La Hán quả, tức giải thoát, không còn tái sinh lại bất cứ
cảnh giới nào.
Ở giai đoạn này, nền tảng của Bát Nhã gồm 3 chi quan trọng trong Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến, Chánh
Tư Duy, và Chánh Niệm. Với Chánh Niệm, kiết sử, tùy miên, lậu hoặc không khởi. Vì vậy Bát Nhã không
gì khác hơn là sự nhận thức đúng đắn hiện tượng thế gian hay nhìn sự vật đúng với viễn cảnh của nó là
Vô Thường, Xung Đột/Không Hài Hòa (Khổ), và Không Thực Chất Tính, tức Vô Ngã, Không, Duyên Sinh
hay Tương Quan Nhân Quả, và Huyễn.
Từ đó, ích kỷ hay cá nhân tính (individuality) liền bị phá. Qua đó vô minh chấm dứt. Và Niết Bàn là sự
chấm dứt tất cả lửa tham (lobha), sân (dosa), si (moha), mà đầu mối là chấm dứt khát ái (taṇhā:
craving). Khát ái là gốc rễ của tất cả sự ham muốn, của tất cả phiền não (kilesa), và đau khổ. Nó là
nhiên liệu của tất cả lửa tham, sân, si. Sinh hoạt luân lý và đạo đức đều bị đảo lộn khi khát ái chưa
được chấm dứt. Khi khát ái chấm dứt, chấp thủ (upādāna: nắm giữ: hold on, grasp, attachment) và
những hoạt động của thức (Ý Thức) hay của tâm cũng liền không khởi lên.

VII. PHÁT TRIỂN
Giáo Lý Bát Nhã trong hệ Phát Triển là lấy tư tưởng CHÂN NHƯ, KHÔNG và HUYỄN làm căn bản. Muốn
thể nhập tư tưởng này, cơ bản người dụng công phải trải qua kinh nghiệm biết không lời, thầm nhận
biết, tỉnh thức biết (tuệ trí không lời), và sau cùng là nhận thức không lời.
Giáo Lý này dành cho căn cơ cao hay đã trải qua nhiều chặng dụng công. Người mới tu không thể nào
tiếp thu được tư tưởng Chân Như, Không hay Huyễn. Nó được xem là Ba La Mật thứ sáu trong sáu Ba
La Mật. Bồ Tát an trụ trong đó. Khi thực sự an trụ trong đó, Bồ Tát dứt trừ được ba chứng bệnh chấp
trước gồm chấp ngã, chấp kiến, và chấp pháp. Ngài kinh nghiệm được Bi và Huệ. Tâm của ngài luôn
luôn mở rộng với tình thương bao la đối với muôn loài chúng sinh.
Bát Nhã là tri kiến bất nhị (the nondual knowledge), tuệ giác, và tuệ giác cao nhất (intuitive wisdom,
highest intuitive wisdom). Tuệ giác có nghĩa là trí tuệ nhận rõ liền tức khắc, 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 Tánh Không). Trí tuệ này đối nghịch với vô minh, thường được nói
đạt được khi nào tập khí (vasanā) bị vô tính hóa (neutralized) hay bị triệt tiêu, 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 (change
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and 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 paramitā).
Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa “Trí Tuệ Đến Bờ Bên Kia - The Wisdom (Prajñā) Gone to the Other Shore, or
Gone to the Opposite Shore (Paramitā)”, tức là sự “Hoàn thành Trí Huệ Siêu Việt - The Accomplishment
of Transcendental Wisdom”. Nó được xem là trí huệ kiện toàn, không lấy mà cũng không bỏ bất kỳ đối
tượng nào. Nó là trí huệ cao nhất để đến bờ bên kia, tức Niết Bàn. Với trí huệ này, nó cách mạng hóa
Phật Giáo trong tất cả phương diện triết học và tôn giáo bằng khái niệm cơ bản của Chân Như Tánh
(Tathatā) hay Tánh Không (Śūnyatā).
Trong Phật Giáo Phát Triển, các nhà Phật Giáo Phát Triển cho rằng trong mỗi con người đều có trí huệ
Bát Nhã. Đây là nguyên lý đưa đến giác ngộ của tất cả con người cũng như Phật.
Họ xem Bát Nhã là trực giác siêu vượt (transcendental intuition). Công năng của nó là phá tan tất cả ảo
giác của khái niệm và mang lại cho ta sự tỉnh thức tâm linh (spiritual awakening) cao độ. Sự tỉnh thức
tâm linh này là nhận thức rõ ràng về những đối tượng và thực tại theo công thức: điều gì ta lãnh hội, ta
biết (know). Và điều gì ta biết, ta lãnh hội. Khi ta lãnh hội, ta nhận thức rõ ràng. Ta không còn mê lầm
về đối tượng hay sự kiện nữa. Khi không còn mê lầm, 3 nghiệp mới trở nên thanh tịnh. Tự ngã thanh
tịnh trong hệ thống kinh Bát Nhã được đặt trên cơ sở này.

VIII. TRUNG QUÁN (Mādhyamika)
Khi Bát Nhã có nghĩa cao nhất (highest intuition) thì đây là Bát Nhã theo quan điểm của Trung Quán
Phật Giáo. Bởi vì theo Triết học của Ngài Long Thọ, vạn pháp đều “trống không-śūnyatā-empty”. Họ
không diễn đạt cái nhìn hư vô, mà cứ nói cái Thực Tại Tối Hậu (The Ultimate Reality). Chân lý này không
thể diễn tả bằng lời nói hay chữ viết, và cũng không thể quan niệm. Khi toàn bộ niệm dừng, ngay đó
KHÔNG liền có mặt. Cho nên KHÔNG đó được hiển lộ ngoài lời. Nó tương đương với “Chân NhưTathatā” (“true suchness”). Nó không thể thay đổi và không thể phân biệt, nó không thuộc về nơi nào
trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nó không do điều kiện của cái khác, nó cũng không được tạo ra
bởi sự nảy sinh khái niệm. Nó được biết khi sự vô minh của tâm linh được chuyển hoá và ngôn hành
không động, chỉ còn lại sự thanh thản hoàn toàn trong nội tâm. Hiện tượng được nhìn thấy trong
không lời (wordless), không còn thiết lập thêm gì nữa. Ngay đó Chân Lý Tối Hậu đạt được. Tâm thiền
gia trở nên an lạc vững chắc. Đây là sự an lạc của Niết Bàn.
Theo lý Trung quán của ngài Long Thọ, Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ của Phật. Thanh kiếm bén
mà Ngài cầm trên tay biểu trưng cho trí tuệ cắt đứt “mây Vô Minh”, cắt đứt “dính mắc với ảo giác chủ
thể và khách thể”.
Nó là cái biết không có suy nghĩ và phân biệt, nhưng có trực giác và phân tích của tiềm năng giác ngộ,
tức Phật Tánh. Tiềm năng này vốn tiềm tàng trong cơ chế Tánh Giác. Nó được xếp vào thành phần trí
tuệ tâm linh.
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Muốn đi đến giải thoát tối hậu, mục tiêu rốt ráo trong Phật Giáo là Trí Tuệ Giác Ngộ. Vì thế Bát Nhã là
chủ đề sau cùng trong LỤC ĐỘ.

IX. THIỀN TÔNG
Đối với Thiền tông, Bát Nhã là huệ căn bản vốn có sẵn trong mỗi con người và nó chỉ có thể hiển lộ sau
khi từ bỏ tất cả đam mê (passions), khát ái (cravings), và làm chủ cảm thọ (feelings). Đây là lúc vị ấy đạt
được nhân chứng tâm Không, hay hằng sống với Tánh Giác, hoặc thể nhập Chân Như.
Theo truyền thống Thiền Tông, Bát Nhã được xem như thanh gươm bén, chém đứt tất cả mọi chướng
ngại trên đường đi đến giải thoát. Và Bát Nhã Tâm Kinh là chủ đề căn bản dành riêng cho người mới tu
tập thiền dùng làm khuôn mẫu để tu tập để triệt tiêu trạng thái vô minh và chấp trước. Vì thế, Thiền
Tông cũng xem Bát Nhã là chiếc bè, và trong cảnh tối tăm của vô minh, Bát Nhã là ánh sáng.

X. NỀN TẢNG
Hệ Phát Triển lấy Như Vậy/Như Thế (Tathatā: Suchness) hay Chân Như (Bhūtatatathā: “Real Suchness",
“suchness of existents", or “such a state of things”) hoặc Chân Không (Skt: Bhūtaśūnyata - true
emptiness, true voidness, real voidness) làm cơ bản.
Hệ Trung Quán (cũng thuộc Phật Giáo Phát triển) cũng lấy Không hay Tánh Không (Śūnyatā- Emptiness)
làm cơ bản.
Thiền Tông lấy Tánh Giác (Biết không Lời) và Bình Thường Tâm (Tỉnh thức biết) làm cơ bản.

TÓM KẾT
Trên nguyên tắc, toàn bộ 4 khái niệm trên đều đặt trên nền tảng "Đơn tâm" (the singleness of the
mind: Pāli: cetaso ekodibhāva/ hay TÂM THUẦN NHẤT (the unified mind) của Phật Giáo Nguyên Thủy.

Lý do là nếu không có "Đơn Tâm”, tư tưởng Không, Chân Như của Bát Nhã không thể thành lập. Bởi vì,
trong "Đơn Tâm" không có xen kẽ một thứ tâm nào khác. Ta không thể dò tìm được gì trong đó. Nó
quá yên lặng. Đó mới thật là "Chân Không" hay KHÔNG, hoặc Như Vậy (Chân Như). Trong nó chỉ có cái
Biết Không Lời, Vọng Tâm không có, Trí Năng biện luận không có, Tư Duy tính toán không có, Ý Thức
phân biệt không có, và phủ nhận hay khẳng định cũng không có luôn! Do đó, sáu trần tuy có mặt trong
THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 1

trang

14

đơn tâm, nhưng không tác động được đơn tâm. Như tấm gương sáng phản ánh những vật xuất hiện
trước nó mà nó chẳng giữ một vật nào trên nó. Trái lại chỉ có một dòng biết không lời thường hằng
hiện hữu. Tuy nhiên, dù có dòng biết thường hằng bất biến, dòng biết đó không có chỗ trụ. Trong 4 oai
nghi, nó đều có mặt. Đó là sự thấy biết Như Thật (yathābhūtaṃ pajànàti) của Tánh Giác hay Chân Tâm.
Vật thế nào nó thấy biết như thế đó. Trong nó không có buông bỏ hay nắm giữ, không loại ra hay thu
vào. Chẳng có bất cứ một hình tướng ngôn ngữ, văn tự và khái niệm nào bên trong nó. Kể cả khái niệm
KHÔNG, khái niệm CHÂN NHƯ, khái niệm TÁNH GIÁC hay PHẬT TÁNH, hoặc khái niệm TỰ TÁNH hay
ÔNG CHỦ cũng đều không có trong nó. Nó vượt ra ngoài ngôn thuyết, ngoài sự so sánh. Nói chung là
ngoài ngã chấp, pháp chấp. Đấy là mẫu số KHÔNG, hay Chân Không của Bát Nhã, cũng là mẫu số của
Chân Như và Thấy Như Thật. Người nào có nó trong nhận thức không lời người đó nhập vào cửa
KHÔNG HAI dễ dàng. Chân trời tự do của tri kiến giải thoát, tâm giải thoát xuất phát từ điểm này.
Đây là kết quả "Diệu Hữu" do "Chân Không" tạo nên.
Nói chung, đứng trên mặt thế tục nền tảng của Bát Nhã được đặt trên sự thanh tịnh vô biên của Tự
Ngã. Đứng trên mặt giác ngộ, nền tảng Bát Nhã được đặt trên cái biết không lời, tuệ trí không lời và
nhận thức không lời của Chân Ngã. Nơi đó chẳng còn danh và tướng. Đó là Chân Như, là Tánh Không, là
thấy Biết Như Thực. Và đàng sau những tiến trình thấy Biết Như Thực, những cái có kỳ diệu từ lần
được phát huy. Đó là những tác dụng phản xạ từ bên trong các cơ chế Tánh Giác. Sau đó các mặt thân,
tâm, và trí tuệ sẽ được điều chỉnh, chuyển hóa và phát huy.
Đây là tư tưởng "Chân Không Diệu Hữu" của Bát Nhã thuộc hệ Phát Triển mà khởi đầu là hệ Duy Thức.

Hết.
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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 2

NHẬN THỨC
P: parijānanā: cognition
P: parijānāti: to cognize

Mở đầu
Muốn ứng dụng những chủ đề lớn trong hệ thống kinh Bát Nhã như: Không, Chân Như, Huyễn, người
thực hành cần được trang bị lý luận và các kỹ thuật thực hành.
Bài Nhận Thức dưới đây là phương tiện cơ bản nền tảng, giúp người thực hành có khả năng tiến sâu
vào những lãnh vực trừu tượng (abstract) và siêu vượt (transcendental aspects) của Bát Nhã. Thiếu
nắm vững lý luận nhận thức và không thiết lập được nhận thức về đối tượng hay thực tại trong ký ức,
mục tiêu của Thiền khó có thể thành tựu. Vì thế, mong quí vị nắm vững bài nhận thức này.

1. Ý NGHĨA
1. Nhận thức có nghĩa điều gì đã được biết qua lý luận, tri giác, xét đoán, ký ức, hay trực giác. Nó là
điều đã được lãnh hội, đã được hiểu biết, đã được nhớ, đã được kinh nghiệm về đối tượng hay thực
tại riêng lẻ (individual events) bên ngoài giác quan.
2. Nó không phải là sự quán xét nội tâm mà là hiểu rõ thực tại hay đối tượng bằng sự hình dung hay
bằng sự gợi lên. Vì thế, trên nguyên tắc này tất cả nhận thức là kinh nghiệm được điều khiển bằng bộ
máy giác quan của chúng ta vào cơ chế kiến giải tổng quát, nơi đó đối tượng hay thực tại được lọc
(sifted), được xếp thứ tự (ordered) và được gìn giữ (preserved) tại trung tâm ký ức dài hạn như là
những dấu vết của kinh nghiệm trước.
Do đó, nhận thức luôn luôn kết hợp với ký ức của những sự kiện riêng lẻ. Ta nhận thức cái gì và cái đó
đã có sẵn trong bộ nhớ của não bộ. Khi nhận thức có mặt, đối tượng hay thực tại vốn đã được hình
thành trong nhận thức. Như vậy, đối tượng hay thực tại nằm bên trong nhận thức. Có nghĩa đối tượng
hay thực tại nội tại (immanent) trong nhận thức. Nó và nhận thức là một. Như vậy, không thể có nhận
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thức mà không có đối tượng hay thực tại. Hễ có nhận thức, nhận thức đó phải có đối tượng hay thực
tại.
Thí dụ 1:
Nếu không học về những ý nghĩa của Tánh Giác và không nắm vững nghĩa đàng sau của Tánh Giác, khi
có một người nào đó đề cập đến Tánh Giác, ta sẽ không thể nào hình dung ra được Tánh Giác là gì,
chức năng của nó như thế nào, tác dụng của nó ra sao đối với việc phát huy trí huệ tâm linh. Còn khi đã
học và đã kinh nghiệm được những phần cơ bản trong cơ chế Tánh Giác, khi có một người đề cập đến
Tánh Giác, ta liền có nhận thức ngay về Tánh Giác như thế nào theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của ta.
Thí dụ 2:
Trong trường hợp này, Tánh Giác là sự kiện riêng lẻ của nhận thức. Bởi vì tất cả mọi người đều có
nhiều kinh nghiệm theo từng sự kiện khác nhau. Như vậy, bất luận khi nào ta muốn nhớ lại bất cứ điều
gì đã xảy ra trong quá khứ, sự kiện đó được gọi là sự kiện riêng lẻ. Sự kiện này được lập thành trong
nhận thức của ta. Nó nội tại trong nhận thức. Do đó, khi muốn nhớ lại sự kiện đó, ta chỉ cần gợi lên ý
muốn nhớ lại sự kiện đó, tức thì hình ảnh đó liền hiện ra trong nhận thức của ta.
Như vậy, trong nhận thức luôn luôn phải có ký ức về sự kiện. Không có ký ức về sự kiện, nhận thức
không thể thành lập.
3. Theo nghĩa rộng, ta có thể nói nhận thức là hoạt động của tâm kết hợp với sự biết (knowing) và
nhớ lại (remembering) điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Thông thường hoạt động này có kết hợp với suy
nghĩ. Nhưng có nhiều trường hợp hoạt động của nhận thức không cần có suy nghĩ. Đó là những hoạt
động theo bản năng và thói quen. Thí dụ: đi xe đạp là hoạt động theo thói quen. Ta không cần suy nghĩ
phải đạp như thế nào bởi vì ta đã thông thạo cách đạp từ thuở bé. Thí dụ: trời mưa to, ta cần tìm chỗ
đụt mưa. Đây là hoạt động theo bản năng. Trong hai tiến trình này, không có mặt suy nghĩ.
4. Nhận thức là một tiến trình biết (knowing) bằng kinh nghiệm hay khả năng nhận thấy (perceptivity)
đối tượng hay thực tại mà ta đã trải qua kinh nghiệm. Khả năng này bao gồm tất cả cách thức như hình
dung (imagining), nhận thấy (perceiving), lý luận (reasoning), suy luận (infering), xét đoán (judging),
nhớ lại (remembering), và hình thành trong não (conceiving) bằng một biểu tượng nhận thức (symbolic
cognition) về điều đã được biết (known) hay được nhận thấy (perceived) trong thời gian qua, và khả
năng lượng giá, tức ước lượng (evaluate) về điều được nhận thấy hay đã được biết rồi như thế nào.
Đây là cách vận dụng (the handling) giác quan, Trí Năng hay Tri Thức (knowledge) để đáp ứng lại
(response) điều gì do mắt thấy đối tượng hay thực tại, tức ngoại trần (external world) hay các căn
(sensory organs or faculties of senses) khác xúc chạm (contact) ngoại trần.
5. Trên phạm vi Tục Đế, nhận thức là nền tảng cơ bản của Ý Thức trong sạch. Thiếu chức năng nhận
thức đúng đắn, Ý Thức dễ bị ảnh hưởng bởi năng lực tập khí/lậu hoặc. Đây là trạng thái Ý Thức bị
nhiễm ô (defiled) hay bị tình cảm (affection) chi phối. Trong trường hợp Ý Thức bị nhiễm ô dễ phát sinh
tâm hoạt động theo bản năng, theo tình cảm (affection), và theo truyền thống thế tục (worldly
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traditions). Phiền não và vô minh xuất hiện trong tâm khi Ý Thức bị nhiễm ô hay khi nhận thức mới
không được lập thành trong tâm.
6. Trên phạm vi Chân Đế, nhận thức là nền tảng của trí tuệ Bát Nhã. Đây là trạng thái Nhận Thức
Không Lời trong 4 oai nghi. Trong đó không có tri kiến phân biệt, không có thành kiến và quan niệm chủ
quan. Tập khí hay lậu hoặc không tác động tâm thức trong trường hợp này. Thiếu chức năng Nhận
Thức Không Lời, trí tuệ Bát Nhã không được lập thành. Chánh Kiến không thể có mặt, Do đó, an lạc
không thể xuất hiện. Ở đây, an lạc mang ý nghĩa tâm an vui, thanh thản, và hài hòa cùng với môi
trường chung quanh thường trực, chứ không phải an lạc trong thời gian ngắn.
7. Thông thường với người chưa kinh nghiệm làm chủ niệm khởi, nhận thức chỉ cho mức độ cao của
Tri Thức hay Trí Năng đối với một tiến trình thông tin riêng biệt về sự kiện nào đó. Trong tiến trình này,
suy nghĩ và ký ức được vận dụng (handled) để nhớ lại được (retrieve) hay nhắc lại (rehearse) dữ kiện
hoặc thông tin riêng biệt nào đó mà ta đã trải qua kinh nghiệm. Trái lại, khi một người có khả năng làm
chủ niệm khởi, nhận thức của họ về thực tại là sự biểu hiện của tuệ trí. Trong đó không có suy nghĩ và
sự lập lại ký ức quá khứ; trái lại có sự sáng tạo nhịp nhàng tương xứng (adequate) với đối tượng hay
thực tại.

2. SỰ THÀNH LẬP NHẬN THỨC
Để lập thành nhận thức, bản chất hay thực chất (essence) đối tượng hoặc thực tại đã được “ý nghĩ”
(idea) nắm bắt (grasped) hay hiểu rõ (apprehended). Nếu không hiểu rõ thực tại hay đối tượng, ý nghĩ
không thể nào nhận thức được chúng.
Trên mặt Tục Đế, thành phần nhận thức gồm suy nghĩ và quá trình hoạt động của tâm về thông tin do
các căn tiếp thu ngoại trần (external world). Nó là nét đặc biệt của con người bình thường. Trên mặt
Chân Đế, nó là nét đặc biệt của người đã đi vào dòng Thánh xuyên qua Nhận Thức Không Lời. Đây là
nhận thức ngoài cảm giác, trong đó không có suy nghĩ.
Đối tượng của nhận thức: Cái được nhận ra đầu tiên và nhận rõ cuối cùng (definitively realized). Thứ
nhất là phạm vi thực tại xuất hiện trực tiếp trong sát na đầu tiên. Thứ hai là hình thể của nó. Nó được
lập thành trong sự phân biệt của tổng giác (apperception). Cái gì được nhận ra liền trong giác quan thì
chỉ một sát na. Cái gì được quan niệm rõ rệt (distinctly) luôn luôn là một chuỗi sát na nhận thức trong
sự thiết lập trên cơ sở của giác quan nào đó.
Có hai nguồn nhận thức: Một là duy lý (radical) và một sự thực (real). Cái thứ nhất là suy diễn (the
sequel), cái thứ hai siêu vượt (a transcendental one).
Cái gì được nhận thức bằng giác quan thì không bao giờ lệ thuộc nhận thức bằng suy luận. Cái gì được
nhận thức bằng suy luận không bao giờ lệ thuộc vào nhận thức bằng giác quan.
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Tiến trình nhận thức được lập thành do sự kết hợp của Giác Quan, Đối Tượng, Xúc, Thọ, Tưởng (Tưởng
= tri giác + ký ức + mạng lưới khái niệm) và Hành (phản ứng của tâm + tâm sở). Đây là lúc mức độ biện
luận (discursive levels) được phát triển lên cao độ. Trong đó vai trò của Não là tổ chức và kiến giải
thông tin.
Thọ là nguồn cung cấp thông tin. Nó được truyền bằng lời cảm thọ, chứ không bằng cảm giác. Tiến
trình nhận thức kinh nghiệm (cognitive experience) được lập thành từ trong Thọ. Thọ thanh tịnh là điều
kiện cần thiết của thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát. Thọ không thanh tịnh, khát ái theo đó sẽ khởi lên.
Đầu mối của khổ, mê, và luân hồi được được thành lập dựa trên Thọ. Vì thế người nào làm chủ được
cảm thọ, người đó đạt được nhân chứng. Tức là Tánh Giác đã trở thành năng lực vững chắc. Thiền
Tông gọi là “Hằng sống với Tánh Giác” hay “Hằng sống với Ông Chủ.”
Tưởng thành lập kinh nghiệm và hình thành chủ thể khách thể nhị nguyên (subjective-objective
duality). Nhị nguyên xuất phát từ Tưởng. Mạng lưới khái niệm cũng được triển khai từ nó. Trong tiến
trình lập thành nhận thức, Tưởng đóng vai chủ động. Hành và Thức được đặc tính hóa đều do Tưởng.
Từ nơi xúc, tác nhân kích thích truyền đến thọ; thọ khởi lên cái biết đầu tiên về đối tượng. Ngay nơi
đây, nhận thức bắt đầu được thành lập nhưng không tinh vi. Nó ảnh hưởng ít hơn nhận thức Trí Năng.
Thí dụ: nếu chúng ta nói “chúng ta cảm thấy nhớ nhà,” chúng ta cũng muốn nói rằng chúng ta biết
chúng ta đương kinh nghiệm về nỗi nhớ nhà như thế nào. Nhưng thực sự cảm thọ này không rõ ràng.
Do đó, đưa đến nhận thức cũng không rõ ràng.
Thí dụ khác, khi chúng ta nói: “Tôi cảm thấy việc đó sai.” Như thế thọ đóng một phần lờ mờ trong tiến
trình nhận thức của cá nhân. Bởi vì “cảm thấy” chưa phải là “xác nhận chắc chắn.” Nó lờ mờ quá! Vì
vậy, Thọ chỉ cho sự tiềm tàng tiến trình lập thành nhận thức. Tuy nhiên, nếu tiến trình lập thành nhận
thức này của Thọ được duy trì liên tục, năng lực Nhận Thức của Thọ sẽ chuyển sang một hình thái khác.
Đó là khả năng trực giác sẽ được phát sinh. Đây là điểm mấu chốt trong tiến trình thực hành Bát Nhã
Ba La Mật. Ta cần lưu ý.
Tóm lại, tất cả hoạt động nhận thức đều phải dựa vào giác quan, Trí Năng hay Tri Thức (knowledge), và
thông qua Xúc (contact). Không có xúc, hoạt động của thọ không được thành lập, và như vậy biểu
tượng nhận thức (symbolic cognition) cũng không xảy ra. Trung tâm não bộ cũng không đóng được vai
trò lập thành nhận thức sâu sắc hoặc thô sơ. Từ đó, chúng ta thấy giác quan không những là phương
tiện qua đó con người tiếp xúc ngoại giới mà trong đó con người nhận biết rằng mình đương hiện hữu.
Đồng thời, giác quan cũng là phương tiện qua đó con người có những kinh nghiệm nhận thức. Từ
những kinh nghiệm này, giúp đỡ con người tiến đến cải tạo môi trường chung quanh, cải tạo tâm, quân
bình lối sống và cao hơn nữa là phát triển trực giác hay phát triển trí tuệ Bát Nhã và cuối cùng là tự tại
ra đi khi đã hết duyên với thế gian.

3. ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC
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Cái gì hiện hữu là đối tượng. Như vậy, mọi vật trở thành đối tượng vì mọi vật hiện hữu. Nhưng vì vạn
hữu (all things of universe) hiện hữu bằng nhau, chúng sẽ là đối tượng như nhau của tri thức chúng ta.
Tất cả sẽ được nhận thức vì chúng hiện hữu.
Mô thức liên quan hay sơ đồ được dùng để tổ chức thông tin, và nhận thức thiện xảo (cognitive skills)
gồm những qui luật có thể được trình bày bằng biểu tượng trong hình thái:
Nếu cái này có mặt, cái kia có mặt.
Nếu cái này diệt, cái kia diệt.
Chú ý: - Trong lúc đó tuệ trí hiện hữu mà không cần đối tượng. Nó không luôn luôn liên kết với đối
tượng hay thực tại.
Đối tượng nhận thức có 3 loại: có mặt, vắng mặt và siêu vượt (transcendent).
1) Có mặt - Khi một đối tượng được Phật nói có mặt, nó phải được thử nghiệm bằng tri giác trực tiếp.
Thí dụ: như vàng ròng (the purity of gold) được thử bằng lửa.
2) Vắng mặt - Nếu đối tượng (vàng ròng) không được nhận ra rõ ràng chính xác bằng sự hiểu biết
thông thường, nó phải được thử bằng (âm thanh). Đây là thử nghiệm bằng tri giác gián tiếp, tức bằng
suy luận hay bằng Trí Năng sắc bén hoặc bằng sự phân tích của Tánh Giác. Thí dụ: như vàng ròng được
thử bằng sự chạm vào đá. Ta nhận ra âm thanh trong trẻo của nó khác với âm thanh của vàng có pha
trộn với kim loại khác. Ta phân biệt được giữa vàng thật và vàng giả.
3) Siêu vượt - Nhưng nếu đối tượng siêu vượt, không thể thử bằng lửa hay chạm vào đá, nó phải
được thử bằng sự chứng minh khác, không mâu thuẫn, không biện chứng, như hạt ngọc (a jewel)
không thể thử bằng lửa và chạm vào đá, vì cả hai thứ này không thích hợp để thiết lập sự ròng (the
purity) của chính vàng. Trong trường hợp này được xem như khi chúng ta có bài kinh liên hệ đến
những chủ đề siêu vượt, ngoài lý luận do Phật thuyết như Không, Như Thật, Chân Như. Siêu vượt là vật
tối hậu như nó trong chính nó, nó không những thực mà còn thực sự trong chính nó, dù không cho một
khái niệm, vì bằng chính thể (essence) của nó, nó là không khái niệm.
Điều này có nghĩa một vật trong chính nó là nó, thể của nó là nó, chúng ta không thể diễn tả, chúng ta
chỉ biết những liên quan của nó.
Chú ý: - Chúng ta cần phân biệt giữa hai đối tượng siêu hình và siêu vượt.
- Đối tượng siêu hình thì không thể nhận biết rõ ràng và chắc chắn về nơi chốn, thời gian, và những
phần có thể cảm giác được mà những đối tượng đó sở hữu. Thí dụ: các cảnh giới của chư Phật Mười
Phương, của Tây Phương Cực Lạc, của các Cõi Trời...
- Đối tượng siêu vượt thì có thể nhận biết chắc chắn và rõ ràng như chúng có mặt trong mỗi phần
nhỏ của nhận thức chúng ta, vì chúng là điều kiện cần của tính có thể của nhận thức kinh nghiệm nói
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chung, nhưng chính chúng không thể tượng trưng được trong hình ảnh cảm giác, chúng bất khả đắc
bằng tri thức. Trái lại, chúng khả đắc bằng trí tuệ Bát Nhã.
Như vậy, vật siêu hình là những khái niệm được thành lập, nhưng chúng là huyễn hóa. Siêu vượt là vật
tối hậu như nó trong chính nó, nó không những thực mà còn thực sự trong chính nó, dù không cho một
khái niệm, vì bằng chính thực chất (essence) của nó, nó là không khái niệm, ngoài ngôn ngữ biện chứng
(dialectic language).

4. ĐẶC TÍNH
1) Liên kết với đối tượng hay thực tại:
Nhận thức luôn luôn liên kết với đối tượng hay thực tại (realities). Không có đối tượng hay thực tại,
nhận thức không thể thành lập, dù thực tại đó thuộc phạm vi siêu vượt hay vượt trội (transcendental
aspects) như Chân Như hay Không. Do đó, đặc tính của nhận thức là tri giác về thực tại và hình dung
bên trong về thực tại.
2) Liên quan đến kinh nghiệm:
Trên cơ sở này, đặc tính của nhận thức là liên quan mật thiết đến điều ta kinh nghiệm và sự dùng ngôn
ngữ hay không dùng ngôn ngữ trong tiến trình biết. Nếu dùng ngôn ngữ để biết, nhận thức đó thuộc
lãnh vực Trí Năng. Nếu dùng thầm lặng biết, nhận thức đó thuộc lãnh vực giác quan tri giác (Skt:
pratyak-ṣam: sense-perception).
3) Bằng Trí Năng là nhận thức gián tiếp, thông qua suy luận. Đây là suy luận nhận thức (inferential
cogniton), cũng được gọi là “Tự Ý Thức.” Bằng giác quan tri giác là nhận thức trực tiếp, thông qua cái
biết không lời, thuộc khu vực Kiến Giải Tổng Quát. Được gọi là “Tự Nhận Thức” hay “tự biết-selfawareness,” trong đó không có “người biết.”
4) Tất cả nhận thức đều là kinh nghiệm. Kinh nghiệm này được lập thành do thông tin hay đối tượng
được thu vào từ bộ máy giác quan rồi truyền vào não bộ. Nơi đây, thông tin được lọc, được phân loại,
được xếp thứ tự, và được gìn giữ tại các trung tâm ký ức. Sau đó thông tin hay đối tượng được lập
thành “dấu vết của kinh nghiệm” trong tâm. Nhận thức được hình thành từ cơ sở này.
Thí dụ: khi học lái xe, ta phải hiểu rõ cách lái xe như thế nào. Cũng như khi học về Chân Như, ta phải
hiểu rõ “bên ngoài và bên trong” Chân Như ra sao. Nếu không hiểu rõ, tức ký ức sự kiện riêng lẻ
(memory of individual facts/events) chưa được ghi lại thành dấu vết trong tâm.
Vì thế, đặc tính nhận thức không phải là sự xem xét nội tâm, không phải tiếp thu hình ảnh nội tâm,
cũng không phải xoay cái biết (awareness) vào bên trong (quen gọi là xoay ánh sáng trí tuệ) để nhìn
tâm mà chính là hiểu rõ thực tại bên ngoài hay hiểu rõ chính bên trong thực tại đó như thế nào.
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Thí dụ: muốn trổ tài làm bánh, ta không phải ngồi phân loại hay phân chất các thứ gì làm nên bánh mà
ta phải hiểu rõ bánh mà ta muốn làm thuộc loại gì, nướng hay hấp, luộc hay chưng, và bên trong bánh
của loại đó gồm những thứ gì. Tất nhiên, bánh thuộc loại chưng khác hơn bánh nướng; bánh nướng
khác hơn bánh hấp, v.v... Ngoài ra, ta còn phải nắm vững kỹ thuật hay phương pháp làm từng loại
bánh.
Cũng vậy, muốn có trí tuệ Bát Nhã ta phải hiểu rõ về trí tuệ Bát Nhã là gì, “bên trong” của nó như thế
nào, “bên ngoài” của nó ra sao. Chứ không phải ngồi “thấy năm uẩn đều không” là có ngay trí tuệ Bát
Nhã.
Tóm lại, trên phạm vi Tục Đế, đặc tính nhận thức là có lời, có đối tượng, có Trí Năng hay tri thức
(knowledge) và bằng suy luận. Nó hiểu rõ (apprehends) thực tại bằng Trí Năng hay bằng tri thức.
Trên phạm vi Chân Đế, đặc tính Nhận Thức là không lời, tuy thông qua giác quan để Nhận Thức thực tại
hay đối tượng, nhưng nó hiểu rõ thực tại, kinh nghiệm thực tại bằng tánh biết.

5. CHỨC NĂNG
Chức năng Nhận Thức có thể được đánh giá (assessed) như sau:
1) Khả năng: a) học những điều khéo léo cần thiết trong các ngành nghề, kể cả sự học Thiền; b) giải
quyết nhiều vấn đề giao tế và tổ chức trong xã hội hay trong tự viện; c) suy nghĩ trừu tượng, d) lý luận,
và e) xét đoán tất cả vấn đề trong phạm vi sinh hoạt thế tục hay tâm linh;
2) Khả năng duy trì và nhớ những sự kiện đã được học hay đã kinh nghiệm;
3) Khả năng toán học (nhớ công thức) và những hình thái khác của biểu tượng thao tác (symbol
manipulation), như đánh võ, đi xe đạp, lái máy bay, lái xe, đánh bóng bàn, thiền hành, thiền tọa v.v...;
4) Kiểm soát những phản ứng và thái độ, như các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, tiếp chuyện,
lễ nghi, v.v...;
5) Ngôn ngữ dùng (trong trường hợp nào cho thích hợp với đối tượng và môi trường) và sự lãnh hội
các loại ngôn ngữ khác;
6) Chú ý đến công việc hay đối tượng, kể cả chú ý trống rỗng, nhìn lướt hay nhìn chằm chằm;
7) Tri giác đối tượng qua những chủ đề hay sự kiện hoặc thực tại;
8) Thói quen thực hành theo thiện xảo (praxis). Thí dụ: viết, vẽ, lái xe, nhập định, xuất định, thiền
hành, đo điện não đồ... theo kinh nghiệm riêng biệt qua các chiêu thức, khác với mớ lý thuyết mà ta đã
học.
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Chú ý: - Người mang nhiều thành kiến và chấp trước tuy cũng có Nhận Thức nhưng nhận thức đó
không có Chánh Trí. Ngoài ra, chứng mất trí (dementia) tuy Ý Thức chưa mờ, nhưng mất chức năng
Nhận Thức trong vòng vài ba tháng hoặc lâu hơn nữa.

6. BA LOẠI NHẬN THỨC hay BA NGUỒN NHẬN THỨC
Có ba loại hay ba nguồn Nhận Thức:

1) Nhận Thức bằng giác quan
- Cái gì được Nhận Thức bằng giác quan thì không bao giờ là Nhận Thức bằng suy luận
Thí dụ: khi lửa được nhận thức bằng giác quan thấy (the sense of vision), đó là lửa có mặt trong tầm
nhìn của mắt. Lửa được nhận thức trực tiếp từ nơi mắt, không qua suy luận của Trí Năng. Trong trường
hợp này đối với các nhà duy thực (realist), giác quan đóng vai trò nhận thức trực tiếp, họ gọi giác quan
này là giác quan tri giác (sense-perception). Khoa học gọi là vùng Kiến giải Tổng quát.
Đặc tính của giác quan tri giác chỉ nhận thức bằng vật trống rỗng (the bare thing). Trong đó vật chỉ
chính nó mà thôi (thing-in-itself). Trong đó không có tất cả những liên quan đến cái khác hay những
đặc tính chung của vật. Thí dụ: thấy lửa; biết có lửa. Thấy khói; biết có khói. Nói theo ngôn ngữ Thiền
tông, đó là “tự tướng-svalakṣana” của vật được nhận thức bằng “tánh thấy”. Ta không thể thêm điều
gì nữa về đối tượng. Trên cơ sở này, với nhận thức bằng giác quan tri giác con người có khả năng đạt
được trực giác trí hay tuệ trí.

2) Nhận Thức bằng suy luận
- Cái gì được nhận thức bằng suy luận thì không bao giờ là nhận thức bằng giác quan
Thí dụ: khi thấy khói, khói là đối tượng trong tầm nhìn của mắt, nhưng qua thấy khói, ta suy luận có
lửa. Lửa được nói lên là nhận thức bằng suy luận chứ không bằng giác quan tri giác. Vì mắt không thấy
lửa mà chỉ thấy khói. Lửa ngoài tầm nhìn của mắt. Lửa được nhận thức bằng suy luận. Trong suy luận
hình ảnh đối tượng được nhận thức gián tiếp, có nghĩa mơ hồ (vaguely) hay trừu tượng (abstractly),
bởi vì ta chỉ nhận thức qua dấu hiệu của nó là khói chứ không thấy tận mắt qua dấu hiệu của nó là lửa.
Trong trường hợp này, Trí Năng đóng vai trò suy luận nhận thức. Do đó, vật chính nó được nhận thức
bằng giác quan, nhưng khi có mặt Trí Năng thì những đặc tính riêng hay đặc tính chung của vật được
lập thành bằng sự tưởng tượng hay tô vẽ của Trí Năng. Vật không còn được thể hiện theo tự tướng của
nó nữa.
Cho nên, cái gì được nhận thức bằng suy luận là nhận thức của Trí Năng. Cái gì được nhận thức bằng
Trí Năng thì không bao giờ là nguồn cội của trí tuệ. Trong nhận thức này luôn luôn chứa tư tưởng nhị
nguyên (dualistic thoughts); thành kiến, định kiến và quan niệm chủ quan thường trực xuất hiện trong
nhận thức suy luận.
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3) Nhận Thức ngoài cảm giác
- Hiểu biết hay Biết Như Thực (yathābhūta ñāṇa) là loại Nhận Thức “ngoài cảm giác-extra-sensory”
Hiểu biết này được có là do thọ trong sạch hay tâm không dính mắc đối tượng tạo nên. Trong tiến
trình cảm thọ này không có thành kiến, định kiến và quan niệm chủ quan xuất hiện. Người có kinh
nghiệm “biết thầm lặng- tacit knowing or tacit awareness” hay “biết thanh thản-serene awareness” là
người có Nhận Thức ngoài cảm giác. Nhận Thức này là Nhận Thức Không Lời (worldless cogniton), nó
không dựa vào Trí Năng mà dựa vào Tánh Biết. Thuật ngữ Thiền tông gọi là “Tánh Giác” Trong Phật
Giáo Nguyên Thủy, nó là nền tảng của Vô sanh trí. Trong Phật Giáo Phát Triển, nó là nền tảng của Trí
tuệ Bát Nhã. Tất cả người thường tuy cũng có năng lực này, nhưng họ không nhận ra nó vì họ chưa
được hướng dẫn hay chưa có kinh nghiệm thực sự về nó. Do đó, năng lực này được xem là năng lực
“ngoại lệ.” Nó chính là năng lực của “Thọ thanh tịnh.” Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới
kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều khát ái, nhiều vướng mắc, không bao giờ kinh
nghiệm được Nhận Thức ngoài cảm giác. Khi tâm bị ngũ chướng2 đè nặng, Nhận Thức ngoài cảm giác
không thể có. Từ đó, trí huệ không làm sao tự phát.
Vì vậy, năng lực Nhận Thức ngoài cảm giác luôn luôn là nền tảng của trí tuệ Bát Nhã hay trí tuệ tâm
linh.

7. TÁC DỤNG
Tất cả hành động có kết quả của con người, bao gồm trong việc đời cũng như việc đạo, đều được đặt
trên Chánh Trí (right knowledge). Thiếu Chánh Trí, con người không làm sao đạt được kết quả điều
mình mong đợi.
Muốn có Chánh Trí, ta cần có nhận thức đúng về đối tượng cũng như sự việc liên hệ đến hoạt động của
ta. Chính nhận thức đúng giúp ta có quyết tâm hay xét đoán những vấn đề khó khăn được dễ dàng
hơn. Như vậy, nhận thức đúng là nhận thức đưa đến thành công. Nhận thức sai lầm thì đưa đến không
thành công điều gì hay đưa đến thất bại. Vì nhận thức sai lầm đưa đến lạc lối, lạc đường (astray), nó
làm cho chúng ta có những hành động hay việc làm sai lầm. Do đó, mục tiêu nhắm đến hay những điều
chúng ta mong đợi, mong chờ không làm sao đạt được.
Thí dụ: bắt chước quí vị tăng ni tu thiền nhập thất, một người không có vốn liếng pháp học về thiền
cũng nhập thất như họ. Đây là nhận thức sai lầm. Vì ta không được trang bị pháp học, pháp hành, ta
biết gì để ứng dụng khi nhập thất?
Nhưng động cơ nào gây ra nhận thức sai lầm? Đó là nghi và ngu.
Nghi có hai loại:
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1) Hoàn toàn nghi - Ta nghi tất cả. Trong cái nghi đó, ta chê bai tất cả phương tiện và kỹ thuật thực
hành; nghi tất cả kiến thức của người khác; nghi tất cả môi trường ta đang sống; nghi tất cả thiện tâm,
thiện chí của người khác; nghi luôn khả năng đặc biệt của ta. Đây là cái nghi của người không có trí (no
knowledge) hay người ngu. Với cái nghi này, ta không giải quyết được điều gì đến nơi rốt ráo và cũng
không xét đoán được điều gí đúng với thực chất của nó. Tâm ta luôn luôn loạn động. Những mối nghi
cứ luân phiên nổi lên cản trở bước tiến hay hành động của ta. Và ta cũng chẳng có một quyết tâm dứt
khoát gì đối với vấn đề trước mắt của ta. Chương trình, kế hoạch, dự trù, dự tính của ta luôn luôn thay
đổi. Vì thế, theo sau cái nghi này là không bao giờ có hành động có mục đích dứt khoát trong đó. Tà
kiến luôn luôn có mặt trong những lối hành động và giải quyết của ta.
Thí dụ: khi học thiền, ta được vị thầy dạy phương pháp “Buông bỏ sự suy nghĩ” để tánh biết hoạt động,
ta liền nghi; cho rằng trên đời này không ai có khả năng buông bỏ sự suy nghĩ. Mặt khác, ta còn so
sánh: nếu không suy nghĩ thì ngu sao? Từ đó ta nghi vị thầy này dạy không đúng. Ta không theo học
nữa.
2) Vừa nghi vừa mong đợi - Đây là cái nghi của người có Chánh Trí. Trong khi nghi, người đó vẫn mong
đợi thành công hay cảm thấy rõ về nét đặc biệt nào đó mà người đó nghĩ rằng mình sẽ đạt được trong
tương lai gần hay xa nào đó. Đây là cái nghi có sự xét đoán và có quyết tâm hành động. Nghi này được
xem như có Chánh Trí.
Thí dụ: nhà nông không chắc thu hoạch tốt trong vụ mùa năm nay, nhưng mong đợi rằng sau vụ mùa
này sẽ thu hoạch kết quả khả quan. Sau đó, vị ấy bắt tay trực tiếp vào việc làm mùa với những xét đoán
chính xác về hoa màu, hạt giống, phân bón, nước, và nỗ lực hành động. Hành động này được xem là
hành động có mục đích.
Kết luận: - Sai lầm và nghi là đối nghịch với Chánh Trí.
Nguồn của Chánh Trí là không mâu thuẫn với kinh nghiệm. Vì người có Chánh Trí là người đã có kinh
nghiệm về điều họ đã trải qua. Họ biết làm như thế sẽ thành thành công. Họ không phải là người mò
mẫm mà là người đã trải qua kinh nghiệm. Lời nói của họ chân thực. Mỗi nhận thức của họ đều không
mâu thuẫn bởi kinh nghiệm, vì nó là nguyên nhân của thành công với hành động có mục đích. Cho nên,
trên phương diện tâm linh, Chánh Trí đưa đến đạt được mục tiêu, tà trí đưa đến thất bại tâm linh.
Chánh Trí không phải là nhận thức cái tuyệt đối, nhận thức sự vật như thực hay tri thức thực tại hay
không thực tại của ngoại trần.
Thông thường, con người hằng đeo đuổi các đối tượng bên ngoài, giác quan của họ luôn luôn bị dính
mắc với chúng. Họ bị chúng chinh phục. Tà trí theo đó xuất hiện trong tâm họ.
Thực tại tuyệt đối chỉ có nhận thức được bằng trí tuệ Bát Nhã. Trong đó không có luận lý hợp lý theo
luận lý học thế gian.
Nhận Thức là một nhận thức mới, nhận thức của đối tượng chưa được nhận thức. Nó là cái nhận thức
lúc đầu, cái loé sáng biết đầu tiên khi ánh sáng của nhận thức được rực lên (kindled). Đây là cái Nhận
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Thức Không Lời (wordless cogniton). Nhận thức này được liên tục kéo dài, cái biết (awareness) trở nên
vững chắc và lâu dài (enduring). Nguồn của Chánh Trí xuất phát từ mỗi nhận thức. Nguồn của trí tuệ
tâm linh được đặt trên sự lâu dài nhận thức (enduring cognition).
Ký ức, tình thương, sân hận là những đối tượng được nhận thức rồi, chúng không phải là nguồn của
Chánh Trí.
Yếu tố Nhận Thức của tâm chúng ta được giới hạn ngay lúc chúng ta đạt được cái lóe sáng biết đầu tiên
về đối tượng trước mặt.
Sau đó, đối tượng được lập thành hình thể, hay hình ảnh. Nó là sự nhận ra (recogniton) chứ không phải
là nhận thức.
Suy luận là ý nghĩa, tuy nhiên ý nghĩa là thực tại bên ngoài khác với vật liên hệ.
Với người thực hành Thiền, tiến trình Nhận Thức đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của
tâm.
Thí dụ:
1. Trong nhận thức sự vật như thực, tác dụng của nhận thức này đưa đến tâm trong sạch và thuần
nhất. Tâm Chỉ và tâm Định được đặt trên cơ sở nhận thức sự vật như thực.
2. Trong Nhận Thức Không Lời, đưa đến phát triển trực giác. Nó là nền tảng của sự thành tựu trí tuệ
Bát Nhã. Trong cái lóe sáng biết đầu tiên, nó đã có mặt.
3. Trong nhận thức đúng đối tượng đưa đến Chánh Trí. Đó là biết (knowledge) không mâu thuẫn với
kinh nghiệm.
Tất cả hành động có kết quả của con người, bao gồm trong việc đời cũng như việc đạo, đều được đặt
trên Chánh Trí (right knowledge). Thiếu Chánh Trí, con người không làm sao đạt được kết quả điều
mình mong đợi.
Người bình thường tuy cũng có Nhận Thức nhưng không khai triển được tiềm năng giác ngộ thông qua
nhận thức đặc biệt của họ. Trái lại, người bắt đầu đi vào dòng Thánh có khả năng khai triển Nhận Thức
Không Lời của họ để thành tựu trí tuệ Bát Nhã.
Loài thú tuy cũng có Nhận Thức nhưng chúng sống theo bản năng nên không có nhận thức sâu sắc và
rộng lớn bằng loài người. Người sống theo bản năng hay theo thói quen cũng không khai triển được
nhận thức sâu sắc và rộng lớn.
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BẢN ĐỒ NHẬN THỨC
1.- Hỏi: - Bản Đồ Nhận Thức là gì?
Đáp: - Trước hết Bản Đồ Nhận Thức khác hơn bản đồ chỉ đường. Bản đồ chỉ đường là bản đồ mà ta
có thể sử dụng mỗi khi ta muốn tìm hiểu địa điểm hay đường đi đến địa điểm nào. Ta có thể lật bản đồ
chỉ đường bất kỳ lúc nào ta muốn để nhận ra các lối đi đến nơi ta muốn đến. Trong lúc đó, bản đồ
Nhận Thức là bản đồ đã được in sẵn trong trí nhớ của ta. Nó là những con đường đi Về Nhà hay những
con đường đi đến chỗ Trí Tuệ Bát Nhã, hoặc những con đường đến nơi chôn dấu Ngọc Như Ý mà ta đã
được trang bị trong các khóa tu. Trong đó trọng tâm chủ yếu là các pháp học và thực hành mà ta cần
nắm cho vững chắc. Xem như ta cất các dữ kiện pháp học và pháp hành vào trung tâm ký ức dài hạn
hay ngắn hạn.

2.- Hỏi: -Tại sao?
Đáp: - Bởi vì khi thực hành thiền, đặc biệt trong lúc nhập thất tại nhà hay tại thiền viện, ta đang độc
hành, độc bộ. Ta “đi một mình, thực hành một mình.” Không bạn bè, không kinh, luận, không thầy ở kế
bên. Do đó, ta cần có bản đồ Nhận Thức để khi gặp những chỗ bế tắc, ta có thể tự nhớ lại pháp học hay
pháp hành như thế nào đó. Hoặc ta có thể thực hành tuần tự trước, sau, thứ lớp pháp nào đó mà ta đã
học qua.
Thí dụ:
Thực hành pháp “Không Theo Vọng Tưởng,” ta sử dụng kỹ thuật “làm chủ niệm khởi.”
Thực hành pháp “Chỉ Tánh Giác,” ta áp dụng các kỹ thuật “Không Định Danh Đối Tượng,” “Không Dán
Nhãn” hay “Chú Ý Trống Rỗng.”
Thực hành pháp “Sống với Tánh Giác,” ta áp dụng kỹ thuật “Tỉnh Thức Biết,” “Thầm Nhận Biết,” hay
“Chánh Niệm Tỉnh Giác.”

3.- Hỏi: - Tại sao phải cần Bản Đồ Nhận Thức?
Đáp: - Giống như một người học võ, y phải được vị thầy dạy các câu thiệu, tức là lý thuyết về các
cách đi quyền hay các chiêu thức tấn công, phòng thủ, hoặc hư chiêu hay thực chiêu. Nếu y không
thuộc các câu thiệu, y sẽ dễ quên các cách vận dụng tay chân (manipulation) trong các tư thế hay chiêu
thức. Trường hợp này cũng giống như người thuyền trưởng cần có la bàn để định hướng con tàu. Nếu
muốn đến nơi mà thiếu la bàn, người thuyền trưởng không làm sao lái con tàu của mình đang trên bể
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cả mênh mông. Còn với người thực hành thiền, bản đồ Nhận Thức được sánh như các câu thiệu của
người học võ hay la bàn của thuyền trưởng. Bởi vì ta đang mở cuộc hành trình tâm linh nếu không thiết
lập được bản đồ Nhận Thức, ta khó có thể đạt đến mục tiêu tâm linh.

4.- Hỏi: - Muốn có Bản Đồ Nhận Thức phải làm sao?
Đáp: - Có hai điều ta cần nắm vững:
Thứ nhất, ta cần chọn hướng đi của mình. Điều này có nghĩa ta cần chọn pháp để dụng công. Thí
dụ: trong lớp Trung Cấp 1, mục tiêu của ta là thực hành Thấy Như Thực, Biết Như Thực, ta cần
thông suốt nghĩa như thực và cách thực hành như thực trong 4 oai nghi. Trong lớp Trung Cấp 2, ta
học Chân Như, ta cần thông suốt ý nghĩa Chân Như và cách thực hành thể nhập Chân Như.
Thứ hai, ta cần nắm ý nghĩa 4 nguyên tắc trong bản đồ Nhận Thức cho thật vững. Đây là hai điều
kiện cơ bản trước khi thiết lập bản đồ Nhận Thức.

5.- Hỏi: - 4 nguyên tắc này dựa trên điều kiện gì để thành lập?
Đáp: - 4 nguyên tắc này được lập thành dựa vào ký ức. Không ký ức, không thành lập được. Do đó,
muốn có ký ức, ta phải nhớ rõ nội dung các điều ta học về chủ đề đó. Thí dụ: học về Chân Như, ta phải
hiểu rõ nội dung Chân Như, tác dụng Chân Như, và cách thực hành thể nhập Chân Như. Ngoài ra ta
cũng phải thực hành thường xuyên để dữ kiện được lưu trữ trong kho ký ức dài hạn hoặc ngắn hạn.
Đây là cách ta huấn luyện tế bào hình tháp có thói quen mới.

6.- Hỏi: - 4 nguyên tắc trong bản đồ Nhận Thức như thế nào?
Đáp: - 4 nguyên tắc trong bản đồ Nhận Thức như sau:
1. Nhận Thức ngữ nghĩa (semantic cognition).
Bất kỳ học môn gì, điều quan trong là ta cần nắm vững cốt lõi hay phía sau thuật ngữ trong bộ môn
đó. Nếu không nắm vững phía sau thuật ngữ đó nói lên điều gì, ta sẽ khó ứng dụng các kỹ thuật
được thiết lập trong bộ môn đó. Thí dụ: khi mới bắt đầu học thiền, ta nghe vị thiện tri thức lập lại
lời trong kinh là “Tất cả chúng sanh đều có Tánh Giác.” Như vậy, nếu kể về sinh vật trên thế gian thì
loài thú có tình cảm đều có Tánh Giác. Do đó, con chó, con gà, con sư tử, con voi cũng đều có Tánh
Giác. Tuy nhiên, dù có Tánh Giác nhưng loài thú không thể nào tự mình khai triển được chức năng
Tánh Giác, vì chúng không như loài người. Nên Tánh Giác của chúng đành mai một. Còn chúng ta
tuy biết mình có Tánh Giác, nhưng nếu không có người chỉ dẫn hay giải thích, ta thực sự không hiểu
đàng sau Tánh Giác là gì. Nhiều lắm là ta có thể biết Tánh Giác là Chân Tâm, là tâm không phân biệt,
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là cái biết thường hằng, cái biết không hai, cái biết lặng lẽ. Nhưng ta không nắm rõ thực chất những
kiến giải kia là gì. Cuối cùng xem như ta chỉ huân tập thêm kiến giải của người đi trước mà chính
mình cũng chẳng biết rõ được thực chất ngữ nghĩa của Tánh Giác ra sao.
Cho nên, trong nhận thức ngữ nghĩa, không có trạng thái hiểu chung chung hay đại khái. Nếu hiểu
như thế, ta vẫn rơi vào kiến giải nhị nguyên, dù ta tự xem như mình là người đang thực hành pháp
không nhị nguyên. Vì vậy, tác dụng của nhận thức ngữ nghĩa là giúp ta phải thực sự nắm vững cốt
lõi thuật ngữ pháp thiền mà ta đang thực hành hay sẽ thực hành. Sau đó ta cố gắng ghi nhớ cốt lõi
ý nghĩa thuật ngữ; làm cho thuật ngữ đó thâm nhập (absorbes) vào ký ức của ta. Cho đến khi gặp
thuật ngữ đó trong bất kỳ trường hợp nào, ta liền nhận ra ngay cốt lõi bên trong thuật ngữ đó nói
lên điều gì. Lúc bấy giờ xem như ta đạt được nhận thức ngữ nghĩa. Sự đạt được này, trên thực tế
đã được ghi trong ký ức dài hạn hoặc ký ức ngắn hạn. Có như thế bản đồ nhận thức mới trở thành
giá trị cho người thực hành thiền theo nguyên tắc “độc hành, độc bộ.”
2. Nhận Thức thủ tục (procedural cognition).
- Đây là nhận thức “biết làm sao” trong tiến trình thực hành pháp thích hợp khi ta thực hành thiền
trong 4 oai nghi, đặc biệt khi tọa thiền hay thiền hành hoặc làm những công việc gì khác bằng tay
chân. Nhận thức này được thành lập dựa trên ký ức thủ tục (procedural memory) và ký ức sự kiện
(fact memory). Đó là từng sự kiện liên hệ đến pháp hành hay pháp học của chủ đề nào đó được hòa
nhập trong nhận thức thủ tục. Khi ta bắt đầu thực hiện các động tác liên hệ đến thiền, lập tức
những dữ kiện được cất trong ký ức liền đáp ứng theo sự khởi ý của ta. Ngay lúc đó, ta làm trong
vô ngôn.
Thí dụ: khi nhổ cỏ, lặt rau, gánh nước, bổ củi, hút bụi, thiền hành... những cách thức hay sự kiện
của các động tác ta đều làm theo thủ tục biết của Tánh Giác. Tức là ta làm trong vô ngôn.
Trên thực tế, nhận thức thủ tục được triển khai trên tiến trình biết không lời (wordless awareness).
Nó được thể hiện trong việc làm theo thủ tục Nhận Thức mà không có Ý Thức xen vào. Người chưa
đạt được kinh nghiệm biết không lời, cũng như người chuyên sử dụng Ý Thức và suy nghĩ hay Trí
Năng biện luận không bao giờ nhận ra được chức năng biết không lời của cơ chế Tánh Giác. Nó
khác hơn cái biết công bố (declarative knowledge). Biết công bố là “biết có lời-verbal knowledge”
được thực hiện trong khi vừa làm vừa nói; vừa đi, vừa suy nghĩ; vừa ăn, vừa bàn chuyện hay vừa
suy nghĩ miên man; vừa lái xe, vừa suy luận tính toán. Còn biết lặng lẽ là “biết làm sao,” được thực
hiện trong khi vừa làm vừa im lặng trong tâm; vừa ăn chỉ biết ăn mà trong não không suy nghĩ việc
gì khác; vừa lái xe mà tâm ngôn không khởi dậy, niệm biết không lời thường trực hiện hữu trên mọi
thao tác (manipulative act).
Một thí dụ nữa, như khi đi xe đạp là biết đi như thế nào, nhưng nếu được hỏi để giải thích làm sao
để đi được thì phải nói ra những cách thức đi. Giống như trường hợp khi ta thiền hành là vừa đi,
vừa biết mình đang đi, đồng thời cũng không nói điều gì trong lúc đương đi. Vì vậy, khi nhận thức
thủ tục có mặt, trong đó không có mặt Ý Thức hay suy nghĩ và nói năng. Tất nhiên tự ngã vắng
bóng.
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Nhận thức thủ tục là nhận thức được trình bày gián tiếp qua các hình thức hành động tay chân
thầm lặng. Thuật ngữ thiền gọi là Định trong động. Trong tiến trình này, nhận thức thủ tục đóng vai
chủ động. Nguyên tắc nhân chứng (witness) dựa trên điều kiện này.
Trong Như Lai Thanh Tịnh Thiền, nhận thức thủ tục đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật
Tánh Giác.
3. Nhận Thức tình tiết (episodic cognition).
- Đây là sự hiểu biết phải làm gì trong từng bước thực hành các giai đoạn hay các lúc thực hành
trong 4 oai nghi.
Thí dụ: trước khi thiền hành, ta biết mình phải làm gì; trong lúc thiền hành ta áp dụng ra sao khi dở
chân, đạp chân và bước đi tới trước. Ta có suy nghĩ chăng? Ta có nói thầm trong não chăng? Ta có
lập lại nội dung âm thanh mỗi khi tai nghe tiếng động chung quanh hay tiếng người nói chung
quanh? Cuối cùng, sau khi chấm dứt thiền hành, ta phải làm gì.
Cũng như khi thực hành “Chánh Niệm Tỉnh Giác” hay “Chánh Niệm để trước mặt” trong lúc ngồi, ta
phải tuần tự áp dụng ra sao.
Trên nguyên tắc, những tình tiết trong từng giai đoạn hay từng bước này đã được ta luyện tập
nhiều lần trong những ngày, tháng hay năm trước đây. Tế bào não đã có thói quen mới về các
phương thức thực hành thứ tự đó. Cuối cùng những dữ kiện tình tiết này được ghi vào ký ức, và nó
trở thành ký ức tình tiết (episodic memory). Chính ký ức này là nền tảng của nhận thức tình tiết. Vì
vậy, nếu không thực hành đều đặn, ta sẽ không làm sao tạo ra được nhận thức tình tiết. Do đó, ta
có thể quên trước, quên sau khi áp dụng một kỹ thuật nào đó trong thiền.
4. Nhận Thức gợi lên (evocative cognition).
- Cũng như 3 loại nhận thức trước, nhận thức gợi lên phải thường xuyên được áp dụng để dữ kiện
“gợi lên” được cất giữ vào kho ký ức. Khi được cất giữ, gợi lên sẽ trở thành ký ức gợi lên (evocative
memory) trong tâm về điều gì. Thí dụ: gợi lên một hình ảnh hay một tên gọi về người hay vật gì.
- Trên phương diện thực hành thiền ở cấp 2 - cấp làm cho “Tánh Giác hiển lộ,” nội dung gợi lên gồm
một trong hai phần: gợi lên tên pháp hay gợi lên một chiêu thức nào mà ta tâm đắc để dẹp niệm.
Thí dụ: “tỉnh thức biết,” “thầm nhận biết.”
Thí dụ: để trị niệm khởi bất chợt khởi lên trong lúc ta đang kinh nghiệm trạng thái tâm thuần nhất
khi tọa thiền, ta có thể dùng niệm “thầm nhận biết” để trị tạp niệm. Ta chỉ gợi lên tên “thầm nhận
biết” tức thì niệm kia liền tan ngay. [Chú ý: - Nếu chưa thực hành “thầm nhận biết” ta sẽ không bao
giờ hiểu ý nghĩa và tác dụng của kỹ thuật này. Ở đây không nhắc lại.]
- Trong trường hợp thực hành thiền ở cấp “thể nhập vào đối tượng,” nó là dụng ngữ được dùng với
mục đích tự nhắc nhở tên pháp mà ta sẽ ứng dụng, bằng cách gợi lên tên pháp đó hay kỹ thuật nào
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đó với trạng thái “Nhận Thức Không Lời.” Trên nguyên tắc, Nhận Thức Không Lời là kỹ thuật giúp ta
đạt được thể nhập vào đối tượng.
Thí dụ: khi thực hành thể nhập Chân Như, ta chỉ gợi lên tên “thể nhập Chân Như” mà không nói
thầm về tên “thể nhập Chân Như.” Đây là kỹ thuật “Biết Mà Không Khởi Lên Niệm Biết.” Nếu đạt
được, ta sẽ kinh nghiệm trạng thái Nhận Thức Không Lời trùm khắp toàn thân và tâm.
Tác dụng:
1) Nhận thức gợi lên giúp ta tuy có khởi niệm mà niệm đó vẫn ở trạng thái không phát ra tần số;
sóng não vẫn không dao động. Trong trường hợp này ta biết rất rõ ràng môi trường chung quanh
và đặc biệt kinh nghiệm sự hoạt hóa đồng bộ trên thân nhưng rất nhẹ nhàng, vi tế.
2) Ngoài ra nó cũng giúp ta chận đứng niệm từ vùng ký ức vận hành hay ký dài hạn bất chợt khởi
lên.
Thí dụ: khi đương trong trạng thái định không tầm không tứ, bất chợt có một niệm từ vùng ký ức
vận hành khởi lên, bằng nhận thức gợi lên, ta sẽ gợi lên niệm “biết” để phá tan niệm nói thầm.

CHÚ THÍCH
1. Thực tại: P: tatva; Skt: tattva: Reality. Trạng thái thực, tinh túy hay thực chất của điều gì: the real state, the
essence or substance of anything.
2. Ngũ chướng: the five impediments: nīvaraṇas Ngũ chướng: năm điều trở ngại: P: Pañca nīvaraṇa: the Five
Hindrances. (x.t. Ngũ cái) The Five Hindrances or Five Impediments:
3) Tham dục (dính mắc và say đắm năm thứ khoái cảm của ngũ quan, gồm tiền bạc, dâm ô lãng mạn, danh tiếng,
ăn uống, ngủ nghỉ) P: Kammachanda: Lustful desire, Sensuous Lust
4) Sân (giận dữ trước những cảnh chướng tai, gai mắt hoặc không vừa ý với tình cảm riêng của mình): P:
Vyàpàda: Anger or Ill-will,
5) Hôn trầm thụy miên (uể oải và ngủ gật): P: Thīnamiddha: Sloth and drowsiness or physical and mental topor
and languor Hôn trầm = sự uể oải = sloth, tính lờ phờ = lethargy. Thụy miên = tình trạng ngủ gật = drowsiness.
4) Trạo hối (tâm lo ra, nghĩ tưởng lăng xăng và lo lắng, phiền não về những việc đã làm): P: Uddhacca-Kukkucca:
Agitation and worry or restlessness and Worry. Trạo hối = phiền não từ trong tâm, làm cho tâm xao xuyến,
không an, lo ra, và đưa đến ăn năn hối hận về những việc làm sai trái của thân, lời, và ý trong thời gian trước
đây. Trạo = trạo cử = phiền não làm cho tâm xao xuyến. Hối = hối quá = hối hận việc làm sai trái đã qua; sửa cũ
đổi mới, bỏ ác làm thiện.
5) Hoài nghi (thiếu niềm tin vào pháp học và pháp hành): P: Vīcikicchā: Sceptical doubts or doubts.
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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 3

CHÂN LÝ QUI ƯỚC
(P: Sammutisacca; Skt: Vyavahārasatya: conventional truth.)

I.- MỞ ĐẦU
Từ tự giác đến giác tha
Sau khi thành chánh giác, Phật còn ngồi trầm ngâm suy tưởng 21 ngày về pháp mà Phật đã chứng ngộ.
Phật thấu suốt chân tính hay thực chất bản thể và chân tướng (real mark/sign/appearance) hay dấu hiệu
của hiện tượng thế gian gồm:
1. Tam Pháp Ấn:
(1) Vô Thường hay không hiện hữu vĩnh viễn hoặc hiện hữu tạm bợ,
(2) Khổ hay xung đột nội tâm hoặc bất toại nguyện,
(3) Vô Ngã hay không thực chất tính.
2. Pháp tánh, tức Lý Duyên Khởi, Pháp Duyên sinh,
3. Pháp Giới tánh, tức Chân Như tánh,
4. Không tánh, và
5. Huyễn tánh.
Phật nhận thấy tất cả chân tánh mà Ngài vừa chứng ngộ thật quá sâu xa. Bằng ngôn ngữ thế gian, khó
diễn tả hết được chỗ Ngài đã chứng ngộ. Nhất là những pháp ngoài sự dùng ngôn ngữ để diễn tả. Sau
đó, qua sự thỉnh cầu của vị Phạm Thiên Sahapati, Phật quyết định đi giảng pháp để độ chúng sinh. Phật
so sánh chúng sinh như sen trong hồ sen. Phật sẽ tùy theo căn tánh chúng sinh mà giảng pháp. Từ đó,
Chân Đế và Tục Đế được thành lập trong Giáo Lý của Phật.
Sự đau khổ và tái sinh triền miên của một con người sở dĩ có là do con người không thấu suốt đặc tính
thực thể (character of entities) và phẩm chất (qualities) hiện tượng thế gian đúng theo thực chất bản thể
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của chúng là tạm bợ “không có thứ gì vĩnh viễn với ta” ngay đến những phần bên trong lẫn bên ngoài
cơ thể ta. Con người có thói quen xem hiện tượng thế gian là có thật, thường hằng (permanent), vĩnh
viễn, không hư hoại; rồi từ đó khởi lên những ý nghĩ tham đắm, dính mắc, và bảo vệ các thực thể cũng
như các phẩm chất hiện tượng thế gian đó. Qua thái độ tham đắm, dính mắc, và bảo vệ này con người
tạo ra muôn ngàn điều thiện, ác, đúng, sai khác nhau của thân và lời. Chụp mũ, dán nhãn, định danh cứ
bừa bãi tuôn ra. Thương, ghét không còn cân bằng. Mọi thứ tình cảm khởi lên tùy theo thái độ tâm lý
chủ quan và thiên lệch. Tranh giành, lường gạt, thủ đoạn gian ác cứ phát động. Nước mắt và thù hận
không bao giờ ngưng. Tâm không bao giờ an tịnh (peaceful); hết lăng xăng buông bắt việc này đến lăng
xăng buông bắt việc kia. Nó không bao giờ biết đủ. Khát ái (craving) và đam mê (passions), vô minh và
mong cầu vốn tiềm tàng trong nghiệp thức (activity-consciousness), cứ thúc đẩy con người phải thường
xuyên thỏa mãn những đòi hỏi của chúng. Do đó, ý, thân và lời luôn luôn dao động trên hai hướng
thiện, ác; chánh, tà. Đây là tâm nhị nguyên (dualistic mind), nền tảng của vọng tâm (false mind), và cũng
là gốc nguồn đưa đến phiền não và đau khổ. Đấu tranh, nghĩ tưởng, điên đảo, tranh giành, tranh chấp,
suy tư tính toán, lo âu, phiền muộn, bực bội, sợ hãi, hoang mang (bewilderment), sầu khổ, giận, tức là
những sắc thái cứ triền miên khởi dậy trong ba thời quá khứ, hiện tại, và tương lai. Chính vì thế, con
người không bao giờ tìm thấy an lạc, thanh tịnh, hồn nhiên, hòa thuận, vui tươi, và hạnh phúc trong
cuộc sống hằng ngày của mình. Ham muốn cứ thúc đẩy. Mắc mứu cứ đan kết. Ước vọng cứ thêu dệt.
Nghiệp thiện, nghiệp ác cứ luân phiên tạo ra. Phiền não và đau khổ, hạnh phúc và khoái lạc tạm bợ cứ
dai dẳng theo sát con người như hình với bóng. Rồi đến khi sắp từ giã cõi đời, không còn đủ sức bình
tĩnh để ra đi, con người chắc chắn khó định hướng kiếp vị lai của mình. Nghiệp lực ở dưới hình thái cận
tử nghiệp lại có cơ bùng lên để đẩy thức tái sinh (the rebirth-consciousness) vào cảnh giới phù hợp với
nghiệp thức trước phút giây lâm chung.

II.- LÝ DO
Phật nhận rõ mầm mống dao động tâm tạo ra các loại nghiệp của thân, lời và ý là do một nhóm năng
lực vốn đã tiềm tàng trong nghiệp thức con người từ vô thủy kiếp đến kiếp hiện tại. Phật gọi là lậu
hoặc, tức những nhơ bợn của tâm (defilements of the mind). Chúng gồm 4 nhóm: vô minh lậu, dục lậu,
hữu lậu, kiến lậu. Thương xót con người, muốn cứu độ con người thoát ra khỏi biển khổ, Phật dựa vào
trình độ căn tánh khác nhau của con người, đưa ra những sự thực để thiết lập phương thức giáo hóa.
Những sự thực này được gọi là “sacca - the truth,” tức chân lý.
Để tuần tự hướng dẫn người chưa giác ngộ tiến đến giác ngộ, Phật chia những sự thực trên thế gian
làm 2 loại. Sự thực thứ nhất là những thực tại trong thế giới mà trong đó con người đang sống và đang
kinh nghiệm qua ngũ quan, qua tư duy về những đối tượng. Sự thực này phù hợp với tầm nhận thức
của con người bằng Trí Năng, bằng Ý Thức hay bằng Tri Thức. Tất cả người khôn hay dại, thông minh
hay u tối đều cảm thấy hay biết những sự thực này một cách thông thường như nhau.
Sự thực thứ hai là những thực tại tối hậu (ultimate realities) trong thế giới tâm linh mà con người phải
khó khăn lắm mới trực nhận ra chúng được. Vì chúng không thông qua thấy biết bằng Trí Năng, bằng Ý
Thức phân biệt, hay bằng Tri Thức mà thông qua sự thấy biết của cái Vô Sinh hay Trí Vô Sinh. Nói theo
ngôn ngữ Thiền tông, tức thông qua Tánh Giác. Đây là chân lý tối hậu mà người muốn đạt được trí huệ
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Bát Nhã (insight wisdom) phải thực sự tự chứng nghiệm. Vì chân lý tối hậu không phù hợp với luận lý và
quan niệm thế tục dựa trên Trí Năng hay Tri Thức, dù rằng nó vẫn là những sự thực trên thế gian.
Sự thực này được Phật khuyến cáo các hàng đệ tử phải thành tựu. Có thành tựu mới có kinh nghiệm
giác ngộ và giải thoát. Tức đạt được thành quả rốt ráo của A La Hán đạo hay Bồ Tát đạo, hoặc Phật đạo
(The Buddha Way).

Đấy là lý do vì sao có hai loại chân lý trong Phật Giáo.

III.- ĐẶC TÍNH
Cả hai chân lý đều là sự thực. Chúng không mang những khái niệm mơ hồ (vague concepts). Ở mỗi trình
độ căn cơ, con người đều thực sự thấy chúng, thực sự cảm nhận chúng, và kinh nghiệm chúng. Chúng
là những sự vật hiện hữu theo cách chúng xuất hiện như thế. Dù có Phật ra đời hay không ra đời,
chúng vẫn hiện hữu như thế.
Thí dụ: buồn, khổ, nhớ, thương, đói, lạnh, nắng, mưa; Khổ, các loại Khổ, những nguyên nhân gây Khổ,
Không, Như Thực hay Chân Như, v.v..., dù có Phật ra đời hay không ra đời chúng vẫn là những hiện
tượng vốn đã hiện hữu trên thế gian như thế.
Tuy nhiên, vì Phật là người đã giác ngộ, đã nhận rõ chúng, thấy như thực và Biết Như Thực về chúng.
Đứng trên mặt thế tục, Phật đã nhận ra sự thực đó như thế nào. Đứng trên mặt giác ngộ, Phật nhận ra
sự thực đó ra sao. Vì muốn cứu độ con người, Phật hệ thống những sự thực đó lại để giáo hóa hai loại
trình độ căn tánh khác nhau của con người. Với người chưa giác ngộ, Phật nói pháp Tục Đế, với người
giác ngộ, Phật nói pháp Chân Đế.
Bởi vì với cái nhìn bề ngoài, dựa trên cảm thọ và tri giác của tự ngã, tâm của người chưa giác ngộ nhận
ra rằng chân lý chỉ có Một. Đó là phục vụ cảm thọ cho tự ngã là nhu cầu thiết thực. Nó là chân lý tối
thượng. Vì nhận định như thế, con người không làm sao thoát khỏi vòng khổ đau, thù hận, đố kỵ,
chống đối, phiền não, và tranh chấp lẫn nhau triền miên. Tâm nhị nguyên vẫn thường xuyên hoạt động
trong những con người chưa giác ngộ. Những khẩu hiệu Tự Do, Nô Lệ, Độc Lập, Công Bằng, Bác Ái, Dân
Chủ, Cơm Áo, Đại Đồng, Bảo Vệ, Đấu Tranh, Độc Tài, Dân Chủ, Truyền Thống, Phước Báu, Công Đức, Lễ
Sám, Cầu An, Cầu Siêu, v.v... thường xuyên là những chủ đề được xem là những sự thực tuyệt đối đối
với con người. Con người bị quay cuồng trong những sự thực này; tập trung nỗ lực đấu tranh trong
những sự thực này; chết sống với những sự thực này. Con người không khám phá ra những sự thực
khác như những hư giả, không hài hòa, vô thường, không thực chất, tương quan nhân quả, duyên sinh
bên trong những sự thực đó. Con người cũng không tìm thấy có những sự thực cao siêu khác, có khả
năng giúp con người Phát Triển Tâm Linh, Giác ngộ, Giải thoát, Hài hòa, và An lạc miên viễn. Phật đã
khám phá ra những sự thực siêu việt đó. Và Phật đã kinh nghiệm về Con Đường đi đến những sự thực
tối hậu này. Vì thế, để giác ngộ con người, Phật thiết lập 2 loại Sự Thực, tức 2 loại Chân Lý.
- Với người chưa giác ngộ, căn cơ thấp, mê nhiều hơn tỉnh, Phật thiết lập Giáo Lý Qui Ước. Đây
là Giáo Lý được nhiều người dễ dàng chấp nhận vì nó phù hợp với luận lý (logic) và khái niệm thông
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thường trong cuộc sống thế tục và tạm bợ của con người. Chúng là những sự thực của sự vật có thực
trên thế gian. Chúng là đối tượng của Tri Thức (knowledge) và Ý Thức mà con người dễ dàng nhận ra
chúng. Chúng gần gũi với con người bình thường, chưa giác ngộ, vì hằng ngày con người vẫn va chạm
đến chúng. Cho nên, chúng được tạm gọi là Chân Lý Qui Ước hay Tục Đế.
- Với người giác ngộ, căn cơ cao, tỉnh nhiều hơn mê, Phật giảng Giáo Lý Tối Hậu. Đây là Giáo Lý
được bậc trí (the wise) chấp nhận. Nó mang ý nghĩa cao nhất, hoặc tự hiển nhiên, gọi là Chân Lý Tự Hiển
Nhiên (The Self-evident Truth) hay Chân Lý Tối Hậu, hoặc Đệ Nhất Nghĩa Đế hay Thắng Nghĩa Đế: (Pāli:
paramattha-sacca; Skt: paramārtha-satya-The Ultimate Truth, the Highest Truth). Nó không phải là đối
tượng của tâm nhị nguyên. Với tâm nhị nguyên, ta không thể nhận ra những sự thực tối hậu. Nó là đối
tượng của Tánh Giác hay của trí huệ Bát Nhã.
Đặc tính duy nhất của hai chân lý này không những chúng đối nghịch nhau mà chúng cũng không thể
nào gặp nhau. Chân Lý Qui Ước thì che lấp chân lý tối hậu. Một khi chân lý tối hậu được bật sáng, Chân
Lý Qui Ước đành mai một. Tuy nhiên, trên thực tế nhờ có Chân Lý Qui Ước, chân lý tối hậu mới được
thành lập. Cũng như nhờ có mê mới có ngộ; nhờ có đau khổ cùng cực con người mới tìm cầu giác ngộ;
nhờ khám phá ra Khổ và Nguyên Nhân của Khổ, Bát Chánh Đạo mới được thành lập; nhờ nhận ra
những hư giả, vô thường và điên đảo trong hiện tượng thế gian, ta mới ngộ được nguyên lý Duyên
Sinh, Tương Quan Nhân Quả và Tánh Không của thế giới hiện tượng.
Về sau, hai khái niệm chân lý này đã được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidhamma*) hay Thắng Pháp,
quen gọi là Tạng Luận.
Để hiểu rõ hai loại chân lý này trong Phật Giáo, trong Khóa Bát Nhã chúng ta bắt đầu khai triển.

IV.- ĐỊNH NGHĨA
CHÂN LÝ QUI ƯỚC LÀ GÌ? Ta đã biết nghĩa của qui ước (convention) là nó bao hàm những sự thỏa thuận
chung, những ý kiến tổng quát, hay điều gì do con người trong một cộng đồng nhỏ, như bộ lạc hay một
dân tộc có cùng chung màu da và tiếng nói cùng thỏa thuận với nhau để chấp nhận những trạng thái,
sắc thái, và hình thái của vật thể nói riêng hay hiện tượng nói chung vốn đã xuất hiện muôn đời trên
thế gian; xem những điều đó như là tiêu chuẩn hay sự thật.
Thí dụ 1: - Có những hiện tượng vốn có sẵn trong vũ trụ như mây, tuyết, mưa, nắng, giông, gió, đá,
nước, mèo, rắn, cọp, loài người v.v... trong khởi thủy, chúng không tên. Chúng là những sự vật có thật
vì thông qua các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), con người tiếp xúc thẳng với chúng. Con
người nhận biết chúng. Để truyền thông với nhau, con người có thể qui định những dấu hiệu của cử chỉ
tay chân hay tạo ra những dấu hiệu gì khác để mô tả điều họ nhận biết về chúng. Trong trường hợp
này, chúng là đối tượng của Ý Thức, của Trí Năng, hay của Tri Thức.
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Đến khi thiết lập được lời nói, con người đặt tên hiện tượng theo sự chấp nhận chung của cộng đồng
đó. Từ đó, tất cả vật thể đều được gắn tên vào. Và riêng con người cũng được mang nhiều tên gọi khác
nhau: Pháp danh, tên thánh, bí danh, tục danh, bút hiệu, v.v... Sau đó, khi thiết lập được chữ viết, con
người dùng chữ viết để dán nhãn đối tượng. Đến đây, ngôn ngữ trở thành phương tiện truyền thông
của con người. Như vậy, trên cơ bản qui ước là những sự sáng tạo khái niệm để định danh, tức gọi tên
hiện tượng. Khái niệm này được lập thành bằng cử chỉ, lời nói, và chữ viết do sự qui định chung của
cộng đồng hay dân tộc. Và vì do qui định của cộng đồng hay dân tộc, nên những qui định này chỉ phù
hợp với cộng đồng đó hay dân tộc đó mà thôi. Vì những cộng đồng khác hay dân tộc khác cũng có
những qui định riêng qua ngôn ngữ của họ.
Thí dụ 2: - Người Việt Nam gọi nước được lấy ra từ lá trà khô là “trà,” người Pháp gọi là “thé,” người
Anh, Mỹ gọi là “tea,” người Tàu gọi là “xà.”
Như vậy, lời nói và chữ viết là phương tiện được loài người dùng để cụ thể hóa những khái niệm do qui
ước của cộng đồng lập ra để định danh hay đặt tên hiện tượng (đối tượng, thực thể).
Các loại thuộc từ (attributes) hay tĩnh từ (adjectives) dùng để chỉ phẩm chất hiện tượng hay sự vật cũng
được sáng tạo để kết hợp với các sắc thái vật thể, làm cho dễ phân biệt giữa vật thể này với vật thể kia,
giữa thú vật này với thú vật kia, giữa giống dân này với giống dân kia, giữa lối tu này với lối tu kia. Thí
dụ: “trời xanh,” “mây trắng,” “quạ đen”, “bồ câu trắng,” “người Pháp,” “người Tàu,” “Thiền Công Án,”
“Thiền Mặc Chiếu,” “Thiền Tri Vọng,” “Vọng Tâm,” “Chân Tâm,” “trí tuệ Bát Nhã,” “Chân Như,” “Tánh
Không,” “bản lai diện mục,” v.v…

V.- HÌNH THÀNH CHÂN LÝ QUI ƯỚC
Cuối cùng, khi những qui định tên gọi và khái niệm được toàn thể dân chúng trong cộng đồng chấp
nhận trong thời gian dài, chúng trở thành Chân Lý Qui Ước. Vì mọi người đều chấp nhận chúng là sự
thực và xem đó là tiêu chuẩn. Do đó, Chân Lý Qui Ước là chân lý do sự mặc nhiên thỏa thuận của con
người trong một cộng đồng về những hiện tượng vốn đã có sẵn trong vũ trụ. Đây là những thỏa thuận
về tên gọi vật thể và những khái niệm trừu tượng hay cụ thể, phù hợp theo sự nhận định và hình dung
của con người về hình dáng, sắc thái, trạng thái bên ngoài của thực thể, vật thể, sự kiện, phẩm chất,
nói chung là hiện tượng thế gian. Chúng là sự thực, chúng có thực vì chúng do giác quan và cảm thọ
của con người nhận ra chúng. Như vậy, ở mức độ này, ta không thể nói những hiện tượng đó là giả hay
không thực có, hoặc thực chất là Không.
Ngoài ra, khi trình độ Nhận Thức, Tri Thức, và Ý Thức con người phát triển lên cao, con người có thể
thiết lập những qui chế sống riêng biệt trong từng cộng đồng nhỏ hay một dân tộc. Những qui chế này
trở thành phong tục, tập quán trong việc cưới hỏi, thờ cúng, tín ngưỡng, giao tế, luật lệ, nghề nghiệp,
tu tập, cuối cùng chúng trở thành nền văn hóa riêng biệt của một cộng đồng dân chúng, cộng đồng tôn
giáo, cộng đồng chính trị, cộng đồng kinh tế, hay toàn thể một cộng đồng dân tộc.
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Chân Lý Qui Ước được hình thành trên cơ sở này.
Để nhận rõ thêm Chân Lý Qui Ước, ta có thể thêm những thí dụ khác:
Thí dụ 1: - Hơi nước đông đặc từ trên không trung rơi xuống khắp một vùng trời, gọi là “Tuyết.” Nước
đông đặc lại thành khối hay thành từng mảng lớn, gọi là “băng.” Đây là sự thực. Vì qua giác quan, con
người chạm trán được nó. Do đó, nó có thực. Cho đến khi tuyết và băng tan ra trở thành nước. Nước
cũng là vật có thực. Rồi khi gặp sức nóng, nước bốc hơi; không còn trên mặt đất nữa. Đây cũng là sự
thực.
Thí dụ 2: - Khi chạm trán nhiều vấn đề hóc búa trong cuộc đời, con người cứ suy nghĩ triền miên để tìm
ra đáp án. Đây là sự thực. Vì qua Ý Căn, con người suy nghĩ về đối tượng. Do đó, suy nghĩ có thực.
Trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều vấn đề làm cho con người phải suy nghĩ dây dưa, như vậy suy
nghĩ có thực. Một là do con người muốn suy nghĩ về những chủ đề nào đó, hai là do vùng ký ức vận
hành cứ hoạt động, làm cho con người cứ suy nghĩ liên tục, hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến
chuyện khác.
Thí dụ 3: - Khi thất bại điều gì, tâm con người trở nên buồn. Buồn là sự thực. Vì gương mặt con người
lộ vẻ chán nản; thần kinh uể oải, không còn hăng say trong công việc. Do đó, buồn có thực.
Thí dụ 4: - Hằng đêm cứ thao thức, trằn trọc, trăn trở; vọng tưởng cứ liên tục khởi lên, ta không thể
nào chợp mắt được. Đây là sự thực. Do đó, vọng tưởng có thực.
Thí dụ 5: - Thất bại trên công ăn việc làm, trên tình yêu, trên sự nghiệp chuyên môn, đưa đến đau khổ,
phiền muộn. Nội tâm xao xuyến, oán trách khởi lên. Đây là sự thực. Đau khổ có thực. Nội tâm bất an có
thực. Oán trách có thực.
Thí dụ 6: - Để phân biệt sự khác nhau giữa một vật có nhiều màu sắc với hình dáng mỏng manh, được
sinh ra từ thân cây với những vật khác cũng được sinh ra từ thân cây mà có hình dáng to lớn, có vỏ và
ăn được, người ta qui ước đặt tên vật ăn được là “trái” hay “trái cây;” còn vật kia là “hoa” hay “đóa
hoa.” Như vậy, đóa hoa chỉ là một ý niệm do con người qui ước đặt ra tên gọi để phân biệt rõ ràng giữa
nó với vật thể khác. Nếu không qui ước để thiết lập tên gọi, con người không thể nào qui định sự khác
nhau giữa 2 vật thể hay nhiều vật thể.
Thí dụ 7: - Trong vườn hoa có hàng ngàn loại hoa, con người phải qui ước đặt tên từng loại, như hoa
lan, hoa cúc, hoa hồng, hoa cẩm chướng v.v... Đây là cách nhìn mặt ngoài hiện tượng mà qui ước đặt
tên hiện tượng.
Bây giờ đến lượt nhìn bên trong hiện tượng.
Thí dụ: nếu nhìn hình dáng đóa hoa trong lọ hoa, thì cái gì thật sự làm nên hình dáng đóa hoa? Cuống
hoa có phải là hoa không? Đài hoa có phải là hoa không? Nhụy hoa có phải là hoa không? Màu sắc của
hoa có phải là hoa không? Hương thơm của hoa có phải là hoa không? Toàn bộ những yếu tố vừa nêu
trên, nếu tách chúng ra từng thứ, cho thấy không có thứ nào được gọi là hoa cả.
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Rồi bây giờ nếu chúng ta dùng kính hiển vi với độ phóng đại 5 ngàn lần nhỏ hơn 1 ly (5 microns), chúng
ta sẽ thấy từng yếu tố kết hợp thành đóa hoa lại bao gồm rất nhiều yếu tố cực nhỏ nữa. Những yếu tố
đó được các nhà khoa học vật lý gọi là protons, neutrons, electrons, mesons, hadrons, và quarks. Trong
đó, đơn vị nhỏ nhất của đóa hoa là quarks. Quark cũng chỉ là tên gọi mà các nhà vật lý qui ước đặt tên
ra. Bởi vì thực chất của quark, chẳng có một hình dáng, hình thể gì cả. Nó chỉ là sự trống không. Tuy
nhiên, trong sự trống không của nó, có những sức đẩy từ bên trong nó phóng ra. Sức đẩy này làm vận
chuyển các hạt hay đơn vị khác như protons, neutrons, electrons, mesons, và hadrons.
Tóm lại, Chân Lý Qui Ước là những sự thực vốn do con người dùng tri thức (knowledge), Ý Thức để nhìn
mặt ngoài tất cả hiện tượng hay vật thể đã có sẵn trên thế gian, hoặc những biến động nội tâm hay các
sắc thái tâm, rồi qui ước đặt tên các vật thể hay hiện tượng đó để truyền thông với nhau về trạng thái,
sắc thái, và hình thái của những thực thể hay phẩm chất hiện tượng thế gian như thế nào.
Những thực thể, phẩm chất hay hiện tượng này vốn tùy thuộc vào nhiều điều kiện để hình thành,
chúng tùy thuộc lẫn nhau, nhưng chúng không tên. Khi thiết lập được ngôn ngữ, con người dùng lời nói
và chữ viết của riêng mình, rồi qui ước với nhau để định danh (gọi tên) hay dán nhãn hoặc lập ra các
loại khái niệm về thực thể, phẩm chất, và hiện tượng nói chung. Những sự dán nhãn hay định danh này
luôn luôn phù hợp theo quan niệm, sự nhận định và hình dung của con người về hình dáng, sắc thái,
trạng thái, phẩm chất bên ngoài của thực thể hay phẩm chất hiện tượng. Con người không nhận thấy
rõ được thực tướng bên trong của thực thể hay hiện tượng hoặc phẩm chất của chúng như thế nào.
Chỉ vì con người chỉ biết sử dụng Trí Năng, Tri Thức, và Ý Thức phân biệt để nhìn hay đánh giác thực thể
hoặc hiện tượng. Từ trên cơ sở này, con người công nhận những thực thể hay hiện tượng đó là “ thật.”
Đây gọi là Chân Lý Qui Ước cũng gọi là “Tục Đế.”
Nhờ đặt tên các hiện tượng hay vật thể, sự truyền thông giữa con người trong xã hội mới dễ dàng. Nếu
không có sự nhất trí định danh, sự truyền thông trong xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn. Chứ con người
chưa có khả năng nhìn thấu suốt thực tướng bên trong hiện tượng hay vật thể kia ra sao để định danh
xác thực cho chúng. Cho nên, Chân Lý Qui Ước ở mặt khác là chân lý che lấp tinh túy bên trong (inner
essence) hiện tượng. Nó chỉ được định danh phù hợp với những thỏa thuận thế gian (worldly
conventions) và những sự thực bên ngoài hiện tượng vì tất cả sự định danh đều dựa trên sự có mặt
hiện tượng. Cho nên, định danh là thực. Trên nguyên lý này, Chân Lý Qui Ước cũng được gọi là Chân Lý
Thế Tục hay Tục Đế (P: lokiya-sacca; Skt: laukika-satya: the mundane truth) vì nó phù hợp với cách
nhìn, cách cảm nhận, cách thấy biết, cách nhận xét, cách nhận thức, cách phân biệt, cách tư duy, cách
nghĩ tưởng của người còn lăn lộn trong cuộc sống thế gian; trong đó tự ngã luôn luôn có mặt, bản chất
phàm tục luôn luôn gắn liền trong những hoạt động của khái niệm.

VI.- THÀNH PHẦN CƠ BẢN LIÊN HỆ TRONG TỤC ĐẾ
Để có thêm dữ kiện về thành phần trong Tục Đế, chúng ta cần biết rõ đại cương KHÁI NIỆM
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- Khái niệm thuộc thành phần cơ bản của Tục Đế. Bởi vì không có khái niệm, Tục Đế hay Chân Lý Qui
Ước không thành lập được. Nhưng khái niệm được hình thành thông qua tiến trình gọi tên hay tiến
trình tạo thành ý nghĩ (ideation) về hiện tượng hay sự vật. Đây là hai mấu chốt của Tục Đế mà ta cần
nắm cho vững để khi chuyển sang Chân Đế, ta liền biết cách đi vào hay ứng dụng, hoặc nhận ra cốt lõi
Chân Đế.
- Bất cứ tư tưởng cố định với ý nghĩ cố định đều là khái niệm. Dù là vật thể, sự kiện, thực thể,
hiện tượng hay phẩm chất, nếu được thiết lập thành tên gọi, thành quan điểm, chúng đều là khái niệm.
Trong cuộc sống con người, khái niệm là phương tiện trao đổi thông tin khi con người muốn trình bày
tất cả kiến thức của mình cho người khác biết. Do đó, khái niệm trở thành thành phần cơ bản của suy
nghĩ hợp lý và diễn tả hợp lý theo qui ước. Không có suy nghĩ hợp lý, không thể tạo thành khái niệm.
Đồng thời, nếu diễn tả viễn vông, khái niệm cũng không thể thành lập. Thí dụ: “Chân Như” là một khái
niệm trừu tượng, nhưng trên mặt Tục Đế, cần truyền thông với nhau về pháp tối hậu của Chân Đế, ta
phải nhờ vào khái niệm Chân Như. Trái lại, nếu diễn tả Chân Như bằng những lý luận siêu hình, khái
niệm Chân Như sẽ trở thành huyễn hoặc. Người nghe không hiểu khái niệm đó là gì, hoặc tưởng tượng
khái niệm đó mang nội dung kỳ bí nào đó. Đây gọi là diễn tả khái niệm không hợp lý và suy nghĩ không
hợp lý.
Như vậy, suy nghĩ cũng là đầu mối tạo ra khái niệm. Đây là điểm ta cũng cần lưu ý.
- Dù trải qua nhiều khúc quanh và thăng trầm sóng gió, cuộc đời vẫn như là một dòng nước
chảy liên tục, không bao giờ đứt quãng. Trong đó hoạt động của con người không bao giờ ngưng nghỉ.
Do đó, con người không bao giờ xa lìa khái niệm tư duy (conceptualized thinking). Khái niệm tư duy trở
thành sự cần thiết trong sinh hoạt con người. Tuy nhiên, khi chưa triển khai được Tánh Giác, hay trí
huệ Bát Nhã chưa phát huy, suy nghĩ là nét đặc biệt cơ bản của con người, khái niệm trở thành thành
phần cần thiết của cuộc sống tạm bợ. Vì không suy nghĩ hợp lý thì không thể có khái niệm. Cuộc sống
tạm bợ trở nên nhiều phiền toái. Nhưng đến khi Tánh Giác thường xuyên lộ ra, tâm phân biệt không
còn tự động khởi lên, khái niệm tư duy trở thành không còn cần thiết nữa. Lúc bấy giờ ta liền kinh
nghiệm Chánh Kiến hay Chánh Niệm.
- Theo chiều xuôi, đầu mối khái niệm khởi ra như sau: Khi mắt thấy đối tượng hình ảnh của đối
tượng hiện lên trong nhãn thức (visual consciousness). Từ nơi đây Xúc (contact: phassa) sinh ra. Rồi từ nơi
Xúc làm khởi lên cảm giác hay cảm nhận, gọi là Thọ (vedanā: feeling or sensation). Từ nơi Thọ, khái niệm
không lời được lập thành. Ngay khi đó, cái lóe sáng biết đầu tiên liền có mặt. Đây là cái biết ngoại lệ
(extraordinary awareness), được xếp là cái biết của bậc Thánh. Nó là nền tảng của Bát Nhã hay trí huệ
tâm linh. Nhưng con người phàm tục không nhận ra được năng lực này nên để cho những tiến trình
khác đóng vai chủ động. Đó là Thọ tiếp tục truyền đến Tưởng là tri giác. Nơi đây cá nhân cảm nhận
(feels), cảm thấy (perceives: sañjānāti) và bắt đầu tạo ra những tiến trình khái niệm với nhiều lý luận
(reasons: vitakketi). Mạng lưới khái niệm được thành lập. Tưởng truyền đến Hành. Hành tạo ra những
loạt phản ứng của tâm. Cuối cùng, một loạt khái niệm tư duy dưới nhiều dạng nội dung khác nhau tuần
tự nối tiếp khởi ra. Các nhóm Trí Năng, Ý Thức, Kiến Thức (knowledge), Ý Căn cùng xen kẽ tham dự trong
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tiến trình suy nghĩ và tạo ra mạng lưới khái niệm. Từ điểm này cá nhân trở thành nạn nhân của tất cả
loại suy nghĩ và khái niệm.
Tuy nhiên, bằng sự vận dụng tiến trình tư tưởng hợp lý và thông minh, con người có thể kiểm soát tiến
trình khái niệm, đem lại lợi ích cho việc tu tập hay việc đời. Chính vì thế có nhiều nhà đại tư tưởng,
khoa học gia, triết gia và những lãnh vực khác xuất hiện trên thế giới. Điều quan trọng là ta biết dừng
khái niệm tại nơi đâu và biết phát triển khái niệm từ chỗ nào. Đặc biệt nhất là ta biết khai triển cái lóe
sáng biết đầu tiên, làm cho năng lực biết này được kéo dài thêm để phá tan quán tính tư duy hay quán
tính suy luận của Trí Năng. Đây cũng là đầu mối ta cần nắm vững.
- Theo chiều ngược, đầu mối của khái niệm khởi ra từ Tứ (vicāra). Chính Tứ tạo ra một mạng lưới
khái niệm hóa trùng điệp (the web of prolific conceptualization). Triều tâm (the flux of minds) hay sóng thức
(the waves of consciousness) khởi lên từ chỗ này. Nhưng nếu không có Tầm (Vitakka) là sự nói thầm hay
định danh đối tượng, mạng lưới khái niệm cũng khó thành lập. Nhưng Tứ lại được lập thành từ tri giác,
tức Tưởng (saññā – perception). Chính Tưởng tạo ra lý luận về những sắc thái tri giác. Như vậy, ta có thể
nói, tưởng là nơi tạo ra mạng lưới khái niệm hóa hay khái niệm có lời (verbal concepts). Vì muốn có lý
luận, phải có khái niệm. Tuy nhiên, khi khái niệm có lời quá nhiều, hết viện dẫn điều này đến viện dẫn
điều kia, làm cho người nghe chán ngấy, lý luận trở thành lố bịch, buồn cười, gọi là hý luận (ludicrous
dialogue: prapañca). Đây là lúc Hành, tức sự phản ứng của tâm có mặt làm khởi lên đủ loại tâm sở.
Nhưng Tưởng lại nhận tín hiệu thông tin từ nơi Thọ (vedanā-feeling). Thọ là nơi tạo ra những khái niệm
không lời (nonverbal concepts). Nhưng nếu không có cái lóe sáng biết đầu tiên trong tiến trình giác quan
tri giác (sense-perception), Thọ không thể khởi lên. Vậy Thọ khởi lên là nhờ cái biết tức thời (the
immediate awareness). Đây là cái biết không khái niệm tư duy.
- Khái niệm tư duy là vấn đề cơ bản trên đó tất cả kiến thức hay tri thức (knowledge) được thiết
lập. Trong Phật Giáo, khi con người chưa thực sự giác ngộ, sự suy nghĩ này được xếp rộng rãi như
chánh và tà (right: sammā; wrong: micchā). Chánh, đưa con người đến chân trí, tà đưa con người đến phiền
não. Nhưng muốn có Chánh Tư Duy, đòi hỏi phải có Chánh Kiến hay Chánh Niệm.
- Người phàm phu (ordinary worldlings), tâm chưa giác ngộ, thích khái niệm hóa nhiều vấn đề. Đó
là lúc tự ngã liên tục dệt những nguyện vọng, hoài bão hay những ưu tư trong cuộc sống. Khi mạng lưới
khái niệm càng được dệt, tâm linh hay Chân Tâm càng bị “chôn dấu.” Tiến trình tâm linh hay Phật Tánh
chỉ có thể phát sáng là khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những
mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa Niết Bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền
não và đau khổ.

VII.- KẾT LUẬN
1. Chân Lý Qui Ước là đối tượng của Ý Thức, Trí Năng và Tri Thức phàm tục (worldly knowledge). Đây là
chân lý theo cách thấy những đối tượng tạp nhạp (sundry objects) và giới hạn thế giới hiện tượng. Vì
thế, nó là chân lý với sự giới hạn của hiện tượng. Nó tùy thuộc vào sự hiện hữu của thế giới hiện
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tượng. Mà tất cả hiện tượng đều tùy thuộc lẫn nhau (interdependent) để lập thành. Như vậy, Chân Lý
Qui Ước cũng tùy thuộc vào những sự hiện hữu tùy thuộc lẫn nhau (interdependent existences) của hiện
tượng. Do đó, trong phân tích cuối cùng về nó bằng trí huệ Bát Nhã, nó được xác định là hư giả (false)
hay huyễn (illusion). Vì thế, nó được gọi là chân lý của trình độ căn cơ thấp. Lý do là người chưa giác ngộ
thường có khuynh hướng chấp nhận Chân Lý Qui Ước. Họ xem giả là thật, xem huyễn là thật. Họ không
thấu suốt được thực tướng hiện tượng thế gian và cũng không nắm bắt được phía sau nguyên lý tùy
thuộc lẫn nhau của những sự hiện hữu (existences) là gì. Tuy nhiên, qua Chân Lý Qui Ước, Phật mới thiết
lập Chân Lý Tối Hậu.

2. Đến đây ta thấy, sự lập thành Chân Lý Qui Ước được kết hợp bởi 8 thành phần cơ bản:
1) Bề ngoài hay sắc thái của hiện tượng hoặc hình dáng lộ ra của hiện tượng,
2) Giác quan,
3) Cảm thọ,
4) Tri giác,
5) Luận lý và khái niệm thông thường trong thế tục qua lời nói hay chữ viết, hoặc dấu hiệu,
6) Trí Năng, Ý Thức hay Suy nghĩ,
7) Tự ngã,
8) Những qui định ngôn ngữ hay những khái niệm hóa.

CHÚ THÍCH:
*. Sở dĩ Abhidhamma được gọi là Tạng Luận vì trong tạng này các luận sư giảng luận chi tiết nhiều vấn đề do
Phật dạy và làm sáng tỏ ý nghĩa lời dạy của Phật. Vì thế có rất nhiều bộ Abhidhamma mang nhiều tên khác nhau,
với những nội dung giảng luận sâu sắc chi tiết pháp do Phật nói ra.
Abhidhamma: Abhi, được người Trung Hoa dịch là “Thắng,” có nghĩa ưu tú (distinction) hay ưu việt
(preponderance); dhamma, được dịch là “Pháp.” Từ pháp có rất nhiều nghĩa, trong trường hợp này “Pháp” có
nghĩa “Giáo Lý.” Đó là lời dạy của Phật được ghi lại thành Kinh, Luật và Luận. Tuy nhiên, Giáo Lý trong
Abhidhamma được nói chi tiết hơn, giảng rộng nghĩa hơn. Vì thế, Abhidhamma có nghĩa “Pháp Ưu việt.” Nó
được đựng trong “giỏ” (P: piṭaka: basket) thứ ba trong “Ba Giỏ.” Người Trung Hoa dịch piṭaka là “Tạng.” Do đó,
Abhidhamma quen được gọi là “Tạng Luận.” Ba giỏ là Tam Tạng (Tipiṭaka), gồm Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng
Luận. Tuy cách lập thành Tạng Luận khác hơn Tạng Kinh và Tạng Luật, nhưng hướng nhắm đều như nhau. Đó là
đào thải (eridication) tà kiến (wrong view) và cuối cùng là đào thải tất cả lậu hoặc (defilements).
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.

Vì sao Phật thiết lập 2 loại chân lý: Tục Đế và Chân Đế?

2.

Chân Lý Qui Ước được thành lập trên cơ sở nào?

3.

Trình bày thành phần cơ bản trong Tục Đế?

4.

Tục Đế là đối tượng của Tánh Giác phải không? Xin giải thích.

5.

Bạn hiểu thế nào về cái lóe sáng biết đầu tiên? Bạn có khả năng duy trì cái lóe sáng biết đó
trong 1 giây không? Nếu duy trì được, trong lúc đó có phiền não và đau khổ xuất hiện trong tâm
bạn không?

6.

Với Chân Lý Qui Ước, vọng tưởng có thật không?

7.

Bạn hiểu thế nào về tâm nhị nguyên?

8.

Mạng lưới khái niệm được thành lập bắt đầu từ Thọ hay Tưởng?

9.

Làm thế nào để chận đứng phản ứng của tâm, tức Hành, để tâm sở không phát ra?

10.

Đầu mối của ba nghiệp xuất phát từ điểm nào trong Ngũ Uẩn?

11.

Bạn hiểu thế nào về khái niệm?

12.

Bạn hiểu thế nào về qui luật tương quan nhân quả? Xin cho thí dụ cụ thể?
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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 4

NHƯ THỰC
TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
MỞ ĐẦU
Kinh thường nhắc nhở luôn luôn nhìn thấy các pháp như thực. Thấy, chứ không suy luận. Các nhà Phật
Giáo Phát Triển khai triển phương thức này để đạt được Nhất Thiết Trí.
Để có ý niệm rõ về Tục Đế Bát Nhã và Chân Đế Bát Nhã trong các hệ thống Phật Giáo, trợ duyên cho
việc dụng công trên mặt Thiền, và giúp ta có cái nhìn mới về lời dạy của Đức Bổn Sư trong các kinh
Nikāyas thuộc Pāli tạng, cũng như lời dạy của Đức Bổn Sư được khai triển trong các kinh Bát Nhã thuộc
Sanskrit tạng, dưới đây là phần giải thích các dụng ngữ (expressions) được dùng để chỉ chân lý tối hậu,
tức Chân Đế trong Phật Giáo.

NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO
Trong Nguyên Thủy Phật Giáo có nhiều phương pháp tu Huệ. Thí dụ: trong Tam Học, có môn Tuệ Học;
trong ba môn Tuệ/Huệ có Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ; trong các pháp Quán, có pháp Tam Pháp Ấn, Tứ
Pháp Ấn, Tứ Niệm Xứ, v.v... Những phần Tuệ/Huệ đó được xếp dưới 2 dạng: Tục Đế Bát Nhã và Chân
Đế Bát Nhã.
Nói chung, khi giảng dạy về chân lý tối hậu, thông thường Phật áp dụng cho những đệ tử đã theo Phật
tu lâu năm, căn cơ đã phát triển sâu sắc. Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt, Phật cũng áp
dụng cho những trình độ căn cơ cao, có khả năng lãnh hội lời dạy của Phật.

BA CÁCH “NHƯ THỰC”
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Dưới đây là thí dụ ba cách dạy “Như Thực-Yathābhūta” theo khuynh hướng Chân Đế Bát Nhã của Phật.
Người tu nếu biết luyện tập một trong ba cách đó cũng có khả năng đạt được thanh tịnh tâm, vô phân
biệt trí, căn bản trí, mà căn bản là phát triển trí tuệ tâm linh.
- Trong kinh Tăng Chi tập 3 có những bài kinh như kinh Migasālā, trang 110, Phật đề cập đến Thể Nhập
Tri Kiến; kinh Các Căn, trang 133, Phật dạy Như Thực Tri Kiến; kinh Tiếng Rống Con Sư Tử, trang 221,
Phật dạy Như Thực Tri.
- Trong Tương Ưng Bộ tập 4, kinh Phải Gọi Là Gì? trang 312-316, Phật dạy về các cách Biết Như Thực,
Thấy Như Thực.
- Trong Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm, trang 52-53 và Kinh Niệm Xứ, trang 132-134 thuộc Kinh Trung Bộ tập
1, Phật cũng đề cập đến Thấy Như Thực, Biết Như Thực trong 4 oai nghi.
- Ngoài ra, trong Kinh Pháp Cú, câu 203, Phật cũng dạy các đệ tử hiểu như thực về 2 trạng thái phổ biến
mà con người thường xuyên bị dính mắc, và hiểu như thực về niềm vui lớn nhất là Niết Bàn. Ba cách
hiểu như thực này, chúng tôi giảng như sau:
Thứ nhất là bụng đói. Nó là chứng bệnh được Phật xem là không thể chữa trị. Thông thường, hằng
ngày mọi người đều phải ăn. Tất cả mọi người trên thế gian không ai có thể nhịn ăn lâu dài. Người ta có
thể nhịn ăn trong chừng mực thời gian nào đó, nếu nhịn ăn quá mức qui định, thân sẽ ngã quị. Trường
hợp này Phật đã kinh nghiệm. Thứ hai, các hoạt động của thân, của tâm và của lời, gồm thân hành, tâm
hành, và ngôn hành cũng là chứng bệnh trầm trọng. Vì nó tạo ra các loại nghiệp, gây phiền não và khổ
đau cho mình, cho người. Người đệ tử phải hiểu như thực các vấn đề đó để tránh những trường hợp
gặp đói hay tâm không dao động khi gặp đói, và biết cách dùng trí tuệ để gìn giữ các hành được an
tịnh, trong sạch, không dính mắc với ngoại duyên. Thứ ba, người đệ tử cũng phải hiểu như thực Niết
Bàn là niềm vui tối thượng mà chính người ấy phải tự mình có kinh nghiệm về Niết Bàn. Kinh nói:
“Đói ăn, bệnh tối thượng,
Các hành, khổ tối thượng,
Hiểu như thực là vậy,
Niết Bàn, lạc tối thượng”.
(Pháp Cú, câu 203)
Dưới đây là phần giải thích 3 dụng ngữ (expressions) “như thực tri” “như thực kiến” và “như thực tri
kiến” trong hệ Nguyên Thủy.
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực-Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong
phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
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1.

Như Thực Tri:

Trí Biết Như Thực: biết sự vật hay đối tượng nó là như vậy hay như thực; biết chân tánh (của hiện
tượng); biết tuyệt đối. P: Yathābhūta-ñāṇa; Skt: Yathābhūta -jñāna: the knowledge of the thing or
object as it is or as in reality; the knowledge of the true nature (of phenomena); absolute
knowledge. Đây là cái biết của trí tuệ. Thuật ngữ này được kết hợp với 3 từ:
1) Yathā: như, giống như: as, like.
2) Bhūta: thực, chân, sự thực, đúng (đối nghịch với giả): the real, true, reality, right (as
opposed to the false). Trong ngữ nguyên, Bhūta là quá khứ phân từ (past participle) của động từ
bhavati. Nó có nghĩa đã trở thành (has become) hay đã là (been). Bhavati có nghĩa “trở thành” (to
become), “là” (to be); “hiện hữu” (to exist). Nó thường được dùng để chỉ điều gì (đã) đang là (what
has come to be) mà không có xác định thời gian (của sự vật hay thực thể hoặc hiện tượng). Đây là trạng
thái “kết quả của sự trở thành như vậy” của sự vật hay thực thể hoặc hiện tượng. Thuật ngữ bhūta
thường được dùng để chỉ trạng thái tự nhiên (nature) của sự vật hay thực thể (entity) hoặc hiện tượng.
Thí dụ: khí trời hôm nay nóng. “Nóng” là “kết quả trở thành của khí trời” trong ngày hôm nay. Nó cho
biết trạng thái tự nhiên của khí trời như thế nào vào ngày hôm nay. Tất nhiên khí trời hôm nay khác
hơn hôm qua. Như vậy, “nóng” là sự thực. Nóng là trạng thái đang là của khí trời hôm nay. Nó là “kết
quả của sự trở thành như vậy” vào ngày hôm nay, và chỉ hôm nay mà thôi, vì ngày mai chưa chắc gì khí
trời nóng như hôm nay, và ta cũng không cần biết do nguyên nhân và điều kiện nào làm cho khí trời trở
nên nóng. Đó là ý nghĩa “thực” hay “đang là” của từ bhūta.
Yathābhūta: như thực có nghĩa phù hợp theo sự thực (according to the reality); phù hợp với sự kiện
(correspondance with fact); thực (really) như trong sự thực (as in reality, as in truth), trong bản chất
thực của nó (in its real essence).
Đây là trường hợp thông qua 5 giác quan, cảm thọ và tri giác kinh nghiệm về điều gì chứ không qua sự
mô tả, sự đồn đãi (dư luận), sự truyền miệng của người khác về điều gì. Thông thường sự kinh nghiệm
này dựa trên tri giác, tức “tưởng-sañña” chứ không dựa trên khái niệm tư duy (conceptual thinking).
Sau khi kinh nghiệm xong, điều ta biết được gọi là “như thực”. Thí dụ: khí trời Nam Cali thường được
nhiều cư dân tại đây mô tả là “ấm” như tại Nam Việt Nam. Sau khi nghe nhiều người nói như thế, trong
đầu tôi liền tạo ra một sự kiện khái niệm (a conceptual fact) về ý nghĩa “ấm” qua sự mô tả của nhiều
người. Tôi hình dung hay tưởng tượng sự “ấm” kia như thế nào đó. Đồng thời tôi cũng liên tưởng đến
những bằng chứng “ấm” mà tôi đã kinh nghiệm ở Nam Việt Nam trước đây. Lúc bấy giờ trong đầu tôi
lập thành một nhận thức “ấm” với sự giúp đỡ của những tiến trình nói thầm trong tâm. Thí dụ: “ấm”
giống như ở Sàigòn hay “ấm” giống như ở các tỉnh miền Đông Nam Việt Nam, v.v... Như vậy, lời nói
“ấm” này là lời hư giả (a verbal delusion), vì đàng sau lời nói “ấm” không có sự hiện hữu cái “ấm” như
thế nào để tôi nhận ra đúng được cái “ấm” của trời miền Nam Cali phù hợp với cái “ấm” của trời miền
Nam Việt Nam qua chính tri giác của tôi. Như vậy, “ấm” này không đúng như thực, vì tôi chỉ nghe nói,
chứ không cảm nhận đuợc qua chính tri giác của tôi.
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Đến khi tôi di chuyển từ Tiểu Bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ đến sống tại Nam California
trọn một năm, lúc bấy giờ tôi mới thực sự kinh nghiệm sự “ấm” kia như thế nào. Tôi nhận ra điều mà
tôi nghe nói trước kia, hôm nay phù hợp với sự thực, qua chính kinh nghiệm của sự kiện tri giác
(perceptual fact) của tôi.
Như vậy, trong “như thực” không có suy luận hay tưởng tượng. Như thực được phản ảnh bằng cái biết
không lời (nonverbal knowledge or wordless awareness) thông qua sự kiện tri giác bằng Nhận Thức cô
đọng của Tánh Giác, trong đó không có tự ngã; còn nghe nói thông qua sự kiện khái niệm, trong đó có
tự ngã và bằng Nhận Thức của Trí Năng.
3) Ñāṇa Skt: jñāna: tri thức, kiến thức, trí, sự biết: knowledge, knowing. Trong P: ñāna, cũng
như trong Skt: jñāna có nhiều nghĩa. Nghĩa thông thường là trí thông minh (intelligence), tri thức, trí
(knowledge), sự nhận ra (recognition), sự biết (knowing); đối nghịch với añāna hay ajñāna (thiếu trí
hay vô trí), hoặc avijjā (vô minh). Trong trường hợp này, ñāṇa hay jṇāna là cái biết có lời (the verbal
knowledge). Ngoài ra, nó cũng thường được dùng đồng nghĩa với paññā (tuệ/huệ); khi đó nó có nghĩa
là trí tuệ tâm linh (spiritual wisdom) hay tuệ trí (insight), hoặc thượng trí (higher knowledge). Trong
trường hợp đồng nghĩa với huệ/tuệ (paññā hay có nghĩa tuệ trí, hoặc thượng trí, ñāṇa (jñāna) dựa
trên cái “Vô sanh”, tức Tánh Giác. Trong trường hợp này, ñāṇa hay jñāna là cái biết không lời (the
nonverbal knowledge or wordless awareness).
Khi ñāṇa hay jṇāna được kết hợp với Yathābhūta, lập thành Yathābhūta-ñāṇa hay Yathābhūta-jñāna
dụng ngữ này có nghĩa “Biết Như Thực” hay “như thực tri”.

Trong triết học Phật Giáo, khi Thực Tại Tuyệt Đối (Ultimate Reality) được đề cập đến trong các bản văn,
Thực Tại đó dựa trên Biết Như Thực. Bởi vì Thực Tại Tuyệt Đối dựa trên không lời (wordless) hay trên
vô ngôn (nonverbal). Đây là đầu mối giúp chúng ta nhận ra những Thực Tại Tuyệt Đối trong văn học Bát
Nhã của Phật Giáo Phát Triển và Thiền Tông, khi chúng ta gặp các từ Chân Như, Chân Không, và Tánh
Không.
Khi ñāṇa (jñāna) có nghĩa kiến thức hay tri thức (knowledge), trường hợp này ñāṇa (jñāna) dựa trên Trí
Năng. Trên Trí Năng thì ñāṇa (jñāna) (cái biết) có kèm theo tên gọi hay có định danh đối tượng. Bởi vì
đặc tính của Trí Năng là có lời. Nó thuộc thành phần của Ý Căn. Ta cũng có thể nói Tri Thức (knowledge)
dựa trên Tưởng (perception), vì thông qua các căn tiếp xúc với ngoại trần (external world), tức đối
tượng, Tri Giác nhận được dữ kiện. Cho nên Tri Thức (knowledge) này được xem là sự phản ảnh đối
tượng. Bởi vì chính đối tượng không có năng lực pha trộn (the power of amalgamating) với tên gọi
(name) để tạo ra những loại danh xưng gì cho nó. Bản chất đối tượng vốn không có tên gọi, nó là vật
trống rỗng (bare thing). Trong nó không có chứa tên gọi hay tên gọi không có gắn vào (append) trên
nó. Cho nên, đây là chỗ các nhà Phật học Phát Triển xếp các loại danh xưng được gắn trên vật hay hiện
tượng là “giả danh”.
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Như Thực Tri (P: Yathābhūta-ñāṇa; Skt: Yathābhūta-jñāna) là thuật ngữ chỉ sự “Biết Như Thực” về sự
biểu lộ trạng thái tự nhiên của hiện tượng đúng với phẩm chất hay trạng thái đang là của nó. Tức là vật
như thế nào, “ta” (Tánh Giác) biết y như thế đó. Đây là thái độ biết đúng như cái hiện có do Tánh Giác
đảm nhận. Trong tiến trình biết này không có khái niệm tư duy hiện hữu, không có ý niệm “ta” hiện
hữu. Nhưng sở dĩ gọi “ta biết” đó là vì muốn làm rõ nghĩa chủ thể biết để mô tả trạng thái biết này như
thế nào. Cho nên, từ ngữ “ta” được tạm mượn hay được “giả lập.” Thực sự lúc bấy giờ chỉ có trạng thái
đang là của đối tượng và sự nhận biết không lời của Tánh Giác đang chạm đến đối tượng.
Chính vì hai điều kiện này được có mặt trong tiến trình biết, nên sự thấy biết kia mới được gọi là “Như
Thực Tri.” Như vậy, như thực tri là cái biết của Tánh Giác về trạng thái đang là của đối tượng như thế
nào. Trong đó chỉ có sự thầm lặng biết đối tượng mà không có sự suy luận, không có sự suy đoán hay
sự viện dẫn về đối tượng.
Điều này có nghĩa thể tánh (the nature) của sự kiện hay sự vật hiện có như thế nào, Tánh Giác biết
đúng như thế đó; không thêm, không bớt, không thêu dệt vẽ vời, không tưởng tượng, không suy luận,
không ngôn ngữ. “Ta” nhận thức đúng chân tính (true nature) như thực của đối tượng hay hiện tượng
trước mặt. Phiền não, khổ đau hay xung đột nội tâm không có mặt trong trường hợp này.
Thí dụ: nóng; biết nóng; đau; biết đau; đói; biết đói. Khi hít thở vào, bụng phồng lên; biết có sự phồng
lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống; biết có sự xẹp xuống. Đây là trạng thái biết chân thực do sự kiến giải
vùng kiến giải tổng quát thông qua giác quan đảm nhận. Trong tiến trình biết này không có ý niệm
người biết. Nó được xem là cái biết tuyệt đối (absolute knowledge), cái biết trong sạch, cái biết không
có sự phản ánh Ý Thức (reflective consciousness), không có nói thầm (tầm), không có đối thoại thầm
lặng (tứ), vì không có suy luận, không có Trí Năng biện luận, không có suy nghĩ tính toán, không có ngã.
Trong nó không có sự lập thành ngôn ngữ; trái lại chỉ có hình ảnh sinh động (a vivid image) được lập
thành biểu tượng trong tâm về sự nhận biết (awareness) đối tượng như thực.
Tác dụng cách biết này giúp ta gạt bỏ những thành kiến, định kiến chủ quan về đối tượng. Tâm ta dễ
trở nên trong sạch. Nếu có, biết có, nếu không có, biết không có. Đây là biết đúng như thật. Như kinh
nói: “cái gì hiện hữu biết nó hiện hữu, cái gì không hiện hữu, biết nó không hiện hữu” (santam vā atthi’
ñassati vā natthi’ ti ñassati). Đây là điều kiện cơ bản để dẹp tâm nhị nguyên hay phân biệt trí. Nó cũng
là điều kiện cơ bản “nhập pháp môn bất nhị” trong Kinh Duy Ma Cật, hay "an trụ Chân Tâm”, theo Kinh
Kim Cang.
THÍ DỤ VỀ TIẾN TRÌNH TRI GIÁC
Có một trái xoài màu xanh đặt trên bàn. Khi thấy trái xoài, tôi biết ngay trái xoài đó màu xanh. Đây là
Biết Như Thực, vì giác quan của mắt thực sự chạm trán đối tượng. Sự Biết Như Thực này được thể hiện
dưới hình thái thầm nhận biết do Tánh Giác đảm nhận. Tôi không thể nói thêm điều gì khác hơn về trái
xoài xanh. Tôi không thể nói trái xoài này “chua” vì nó có màu xanh, hay nói nó “còn sống.” Nếu tôi nói
nó “chua,” vị chua là vị do tôi suy luận hay tưởng tượng để dán nhãn trái xoài xanh. Bởi vì tôi chưa ăn
trái xoài làm sao tôi biết nó chua? Chua là do tưởng tượng lập thành, chứ nó không phải là vật hiện
hữu. Chua chỉ là khái niệm. Cảm thọ và (tưởng) tri giác để nhận ra “chua” không có mặt trong trường
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hợp này. Vì lưỡi tôi chưa nếm đưọc vị chua. Tuy nhiên, ý niệm “chua” sở dĩ được lập thành trong tâm
tôi chỉ vì tôi đã kinh nghiệm về trái xoài sống mà tôi đã ăn trong nhiều năm trước đây, nên bây giờ tôi
nghĩ rằng trái xoài xanh này cũng “chua” như những trái xoài sống khác. Đây là biết do sự giúp của lời
(words) để tạo thành khái niệm hay tạo thành tưởng tượng. Bởi vì, trên thực tế, có những loại xoài
tháp, tuy vẫn có vỏ xanh mà khi gọt ra, ruột vàng, ăn rất ngọt, hoặc có loại xoài tượng, tuy có vỏ xanh
mà trong ruột đã chín, nên ăn ngọt. Chứ không phải tất cả loại xoài còn sống đều “chua.”
Vì thế, Biết Như Thực không phải là cái biết do tưởng tượng lập thành. Nó là cái biết không có thành
kiến chủ quan (subjective biases) mà là cái biết có Chánh Trí, có thực trí. Tưởng tượng là cái biết không
có Chánh Trí, không có thực trí, vì tưởng tượng là nhận thức mơ hồ, khái niệm mơ hồ về đối tượng.
Theo sau nó là nhiều dạng lời suy luận được lập thành. Nói cách khác, hoạt động tưởng tượng được
phát ra trong tâm bằng cái biết có lời, nó dựa trên lời, nó tùy thuộc vào sự thêu dệt lời của Ý Căn. Tự
ngã xuất hiện trong trường hợp này. Càng tưởng tượng nhiều, lời càng phát ra nhiều nội dung khác
nhau theo những mức độ tưởng tượng. Những bản chất phàm tục dính mắc, chấp trước của tự ngã
càng được dịp lộ ra tự do. Cuối cùng đưa đến những mức độ biến động tâm lý khác nhau, tạo ra những
dán nhãn chủ quan, những tưởng tượng xúc cảm tâm lý, những lo âu, sợ hãi, sân hận, và phiền muộn.
Tập khí hay lậu hoặc lại có dịp huân tập thêm vào nghiệp thức. Đây không phải là Biết Như Thực mà là
biết hư dối. Mạng lưới nghiệp bất thiện được lập thành trong tiến trình biết do suy luận.
THÍ DỤ KHÁC VỀ TIẾN TRÌNH TRI GIÁC
Nếu tôi thấy con rắn, niệm biết (a thought of awareness) liền được phát ra trong tâm. Hình ảnh con rắn
mà tôi đương thấy liền được lập thành biểu tượng từ vùng kiến giải tổng quát. Nếu tôi đã có kinh
nghiệm chắc chắn về màu sắc cũng như đặc tính và tên gọi của nhiều loại rắn, vùng kiến giải tổng quát
liền kiến giải loại rắn mà tôi đương thấy thuộc loại gì, độc hay không độc. Bởi vì trên thực tế có loại rắn
nước và trăn tuy cũng mang hình dáng tương tợ như rắn mà không độc. Chứ không phải tất cả loài rắn
đều độc. Đây là cái Biết Như Thực về con rắn thông qua tri giác, trực giác và sự phân tích của vùng kiến
giải tổng quát. Sự hiện diện con rắn trước mặt tôi được lập thành nhờ tri giác sự kiện hoạt động và nhờ
khu kiến giải tổng quát giải ra những nét đặc biệt về con rắn, nên cái Biết Như Thực xảy ra. Trong tiến
trình biết này hoàn toàn không có sự pha trộn (amalgamation) với lời nói thầm xuất hiện.
THÍ DỤ VỀ TIẾN TRÌNH TƯỞNG TƯỢNG
Nếu có người nào đó nói ra lời “con Rắn Thần ở Kim Tự Tháp”. Tôi tiếp thu câu nói của lời này vào
trong tâm. Đồng thời tâm tôi liền khởi lên ý niệm và hình ảnh của con vật kỳ quái mà lời nói “Rắn Thần”
biểu thị (signifies). Không cần có con vật trước mặt, nhưng qua định danh bằng lời, con vật mang tên
Rắn Thần liền hiện diện trong óc tôi, vì tâm đã dựa theo lời để tưởng tượng con vật đó theo sức tưởng
tượng của nó. Đây là sự biết được phát ra trong tâm bằng tưởng tượng. Sự biết này không phải là Biết
Như Thực.
Như vậy, Biết Như Thực là thái độ quán sát sự vật hay sự kiện của người có 5 giác quan, và vùng kiến
giải tổng quát còn nguyên vẹn. Khi 5 căn thực sự tiếp xúc 5 đối tượng, người này dễ dàng nhận ra chân
tướng như thực của đối tượng. Tâm không rơi vào sai lầm, đưa đến nhận thức đúng đắn và có quyết
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định đúng đắn. Nó không phải là cái biết bằng suy luận, bằng hình dung hay bằng tưởng tượng về đối
tượng lập ra; trái lại nó trực tiếp nhìn thấy đối tượng bằng giác quan hay bằng Tánh Giác.
THÍ DỤ KHÁC
Theo truyền thống Ấn độ: “Nơi nào có khói; nơi đó có lửa. Có khói trên núi; như vậy, có lửa trên núi.”
Đây là “sự biết có lửa” qua suy luận. Vì chỉ thấy “khói” mà không thấy “lửa.” Như vậy, ở đây, lửa được
xem là đối tượng vắng mặt; khói là đối tượng có mặt. Lý do là ta không thấy lửa mà chỉ thấy khói. Do
đó, lửa được nói đến do suy luận.
Như thế, suy luận là nhận thức đối tượng qua dấu hiệu của nó là khói, chứ không phải qua thấy như
thực đối tượng là lửa. Cho nên, suy luận không phản ánh thực tại tối hậu hay không đúng với sự thực,
vì nó không phải là cái thấy biết bằng giác quan hay bằng Tánh Giác mà bằng sự hình dung hay tưởng
tượng qua Trí Năng.
Thiền không chấp nhận sự hiểu biết bằng suy luận. Nó là chướng ngại của ngộ hay của sự phát triển
tâm linh từ vùng Tánh Giác.
Cho nên, Biết Như Thực là cái biết trực tiếp (direct knowledge) hay trực quan/giác (intuition), nó trái
ngược với cái biết gián tiếp hay biết bằng khái niệm (concepts). Nó là cái biết không phải bằng suy tư
nghĩ tưởng, không phải bằng trí phân biệt mà bằng “cảm giác tri giác” (sense-perception) của vùng kiến
giải tổng quát bên trong não bộ, sau bán cầu não trái. Người mới thực hành thiền không thể có kinh
nghiệm được loại cảm giác tri giác như thế. Nó là năng lực biết trong trạng thái tỉnh thức (awakening)
của Tánh Giác. Người xưa xem người có năng lực biết tỉnh thức này là người đã bước vào “Dòng Thánh
thứ nhất” hay ở cấp “thứ bảy trong mười cấp của hàng Bồ Tát.” Trên thực tế, nó là cái biết (awareness)
không thể nhận được bằng Trí Năng, cũng không không phải là tiến trình hoạt động của sự hiểu biết
được gọi là “trí tác vi” (intellection).
Chân lý được thiết lập trên tiến trình biết này luôn luôn đưa đến sự kiện ngộ (a realized fact). Còn chân
lý được thiết lập trên sự kiện khái niệm (a conceptual fact) không thể đưa đến ngộ.
Tóm lại, như thực tri là cái biết không lời (wordless awareness) đầu tiên của nhận thức được rực lên
(kindled) khi giác quan tiếp xúc đối tượng. Trong nó không có khái niệm, không có một sự định danh,
không có ngôn ngữ, không có sự tạo ra bất kỳ ý nghĩ gì. Đó là chỗ “Bản lai vô nhứt vật,” (Xưa nay không
một vật) theo dụng ngữ của Lục Tổ Huệ Năng. Nó được xem là cái lóe sáng của trí (knowledge) và cũng
là cái lóe sáng của Nhận Thức (cognition) lúc đầu. Chính cái lóe sáng biết này (this flash of awareness)
là điều kiện cần thiết của ngộ trong Phật Giáo hay “kiến tánh” trong Thiền tông. Nó cũng là nền tảng
của tuệ giác (intuitive wisdom) hay trí tuệ Bát Nhã (insight wisdom), và cũng là nền tảng của những
Thực tại tối hậu trong hệ thống học thuyết Bát Nhã.
Chú ý:
1) Theo sau ánh sáng lóe lên đầu tiên của sự biết, nếu Trí Năng tham gia hoạt động, nó sẽ hình dung để
lập thành những khái niệm, những tâm lý xúc cảm, những hình thể hay hình ảnh đối tượng. Trong tiến
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trình này Nhận Thức bằng suy luận được lập thành, trong đó có sự kết hợp với Ý Thức và Trí Năng. Đến
đây, nó không còn là Nhận Thức như thực hay Biết Như Thực nữa mà là sự nhận ra (recognition) do suy
luận. Như vậy, Nhận Thức như thực là nhận thức bằng Tánh Giác. Nơi đây Tánh Giác chỉ nhận thức đối
tượng bằng hình thái trống rỗng (the bare form) hay vật trống rỗng (the bare thing), tức là chỉ có chân
tướng của chính vật đó tại vùng kiến giải tổng quát mà thôi, chứ không có thêm bất cứ điều gì, hình
dáng gì, hay bất cứ đặc tính chung, đặc tính riêng nào liên quan đến đối tượng.
2) Ngược lại, cũng theo sau ánh sáng lóe lên đầu tiên của sự biết (awareness) nhưng Trí Năng không
hoạt động, tự ngã không xuất hiện, mọi sự suy luận, tưởng tượng không khởi ra; ngay lúc đó, tuy cũng
là sự nhận ra (recognition), nhưng sự nhận ra này ở mức độ giải quyết mối nghi mà từ lâu ta đã bế tắc.
Đây là điều kiện cần thiết của Thiền trong 3 hệ. Thuật ngữ Thiền gọi là ngộ (P: sacchikaraṇa:
realization; P: sacchikaranīyā: realized).
Chính vì vậy, tuy cũng cùng thông qua cái lóe sáng biết đầu tiên, nhưng tiếp theo sau, nếu có Trí Năng
tham dự vào, cái biết đó trở thành méo mó, không còn như thực; không thể đưa đến ngộ hay phát
triển tâm linh.
Trong việc tu Thiền, ta cần có cái Biết Như Thực. Nó là nền tảng của tâm yên lặng (Chỉ-samatha), tâm
định (Định-Samādhi) và Huệ (Paññā-wisdom). Nó cũng là nền tảng của Chân Đế Bát Nhã. Bậc kiến đạo
ngộ được chân lý tối hậu thông qua Biết Như Thực.

2.

Như thực kiến:

Thấy như thực: P: Yabhūtha-dassana; Skt: Yathūta-darśana: seeing things as they really are. Ở đây,
trong tiếng Pāli, từ dassana có những nghĩa: nhìn (looking), thấy (seeing), nhìn, xem (view).
Ta đã biết nghĩa như thực ở đoạn văn trên, riêng từ “Kiến,” có nghĩa “thấy.” (P: dassana; Skt: darśana:
seeing, sight, vision.) Nó có nghĩa hiểu biết (understanding), sự hiểu thấu bên trong sự vật, tức tuệ trí
(insight), lãnh hội (comprehension) và trực giác (intuition). Nó thường được dùng kết hợp với ñāṇa gọi
là “biết và thấy” (ñāṇa-dassana: knowing and seeing). Sự thấy biết này được nhận ra bằng tuệ trí chứ
không phải bằng suy luận của Trí Năng. Cho nên nó cũng được xem là nền tảng của huệ (wisdom).
Người bình thường không thể có mức độ thấy Biết Như Thực này.
Đôi khi dassana hay darśana được dùng để chỉ tuệ trí (insight). Đó là trường hợp thấy đạo, thấy tánh,
thấy tâm, thấy vật, thấy nghiệp chướng v.v... Nói chung là thấy thực tướng hay thấy thực tánh hiện
tượng thế gian. Đây là cái thấy đúng, phù hợp với sự thực. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào từ ngữ “Thực,”
trên thực tế không có tâm (mind) hay cảm giác khái niệm nào có thể lập thành từ ngữ “thực” đúng với
nghĩa “hiện hữu thực sự” của nó, ngoại trừ lời nói “thực” chẳng là gì trong thực tại. Bởi vì, “Thực” là
danh từ trừu tượng, nó được thiết lập bằng giác quan tri giác (sense-perception) hay bằng ngộ
(realization) để nói lên ý nghĩa đúng, không hão huyền (undelusive) của hiện tượng. Vì vậy, sự thực
(chân lý) chỉ được nhận ra bằng Tánh Giác hay bằng ngộ theo lối kinh nghiệm của Thiền mà thôi. Không
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ai có thể thấy cụ thể thực tánh, thực tướng hiện tượng thế gian như thế nào bằng mắt thường hay
bằng Trí Năng méo mó.
Vì vậy, dassana hay darśana (kiến) là cái thấy thường được gọi bằng ẩn dụ là “thấy bằng mắt huệ” hay
bằng “mắt tâm,” chứ không phải thấy bằng Trí Năng.
Khi dassana hay darśana kết hợp với P: ñāṇa hay Skt:jñāna lập thành P: ñāṇadassana hay Skt: jñāna
darśana nó được xem là biết bằng trí tuệ, được dịch sang Việt Ngữ là “tuệ tri.” Đây là phương pháp
nhìn hiện tượng thế gian hay sự kiện bằng Tánh Giác để có cái thấy như thật về hiện tượng và sự kiện
(events). Phương pháp này cũng giống như cách Như Thực Tri. Nó là điều kiện cơ bản của tâm thuần
nhất hay định và tuệ.
Ngoài ra, trong Pāli cũng có từ diṭṭhi và trong Sanskrit từ dṛṣti cả hai đều mang ý nghĩa Kiến (view).
Nhưng chữ “kiến” này mang ý nghĩa quan điểm (views or stand-points) hay đức tin sai lầm (false
belief). Vì thế, tác dụng chữ Kiến này (diṭṭhi) có đặc tính tạo ra những đám rối tư duy (tangles of
thinking) hay những vướng mắc (entanglements). Thí dụ: kiến thủ-diṭṭhi-upādāna-grasping of view or
adhering to false views, kiến điên đảo- diṭṭhi-vipallāsa-distortion of view-point, kiến chấp-diṭṭhipāramāsa: adherence to view, thân kiến-sakkāya-diṭṭhi: belief in an enduring and lasting self, thiên
kiến-diṭṭhi-anusaya: leaning on view, kiến lậu-diṭṭhi-āsava, kiến võng-diṭṭhi-jāla, tà kiến-miccha-diṭṭhi
v.v... Những loại kiến này đưa đến luân hồi (Phần này sẽ được giải thích sau.)

3.

Như Thực Tri Kiến:

Biết và thấy như thực: P: Yathābhūta-ñāṇadassana; Skt: Yathābhūta-jñānadarśana: seeing and
knowing things the way as they really are, or knowledge and vision of things as they are, or the
knowledge and vision according to reality.” Từ nơi Tánh Giác sinh Như Thực Tri Kiến.
Đây là cái thấy của tuệ trí (insight); kết quả của quá trình tu tập thiền định, thiền huệ đạt được cái biết
thầm lặng của Tánh Giác. Thiền gia nhận ra trạng thái đang là của đối tượng. Nội tâm không khởi lên
niệm phải là hay nên là. Nó là nền tảng của vô phân biệt trí hay vô phân biệt tâm. Nó cũng là bước thứ
nhất của người đi vào Dòng Thánh.
Theo hệ Nguyên Thủy, Yathābhūta kết hợp với ñāṇadassanā, Yathābhūta có nghĩa “chân tánh-true
nature” hiện tượng hay sự kiện. Như vậy, Yathābhūta-ñāṇadassana có nghĩa “hoàn toàn ngộ (nhận rõ)
chân tánh hiện tượng thế gian là vô thường, bất toại nguyện hay xung đột (khổ), và không thực chất
tính (vô ngã) hay vô thường, khổ, không, và vô ngã.” Hệ Nguyên Thủy xem Như Thực Tri Kiến là
phương pháp đạt được chân lý tối hậu của Bát Nhã.
Thiền Vipassana thuộc hệ Nguyên Thủy thiết lập Như Thực Tri Kiến thành pháp Quán thứ 16 trong 18
pháp Quán chính yếu. Người thực hành được hướng dẫn dụng công làm sao đạt được cái biết và thấy
thực tướng và thực tánh hiện tượng thế gian.
Theo hệ Phát Triển xem Như Thực Tri Kiến là phương pháp dụng công để đạt phát triển trí tuệ tâm linh.
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GIẢI THÍCH THÊM VỀ

BIẾT NHƯ THỰC

- 1. Biết Như Thực là gì?
-Là thái độ biết đúng như cái hiện có. Đây là thấy biết đúng chân lý. Sự kiện hay sự vật hiện có như thế
nào, ta thấy và biết đúng như thế đó; không thêm, không bớt, không thêu dệt vẽ vời, không tưởng
tượng, không suy luận. Nhận thức đúng chân tính như thực của đối tượng hay hiện tượng. Thí dụ:
nóng, biết nóng; đau, biết đau; đói, biết đói. Khi hít thở vào, bụng phồng lên; biết có sự phồng lên. Khi
thở ra, bụng xẹp xuống; biết có sự xẹp xuống. Đây là trạng thái biết hiện hữu mà không có người biết
trong đó.

- 2. Biết Như Thực là gì?
- Nó là thái độ quán sát sự vật hay sự kiện của người có 5 giác quan, tâm thức, và vùng kiến giải tổng
quát còn nguyên vẹn. Khi 6 căn tiếp xúc 6 đối tượng, người này dễ dàng nhận ra chân tướng như thực
đối tượng. Tâm không rơi vào sai lầm, đưa đến nhận thức đúng đắn và có quyết định đúng đắn. Nó
không phải là cái biết bằng suy luận, bằng hình dung đối tượng; trái lại nó trực tiếp nhìn thấy đối tượng
bằng giác quan hay bằng Tánh Giác.
Thí dụ: theo truyền thống Ấn độ: “Nơi nào có khói; nơi đó có lửa. Có khói trên núi; như vậy, có lửa trên
núi.” Đây là “sự biết có lửa” qua suy luận. Vì chỉ thấy “khói” mà không thấy “lửa.” Như vậy, ở đây, lửa
được xem là đối tượng vắng mặt; khói là đối tượng có mặt, vì ta không thấy lửa mà chỉ thấy khói. Do
đó, lửa được nói đến do suy luận. Như thế, suy luận là nhận thức đối tượng qua dấu hiệu của nó là
khói, chứ không phải qua thấy như thực đối tượng là lửa. Cho nên, suy luận không phản ánh thực tại
tối hậu hay không đúng với thực tại, vì nó không phải là cái thấy biết bằng giác quan hay bằng Tánh
Giác mà bằng sự hình dung hay tưởng tượng qua Trí Năng. Thiền không chấp nhận sự hiểu biết bằng
suy luận này. Nó là chướng ngại của ngộ hay của sự phát triển tâm linh. Vì thế, người thích suy luận,
không bao giờ có kinh nghiệm ngộ. Nội tâm vị ấy luôn luôn xáo trộn; việc tu thiền chắc chắn đến nơi bế
tắc.
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- 3. Biết Như Thực là gì?
- Nó là cái biết trực tiếp (direct knowledge) hay trực giác (intuition), nó trái ngược với cái biết gián tiếp
hay biết bằng khái niệm (concepts). Nó là cái biết không phải bằng trí óc (unintelligible one) mà bằng
“cảm giác tri giác” (sense-perception) của vùng kiến giải tổng quát bên trong não bộ, sau bán cầu não
trái. Người mới thực hành thiền không có kinh nghiệm được loại cảm giác tri giác như thế. Nó là năng
lực ngoại lệ (the exclusive faculty) năng lực của Tánh Giác. Người xưa xem người có năng lực này là
người đã bước vào “Dòng Thánh thứ nhất” hay ở cấp “thứ bảy trong mười cấp của hàng Bồ Tát.”

- 4. Biết Như Thực là gì?
- Nó là cái biết (awareness) không thể nhận được bằng trí óc (unintelligible). Đây là cái biết không lời
đầu tiên của nhận thức được rực lên (kindled) khi giác quan chạm trán đối tượng. Nó được xem là cái
lóe sáng của tri thức (knowledge) và cũng là cái lóe sáng của nhận thức lúc đầu. Chính cái lóe sáng biết
này là điều kiện cần thiết của ngộ thông qua giác quan.
Chú ý: - Theo sau ánh sáng lóe lên đầu tiên của sự biết, nếu Trí Năng tham gia hoạt động, nó sẽ hình
dung để lập thành những khái niệm, những tâm lý xúc cảm, những hình thể hay hình ảnh đối tượng.
Trong tiến trình này Nhận Thức bằng suy luận được lập thành, trong đó có sự kết hợp với Ý Thức. Đến
đây, nó không còn là nhận thức như thực mà là sự nhận ra (recognition). Như vậy, Nhận Thức Như
Thực là Nhận Thức bằng Tánh Giác. Nơi đây Tánh Giác chỉ nhận thức đối tượng bằng hình thái trống
rỗng (the bare form) hay vật trống rỗng (the bare thing), tức là chỉ có chân tướng của chính vật đó mà
thôi chứ không có thêm bất cứ điều gì, hình dáng gì, hay bất cứ đặc tính chung (tổng tướng), đặc tính
riêng (biệt tướng) nào liên quan đến đối tượng.

- 5. Biết Như Thực là gì?
- Đây là cái biết không có tưởng tượng. Nó là cái biết có Chánh Trí. Tưởng tượng là cái biết không có
Chánh Trí, vì tưởng tượng là nhận thức mơ hồ, khái niệm mơ hồ. Theo sau nó là nhiều dạng lời suy luận
được phát ra. Nói cách khác, hoạt động tưởng tượng được phát ra trong tâm bằng cái biết có lời, nó
dựa trên lời, nó tùy thuộc vào lời. Càng tưởng tượng nhiều, lời càng có nhiều nội dung khác nhau, đưa
đến những biến động tâm lý khác nhau qua những mức độ tưởng tượng.
Thí dụ về tiến trình tri giác: nếu tôi thấy con rắn, sự nhận biết (awareness) liền được phát ra trong tâm.
Hình ảnh con rắn mà tôi đương thấy liền được lập thành biểu tượng. Nếu tôi đã có kinh nghiệm chắc
chắn về màu sắc cũng như đặc tính và tên gọi của nhiều loại rắn, vùng kiến giải tổng quát liền kiến giải
loại rắn mà tôi đương thấy tên gì, độc hay không độc. Đây là cái Biết Như Thực về con rắn. Sự hiện diện
con rắn trước mặt tôi được lập thành nhờ tri giác (perception) hoạt động và nhờ khu kiến giải tổng
quát, nên cái Biết Như Thực xảy ra.
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Thí dụ về tiến trình tưởng tượng: nếu có người nào đó nói ra lời “con Rắn Thần ở Kim Tự Tháp.” Tôi
tiếp thu ý nghĩa của lời này vào trong tâm. Đồng thời tâm tôi liền khởi lên khái niệm và hình ảnh của
con vật kỳ quái (the fantastic animal), mà lời nói “Rắn Thần” biểu thị (signifies). Không cần có con vật
trước mặt, nhưng qua định danh bằng lời, con vật liền hiện diện trong óc tôi, vì tâm đã dựa theo lời để
tưởng tượng con vật kỳ quái kia như thế nào. Đây là sự biết được khởi lên trong tâm bằng sự tưởng
tượng

PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN và THIỀN TÔNG
ĐẠI CƯƠNG
-Phương hướng thiết lập kinh, luận và sự tu tập của các nhà Phật Giáo Phát Triển và pháp thực hành
của Thiền Tông, trên cơ bản vẫn dựa vào nhân cách Phật và lời dạy của Phật trong suốt 45 năm. Toàn
bộ giáo pháp này đều được đặt trên lập trường giác tha và đối cơ. Tức là sau khi đạt được tự giác ngộ
đến nơi rốt ráo, Phật quyết định độ sinh, gọi là giác ngộ người khác, tức giác tha. Phương pháp giác tha
của Phật là tùy theo trình độ căn cơ của người đương nghe mà giảng dạy, gọi là đối cơ. Người có trình
độ hiểu biết thấp, Phật giảng thấp. Người có trình độ cao, Phật giảng cao. Chính vì chỗ đối cơ thuyết
pháp này nên pháp của Phật rất thực tiễn: không mơ hồ, không viễn vông, không siêu hình. Phật muốn
người nghe pháp hiểu rõ như thật, thấy như thật, biết như thật như Phật để rồi cũng có trí huệ như
Phật. Sâu xa nhất là Phật muốn người nghe pháp của Phật cũng đạt được Niết Bàn và giải thoát như
Ngài. Về sau, giáo pháp đó được kết tập thành tạng Kinh, một trong Tam Tạng thuộc hệ Kinh Nguyên
Thủy (Nikāyas hay A Hàm). Thí dụ: pháp Trung Đạo, Tứ Đế, Duyên Sinh, Tam Pháp Ấn, Tam Học, Vô
Sanh, Bát Nhã, Không, Như Thật, Như Thật Tri Kiến, vân vân...
-Trong những Bài đọc thêm sau này sẽ có những dụng ngữ: Chân Như, Không, Tánh Không, Chân
Không, Chân Không Diệu Hữu, tuy là những dụng ngữ được thiết lập trong hệ Kinh Bát Nhã hay các kinh
khác, và Luận của các nhà Phật Giáo Phát Triển, nhưng những dụng ngữ đó vốn có liên hệ mật thiết
hoặc đã xuất phát từ lời dạy của Phật trong hệ Kinh Nikāyas hay A Hàm, tức Phật Giáo Nguyên Thủy.
Điều này cho thấy, ngôn ngữ sáng tạo của các nhà Phật Giáo Phát Triển hay các vị Tổ Sư Thiền vẫn
không đi ra khỏi lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật được so sánh như cây cổ thụ khổng lồ, ngôn ngữ
sáng tạo của các nhà Phật Giáo Phát Triển và Thiền Tông như cành lá xum xuê. Chúng ta là những
người đi sau, cần có cái nhìn phù hợp với thực tế như thế để không bị “mang bệnh theo Tổ quên Phật,”
hoặc “mang bệnh theo Kinh Đại Thừa, phỉ báng Kinh Tiểu Thừa.”
-Để ứng dụng những dụng ngữ Chân Như, Không, Tánh Không, Chân Không, Chân Không Diệu Hữu
trong Lớp Bát Nhã và ứng dụng vào cuộc sống bận rộn hằng ngày hiện nay, ta cần hiểu rõ thực chất ý
nghĩa các dụng ngữ nêu trên.
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CHÚ THÍCH
1. Nhất Thiết Trí: Toàn Trí: P: Sabbaññu; Skt: Sarvajña: Omniscience, cũng được viết là Sabbaññutā;
Skt: Sarvākārajñatā: All-knowledge, the Omniscience of the Buddha, được dịch là “Nhất Thiết Trí” hay
“Nhất Thiết Trí Trí.” Đây là thứ trí thông suốt hết tất cả toàn thể hiện tượng trong vũ trụ của Phật. Các
vị A La Hán không đạt được trí này. Tuy nhiên, dù Phật có những năng lực siêu phàm về Nhất Thiết Trí,
Phật không bao giờ nhận có Nhất Thiết Trí, trái lại Phật công nhận có Tam Minh. (Phật công bố điều
này trong Kinh Ba Minh 71, tr. 308-310, Trung bộ 2)
(Trong Đại Nhật kinh sớ, quyển 1, dịch Sarvajña: là “Nhất Thiết Trí trí.” Trong Kinh Lăng Già, Phật giải
thích về ý nghĩa Như Lai cho Bồ Tát Đại Huệ nghe, trong đó Phật thừa nhận Ngài có Nhất Thiết Trí
(Sarvajña). Và trong Đại Thừa Kinh Lăng Già (Mahāyana-Sūtralaṅkāra) của Ngài Vô Trước (Asanga), tr.
184, có liệt kê 60 trí lực của Phật, trong đó có liệt kê Nhất Thiết Trí.)

2. Chứng Ngộ: P: sacchikaraṇīya: realized; sacchikaroti: realization. Đây là sự kiến giải của cơ chế
Tánh Giác. Trong cơ chế Tánh Giác có 3 tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Xúc Chạm, và Tiềm Năng Giác Ngộ.
Tánh Thấy liên hệ đến Nhãn căn và Niệm. Tánh Nghe liên hệ đến Nhĩ căn và Niệm. Tánh Xúc Chạm liên
hệ đến Thân căn. Tiềm năng giác ngộ liên hệ đến Định hay Huệ (intuitive wisdom). Chức năng của 4 cơ
chế này dùng để kiến giải những vấn đề mà Trí Năng không thể kiến giải được. Ngộ đạo hay chứng ngộ
dựa trên 1 trong 4 cơ chế này. Cho nên, ngộ đạo có thể thông qua mắt, tai, thân và định hay huệ, với
điều kiện Trí Năng phải ngưng hoạt động và ta đương rơi vào bế tắc một vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Trên nguyên tắc, có hai trường hợp chứng ngộ: đốn ngộ và tiệm ngộ. Đốn ngộ là ngộ liền tức khắc.
Tiệm ngộ là ngộ từ từ.
Giải thích về tác nhân tạo ra chứng ngộ, Phật thường nói có 4 cách: 1) Thân (kāya), 2) Niệm (sati), 3)
Mắt (cakkhu) và 4) Tuệ (paññā). Tương Ưng bộ kinh 3. tr, 230. Tăng Chi bộ kinh 2. tr, 182. Về Thân là sự
xúc chạm của thân vào bất kỳ đối tượng nào. Về Niệm, tai nghe âm thanh, hoặc tai nghe bất kỳ nội
dung âm thanh gì, như nghe giảng kinh, nghe tiếng hét, nghe tiếng gọi tên mình, hoặc xem kinh, luận,
v.v.... Về Mắt, thấy bất kỳ đối tượng gì. Riêng trường hợp chứng ngộ bằng Tuệ (paññā) khác hơn 3
trường hợp trước. Đây là trường hợp ta không rơi vào bế tắc cùng tột một vấn đề mà chính ta đương
tiến hành áp dụng một trong hai nguyên tắc hoặc bằng thấy Như Thật (Yathābhūtadassana: to see
things as they really are), sự kiện trước mặt, hoặc bằng chìm sâu trong Định, thí dụ bằng áp dụng Chân
Như Định (quen gọi là Vô Trụ Tam muội), Không Định.
Trong tiến trình này tuy Trí Năng cũng hoàn toàn không động, nhưng không phải nó bế tắc; trái lại
chính ta chủ động không cho Trí Năng hoạt động để kích thích tiềm năng giác ngộ từ bên trong cơ chế
Tánh Giác. Vì thế, chứng ngộ bằng tuệ, thực sự phải thông qua định hay thông qua thấy biết như thật.
Nó không phải là sự phát triển cao nhất của Ý Thức mà chính là sự khai triển tiềm năng giác ngộ từ bên
trong cơ chế Tánh Giác.
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Lưu ý, trong thấy biết như thật tuy cũng thông qua mắt, nhưng sự thấy biết này không phải bất chợt
như trường hợp chứng ngộ bằng nhãn căn, khi Trí Năng đương rơi vào bế tắc cùng tột. Trái lại, ta sử
dụng nhãn căn để nhìn vào đối tượng mà trong não không nói một lời gì. Cho nên, trường hợp chứng
ngộ này thuộc phạm vi tiệm ngộ. Còn 3 trường hợp trước, thuộc phạm vi đốn ngộ.
Thấy Như Thật: P: yathābhūta: sees things as they truly are.
Như Thật Tri Kiến: thấy và biết như thật: P: Yathābhūta-ñāṇadassanaṃ: knowing and insight of things
as they are. Định là nguyên nhân (upanisā: the cause) của sự thấy biết như thật.
3. Pháp nhãn (dhammacakkhu = con mắt của chân lý hay con mắt không bụi, không cấu nhiễm, thấy
chân lý = the eye of the truth, or the dustless, stainless, truth-seeing eye)
Ngược lại, cũng theo sau ánh sáng lóe lên đầu tiên của sự biết (awareness) nhưng Trí Năng không hoạt
động, tự ngã không xuất hiện, mọi sự suy luận, tưởng tượng không khởi ra; ngay lúc đó, tuy cũng là sự
nhận ra, nhưng sự nhận ra này ở mức độ giải quyết mối nghi mà từ lâu ta đã bế tắc. Đây là điều kiện
cần thiết của Thiền, trong Pāli gọi là “aññā” trong Sanskrit là “ājñā” Người Trung Hoa dịch là “giải hội,”
tương đương tiếng Anh là “recognition.” Trong tiếng Việt là sự nhận ra. Thí dụ: ngài Kiều Trần Như
(Kondañña) là vị đệ tử đầu tiên của Phật đã nhận ra rõ ràng hay chứng ngộ (P: sacchikaranāyā :
realized) được pháp Tứ Đế mà trên thế gian này, trước kia chưa có vị giáo chủ nào giảng về hệ thống
Bốn Chân Lý Cao Thượng đó. Đức Phật đặt pháp hiệu Ngài là “A Nhã Đa” (P: Aññāta - recognized,
realized, understood), có nghĩa đã nhận ra hay đã giải hội, vì pháp nhãn đó đã khởi lên trong Chân Tâm
ngài khi ngài đương nghe Đức Phật giảng 4 nguyên lý liên hệ đến Khổ. “Pháp nhãn” này là sự kiến giải
từ bên trong cơ chế Tánh Giác của ngài. Nó có tính cách sửa đổi và giải đáp những điều hiểu sai lầm
của ngài trước đây về ý niệm Khổ, cách dụng công đưa đến chấm dứt Khổ, và thoát khỏi vòng luân hồi
triền miên. Ngài đã nhận rõ Khổ là sự đau đớn từ nội tâm con người mà chúng sanh không thể tránh
khỏi được, và Bát Chánh Đạo là 8 phương cách đưa đến chấm dứt khổ, chấm dứt sự tái sinh triền miên.
Khi bài pháp vừa chấm dứt, tuệ trí của Ngài thấu đạt ngay nguyên lý: “hễ cái gì có sinh tất phải có diệt.”
Đây là nguyên lý nền tảng của Qui Luật Nhân Quả và cũng là nguyên lý cơ bản của phương hướng thoát
khỏi vòng luân hồi. Nếu cái gì không sinh thì không diệt. Khát ái là đầu mối của sinh. Chấm dứt trọn vẹn
khát ái là giải thoát.
Chính vì vậy, tuy cũng cùng thông qua cái lóe sáng biết đầu tiên, nhưng tiếp theo sau, nếu có Trí Năng
tham dự vào, cái biết đó trở thành méo mó, không còn như thực.
- Đỉnh cao chứng đạo trong Thiền là giác ngộ: The apex of religious experience in Zen is enlightenment.
- Thiền Sư Thanh Từ nói: "Trong lịch sử Phật Giáo Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa, các vị A La Hán và Tổ
Sư đều do Thiền mà chứng đạo”.
- Nếu chấp vào ngôn cú mà ta đã học để làm sáng tỏ đạo, ta sẽ bị ngôn cú trói buộc và không bao giờ
chứng đạo.
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Như Lai: P&Skt: Tathàgata: “He who comes and goes in the same way,” “One who has come to truth,”
“One who has attained truth,” “Người đã đến như vậy,” “Người đã đến chân lý,” “Người đã được chân
lý.” Có nghĩa, “Người đã khám phá ra chân lý,” “One who has discovered Truth.” Đây là thuật ngữ
thường được Đức Phật dùng để chỉ cho Đức Phật là người đã đến như vậy.
Như Thực Tính (yathābhūtatā) hay Chân Như. Chân có nghĩa là như thế.
Như Huyễn là thấy như thực trong thế giới tỉnh thức. Như Huyễn là cái có mà như không có (asta).
Luận lý học không thể chiếm cứ vị trí này, nhưng trực giác Bát Nhã làm được. Đây là điều thầm nhận
biết.
Như Thực Tri Kiến trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là tri kiến xuyên qua bức màn trùng điệp
phủ tối đôi mắt chúng ta, và rồi dùng trí Bát Nhã nắm lấy vạn hữu trong Chân Như của chúng.
Như Thật: Trong kinh Tương Ưng V, mục Như Thật (Tatthā), Phật nói:
“Này các Tỳ Kheo, Tứ Đế là Như Thật, là tính không lìa xa như thật, không khác như thật-Cattaimani
bhikkhave tathāne avitathāni anannnathāni”.
Như: tathā (adv.) so, thus, không như: aññathā:
1. Như, Như Thế: P: tathā: (adv.) so, thus.
Như Vậy: Tathā: in such a way.
2. Như: Tathā: thuật ngữ chỉ tính bản hữu của chư pháp. Như là cái cùng cực của chư pháp. Như là
thực tướng của tất cả hiện tượng.
Như cũng được gọi là pháp tính vì nó là tính của chư pháp. Lý này chân thực nên gọi là Chân Như. Cái lý
này duy nhất chỉ có một nên gọi là nhất như.
Luận Trí Độ phân chia như làm 2 loại: 1) Như của các sự vật hiện hữu, 2) Như thực tướng.
3. Như, giống như: P: yathā: (conj.) like, as. Như Như: P: yathā-tathā (adv.) in such & such a manner,
so and so; cũng có nghĩa: đúng, thực, sự thực (correctly, truthly, in reality).
Như Ảo, Như Huyễn: một trong 10 thí dụ trong Kinh Đại Phẩm. Ảo là sự vật có thể nhìn thấy, nghe thấy
y như thật, nhưng không phải là thật.
Như Ảo, Như Huyễn Tam Muội: Định đạt tới chỗ xem tất cả sự vật hay hiện tượng trên thế gian đều là
huyễn ảo cả. Hoặc khi ở trong Chánh Định, mọi hiện tượng liên tiếp hiện lên trùng trùng như huyễn ảo.
Như Hóa: Mọi hiện tượng tuy trông thấy có thực nhưng không thực chất tính. Vì tất cả đều là Không.
Như Lai: Như Khứ: có nghĩa đến như vậy. Đây là danh hiệu hay đặc tính của vị Phật: P: Tathàgata: “He
who comes and goes in the same way (as the Buddhas who precede him), Gautama Buddha (name of
a Buddha).
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Như Lai: P&Skt: Tathāta: One who has come to Truth, i.e. One who has discovered Truth. This is the
term usually used by the Buddha referring to himself and to the Buddha in general.
Chỉ cho Phật thành đạo qua pháp Chân Như.
You should do your work, for the Tathàgata only teach the way. Dhp. XX 4.
Thực Trí: Chân Thực Trí, còn gọi là Như Thực Trí.
Như Thực Trí: trí chiếu kiến sáng tỏ đạo lý tuyệt đối chân thực, bình đẳng, không sai biệt, giống với
Chân Trí, Như Lý Trí, Căn Bản Trí, Vô Phân Biệt Trí.
Như Thực Trí là trí biết rõ ràng tổng tướng (tướng chung) và biệt tướng (tướng riêng) của tất cả hiện
tượng đúng như thực, không bị ngăn ngại.
Ngài Long Thọ cho rằng Nhị Thừa và các Bồ Tát chưa đoạn hết tập khí, không thể đạt được Như Thực
Trí. Chỉ có Chư Phật đoạn hết vô minh nên mới đạt được Như Thực Trí.
Như Thực Trí: trí chiếu kiến sáng tỏ đạo lý tuyệt đối chân thực, bình đẳng, không sai biệt, giống với
Chân Trí, Như Lý Trí, Căn Bản Trí (Fundamental Knowledge or Wisdom), Vô Phân Biệt Trí (Skt:
nirvikalpa-jñāna = Non-discriminative Wisdom or Knowledge).
A Tì Bạt Trí (Pàli: Adhipañña; Skt: Adhprajña). Đây là trí thấy như thật, cũng còn gọi là trí không phân
biệt thuật ngữ do các nhà Duy Thức Ấn Độ sử dụng; còn các nhà Phật Giáo Trung Hoa, Nhật bản và Việt
Nam gọi là "Căn Bản Trí. " Với trí này, vật thế nào vị ấy thấy y như thế đó. Nội tâm vị ấy không còn
mang bệnh chủ quan, thành kiến đối với bất kỳ đối tượng nào. Và sau đó là sự phát triển trí vô sư.
Như Thực Trí là trí biết rõ ràng tổng tướng (tướng chung) và biệt tướng (tướng riêng) của tất cả hiện
tượng đúng như thực, không bị ngăn ngại.
Ngài Long Thọ cho rằng Nhị thừa và các Bồ Tát chưa đoạn hết tập khí, không thể đạt được Như Thực
Trí. Chỉ có chư Phật đoạn hết vô minh nên mới đạt được Như Thực Trí.

Như Thật Tri Kiến: thấy biết như thật: P: yathābhūta-ñāṇadassana: the knowledge and insight of
things as they are.
Biết và Thấy: Skt: jānāti passati=Knowing and Seeing hay Tri Kiến : P: ñāṇadassana: Knowledge and
Vision
Như Thật chỉ cho tánh của vật là như chúng đang là như vậy. The nature of things as they are:
yathābhūtaṃ. Biết như thật (Knowing things as they are) này gồm biết (knowing) cái gì hiện hữu, biết
hiện hữu, cái gì không hiện hữu biết không hiện hữu
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Như Thực, Như Thật: P: yathābhūta: (adv.) truly, rightly, correctly; in reality, in truth, really, definitely,
absolutely, in its real essence; in its true nature: cách quan sát sự vật hay hiện tượng thế gian để nhận
ra chân tánh sự vật, thuật ngữ gọi là “yathābhūtam:P” “Như Thực” hay “Như Chân.” Thuật ngữ này
xuất hiện trong hệ kinh Nguyên Thủy Nikàya hay A Hàm.
Biết rõ như thật là biết rõ chân tính hiện tượng.
Phật nói: “Này các Tỳ Kheo, hãy tu tập Thiền Định. Này các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo được Thiền Định hiểu
rõ Như Thật”.
Và hiểu rõ Như Thật cái gì?
Như Thật hiểu rõ mắt là vô thường,
Như Thật hiểu rõ các sắc là vô thường,
Như Thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường,
Như Thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường.
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ, bất lạc;
Như Thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường
(Tương tự đối với ...tai...mũi...lưỡi ... thân...và
Như Thật hiểu rõ ý là vô thường,
Như Thật hiểu rõ pháp là vô thường,
Như Thật hiểu rõ Ý Thức là vô thường,
Như Thật hiểu rõ ý xúc là vô thường.
Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ, bất lạc,
Như Thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường.
Này các Tỳ Kheo, hãy tu tập Thiền định.
Này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo được Thiền định hiểu rõ Như Thật”.
(Kinh Tương Ưng Bộ, tập 4, Phẩm Từ Bỏ, tr. 142-143, ấn bản 1993).

Như Thật Kiến: P: Yathābhūtadassana: Đây là phương pháp quan sát và phân tích hiện tượng thế gian
hay sự kiện để có cái nhìn thấy Như Thật về hiện tượng và sự kiện. Nguyên tắc này dựa trên sự so
sánh, đối chiếu giá trị thế giới hiện tượng để cuối cùng tìm ra chân tánh hiện tượng hay sự kiện. Muốn
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đạt được Như Thật Tri Kiến, người tu phải thực hành và chính mình phải tự liễu ngộ pháp đó, chứ
không phải chỉ nhái lại lời Phật dạy.
Như Thực Tri Kiến: P: yathābhūta-jññānadarsana: knowledge and vision of things as they are”. Từ nơi
định sinh Như Thực Tri Kiến
xem thêm Kinh Tương Ưng bộ 3 (S. III, 132) Kinh Channa, Phật dạy về Thấy Như Thật với Chánh Trí,
đoạn 16, tr. 243, ấn bản 1993.
Như Thực Tri Kiến: cách quan sát sự vật hay hiện tượng thế gian để nhận ra chân tướng sự vật, thuật
ngữ gọi là P: yathābhūtam” “Như Thực” hay “Như Chân.” Thuật ngữ này xuất hiện trong hệ kinh
Nguyên Thủy Nikàya hay A Hàm
Như Thật Giác Tri: P: abhbhaññàsim
Như Thật Trí: P: yathūta-ñāna: the knowledge of the thing or object as it is. (yathā = như as + bhūta =
là = it was), có nghĩa “Như Thật vậy” (“as it was”), tức là sự kiện hay đối tượng được nếu có thì biết có,
nếu không có thì biết không có; gọi là biết đúng như thật. Như kinh nói: “cái gì hiện hữu biết nó hiện
hữu, cái gì không hiện hữu, biết nó không hiện hữu. “ (santam và atthi’ñassati asantam và natthi’ti
ñassati)
yathāvādi tathākāri; yathāki tathāvādi
yathabhūtam: correspondence with fact.
Như Thực Tính (yathābhūtatā) hay Chân Như. Chân có nghĩa là như thế. Như Huyễn là thấy như thực
trong thế giới tỉnh thức. Như Huyễn là cái có mà như không có (asta). Luận lý học không thể chiếm cứ
vị trí này, nhưng trực giác Bát Nhã làm được. Đây là điều thầm nhận biết.
Thực tại tối hậu là tự tướng: (svalakṣana): thing-in-itself; own essence, unutterable and incognizable.

A Nhã: P: aññā; Skt: ājñā: recognize; gnosis; spiritual knowledge, perfect knowledge; highest
knowledge. Thuật ngữ, có nghĩa liễu tri, giác tri tâm linh chỉ cho tuệ viên mãn của vị A La Hán. Đồng
nghĩa với “triệt ngộ” theo thuật ngữ Thiền Tông.
Trong kinh Nikàyas hay A Hàm thường mô tả khi một vị tăng đắc được tuệ viên mãn (aựựam
vyàkaroti), thường thêm một câu: “Tái sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời
này, không còn trở lại.”
A Nhã Đa: P: Aññāta; Skt: ājṇāta là tên hiệu của Kiều Trần Như có nghĩa “liễu tri.” Vì Kiều Trần Như là
một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật, được Đức Phật cho là người đầu tiên chứng ngộ Phật
Pháp.
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A Nhã Kiều Trần Như: P: Āññāta Koṇḍañña); Skt: Ājñāta Kaundinya: Awakened tên hiệu của Kiều Trần
Như, có nghĩa Kiều Trần Như “liễu tri”
Trong Chương Tám, kinh Pháp Hoa, ông được Phật thọ ký (predicts) sẽ thành Phật hiệu Phổ Minh Như
Lai (named Universal Brightness of Tathāgata)
A Nhã: trí huệ cao nhất, trí huệ kiện toàn, giác tri tâm linh: P: aññā; Skt: ājñā: the highest
wisdom/knowledge, perfect wisdom/knowledge, gnosis, spiritual knowledge. Trí này được phát huy
thông qua ngộ đạo. Nó không phải là sự phát triển cao nhất của Ý Thức mà là sự phát triển tiềm năng
của Tánh Giác, thông qua sự yên lặng của Trí Năng hay thông qua sự yên lặng của Tâm.
Ngài Kiều Trần Như (Kondañña) là vị đệ tử đầu tiên đã ngộ (P: sacchikaranīyā: was able realized) được
pháp Tứ Đế mà trên thế gian này, trước kia chưa có vị giáo chủ nào giảng và hệ thống Bốn Chân Lý Cao
Thượng đó. Đức Phật đặt pháp hiệu Ngài là “A Nhã Đa” (P: Aññàta - recognized, realized, understood),
có nghĩa đã liễu tri hay đã liễu ngộ, vì pháp nhãn (dhammacakkhu = con mắt của chân lý hay con mắt
không bụi, không cấu nhiễm, thấy chân lý = the eye of the truth, or the dustless, stainless, truth-seeing
eye) đó đã khởi lên trong tâm thức Ngài khi Ngài đương nghe Đức Phật giảng 4 nguyên lý liên hệ đến
Khổ. “Pháp Nhãn” này thực sự là sự kiến giải từ trong Chân Tâm (tánh biết/Tánh Giác) của Ngài, có tính
cách chỉnh lý và giải đáp những điều hiểu sai lầm của Ngài trước đây về ý niệm Khổ và phương hướng
tu hành đưa đến giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsāra) triền miên. Ngài đã nhận rõ Khổ là sự đau đớn
từ nội tâm con người mà chúng sanh không thể tránh khỏi được, và Bát Chánh Đạo là 8 phương cách
đưa đến chấm dứt sự tái sinh triền miên. Khi bài pháp vừa chấm dứt, tuệ trí của Ngài thấu đạt ngay
nguyên lý: “hễ cái gì có sinh tất phải có diệt.” Nguyên lý nền tảng của qui luật nhân quả và cũng là
nguyên lý cơ bản của phương hướng thoát khỏi vòng luân hồi. Nếu cái gì không sinh thì không diệt.
Khát ái là đầu mối của sinh. Chấm dứt trọn vẹn khát ái là giải thoát.
Tiếp theo, Đức Phật giảng pháp Vô Ngã Tướng trong thân tứ đại hay trong ngũ uẩn, cũng như trong tất
cả hiện tượng thế gian, mà từ lâu Bà La Môn giáo hay các tôn giáo có trước thời Đức Phật, cho rằng có
cái ngã trường tồn và bất biến trong con người. Cái ngã đó được xem như là linh hồn bất diệt. Qua bài
pháp này, Ngài Kiều Trần Như ngộ thêm lý Vô Ngã. Đức Phật công bố Ngài Kiều Trần Như đắc quả A La
Hán. Bốn vị sau cùng là Vappa, Bhaddiya, Mahanāma và Assaji cũng lần lượt đắc quả A La Hán.
Tiếp theo, với lòng từ bi và với kinh nghiệm tự nội chứng và giác ngộ của mình, Đức Phật nghĩ đến hai
vị thầy cũ. Ngài muốn độ hai vị này vì hai vị này là bậc có trí tuệ cao, có tâm an tịnh, và có nhiều kinh
nghiệm tu tập. Nhưng không may, chư Thiên cho Ngài biết vị thầy đầu tiên là Āḷara Kālama đã chết
trước đó 7 ngày, và vị thầy thứ hai, Uddaka Rāmaputta cũng vừa mới qua đời ngày hôm qua.

ĐỘ NĂM NGƯỜI BẠN CŨ
Lấy làm tiếc vì hai vị thầy không được may mắn tiếp thu Chánh Pháp Giác Ngộ và Giải Thoát, Phật liền
nghĩ đến việc độ năm người bạn đồng tu cũ. Bằng thiên nhãn thông, Ngài nhìn thấy nhóm năm người
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này đương sống tại khu Vườn Nai ở Isipatana, gần Ba La Nại (Bārāṇasī). Ít lâu sau đó, Phật đến khu
Vườn Nai, gặp lại họ.
Để đánh đổ quan điểm sai lầm về phương thức tu khổ hạnh cực đoan, về cách nhìn sai lầm vào thực
tại, vào hiện tượng thế gian, vào tự thân con người của chính mình, và vào con đường đưa đến giác
ngộ và giải thoát tối hậu, Phật giảng Trung Đạo, Bốn Chân Lý Cao Thượng, và Vô Ngã Tướng.
Như trái cây đã đến lúc chín, sau khi nghe xong những thời pháp đặc biệt này, năm vị đều ngộ đạo.
Người ngộ đạo trước tiên là ngài Kiều Trần Như. Phật đã hai lần buột miệng tán thán ngài Kiều Trần
Như, sau khi ông nghe Phật giảng pháp Tứ Đế. Phật nói: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ,” “Kiều Trần Như,
ông đã ngộ. “aññāsi-vata bho Koṇḍañño”, “aññāsi-vata bho Koṇḍañño”. Nhân lý do ngộ này, ngài Kiều
Trần Như có biệt danh là A Nhã Kiều Trần Như (P: Aññā-Koṇḍañño) Năm ngày sau, nghe thêm Kinh Vô
Ngã Tướng* (Anatta-lakkhaṇa Sutta), ngài Kiều Trần Như đắc quả A La Hán.
A Nhã: P: Aññāta; Skt: Ājnāta; là tên hiệu của Kiều Trần Như có nghĩa “ liễu tri”. Vì Kiều Trần Như là
một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật, được Đức Phật cho là người đầu tiên chứng ngộ Phật
pháp.
Khi gặp lại năm bạn đồng tu cũ (trong văn hệ Sanskrit gọi là “Nhóm Năm Người May Mắn” –Pañcakā
Bhadravargīyā) tại khu Vườn Nai ở Isipatana (bây giờ là Sārnath) gần Ba La Nại (Bārāṇasī), Đức Phật đã
tuần tự giảng 2 bài Pháp thâm sâu và vô cùng quan trọng cho năm bạn đồng tu cũ. Bài pháp thứ nhất là
Tứ Thánh Đế hay Bốn Chân Lý Cao Thượng hay Tứ Diệu Đế (Cattarì ariyasaccanì): Đây là 4 chân lý hiện
thực nói về KHỔ, Nguồn Gốc của KHỔ, Sự Chấm Dứt KHỔ, và Con Đường Đưa Đến Chấm Dứt KHỔ gồm
8 Chi, gọi là Bát Chánh Đạo.
Và cho đến khi nào, này các Tỳ Kheo, trong bốn Thánh Đế này, với ba chuyển và mười hai hành tướng
(aspects) như vậy, tri kiến Như Thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỳ Kheo,
trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, Chư
Thiên và loài người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. Tri kiến khởi lên nơi
Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa”.
Khi bài pháp vừa chấm dứt, bất thình lình tôn giả Kiều Trần Như (Koṇḍñña) thốt lên: “Hễ cái gì lệ thuộc
nơi sinh tất phải lệ thuộc nơi diệt! “
Nghe thế, Phật liền nói hai lần: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ!” “Kiều Trần Như, ông đã ngộ!” (“Aññāsi
vata bho Koṇḍñña!” “Aññāsi vata bho Koṇḍñña!”)
Như vậy Tôn Giả được tên là Aññāta Koṇḍañña (A Nhã Kiều Trần Như). Khi Đức Phật thuyết pháp, A
Nhã Kiều Trần Như (P: Aññāta Koṇḍañña) đã mở pháp nhãn. Mắt là “tánh thấy biết rõ ràng.” Nó thấy
cái mới. Nó thấy chính Tánh này. Thấy Tánh (Seeing Nature) rõ ràng, chấp trước nhổ tận gốc và người
thấy được sanh. Trước kia ông đã biết nhưng ông vẫn còn chấp trước. Ông đã biết Pháp nhưng ông
vẫn không thấy nó, hay ông đã thấy Pháp nhưng vẫn không cùng nó là một.
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Khi Đức Phật nói Kiều Trần Như, ông đã ngộ. Ông ngộ cái gì? Ông chỉ ngộ Tánh. Nó chỉ là đơn niệm biết.
Nếu nó được nhận qua mắt, gọi là thấy. Nếu nó được nhận qua tai, gọi là nghe; qua mũi gọi là ngửi,
qua lưỡi gọi là nếm, qua thân gọi là xúc chạm, qua ý, gọi là niệm. Nó không phải là Ý Thức mà nó là
Tánh Biết vậy. Nó chính là Chân Tâm. Qua 6 căn nếu có Ý Thức xuất hiện, ta sẽ không ngộ. Chỉ có qua
đơn niệm biết ta mới ngộ.
A Nhã Kiều Trần Như: P: Aññāta Kondaññā; Skt: Ājñāta Kaundiya: Awakened tên hiệu của Kiều Trần
Như, có nghĩa Kiều Trần Như “liễu tri”
One of the five ascetics who heard Sakyamuní’s first sermon and converted to his teachings.
Trong Chương Tám, kinh Pháp Hoa, ông được Phật thọ ký (predicts) sẽ thành Phật hiệu Phổ Minh Như
Lai (named Universal Brightness).
- Trong thiền đường các nơi ở Trung quốc đều có một bức tượng của một vị Bồ Tát được gọi là Thánh
tăng. Ông là người bà con với Đức Phật, tên là Kiều Trần Như. Khi đức Thế Tôn xuất gia, phụ vương
Ngài gởi 3 người bên họ cha và 2 người bên họ mẹ vào Hy Mã Lạp Sơn để chăm sóc Ngài. Tôn giả là
một trong 2 người thuộc họ mẹ. Sau khi đức Thế tôn thành đạo, Ngài đi đến vườn Lộc Uyển, nơi đây
Ngài thuyết pháp Tứ Diệu Đế, và nơi đây Tôn Giả là người ngộ đạo đầu tiên. Do đó Tôn Giả có tên là A
Nhã Kiều Trần Như.
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Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 5

THUẬT NGỮ THIỀN
MỞ ĐẦU
Dù là những danh từ chết, thuật ngữ vẫn là những danh từ chuyên môn của một bộ môn. Tác dụng từ
chuyên môn này nhắm giúp người mới bắt đầu đi vào ngành chuyên môn hiểu được thực chất các từ
ngữ chết đó nói lên ý nghĩa gì, công dụng ra sao để khi thực sự bắt tay vào môn học đó, người học
không bỡ ngỡ, không xa lạ. Thí dụ như những loại từ ngữ đặc biệt của ngôn ngữ học, văn phạm, luận
văn, báo chí, toán học, sử học, xã hội học, hóa học, vật lý, y khoa, luật học, kinh tế học, chính trị học,
v.v... Đây là những loại từ ngữ riêng biệt mà người không học môn đó sẽ không lãnh hội thấu đáo khi
có dịp đọc các sách chuyên môn về bộ môn đó.
Phật học và Thiền học cũng thế; chúng cũng có những loại từ riêng biệt dành riêng cho người thực
hành thiền mà người các tông phái khác trong Đạo Phật khi xem sách Thiền sẽ không hiểu được thuật
ngữ đó nói lên ý nghĩa gì.
Thí dụ như "Niệm", "Chánh Niệm", "Quán", "về nhà", "thấy Tánh", "Chân Như", "Không."
Cho nên, nếu học môn nào mà không nắm rõ ý nghĩa và tác dụng của từ ngữ riêng biệt trong môn đó,
ta sẽ dễ lạc lõng trong rừng ngôn ngữ của bộ môn đó. Khi hiểu sai, sự dụng công của ta dễ dàng đưa
đến sai. Tất nhiên kết quả sẽ trái với điều ta mong muốn. Vì vậy, để tránh sự hiểu sai ý nghĩa các thuật
ngữ chết trong Thiền, chúng tôi soạn một số thuật ngữ cơ bản của Thiền, giải thích cặn kẽ hay sơ lược
các thuật ngữ đó để các bạn có ý niệm tổng quát về nội dung và tác dụng các thuật ngữ hay dụng ngữ
riêng biệt trong Thiền.
Phương pháp giải thích gồm hai phần: nghĩa chính và nghĩa đích xác của thuật ngữ đó. Đó là, ngoài
nghĩa chính, thực sự nghĩa đàng sau của thuật ngữ đó muốn nói lên điều gì.
Qua tác dụng của thuật ngữ, các bạn sẽ khám phá sức sống động mang nhiều ý nghĩa đặc sắc và chính
xác của thuật ngữ, chứ không thấy sự khô khan, chết cứng hay một chiều của thuật ngữ. Riêng những
bạn nào đã biết trước ý nghĩa các thuật ngữ Thiền được ghi trong phần này, có thể xem lại sơ lược để
bổ sung thêm kiến thức Thiền học mà mình có khả năng thiếu sót.
Bài này gồm ba loại từ: Niệm, Chánh Niệm, Chánh Niệm Tỉnh Giác, và Chánh Niệm Để Trước Mặt. Khi
lên học Bát Nhã, các bạn sẽ gặp thêm các loại từ về Niệm như Niệm Vô Niệm, Niệm Chân Như, v.v...
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Trên nguyên tắc khoa học, có nắm được vững chắc, có hiểu rõ ràng thuật ngữ hay dụng ngữ Thiền, ta
mới thực hành được đúng, và không phí phạm thời gian dụng công. Còn không hiểu rõ, ta dễ thực hành
sai, và mất nhiều thời gian dụng công. Khi đã thực hành sai, thân và tâm sẽ không hài hòa cùng nhau,
bệnh tâm thể có khả năng xuất hiện, thần kinh lệch lạc, khí huyết rối loạn, có khả năng đưa đến chết.
Người xưa gọi là "tẩu hỏa nhập ma."
Cuộc đời quá ngắn, ta không thể đùa giỡn với thời gian, bằng cách bỏ ra vài ba mươi năm để kinh
nghiệm được những gì Thiền nói.
Mong bài đọc thêm này trợ duyên các bạn có thêm kiến thức thuật ngữ và dụng ngữ Thiền để trên
đường đi về nhà một mình, các bạn có khả năng tránh được những chướng ngại trên đường dụng
công.

1. NIỆM
Trong đạo Phật, thuật ngữ "niệm" có hai từ: bằng tiếng Pāli là "Sati" (sa-tí), tiếng Sanskrit là "SmRti"
(sạm-ríttí), được người Trung Hoa dịch là "nien." Việt dịch theo Tàu là "niệm," tương đương tiếng Anh
là "thought."
Theo tâm lý học Phật Giáo, với người thường (phàm phu), chưa giác ngộ, niệm là hoạt động của tâm và
thân (mental and physical activities). Chúng được biểu lộ dưới ba hình thái: ý nghĩ, hành động, và ngôn ngữ.
Do đó, niệm được xem là một trong những thành phần lập thành nghiệp của con người. Vì thông qua
niệm, lời nói, chữ viết, thái độ, cử chỉ, hành vi và các sắc thái nói thầm trong tâm (mental babbles) được
tạo ra. Tùy theo mức độ và hình thức biểu lộ ra ngoài qua thân và lời nói, niệm được định danh hay
dán nhiều nhãn hiệu khác nhau, như niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm vui, niệm buồn, niệm thiện,
niệm ác, niệm vô ký (indifferent thought), v.v…
Trong trường hợp này, tất cả niệm khi được biểu lộ ra ngoài bằng thân và lời đều do tự ngã làm chủ
thể. Bởi vì Ai tham? Ai sân? Ai si? - Tôi!
Trong lúc đó cũng có một thứ niệm khác, không do tự ngã làm chủ thể. Đó là "niệm biết" (a thought of
awareness).

Nó là cái lóe sáng biết đầu tiên của con người. Đặc tính của nó là biết không lời. Thiền Tông giả lập tên
của nó là Tánh Giác.

ĐẠI CƯƠNG
Niệm làm cho con người có thể nhớ để suy luận, xét đoán và giải đáp những vấn đề khó khăn cũng
như những vấn đề tâm lý xúc cảm phức tạp và bình thường. Nó giúp con người chú tâm vào đối tượng
để đạt được những điều thiện, có đạo đức hay bất thiện và phi đạo đức. Với niệm này, con người đi
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vào vòng tái sinh hay luân hồi. Trong lúc đó, với người giác ngộ, làm chủ được tâm ngôn, niệm là hoạt
động của Chân Tâm dưới dạng thầm nhận biết, tỉnh thức biết, và trí huệ (insight wisdom). Đây là trí huệ
thấy biết Như Thật hiện tượng thế gian mà không thông qua suy luận, không chú tâm, không tập trung
sự chú ý. Với niệm này, con người có khả năng tiến đến giải thoát tâm, giải thoát tri kiến, đi đến giác
ngộ và cuối cùng là giải thoát tối hậu.
Nét đặc biệt cơ bản của niệm là những biểu tượng hiện lên trong tâm thông qua sự cảm thọ của các
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và tri giác (tưởng: perception). Tiếp theo, các biểu tượng này được thiết
lập thành những hình thức ngôn ngữ, con số hay hình ảnh về những đối tượng như thế nào đó trong
tâm. Sau đó các biểu tượng trở thành ý nghĩ, quan niệm và sự sắp xếp những ý nghĩ, những quan niệm
thành một trật tự nào đó trong tâm, làm cho ta nhớ lại điều gì đó trong quá khứ hay nhận ra điều gì mà
trước đây ta không biết.
Lãnh vực của niệm có thể được xét nghiệm hay trắc nghiệm bao gồm nhịp độ và hiệu quả của sức nhớ,
nội dung nhớ và mối tương quan hợp lý giữa những ý nghĩ và quan niệm với nhau qua các hình thức
suy nghĩ, ngẫm nghĩ, chú tâm hay chú ý, tạo ra những ý niệm trong tâm. Trên cơ sở đó, thuật ngữ niệm
trong tiếng Pali (sati) và Sanskrit (smRiti) gồm những nghĩa:
1. Sự hồi tưởng (remembrance)
2. Sự nhớ (ký ức) (memory)
3. Sự nhớ lại (reminiscene)
4. Sự tưởng nhớ (recollection)
5. Sự ngẫm nghĩ (reflection)
6. Sự suy nghĩ (thinking)
7. Sự chú ý (attention)
8. Sự chú tâm (mindfulness)
9. Sự chăm chú (attentiveness)
10. Ý nghĩ (idea), hay tư tưởng (thought)
11. Sự cảnh giác, tỉnh giác (alertness)
12. Tự Ý Thức (self-consciousness)
13. Tính sáng suốt của tâm (lucidity of mind)
14. Sự tự biết (self-awareness),
15. Sự nhận biết (awareness).
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Nói chung, những điều gì khởi lên trong tâm chúng ta và được biểu lộ ra ngoài qua thân và lời đều gọi
là niệm. Niệm này được các nhà Phật Giáo Phát Triển xếp vào loại "vọng niệm" (false thought). Còn có
những niệm cũng được biểu lộ ra ngoài thân và lời hay không cần biểu lộ ra ngoài bằng thân và lời, trái
lại được gọi là "Chánh Niệm" (right thought, right mindfulness, right awareness).
Đây là điều khó khăn cho người học Phật pháp khi gặp từ "sati" trong văn hệ Pali và "smRiti" trong văn
hệ Sanskrit, vì từ "niệm" có quá nhiều nghĩa. Ta không biết nghĩa nào là nghĩa xứng hợp với từ "niệm"
trong trường hợp từ này được dùng để chỉ cho sắc thái tâm như thế nào đó. Nếu hiểu sai ý nghĩa từ
"sati" hay "smRiti," ta sẽ dụng công sai. Kết quả đưa đến cũng sai luôn. Thí dụ như "niệm biết rõ ràng,"
"niệm vô niệm," "một niệm không sanh," "nhất niệm," "đơn niệm biết" "định niệm hít vào thở ra,"
"Chánh Niệm Tỉnh Giác," "Chánh Niệm" trong Bát Chánh Đạo v.v…
Ngoài ra, có vài trường hợp khác, từ "niệm" cũng được sử dụng để chỉ cho sự chú tâm mạnh mẽ vào
bất kỳ chủ đề gì. Trong trường hợp này, từ "niệm" được các bậc Cao Tăng Trung Hoa dịch từ tiếng Pali
là "anussati, " tiếng Sanskrit là "anusmRiti," có nghĩa sự "chú ý đúng đắn, " hay "lặp lại lời nói. " Thí dụ
như "niệm Phật" (P:Buddha-anussati; Skt: BuddhAnusmRiti: proper attention to the Buddha, or
repetition of the Buddha 's name), "niệm chú" (P: mantA-anussati; Skt: mantrA-anusmRiti: a repetition
of a divine saying, or sacred speech).

THỰC CHẤT NIỆM
Dựa trên sự khảo sát của khoa học, thực chất niệm như sau:
1. Niệm được biểu lộ thành những dòng (currents) như dòng điện. Những dòng này tạo thành một
mạng lưới niệm khổng lồ trong não bộ hay trong tâm, thông qua sự tác động của Ý Căn và Ý Thức.
Người ta có khả năng nhìn thấy bằng mắt thường những sự di chuyển của niệm trong não bộ bằng
những thiết bị khoa học được dùng để chụp hình não bộ hay ghi hình hoạt động của não bộ, như máy
PET. Chúng tạo ra nhiều màu sắc ánh sáng lóe lên khi chúng va chạm nhau hay hợp nhất lại bên trong
não. Chúng đi qua đối tượng và tích lũy trong đối tượng. Chúng không những phân phối thông tin mà
còn mang thông tin truyền đi hay cất giữ thông tin lại vào trong các cơ chế ký ức, gồm ký ức vận hành,
ký ức ngắn hạn và ký ức dài hạn. Từ nơi sắc thái này, niệm mang ý nghĩa "ký ức." Như vậy, khi ta "khởi
niệm" (arise a thought) để nhớ một điều gì, đây là lúc ta bươi móc dữ kiện quá khứ mà ta đã kinh nghiệm
qua.
2. Niệm được khuếch tán (diffused) trong không gian dưới hai dạng: âm hưởng hay tần số sóng não,
như một hòn sỏi được ném vào hồ nước tĩnh lặng. Mặt hồ liền bị gợn sóng. Sóng đó từ từ lan dần khắp
mặt hồ đến mé hồ. Đây là trường hợp một người trì chú hay niệm Phật. Niệm kia đi vào không gian qua
âm hưởng hay qua tần số sóng não. Niệm này được qui ước gọi là "niệm Phật" hay "niệm chú."
3. Niệm được xem như là những hình thái (forms) của tâm, nhưng thật sự chúng là những tia (rays)
"niệm căn" (P: satiindriya: the faculty of mindfulness). Niệm căn này hàm chứa nội dung "chú tâm"
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(mindfulness) hay "chú ý" (attention) hoặc "nhận biết" hay "biết" (awareness). Nếu chúng mang ý nghĩa "chú
tâm" hay "chú ý," chúng xuất phát từ Ý Căn hay Ý Thức, thuộc vùng tiền trán hai bán cầu não phải và
trái, do tự ngã làm chủ thể. Nếu chúng mang nội dung "biết" (awareness), chúng xuất phát từ Tánh Giác,
thuộc vùng Kiến Giải Tổng Quát, sau bán cầu não trái gồm 3 vùng thùy Chẩm, thùy Thái Dương và thùy
Đỉnh kết hợp, do Chân Ngã (the real-self) hay "Ông Chủ" làm chủ thể.
Vì thế, năng lực niệm mang nhiều nội dung khác nhau do chúng xuất phát từ 3 nguồn khác nhau.
4. Tuy xuất phát từ nguồn nhưng chúng không bao giờ xa lìa nguồn, và chúng cũng không bao giờ bị
cạn. Chúng khác với dòng nước. Nước chảy đi và không bao giờ trở lại. Và nước cũng có thể bị cạn, nếu
nó chảy ra từ nguồn suối. Còn niệm có nơi tích lũy và không bao giờ bị cạn. Nhờ sự tích lũy đó con
người sống với sự bao phủ hay che chở của niệm của họ. Trong trường hợp này, niệm tạo thành hai
loại khả năng đặc biệt.
Thứ nhất, khi niệm có ý nghĩa "nhớ" hay "ký ức," sự tích lũy này sẽ tạo ra những ấn tượng sâu sắc trong
tâm, hay những đức tin mãnh liệt vào một vị anh hùng hoặc một đấng thiêng liêng nào đó. Ta cứ nhớ
mãi ấn tượng, rồi biểu lộ những hành động đặc biệt đối với ấn tượng đó. Ngay lúc đó, tâm liền bị cột
trói với ấn tượng. Thứ hai, khi niệm có nghĩa là sự "nhận biết," nó tạo ra trạng thái tâm tĩnh lặng,
không vướng mắc vào những đối tượng vì trong nó không có tự ngã mà chỉ có sắc thái biết thường
hằng và lặng lẽ. Tâm liền ở trạng thái rỗng rang, thanh tịnh, không động, không bị cột trói vào đối
tượng. Từ nguyên lý này, tâm có khả năng tiến đến giác ngộ và giải thoát.
5. Con người bình thường sống trong mạng lưới niệm mà họ biểu lộ trong cuộc sống hằng ngày của
họ. Mạng lưới đó được so sánh như mạng nhện (the spider’s webs) mà con người sản xuất. Tất cả mạng
(webs) này mang những ý định (intentions), những thông tin (informations), những truyền thông
(communications), những thông điệp (messages) ra ngoài môi trường không gian để kết nối với những
mạng niệm khác của người khác.
Đây là trường hợp mạng lưới niệm dưới dạng "internets."
6. Còn khi niệm đi vào trong tâm, nó cũng tạo thành những mạng lưới chằng chịt trong tâm và ghi lại
một cách không có Ý Thức. Nhưng khi muốn nhớ lại, ta có khả năng nhớ rõ ràng từng chi tiết hay một
số chi tiết niệm.
Trong lúc đó, nếu niệm trở thành một năng lực mạnh, vững chắc, chính nó trở thành ý chí dũng mãnh.
Người có ý chí dũng mãnh chắc chắn sẽ được thành công tốt đẹp. Nếu đi sâu vào đường tâm linh,
người ấy sẽ đạt được mục tiêu giác ngộ, chuyển hóa thân tâm và thăng hoa trí huệ. Nếu đi vào đường
xây dựng sự nghiệp thế gian, người ấy sẽ thành công trên các mặt của cải, tài sản, và danh tiếng.
7. Suy nghĩ đôi khi là một tiến trình điều chỉnh có Ý Thức đối với dòng niệm từ bên ngoài đi vào nhận
thức của tâm. Nếu không có suy nghĩ thích hợp với dòng niệm từ bên ngoài đi vào, dòng niệm sẽ gây
hỗn loạn trong tâm, làm khởi lên những sắc thái bộc phát tham và sân (the forms of upsurging greed and
anger). Tà kiến sẽ khởi lên. Chánh kiến sẽ bị mai một. Kết quả sẽ đưa đến hành động và lời nói bất thiện;
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nghiệp ác đối với người khác, vật khác sẽ được tạo ra. Như các lãnh tụ quá khích của các đoàn thể tôn
giáo hay chính trị.
8. Mạng lưới mà con người sáng tạo trở thành mô thức niệm của họ. Họ suy nghĩ trong đường biên
giới của những mạng lưới này. Nhiều người có một "mạng lưới niệm nhỏ" trong nhà bếp, trong buồng
ngủ, hay nơi sở làm. Đó là họ khởi niệm để suy nghĩ, để nhớ, để chú tâm, hay để lo lắng về những gì
bên trong nhà bếp, bên trong buồng ngủ, và nơi sở làm của họ. Sóng niệm của họ không bao giờ yên
lặng. Tâm của họ luôn luôn dính mắc với đối tượng.
9. Nhiều người sáng tạo mạng lưới của họ liên hệ đến người thân thương, quí kính. Như mẹ có mạng
lưới lo nghĩ, lưu tâm, và chú ý đến con. Con có mạng lưới thương yêu, lưu tâm, và chú ý săn sóc mẹ. Vợ
có mạng lưới lo lắng, chăm sóc, lưu tâm, và chú ý đến chồng. Chồng có mạng lưới thương yêu, lưu tâm,
chú ý và chăm sóc vợ. Thầy có mạng lưới lo lắng, chú ý sức khỏe và việc tu tập cho trò. Trò có mạng
lưới lo lắng đến công việc và sức khỏe của thầy. Đây là những mạng lưới tình thương. Trong đó không
có điều kiện. Nhiều mạng mạnh, chặt, và bền; nhiều mạng lỏng, yếu, và không bền. Mỗi mạng là một
cơ chế nhạy cảm (a sensitive mechanism) để truyền thông với những dòng niệm khác nhau trong môi
trường sinh hoạt liên hệ với nhau. Mỗi dòng niệm đều có năng lực riêng của chính nó. Chính năng lực
này tạo ra những mức độ mạnh, yếu, chặt, lỏng, bền hay không bền. Nguồn của chúng đều chảy ra từ
tâm. Người thu nhận cũng thu nhận từ tâm. Chính vì thế, tâm là nguồn của niệm. Nguồn niệm này là
nguồn niệm của vọng tâm, vì nó được hình thành trên quan niệm, trên ý nghĩ, trên tư tưởng của tự ngã
hay cái "Ta."
10. Niệm chỉ là những vận động của hiện tượng vật lý. Hiện tượng này dễ dàng gây xáo trộn thân hay
quân bình thân. Chúng được tạo ra bởi những yếu tố lậu hoặc hay tập khí, và tâm trong sạch. Lậu hoặc
hay tập khí tác động tâm thức (mental consciousness) tạo ra sóng niệm dưới dạng beta và alpha. Sóng
niệm này càng gia tăng xuất hiện thường xuyên, cơ thể khó tránh bệnh nội tạng, thuật ngữ gọi là bệnh
uất cảm (stress) và bệnh tâm thể (psychosomatic diseases). Trong lúc đó tâm trong sạch tác động khu vực
Tánh Giác tạo ra sóng niệm dưới dạng theta và delta. Sóng này càng thường xuyên gia tăng xuất hiện,
thân và tâm hài hòa cùng nhau. Theo đó, trí huệ sẽ thăng hoa, tiềm năng giác ngộ sẽ từ lần được triển
khai.
11. Trên phương diện vật lý, niệm là những sóng điện (electrical waves) với những tần số khác nhau và
điện áp (voltages) phát ra từ ý (Pāli: mano - mind) bằng những tiến trình suy nghĩ và không suy nghĩ. Suy
nghĩ càng nhiều, sóng não càng hiện lên sóng beta. Mạng lưới niệm sẽ dày đặc thêm với nhiều nội dung
tư duy phức tạp: lo âu, sợ hãi, sân hận, thù ghét... Không suy nghĩ càng lâu, sóng não sẽ hiện lên sóng
delta. Trong nó chỉ có niệm biết không lời không đứt quãng. Nhưng thế nào là không suy nghĩ? Đó là
không nói thầm trong não. Đi: chỉ biết đi. Đứng: chỉ biết đứng. Ngồi: chỉ biết ngồi. Nằm: chỉ biết nằm.
Ăn: chỉ biết ăn. Uống: chỉ biết uống. Lái xe: chỉ biết lái xe. Lặt rau: chỉ biết lặt rau. Niệm Phật: chỉ biết
niệm Phật. Trì chú: chỉ biết trì chú. Mỗi hành động đều biết tất cả mà không có niệm suy nghĩ xen vào.
12. Tâm con người tỏa ra (radiate) sóng niệm (thoughtwaves) liên tục. Tâm tạo ra chúng hay chiếu chúng.
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Tâm phóng đại (amplify) chúng hay làm yếu (weaken) chúng. Bởi vì tâm bao gồm 2 sắc thái vọng và chân.
Vọng tạo ra sóng beta và alpha, và có khả năng phóng đại dạng beta hay alpha. Chân tạo ra sóng theta
và delta, và có khả năng làm yếu hay mất đi sóng beta và alpha. Bạn có thể biết rõ điều này khi bạn
nhìn lên bảng đo điện não đồ với dạng biên độ (amplitude) rộng hay hẹp. Biên độ rộng là dạng của beta
hay alpha. Biên độ càng hẹp là dạng từ theta đến delta. Người mang trong đầu nhiều vọng tâm, biên
độ sóng não beta hay alpha càng rộng. Người ở trạng thái tâm tĩnh lặng, biên độ beta hay alpha tự
mất, nhường chỗ lại cho biên độ theta hay delta.
13. Sóng niệm luôn luôn giữ tâm con người với đối tượng. Đây là nói về con người còn sống, không
làm chủ được Ý Căn, mang nhiều lo âu, sợ hãi, sân hận, phiền muộn, suy nghĩ, nhớ nhung, luyến tiếc, lo
xa, phòng xa, và có những mưu đồ, ý đồ hay hoạt động có mục đích trong tương lai gần hay tương lai
xa theo lối phàm tục.
Đời sống thường ngày làm cho con người luôn luôn bận rộn vì những va chạm với các mạng niệm khác
trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đồng, trong tổ chức, và trong dân tộc. Khi con người có khả
năng làm chủ Ý Căn, sóng niệm từ bên ngoài không thể nào tác động được tâm vị đó; cuộc sống của vị
đó không bị bận rộn, bối rối, lo âu, sợ hãi, buồn phiền, giận tức, oán hận, ta thán vì chúng. Bởi vì vị đó
có khả năng thu nhận niệm hay không thu nhận niệm từ bên ngoài. Nhưng khi con người không có khả
năng làm chủ Ý Căn, sức quyến rũ (glamors) hay sức gây khó chịu của môi trường hay đối tượng sẽ xâm
nhập vào dòng niệm của họ. Sức quyến rũ hay gây khó chịu đó sẽ ngăn cản (impede) quyết tâm hay thái
độ cao thượng của vị đó, làm cho vị đó cũng có những thái độ phàm tục, ấu trĩ, ngu si hay cá mè một
lứa như những sóng niệm từ bên ngoài tác động vào nội tâm vị đó. Những mô thức năng lực bóp méo
(distortion of energy patterns) Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Niệm, Chánh Nghiệp sẽ xảy ra. Cuối cùng,
vị đó sẽ khó tránh tạo ra những niệm xung đột với những dòng niệm bên ngoài. Tà kiến, tà niệm, tà tư
duy, tà nghiệp tức khắc sẽ được tạo ra. Trước tiên, chắc chắn vị đó sẽ kinh nghiệm niệm bất an. Chỉ vì
Tánh Giác của vị đó đã bị niệm si, niệm sân, niệm tham che khuất.

ĐẶC TÍNH CỦA NIỆM
Niệm có nhiều đặc tính:
1. Đặc tính thứ nhất. Nhanh hơn ánh sáng. Nó có thể đến nơi đến của nó dù xa như đến các ngôi sao
và mặt trời.
2. Đặc tính thứ hai. Pha trộn (alloy). Bằng sự chú tâm (mindfulness) hay chú ý (attention) niệm này được
hướng thẳng đến đối tượng. Đây là tự ngã sử dụng Trí Năng để nhắm vào đối tượng. Khi nhãn căn hoặc
nhĩ căn tiếp xúc đối tượng, phản ứng xúc cảm (emotional reaction), phân biệt Ý Thức (discriminative
consciousness), nhận xét chủ quan (subjective reflection), Trí Năng biện luận (discursive intellect) liền xảy ra.
"Niệm pha trộn" (alloyed thoughts) liền được hình thành. Nhiều loại tạp niệm (sundry thoughts) khác nhau
theo đó được thành lập. Cái biết Như Thật, thấy Như Thật không có mặt. Trái lại, cái biết bằng suy luận,
vẽ vời, thêu dệt thường xuyên có mặt. Nếu niệm pha trộn hay tạp niệm càng được phát huy, mạng lưới
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niệm nhị nguyên (dualistic network of thoughts) càng dầy đặc thêm. "Dây bò dây leo của tư tưởng" càng bò
ra thêm mãi. Với niệm này, trong hiện tại ta cảm thấy vui sướng, thích thú, nhưng trong tương lai, giác
ngộ và giải thoát không bao giờ được thành tựu. Tâm ta sẽ mãi mãi đen tối vì những niệm pha trộn
giữa thiện/ác, chánh/tà, phải/trái, đúng/sai. Như trong Trung bộ Kinh I, Tiểu Kinh Pháp Hành, số 45,
Phật cho thí dụ về một bẹ hạt giống của dây bò, dây leo nứt ra và rơi dưới gốc cây sala, làm cho các vị
thần ở trên cây sala phải run sợ. Vì lẽ, dây bò, dây leo này có khả năng làm cho cây sala phải bị chết,
sau khi chúng bao phủ khắp toàn thân và nhánh cây sala.
Sau này Thiền tông dựa vào đó để cảnh giác người thích khuếch đại niệm, gọi là cắt đứt sắn bìm, tức là
cắt đứt loại dây sắn hay dây bìm.
3. Đặc tính thứ ba. Như lửa bốc cháy (fieriness). Bất cứ khi nào nó khởi lên, nó đều "đốt cháy" tất cả đối
tượng trước mặt nó cho đến khi nó tới nơi nó muốn tới. Thí dụ: với niệm SÂN, nó có khả năng đốt tiêu
tất cả rừng công đức mà ta đã tạo nên từ nhiều tháng, nhiều năm trước đây trong nghiệp thiện của ta.
Nó làm tiêu tan tất cả mối bang giao có thiện cảm giữa người và người, khi niệm Sân tới nơi người
nhận nó. Nó đốt hết tình thân thiện, tình sư đệ, tình thương, lòng từ, và tạo ra sự giận hờn, sự oán
trách, sự thù địch, sự giết chóc, sự tàn phá, sự tiêu hủy thành phố, tiêu hủy thánh tích (như đạo Hồi
tiêu hủy thánh tích Phật Giáo), chiến tranh, và tình trạng mất trí (insanity), nếu lửa sân cứ cháy lên mãi.
Cuối cùng, nó cũng đưa đến sự quyên sinh hay tự sát.
Với niệm Ác, nó có thể làm tiêu hủy hằng triệu người trong nháy mắt, như trường hợp xảy ra trong Đệ
Nhị Thế Chiến và trong những cuộc chiến tranh tôn giáo vào thời cổ. Nó cũng đốt cháy chính hào quang
địa vị xã hội hay địa vị tôn giáo mà ta đã tạo ra trước đây, và trở lại đốt tâm của nó luôn. Nó đưa con
người đến địa ngục, đến máu và lửa, đến thù hận triền miên, đến tàn ác, dã man.
Với niệm Thiện, nó đốt tất cả những chướng ngại gây ra tình trạng trì trệ nội tâm, nó đốt phiền não,
đốt luôn cả những mối đau khổ ray rứt trong tâm. Nó cũng đốt những tình trạng ngăn cách và thù hận,
và tình trạng làm mờ tối trí tuệ tâm linh. Bất cứ nơi nào niệm thiện đến, nó mang ánh sáng trí tuệ và
tình thương, nó làm gợi lên tính sáng tạo, và nó điều chỉnh lại thân-tâm.
Với niệm Từ Bi, nó đốt tâm sân hận và thù địch. Nó làm sáng chói tâm rộng lượng, bao dung, và quảng
đại.
Với niệm Hỷ, nó đốt sự đố kỵ, sự ganh tị, sự gièm pha, sự ích kỷ. Nó tạo ra sự hài hòa trong môi trường
sống giữa người và người.
Với niệm Xả, nó đốt tâm bi quan và lạc quan hồ hởi. Nó cũng đốt luôn tất cả tâm dính mắc và chấp
trước.
4. Đặc tính thứ tư. Niệm tích lũy trong tâm và được tỏa ra dưới dạng từ trường. Nếu Thiện và Từ Bi,
nó mang lại tình thương, văn hóa cao, thiện chí, và sự thanh cao. Nó mang lại lợi ích thiết thực cho con
người. Nó cũng là trung tâm của ánh sáng và linh cảm (inspiration). Nếu Sân và Ác, nó mang lại đau khổ,
phiền não, tội ác, sự tàn phá, sự tiêu hủy nền văn minh nhân loại, và sự diệt vong cho con người.
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5. Đặc tính thứ năm. Biết không ngừng, biết thường hằng (perpetual awareness), biết mà không động.
Sau khi biết thường hằng được thiết lập, mỗi niệm đều biểu lộ sự trong sạch, không dính mắc, không
vướng mắc, không hai bên trong đó. Đây là niệm biết của Tánh Giác hay niệm Chân Như.

CÁC SẮC THÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG
Có hai loại niệm khởi. Một khởi từ Chân Tâm, tức Tánh Giác. Một khởi từ Vọng Tâm, tức Ý Căn và Ý
Thức.
Từ Chân Tâm khởi lên đơn niệm biết, Chánh Niệm, niệm Chân Như, niệm Vô Niệm, Tỉnh Thức Biết,
Thầm Nhận Biết, Chánh Niệm Tỉnh Giác, Vô Niệm. Khi những niệm này trở thành năng lực vững chắc,
phần trí huệ tâm linh của ta sẽ phát triển. Trí Năng và Ý Thức nhường chỗ lại cho tiềm năng giác ngộ,
tức Phật Tánh. Thân và tâm sẽ hài hòa cùng nhau. Năng lực sáng tạo sẽ từ lần được triển khai từ trong
ta.
Từ vọng tâm khởi lên suy nghĩ, suy tư, tính toán, tư duy biện luận, chú tâm, chú ý, niệm phân biệt
(discriminative thoughts), niệm hai bên (dualistic thoughts), đa niệm, tà niệm (wrong thoughts), vọng niệm (false
thoughts), niệm chấp trước (clinging thoughts), niệm điên đảo (perverted thoughts). Khi những niệm này
thường xuyên khởi lên, ánh sáng giác ngộ không bao giờ xuất hiện trong ta, phiền não và đau khổ sẽ
thường xuyên viếng thăm ta. Trí Năng biện luận, suy tư tính toán và Ý Thức phân biệt luân phiên gia
tăng hoạt động. Khi ba năng lực này gia tăng hoạt động, ta khó tránh khỏi bệnh tâm lý hay bệnh tâm
thể.

TIÊU CHUẨN CỦA NIỆM
Đối với người thế gian, giá trị cơ bản của niệm được dựa trên cơ sở học vấn, trình độ kiến thức, những
ảnh hưởng của cha mẹ, thầy, cô giáo, và cộng đồng hay xã hội.
Đối với Thiền, giá trị cơ bản của niệm được đặt trên hai tiêu chuẩn: vô minh và giác ngộ. Người dù có
kiến thức rộng, xuất thân trong gia đình cao quí, trái lại nhiều vô minh, vẫn có niệm khác hơn người ít
học, xuất thân trong gia đình nghèo nàn mà đã giác ngộ hay có mức định kiên cố. Niệm của người
nhiều vô minh đưa đến tham, sân, si, mê, ác, và chấp ngã. Niệm của người giác ngộ biểu lộ những sắc
thái từ bi, quảng đại, rộng lượng, bình thản, và không chấp thủ (non-attachment) hay không dính mắc.
Người nhiều vô minh có thần sắc đen tối; phong thái lăng xăng, không linh hoạt; tâm không cởi mở,
thích vạch lá tìm sâu, thích tìm những sơ hở nhỏ nhặt, không cần thiết của người khác để chỉ trích, phê
bình, xoi bói, bôi tro, trét trấu người khác, hạ uy tín người khác; thích sống trong quá khứ và luyến tiếc
dĩ vãng; thiếu thực tế, mơ tưởng viễn vông; trí tuệ vay mượn, ưa cóp nhặt những cái khôn của người
khác làm cái khôn riêng của mình. Người này giống như người sống vào thời phong kiến: thuộc làu tứ
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thư, ngũ kinh. Đó là ưa tầm chương, trích cú; ưa nhái lại lời của người xưa. Mạng lưới niệm của người
này luôn luôn thiếu ánh sáng sáng tạo và giác ngộ. Bề ngoài trông có vẻ thông minh, học rộng, nhớ dai,
nhưng bên trong thiếu vắng giác ngộ. Tri kiến của vị đó luôn luôn bị cột trói vào đối tượng.
Người có chút ít giác ngộ, thần sắc trong sáng, nước da hồng hào và bóng láng. Mạng lưới niệm của
người này luôn luôn đầy ánh sáng sáng tạo.

2. CHÁNH NIỆM
Niệm, trong Pali là sati, trong Sanskrit là smRiti; tương đương tiếng Anh là "thought." Như phần trên
đã trình bày, thuật ngữ niệm trong Phật Giáo có nhiều nghĩa: Ký ức (memory), sự nhớ lại (recollection), sự
ngẫm nghĩ (reflection), sự chú ý (attention), ý nghĩ (idea) hay tư tưởng (thought), sự lưu tâm (attentiveness), sự
chú tâm (mindfulness), sự nhận biết (awareness), v.v...
Khi "niệm" được kết hợp với từ "chánh," lập thành "Chánh Niệm," nó có nghĩa: sự nhận biết đúng,
hoặc sự chú tâm đúng. Đây là Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo. Trong Pāli là: sammA-sati, Sanskrit là
samyak-smRti. Thường được dịch sang Anh ngữ là "right awareness " hay "right mindfulness." Còn
trong nghĩa thường, từ "Sati" cũng được dịch là "Chánh Niệm." Trong trường hợp này, nhiều người
dịch sang tiếng Anh là "mindfulness." Từ này có nghĩa là sự chú tâm, cộng thêm sự chú ý.
Thông thường đối với chúng ta, có thói quen nghĩ rằng "chánh" phản nghĩa với "tà." Để hiểu rõ nghĩa
Chánh Niệm trong phạm vi bài đọc thêm hôm nay, chúng tôi phân ra làm ba phần. Phần thứ nhứt là
trình bày Chánh Niệm theo nghĩa thường, phần hai là theo nghĩa trong Bát Chánh Đạo, và phần ba là
nghĩa trong các dụng ngữ Chánh Niệm Tỉnh Giác và Chánh Niệm để trước mặt.

1- CHÁNH NIỆM THEO NGHĨA THÔNG THƯỜNG
Thông thường từ "sati" được dịch sang tiếng Anh là "Mindfulness." Nó cũng được dịch sang tiếng Việt
là "Chánh Niệm."
Trong tiếng Anh, từ "mindfulness" có nghĩa sự "chú tâm" cộng thêm sự "chú ý" (attention). Khi có chú
tâm và chú ý, tất nhiên phải có Trí Năng (intellect), Ý Thức (consciousness), tri thức (knowledge), tự ngã, và
cộng thêm mục đích muốn (purposetive desires) của hành động trong đó. Bởi vì trước khi chú tâm, ta phải
có mục đích gì trong sự chú tâm đó, chứ không thể chú tâm suông hay chú tâm "trống rỗng." Khi đã có
mục đích, tất nhiên phải có ý muốn, ý định hay sự nhắm đến của tự ngã về điều gì. Do đó, khi thực hiện
sự chú tâm, ta phải vận dụng sự chú ý vào công việc hay đối tượng mà ta đương chú tâm đến. Nếu
không chú ý đến đối tượng hay công việc đương làm, tâm sẽ lo ra hay tạp niệm (sundry thoughts) sẽ xen
vào làm phá tan sự chú tâm, đưa đến hỏng mục đích nhắm đến điều gì của ta ngay trong lúc đó.
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Thí dụ: - Khi lái xe, cùng một lúc tôi phải chú tâm đến hướng lái trước mặt và chú ý đến dòng xe đang
chạy hai bên phải và trái, cùng để ý liếc nhìn các dấu hiệu lưu thông trước mặt. Mặt khác, tay lái và hai
chân cũng sẵn sàng nhịp nhàng hoạt động theo sự tác động của hệ thống thấy và nghe của mắt và tai.
Trong chiều hướng này, nội dung Chánh Niệm theo nghĩa thường nó gồm có sự hoạt động của Trí
Năng, Ý Thức, tự ngã, và mục đích với ý muốn đạt được điều gì. Với trường hợp lái xe, tôi muốn lái tốt
và đi đến nơi tôi muốn đến.
Đây là Chánh Niệm theo nghĩa thông thường. Với nghĩa của Chánh Niệm này, nó không phù hợp với
nghĩa của Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo, vì nó không thể giúp ta hoàn thành Chánh Định hay loại
bỏ tâm nhị nguyên hay tâm dính mắc với ngoại trần (outside world). Ngoại trần ở đây là những đối tượng
trước mặt. Lý do là trong trạng thái Chánh Niệm này, tâm chưa được thuần nhất, Tánh Giác chưa có
mặt, hay tâm chưa ở trạng thái trống không; trái lại ở trong nhị nguyên. Tức là có đối tượng, có ta; có
Trí Năng, có Ý Thức, có mục đích; có ý đồ, có thận trọng.
Nói chung là có sự đối đãi hai mặt trong đó. Trong tiến trình này niệm niệm liên tục xuất hiện.
Tác dụng của Chánh Niệm trong trường hợp này nó giúp ta hạn chế được sự lo ra hay phóng tâm theo
đối tượng khác. Với người mới thực tập thiền, cần thực tập Chánh Niệm như thế này.
Thí dụ: trong bước đầu tu pháp Sổ Tức (Đếm Hơi Thở) trong Pháp Niệm Hít Vào-Thở Ra (Anapanasati),
ta cần phải chú tâm và chú ý để đếm hơi thở hay theo dõi hơi thở vào, ra. Trường hợp này, Chánh
Niệm rất cần thiết trong giai đoạn đầu.
Cho đến khi nào thuần thục Thở Đếm, ta phải bỏ phương pháp Chánh Niệm thở đếm hay theo dõi hơi
thở. Nếu duy trì thở đếm hay theo dõi hơi thở vào, ra, dài, ngắn, sâu, cạn, ta vẫn dậm chân một chỗ ở
lối nhớ thở đếm hay nhớ theo dõi hơi thở vào ra, dài, ngắn, hay sâu, cạn. Nếu cứ ngồi để nhớ hơi thở
hoài như vậy, tâm không thể thoát ra khỏi dính mắc đối tượng.
Cho nên ta phải tiến lên bước khác để tâm (Ý Thức) không dính mắc đối tượng.
Hỏi: - Làm thế nào để tâm không dính mắc đối tượng?
Đáp: - Muốn tâm không dính mắc đối tượng, ta phải áp dụng chiêu thức "chú ý trống rỗng" ("bare
attention") hay "quan sát trống rỗng" ("bare observation") về hơi thở vào, ra. Tức là ta không còn tập chú
vào hơi thở nữa mà chỉ có sự thầm nhận biết (tacit awareness) hay tỉnh thức biết (awakening awareness) về
hơi thở vào và ra, dài hay ngắn, sâu cạn mà thôi. Thí dụ: khi hít vào, biết có hơi thở vào, khi thở ra, biết
có hơi thở ra. Tất cả sự chuyển động của cơ gian sườn, cơ hoành hay cơ bụng, ta đều biết rõ ràng mà
không có lời nói thầm về những tiến trình biết thứ lớp này của cơ thể. Đây là niệm biết đồng bộ có mặt.
Đó là niệm biết của Tánh Giác bắt đầu đóng được vai trò của nó. Trong thuật ngữ, Phật dùng từ
"sampajañña" để nói lên sự biết rõ ràng hay biết đầy đủ. Từ này được dịch là "tỉnh giác."
Hỏi: - Tác dụng của chú ý trống rỗng hay quan sát trống rỗng này đưa đến gì ?
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Đáp: - Nếu áp dụng đúng như vậy, từ lần ta sẽ dẹp được quán tính di động của tâm, ta cũng hạn chế
được quán tính dính mắc vào các mô thức tri giác riêng rẽ bên trong cơ thể. Từ trên kỹ thuật này, tác
dụng của nó sẽ đưa đến điều chỉnh được sự rối loạn giao cảm thần kinh. Vì trong tiến trình này đối giao
cảm thần kinh hoạt động.
Mặt khác, với thiền, ta sẽ kinh nghiệm được "niệm Vô Niệm" hay "niệm Chân Như."
Hỏi: - Tác dụng Chánh Niệm theo nghĩa thông thường như thế nào ?
Đáp: -Nếu xem Chánh Niệm là sự “chú tâm,” (mindfulness) Chánh Niệm này phải có sự chú ý đi kèm theo
mới thực hiện được chú tâm. Như vậy, Chánh Niệm là dụng cụ hiệu quả nhất để thành công trong bất
kỳ lãnh vực nghề nghiệp nào trong sinh hoạt xã hội. Thí dụ như trong việc lao động tay Chân Như may
vá, sơn quét, cày bừa, thợ tiện, hay tất cả ngành nghề khác kể cả trong nghề không lương thiện, như
trộm cướp, mua bán hàng lậu, v.v... Đấy là vì mọi người đều muốn đạt được mục tiêu khi chú tâm làm
công việc gì nên tất cả đều phải sử dụng chú tâm trong ý nghĩa Chánh Niệm. Đây là sự thực. Bởi vì
Chánh Niệm với nghĩa chú tâm và chú ý nó bao gồm những hành động của thân và lời với mục đích
muốn thu hoạch kết quả tốt trên lãnh vực nghề nghiệp nào đó, kể cả có đạo đức hay phi đạo đức.
Thí dụ 1
Khi làm bất cứ công việc gì bằng tay tụng kinh, gõ mõ, lần tràng hạt, niệm Phật, may vá, lái xe, cuốc
đất, làm vườn, giải phẫu, nhổ răng, làm móng tay, đánh computer, nghe giảng bài, làm đồ nữ trang, vẽ
họa tranh ảnh, quan sát hay theo dõi một đối tượng, làm nghề đạo chích (trộm cắp đồ đạc của người
khác), v.v…; đây là những việc làm với nhiều loại ý muốn có mục đích khác nhau. Khi thực hiện, ta phải
chú tâm và chú ý vào những thành phần liên hệ đến công việc đó. Nếu không dồn chú tâm và chú ý vào
những gì liên hệ đến công việc, ta khó đạt mục tiêu nhắm đến lúc ban đầu. Thất bại hoàn toàn hay tai
nạn có thể xảy ra, hoặc hỏng việc nếu ta không duy trì được Chánh Niệm với nghĩa chú tâm và chú ý
vào đối tượng.
Như thế, tác dụng của sự chú tâm và chú ý này trước hết giúp ta có khả năng ngăn chận sự xao lãng
hay lo ra (distraction), hoặc hạn chế sự phóng tâm hay suy nghĩ linh tinh vào những việc khác. Làm việc
gì, ta chỉ biết dồn nỗ lực chú ý đến việc đó mà thôi. Tạp niệm khó có thể xảy ra trong trường hợp này.
Trên thực tế, khi làm việc gì mà ta lo ra, tâm không trụ vào đối tượng hay công việc, việc ấy dễ đưa đến
thất bại và dễ gây ra tai nạn. Vì ta đã áp dụng sai lầm năng lực chú tâm và chú ý vào đối tượng. Nói
chung, ta không dồn hết nỗ lực Chánh Niệm vào đối tượng. Tâm ta cứ chạy ra khỏi đối tượng bằng
cách suy nghĩ miên man về những việc khác, người khác; quên bẵng việc mình đang làm.
Thí dụ 2
Với người lái xe chưa có nhiều kinh nghiệm, khi lái xe phải chú tâm cộng với sự chú ý thận trọng về môi
trường bên ngoài như những bảng chỉ dẫn lưu thông hai bên lề đường, các dấu hiệu đèn, những người
đi bộ và những xe chạy hai đường bên hông của xe ta đương lái. Như thế, việc lái xe sẽ an toàn hơn,
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khó có thể gây ra tai nạn lưu thông. Nếu ta không giữ Chánh Niệm theo cách chú tâm và chú ý vào đối
tượng như thế, ta có thể gây ra tai nạn lưu thông.
Như vậy, với nghĩa Chánh Niệm này, Trí Năng và Ý Thức có mặt. Do đó, cái “Ta” phải có mặt. Cho nên,
bất cứ người nào cũng có khả năng áp dụng Chánh Niệm với sự chú tâm và chú ý bằng cách này. Người
tụng kinh cũng áp dụng được, người làm việc thiện cũng áp dụng được, và đặc biệt là người hành nghề
bất chính cũng áp dụng được. Chỉ vì tất cả đều phải chú tâm vào công việc sắp làm hay đang làm. Có
chú tâm, có chú ý, ta mới chận đứng tâm lăng xăng, tâm lo ra. Tay nghề của ta sẽ trở nên khéo léo.
Kinh nghiệm của ta sẽ dồi dào hơn. Nhưng trái lại ta chưa dẹp được tự ngã, chưa dẹp được quán tính
nói thầm trong tâm. Nói chung là chưa đánh thức được tiềm năng hoạt động của Tánh Giác; trái lại tạo
điều kiện thuận lợi hơn để tế bào não vùng tiền trán thường xuyên có mặt.
Thí dụ 3
Chánh Niệm với nghĩa "chú tâm và chú ý": - Người ăn trộm muốn dọn đồ đạc trong nhà ai, họ phải chú
tâm quan sát những giờ giấc sinh hoạt của gia chủ. Khi họ đã nắm vững chi tiết về thói quen sinh hoạt
của gia chủ trong ngày, họ liền đợi gia chủ rời khỏi nhà trong vòng vài giờ, họ liền đưa xe đến dọn nhà
ngay mà không sợ xảy ra điều gì nguy hiểm. Đây là họ đã áp dụng Chánh Niệm với nghĩa chú tâm cộng
thêm chú ý. Do đó, Chánh Niệm này không phải là phương tiện với mục đích riêng biệt hướng đến
Chánh Trí, chân trí, an tịnh tâm, thanh thản, hay chánh định. Trái lại nó là phương tiện giúp tất cả mọi
giới trong xã hội hoàn thành công việc với sự chính xác hơn, dù đó là nghề nghiệp không lương thiện.
Như vậy, bằng Chánh Niệm với sự chú tâm và chú ý, Chánh Niệm này không phải là phương tiện riêng
biệt cho người thực hành Thiền để đạt được tâm an tịnh và phá tan đám rối tư duy.
Nếu đưa Chánh Niệm này vào việc thực hành Thiền để hy vọng đạt được tâm thuần nhất thì sai. Tuy
nhiên, nếu vì để hạn chế sự lo ra, bằng cách gom tâm vào một điểm, ta có thể áp dụng Chánh Niệm
theo nghĩa có chú tâm và chú ý như trên. Nhưng nếu áp dụng Chánh Niệm bằng sự chú tâm và chú ý để
hy vọng đạt được an tâm hay định thì phương pháp này không bao giờ đưa đến mục tiêu đó được. Vì
cách thức Chánh Niệm này, tâm còn ở trạng thái nhị nguyên. Tâm tự nó luôn luôn có đối tượng. Cho dù
cuối cùng chỉ còn lại một niệm là tâm dính mắc với công việc đang làm như niệm Phật, tụng kinh, hay
may vá hoặc thiền hành. Chỉ vì toàn bộ những niệm này là niệm biết có lời (verbal knowledge). Nó
thuộc phạm vi của Ý Thức hay Trí Năng. Nhưng nếu muốn hạn chế tâm lo ra để dễ tập trung tâm ý vào
một việc, thì phương pháp này có hiệu quả tốt nhất.
Tóm lại, Chánh Niệm có chú tâm và chú ý đưa đến hai loại nghiệp thiện và bất thiện. Tâm luôn luôn ở
trạng thái tự xung đột, vì nó luôn luôn liên hệ đến thế giới nhị nguyên bên ngoài. Tri thức của nó luôn
luôn dính mắc với đối tượng. Thí dụ: người tụng kinh thì phải lo nhiếp tâm để tụng kinh; người may vá
thì phải lo gìn giữ đường may giữa máy may và tấm vải; người ăn trộm thì phải lo canh chừng những
bất trắc sẽ xảy đến v.v…
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2- CHÁNH NIỆM THEO NGHĨA TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO
Trong Bát Chánh Đạo, Chánh Niệm (P: sammAsati; Skt: samyak-smRti: right awareness; right mindfulness) là
yếu tố thứ bảy. Nó có nghĩa là niệm chơn chánh. Niệm chơn chánh theo Bát Chánh Đạo là "không có
niệm phân biệt," "không có tâm tán loạn, tâm xao động," hay "tâm không duyên theo sáu trần," "tâm
không nghĩ thiện, không nghĩ ác." Nói gọn lại là "nhất tâm" (the one-pointedness of the mind) hay tâm biết
(the awareness of the mind), hoặc tâm thuần nhất (unified mind). Tức là tâm không dính mắc với bất cứ đối
tượng gì. Trong đó không có Ý Thức, không có Trí Năng, không có tư duy mà chỉ có một dòng biết
thường hằng, không gián đoạn. Vì thế, theo sau Chánh Niệm là Chánh Định. Vì có đạt được nhất tâm,
ta mới thành tựu định. Như vậy, Chánh Niệm là nhân của Chánh Định. Cũng như, muốn đạt được định,
ta phải đạt được nhất tâm. Đó là tâm không kẹt hai bên hay tâm thuần nhất. Nếu còn vướng mắc vào
một bên nào, vọng tưởng vẫn còn xuất hiện, tâm vẫn còn duyên theo trần cảnh và ở trong trạng thái
nhị nguyên. Như thế vẫn chưa phải là Chánh Niệm theo nghĩa trong Bát Chánh Đạo.
Trên mặt tích cực, tâm duyên theo sáu trần thuộc "tà niệm," ("wrong thought," "wrong mindfulness") vì tâm
còn ở phạm trù đối đãi giữa hai sắc thái đối tượng là phải và trái; tốt và xấu; cao và thấp; chánh và tà;
khen và chê.
Thành kiến và định kiến chưa được thoát ra khỏi nội tâm... Đây là sắc thái tâm do Ý Thức phân biệt còn
chứa nhiều tập khí tạo nên. Chính vì thế, theo sau Ý Thức không thể nào có Chánh Niệm, dù cho trạng
thái Ý Thức đó được xem là cao siêu cùng tột hay sâu thẵm nhất, bởi vì thực chất niệm xuất phát từ Ý
Thức vẫn là "cái bị sanh."
Lý do là nó do sự sáng tạo của Trí Năng của tự ngã. Thí dụ khi một người có khiếu viết văn hay, làm thơ
giỏi, có óc tưởng tượng phong phú như những văn sĩ, thi sĩ nhà nghề, ngôn từ của họ khi phát ra nghe
rất kêu như thùng không hay như trống đồng khi được đánh lên. Cho nên, Chánh Niệm này không phải
là Chánh Niệm trong Bát Chánh Đạo. Nó là Chánh Niệm trong nghĩa phàm tục của người thế gian. Chỉ
có theo sau Tánh Giác mới có Chánh Niệm phù hợp theo nghĩa Chánh Niệm trong BCĐ. Vì Tánh Giác là
"cái vô sanh." Cho nên, đây là lý do Phật xếp Chánh Niệm vào hàng thứ bảy, trước Chánh Định. Vì có
đạt được sự không theo sáu trần hay sự không loạn động của tâm, ta mới thành tựu được Định. Nhưng
thế nào là tâm không theo sáu trần? tâm không loạn động? Đó là trạng thái tâm ngôn không động.
Chính vì điểm chủ yếu này nên Chánh Niệm được xem là nhân của Chánh Định, vì muốn đạt được
Chánh Định, trước hết ta phải đạt được "nhất tâm." Trong con người có hai sắc thái tâm: Vọng Tâm và
Chân Tâm. Như vậy, sự nhất tâm này phải là sự có mặt của Chân Tâm. Mà Chân Tâm là gì ? — Là Tánh
Giác! Như thế, sự nhất tâm này là trạng thái biết thường hằng, lúc đó niệm hai bên của Ý Thức không
khởi động. Như vậy, Chánh Niệm đồng nghĩa với biết không lời của Tánh Giác.
Trong Bát Chánh Đạo, Chánh Niệm là một loại kinh nghiệm thẳng về đối tượng mà không dựa trên suy
nghĩ, tri thức, và những cảm nghĩ của người khác hay của truyền thống, hoặc của qui ước xã hội. Chánh
Niệm này không bao hàm mục đích, không có ý đồ, không có ý muốn. Nó là cái nhận biết (awareness) tức
khắc và rõ ràng về đối tượng mà không có ý niệm tự ngã. Do đó, khi xuất hiện trong Bát Chánh Đạo, từ
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"sati" có nghĩa sự nhận biết (awareness). Đây là sự nhận biết đối tượng mà vọng tâm không có mặt. Nó
không giống như sắc thái của chú tâm.
Có như thế, khi "sati" được kết hợp với "sammā" để lập thành Chánh Niệm thì Chánh Niệm này mới
xứng hợp với chủ trương của Bát Chánh Đạo. Vì tác dụng chủ yếu của Bát Chánh Đạo là cách mạng hóa
nội tâm, dẹp tan năng lực tự ngã, dẹp tan tâm chấp trước và dính mắc. Nay nếu thực hành Chánh Niệm
mà nội tâm lúc nào cũng dây dưa với thế giới bên ngoài thì làm sao dẹp tan quán tính động của tự ngã?
Làm sao dẹp tan quán tính di động của tâm? Làm sao thăng hoa tâm? Làm sao từ trong Chánh Niệm
phát triển được trí tuệ tâm linh hay cân bằng thân tâm? Bởi vì trí huệ tâm linh dựa trên năng lực biết
không lời và Nhận Thức Không Lời của Tánh Giác.
Vì thế, Chánh Niệm của Đức Phật không phải là tâm tập chú vào ngoại trần. Nó không dính với ngoại
trần. Chánh Niệm này là sự nhận biết rõ ràng mọi hành động và toàn bộ sự kiện trước mặt các căn. Bản
thể thanh tịnh cố hữu của tâm được hiển lộ đầy đủ trong tiến trình này. Sự nhận biết này là tuệ trí
không lời (wordless insight). Trong đó không có sự quyết đoán hay so sánh, không có phủ nhận hay chấp
nhận, không có tán thành hay không tán thành những cảm thọ nào đó do các căn xúc chạm. Nó là chức
năng vững chắc của Tánh Giác. Từ đó gốc rễ nhị nguyên hay của xung đột nội tâm sẽ từ lần bị loại bỏ
hay không thể khởi lên. Bởi vì nếu có xét đoán để so sánh, phủ nhận hay không phủ nhận, tán thành
hay không tán thành, ưa hay không ưa, tất nhiên phải có sự diễn đạt hay sự nói thầm về đối tượng.
Như vậy là có sự phản ánh của cái "Ta" trong đó. Tâm hành, ngôn hành, thân hành được biểu lộ liên
tục. Cái thấy biết (visual awareness) liền bị bóp méo (distorted) ngay tức khắc. Sự thật không còn đúng với
bản thể của nó nữa. Xung đột nội tâm không sao tránh được. Tiến trình tâm xúc cảm nhị nguyên gắn
liền trong loại Chánh Niệm này. Tập khí hay lậu hoặc lại tẩm ướp thêm vào tâm thiền gia. Cuối cùng, an
lạc sẽ không bao giờ trở thành năng lực vững chắc trong tâm người tu thiền.

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM TRONG HỆ NGUYÊN THỦY
Trong Bát Chánh Đạo, Chánh Niệm có nghĩa "đơn tâm" (the singleness of the mind) hay sự nhận biết của
tâm. Đây là trạng thái biết rõ ràng và không lời (clear and wordless awareness). Vì thế, theo sau Chánh Niệm
là Chánh Định. Vì có đạt được sự đơn tâm, hay biết không lời, ta mới thành tựu Định. Vì Định được đặt
trên cơ sở biết không lời hay tâm thuần nhất, hoặc nhất tâm.
Như vậy, Chánh Niệm là nhân của Chánh Định. Cũng như, muốn đạt được định, ta phải đạt được biết
không lời, hay nhất tâm, hoặc tâm thuần nhất. Đây là tâm không còn "kẹt hai bên." Nếu tâm còn vướng
mắc vào một bên nào, tâm ấy vẫn chưa phải là Chánh Niệm mà là tâm ở trạng thái nhị nguyên.
Ta có thể lập sơ đồ như sau:
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Đơn tâm
Chánh
Niệm

Tâm biết rõ ràng

Nhất Tâm
Nhân

Định
Tâm Thuần Nhất
Biết Không Lời

Chánh Niệm là pháp được Phật dạy đệ tử áp dụng trong bất cứ trường hợp nào trong 4 oai nghi như
lúc đi, đứng, lúc ăn uống, lúc mặc áo, lúc nhìn quanh, lúc tiểu tiện v.v... Nếu thành tựu vững chắc, tâm
sẽ luôn luôn ở trạng thái an lạc, vọng tưởng không khởi, lậu hoặc hay tập khí không huân tập thêm, và
sáu căn không dính sáu trần.
Đối duyên, xúc cảnh tâm vẫn không có trạng thái nên là hay phải là xuất hiện. Tâm ta lúc nào cũng biết
như thật và rõ ràng về đối tượng mà không dính mắc với đối tượng.
Trên mặt tác dụng, Chánh Niệm là cốt lõi của 3 môn Giới, Định, Huệ. Nó là nền tảng của Chánh Định.
Bằng thấy như thật, Chánh Niệm có mặt. Tâm ở trạng thái trong sạch. Tâm lăng xăng, dao động không
có mặt. Phải là, nên là không có mặt; trái lại có mặt đang là. Những rắc rối của ngoại trần không tác
động được tâm và những xung đột nội tâm cũng không có điều kiện khởi lên trong trạng thái thấy biết
như thật về đối tượng.
Như vậy, chỉ có Chánh Niệm mới giải quyết vấn đề xung đột nội tâm, vì trong Chánh Niệm không có
mục đích của chính nó, không có sự tưởng tượng diễn đạt về thế giới hiện tượng. Với người sơ phát
tâm, hành động nào cũng chứa mục đích trong đó. Khi hành động có chứa mục đích, trước hết sự xung
đột nội tâm sẽ xảy ra và sau đó là có sự xung đột với người khác. Vì không có mục đích nào mà không
có tự ngã kết hợp với Trí Năng hay Ý Thức phân biệt xen vào. Trong hành động đó không có Chánh Trí
(sammā-ñāṇa: right insight) và chánh kiến. Do đó, phiền não sẽ từ lần xuất hiện trong tâm, vì trong mục
đích không có cái thấy như thật (the seeing things as they are) về đối tượng; trái lại, có những ước vọng,
những mong cầu, những ý đồ phải đạt được hay sẽ đạt được trong tương lai gần hay tương lai xa.
Kết quả của sự thành tựu Chánh Niệm đưa đến trí tuệ Bát Nhã (insight wisdom), vì Chánh Niệm là sự nhận
biết chân tính của một hành động mà không có niệm so sánh, tưởng tượng hay suy luận. Chánh Niệm
là cái biết không có sự khẳng định, không có sự so sánh, không có sự phủ nhận hay chấp nhận, cũng
không có thành kiến (bias), định kiến (fixed opinion), và quan niệm chủ quan (subjective conception) trong đó.
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Vật thế nào, nó thấy biết y như thế đó. Nếu đói, nó biết đói, chứ không có niệm "Tôi cảm thấy đói."
"Cảm thấy" là sản phảm của Ý Thức chứ không phải của Chánh Niệm.
Trong tiến trình biết (the process of awareness) này không có chủ thể "Tôi," không có Ý Thức phân biệt, chỉ
có sự nhận biết mà không có người biết. Nếu biết mà có Ý Thức phân biệt, đây là cái biết nhị nguyên,
trong đó có "Đây Tâm Thuần Nhất là tôi, " "Cái này là của tôi. " Tức thì niệm niệm không còn giữ được
trong sạch, bình thản. Đây là trái với Chánh Niệm trong hệ Nguyên Thủy.

THỰC HÀNH TRONG THIỀN TÔNG
Trong Thiền, Chánh Niệm là một phương pháp rất khó thực hành đối với tất cả mọi người tu thiền mới
tu hay tu lâu năm. Chướng ngại tạo ra sự khó khăn này dựa trên 3 yếu tố:
1. Thông thường đa số người tu thiền hiểu Chánh Niệm là "niệm chân chánh," đối nghịch tà niệm. Do
đó, họ nghĩ tất cả niệm thiện là Chánh Niệm vì chúng không "tà," không ác. Rồi họ cố gắng giữ tâm
không nghĩ ác, không nghĩ sai trái, trái lại nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, và mong cầu những việc
thiện, quả phúc thiện trong đời này hay đời sau.
2. Hoặc Chánh Niệm là lúc nào cũng phải nhớ và chú ý đến điều mình đương làm.
Thí dụ:
- Khi đi, phải nhớ rằng mình đương đi; từng bước chân đều phải chú ý đến trong những lúc dở lên và
đạp xuống.
- Khi thực hành pháp Thiền Hít Vào Thở Ra, phải cố gắng nhớ số đếm. Nếu quên, họ xem như "mất
Chánh Niệm," phải đếm lại. Hay nhớ tập trung sự chú ý đến sự vận động của cơ chế thở, như bụng
phồng lên, xẹp xuống.
3. Hoặc nếu được nghe giảng sâu xa mà không nhận được sự giải thích rõ ràng, họ sẽ được tiếp thu ý
nghĩa trừu tượng rằng Chánh Niệm là niệm Chân Như, là vô niệm, là niệm không hai, niệm hiện tại, ở
đây và bây giờ; trong đó không có quá khứ, không có tương lai. Để rồi cuối cùng "nghe thì hay mà
không biết những định nghĩa trên là gì, và cũng không biết làm sao thực hành để đạt được Chánh Niệm
trong khi đi, đứng, ngồi, nằm."
Để chỉnh lý những điều hiểu sai về Chánh Niệm, người sơ phát tâm cần nhận rõ thực chất sự nhận biết
(awareness) chính là cái biết không lời (the wordless awareness), còn chú ý trống rỗng (bare attention) là chú ý
mà không có sự tập trung tư tưởng, hay gom tâm lại. Nó không phải là sự chú ý bằng Ý Thức. Nếu nhận
sai hai chức năng này của nhận biết và chú ý, Chánh Niệm sẽ trở thành tà niệm. Đó là thay vì biết không
lời, ta lại biết có lời; thay vì chú ý mà không tập trung Ý Thức, ta lại tập trung Ý Thức; thay vì chỉ có đơn
niệm biết, ta lại khởi niệm hai bên.
Trong cách thực hành Chánh Niệm của Phật không phải là cách đưa vào những niệm hay tư tưởng cao
siêu, thanh cao như những lời hay ý đẹp, những tư tưởng trừu tượng trong đó. Ta cần chú ý là mọi thứ
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tình cảm xúc cảm (emotional sentiment) hay cảm hứng (inspirations) không được thiết lập thêm trong Chánh
Niệm. Nếu thiết lập, niệm đó không còn mang đúng ý nghĩa Chánh Niệm nữa, và ta sẽ bị niệm do ta đặt
ra dẫn tâm chạy theo nó. Như thế, ta thực sự rơi vào tình trạng "theo vọng tưởng" hay "chơi trò chơi
cút-bắt với niệm." Vì Trí Năng hay Ý Thức hiện hữu.
Khi thực sự áp dụng đúng Chánh Niệm, mọi niệm của chúng ta đều không rơi vào hai bên, vì nó không
liên kết với thế giới bên ngoài, không có Ý Thức và suy nghĩ phản ảnh hiện tượng thế gian. Do đó,
không có ý niệm "Tôi" hiện hữu mà chỉ có cái Biết không lời hiện hữu. Chúng ta kinh nghiệm thẳng vấn
đề mà không thông qua suy nghĩ, không thông qua Trí Năng, không thông qua phân biệt của Ý Thức,
không thông qua truyền thống qui ước thế gian hay không thông qua tư tưởng của người khác. Trái lại
chỉ qua sự phân tích tạo thành biểu tượng trong cơ chế Tánh Giác.

3. CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC
Từ này được dịch ra Việt ngữ từ tiếng Pāli là sati ca sampajañña. Tương đương tiếng Anh là
mindfulness and clear awareness, or mindfulness and discernment, or full awareness, or total
awareness. Trong tiếng Việt, nó có nghĩa "sự chú ý tới và biết rõ ràng, hay biết đầy đủ." Đây là sự
nhận biết rõ ràng nhưng không lời bình luận, không lời suy luận, suy đoán về điều gì mà ta đang thấy,
đang xúc chạm, hay đang thực hiện, hoặc đang tiến hành. Trong sự biết rõ ràng đó hàm chứa sự thận
trọng, sự cân nhắc về đối tượng, chứ không phải biết thoáng qua, biết hời hợt hay biết đại khái. Đây là
chức năng biết rõ ràng và đầy đủ của Tánh Giác. Nó không phải là chức năng biết phân biệt của Ý Thức
cũng không phải của Trí Năng. Người chưa có kinh nghiệm biết không lời của Tánh Giác, không thể
thành tựu được niệm biết rõ ràng hay biết đầy đủ được. Vì"sati"(niệm) được dùng chung với
sampajañña (biết đầy đủ hay biết rõ ràng, hoặc biết toàn thể) nên nó được nhiều nhà dịch thuật Tây
phương dịch là "Mindfulness," Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là "Chánh Niệm."
Về dụng ngữ sati ca sampajañña được Phật thiết lập đặc biệt được dùng để chỉ thái độ biết rõ ràng và
đầy đủ trong 4 oai nghi.
Trong Phẩm ROHITASSA thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, tr. 635-636, Phật dạy 4 loại định, trong đó Phật
đề cập đến "Biết rõ ràng hay biết toàn thể." Từ Pāli là "sati ca sampajañña" được dịch là "Chánh Niệm
Tỉnh Giác."
Nội dung bài kinh này gồm 5 đoạn. Mỗi đoạn Phật nói đến tác dụng từng loại định. Trong đó loại định
thứ ba là loại định đưa đến thành tựu Chánh Niệm Tỉnh Giác.
— đoạn thứ tư của bài kinh, Phật nói: "Và này các Tỳ Kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho
sung mãn, đưa đến Chánh Niệm Tỉnh Giác?"
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"— đây, này các Tỳ Kheo, với vị Tỳ Kheo, thọ 1 khởi lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm
dứt được rõ biết; tưởng 2 khởi lên được rõ biết, tưởng an trú, được rõ biết, tưởng chấm dứt được rõ
biết; tầm 3 khởi lên được rõ biết, tầm an trú, được rõ biết, tầm chấm dứt được rõ biết."
"Này các Tỳ Kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập làm cho sung mãn, đưa đến Chánh Niệm Tỉnh Giác."
Ngoài Phẩm Rohitassa, dụng ngữ sati ca sampajañña được thấy ghi lại trong các kinh:
Kinh Niệm Xứ số 10, Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (AnapāAnasati Sutta: Mindfulness of Breathing) số
118 thuộc Trung Bộ Nikàya Tập 3, và Kinh Sa Môn Quả số 2, Kinh Đại Niệm Xứ số 22, Kinh Phúng Tụng
số 33 thuộc Trường Bộ Nikàya, và các kinh trong Tăng Chi Bộ như kinh Đáng Được Cung Kính, kinh
Niệm Chết, kinh Bốn Hạng Người... Trong đó chữ "sati" được dịch là "Chánh Niệm" vì từ này được Phật
kết hợp chung với từ sampajañña (full awareness, total awareness or clear awareness), có nghĩa "biết đầy đủ,"
"biết toàn thể" hay "biết rõ ràng," được dịch theo Hán Việt là "tỉnh giác."
Nhưng biết rõ ràng cái gì? Đó là biết rõ ràng sáu trần động trong sáu căn hay trong sáu căn có sự khởi
động của sáu trần mà tâm vẫn ở trong trạng thái yên lặng, bình thản. Tâm không suy luận, không vẽ
vời, không thêm, bớt, không lo âu, không sợ hãi. Nói chung, tâm không xúc cảm trước các đối tượng.
Tại sao phải biết như thế? Vì có giữ niệm biết như thế, trong 4 oai nghi tâm mới không duyên theo sáu
trần hay không dính mắc với sáu trần và hằng ở trong trạng thái xả hay bình thản. Đây là mục đích yêu
cầu của bài kinh.

CHÚ THÍCH:
1. Thọ = P: vedana = cảm giác ấn tượng (feeling, sensation). Cảm giác này được xảy ra trong lúc tọa thiền do các
căn tạo ra các ảo giác như ngứa, nóng, nhức, tê, lắc lư thân mình.
2. Tưởng = P: sañña = perception = tri giác biểu tượng; cảnh tượng bên ngoài do các căn tiếp xúc rồi hiện rõ lên
trong tâm; hình thức của nhận thức cao hơn cảm giác, thông qua cơ chế của 6 căn nhận thông tin từ bên ngoài
vào rồi lập thành biểu tượng.
3. Tầm = P: vitakka = suy nghĩ, ngẫm nghĩ (pondering, reflection) = nói thầm. Đây là trạng thái tâm hướng đến đối
tượng do sự khởi dậy hình ảnh hay biểu tượng từ vùng ký ức vận hành và ký ức dài hạn, tạo ra niệm khởi dưới
dạng suy nghĩ bằng sự nói thầm. Trong giai đoạn này, sự nói thầm không còn là một năng lực mãnh liệt như
trước khi ta chưa dụng công tu.
Đặc biệt nhất là lúc tọa thiền, khi các mô thức tri giác riêng rẽ từ sáu căn khởi lên, ta không dính mắc với chúng.
Nếu dính mắc với chúng, niệm biết kia liền trở thành "niệm dính mắc đối tượng" không còn mang ý nghĩa
"Chánh Niệm." Khi "niệm dính mắc đối tượng" có mặt, chúng sẽ phá tan tiến trình định của ta. Tức là trong lúc
đó ta đã theo vọng tưởng dưới các dạng của mô thức tri giác riêng rẽ và sự đối thoại thầm lặng. Chính vì thế, để
đạt Chánh Niệm, ta phải tỉnh giác (hay tỉnh biết). Nếu mê, tức không tỉnh, ta sẽ bị niệm từ các mô thức tri giác
trong sáu căn dẫn đi.
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Đây là lý do vì sao Phật dạy các vị Tỳ Kheo phải "Chánh Niệm và Tỉnh Giác". Vì có "nhận biết rõ ràng, " tâm mới
không dính mắc với các sự kiện xảy ra từ bên trong sáu căn, xem như ta đạt được "trú xả" hoặc đạt được "không
ưa thích", "không ghét bỏ" về những điều gì do sáu căn thu vào từ sáu trần bên ngoài hay bên trong cơ thể.
Nhưng làm thế nào để "không kẹt hai bên?" Chỉ có im lặng từ trong tâm thức mới cụ thể hóa được không kẹt
hai bên, không ưa thích, không ghét bỏ. Như vậy, ở trường hợp thứ hai, nghĩa Chánh Niệm cũng đồng nghĩa với
vô niệm. Nó được dùng để chỉ cho trạng thái tâm hằng yên tĩnh và đàng sau trạng thái hằng yên tĩnh này xuất
hiện một dòng biết không hai. Đó là sampajañña, biết rõ ràng, biết đầy đủ, biết toàn thể về đối tượng hay sự
kiện trước mắt mà không có kèm theo lời nói thầm. Hoặc nếu có phát ra lời, lời đó không có sự can thiệp của Trí
Năng hay của Ý Thức mà là sự kiến giải của Tánh Giác. Bởi vì nếu có Trí Năng hay Ý Thức tham dự, nội dung lời
nói của ta sẽ không được thanh tịnh, không được trong sạch, không được thanh cao; nó ở trong trạng thái hai
bên, tức nhị nguyên. Ít hay nhiều đều vướng mắc sự chấp trước, ưa thích hay ghét bỏ, chủ quan hay thiên lệch,
hoặc bị sự tác động của một trong hai thứ quyền lợi: quyền lợi tinh thần và quyền lợi vật chất. Bởi vì lời nói đó
do tự ngã chủ động phát ra. Lời nói này luôn luôn được đặt dưới sự suy luận hay phân tích của Ý Thức và Ý Căn.
Trong lúc đó, Ý Thức và Ý Căn vốn được xây dựng trên cơ sở tập khí hay lậu hoặc.
Tóm lại, Chánh Niệm và tỉnh giác có nghĩa khi các căn tiếp xúc đối tượng, hay khi các đối tượng tự khởi trong các
căn dưới hình thái các mô thức tri giác, mà Thiền tông gọi là pháp trần, ta cố gắng nhớ giữ niệm biết của Tánh
Giác để tự ngã không có mặt trong tiến trình biết này. Do đó, tuy hằng biết rõ ràng đối tượng mà tâm vẫn không
dính mắc với đối tượng. Vì sao? Vì trong đó không có mặt tự ngã mà có mặt Tánh Giác. Một khi Tánh Giác xuất
hiện, bóng đen của vô minh phải bị tan mất. Nó càng có mặt thường xuyên, phiền não và đau khổ càng lánh xa
trong cuộc sống hằng ngày của ta. Đây là pháp tu mà Phật dạy hàng Tỳ Kheo sử dụng để tâm được bình thản
trước các duyên. Đứng trước các pháp thế gian, tâm không ưa thích, không ghét bỏ, không dính mắc; trái lại
được an tịnh. Mọi sự chấp trước không còn khởi dậy trong tâm vị đó nữa. Khi đã nhuần nhuyễn sự yên lặng nội
tâm, vị ấy mới đáng được chắp tay cung kính, đáng được cúng dường và đáng được hưởng phước điền (ruộng
phước).

HẾT
---------- o0o ----------
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