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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 1

TỨ DIỆU ĐẾ / TỨ ĐẾ / TỨ THÁNH ĐẾ
hay
BỐN CHÂN LÝ CAO THƯỢNG
P: Cattāri ariya-saccāni: Skt: Catvāriāriyasatyāni:
The “Four Noble Truths”, the “Four Holy Truths”, or the “Fourfold Truth”.

Mở đầu
Tứ Đế là pháp nồng cốt trong tất cả Giáo lý căn bản dạy cho hàng trung căn của Đức Phật.
Ngài đã chứng ngộ Tứ Đế trong từng Thiền thứ tư qua 3 hành không động, với trạng thái tâm
tathā, tức “tâm như”. Đây là trạng thái tâm thuần tịnh mà hằng nhận thức rõ ràng môi trường
chung quanh. Bên trong tâm này hoàn toàn không còn những vi tế lậu hoặc, kiết sử, và tùy
miên. Nó được xếp là tâm Phật. Phật tánh, tức tiềm năng giác ngộ, vốn tiềm tàng trong đó.
Chính tiềm năng giác ngộ này đã kiến giải đầu mối sinh tử là lậu hoặc, và kiến giải Tứ Đế là 4
sự thật liên hệ đến cách giải quyết tất cả mầm mống khổ đau của con người.
Nhờ thông suốt đầu mối luân hồi sinh tử, thông suốt toàn diện về Tứ Đế, qua phương thức “3
Chuyển, 12 hành tướng”, Bồ tát Gotama đã trở thành vị Phật lịch sử. Trong thời kỳ Kết tập kinh
điển, Tứ Đế được xếp chung với kinh Vô Ngã. Cả 2 kinh này được ghi lại thành kinh Chuyển
Pháp Luân (“Kinh Quay Bánh Xe Pháp” = Dhammacakkappavattana sūtta: The Sermon of
Turning the Wheel of Dhamma).

DIỄN TIẾN LỊCH SỬ
Chứng ngộ bốn chân lý, tức Tứ Đế
Vào canh ba trước khi thành đạo, Phật kinh nghiệm thấy như thực về bốn chân lý. Trong Kinh
Trung Bộ 1, Đại Kinh Saccaka, số 36, tr. 541-543, Ngài thuật về sự chứng ngộ Lậu tận minh
vào canh ba. Trong đó Ngài mô tả Ngài đã biết như thật về khổ, về nguyên nhân gây ra khổ,
sự diệt khổ và biết như thật những cách diệt khổ, Ngài nói:
“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ
sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật “Đây là
Khổ”, biết như thật “Đây là Nguyên Nhân của Khổ”, biết như thật “Đây là sự Diệt Khổ”, biết như
thật “Đây là con đường đưa đến diệt khổ”, biết như thật “Đây là những lậu hoặc”, biết như thật
“Đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật
“Đây là Con đường đưa dến sự diệt trừ các lậu hoặc…”
Trong Kinh Như vậy (Tathā) (cũng được dịch “Như Thật”) thuộc Kinh Tương bộ 5, (S.V. 430,
435), tr. 624-625, Đức Phật nói:
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Bốn pháp này, này các Tỳ kheo, là như vậy (tathāni) (như thật), là không ly như vậy (avitathāni),
không khác như vậy (anaññathāni). Thế nào là bốn?
Đây là Khổ, này các Tỳ kheo, đây là như vậy (như thật), không ly như vậy, không khác như vậy.
Đây là Khổ tập, này các Tỳ kheo, đây là như vậy, không ly như vậy, không khác như vậy.
Đây là Khổ diệt, … (như trên).
Đây là con đường đưa đến Khổ diệt, … (như trên).
Bốn pháp này, … Do vậy, này các tỳ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để biết rõ: đây là
Khổ…một cố gắng cần phải làm để biết rõ: đây là con đường đưa đến Khổ diệt…”.

Tự nhận xét pháp mà Ngài vừa chứng ngộ
Sau khi chứng ngộ lậu tận minh1 và Tứ Đế, Phật còn quanh quẩn dưới gốc cây Pipphala (cây
Bồ Đề) thêm 3 tuần lễ để chiêm nghiệm về Pháp mà Phật vừa mới thành tựu. Đến ngày cuối
của tuần thứ bảy, Phật nhận thấy pháp mà Phật vừa mới chứng ngộ thật quá thâm sâu, vi diệu,
vắng lặng, cao thượng, khó thấy, khó chứng, không phù hợp với lý luận thông thường của thế
gian, vì nó đi ngược lại cách nhìn của thế gian. Người bình thường khó có thể hiểu được, chỉ
có người trí mới hiểu thấu2. Do đó, Phật không muốn đi thuyết pháp độ sanh. Ngài thấy rằng
chúng sanh còn quá nhiều ái dục, ham thích ái dục, nếu nói ra về 4 đặc tính trong pháp Lý
Duyên Khởi hay Qui luật tương quan nhân quả, con người sẽ không thể nào hiểu được. Lý do
là khó có người từ bỏ tất cả ái dục để nhận ra phương cách chấm dứt luân hồi sanh tử. Điểm
trọng yếu trong đó là phương thức đưa đến chứng ngộ lý Duyên Khởi của Ngài được dựa trên
trạng thái ngoài lãnh vực lý luận và tâm ở trong trạng thái như thật (yathābhūta) như vậy (tathā)
… Ngài cho rằng nếu Ngài thuyết pháp mà người khác không hiểu, như vậy thì phí công vô ích.
Throng Kinh Thánh Cầu, Ngài thuật lại cảm nghĩ của Ngài trong thời gian đó cho các đệ tử
nghe:
“Này các Tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó
thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn
quần chúng này thì ưa ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục,
ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý Duyên Khởi. Sự kiện này thật khó thấy, tức là
tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Nếu nay ta
thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật
bực mình cho ta!”

1

Lậu tận minh: Trí đạt được sự đào thải toàn bộ lậu hoặc: P: Āsavakkhaya-ññṇa: Knowledge that achieves the
total eradiction of all addictions or taints; knowledge of the destruction of the taints.
2

Theo tư liệu trong Tạng Luật I (Vinaya-Pitaka I) trang 1 ghi rằng sau khi thành đạo, đức Phật ngồi kiết già dưới gốc
cây Bồ đề 7 ngày đầu tiên để thưởng thức Hạnh phúc Giải thoát (Vimutti-Sukha), tuần lễ thứ hai thì đứng nhìn cây
Bồ đề không nháy mắt. Ngoài ra, trong Jatakanidānakathā, tập 1, trang 77, nói rằng tuần lễ thứ nhì đức Phật đứng
nhìn cây Bồ đề không nháy mắt. Riêng trong Dhammapadaṭṭhakathā (IV, trang 71), ghi rằng đức Phật đã ở dưới gốc
cây Bồ đề 7 tuần lễ, sau khi thành đạo.
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Nghĩ đến đây, từ bên trong tánh giác của Ngài liền tự động phát ra những lời thơ sâu sắc mà
từ trước Ngài chưa bao giờ có kinh nghiệm này. Nội dung cho biết những ai còn tham, sân,
không thể chứng ngộ pháp của Ngài. Vì pháp của Ngài đi ngược dòng tham, sân của thế
gian. Nó vi diệu, khó nhận thức theo trí hiểu biết thông thường của người đời. Người còn nhiều
vô minh, không làm sao hiểu được pháp của Ngài. Ngài thuật lại như sau:
“Này các Tỳ kheo, rồi những câu kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi
lên nơi ta:
Sao ta nói chánh pháp,
Được chứng ngộ khó khăn?
Những ai còn tham sân,
Khó chứng ngộ pháp này,
Đi ngược dòng thâm diệu,
Khó thấy, thật tế nhị,
Kẻ ái nhiễm vô minh,
Không thấy được pháp này.

Đối cơ thuyết pháp của Phật
Biết rằng những pháp mà Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ đi ngược dòng tham ái người đời,
không phù hợp với tầm nhận thức bình thường của người đời, Ngài do dự, không muốn đi
thuyết pháp.
Lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati từ thế giới Phạm thiên biết được tâm tư của Ngài, liền xuất
hiện, thỉnh cầu Ngài đi thuyết pháp, Ngài bằng lòng.
Với lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh và với Phật nhãn, Ngài biết rõ quan điểm, khuynh hướng
và năng lực tâm linh cao thấp của chúng sinh khác nhau thế nào, đức Phật nghĩ rằng Ngài sẽ
tùy theo mức độ căn tánh khác nhau của chúng sinh để độ họ. Người có hiểu biết thấp, Ngài
giảng pháp thấp, người có hiểu biết trung bình, Ngài giảng theo mức độ trung bình, người có
hiểu biết cao, Ngài giảng phần sâu sắc, huyền diệu và thiết thực của các pháp và các từng định
mà Ngài đã chứng ngộ.
Ngài nhận thấy, chúng sinh tuy cùng sinh ra và lớn lên trên cõi đời, nhưng do nghiệp quả khác
nhau, môi trường sống khác nhau nên mức độ căn tánh không có ai giống ai. Có người khôn
ngoan, thông minh, sáng suốt, có người ngu si khờ dại, đầu óc đen tối, có người hiền lương,
có người hung ác, có người dễ dạy, có người khó dạy. Giống như các loại sen xanh, sen hồng,
sen trắng tuy cùng lớn lên từ các hồ sen, nhưng có loại không vượt lên khỏi mặt nước, có loại
chỉ vươn lên vừa tới mặt nước, không ngoi lên cao hơn nữa. Cũng có loại chẳng những vượt
lên khỏi mặt nước mà vẫn không hề dính nước.
Do đó, Ngài quyết định mở rộng cửa Bất Tử, không thụ động, cứ tùy theo căn tánh chúng sinh
để độ họ, nếu họ biết từ bỏ tín ngưỡng sai lầm trước đây và muốn nghe Ngài giảng pháp. Ngài
nói:
“Này các Tỳ kheo, sau khi biết được lời Phạm thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh,
với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới…ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, có hạng
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lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy và một số ít thấy sự
nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Như trong
hồ sen xanh, hồ sen hồng, hay sen trắng có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng ra
dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có
một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn
lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên
dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị đẫm ướt. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, với Phật
nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn
căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải
tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các Tỳ kheo, ta
nói lên bài kệ sau đây với Phạm thiên Sahampati:
Cửa bất tử rộng mở,
Cho những ai chịu nghe,
Hãy từ bỏ tín tâm
Không chính xác của mình,
Tự nghĩ đến phiền toái,
Ta đã không muốn giảng,
Tối thượng vi diệu pháp,
Giữa chúng sanh loài người”.
Sau khi thấy đức Phật đồng ý, Phạm thiên Sahampati đảnh lễ Phật rồi biến mất. (Kinh Thánh
Cầu, số 26, Trung Bộ 1, tr. 374-379).
Trên cơ sở này, đối cơ thuyết pháp được thành lập.
Độ 2 vị thầy cũ
Với lòng từ bi và với kinh nghiệm tự nội chứng, giác ngộ và giải thoát của mình, đức Phật nghĩ
đến hai vị thầy cũ. Ngài muốn độ hai vị này bằng cách nói rõ những điểm then chốt mà Ngài
vừa chứng ngộ. Đó là cách thực hành ngoài lời (Atakkāvacara) để đạt được trạng thái “như”
(“tathā”). Nó là phương thức đưa đến giác ngộ và giải thoát tối hậu, vì hai vị này là bậc có trí
tuệ cao, có tâm an tịnh và đã có nhiều kinh nghiệm tu tập thiền định. Họ sẽ dễ dàng thông suốt
cách thực hành đi vào các pháp Vô sanh. Nhưng không may, chư Thiên cho Ngài biết vị thầy
đầu tiên là Ālara 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 đưa đến giác ngộ giải
thoát, Phật liền nghĩ đến việc độ 5 bạn đồng tu cũ – nhóm Năm Khất sĩ (Pañcavaggiyā bhikkhu),
đứng đầu là Ngài Kiều Trần Như (Koṇḍañña) và 4 người khác là Vappa, Bhaddiya, Mahānāma
và Assajī. Năm vị này trước kia đã từng tu khổ hạnh chung với Phật trong gần sáu năm tại khu
vực Rừng Khổ Hạnh, thuộc thị trấn Uruvelā. Bằng thiên nhãn thông, Ngài nhìn thấy Nhóm Năm
Người đó đương sống tại khu Vườn Nai ở Isipatana, gần Ba la nại (Bārāṇasi). Khoảng hai tuần
lễ sau đó, Phật đi bộ khoảng trên 240 cây số, đến khu Vườn Nai, gặp lại họ.
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Thành lập giáo pháp theo hướng tục đế
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 thoát khổ, giác ngộ và giải thoát tối hậu, Phật dùng phương pháp giải thích theo qui
ước thế gian để giảng Trung Đạo (Majjhimā paṭipadā – the Middle Path). Đó là tránh xa hai cực
đoan: khổ hạnh thái quá và lợi dưỡng thái quá. Người tu, trước hết cần nhận ra thân người là
phương tiện duy nhất để tiến tu đến thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Do đó, không nên khổ
hạnh cực đoan, cũng không sống chỉ biết lợi dưỡng.
Tiếp theo, Phật giảng Tứ Đế và giải thích rõ ý nghĩa về Vô Ngã trong con người. Về sau, những
bài Pháp này được ghi lại thành kinh, gọi là “Kinh Chuyển Pháp Luân”. Trọng điểm nội dung
kinh này, Phật nhắm nói đến Bốn Sự Thực liên hệ đến Khổ, nguyên nhân Khổ, chấm dứt Khổ
và những phương pháp chấm dứt Khổ và kinh Vô Ngã Tướng. sau khi tiếp thu lời chỉ dạy của
đức Phật, năm vị Đạo sĩ đã đắc quả A la hán.
Từ nguyên nhân này, tục đế Bát nhã và Tứ Đế được thành lập.

Chân lý trong đạo Phật
Chân lý ở đây không được hiểu như theo định nghĩa triết học. Chân lý theo đinh nghĩa triết học
luôn luôn phù hợp giữa trí năng và đối tượng bị biết. Bởi vì chân lý theo định nghĩa triết học là
sản phẩm của trí năng. Nó luôn luôn dựa trên trí năng để quan sát hiện tượng. Hiện tượng trở
thành đối tượng bị biết của trí năng. Và chủ thể biết của trí năng là tự ngã. Trong lúc đó, với
chân lý tối hậu của Phật giáo, sự phân biệt giữa chủ thể biết và đối tượng biết đều không có
thực; chỉ có cái nhận thức biết thường hằng lặng lẽ là thực có. Chính nhận thức biết thường
hằng này là nền tảng cơ bản của sự thiết lập chân lý tối hậu cũng như chân lý qui ước.
Theo Phật giáo, chân lý là sự thực được tìm ra trong những điều kiện liên quan đến sự vật và
sự kiện hay hiện tượng. Căn nguyên của sự tìm ra này vốn xuất phát từ sự kiến giải từ vùng
nhận thức biết, thuật ngữ gọi là “chứng ngộ”, chứ không bằng trí năng suy luận, cũng không
bằng sự suy nghĩ. Chân lý căn cứ trên sự thực không tùy thuộc vào kiến thức về việc đó hay
vào sự công bố (promulgation) về việc đó phải như thế nào. Hiện tượng hay sự kiện có mặt, ta
biết hiện tượng hay sự kiện có mặt; không phải đợi ta nhận ra hay định danh hoặc dán nhãn
hiện tượng hay sự kiện đó mới có mặt. Dù Như Lai có ra đời hay không ra đời trên thế gian
này, những sự thực đó vẫn có mặt. Tuy nhiên, chúng có mặt nhưng không đứng yên một chỗ.
Chúng từ lần thay đổi hình thái, sắc thái hay phẩm chất để cuối cùng tan hoại và biến mất theo
quá trình thay đổi của chu kỳ ngày và đêm. Từ đó cho thấy tất cả những hình thái (forms), sắc
thái (nuances), phẩm chất (qualities) của sự kiện hay hiện tượng đều biến dịch (change and
transformation) và tạm bợ (transient). Không có một hình thái, sắc thái hay phẩm chất gì của
hiện tượng được đứng yên một chỗ. Chúng biến dịch và tương quan qua lại với nhau. Phật
nhận ra những đặc tính tương quan nhân quả (the causual relations) hay tạm bợ, không vững
chắc, không nền tảng hay không thực chất đó của thế giới hiện tượng. Ngài đặt tên chúng là
“vô thường”, “khổ”, “vô ngã” và “duyên khởi” hay “duyên sinh”. Con người vì không nắm vững
nguyên lý vô thường hay không nền tảng, không thực chất tính và tương quan nhân quả với
nhau của thế giới hiện tượng nên nội tâm mới xảy ra những xung đột thường xuyên, khi những
gì con người đã và đang sở hữu bỗng nhiên tan hoại, biến mất. Từ đó “Khổ” mới xuất hiện
trong tâm con người. Và đau khổ cũng là sự thực. Nó có thực. Nhưng nó cũng vô thường và
không thực chất tính. Vì vậy, nó chỉ có mặt trong chừng mực thời gian nào đó trong tâm con
người rồi sau đó nó cũng biến mất. Thí dụ, là một người chưa giác ngộ, khi tôi đang bị thiên tai
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bão lụt; nhà cửa bị cuốn trôi, thân nhân thất lạc hay mất tích. Đây là sự thực. Tâm tôi đang rối
bời (maziness); niềm đau khổ và lo âu đang dâng tràn vì những mất mát, thất lạc và tiêu tan
kia. Bằng giác quan và cảm thọ, Khổ có thực đối với tôi và đối với những người đồng cảnh ngộ
như tôi.

Đại cương giá trị Tứ Đế
Tứ Đế không phải là những lý luận bi quan chán đời như một số người không hiểu Phật pháp
vội có nhận xét méo mó theo thành kiến chủ quan của họ. Trái lại, nó có khả năng giúp người
chưa tỉnh ngộ nhận ra từng phần ý nghĩa của Khổ, nguyên nhân đưa đến khổ và những phương
tiện tu tập đưa đến chấm dứt khổ hay thoát khỏi những khổ cảnh của thế gian. Nó cũng có khả
năng quân bình trật tự xả hội, tạo ra khung cảnh sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên
hay giữa con người với con người, nếu con người biết áp dụng nó đúng mức trong cuộc sống
hằng ngày. Trong nó không có biên cương giai cấp, không có ranh giới tôn giáo, không có đấu
tranh điên đảo, cũng không có quyền lợi vật chất hay quyền lợi tinh thần và quyền lợi tôn giáo,
người đó sẽ dễ dàng tiếp thu giáo lý Tứ Đế. Chỉ vì nền tảng cơ bản của Tứ Đế lá nhắm giúp
con người thoát khỏi những ràng buộc khao khát ham muốn về những thứ quyền lợi thế tục nói
trên bằng ba phương thức tu tập cơ bản là Quán, Định và Huệ.
•

•

•

Với Quán (Anupassanā) như Khổ Quán (Dukkhānupassanā) ta sẽ nhận ra rõ ràng sự
không hài hòa hay xung đột của tất cả hiện tượng thế gian vốn bắt nguồn từ sự dính
mắc hay bám chặt những điều ta đang có. Ta nhận thức rằng trong vui có khổ, trong
khổ có vui. Nếu bám chặt vào thân năm uẩn, ta sẽ Khổ triền miên. Nếu sống biết đủ trên
mọi mặt; không mê say quá mức trước dục lạc thế gian, ta sẽ từ lần có cuộc sống an
lạc hơn, hài hòa hơn, đạo đức hơn, tình người hơn. Dù còn bận rộn trong đời, ta không
bị đời lôi cuốn vào những tranh chấp cuồng tín, ngu si: lợi mình, hại người. Ta nhận
thức rõ về chân tính (real nature) hiện tượng thế gian là vô thường, xung đột (khổ),
không thực chất tính (vô ngã). Với nhận thức mới này, “tưởng lạc” (sukkha-saññā:
perception of pleasure) sẽ bị xua tan. Qua đó, ta sẽ kinh nghiệm thế nào là thoát khổ,
thế nào là đoạn tận khổ đau.
Với Định, qua những kỹ thuật thực hành làm chủ tâm ngôn trong từng giai đoạn, để tiến
thẳng vào vùng nhận thức biết, tâm ta sẽ đạt được sự ổn định vững chắc (ṭhititā:
stability). Nó không còn dao động trước tất cả các đối tượng. Ta sẽ có khả năng nhìn
mọi sự, mọi vật như thật, như vậy. Từ đó ta sẽ kinh nghiệm hài hòa thân tâm của chính
mình, hài hòa với môi trường chung quanh và đoạn tận khổ đau.
Với Huệ, tâm ta nó sẽ đạt được thấy biết như thật (knows and sees things as they really
are) hiện tượng thế gian, hay thấy chúng đang là (sees things as they have come to be).
Chúng đến hay đi, tâm ta đều nhận thức rõ ràng. Với trạng thái nhận thức này, Khổ sẽ
không thể nào ghi lại trên tâm ta bất cứ 1 dấu vết gì.

Tuy đã trải qua 25 thế kỷ, đến nay Tứ Đế vẫn còn giá trị, chỉ vì nó là sự kiện thực (factual truth).
Sự kiện này do đức Phật Thích Ca đã thông qua thiền định chứng nghiệm toàn bộ khối đau khổ
của con người và chứng nghiệm phương cách chấm dứt toàn bộ khối đau khổ đó. Cho nên, nó
không phải là sản phẩm tưởng tượng của triết học do các triết gia dựng lên. Chính vì yếu tính
này, pháp Tứ Đế mãi mãi có giá trị đối với loài người ở khắp nơi trên thế giới. Ai muốn hạn chế
Khổ hay chấm dứt Khổ đều áp dụng được.
Tứ Đế được Phật trình bày những sự kiện Khổ đã và đang diễn ra khắp nơi trên thế gian mà
con người với ý chí và năng lực giới hạn của trí năng không làm sao thoát ra khỏi quỹ đạo của
Khổ. Ngài cũng cho biết một cách sâu sắc về nguồn gốc của Khổ bắt nguồn từ đâu. Tuy chưa
THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 2

trang 8

giác ngộ, nhưng qua đó ta có khả năng nhận ra đầu mối tạo ra khối Khổ (Khổ uẩn). Ngài cũng
cảnh giác đệ tử cần phải chấm dứt Khổ bằng những phương thức do Ngài thiết lập: Thiền
Quán, Thiền Định đến Thiền Huệ.
Nó không những có giá trị theo qui ước mà trên mặt chân đế nó còn có giá trị tuyệt đối. Với qui
ước, Khổ có thực, cảm thọ có thực, con người có thực. Muốn diệt Khổ phải dứt khát ái (taṇhā:
craving). Khát ái là lòng khao khát ham muốn những thứ dục lạc trên thế gian hay những cảnh
giới ngoài thế gian. Nó là đầu mối của tất cả xung đột giữa con người và con người, giữa giai
cấp và giai cấp, giữa ta với ta. Quyền lợi tinh thần và vật chất không bao giờ thiếu vắng trong
những xung đột do Khát ái thúc đẩy. Không chấm dứt nó, con người mãi mãi sẽ nhận khổ thọ
triền miên.
Với giá trị tuyệt đối, Khổ không thực có, vì nó vô thường, tạm bợ và không thực chất tính. Còn
con người không có thực, chỉ có năm uẩn mà con người sở hữu là thực có (really exist). Tuy
nhiên, với người chưa giác ngộ, luôn luôn sử dụng trí năng và ý thức phân biệt nên khó nhận
ra nguyên lý này. Do đó, Khổ hay xung đột là chủ đề gây khốn khó trong cuộc sống hằng ngày
của con người. Người chưa giác ngộ là người còn mang nhiều bản chất dính mắc – thương,
ghét, thù hận thường xuyên giằng co trong tâm. Do đó, dù đang khoác áo tu thiền hay đã và
đang tu thiền lâu năm mà chưa nắm vững nguyên lý vô thường, vô ngã và không (Skt: śūnyata:
trống không), xung đột nội tâm vẫn không sao tránh khỏi. Đây là người chưa thông suốt chân
tính hiện tượng, chưa làm chủ được ngôn hành và ý hành, cũng chưa kinh nghiệm thấy biết
như thật. Nội tâm vị đó cứ xao động thường trực vì những đối tượng bên ngoài giác quan. Trí
năng và xúc cảm thường xuyên tác động qua lại. Tâm phân biệt, dính mắc thường xuyên gắn
liền trong cuộc sống đa dạng của vị đó. Biết đủ không bao giờ có mặt trong tâm vị đó.

Thầy thuốc tâm linh
Trong lịch sử loài người, Tứ Đế là Bốn chân lý chưa từng được ai khám phá. Do đó, ta có thể
xem Tứ Đế là pháp do đức Phật Thích Ca khám phá và thiết lập thành hệ thống. Tuy nhiên,
trong Kinh Tương Ưng bộ II (S.II.5,tr. 15-22), Phật có đề cập đến vị Cổ Phật Tỳ Bà Thi đã có
chứng nghiệm về Tứ Đế. Nhưng xét về lịch sử, không có tư liệu nào ghi lại rõ ràng về vị Cổ
Phật này như lịch sử của đức Phật Thích Ca. Phật đã tự mình chứng ngộ Tứ Đế rồi nói lại điều
đó. Ngoài ra, khi chỉ dạy cách thực hành để tiến đến an lạc, thanh tịnh, thoát khổ, giác ngộ và
giải thoát, Phật đóng vai trò vị lương y tài giỏi, biết cách cho thuốc để chữa trị tâm bệnh cho
con người. Trên cơ sở này, Pháp Tứ Đế được xem như là “phương thuốc” có rất nhiều công
hiệu để chữa trị bệnh Khổ triền miên của con người.
Tác nhân gây ra bệnh Khổ triền miên của con người gồm một trong ba thứ: thứ nhất là Khát ái
(taṇhā: craving), thứ hai là Ích kỷ (egoism) và thứ ba là Ngã-thức (the “I-consciousness”). Nếu
dẹp được một trong ba thứ nói trên, bệnh khổ sẽ được chữa dứt. Lý do là cả 3 thứ bệnh trên,
tuy chia ra 3, nhưng chỉ là 1.
Trong phương thuốc của Tứ Đế có 2 vị thuốc quan trọng bậc nhất trong 8 phương thuốc nằm
trong Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến và Chánh Niệm. Nếu thân và tâm được thấm nhuần một
trong hai loại thuốc này, tác dụng của chúng có công năng làm chấm dứt toàn bộ ba loại bệnh
nói trên.
Từ trong chánh kiến, 3 thứ điên đảo sẽ bị đào thải. Đó là trong vô thường biết rõ vô thường;
trong khổ đau, biết rõ khổ đau; trong vô ngã, biết rõ vô ngã. Và đặc biệt, tác dụng chánh kiến
có khả năng dẹp tan bệnh ngã chấp. Khi ngã chấp bị dẹp, khát ái, ngã-ý thức và ích kỷ hay cá
THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 2

trang 9

nhân chủ nghĩa liền bị xua tan. Cái “Tôi” vắng mặt. Do đó cái “của tôi” cũng không còn xuất
hiện.
Từ trong chánh niệm, lúc nào ta cũng biết rõ ràng hay “tỉnh thức biết” đối tượng của các căn.
Do đó, lậu hoặc/tập khí, kiết sử, tùy miên, và tâm ba thời không thể nào có mặt để tác động ta
phải nói hay làm những điều đưa đến đau khổ cho mình và cho người. Trên cơ sở này, trí huệ
Bát nhã sẽ dần dần được triển khai. Lý do là trí năng suy luận, ý căn suy nghĩ tính toán và ý
thức phân biệt, so sánh không có mặt trong tiến trình chánh niệm. Tập khí hay lậu hoặc không
tác động được tâm, trí tuệ tâm linh sẽ thường xuyên có mặt. Thế gian sự với những dính mắc,
chấp trước không còn là chủ đề vây hãm cái “Ta” trong vòng kiềm tỏa của chúng.
Chân lý thứ nhất được xem là “bệnh” của thế gian, gọi là Khổ Đế mà con người phải đành bó
tay chịu đựng. Lý do là không ai có thể thoát ra khỏi “bệnh” Khổ, dù đã hơn một lần kinh nghiệm
Khổ trong cuộc đời của mình, nhưng Khổ vẫn còn trở lại hoặc ray rứt dây dưa hay thoáng qua
trong cuộc sống của từng cá nhân. Tất cả mọi người, dù nhiều hay ít ai cũng trải qua kinh
nghiệm Khổ. Đầu mối của những thứ khổ này vốn xuất phát từ sự bất toại nguyện của ý chí,
sự không hài hòa của thân và tâm với môi trường sống và với những mối quan hệ với thế giới
bên ngoài.
Chân lý thứ hai nói về nguyên nhân đưa đến bệnh Khổ là Khát ái hay lòng ích kỷ. Khát ái được
xem như là điều kiện cơ bản tạo ra những tiến trình xung đột trong tâm con người. Thèm khát,
ham muốn, yêu thích, say mê, bám chặt, mong cầu, cố gắng phấn đấu là tác nhân cơ bản thúc
đẩy con người phải đi theo những hướng nhắm của ý căn.
Trên phạm vi khách quan, cả hai chân lý này được mô tả như phần thuyết minh về những
nguyên lý nhân quả tương quan trong thế giới hiện thực. Con người có sinh, có tử, có bất hài
hòa, có mê lầm, mê chấp, có xung đột nội tâm thường trực, và khởi lên Khổ. Đầu mối của Khổ
là do Khát ái.
Chân lý thứ ba là xác định bệnh này cần phải chữa cho dứt. Nếu không chữa dứt, Khổ sẽ còn
tiếp diễn mãi mãi. Muốn chữa dứt, Phật dạy nhiều cách. Trong đó, mục tiêu chấm dứt Khát ái
được nêu lên hàng đầu.
Nhưng chấm dứt hay chữa bệnh như thế nào? Bài toán được giải ra thông qua Chân lý thứ tư.
Đây là chân lý trình bày cách chữa dứt tuyệt bệnh Khổ; mãi mãi bệnh không còn tái phát. Đó là
Bát Chánh Đạo hay Trung Đạo. Đây là phần lý tưởng. Nó đòi hỏi người tu phải trải qua kinh
nghiệm trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chính mình.
Tóm lại, đức Phật được xem như một vị thầy thuốc tâm linh lỗi lạc. Chính Ngài đã tự chữa dứt
bệnh Khổ cho mình trước, sau đó Ngài phát tâm hướng dẫn người khác; giúp họ tự chữa dứt
khỏi bệnh Khổ của họ. Kinh nghiệm cứu độ này của Ngài, dù trải qua trên 2.500 năm, đến nay
vẫn là những kinh nghiệm tâm linh vô giá. Trên thế gian này, chưa có vị thầy thuốc tâm linh nào
chữa dứt khỏi căn bệnh Khổ trầm kha của con người. Trong kiếp sống tạm bợ, con người đủ
mọi thành phần kiến thức, mọi giai cấp, vẫn mang nhiều mối Khổ khác nhau và triền miên. Chỉ
vì con người lơ là tự chữa bệnh khổ của chính mình. Những quyến rũ (temptations) của đối
tượng vẫn thường xuyên tác động cảm thọ của giác quan con người, từ đó con người như
những con thiêu thân bay vào bẫy mồi dục lạc. Ham muốn càng nhiều, tâm càng bị ngoại cảnh
chi phối. Cá nhân khó tránh những tranh chấp với nhau: từ việc nhỏ đến việc lớn; từ trong gia
đình đến ngoài xã hội; từ quốc gia này đến quốc gia kia. Tâm thuần nhất của tánh giác không
làm sao có mặt. Tất nhiên, phiền não, khổ đau cũng gắn liền theo đó.
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Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để
dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình trước…

Bốn nguyên tắc nồng cốt trong Tứ Đế
Lãnh hội đầy đủ Tứ Đế tức nhận thức rõ và nắm vững chắc 4 nguyên lý nồng cốt trong Tứ Đế:
1) Nắm vững nguyên lý Khổ và tác nhân chủ yếu là chấp thủ ngũ uẩn thì đưa đến Khổ.
Đầu mối cơ bản của Khổ xuất nguyên từ sự chấp thủ (nắm chặt, bám chặt, dính mắc).
Đạt được thấy và biết như thật thì không cần cố gắng phải viễn ly (detach) hay từ bỏ
mọi dính mắc về thân năm uẩn.
2) Hiểu rõ nguyên nhân gây ra Khổ là Khát ái (taṇhā: craving). Đó là sự khao khát thèm
muốn sáu thứ phù hợp với sáu đối tượng giác quan là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp
(ấn tượng của tâm). Nếu sự khao khát được thỏa mãn thì vui, không thỏa mãn thì khổ.
Vui và khổ luôn xảy ra trong tâm con người chưa tỉnh ngộ.
Ngoài ra, nội dung khát ái này gồm 3 năng lực hùng mạnh. Đại cương là ý chí hưởng
lạc trong đời này, gọi là dục ái, ý chí sống nơi khác, gọi là hữu ái và ý chí muốn chấm
dứt những hậu quả của cuộc sống, gọi là đoạn diệt ái. Ba nhóm này là sức căn bản của
hoạt động sinh mệnh. Nó là hoạt động tâm lý của người không giác ngộ hay người còn
nhiều vô minh. Trên lý do này, con người mãi mãi tiếp tục sinh và khổ, rồi chết. Rồi lại
tiếp tục sinh nữa, khổ nữa cho đến vô tận thời gian.
3) Hiểu rõ sự diệt khổ là sự từ bỏ (cāga: the giving up), sự xa lìa (anālaya: the detachment)
tất cả khát ái.
4) Sự hiểu rõ phương pháp đưa đến chấm dứt khổ là nắm vững từng chi trong Bát Chánh
Đạo và thực hành đến nơi rốt ráo các chi đó. Đặc biệt, trong đó có 3 chi quan trọng:
chánh kiến, chánh niệm và chánh định.

Ý nghĩa thuật ngữ Khổ
Trước khi đi sâu vào sự thực của Khổ trong chân lý thứ nhất, ta cần hiểu rõ ý nghĩa từ Khổ
trong đạo Phật. Khổ, tiếng Pāli là dukkha (Skt: duḥkha). Trong nghĩa thường, Khổ có những
nghĩa: 1) đau đớn, cảm thấy đau đớn, đau khổ, tệ hại (pain, painful feeling, suffering,
badness), 2) tính bất toại nguyện, sự bất toại nguyện (the unsatisfactory nature, the
unsatisfactoriness), 3) “bệnh” (“disease”), 4) sự không hài hòa (disharmony). Trong nghĩa
sâu sắc hơn, Khổ có nghĩa sự vô thường, sự không thực chất tính, sự không hoàn toàn, sự
xung đột. Đối nghịch với Khổ là Lạc hay Hạnh Phúc (sukha: happiness, comfort, or ease).
Thí dụ 1
Trong Kinh Pháp Cú câu 278: “Chư hành khổ” (sabbe saṅkhārā dukkhā), có nghĩa “Tất cả
pháp có điều kiện đều không hài hòa” (All conditioned things are disharmonious). Tức là sự
vật hay hiện tượng do duyên sinh đều không hòa hợp lẫn nhau lâu bền; do đó chúng dễ tan
rã, dễ chia lìa. Khi tan rã hay chia lìa, khổ sẽ can thiệp vào nội tâm con người, chỉ vì con
người không thấu suốt được qui luật không hài hòa của sự vật hay hiện tượng. Khi có sự
bất hòa xảy ra, nội tâm liền khởi lên những xung đột. Khổ sẽ từ đó phát sinh.
Nghĩa của “không hài hòa” rất rộng. Nó bao hàm từ trong thân ngũ uẩn đến cuộc sống hằng
ngày của chúng ta và với những liên hệ giữa ta với môi trường hay với con người chung
quanh ta. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều nằm trong qui luật biến dịch (P: viparaṇāma: change
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and transformation). Sinh và diệt, khổ và vui là hai mặt đối đãi (opposites) của thế giới hiện
tượng theo nguyên lý Duyên Khởi.
Thí dụ 2
Trong thân năm uẩn không phải lúc nào sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng hài hòa với nhau.
Khi chúng không hài hòa, thân sẽ đau ốm; tâm nhân đó sẽ bực bội, khó chịu và đau đớn.
Ngoài ra, từ trong bản chất, cuộc đời vốn rất phức tạp. Không hài hòa vốn đã âm thầm có
sẵn từ trong nó. Đấu tranh, tranh giành, xung đột, đạp lên nhau để sống là nguyên lý tất
nhiên của quy luật sinh tồn trong cuộc đời. Vì thế, đau khổ vốn đã tiềm tàng trong nó. Kẻ
bại thì ôm hận, ngậm đắng nuốt cay; người thắng cũng không bao giờ hưởng được hạnh
phúc miên viễn (perpetually). Chỉ vì thế giới hiện tượng luôn luôn biến dịch. Trước sau gì
tất cả cũng rời khỏi tay của người thắng. Không ai có đủ khả năng nắm giữ điều gì cho
mình, kể cả hơi thở.
Thí dụ 3
Khi điều gì ta tha thiết mong cầu và đặt trọn niềm hy vọng vào đó mà không được toại
nguyện, ta liền cảm thấy đau khổ. Khi những người thân thương, quí kính của ta bất thần
từ giã cõi đời hay bị tai nạn, ta cũng cảm thấy đau khổ. Khi bị người yêu bội bạc, ta cũng
đau khổ. Khi bị bắt buộc phải sống chung với những người mà ta không thích, ta cũng thấy
đau khổ. Trong tiến trình này, nội tâm ta thường trực xảy ra những sự xung đột liên tục. Nó
không bao giờ yên lặng trước các đối tượng.
Ngoài ra, khi tu đạt được kết quả nếu ta cứ bám chặt vào kết quả đó, không chịu tiến lên,
đây là bệnh. Phật gọi sự bám chặt này là “khổ”.
Thí dụ 4
Khổ do sự thay đổi thời tiết, khí hậu tạo ra những thiên tai bất thường của hiện tượng thiên
nhiên gây ra bão lụt, hạn hán, sóng thần, gió lốc, động đất, sấm sét, hỏa hoạn, v.v… làm
tiêu tan sản nghiệp, thân nhân mất tích, mùa màng hư hỏng, v.v…
Thí dụ 5
Trong ý nghĩa tế nhị đôi khi khổ được kinh nghiệm qua những cảm thọ bất an lờ mờ trong
cuộc sống tạm bợ (transient) và mỏng manh (fragility) như trường hợp những người vô gia
cư, sống lang thang đây đó, không chỗ trú ngụ nhất định và những người có cuộc sống bất
định: bữa no, bữa đói, ngắn ngủi, ngày mai không biết đi về đâu.
Thí dụ 6
Theo nghĩa thông thường, Khổ là không hạnh phúc, không dễ chịu/ không vui tươi, không
toại nguyện với tình trạng hiện thực của chính mình. Nó được dùng để chỉ cho trạng thái
cảm thấy khó chịu (unpleasant) hay đau khổ (painful feeling) từ nơi thân và tâm. Như trường
hợp nhìn trước gương thấy sắc mặt của mình đã già, dung nhan phai tàn, nếp da nhăn
nheo hoặc cảm thấy tuổi thọ của mình đã xế chiều, không còn được kéo dài nữa.
Ngoài ra, nó cũng được dùng để chỉ cho kinh nghiệm đau khổ day dứt của tâm (tormenting
mental experience) như:
(1) những cảnh già nua không người phụng dưỡng – dù có con cháu, nhưng chúng gửi
vào “nursing home” - sống cô độc với tuổi già hay với những thứ bệnh tê liệt thần kinh,
tai biến mạch máu não, v.v…
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(2) hoặc những nỗi thống khổ (anguish) mà con người phải chịu đựng trong những tình
trạng khó khăn (predicaments), đói rách, những cảnh nghèo khổ (miseries) hay hoàn
cảnh bi thương tang tóc khác luôn luôn quấy nhiễu (molest) con người trong cuộc sống
hằng ngày.
Đặc tính Khổ
Ở đây, Khổ chỉ cho tất cả sự vật không hoàn toàn bền vững, không vui trọn vẹn, không
hạnh phúc miên viễn, không an toàn, không lợi ích cho việc phát triển tâm linh, không hài
hòa hay không cân bằng thân tâm mà người chưa giác ngộ thường thích và thường say
mê dấn thân vào những việc hay sự vật đó. Chỉ vì những việc hay sự vật này tác động
mạnh mẽ vào lòng ham muốn của con người.
Đặc tính của hiện tượng thế gian là vô thường, không thực chất tính hay vô ngã và duyên
sinh hay tương quan nhân quả lẫn nhau. Nhưng con người đành phải cúi đầu chấp nhận
những sự vô thường và không thực chất tính đó. Từ lý do này, con người luôn luôn sống
trong mâu thuẫn giữa những hiện tượng thiên nhiên trên thế gian: thời tiết, khí hậu, thiên
tai.
Sống và chết cũng là hai đặc tính mâu thuẫn luôn luôn gắn liền trong cuộc đời con người.
Không có ai đủ khả năng vượt ra khỏi qui luật mâu thuẫn thiên nhiên, không ai có khả năng
thoát ra khỏi qui luật sanh, già, bệnh, chết. Nhưng con người với ý chí lại muốn thoát ra
khỏi qui luật thiên nhiên để sống cuộc đời tự do và thoát ra khỏi chết để được kéo dài tuổi
thọ. Và khi không toại nguyện, đau khổ bắt đầu xuất hiện. Chính vì nhận ra điểm này, Phật
cho rằng cuộc đời là bể khổ. Con người luôn luôn sống trong mâu thuẫn của môi trường
chung quanh và ngay trong thân và tâm của chính mình. Khổ khống chế tất cả đời sống con
người.
Dù bài pháp đầu tiên nhấn mạnh đến Khổ, thật ra đây chỉ là một trong ba đặc tính thường
hằng của tất cả pháp hữu vi, tức pháp do điều kiện lập thành. Đó là trong tất cả pháp hữu
vi đều có 3 tướng cơ bản là vô thường, khổ và vô ngã hay 4 tướng cơ bản là vô thường,
khổ, không, vô ngã. Phật giáo nhấn mạnh đến sự biến dịch và bất thường của tất cả hiện
tượng. Đây là nét đặc biệt cơ bản của mọi vật, mọi hiện tượng tâm-vật lý. Nó là cái chắn
ngang của an lạc, thảnh thơi, vui tươi, hòa hợp và Niết bàn. Núi mòn, sông cạn, thân già,
nước mất, nhà tan, con người chết; từng phút-giây thân này thay đổi và biến hoại (khīna:
decay); tình yêu, sự trung thành, niềm tin; tuy tên của chúng vẫn dai dẳng còn đó, nhưng
những phần bên trong chúng như tâm trạng, tánh tình, ý nghĩ, cảm nghĩ, quan niệm, xúc
cảm thì thay đổi triền miên. Chỉ vì tất cả sự kiện hay hiện tượng đều vô thường và biến dịch,
cho nên tâm và thân cũng vô thường và thường xuyên thay đổi. Nếu không nhận ra nguyên
lý này, đau khổ sẽ xuất hiện trong tâm ta mỗi khi ta chạm trán với những bất thường của
hiện tượng thế gian, như người thân thương ra đi vĩnh viễn, như tình đời thay trắng đổi đen,
như lòng người sớm nắng chiều mưa, như động đất làm tiêu hủy hàng ngàn nhà cửa, dinh
thự và chôn vùi hàng ngàn nhân mạng dưới đống gạch vụn, trong đó có thân nhân ta.
Nhưng Khổ không thực chất tính. Vì thế, tuy có đau khổ, nhưng với thời gian đau khổ sẽ
phai dần. Hoặc khi nhận chân nguyên lý vô thường, khổ, không, vô ngã của thế giới hiện
tượng, tâm mê của ta sẽ trở nên tâm giác. Ta không còn bám chặt vào quan điểm nhị
nguyên thế tục. Đây là lúc trí năng bắt đầu tỉnh ngộ. ta bắt đầu đi vào dòng Thánh của con
đường A La Hán hay Bồ Tát.

TỤC ĐẾ hay CHÂN LÝ QUI ƯỚC
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Tục Đế, tự nó không là khách quan vì nó do sự thiết lập của con người. Nó là chân lý qui
ước. Do đó, nó không tuyệt đối. Nó không dẫn đến rốt ráo của sự thực mà chỉ dẫn đến cái
bề ngoài của hiện tượng hay thực thể hoặc đối tượng đương có mặt như thế nào.
Khổ là sự kiện có thực trong tâm của người chưa giác ngộ, khi tâm vị đó bị những điều
không hài lòng hay không vừa ý từ bên ngoài tác động vào nội tâm. Như vậy, Khổ không
nằm trong thế giới khách quan của sự kiện và cũng không nằm trong bản chất của chủ
quan. Trái lại, khổ nằm trong phản ứng lẫn nhau của cả hai: cái này dựa trên cái kia, cái kia
dựa trên cái này. Điều này có nghĩa, khổ không phải tự nhiên đã có sẵn trong tâm người
chưa giác ngộ mà khổ cũng không phải đã có sẵn từ bên ngoài tâm của người chưa giác
ngộ. Thực sự, Khổ được tìm thấy do tâm người chưa giác ngộ thường xuyên dính mắc với
những đối tượng bên ngoài các căn (giác quan). Đây là những lúc người ấy bỏ hết thì giờ
để tìm cầu “hạnh phúc” hay tìm cầu những cảm thọ vui sướng (pleasant feelings) của thântâm. Càng tìm cầu, càng gia tăng lòng ham muốn (sensual desire) thì càng dính mắc nhiều
với ngoại duyên (external conditions). Càng dính mắc nhiều với ngoại duyên, tâm không
bao giờ yên lặng: suy nghĩ, tính toán, lo âu càng được mở rộng thêm. Từ đó khổ càng gia
tăng. Niềm an lạc không bao giờ tìm thấy trong mẫu người này. Đây không phải mẫu người
đang thực hành “chăn trâu” mà là đang bị “trâu vọng tâm” lôi kéo vào vòng “những ham
muốn không bờ mé”. Vị ấy đang bị tập khí, lậu hoặc đam mê tác động. Tâm cứ dong ruổi
chạy theo những hấp dẫn bên lề cuộc đời. Do đó, vị ấy khó tránh khỏi khổ thô hay vi tế. Khổ
vi tế là những lo âu, sợ hãi tiềm tàng ray rứt nội tâm. Khổ thô là những xúc cảm tạm thời
được biểu lộ ra ngoài ánh mắt, gương mặt rõ ràng.
Với cái nhìn thực tiễn, Phật giáo xem Khổ có mặt trùm khắp trong cuộc sống của mỗi chúng
sinh chưa giác ngộ. Tính chưa giác ngộ này rất phổ biến. Nó có mặt trong bất cứ người nào
mà sáu căn còn dính mắc sâu đậm với sáu trần.
Dù bất cứ với môi trường sống như thế nào, mỗi người đều trải qua nhiều hay ít kinh nghiệm
đau khổ nội tâm và thân xác. Tuy nhiên, nếu không nhận ra điều này, tức là không nhận ra
ta là người đương “bệnh”, tình trạng giác ngộ và giải thoát sẽ không bao giờ kinh nghiệm
được trong ta; an lạc, thảnh thơi, hài hòa và vui sống sẽ không bao giờ có mặt trong sinh
hoạt hằng ngày của ta. Bực bội, phiền não, lo âu, sợ hãi, mong cầu sẽ thường xuyên đay
nghiến nội tâm ta, vì ta không nhận ra những nguyên nhân thô hay tế, xa hay gần gây Khổ
cho ta và gia đình ta. Do đó, ta không biết cách hạn chế nhân duyên trực tiếp hay gián tiếp
gây sự khốn khổ (Pāli: dīnatta: wretchedness) cho ta. Từ đó ta không tìm cách điều trị. Đến
khi Khổ thực sự trở thành cơn bệnh ngặt nghèo, ta không làm sao chữa khỏi được. Kết quả
thân xác tiều tụy, thần sắc đen tối, bệnh tâm thể gia tăng, trí tuệ không còn trong sáng, đưa
đến tâm điên đảo. Nẻo về nhà đã bị bịt lối! Ma vô thường chợt đến, ta đành bó tay!
Con Đường đưa đến chấm dứt Khổ là con đường tối quan trọng đối với người giác ngộ. Nó
chẳng những chấm dứt Khổ trong đời này mà còn chấm dứt mãi mãi. Chỉ vì đây là Con
Đường dẫn đến chấm dứt tái sanh hoặc đưa đến sự chủ động nghiệp thức tái sanh. Phật
giáo không phủ nhận sự hiện hữu hạnh phúc trên thế gian, trái lại còn cung cấp nhiều
phương cách để làm gia tăng hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày của người thực sự
dấn thân trên con đường Thiền. Nhưng Phật giáo nhấn mạnh: tất cả hình thái hạnh phúc
đều không kéo dài. Chúng tạm bợ. Chúng thoáng qua. Chúng mong manh. Chúng chỉ thỏa
mãn cảm giác trong giây phút nào đó. Ta không bao giờ có khả năng giữ chúng lại mãi mãi.
Bởi vì tất cả hiện tượng thế gian đều nằm trong qui luật duyên sinh, vô thường, xung đột,
và không thực chất tính, tức vô ngã. Tất cả hiện tượng đều biến dịch, thay đổi triền miên
trong từng sát na thời gian để trở thành hình thái khác. Sớm hay muộn, hạnh phúc mà ta
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đạt được đều tuột ra khỏi tay ta. Nó chỉ để lại dư vị của sự còn khát khao ham muốn hay
sự mất mát và sự nhớ tới hạnh phúc vừa đi qua. Trong cách này, hạnh phúc cũng được
xem như là Khổ. Vì nó không thể ở mãi với ta. Ta không thể hưởng trọn vẹn suốt cuộc đời
hạnh phúc. Hạnh phúc thầm lặng trôi đi như dòng đời trôi chảy và thay đổi trong từng sát
na thời gian.
Phổ thông
Khổ là một sự kiện có thật mà tất cả chúng sinh ai cũng đều kinh nghiệm. Nó được xem
như là một chứng bệnh của thế gian mà tất cả chúng sinh không ai có thể tránh khỏi. Mỗi
người đều trải qua kinh nghiệm Khổ. Dù trẻ hay già, giàu hay nghèo, có học hay vô học, tất
cả đều có nếm được những đắng cay của cuộc đời. Tuy nhiên, trước thời Phật, dù nó đã
xuất hiện trên thế gian qua kinh nghiệm tâm lý của từng người, nhưng chưa có bậc giác
ngộ nào thiết lập thành hệ thống và tìm ra phương hướng giải quyết khổ cho chúng sinh.
Phật đã nhận rõ nó qua sự hoàn toàn chứng ngộ của Ngài. Và Phật cũng đã kinh nghiệm
được cách giải quyết các mối xung đột đưa đến chấm dứt khổ. Do đó, phương pháp của
Phật đưa ra trong Tứ Diệu Đế có tác dụng chữa dứt khỏi Khổ. Vì vậy Tứ Diệu Đế cũng
được gọi là Tứ Thánh Đế. Lý do, Phật là bậc Thánh cao nhất đã tự chứng đạt 4 sự thực và
thiết lập 4 sự thực đó để dạy những hàng đệ tử theo Phật đi vào dòng Thánh, tức A La Hán
đạo.

NỘI DUNG TỨ ĐẾ
Trên cơ bản, chân lý trong Phật giáo không xây dựng trên nền tảng siêu hình (metaphysical)
hay thần học (theological) hoặc tưởng tượng, trái lại xây dựng trên thực tiễn kinh nghiệm.
Thực tiễn kinh nghiệm này được đánh giá qua tiến trình hoàn toàn chứng ngộ
(abhisambujjhati: perfect englightened) của Phật trong từng Thiền Thứ Tư. Do đó, Tứ đế là
bốn sự thực do Phật đã chứng nghiệm, thuật ngữ gọi là “catusaccābhisamaya” (The full
understanding of the Four Noble Truths).
Tục Đế gồm: Khổ (dukkha: Suffering). Nguồn gốc Khổ (dukkha samudaya: the Source of
Suffering). Nội dung chủ yếu của hai Đế này, Phật trình bày những tương quan nhân quả
đưa đến luân hồi của chúng sinh trong 6 cõi.
Chân đế gồm: Sự Chấm dứt Khổ (dukkha-nirodha: The Cessation of Suffering), và Con
Đường đưa đến Chấm dứt Khổ (dukkha-nirodha-gāminīpaṭipadā:The Path leading to the
Cessation of Suffering). Nội dung hai Đế này, Phật thuyết minh những tương quan nhân
quả đưa đến chấm dứt khổ, giác ngộ và giải thoát. Đây là lý tưởng của con đường A la hán.

Giảng giải Tứ Đế
I.

KHỔ ĐẾ (Dukkha-sacca: the Truth of Suffering). Đây là chân lý thứ nhất nói rằng tất
cả sự hiện hữu trên đời này đều được đặc tính hóa bởi Khổ và không làm cho chúng
sinh được thỏa mãn những gì chúng sanh muốn thỏa mãn. Khổ là những trạng thái đau
khổ, đau đớn của tâm và thân nó bao gồm bất kỳ mức độ nào của không vừa ý
(unpleasantness), không toại nguyện (unsatisfaction), bực bội (discomfort), lo âu, sợ hãi
hay bất an (anxiety, fear or unease), đau đớn thân xác (physical painful feeling), thất
vọng (despair) và không hòa hợp (disharmony). Tất cả những thứ đó tạo ra “Khổ Thọ”
(Dukkha vedanā: painful feeling) vì ta cảm nhận được chúng qua thân và tâm. Nó cũng
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là 1 trong 3 đặc tính của hiện tượng thế gian là Vô thường, Khổ, Vô ngã (theo hệ Nguyên
Thủy), hay 4 đặc tính: Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã (theo hệ Phát Triển).
Trong chân lý thứ nhất, đức Phật giải thích có 13 mục khổ khác nhau. Những mục này
là sự kiện phổ biến trên thế gian. Nó rất thiết thực. Với người chưa giác ngộ
(anabhisambuddha: unenlightened beings) họ sẽ nhận ra dễ dàng sự kiện phổ biến đó.
Lý do là trong sinh hoạt hằng ngày họ thường xuyên va chạm vào những sự kiện phổ
biến đó với những mức độ hay tình trạng khác nhau. Phật muốn liệt kê rõ ràng như vậy
để giúp cho người chưa giác ngộ nhận rõ những sự thực về khổ. Đây là nghệ thuật dẫn
chứng những loại bệnh nội tâm đưa đến khổ cho người chưa giác ngộ biết. Để rồi về
sau đó Phật chỉ rõ nguyên nhân gây ra bệnh Khổ. Phật xếp thành công thức thứ nhất
về Khổ như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sanh (jāti: birth) là khổ,
Già (jarā: old-age) là khổ,
Bệnh (vyādhi: disease) là khổ,
Chết (maraṇa: death) là khổ,
Sầu (soka: sorrow),
Bi (parideva: lamentation),
Khổ (dukkha: physical pain) [tức thân xác không được bình thường: kāyika
asāta: physical discomfort],
8. Ưu (domanassa: grief),
9. Não (upāyāsa: khổ não: tribulations) là khổ;
10. Oán gặp nhau là khổ (appiyehi saṃpayoga: association with persons and things
which are not dear);
11. Ái biệt ly là khổ (piyehi vippayoga: dissociation from persons and things which
are dear);
12. Cầu không được là khổ (yaṃ pi iccham na labhati taṃ: not to get what one
desires);
13. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ (pañcupādānakkhandā: the five “aggregates of
clinging” are suffering, or the five groups of existence connected with clinging
are suffering). (Kinh Tương Ưng Bộ V. (420) tr. 611-612. Trường Bộ Kinh II,
trang 203, Kinh 22). Điều này có nghĩa “chấp thân năm uẩn là khổ”, tức là “bám
chặt vào toàn thể sự kết hợp thân tâm với đời sống cá nhân thì khổ”. Dù cho ta
có thực sự kinh nghiệm vui tươi hay hạnh phúc trong lúc nào đó, không lâu sau
đó, ta cũng có kinh nghiệm buồn đau. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều biến dịch, nó
thay đổi từng sát na. Không có trạng thái nào đứng yên một chỗ.
Trên cơ bản, chân lý thứ nhất chỉ ra rằng Khổ vốn có trong chính cuộc sống con người.
Nét đặc biệt đầu tiên chân lý này mô tả Khổ là những phương diện sinh học cơ bản của
con người đương sống. Trên hai mặt khách quan và chủ quan, mỗi người đều có thể bị
khổ đau thân xác (painful body) hay cơ thể bất an (bodily discomfort) và chấn thương
nội tâm (traumatic inner mind) qua những điều bất toại nguyện từ bên ngoài đưa vào.
Đó là không ai có khả năng giữ mãi bà con quyến thuộc của mình sống mãi cùng một
nhà với mình. Không ai có khả năng tránh khỏi ốm đau, bệnh tật, già nua, sức yếu, tàn
tạ và cuối cùng không ai khả năng tránh khỏi chết. Con người muốn thoát ra khỏi 4 quy
luật này mà không làm sao thoát ra được. Tất cả mọi người đều già, bệnh, chết và tái
sinh. Nước mắt, tiếng kêu than, tâm bất an (mental unrest) vẫn liên tục diễn ra trong
cuộc sống hằng ngày của người chưa giác ngộ. Bực tức, chán nản, chán ngán, đau
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buồn, sầu khổ, buồn rầu, buồn phiền, u sầu, đau đớn vẫn đều đặn xen kẽ khởi lên trong
tâm ta.
Phần này Kinh A Hàm liệt kê như sau:
a. Bốn khổ lớn: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ.
b. Oán ghét mà gặp nhau là khổ (Sống chung với người mình không ưa thích là
khổ).
c. Ái biệt ly khổ (Yêu thương mà biệt ly là khổ).
d. Cầu bất đắc khổ (Chỗ muốn mà không được là khổ).
e. Tóm lại, năm ấm là khổ (Ngũ thạnh ấm khổ).
(Kinh Trung A Hàm I, Kinh Phân Biệt Thánh Đế, tr. 379) và Kinh Tăng Nhất A Hàm,
Phẩm Tứ Đế, tr. 541-543).
Hoặc Phật cũng nói: tất cả cái gì vô thường cũng đều là Khổ. Và đặc biệt, Khổ thì vô
thường, vô ngã. Tức là Khổ không có thực chất tính. Do đó, không có loại khổ nào kéo
dài mãi. Muốn thoát ra khổ phải tìm xem mấu chốt của Khổ bắt nguồn từ đâu.
II.

NGUYÊN NHÂN KHỔ (Dukkhasamudaya: the Origin of suffering). Được người
Trung Hoa dịch là “Khổ Tập”. Kinh Tương Ưng bộ (III. 158), tr. 282-283 và các Kinh
Trung A Hàm I, Kinh Phân Biệt Thánh Đế, tr. 380-381 và Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm
Tứ Đế, tr. 544-545. Trong Pāli từ samudaya có nghĩa “nguyên nhân, khởi lên, khởi
nguyên” (cause, rise, origin). Phật cho biết chính khát ái đưa đến tái sinh, gọi là Khổ
tập, tức nguyên nhân hay nguồn gốc tạo ra Khổ.
Khát ái (craving), được xem là nguyên nhân chủ yếu của Khổ. Từ trong khát ái khởi lên
sự ích kỷ (egoism) và “ngã ý thức” (the “I-consciousness). Nó tạo ra những hình dáng
và tô màu cho sự tương quan giữa cá nhân và thế giới hiện tượng tạm bợ chung quanh
chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thế giới hiện tượng thay đổi mãi mãi, ta lại cho
rằng chúng vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Do đó, khi có điều bất toại nguyện đưa
đến, ta không sao tránh khỏi sự đau khổ khởi lên từ nội tâm. Nó là điều kiện tạo ra khổ
trong đời sống hiện tại và là nhân khổ trong kiếp sống tương lai. Tăng lòng ham muốn
là tăng khổ. Biết đủ là khổ không tăng, nhưng cũng không giảm. Dứt khát ái, dứt khổ.
Trong Kinh Đại Khổ Uẩn, kinh trung Bộ I. 13, tr. 198-200, Phật nhấn mạnh đến dục hay
lòng khát khao ham muốn là nguyên nhân đưa đến các loại Khổ:
“ Lại nữa, này các Tỳ kheo, do dục (due to sensuous craving) làm nhân, do dục làm
duyên, do dục làm nguyên nhân, vua tranh đoạt (fights) với vua, Sát đế lỵ3 tranh chấp
với Sát đế lỵ, Bà la môn tranh đoạt với Bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ
tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với
cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn
bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ
công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ
công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến đau khổ gần như tử vong.
Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục.”
Ngoài ra trong Kinh Tương Ưng bộ IV. 150, Phật nói:

3

Sát đế lỵ: P: khattiya; Skt: kṣatriya: Giai cấp cầm quyền và chiến sĩ.
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“Cái gì khổ, này các tỳ kheo, ở đây các ông cần phải đoạn trừ lòng dục, lòng tham…”
III.

DIỆT ĐẾ (Nirodha-sacca: the Truth of the cessation). Đây là cách diệt khổ. Do Khát

IV.

ái, Dục ái hay lòng ham muốn quá độ tạo ra khổ. Vậy, ta cần biết đủ hay chấm dứt tập
khí/ lậu hoặc Khát ái. Muốn chấm dứt tập khí/ lậu hoặc Khát ái, ta phải thực hành hạnh
sống biết đủ; trừ bệnh ích kỷ và đặc biệt là tiêu diệt ngã-thức. Mấu chốt của Thiền là
phải làm sao đạt được trạng thái biết thường hằng của tánh giác. Khi tánh giác bật ra,
tham ái, khát ái khó lòng xuất hiện. Đây là phương pháp đi thẳng theo như lời Phật dạy
là đạt được cái Vô Sanh (the Unborn). Còn phương pháp đi từ từ thì phải áp dụng
phương pháp chỉ, quán và định để trừ ngã-thức và ngã tướng. Phật đưa ra các nguyên
tắc: ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát ái, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly
chấp trước. Đây gọi là khổ đoạn diệt. (Tương Ưng bộ (III. 158, tr. 283).
ĐẠO ĐẾ (Magga-sacca: the Truth of the Path). Đạo đế là Con Đường đưa đến diệt
Khổ. Đây là Giáo lý Trung Đạo, tức Bát Chánh Đạo. Trong Giáo lý này gồm 8 phương
cách thực hành dẫn đến thay đổi nội tâm, dứt trừ ngũ chướng: tham, sân, hôn trầm,
trạo hối, nghi và phát triển trí tuệ tâm linh. Khi tâm thoát khỏi ngũ chướng, trở nên thuần
tịnh, nó không còn dính mắc với ngoại trần, ta có thể hướng tâm đến sự phát triển
thượng trí (abhiññā: higher knowledge) bằng phương pháp thấy như thật, biết như thật
hay chánh niệm hoặc chánh định. Khi ta thấy như thật, ngã-thức và các loại tâm nhị
biên như xuyên tạc (distorted), điên đảo (perverted) liền biến dạng (vanish away). Khát
ái (taṇhā), sân hận, hung bạo không còn ôm chặt, không còn đè nặng (oppress) tâm ta
nữa.
(Xem tiếp bài Bát Chánh Đạo)

TÓM KẾT
•
Trong Bốn Chân Lý Cao Thượng hay Tứ Diệu Đế, Phật xếp Khổ vào “Sự Thật Thứ
Nhất”, gọi là “Khổ Đế”. Đức Phật là người đầu tiên đã thành công trong việc tìm ra giải pháp
chấm dứt khổ. Sự thành công đó được chỉ cho sự giác ngộ tối hậu của Ngài, gọi là Bồ Đề
(Bodhi: Enlightenment). Sau đó, trong bài pháp ngắn gọn, Ngài giảng trong Kinh Chuyển Pháp
Luân, trong đó Ngài bắt đầu định nghĩa “Sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống chung với
người mình không ưa thích là khổ, xa lìa người thân thương là khổ, không đạt được điều mình
mong muốn là khổ. Tóm lại, chấp thân ngũ uẩn là khổ”.
•
Muốn chấm dứt khổ, Phật đưa ra Bát Chánh Đạo, cũng gọi là Bát Thánh Đạo. Bởi vì
đây là Con Đường của bậc thánh, hay những người muốn thoát khỏi sự trói buộc của khát ái,
muốn dẹp bỏ ngã-thức, dẹp bỏ tâm ích kỷ, tâm nhị nguyên để tiến đến giác ngộ; nhận rõ chân
tướng cuộc đời là vô thường, khổ, không và vô ngã. Người còn mê chấp, còn dính mắc, còn
tham ái quá nhiều không thể nào đi trên Con Đường này được. Bởi vì muốn đi trên con đường
này, tâm phải thanh tịnh, trong sạch, không mong cầu hay không dục vọng.
Trên mặt tục đế, đây là chương trình huấn luyện tâm phàm (mundane mind), chuyển tâm phàm
trở thành tâm trong sạch, thanh tịnh, trong sáng. Nó là cuộc cách mạng nội tâm, xóa tan bãi
chiến trường xung đột nội tâm bằng ba phương thức Giới, Định, Huệ. Phát triển giới bằng
cách gìn giữ sáu giác quan, hạn chế dính mắc từ lần để cuối cùng đưa đến trong sạch tâm.
Khi tâm đã được trong sạch, nó trở nên thuần (supple) và dễ uốn nắn (pliant). Nó không còn
dong ruổi như ngựa hay nhảy lăng xăng như vượn, khỉ, lúc bấy giờ ta có khả năng vào định.
Tâm thuần nhất hay đơn tâm bắt đầu hiện hữu. Theo sau đó, ta dứt trừ được ngũ chướng.
Khi ngũ chướng đã được dứt trừ, tuệ trí liền phát sinh. Ta có khả năng thấy như thật, biết như
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thật về bản thể hiện tượng hay nhận ra chân tánh hiện tượng. Khi thực sự đạt được thấy biết
như thật, ngã-ý thức (the I-consciousness) và những nhánh nhóc phân biệt (discriminative
ramifications), chấp trước của “cái Ta” liền mất dạng. Ta không còn thói quen chê trách người
này, nói xấu người kia, chụp mũ người nọ, dán nhãn kẻ kia. Từ đó lậu hoặc, khát ái và sân
hận, si mê và chấp trước, ước vọng và hoài bão vốn đã đè nặng (oppressed) tâm ta từ trước,
không còn làm cho ta phải khổ sở vì chúng. Tâm ta thực sự thoát khỏi những ảo tưởng dính
mắc do tự ngã đã thêu dệt vẽ vời về những triển vọng tương lai hão huyền. Nó hoàn toàn tự
do. Tập khí hay lậu hoặc không còn là tác nhân thúc đẩy 3 nghiệp thân, lời, ý của ta nữa.
•
Bởi vì khi một người thực sự thành tựu vững chắc biết và thấy như thực, nghe như thực
không cần cố gắng chiến đấu chống lại tự ngã, chính tự ngã đã trở thành chân ngã. Nó đã
thực sự trở nên thanh tịnh. Sau đó, ta có khả năng hướng tâm đến phát triển thượng trí (higher
knowledge: abhiññā). Đây là mấu chốt cơ bản của Thiền. Không nắm rõ phương thức này, ta
sẽ không thực hành được trọn vẹn Tứ Diệu Đế trong Thiền.
Nói về Khổ, Phật thường so sánh khổ rộng lớn như đại dương. Khổ bao trùm trong cuộc sống
con người đủ mọi thành phần trong xả hội. Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Chúng sinh vì
chưa giác ngộ nên tâm thường xuyên bị dính mắc với những hấp dẫn của thế giới bên ngoài
(ngoại trần), quên việc trước tự giúp mình đạt được giác ngộ hay có đủ trí huệ để dấn thân
vào cuộc đời. Do đó, chúng sinh khó tránh khỏi khổ đau mỗi khi những bất toại nguyện bất
chợt chụp lên cuộc đời. Xung đột nội tâm là một bãi chiến trường thường xuyên bùng nổ trong
tất cả chúng sinh. Chì vì sự kiện không hài hòa là yếu tố mâu thuẫn vốn nội tại từ bên trong
thân 5 uẩn mà con người chưa giác ngộ khó làm cho thân 5 uẩn trở nên hài hòa cùng nhau.
Mục đích đi giáo hóa của Phật là nhắm hướng dẫn chúng sinh với căn cơ thấp, thoát ra khỏi
biển khổ để sống cuộc đời an vui trong kiếp sống phù du tạm bợ. Với chúng sinh căn cơ cao,
Phật chỉ bày Con Đường tiến đến thoát ly khỏi Khổ một cách vĩnh viễn.
•
Trong Pháp Tứ Đế, Khổ đế được đưa lên hàng đầu. Phật đã căn cứ vào vô thường và
vô ngã để giúp con người hóa giải những mối đau khổ tiềm tàng trong tâm mình. Vô thường
và vô ngã là những đặc tính biến thiên của thế giới hiện tượng, làm phá tan niềm hy vọng và
mơ ước của con người. Cả hai đều là tác nhân gây nên Khổ. Cuộc sống con người luôn luôn
trong tình trạng bất an, bất định.
•
Khổ chỉ cho điều bất toại nguyện (unsatisfactoriness) đưa đến những xung đột nội tâm
con người. Trên nguyên tắc, khổ là kết quả được hình thành trong tâm người chưa giác ngộ
về những nguyên lý Vô thường, Vô ngã, Không và Duyên Sinh. Nó là những kinh nghiệm
thống khổ (anguishing experiences), đau đớn mà người chưa giác ngộ không thể tránh, khi họ
lâm vào những hoàn cảnh bi thương tang tóc, đớn đau, như người thân thương ra đi vĩnh
viễn, như gia đình tan nát, như sống với người mình không ưa thích mà phải chung sống, như
đất nước bị ngoại xâm, nhân dân bị cai trị dưới một chủ thuyết tàn ác, dã man, như bị tình
phụ, bị lường gạt, như thất bại trên thương trường, trên sự nghiệp chánh trị, như bị mất sở
làm, như tai nạn bất chợt chụp lên gia đình ta. Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là
do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian;
đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta. Ta xem cuộc đời lúc nào cũng đẹp và an toàn, thế
gian là nơi ta tận hưởng những hạnh phúc khoái lạc vật chất, tất cả hiện tượng thế gian gồm
tâm, người, cảnh vật, sự kiện, sự việc là thường hằng vĩnh cữu và Ta – cái ngã này là thật.
Nó sống lâu. Nó luôn luôn sống sung sướng, khỏe mạnh, đẹp; “công ăn việc làm” an toàn.
Nhưng sự thực đều trái ngược. không có thứ nào cố định và vĩnh viễn với ta. Ngay cả thân
năm uẩn của ta cũng không cố định, chỉ vì tất cả đều không thực chất tính hay vô ngã. Do đó,
khi chạm trán với những sự thực phũ phàng, niềm đau khổ liền dâng lên. Nước mắt tuôn trào.
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Trái tim không ngừng se thắt. Ủ dột, biếng ăn, lười nói, nghẹn ngào cứ dai dẳng xuất hiện
trong tâm ta.
•
Muốn thoát khỏi Khổ, ta phải chiến thắng tự ngã hay chiến thắng những khát ái. Bát
Chánh Đạo là những phương pháp thực tiễn nhất giúp ta vượt qua tất cả khổ.
HẾT
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BÀI ĐỌC THÊM số 2

BÁT CHÁNH ĐẠO
MỞ ĐẦU
Bát Chánh Đạo cũng gọi là Bát Thánh Đạo hoặc Tám Con Đường Cao Thượng: P: Ariya
Aṭṭhaṇgika magga: The Perfect/Right Eightfold Path, the Ariyan Eightfold Way, or the Noble
Eightfold Path. Đây là phương pháp hướng dẫn người tu tiến đến chấm dứt Khổ, giác ngộ và
giải thoát. Đầu tiên, Đức Phật đã giảng pháp này cho Năm Bạn Đồng Tu Cũ. Về sau, nhiều vị
Tổ trong hệ Trưởng Lão Bộ đã khai triển Bát Chánh Đạo thành Bát Thánh Đạo.
Từ "Ariya" trong tiếng Pali (Skt: Ārya) có nghĩa "thuần khiết" (pure) hay "cao thượng" (noble),
hoặc "chánh" (Holy, Saint). Phật pháp thừa nhận người tự mình trong sạch những nhơ bợn
trong tâm là cao thượng hay thuần khiết, và được tôn kính như bậc thánh. Ngoài ra, từ "Ariya"
cũng có nghĩa "người thấy như thật - one who sees things as they truthly are ". Thấy như thật
được gọi là trí huệ (vipassanā-ñāṇa - insight wisdom) hay chánh trí (sammā-ñāṇa - right
knowledge). Trong tiến trình thấy này, lậu hoặc không sanh khởi, tâm vị ấy thuần tịnh, vắng mặt
nhị nguyên. Do đó, với chánh trí, vị ấy không còn lầm chấp về 3 đặc tính của hiện tượng thế
gian là vô thường, khổ, và vô ngã.
Từ "Ariya" thường được dùng như một tiền trí từ kính cẩn mà không đóng vai trò riêng biệt nào
trong tiêu đề. Như vậy, trong Bát chánh Đạo (Ariya Aṭṭhaṅgika magga), Aṭṭhaṅgika magga mới
là phần chính.
TỔNG QUAN
•

Bát Chánh Đạo là Giáo pháp nồng cốt, thực tiễn của Đức Phật. Ngài đã chứng đạt giáo
pháp này trong Từng Thiền thứ tư và sau đó Ngài đã triển khai từ phần thứ tư của Tứ
Đế, lấy tên Ià Đạo Đế hay Con Đường Đưa Đến Diệt Khổ. Đây là phương pháp dẫn đến
chấm dứt xung đột nội tâm và chấm dứt trở thành trong kiếp kế tiếp, gọi là khổ diệt
(dukkha- nirodha), hữu diệt (bhava-nirodha). Phương pháp này gồm 8 chi hay 8 phạm
trù (categories). Mỗi phạm trù được ghép một thuật ngữ "Chánh- Sammā." "Sammā"
có nghĩa "kiện toàn" hay "hoàn toàn," ("perfect" or "complete"); thường được dịch là
"Chánh" ("Right"). Đây Ià chánh Đạo (Ariya-magga = the path of sainthood). Người còn
mang nhiều tâm dính mắc, chưa tỉnh ngộ, không thể hội nhập vào Con Đường này.

•

Tác dụng Bát Chánh Đạo là cách mạng hóa nội tâm. Nó làm thay đổi những quán tính
sinh hoạt cũ, suy luận cũ, quan niệm cũ, cách nhìn cũ mà ta đã bị tiêm nhiễm theo các
truyền thống gia đình, xã hội, và tôn giáo hay tín ngưỡng trong thời gian trước đây.
Thông hiểu Bát Chánh Đạo, ta sẽ có những cách nhìn mới, quan niệm mới, nhận thức
mới về chân tánh vạn pháp hay chân tánh hiện tượng thế gian qua những qui luật vô
thường, Khổ, vô ngã, và duyên sinh hay tương quan nhân quả. Từ đó tri kiến hay tâm
phàm tục thoát khỏi những si mê lầm chấp để đi vào dòng thánh. Ta sẽ kinh nghiệm
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tỉnh ngộ (pabodhana: awakening), chứng ngộ (sacchikiriyā: realization) và trí tuệ tâm
linh sẽ phát triển đến mức cao hơn như hoàn toàn chứng ngộ (abhisamaya: full
understanding of realization) hay Giác ngộ (sambodha: enlightenment). Khi đã thực sự
đạt được Giác ngộ, theo truyền thống, vị ấy đã trở thành A la hán (Arahant) và cao hơn
nữa là Phật.
•

Theo truyền thống Nguyên Thủy, Bát Chánh Đạo được xem là Con Đường Cao
Thượng. Nó là phương pháp đưa đến chứng ngộ (sacchikiriyfi-realization) chân tánh
hiện tượng, đào thải toàn bộ lậu hoặc và đắc quả A la hán. Người quyết tâm đi đến nơi
tận cùng Con Đường sẽ đạt được chấm dứt khổ, giác ngộ, giải thoát, và trí tuệ siêu
vượt, tức trí tuệ Bát Nhã (insight wisdom). Trên mặt tâm, nhận thức sẽ hoàn toàn đổi
thay: tâm phàm chuyển thành tâm cao thượng; tâm dính mắc trở thành tâm bình thản;
tâm dao động trở thành tâm định kiên cố. Bát Chánh Đạo cũng được xem Ià phương
tiện đưa đến Niết Bàn. Niết bàn Ià một trạng thái tâm tắt tất cả lửa tham, sân, si, và bốn
thứ lậu hoặc không còn tiềm tàng trong tâm thức thiền gia. Trên mặt trí, thiền gia đạt
được 10 loại trí, trong đó có hai thứ trí quan trọng là Vô sinh trí (P: Anutpāda-ñāṇa Skt:
Anutpāda-jñāna) và Diệt trí (P: Nirodha-ñāṇa; Skt: Nirodha-jñāna), Vô sinh trí là trí thuần
tịnh. Trí này thông suốt Tứ đế, đạt được vô học (P: asekkha; Skt: aśaikṣa), dứt sạch 10
kiết sử, và đạt được Tứ thiền. Nó là trí thứ 10 trong 10 trí của quả Thanh văn. Đây là
Cực trí của A la hán. Diệt trí là trí thông suốt phương hướng của Diệt Đế, nhận ra rõ
ràng dứt trừ phiền não và khổ đau, giải thoát miên viễn phải thông qua Đạo Đế.

•

Nói theo ngôn ngữ Phật giáo Phát Triển, đây là trạng thái tâm thiền gia đã hội nhập vào
Chân Như. Còn nói theo Thiền tông, đây là trạng thái Tánh giác đã thực sự hiển lộ vững
chắc và thường hằng. Theo Thiền tông, trong trạng thái Niết bàn, Tánh giác đã trở thành
nhân chứng, Phật tánh được triển khai rộng lớn.

•

Vì thế, Con Đường này được xem là "vô lậu" (anāsava), có nghĩa tất cả lậu hoặc hoàn
toàn không còn nữa, nếu ta thực sự hoàn tất Con Đường qua 8 giai đoạn thực hành.

•

Điểm khó khăn bậc nhất của Bát Chánh Đạo không phải Ià Chánh Định mà Ià Chánh
kiến. Một khi Chánh kiến được thành tựu vững chắc, xem như 7 chi khác đều được
thành tựu trọn vẹn. Ngoài ra, khi đã được chánh định, trí tuệ kiện toàn (perfect wisdom)
sẽ phát sinh, tâm sẽ giải thoát, tri kiến cũng giải thoát. Lúc bấy giờ thiền gia mới kinh
nghiệm thực sự trạng thái Niết bàn.

•

Nói theo cách thông thường, Bát Chánh Đạo Ià con đường có Tám Chi. Tám chi này
không phải là những giai đoạn tiệm tiến, được ứng dụng tuần tự trước sau mà chúng
có khả năng giúp hành giả từ si mê đến giác ngộ, từ luân hồi đến giải thoát, nếu hành
giả biết kết hợp 3 mặt Giới, Định, Huệ (P: Sīla, Samādhi, Paññā) để ứng dụng tám chi.
1. Trên phương diện Giới, gồm 3 chi: Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng.
2. Trên phương diện Định, gồm 3 chi: Chánh Tinh tấn, Chánh niệm và Chánh Định.
3. Trên phương diện Huệ, gồm 2 chi: Chánh Kiến và Chánh Tư Duy.
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Và thông qua Huệ, hành giả sẽ nhận rõ Ba Pháp Ấn của Ngã và Pháp là Vô Thường,
Khổ Não và Vô ngã. Sự nhận rõ thực tướng của Ngã và Pháp này được xem như Ià "trí
chứng" (experimental knowledge), chứ không phải trí duy lý (radical knowledge). Trong
đó Chánh Kiến đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Nó chẳng những Ià nền tảng của Huệ
mà cũng là nền tảng của định. Vì sao? Vì bằng thấy biết như thực, tâm ta luôn luôn ở
trong trạng thái thuần nhất. Quan điểm nhị nguyên không xuất hiện. Đây là trạng thái
của tâm định.

•

Bát Chánh Đạo Ià phần cuối của bài pháp Bốn Chân Lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đế, hay
Thánh Đế). Bài pháp này được Phật giảng đầu tiên cho nhóm Năm vị đạo sĩ đồng tu với
Phật. Trước tiên, Phật muốn Năm Bạn Đồng Tu Cũ của Ngài nhận rõ con đường đi đến
giải thoát chẳng những không phải bằng khổ hạnh thái quá mà cũng không phải bằng
lợi dưỡng thái quá; trái lại, chính Ià Trung Đạo (Majjhimā Paṭipadā: Middle Path/Course).
Đó Ià không dính mắc vào những cực đoan nhị nguyên.

•

Về sau Phật lại giảng giải rộng nghĩa hơn về Bát Chánh Đạo trong Đại kinh Bốn Mươi
(Mahācattārīsaka Sutta -The Great Forty). Chủ yếu của kinh này, Phật nêu lên vai trò
quan trọng của Chánh kiến (Hiểu biết chân chánh) đối với công đức hữu lậu và vô lậu
và nhấn mạnh đến chỗ công đức hữu lậu đưa đến tái sinh. Đặc biệt trong đó Phật thêm
hai chi dành riêng cho vị A la hán là Chánh trí (Sammā-ñāṇa: perfect insight) và Chánh
giải thoát (Sammā-vimutti: perfect deleverance). Với vị A la hán được gọi là bậc Vô Học
(Sekha-One who no longer needs religious training) thì có 10 chi, gọi là
Dasaṅgasamannāgata-arahā hoti. Bậc Vô Học Ià những vị đã được luyện tập đầy đủ 3
môn Giới, Định, Huệ, không còn cần luyện tập nữa. Với bậc Hữu Học (Sekha-One who
needs religious training) thì có 8 chi, gọi là Aṭṭhaṅgasamannāgata-sekha-patipadā. Đây
là những vị còn đang trên đường tu tập.

•

Đây là phương thức đưa đến chấm dứt những xung đột nội tâm, dẹp bỏ tri kiến nhị biên,
phát sinh đức hạnh cao thượng, tuệ trí, giác ngộ, và giải thoát. Cho nên phương thức
này bao gồm Giới, Định và Huệ. Giới là lối sống có đạo Đức, có nhân cách đúng của
con người tỉnh ngộ. Định là năng lực tâm vững chắc; tức ý thức vắng mặt, tâm tathā
hiển lộ thường trực. Nhận thức không dao động trước tất cả đối tượng giác quan. Huệ
là sự lãnh hội chân lý rõ ràng và đầy đủ về chân tánh hiện tượng thế gian bằng tánh
nhận thức biết.

•

Về sau, bài pháp này được ghi lại trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-cakkappa
vattana Sutta). Đây Ià lúc Phật chưa có một đệ tử nào theo Ngài. Trọng tâm pháp này,
Phật nhắm dạy người còn đang trên đường tu -thông thường được xếp Ià hàng "Hữu
Học" (Sekha- a noble learner) - tránh áp dụng (anuyoga- application) hai cực đoan: dục
lạc thái quá (kāma-sukkhallikānuyoga-materialistic self-indulgence) và tự mình hành hạ
mình (attakilamatha-self-mortification). Riêng bậc A la hán thì thêm hai chi: chánh định
đưa đến chánh trí (sammā-niivà) và chánh giải thoát (sammā-vimutti).
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Phật cho biết, người mới tu hay người tu mà chưa đắc quả A La Hán, trước nhất là phải
thông suốt và sở hữu chánh kiến. Phật đặt vai trò quan trọng của chánh kiến trong tiến
trình tu tập theo Bát Chánh Đạo. Nếu tu mà chưa kinh nghiệm về chánh kiến hay không
có chánh kiến, ta sẽ hiểu sai, biết sai, nhìn sai, suy nghĩ sai, nhận thức sai nhiều vấn đề
trong cuộc sống hằng ngày trong lãnh vực đời và đạo. Sau cùng, trên mặt tâm linh ta
sẽ bế tắc. Ta dễ đánh giá sai lầm người và mọi việc khác. Ta sẽ có lời nói sai lầm, phê
phán sai, nhận định sai, hành động sai, có lối sống sai, có tà hạnh trong các dục, có sự
tinh tấn sai, có niệm sai, và cuối cũng Ià có định sai (tà định).
Sau cùng, muốn đạt được chánh định, phải thành tựu vững chắc chánh niệm. Mấu chốt
quan trọng của Bát Chánh Đạo nằm ở chánh kiến và chánh niệm. Hiểu sai và thực hành
sai chánh niệm, Bát Chánh Đạo sẽ không đạt được kết quả tối hậu Ià chấm dứt khổ.

KHAI TRIỂN
Tám chi trong Bát Chánh Đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.

1. Chánh kiến P: sammā-diṭṭhi; Skt: samyag-darsana = right seeing, right views, right
understanding: thấy đúng, nhìn đúng, hiểu biết đúng. Chánh kiến Ià sự lãnh hội hay hiểu biết
được điều gì sai, điều gì đúng; điều gì không thiện, điều gì thiện. Nó Ià bước quan trọng đầu
tiên đưa đến chấm dứt những quan điểm chủ quan, có tuệ trí. Trở ngại của chánh kiến Ià quan
niệm sai lầm của cá nhân hay tà kiến về "Ta." Thuật ngữ gọi Ià "thân kiến" (sakkāya-ditthi = the
misconception of individuality). Thân kiến Ià sợi dây ghê gớm nhất trong ngũ kiến (thân kiến,
biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ kiến), nó cản trở ta trên đường tu hay vào dòng thánh
(sotāpatti - the stream of holiness). Vì thế khi chánh kiến thực sự có mặt trong ta, trí năng không
còn mê chấp, nó chuyển hóa con người phàm tục trở thành người cao thượng.

Sự lãnh hội này bao gồm:
•

Hiểu rõ 1) sát sanh (killing), 2) trộm cắp (stealing), 3) tà dâm (sexual misconduct), 4) nói láo
(lying), nói đâm thọc, gây chia rẽ, gây ly gián, phá hoại sự hòa hợp, 5) phỉ báng, tức nói xấu
(slandering), 6) Nói lời thô bỉ (rude speech), lỗ mãng (harshness), 7) ngồi lê đôi mách
(gossip), nói chuyện phù phiếm (frivolous talk), 8) tham lam (covetousness), 9) sân hận
(aversion) và 10) tà kiến (wrong views) Ià không phân biệt được sai quấy hay bất thiện.

•

Hiểu biết rõ gốc rễ 10 bất thiện pháp:
1. Về thân kiến, Phật nói có 3 loại: 1) Sát sanh, 2) Lấy của không cho, 3) Tà hạnh trong
các dục với phụ nữ.
2. Về miệng, Phật nói có 4 loại: 1) Cố ý vọng ngữ: biết; nói không biết; không biết; nói biết;
thấy; nói không thấy; không thấy; nói thấy. 2) Nói hai lưỡi, đâm thọc, gây chia rẽ, gây ly
gián, phá hoại sự hòa hợp. 3) Nói lời thô ác, khiến người đau khổ, tức giận, không đưa
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đến thiền định. 4) Nói lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời không lợi ích, không
thuận lý.
3. Về ý, Phật nói có 3 loại: 1) Tham ái, tham lam (greed) tài vật kẻ khác. 2) Từ tâm sân
(hate) nổi lên ý hại người bằng nhiều cách. 3) Tâm si (delusion) Ià có tà kiến, có tưởng
điên đảo.
Phật dạy 10 hành động đúng pháp, đúng đạo, như:

•

Về thân: 1) Từ bỏ sát sanh, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh
và loài hữu tình. 2) Từ bỏ lấy của không cho. 3) Từ bỏ tà hạnh đối với các dục với phụ nữ.
•

•

Về miệng: 1) không cố ý vọng ngữ: biết; nói biết. Không biết; nói không biết.Thấy;
nói thấy. Không thấy, nói không thấy. 2) Từ bỏ nói hai lưỡi: không nghe điều gì ở
chỗ này đến chỗ kia nói lại, cũng không nghe điều gì ở chỗ kia đến chỗ khác nói lại;
không gây chia rẽ, không gây ly gián, và cũng không phá hoại sự hòa hợp. 3) Từ bỏ
lời nói ác độc: nói lời nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp
lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. 4) Từ bỏ lời nói phù phiếm: nói đúng thời,
nói những lời chân thật, có ý nghĩa, hợp Chánh pháp, thuận lý, có lợi ích.

Về ý: 1) không tham ái, không tham tài vật kẻ khác. 2) Không sân, không khởi ý hại người.
3) Có chánh kiến, không có tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến điên
đảo.

Chánh kiến cũng được mô tả Ià sự lãnh hội Pháp Duyên Khởi:
1) già, chết,
2) sanh,
3) sự hiện hữu hay sự trở thành (hữu-bhavà: becoming),
4) chấp thủ (cũnging: upādāna),
5) khát ái (craving: taiṇhā),
6) thọ (sensation: vedanā),
7) xúc (contact: phassa),
8) sáu căn: (the six sense-spheres: saḷayatana),
9) sự kết hợp của tâm và thân hay danh và sắc (nāma-rūpa; mind and physical),
10) thức (consciousness: viññāṇa),
11) hành (karmic formations: saṅkhāra),
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12) ba lậu hoặc (the mental intoxicants: āsava) Ià dục (sensuality: kāma), hữu tức sự tái sinh
(rebirth: bhava), và vô minh (ignorance: avịjjā).

Nếu biết rõ nguồn gốc các tiến trình hình thành và chấm dứt của 12 chi nêu trên, ta sẽ có chánh
kiến và lãnh hội 3 đặc tính hiện tượng Ià vô thường, khổ và vô ngã.

Trong Đại kinh Bốn Mươi, Đức Phật đề cao vai trò chánh kiến và Ngài vạch ra những chi tiết
về chánh kiến để các vị đệ tử Phật hiểu rõ những ý nghĩa và tác dụng của việc thực hành chánh
kiến. Nếu thấm nhuần chánh kiến, ta sẽ phân biệt rõ giữa tà kiến và chánh kiến. Thân, lời, ý
được trong sạch đều dựa trên chánh kiến.

Phật xếp vai trò chánh kiến trong nhiều lãnh vực khác nhau. Thí dụ như chánh kiến hữu lậu,
chánh kiến vô lậu. Ngoài ra với chánh kiến, ta nhận ra các loại tà tư duy, chánh tư duy, tà ngữ,
chánh ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; tà mạng, chánh mạng; tà niệm, chánh niệm; tà định, chánh
định.

- Thế nào Ià chánh kiến đi hàng đầu? Phật nói: - Tuệ tri tà kiến (wrong view) Ià tà kiến và chánh
kiến Ià chánh kiến. Như vậy Ià chánh kiến của vị ấy. (Đây Ià hiểu biết bản thể (tánh) của thực
tại đúng hay sai như thế nào)

- Thế nào Ià tà kiến? Phật nói: - Không có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự
(sacrificed), không có quả báo các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác,
không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh (no being who are reborn
spontaneously); ở đời không có các vị Sa môn, Bà là môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau
khi với thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bố Iên. Như vậy, Ià tà kiến.
- Thế nào Ià chánh kiến?...Phật chia chánh kiến có hai loại: chánh kiến hữu lậu (right view that
is affected by taints), thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y (conduces to a favorable rebirth)
(upadhivepakka-clings to rebirth); chánh kiến thuộc loại bậc Thánh, vô lậu (anasavà-taintless),
siêu thế (lokuttara: supramundane), thuộc đạo chi (maggaṅga: a factor of the path).

- Thế nào Ià chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Phật giải thích: - Có
bố thí, có cũng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có
mẹ, có cha, có các loài hóa sanh; ở đời có các vị Sa môn, Bà là môn, chánh hướng, chánh
hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bố lên. Như vậy, Ià chánh kiến hữu
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y.
- Thế nào là Chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu (taintless), siêu thế, thuộc đạo chi? Phật giải
thích: - Phàm cái gì, này các Tỳ kheo, thuộc trí tuệ, tuệ căn (the faculty of wisdom), tuệ lực (the
power of wisdom), trạch pháp giác chi (the investigation-of-states enlightenment factor), chánh
kiến đạo chi (the path factor of right view) của một tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh
đạo, có vô lậu tâm (anasavàcitta- a thought free from intoxication), có Thánh tâm (ariyacitta THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 2

trang 26

perfect thought). Chánh kiến như vậy, này các Tỳ kheo, thuộc bậc thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc
đạo chi.

Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến (to abandon wrong view), thành tựu chánh kiến; như vậy là chánh
tinh tấn (right effort) của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt được và an trú
chánh kiến (abides right view); như vậy là chánh niệm (right mindfulness) của vị ấy.
Như vậy, ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn,
chánh niệm.

Ở đây, này các Tỳ kheo, thế nào là chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ
tri chánh tư duy là chánh tư duy. Như vậy là chánh kiến của vị ấy. Phật giảng về tà tư duy:
- Dục tư duy (the intention of sensual desire), sân tư duy (the intention of ill-will), hại tư duy (the
intention of cruelty). Như vậy là tà tư duy.
Giảng về chánh tư duy Phật nói: - Chánh tư duy, này các Tỳ kheo, ta nói có hai loại: có loại tư
duy hữu lậu, thuộc phước báo đưa đến quả sanh y... Đây là loại ly dục tư duy, vô sân tư duy,
bất hại tư duy.

Về loại thứ hai, Phật nói: - Chánh tư duy thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi.
Về chánh tư duy này, Phật giải thích: "Phàm cái gì thuộc suy tư; tầm cầu, tư duy, ngữ hành
(verbal formation) do sự hoàn toàn chú tâm chuyên tâm của một vị tu tập chánh đạo, thành thục
trong chánh đạo, có vô lậu tâm, có chánh tâm; chánh tư duy như vậy; này các Tỳ kheo, thuộc
bậc chánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Ai tinh tấn đoạn trừ tà tư duy, thành tựu chánh tư
duy, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn tận trừ tà tư duy, chứng đạt và
an trú chánh tư duy, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy
vòng theo chánh tư duy, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm... " (Trung Bộ kinh III,
117. Đại Kinh Bốn Mươi, tr.238-241)

(Còn tiếp theo về Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn)

Sau cùng, chánh kiến bao gồm lãnh hội 4 Chân lý Cao Thượng (Tứ Diệu Đế) và 3 chân tánh
hiện tượng hay Tam Pháp Ấn, gồm Vô thường, Khổ, và Vô ngã. Đây là nhận ra rõ rằng tất cả
hiện tượng thế gian đều vô thường, hiểu rõ nội tâm là một bãi chiến trường xung đột, và hiểu
rõ tất cả hiện tượng thế gian đều vô ngã hay không thực chất tính.

Khi đã lãnh hội rõ ràng tất cả những điều như thế, vị ấy được gọi là người thông suốt giáo lý
hay người ngộ được chân tính của vạn pháp (realized the true nature of things). Đây chính là
lúc tuệ trí (insight) vị ấy được mở rộng hay tăng trưởng. Vị ấy nhận ra rõ ràng sự thăng trầm
của dòng sinh diệt của tất cả sự vật (the stream of growth and decay of all things) là một qui
luật. Tất cả hiện tuợng luôn luôn ở trong tiến trình trở thành. Từ đó tri kiến (ñāṇa: knowledge)
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vị ấy không còn dính mắc với hiện tượng thế gian; trái lại ở trong trạng thái xả, tức trạng thái
bình thản (even state). Ngay nơi đây, "thân kiến" tức cá tính hay tính chất cá nhân (individuality=
sakkāya-diṭṭhi) chấm dứt, con người phàm tục (putiujjana) chuyển thành (transforms into) bậc
thánh. Lúc bấy giờ tâm thoát khỏi những chấp trước và tham ái.

Tóm lại điểm then chốt trong chánh kiến là:

1. Trên phạm vi Tục đế, ta cần đạt được tri kiến tương ưng chân lý (saccānulomijañāṇa knowledge in conformity with the truths). Phần này gồm 2 điểm:
1) Hiểu biết hay nhận thức (pajānāti - understanding, knowing, cognition) khổ, hiểu biết
nguyên nhân của khổ, hiểu biết sự diệt khổ, và hiểu biết con đường đưa đến sự diệt
khổ.
2) Ta là chủ của nghiệp do ta tạo nên là chánh kiến. (x.t. Trung Bộ Kinh I, Kinh Chánh
Tri Kiến, trang 111, trong đó Ngài Xá Lợi phát giảng chi tiết.)

2. Trên phạm vi chân đế, ta cần đạt được tri kiến thể nhập chân lý (saccapaṭivedhañāṇa knowledge in penetration into the truths). Phần này gồm 2 điểm:
1) Biết như thật khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ, và con đường đưa đến diệt khổ.
2) Biết như thật ta là chủ của nghiệp do ta tạo nên. Triệt tiêu được ý niệm "Ta," ý niệm
về nghiệp chấm dứt. Không có nghiệp để trả và cũng không có người chịu quả báo.

Tóm kết:
Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo gồm hai chủ điểm:

1) Quan niệm Chánh kiến: - Trí năng nắm được những nguyên tắc qui định về chánh kiến
trong giáo lý. Trí năng lãnh hội đúng chánh pháp và quan sát sâu sắc về ý nghĩa của nội
dung chánh kiến. Cuối cùng trí năng đạt được hiểu rõ ràng nội dung chánh kiến. Thuật
ngữ gọi trạng thái này là "Chánh kiến phù hợp (tương ưng) với chân lý'' ("saccānulomikasammādiṭṭhi - the right view in conformity with the truths." Vì vậy, nếu trí năng không nắm
vững quan niệm chánh kiến gồm những nội dung như thế nào, ta khó đạt được tương
ưng “-ānulomika = conformity, suitable, fit, agreeable” với chân lý. Và như vậy ta sẽ không
đạt được thể nghiệm chánh kiến (experiential right view). Lý do, thể nghiệm là kinh nghiệm
dựa trên cách ta đã nắm vững điều ta đã lãnh hội, đã nhận thức rõ ràng, và đã ghi nhớ
điều đó. Điều đó thực sự đã nội tại trong nhận thức của ta. Đó là nhận thức cô động.
2) Thể nghiệm chánh kiến: - Trí huệ khởi lên bằng cách thể nhập trực tiếp giáo lý bằng
chính kinh nghiệm của ta. Sự thể nghiệm này phải dựa vào sự nắm vững quan niệm
THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 2

trang 28

chánh kiến (conceptual right view) do giáo lý qui định. Nếu đạt được như thế, gọi là chánh
kiến thể nhập chân lý ("saccapafivedha-sammādiffhi - the right view penetrates into the
truth"). Khi đã thực sự thể nhập chánh kiến, chính chánh kiến đã nội tại trong nhận thức
cô động của ta. Từ đó, 3 nghiệp của ta sẽ thanh tịnh, thấy biết như thật sẽ thường xuyên
gắn liền trong 4 oai nghi. Cuối cùng, trí huệ được triển khai; phàm tình vọng chấp hay
năng lực vô minh không còn khả năng thúc đẩy tâm ta đi vào tà kiến. Tâm nhị nguyên
chấm dứt. Dính mắc chấm dứt. Theo đó, khổ cũng chấm dứt. Ở trường hợp này, chánh
kiến được xem là nền tảng của nhận thức biết không lời, tức tâm như.

2. Chánh tư duy: Sự suy nghĩ chân chính, ý định đúng đắn: P: sammā-sankappa; Skt:
samyaksamkalpa, right thought, right intention. Nó cũng có nghĩa định hướng đúng về điều gì
mà ta nhắm tới hay những nguyện vọng chân chính về mục tiêu nào mà ta xây dựng để đạt
đến. Hiểu biết đúng và hiểu biết sai lầm, đạo đức và phi đạo đức, tán thành (approval) và
không tán thành (disapproval), Ưa và không ưa, thích và không thích, bằng lòng và không
bằng lòng, nói chung đều tùy thuộc vào cách mà những trạng thái nhận thức đó được nhìn
đến. Nếu chung được nhìn bằng ý định (intention) không chân chính, sự thật sẽ trở thành
giả dối, đúng sẽ trở thành sai, tốt sẽ trở thành xấu, hiền lương sẽ trở thành hung ác, chánh
sẽ trở thành tà. Tiếp theo, quan điểm phi đạo đức sẽ xảy ra, bất mãn sẽ xảy ra, dán nhãn hay
chụp mũ xấu, ác sẽ xảy ra. Rồi tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng không làm sao tránh khỏi khi cái
nhìn bằng ý định không chân chính đã được hình thành trong tâm. Cho nên, chánh tư
duy là ý định chân chánh, nó là một trạng thái được phát ra từ trong tâm chân thật của một
người với những hành động trong sạch, không thành kiến, không định kiến với đối tượng.
Quan điểm không dính mắc (a detached view), không chủ quan, không thiên lệch được xem là
chánh tư duy. Thành kiến chủ quan được xem là tà tư duy.
Trong khi phát triển chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn, tư tưởng cũng phải kết hợp với suy nghĩ
chân chính. Thế nào là suy nghĩ chân chính? Đó là không có niệm ích kỷ (selfish thought), niệm
đố kỵ mà có sự suy nghĩ hòa hợp (harmonious thinking). Thiếu suy nghĩ hòa hợp thì không có
chánh tư duy. Bởi vì tâm luôn luôn đố kỵ, niệm ích kỷ luôn luôn xuất hiện. Vì thế, khi có suy
nghĩ hòa hợp, thân, lời, và ý nghiệp được biểu lộ đều ở trong trạng thái đúng đắn, chân thật,
vui tuơi, và hiền hòa. Tâm luôn luôn hướng đến lòng vị tha, nhân từ, không tham dục, không
gian ác và không hung bạo.
Trong cuộc sống hằng ngày, tất cả mọi người đều thường xuyên biểu lộ ý định hay nguyện
vọng của mình qua những công việc khác nhau. Do đó, nếu niệm ác, niệm tà, niệm hại nguời
được gắn liền trong đó, hành động ác của thân kiến và lời sẽ được tung ra. Đố kỵ và thù hận,
gian tham và hiểm độc sẽ khó tránh khỏi. Vì vậy, điều hợp được suy nghĩ đến hướng đúng đắn,
ta có khả năng tạo ra năng lực ý định chân chính. Hành động trong sạch được xây dựng trên
chánh tư duy. Hành động gian ác được xây dựng trên tà tư duy.

3. Chánh ngữ: P: sammā-vācā; Skt: samyagvāk:

right speech. Trên nguyên tắc, chánh
ngữ được đặt trên chánh hạnh (right conduct). Người có chánh hạnh luôn luôn có chánh ngữ.
Vì người đó không bao giờ dám nói láo với ai điều gì, dù điều nhỏ nhặt. Còn người tà hạnh, dễ
dàng nói láo với người khác, dù chuyện nhỏ nhặt. Họ khó có thể kiểm soát tâm ý (mind).
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Chánh ngữ không những nói lời chân thật mà còn mang tính chân thành (sincerity) trong khi
nói với ai về điều gì. Chánh ngữ gồm những nghĩa:

1.

Lời nói chân thật, thân mật dịu dàng, vui tươi và hòa ái (friendly and benevolence), nói
đúng thời, đúng chỗ;
2.

Không dùng lời nói xấu sau lưng (backbiting), không dùng lời thô bỉ hay lời nói bất
lịch sự (rude), lời vô lễ (pharusā-vācā: harsh language or impolite speech), lời hiểm
độc (malicious), lời vu khống (pisuṇā-vācā: slander), lời lăng nhục (abusive), lời thô
tục (vulgar), gây sự (quarrelsome) hay lời công kích kịch liệt (invective language)
với ai.

3. Không ngồi lê đôi mách (gossip), nói vẩn vơ (idle), nói chuyện phù phiếm (vain talk), và vô
nghĩa (samphappalāpa: frivolous and senseless talk).

4.

Không nói dối (musāvāda: telling lies), không phá tan sự hòa hợp (disunity), hòa thuận
(disharmony) giữa cá nhân hay đoàn thể. Khi không thể nói điều gì hữu ích, thì im lặng.
Đây là sự im lặng cao thượng. (x.t. Trung Bộ 1, 161)
Như trong Kinh Tăng Chi Ailguttara Nikaya X, 176, Phật dạy: "Vị ấy không bao giờ biết
nói dối... Nghe nơi đây, không bao giờ lặp lại nơi kia... tránh nói lời thô bỉ, lỗ mãng (harsh
language) ... Đây gọi là chánh ngữ"
Trong Tương Ưng bộ kinh II, 273, trang 482, Ngài Mục Kiền Liên giải thích sự im lặng của
bậc thánh là đạt được Thiền thứ hai. Đó là khi tất cả sự nói lầm bầm trong tâm dừng lại
(all mental babbling ceases) với sự chấm dứt tầm tứ (vitakka-vicāranaṃ vūpasamā). Điều
này đã đuợc Phật kinh nghiệm trong từng Thiền Thứ hai là Định Không Tầm Không Tứ.

4. Chánh nghiệp: P: Sammā-kammanta; Skt: Samyakkarmānta: right or proper action,
right conduct. Thông thường, chánh nghiệp là hành động chân chánh hay đứng đắn, gồm:
•

không sát sinh (pāṇātipā ā veramaṇi: abstaining from killing),

•

không lấy của không cho (adinnādānā veramaṇī: abstaining from stealing),

•

không tà dâm (kāmesu micchācārā veramaṇī: abstaining from unlawful sexual
intercourse).

Trong Đại Kinh Bốn Mươi, kinh Mahācattārīsaka Sutta (Trung Bộ Kinh III, tr. 242-243),
Phật giải thích: - Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục là tà nghiệp.
Như vậy, khi thể hiện chánh nghiệp như lời Phật dạy nêu trên là ta làm bất cứ việc gì
mà không gây đau đớn cho tất cả chúng sinh; luôn luôn có thiện cảm với tất cả chúng sinh, vì
hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.
Ở mức độ cao hơn, trong Đại Kinh Bốn Mươi (Mahācattārīsaka Sutta) thuộc Trung Bộ
Kinh III, tr. 242-243), Phật phân biệt rõ hai loại chánh nghiệp:
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1) Việc làm mà muốn có phần công đức (puññā-bhāgiya: a share in merit) là loại chánh
nghiệp thuộc hữu lậu (sāsava) vì có ham muốn phước báu. Đó là nghiệp công đức (puñña
kamma: meritorious actions). Trong việc làm này được xem là thiện nghiệp. Thiện nghiệp là
những hành động không tham, không sân, không si, hòa hợp, hòa bình, rộng lượng
(generosity), không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng làm với động cơ ham muốn.
2) Việc làm mà chẳng mong cầu chi cả cho mình là chánh nghiệp hoàn toàn, trong đó
không có ham muốn được phước báu. Đó là chánh nghiệp vô lậu (anāsava). Trong việc làm
này tâm vô lậu (anāsavacitta), tức là lậu hoặc không phát sinh trong tiến trình này, vì ta làm với
trạng thái tâm cao thượng (ariyacitta), tức làm bằng tánh nhận thức biết. Thiền tông gọi là "làm
trong chân tâm hay trong tánh giác, hoặc làm trong niệm vô niệm."
Khi làm những việc như thế, ta không mong cầu quả báo thiện (kusala vipāka: good
effect) trong đời này hay đời sau. Đó là chánh nghiệp thuộc bậc Thánh. Trong đó chỉ có thái độ
của tâm mà không có mục đích công đức, không có ý niệm thiện nghiệp (kusala kamma: a good
action) đi kèm theo hành động. Nếu hành động được làm với mục đích đạt được công đức hay
mong cầu đạt được hạnh phúc tái sinh, trong ý nghĩa rốt ráo (in the ultimate sense), đó là hành
động phản ngược lại chánh nghiệp vô lậu. Những nghiệp như thế không hoàn hảo vì chúng
vẫn còn mang lại quả báo đời sau.
Chánh nghiệp trong Bát Chánh Đạo đúng nghĩa của nó là ngoài công đức (beyond merit)
và tội (sin). Bất kỳ hành động nào làm vì mục đích đạt được công đức được xem là hành động
thiện. Những hành động này sẽ mang lại quả báo tốt (P: kusala vipāka: a good effect), nhưng
đó không phải là chánh nghiệp. Bởi vì, nghiệp công đức (puñña kamma: meritorious actions)
tuy tốt, nhưng vẫn còn mang lại tái sinh. Lý do là trong chánh nghiệp này có thái độ của tâm
phàm phu, tức ý căn.

5. Chánh Mạng: P: sammā-ājīvā; Skt: samyagā-jīva: Right livelihood, right living: Chánh
mạng không những là cuộc sống không làm tổn thường đến người và sinh vật khác mà còn là
cuộc sống không tham và không ích kỷ. Nó là một cuộc sống bình dị bằng cách sinh sống với
những nghề nghiệp lương thiện và trong sạch của mình. Nghề nghiệp lương thiện đó bao gồm
không trộm cắp, không mua bán hàng lậu, không mua bán cần sa, ma túy, không mua bán đồ
giả, không lừa đảo, không gạt gẫm, không gian trá, không mua bán vũ khí giết người, không
bán thịt cá sống, không bán rượu, không bán thuốc độc, không bán văn hóa phẩm khiêu dâm
(pornographic literature) và tranh ảnh khiêu dâm (obscene pictures), không bán người.
Tác dụng của chánh mạng giúp cho giới đức được thực hiện trọn vẹn.
Trong Đại Kinh Bốn Mươi, Phật dạy: "Lừa dối, nói lời mê ly, hiện tướng, gian trá, lấy Iợi cầu lợi
là Tà Mạng." Về chánh mạng, Phật nói có hai loại: 1) Chánh mạng hữu lậu là từ bỏ tà mạng,
nuôi sống với chánh mạng. Đây Ià chánh mạng hữu lậu, thuộc phước báo, đến còn tái sanh.
2) Chánh mạng của bậc Thánh là "Từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng, thuần thục trong
Thánh đạo."

6. Chánh tinh tấn:

nhiệt tâm, cố gắng, ráng sức đúng: P: sammā-vāyāma; Skt:
samyagvyāyāmā; right exertion, right effort, right zeal. Đây Ià sự nỗ lực (an endeavour) để tiến
đến hoàn thành mục tiêu của Bát Chánh Đạo. Dù sống trong cuộc sống thăng trầm (in the
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vicissitudes of life), nếu đã dấn thân trên đường thiền, người tu thiền cần thực hiện được 4 sự
nỗ lực:
1. Nỗ lực tránh phát sinh điều ác (trong tâm) và những điều bất thiện chưa phát sinh.
Đây là sự nỗ lực bảo vệ hay kềm chế hoặc gìn giữ sáu căn hay kềm chế thân và tâm tránh dính
mắc vào sáu trần. Những điều ác hay bất thiện bên ngoài tâm được xem như sách báo, phim
ảnh, bài hát đồi trụy, khiêu dâm gây ảnh hưởng xấu đến tâm, hoặc làm cho tâm đam mê, ghiền
nghiện đến những thứ đó, làm trở ngại cho việc dụng công tu thiền và làm cho hạnh phúc gia
đình bị đe dọa. Chúng có khả năng làm cho tâm mất an tịnh, không trong sạch, khó vào định
hay khó giữ chánh niệm, và không thể nào quân bình hay hài hòa được giữa tâm và thân.
2. Nỗ lực chấm dứt điều ác hay bất thiện đã phát sinh. Những điều ác hay bất thiện
này được xem như bài bạc, hút xách xì ke ma túy, ruợu chè, sách báo, phim ảnh, bài hát đồi
trụy, khiêu dâm gây ảnh hưởng xấu đến tâm và thân, hoặc làm cho tâm đam mê, ghiền nghiện
đến những thứ đó, làm trở ngại cho việc dụng công tu thiền và làm cho hạnh phúc gia đình bi
đe dọa. Nếu nhận thấy ta đã rơi vào những điều ác hay bất thiện đó, ta cố gắng chấm dứt
chúng.
3. Nỗ lực làm sinh khởi và phát triển việc thiện chưa phát sinh. Đối với Thiền, đây là ta
nỗ lực làm sinh khởi niệm chân như hay vô niệm hoặc biết không lời. Ngoài ra, nếu chưa sinh
khởi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, và tâm xả, ta cần làm sinh khởi 4 loại tâm này. Và phát triển việc
thiện chưa phát sinh đây là ta cần hướng tâm đến việc phát huy tinh thần bồ tát là Bi và Huệ.
Với Bi ta sống vì tha nhân. Với Huệ, ta tránh được những cơn mê, lầm lạc vào 5 qui luật trong
hiện tượng thế gian, phát triển tinh thần bồ tát, vì tha nhân, và phát triển tiềm năng hoạt động
của tánh biết.
4. Nỗ lực duy trì thiện pháp và gia tăng chúng. Thiện pháp ở đây bao gồm những pháp
như chánh niệm tỉnh giác (SATI SAMPAJAÑÑA), chỉ (SAMATHA), biết không lời, hoặc định
(SAMĀDHI), và bình thản (UPEKKHA), hoặc tứ vô lượng tâm (TỪ, BI, HỈ, XẢ). Nếu ta đã kinh
nghiệm được những trạng thái nói trên, ta cần duy trì và gia tăng chúng.

Tác dụng của tất cả 4 sự nỗ lực hay cố gắng nói trên đưa đến giải quyết xung đột nội tâm, giúp
tâm thoát khỏi bất thiện pháp, không kẹt hai bên, đưa đến thanh thản, và trợ duyên cho việc
hoàn thành mục tiêu tu tập; giúp ta đạt được tỉnh thức trong 4 oai nghi, an trú trong như thật.

7. Chánh niệm: Sự nhận biết đúng, hoặc sự chú tâm đúng: P: sammā-sati Skt: samyaksmṛti: right awareness or right mindfulness. Thường được dịch sang tiếng Anh là "right
mindfulness." Trong Phật giáo, từ "sati" có những nghĩa tương ứng với tiếng Việt: suy nghĩ
(thought), sự nhớ lại (recollection), sự ngẫm nghĩ (reflection); sự chú ý (attention), sự lưu tâm
(attentiveness), sự chú tâm (mindfulness), sự nhận biết (awareness)... (xem thêm Thuật ngữ
Niệm).
CHÁNH NIỆM THEO NGHĨA THÔNG THƯỜNG

Thông thường từ “sati” được dịch sang tiếng Anh là "Mindfulness." Từ này có nghĩa sự "chú
tâm" cộng thêm sự "chú ý." Khi có chú tâm và chú ý, tất nhiên phải có trí năng, ý thức, tri thức,
tự ngã, và cộng thêm những mục đích muốn (purposeful desires) của hành động. Bởi vì trước
khi chú tâm, ta phải có mục đích gì trong sự chú tâm đó, chứ không thể chú tâm "trống rỗng."
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Khi đã có mục đích làm việc gì, tất nhiên phải có ý muốn hay ý định trong đó. 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.
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 chiều hướng này, nội dung chánh niệm có trí năng, có tự ngã, và có mục đích
với ý muốn đạt được điều gì.
Như thế, chánh niệm này không phù hợp với chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, vì nó không
thể giúp ta hoàn thành chánh định hay loại bỏ tâm nhị nguyên, tâm dính mắc với ngoại trần
(outside world). Lý do là trong trạng thái 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: có đối tượng, có ta; có
trí năng, có mục đích; cố ý đồ, có thận trọng. Nói chung là có sự đối đãi trong đó.
Tuy nhiên, trong bước đầu tu pháp Sổ Tức (Đếm Hơi Thở) trong Pháp Niệm Hít Vào Thở Ra
(Ānapānasati), ta cần 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 Sổ Tức, ta
phải bỏ phương pháp chánh niệm theo dõi hơi thở hay thở đếm. Nếu không bỏ, ta sẽ dậm chân
một chỗ ở lối nhớ đếm (từ 1 tới 10) hay nhớ theo dõi hơi thở vào, ra. Do đó, ta không thể thoát
ra khỏi hai bên. Vì vậy, khi lên mức cao hơn, ta nên áp dụng chiêu thức "chú ý trống rỗng"
("bare attention") hay "quan sát trống rỗng" ("bare observation") vào hơi thở, nếu ta vẫn duy trì
chú tâm-mindfulness. Tức là ta không còn tập chú vào hơi thở nữa mà chỉ có sự thầm nhận
biết (tacit awareness) về hơi thở vào và ra, dài hay ngắn mà thôi. Có như thế ta mới cắt đứt
được quán tính biện luận của trí năng hay quan tính phân biệt của ý thức về hơi thở vào, ra,
thô, tế như thế nào. Nếu ta không thực hiện chú ý trống rỗng hay quan sát trống rỗng, dứt
khoát ta không thể nào kinh nghiệm được vô niệm (thầm nhận biết), chánh niệm tỉnh giác (tỉnh
thức biết), hay niệm chân như (nhận thức biết không lời). Tự ngã, ý căn, trí năng, hoặc ý thức
vẫn thường xuyên có mặt. Như vậy, tác dụng của chánh niệm này sẽ không giúp ta đánh thức
được tiềm năng hoạt động của Tánh giác. Tâm thuần nhất, tức định không thể có mặt. Cho
nên, trong trường hợp này, ta cần biết rõ thực chất chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, chính là
niệm biết không lời.

TÁC DỤNG CHÁNH NIỆM THEO NGHĨA THÔNG THƯỜNG

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, trong nghề không lương thiện như trộm
cướp, mua bán hàng lậu, vân vân. Đấy Ià vì mọi người dù muốn đạt được mục tiêu khi chú tâm
làm công việc gì nên tất cả đều phải sử dụng chánh niệm. Đây Ià sự thật. 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 chân như tụng kinh, gõ mõ, lần tràng hạt, niệm Phật, may
vá, lái xe, cuốc đất, giải phẫu, nhổ răng, sửa da mặt, 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), vân vân; đây Ià 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
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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. Thí dụ như thất bại hoàn toàn hay có thể xảy ra tai nạn,
hoặc hỏng việc.
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, tập trung ý nghĩ đến việc đó mà thôi. 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, 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 vệ 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, 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 kiểu
này. Người tụng kinh cũng áp dụng được, người làm việc thiện cũng áp dụng được, người
hành nghề bất chính cũng áp dụng được. Chỉ vì tất cả đều phải chú tâm vào công việc đang
làm. Có chú tâm, có chú ý, ta mới chận đứng tâm lăng xăng. 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.

Thí dụ 3
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 đến dọn nhà ngay mà không sợ xảy ra
điều gì nguy hiễm. 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.
Bởi vì chánh niệm của Bát Chánh Đạo không có dính líu với thế giới bên ngoài như thế. Thế
giới bên ngoài như là thế giới của kinh nghiệm. Kinh nghiệm là sự phản ánh thế giới bên ngoài
thông qua các tiến trình hoạt động của các căn và đặc biệt là do chức năng của ý thức, ý căn
bao gồm trí năng và tri thức đảm nhận. Nó không liên hệ gì đến chứng ngộ và phát triển trí tuệ
tâm linh.
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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 hay may vá hoặc thiền hành. Chỉ vì toàn bộ những niệm
này là niệm biết có lời (verbal knowledge). Nhưng nếu muốn hạn chế tâm lo ra để tập trung tâm
ý vào một việc, thì phương pháp này có hiệu quả tốt nhất.

Ta có thể kết luận, 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, vân vân.

CHÁNH NIỆM THEO NGHĨA TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO

Trong nghĩa của 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. Trong chánh niệm này không có 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 tự ngã. Do đó, khi xuất hiện trong Bát Chánh Đạo, "sati" có nghĩa sự nhận biết (awareness).
Đây là sự nhận biết đối tượng mà vọng tâm không có mặt. Nó không giống như trạng 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 Bát Chánh Đạo là
cách mạng hóa nội tâm, dẹp tan 3 năng lực tự ngã là trí năng suy luận, ý căn suy nghĩ, tính
toán, ý thức phân biệt hai bên. 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 vọng tâm?
Làm sao từ trong chánh niệm phát triển được trí tuệ tâm linh?
Vì thế chánh niệm của đức Phật không phải là tâm tập chú vào ngoại trần. Nó là cái biết rõ ràng
mọi hành động và sự kiện. Sự nhận biết này là trí không lời (wordless insight). Trong đó không
có sự quyết đoán (assertion) hay so sánh, không có phủ nhận hay chấp nhận, không có tán
thành hay không tán thành (approves or disapproves) những cảm thọ nào đó. Từ đó gốc rễ của
xung đột nội tâm sẽ bị loại bỏ. Bởi vì nếu có xét đoán để so sánh, phủ nhận hay không phủ
nhận, tán thành hay không tán thành, tất nhiên phải có sự diễn đạt hay sự nói thầm. Như vậy
là có sự phản ánh của cái Ta. Cái thấy biết 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.

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM TRONG HỆ NGUYÊN THỦY

Theo Bát Chánh Đạo, chánh niệm là "đơn tâm" (the singleness of the mind) hay sự nhận biết
của tâm (the awareness of the mind). Đây là trạng thái biết không lời và rõ ràng. Vì thế, theo
sau chánh niệm là chánh định. Vì có đạt được sự đơn 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 đơn
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tâm. Đó là tâm không kẹt hai bên. Nếu còn vướng mắc vào một bên, vẫn chưa phải là chánh
niệm, tâm ở trạng thái nhị nguyên.
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 không
huân tập thêm, và sáu căn không dính sáu trần.

TÁC DỤNG

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. Những rắc rối của ngoại trần không tác động được tâm và những xung
đột nội tâm cũng không có điều kiện khởi lên.
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) xuất hiện. Do đó, phiền nào sẽ từ
lần xuất hiện trong tâm, vì trong mục đích không có cái thấy như thật (the seeing things as they
are) mà có những ước vọng, những mong cầu, những mục tiêu nhắm đến, những chương trình
hay ý đồ phải đạt được theo từng kế hoạch.
Kết quả của sự thành tựu chánh niệm đưa đến trí tuệ (insight), vì chánh niệm là sự nhận biết
(awareness) chân tính của một hành động mà không có niệm so sánh, tưởng tượng hay suy
luận của ý thức và trí năng mà là do chức năng Tánh giác đảm nhận. Do đó, khi nhận biết điều
gì chỉ có sự nhận biết. Trong tiến trình nhận biết này không có sự khẳng định, không có sự so
sánh, không có sự phủ nhận hay chấp nhận, cũng không có thành kiến, định kiến chủ quan,
không có chủ thể "Tôi," không có ý thức phân biệt, chỉ có sự nhận biết mà không có người biết.
Đây là Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Nếu biết mà có ý thức phân biệt, đây là cái biết nhị
nguyên, trong đó có "Đây 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 Bát Chánh Đạo.

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM TRONG THIỀN TÔNG

Trong Thiền, chánh niệm là một phương tiện rất khó thực hành đối với tất cả người tu thiền,
mới tu hay tu lâu năm. Chướng ngại gây 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, không nghĩ xấu, trái lại nghĩ thiện, làm
thiện, nói thiện, và mong cầu những việc thiện, quả phúc thiện.
2. Hoặc chánh niệm là lúc nào cũng phải nhớ và chú ý đến điều mình đương làm. Thí dụ:
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Khi đi, phải cố gắng duy trì sự nhớ rằng mình đương đi trong sự im lặng; từng bước
chân phải nhẹ nhàng, khoan thai, đặc biệt là phải chú ý đến những lúc dở lên và đạp xuống
nhẹ nhàng.
Khi thực hành pháp Thiền Hít Vào Thở Ra, phải cố gắng nhớ số đếm, hay nhớ tập trung
sự chú ý đến sự vận động của cơ chế thở, như bụng phồng lên, xẹp xuống. Đôi lúc cũng
có người áp dụng cách tập trung tư tưởng vào đan điền hay giữa trán.
3. Hoặc nếu nghe giảng mà không nhận được sự giải thích rõ ràng về nghĩa bình dân hay cốt
lõi của chánh niệm, họ sẽ dễ in trí rằng chánh niệm là "niệm không hai," "niệm chân như," là
"vô niệm," là "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 nội dung thực sự 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 sửa lại những điều hiểu sai về chánh niệm, ta cần nhận rõ chánh niệm trong trường hợp
này là sự nhận biết rõ ràng về đối tượng bằng niệm biết không lời (the wordless awareness)
của tánh giác; còn chú ý trống rỗng (bare attention) là chú ý mà không có sự tập trung tư tưởng,
hay không tập trung tâm lại một điểm. Nó không phải là sự chú ý bằng trí năng hay 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 lên 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.

Khi áp dụng "niệm xứ" (sati-patthāna), ta cần chú ý là mọi thứ tình cảm, xúc cảm, (emotional
sentiment) hay cảm hứng (inspirations) không được thiết lập trong đó. Nếu thiết lập, ta sẽ bị
"niệm dẫn" hay "chạy theo những niệm do ta tự đặt ra." Và như thế, ta sẽ rơi vào tình trạng
"theo vọng tưởng" hay "chơi trò chơi cút-bắt với niệm."

Khi thực sự áp dụng đúng như thế, 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 qua phân biệt của ý thức, không
qua truyền thống qui ước thế gian hay không qua tư tưởng của người khác. Trái lại chỉ qua sự
phân tích tạo thành biểu tượng trong cơ chế tánh giác.

8. Chánh định: P: sammā - samādhi; Skt: samyak – samādhi: complete/right concentration,
right stabilization, right collectedness: Chánh định là bước thứ tám trong Bát Chánh Đạo. Nó
cũng là giai đoạn thứ tư trong Tứ Thiền do đức Phật thiết lập. Đây là trạng thái 3 hành không
động: ngôn hành, ý hành, và thân hành.
Chánh định là phần cuối cùng của Bát Chánh Đạo. Nó được đặt trên cơ sở chánh niệm, tức
niệm biết rõ ràng mà không lời. Nó cũng là trạng thái định vững chắc với biết thuần tịnh (pure
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awareness); bên trong nó không có nhị nguyên. Sự nhận biết (awareness) đã trở thành một
năng lực rõ ràng hay nhân chứng. Tâm sở (cetasika: mental factor) hoàn toàn không khởi lên.
Thông thường, theo qui ước thế gian hễ có cái biết (knowing) thì phải có người biết (the knower)
và cái bị biết (the known), và có lời kèm theo với cái biết đó để nói lên cái biết đó như thế nào.
Rồi cũng từ tiến trình phân biệt này, tâm nhị nguyên được thành lập, sự đối đãi được thành
hình; quá khứ, tương lai và hiện tại được lồng trong đó. Trong lúc đó, với Thiền, khi thiền gia
kinh nghiệm định, cái biết thường hằng liền có mặt, trong đó không có ý niệm ngã hiện hữu,
tâm ba thời không có mặt, nên cái biết đó là cái biết không lời (the wordless awareness), không
nhị nguyên.
Thiền Nguyên Thủy gồm có 4 từng Thiền:
1) Sơ Thiền, tương đường với Sát Na Định hay Hữu Tầm Hữu Tứ Định hoặc Sơ Định.
Đây là trạng thái tâm tạm lắng (upasammati: lulls) những đam mê (passions) nhờ ly dục
và ly bất thiện pháp. Đồng thời thiền gia cũng cảm thấy “hỷ lạc.”
2) Nếu tiến trình niệm tạm lắng được kéo dài và sâu, niệm biết trở thành năng lực vững
chắc, ngũ chướng tự dứt, trạng thái Chỉ (samatha: tranquility) khởi ra. Đây là sự bắt đầu
của Nhị Thiền. Tiếp theo, Tầm và Tứ cũng tự dứt. Vô Tầm Vô Tứ Định hiện ra. Tâm
hoàn toàn thuần tịnh. Cái biết không lời của Tánh giác có mặt theo ý muốn. Đây là thành
quả của Nhị Thiền.
3) Tam Thiền là trạng thái không tầm không tứ và tâm không còn dính với cảm thọ. Tâm
trụ trong Xả. Ta kinh nghiệm thường biết rõ ràng trong trạng thái tỉnh thức biết. Thuật
ngữ gọi là chánh niệm tỉnh giác.
4) Tứ Thiền, tức Chánh Định. Đây là trạng thái 3 hành không động. Tâm hoàn toàn tĩnh
lặng với trạng thái nhận thức biết không lời.

HẾT
___________________________________________________________________________
CHÚ THÍCH

1. Chứng đạt/chứng ngộ/ngộ: P: Abhisamaya.
Thuật ngữ này được dùng để chỉ một tiến trình tu tập đưa đến chứng ngộ. Nó được hai hệ thống Phật
giáo Nguyên Thủy và Phát Triển sử dụng.
Abhisamaya = có những nghĩa: chứng ngộ, ngộ nhập, chứng đạt, chứng đắc, lãnh hội chân lý, sự lãnh
hội đầy đủ (Tứ Đế): comprehension of the Truths, the realization of enlightenment, the full understanding
(of the Four Noble Truths). Theo ngữ nguyên, abhisamaya có nghĩa hiểu biết rõ ràng; hiểu biết đầy đủ;
nhận ra rõ ràng; lãnh hội; thể nhập, tuệ trí bên trong, nắm (clear understanding, full understanding,
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realization; comprehension; penetration; insight into; grasp). Động từ: abhisamayati hay abhisameti =
chứng đạt: to attain, realize, understand, grasp.
Trong Thiền Phật giáo, dụng ngữ abhisamaya được dùng để chỉ trạng thái chứng đạt, chứng ngộ, ngộ
chân lý (the realization of the truth) thông qua nhiều phương cách thực hành Thiền thuộc Nguyên Thủy
và Phát Triển. Nó là một trong những khái niệm cơ bản trong đạo Phật luôn luôn được liên kết với toàn
thể tiến trình giác ngộ trong Thiền Phật giáo. Thông thường các chủ đề dẫn đến ngộ, chứng ngộ, chứng
đạt gồm những giáo lý hay Pháp cơ bản của đức Phật như Tứ Đế, Mười hai Nhân Duyên, Bát Chánh
Đạo. Thí dụ Saccābhisamaya (Pāli) hay satyābhisamaya (Skt) - "Chứng đạo hay chứng ngộ chân lý.''
Nếu kết hợp với Tứ Đế, nó được gọi là "chứng ngộ Tứ Đế" (catusaccābhisamaya) hay "chứng ngộ thánh
đế" (āryasatyānām abhisamayā). Vì vậy, trong trường hợp này, ngộ Tứ Đế cũng được gọi là "ngộ pháp"
(the realization of dharma- dharmābhisamaya). Như vậy, lãnh hội đầy đủ (full understanding) Tứ Đế được
xem như là phương tiện nồng cốt để thực hành Thiền đưa đến chứng ngộ. Do đó, abhisamaya là một
trong những đặc tính chứng đạo trong Phật giáo, dựa trên tâm tathā, hay trí tuệ siêu vượt.
Trong kinh tạng Pāli, trí tuệ siêu vượt (Paññā-Bát Nhã) là nhân tố chính của giác ngộ, còn chứng đạt
(abhisamaya) là nền tảng để nhận thức nó. Điều này có nghĩa abhisamaya được hướng trực tiếp đến
sự thực hành và nhận thức chân lý.
Pajānāti (quán tri, nhận thức rõ đối tượng) và abhisameti (chứng đạt/chứng nhập) cả hai là động từ,
chúng được dùng để chỉ đặc tính nhận thức rõ ràng và giác ngộ rõ ràng. Cả hai liên quan mật thiết với
nhau. Chúng cho biết rằng giác ngộ không phải chỉ là khởi niệm mà trên thực tế, ta có thể chứng đạt
đuợc thông qua quan sát và lãnh hội sự vật như thật (things as they really are). Đức Phật thường nhấn
mạnh như thật tri kiến (yathābhutañāṇadassana) hay như thật quán tri, nhận thức rõ ràng (yathābhūtaṃ
pajānāti) hoặc như thật chánh tuệ (yathābhūtaṃ sammappa- ññā) vô thường, khổ, vô ngã của tất cả hiện
tượng thế gian.

Quan điểm của Đại Chúng Bộ cho rằng khi ta chứng ngộ tánh (the nature) của Khổ; ta cũng chứng đạt
Nguyên nhân Khổ và Diệt Khổ cũng như Con đường dẫn đến chấm dứt Khổ.

2. Kiết Sử, cũng gọi Kết Sử: P: saṃyojana: fetter, bond: dây trói buộc, cột trói con người tái sinh mãi,
tức là con người không thoát ra khỏi vòng luân hồi trong lục đạo vì những sợi dây vô hình trói buộc đó.
Thông thuờng con người phàm tục (ordinary man) không bao giờ nhận ra rằng trong cuộc sống hằng
ngày chúng ta đều bị những lớp dây vô hình trói buộc mình trong các tiến trình sống ở mọi lãnh vực. Mọi
người đều nghĩ rằng mình được tự do trong sự hài lòng với những ham muốn của mình. Trong lúc đó
theo đạo Phật, con người bị 10 thứ dây trói buộc, làm cho ta mãi mãi bị luân hồi hay bị Iệ thuộc vào các
thứ dây trói buộc đó. Ta không thể nào đạt được tự do hay giải thoát thực sự, nếu ta còn bị 10 thứ dây
trói buộc đó trói buộc.
Trên đường tu để đạt được thành quả, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy qui định ta phải dứt
được 10 dây trói buộc. Có tất cả 10 dây trói buộc (10 bonds). Người Trung Hoa dịch nghĩa là "Thập Kết
Sử" hoặc "Thập Sử." Trong hệ Nam Tông (Phật giáo Nguyên Thủy), qui định 4 quả thánh. Muốn đắc
quả A La Hán, theo nguyên tắc thông thường được qui định sau thời Phật, vị đó phải dứt được 10 kiết
sử. Tức là dứt được 10 loại dây trói buộc tâm hay tư tưởng.
Bao lâu trong tâm chưa chứng được Không, kiết sử còn là chướng ngại của A La Hán quả.

Ý nghĩa 10 kiết sử
1) Thân kiến: Skt: Sakkāyadṛṣṭi; P: Sakkāya-diṭṭhi: Personality-belief, view that our physical existence
is the whole truth; the delusion of "selfhood"; belief individuality: Thuật ngữ này có nghĩa chấp thân kiến
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5 uẩn là thật. Từ đó phát sinh những tư tưởng bảo vệ thân, phục vụ thân, thỏa mãn những cảm giác của
thân. Trong các loại Khổ của con người, Phật xếp thân kiến là cái Khổ thứ 13 trong Tứ Đế. Chính nó là
đầu mối của khát ái, đưa đến những vướng mắc khác là ngã chấp, ngã ái, ngã kiến, ngã dục. Con người
không làm sao trở nên tỉnh ngộ để nhận ra con đường đưa đến thoát khỏi luân hồi sinh tử.
2) Nghi: Skt: Vicikitsā; P: Vicikicchā: Doubt, skepticism: hoài nghi hay không tin Phật, Pháp, Tăng, Giới
luật, quá khứ, hiện tại, tương lai và thuyết Duyên Khởi, không tin lý nhân quả, nghiệp báo. Phủ nhận
thiện, ác. Từ nghi đưa đến không có chánh kiến, chánh trí, và không dám dấn thân vào việc làm có lợi
ích cho mình, cho người. Vì thế, Nghi là sự cản trở căn bản cho việc phát huy trí tuệ tâm linh và chuyển
hóa nội tâm.
3) Giới cấm thủ: Skt: Sīlavrataparāmarśa; P: Sīlabbata-parāmāsa: Attachment to mere Rules and
Rituals; belief in the efficacy of ritual observances for deliverance; observance of rites and rituals;
adherence to wrongful rites and ceremonies; clinging to rites and rules. Chủ trương và tôn trọng triệt để
vào những Iễ nghi cúng tế sai lầm, mang nội dung mê tín, dị đoan, như cúng sao, cũng hạn và thờ những
thần linh, quỉ vật.
4) Tham dục: P: kāmarāga; P: kāmachandā: Sensual craving, craving for sensual enjoyment, craving
or desire: khao khát sự ham thích nhục dục.
5) Sân: Skt: krodha; P: vyapāda; P: patigha: anger, aversion, malice, hatred, Ill-will: tức giận, bực tức,
nóng nảy.
6) Sắc giới tham: P: rūparāga: Craving for form-existence, desire for rebirth on Earth, desire for
existence in the world of form, craving for refined corporeality: Khao khát, ham muốn trong cõi sắc, ham
muốn tái sanh vào Địa cầu, muốn tái sanh vào cõi đó để có hình dáng tao nhã, đẹp.
7) Vô sắc giới tham: P: arūpa-rāga: Craving for formless existence: (desire for existence in the formless
world, craving for incorporeality): muốn tái sanh vào cõi không có hình dáng và nơi chốn, tham trụ trong
thiền vô sắc (Tứ Thiền Yoga).
8) Mạn: Skt & P: māna; conceit, pride: kiêu căng, ngạo mạn; khen mình, chê người; khinh khi người
khác, tự xem mình hay hơn người khác.
9) Trạo cử: Skt: auddhatya; P: uddhacca: Restlessness; frivolity; excitability: không yên, lông bông:
trạng thái tâm dao động, không thiền định đuợc; ngồi không yên do tâm xao xuyến vì vọng tưởng.
10) Vô minh: Skt: avidyā; P: avijjā: ignorance: ngu muội, có nghĩa không hiểu biết chân tánh hiện tượng
thế gian.

Giải thoát hay tự tại (freedom) thực sự đều được đặt trên nền tảng tâm không còn bị thứ gì trói buộc.
Tuy Vô minh được xem là kiết sử quan trọng bậc nhất, nếu thoát khỏi vô minh, tâm không còn bị kiết sử
nào trói buộc, nhưng trong 10 kiết sử, có hai Ioại kiết sử quan trọng mà con người khó tránh khỏi là Thân
kiến Kiến và Mạn.
Theo Phật giáo, dây trói buộc được chia làm 2 Ioại: Loại thấp, tức Hạ phần kết sử, gồm 5: thân kiến,
nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân, và loại cao (uddhambhāgiya saṃyojana-higher fetters) tức Thượng
phần kiết sử, gồm 5: Sắc giới tham, Vô sắc giới tham, Mạn, Trạo cử, Vô minh.

NĂM HẠ PHẦN KlẾT SỬ (P: pañc' orambhāgiyān-saṃyojāna: the lower fetters): Năm hạ phần kết sử
này trói buộc ta tái sinh trong cõi dục giới (sensuous world).
- Vị Nhập Lưu (Sotāpanna: the Stream-entrant or Stream-winner) dứt được 3 kiết sử: thân kiến, nghi,
giới cấm thủ. Đây là vị được xem như bắt đầu đi vào Dòng Thánh. Mặt khác, vị này cũng bắt đầu kinh
nghiệm được cái biết vô sinh, sau khi đạt được dứt trừ 3 kiết sử, trong thân kiến là điểm quan trọng nhất.
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- Quả Nhất Lai (Sakadāgāmi: the Once-returner) dứt được thêm 2 kiết sử khác là tham và sân.
- Quả Bất Lai (P: Anāgāmi: the Non-returner), dứt được 5 hạ phần kiết sử (the five lower fetters), gồm:
thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân. Đây Ià vị vượt qua 5 kiết sử đầu thuộc về lòng ham muốn
của giác quan liên hệ đến dục Iậu và hữu Iậu, trong đó có 3 kiết sử của quả Nhất Lai.
1) Thân kiến (P: sakkāya-diṭṭhi: Conception of an Ego, the fetter of personality-belief, delusions about
the existence of the ego; belief in enduring body, the misconception of individuality): Tự xem thân mình
là quí, Ià thật, và đáng tôn trọng. Xem những công trình dựng lập của mình là trường tồn bất diệt, và cao
tột hơn tất cả những công trình dựng lập của người khác trên phạm vi vật chất hay tinh thần. Hành động
(kriyā) này cho thấy ta chưa thoát ra khỏi nghiệp quả. Chỉ vì cái "Ta" của ta vẫn còn hiện hữu với những
năng lực kiêu mạn quá to. Với quan điểm như thế, quả thật tâm hay tư tưởng của ta còn bị giam giữ
trong bức tường "kiết sử." Đây Ià cái "Ta si mê." Với cái "Ta si mê" này, ta không thể nào lãnh hội được
chân tánh hiện tượng. Tâm ba thời thường xuyên biểu lộ trong Iối sinh hoạt của ta.

2) Nghi (P: vicikicchā: Doubt, the fetter of doubt): Hoài nghi Phật, Pháp, Tăng, giới luật, quá khứ, hiện
tại, tương lai và thuyết Duyên Khởi. Đặc tính của nghi là không tin chắc, do dự, không quyết định, thiếu
tin tưởng, hiểu sai sự thật, và thiếu sự phản tỉnh (lack of reflection: vicikicchita). Đứng trước mọi tình
huống, người có tâm nghi thường bối rối và lúng túng (perplexity), không tự mình quyết đoán được điều
gì, đưa đến có cái nhìn hai mặt của một vấn đề. Tâm và não thường xung đột Iẫn nhau. Đó là lý trí và
tình cảm thường xung đột. Nếu tình cảm thắng thế, khuynh hướng bất thiện có thể chỉ đạo hành động.
Đây Ià một trong 5 chướng ngại hay 1 trong 10 chướng ngại quan trọng làm cản trở bước đường tu tập
của thiền gia.

Nghi càng tăng việc tu tập sẽ càng thất bại. Lý do là tâm cứ luôn luôn nghi ngờ thiện tri thức (gọi là sự
nghi) và không tin vào pháp học (gọi là lý nghi); cứ thường xuyên thay đổi pháp học, pháp hành. Tâm
của người mang bệnh nghi thường thúc đẩy vị đó đi lang thang tầm sư học đạo, nhưng chẳng bao giờ
tin tưởng nơi vị thầy nào. Nếu không sớm tỉnh ngộ, người này sẽ dễ mắc bệnh chê bai Tam Bảo, rơi vào
đường ác của ý nghiệp. Trong đó chỉ có mặt trí năng và những xúc cảm tâm lý mà không có sự hiểu biết
hay không có sự nhận thức đúng đắn của trí tuệ để đối phó hay giải quyết từng vấn đề. Sự xung đột nội
tâm thường xảy ra đối với người có tính đa nghi (the disposition of doubtfulness). Tâm thường phóng ra
ngoài để nương tựa tha lực, tin tưởng tha lực chứ không nhận ra tiềm năng giác ngộ vốn từ trong ta. Nói
chung là nghi Phật, Pháp, và Tăng và chỉ tin vào sự hiệu quả của giới cấm thủ. Từ đó, kinh nghiệm về
chứng nghiệm hay chứng ngộ, người mang bệnh nghi chẳng bao giờ đạt được.
3) Giới cấm thủ (P: sīlabbata-parāmās: the fetter of Attachment to rites and ritual, adherence to wrongful
rites and ceremonies, clinging to rites and rules): Tôn trọng triệt để vào những Iễ nghi thờ cúng, tế tự
và đức tin sai Iầm về những quyền năng siêu nhiên của người chết hay thần linh (the spiritual god), quỉ
vật (the spirit). Đây Ià truyền thống của con người từ thời cổ. Vào thời cổ, con người sợ cô đơn, sợ sống
cô độc, sợ bóng đêm, sợ những hiện tượng lạ như sấm sét, giông bão, nước dâng, vân vân, và vì thế
muốn tạo cho mình có nơi nương tựa, họ nghĩ đến cách tạo ra những biểu tượng thần linh hay quỉ vật
để dựa vào đó làm điểm tựa tinh thần. Thuyết đa thần bắt đầu từ đó. Nhiều hệ thống tôn giáo khác nhau
được ra đời với những chủ trương thờ cúng kỳ dị và những chủ trương tin tưởng vào những đấng thần
linh hay Thượng đế ở các cõi xa xôi. Mục đích chính của các nhà sáng lập tôn giáo này nhắm mang lại
đức tin cho con người sơ khai, giúp con người sơ khai chống trả lại tinh thần yếu đuối và thiếu tự chủ.
Rồi họ bày ra những nghi Iễ tế tự và những việc thờ cúng đủ loại: từ vật có sinh khí đến vật không có
sinh khí. Họ nhân cách hóa các hiện tượng thiên nhiên thành những vị thần như thần Lửa, thần Mặt
Trời, thần Bão, thần Mưa, thần Chết, thần Đá, thần Cây, thần Sông, thần Biển, thần Núi, thần Heo, thần
Bò, thần Rắn, vân vân. Trong số những thần này, dân Ấn độ tôn sùng thần Indra là vị thần cai quản tất
cả các thần khác. Họ còn đề cao nhiều cảnh giới xa xôi, hứa hẹn sau khi chết linh hồn sẽ được trở về
để hòa hợp cùng Đại ngã hay Thượng đế.
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Vào thời Phật, những tín ngưỡng thờ cúng thần linh hay quỉ vật vẫn còn thịnh hành. Để đả phá lối mê
tín này, Phật cho biết rằng không có ai tự cứu mình ra khỏi những khổ cảnh, bảo vệ mình được an toàn
chỉ có mình tự cứu mình, tự bảo vệ lấy mình được an toàn mà thôi. Từ đó những đệ tử theo Ngài được
hướng dẫn là không nên tin tưởng vào giới cấm thủ.

4) Tham dục (P: kāmacchanda: Excitement of sensual pleasures, lust for sense-desires, sensuous
desire): sự ham thích dục lạc. Từ này được lập thành gồm: dục (kāma) và tham (chanda). Kāma dùng
để chỉ lòng ham muốn của tâm. Chanda dùng để chỉ sự ham muốn hành động để thỏa mãn lòng ham
muốn.
Không biết chán sắc dục và của cải thế gian; thường xuyên mê đắm trong vòng 5 thứ dục lạc như tiền
bạc, của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống khoái khẩu, và ngủ nghỉ giường cao, nệm đẹp. Tham là
chướng ngại hàng đầu tạo ra phiền não trong tâm người chuyên nhất tu hành. Nó là tác nhân thúc đẩy
tâm thức thiền gia mãi cứ đắm đuối say mê dục lạc mà không biết nhàm chán, để cuối cùng không thoát
ra khỏi khổ đau, phiền não, và rơi vào vòng tái sinh triền miên trong lục đạo. Nó cũng được Phật xem là
một trong 3 thứ độc.

5) Sân (vyāpāda-ill-will, aversion, hatred). Đặc tính của Sân là tính dễ nổi giận hay dễ cáu (an irascible
disposition). Nó là phản ứng của tâm xúc cảm (emotional mind) được biểu lộ bằng lời nói hay hành động
thiếu lịch sự, thiếu lễ độ, thiếu tình thương hay thiếu từ bi đối với tất cả đối tượng hay đối với chính mình.
Trong đó, tâm sân tiềm tàng sự ghét, thiếu vắng sự thương, tiềm tàng sự ác độc, thiếu vắng tâm từ bi.
Thí dụ, khi cái Ta-Ý thức không hài lòng điều gì đối với người khác, hay đối với môi trường chung quanh,
ta liền có những thái độ, cử chỉ, hoặc lời nói làm tổn thương đến danh dự người khác. Cùng lúc đó, sắc
mặt của ta sẽ không được thanh thản: nhăn mặt, nhíu mày, mặt đỏ, mắt đỏ, âm thanh lời nói to Iớn. Giao
cảm thần kinh liền bị kích thích mạnh, đưa đến tim mạch không được cân bằng. Nếu quá tức giận, có
thể đưa đến vở tĩnh mạch làm ói máu.

Trong trường hợp là kẻ cầm vận mệnh một dân tộc, ta có thể ra lệnh tuyên chiến hay gây hấn với quốc
gia khác.
Tâm ác độc thường bất chợt hiện ra. Nó là tác nhân làm tiêu hại đến rừng công đức, đến tâm đại từ, và
đại bi. Thành ngữ trong đạo Phật "Lửa sân hận, đốt một rừng công đức." "Lửa sân hận là nhân ác
nghiệp." "Lửa sân hận làm tiêu tan tiềm năng giác ngộ, tức Phật tánh." "Lửa sân hận là bạn bè với ác
quỉ."

NĂM THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ (P: pañc' uddhambhāgiya-saṃyojana: the five higher fetters): Đây là
tiến trình tiệm tiến. Cơ bản vị đắc quả A la hán là phải đạt được chân tánh hiện tướng thông qua như
thật tri, như thật kiến, trong đó hoàn toàn không có tâm chủ quan hay thiên kiến, đoạn tận lậu hoặc
(asavānaṃ khayā), đắc được tâm giải thoát (cetovimutti: the emancipation of mind), tuệ giải thoát
(emancipation through wisdom). Năm thượng phần kiết sử này gồm:

6) Sắc giới tham (P: rūparāga).
7) Vô sắc giới tham (P: arāparāga).
8) Mạn: (P: māna).
9) Trạo cử (P: uddhaccha).
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10) Vô minh (P: avijjā).
Hệ Nam tông (Phật giáo Nguyên Thủy) qui định 4 quả thánh. Mỗi qua dứt được các loại kiết
sử khác nhau. Khi đắc qua A La Hán, vị ấy hoàn toàn dứt được 10 kiết sử.
Trên nguyên tắc, người đắc quả A la hán là người đã đọan tận lậu hoặc, dứt trừ hữu kiết sử (the fetters
of being) và đã được giải thoát nhờ chánh trí... Vị ấy không cảm thấy bị thu hút bởi những vật do mắt
thấy, tai nghe, mũi ngữi, lưỡi nếm, và nhận thức thanh tịnh. Tâm vị ấy cởi mở, không còn bị mê đắm (is
not infatuated) trước ngũ dục. Vị ấy cũng ngộ chân tánh hiện tượng. Ý niệm "Ta" hay "của Ta" hoàn toàn
bị chấm dứt trong tâm vị ấy. (Trung bộ kinh III, kinh 112. Sáu Thanh Tịnh, tr. 163-164)

Chú ý: - Hệ thống Bắc tông ghi 10 kiết sử theo thứ Iớp như sau: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến kiến,
biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ kiến.

GIẢI THÍCH THAM, SÂN, SI.
Trong nhà Phật gọi tham sân si là tam độc. Ba thứ độc này là tác nhân của tái sinh triền miên trong khổ
cảnh của người mắc phải ba thứ độc đó. Trong hiện thế, nó là mầm đe dọa sự bất an trong đời sống gia
đình và xã hội. Kẻ vướng mắc ba độc này luôn luôn sống trong ích kỷ: vì mình hơn là vì người. Đặc
biệt kẻ đó không tin vào nhân quả, nghiệp báo.

Tham = tham dục : không biết chán sắc dục và của cải thế gian; thường xuyên mê đắm trong vòng 5
thứ dục lạc như tiền bạc, của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống khoái khẩu, và ngủ nghỉ giường cao,
nệm đẹp. Tham là chướng ngại hàng đầu tạo ra phiền não trong tâm người chuyên nhất tu hành. Nó là
tác nhân thúc đẩy tâm thức thiền gia mãi cứ đắm đuối say mê dục lạc mà không biết nhàm chán, để cuối
cũng không thoát ra khỏi khổ đau, phiền não, và rơi vào vòng tái sinh triền miên trong Iục đạo. Nó cũng
được Phật xem là một trong 3 thứ độc.

Sân = sự tức giận, nóng nảy khởi ra bằng lời nói và hành động đối với tất cả đối tượng. Kẻ có tâm sân,
sắc mặt không bao giờ được thanh thản; tâm ác độc thường bất chợt hiện ra. Nó là tác nhân làm tiêu
hại đến rừng công đức, đến tâm đại từ; và đại bi. Thành ngữ trong đạo Phật "Lửa sân hận, đốt một rừng
công đức." "Lửa sân hận là nhân ác nghiệp." "Lửa sân hận làm tiêu tan tiềm năng giác ngộ, tức Phật
tánh." "Lửa sân hận là bạn bè với ác quỉ."
Si = mê mờ, ngu tối; không thấy được lẽ phải, không thấy được chánh pháp, thiếu sáng suốt trong mọi
hành động, mê sự bỏ lý; mê danh lợi, quên điều nhân nghĩa, đạo lý. Nó là nhân tố của mọi sự chấp
trước, dính mắc; luôn luôn thúc đẩy tự ngã nói năng và hành động những điều xấu, ác mà tụ ngã tưởng
rằng mình hành động đúng lẽ phải, hợp đạo lý. Kết quả, nó vừa gây ra phiền não, rối ren cho người mà
cũng vừa tạo ra phiền não và rối ren cho mình. Nghiệp ác và quả ác khó tránh khỏi với kẻ có tâm si mê.

GIẢI THÍCH MẠN VÀ NGHI.
Trong nhà Phật, mạn và nghi là hai thứ bệnh tâm lý của người thiếu quân bình tư tưởng. Hai thứ bệnh
này dễ dàng tạo ra hai thứ bệnh ngã chấp và pháp chấp. Từ nơi mạn sinh ra bệnh ngã chấp, từ nơi nghi,
sinh ra bệnh pháp chấp. Kẻ mang bệnh mạn và nghi thường thích lang thang đây đó, tìm dò thầy hay
bạn tốt, nhưng không bao giờ có thật tâm tôn trọng thầy hay và bạn tốt. Chỉ vì y đã vốn mang sẵn bệnh
kiêu căng, ngạo mạn và nghi ngờ thiện tâm, thiện chí, và tài năng người khác. Kẻ này thường sống trong
cô đơn vì không ai dám làm bạn với y và y cũng không thấy thích làm bạn với người khác.
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Mạn = khinh chê người khác dù người đó kém hơn mình, bằng mình hay tài giỏi hơn mình. Nó là nhân
tố của kiêu hãnh, háo danh và khoe khoang. Đây là thứ bệnh tâm lý thích được người khác xem mình
là quan trọng, tài giỏi, và lỗi lạc, học không thua sút ai. Tâm của kẻ này không bao giờ được an ổn vì cứ
lo sợ người khác chê mình là thấp kém, Từ đó đưa đến bệnh ngã mạn: chấp vào cái ta và những gì do
ta sở hữu phải hơn hoặc bằng chứ không thua kém ai.
Nghi = không tin, do dự, không quyết định, thiếu tin tưởng, hiểu sai sự thật. Đây là một trong 5 chướng
ngại quan trọng làm cản trở bước đường tu của thiền gia đối với pháp học và pháp hành. Kẻ có tâm
nghi là không tự mình quyết đoán được điều gì, thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự xúi giục của người khác.
Do đó việc tu tập sẽ suốt đời gặp thất bại vì tâm cứ luôn luôn nghi ngờ thiện tri thức (gọi là sự nghi) và
không tin vào pháp học (gọi là lý nghi); cứ thường xuyên thay đổi pháp học, pháp hành và thay thầy đổi
bạn như thay áo. Tâm của kẻ mang bệnh nghi thường thúc đẩy vị đó cứ đi lang thang tầm sư học đạo,
nhưng chẳng bao giờ tin tưởng nơi vị thầy nào. Kẻ này nếu không sớm tỉnh ngộ, sẽ dễ mắc bệnh chê
bai Tam Bảo, rơi vào đường ác của ý nghiệp.

Giải thích 5 kiến hoặc: Trong nhà Phật, 5 kiến học được xem là 5 loại kiến giải sai lầm, không phù hợp
với Giao pháp của Đức Phật. 5 kiến giải sai lầm này được xem là 5 dây trói buộc con người vào vòng tái
sinh triền miên trong 6 cõi. Bằng công năng miên mật tu Thiền, vị ấy sẽ dứt được 5 kiến giải sai lầm và
quân bình được tư tưởng.

Thân kiến: 1) ngã kiến, 2) ngã sở kiến: chấp thân kiến này có thật (ngã kiến), không nhận ra sự kết hợp
từ 5 nhóm, trong mỗi nhóm lại không có chủ thể cố định, không thực chất tính, cứ chấp thực rằng đó là
vật sở hữu của ta (ngã sở kiến). Đây là một thứ bệnh được phát sinh vốn do chưa thấm nhuần giáo lý
của Phật trên hai mặt tục đế (vô thường, khổ, vô ngã) và chân đế (Không), nên không thấy và biết được
như thật chân tướng và chân tánh của tự ngã và những gì do tự ngã sở hữu.

Biên kiến hay biên chấp kiến = chấp nghiêng về một bên. Đây là tà kiến chấp một trong hai bên, phát
sinh từ bệnh chủ quan và ngã mạn. Bệnh này thường nảy sinh do sự chấp chặt vào một quan điểm,
như chấp thường (cho rằng sau khi chết vẫn còn hoài, bất diệt), chấp đoạn (cho rằng chết là hết, không
có nhân quả, nghiệp báo và tái sinh); chấp thiện, chấp ác..., gọi là biên kiến. Trên đường tu để giải phóng
tâm, biên kiến là chướng ngại hàng đầu, vì kẻ này không tin kết quả của sự tu tập, thích suy luận theo
chủ quan của mình và nghi ngờ giáo pháp của Phật và Tổ.
Tà kiến: đây là kiến giải sai lầm về việc tu tập, gốc do vô minh tác động từ đó đưa đến phủ nhận nhân
quả, nghiệp báo; không e ngại đến 3 nghiệp, cứ nghĩ, nói, và làm những điều sai trái mà không biết đến
hậu quả của 3 nghiệp. Thí dụ như bài xích, chỉ trích các pháp tu quán khác cùng trong đạo Phật, cho
rằng chỉ có pháp môn quán của mình là đúng con tất cả đều sai. Đây là người mang bệnh pháp chấp,
với tà kiến này, đường tu của họ sẽ không bao giờ thành đạt vì tâm của họ bị lưới vọng tưởng vô minh
bủa khắp, khiến tâm họ không bao giờ được an tịnh.
Kiến thủ (chấp về thân: Thân Kiến, và chấp Hai bên (Biên kiến), gồm chung chấp chặt (firm grasping)
vào những ý kiến hay quan điểm phi Iý. Bám chặt vào thiên kiến của mình cho là đúng hơn cả. Đây gọi
là "Iấy sai làm đúng," "Iấy ác làm thiện," "Iấy vô minh làm giác ngộ." Từ đó phát sinh tranh chấp và đưa
đến bệnh kiến chấp, ngã chấp và pháp chấp, bệnh độc tài. Nó là một trong 5 kiết sử hay 5 dây trói buộc,
hay 10 sợi/dây trói buộc, hoặc phiền não sai khiến tâm và thân kiến con người có những lời nói và hành
động đưa đến phiền não và khổ đau cho mình và cho người.
Giới cấm thủ kiến: (clinging to rites and rules) Do kiến thủ quá mạnh đưa đến tin những điều nhảm nhí,
phi Iý như cúng sao, cúng hạn, thờ thần Iinh, quỉ vật. Tu theo lối khổ hạnh phi lý, nhịn ăn, bôi tro, hành
hạ xác thân, hoặc hạnh thú vật.
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5 vọng kiến nói trên là chướng ngại của đường tu giác ngộ và giải thoát. Bậc Kiến đạo vượt qua 5 vọng
kiến này.
3. Ngũ chướng: năm điều trở ngại: P: Panca nīvāraṇa: the Five Hindrances. The Five Hindrances or
Five Impediments:
1) 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: Kāmacchanda: Lustful desires, Sensuous Lust, sensorial greed.
2) Sân (giận giữ trước những cảnh chướng tai, gai mắt hoặc không vừa ý với tình cảm riêng của mình):
P: Vyāpāda: Anger hatred, or Ill-will.
3) Hôn trầm thụy miên (uể oai và ngủ gật): P: Thinamiddha: Sloth and drowsiness or physical and
mental topor and languor Hôn trầm = Sự uể oải = sloth, tính lờ phờ = lethargy. Thùy miên = tình trạng
ngủ gật = drowsiness.
4) Phóng dật và lo âu: Lo âu và bối rối, Tức tâm Io ra, nghĩ tưởng lăng xăng và Io Iắng, phiền não về
những việc đã làm: P: Uddhacca-Kukkucca: worry and flurry. Agitation and worry or restlessness and
worry. Trạo hối: phiền não từ trong tâm, làm cho tâm xao xuyến, không an, Io 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; sữa cũ đổi mới, bỏ ác làm thiện.
5) Hoài nghi (thiếu niềm tin Tam Bảo, đặc biệt trong đó là hoài nghi pháp học và pháp hành): P:
vicikicchā: Sceptical doubts or doubts.
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BÀI ĐỌC THÊM số 3

PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN
Như vầy tôi nghe,
Một thời Thế Tôn trú ở Bārānasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.
Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỳ Kheo:
− Có hai cực đoan này, này các Tỳ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo.
Thế nào là hai?
Một là đắm say trong các dục (kāmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh,
không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng đáng bậc thánh,
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ kheo, là con đường Trung
Đạo, do Như Lai chánh giác (has gained the enlightenment), tác thành mắt (produces insight),
tác thành trí (produces knowledge), đưa đến an tịnh, thắng trí (higher knowledge), giác ngộ,
Niết Bàn.
Và thế nào là con đường Trung Đạo...? Chính là con đường Thánh Đạo Tám ngành, tức là
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh
niệm, chánh định. Đây là con đường Trung Đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn.
Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ;
sầu (sorrow), bi (sự than thở bi ai: lamentation), ưu (sự buồn nản: dejection), não (sự khổ não:
tribulations) là khổ; oán gặp nhau là khổ; ái biệt ly là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lai, năm
thủ uẩn là khổ.
Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỳ kheo, chính là Khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu
với hỷ và tham (combined with pleasure and lust), tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục
ái (the craving for passion), hữu ái (the craving for existence), phi hữu ái (the craving for nonexistence).
Đây là Thánh đế về Khổ diệt (the Noble Truth of the Cessation of suffering), này các Tỳ kheo,
chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy (without a remainder of craving), sự
quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước (non-attachment).
Đây là Thánh đế về con đường đưa đến Khổ diệt (the Noble Truth of the Way that leads to the
cessation of suffering), này các Tỳ kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là
chánh kiến...chánh định.
Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỳ kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe,
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu
tri, này các Tỳ kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh,
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tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các Tỳ kheo,
đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh,
quang sanh.
Đây là Thánh đế về Khổ tập ..., đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ tập
cần phải đoạn tận... Đây là Thánh đế về Khổ tập đã được đoạn tận...
Đây là Thánh đế về Khổ diệt...cần phải chứng ngộ...Đây là Thánh đế về Khổ diệt đã được
chứng ngộ...
Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt... Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến
Khổ diệt cần phải tu tập... Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập...
Cho đến khi nào, này các Tỳ kheo, trong bốn Thánh Đế này, với ba chuyển (ti-parivaṭṭaṃ:
three rounds, circles, or aspects) và mười hai hành tướng (dvādasākāra: twelve modes) như
vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta, thời này các Tỳ kheo, cho đến khi ấy,
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 không chứng tri đủ chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác1.
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 đủ 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."
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời
dạy này được tuyên bố, Tôn giả Koṇdañña khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu nhiễm
(arose the pure and immaculate Eye of Truth) như sau: "Phàm vật gì được tập khởi (Whatever
is arisen to origination), tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt (is also ceased)."
Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng (this fervent utterance) sau đây: "Chắc chắn đã giác hiểu
là Koṇdañña (Kiều Trần Như)! Chắc chắn đã giác hiểu là Koṇdañña (Kiều Trần Như !)"
("Surely Koṇdañña has attained the realization!")
Như vậy Tôn giả được tên là Aññāta Koṇdañña (A Nhã Kiều Trần Như). Kinh Tương Ưng Bộ
V. (420) PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN, tr. 610-616.

CHÚ THÍCH
1. Cho đến khi nào, này các Tỳ kheo, trong bốn Thánh Đế này, với ba chuyển (ti-parivaṭṭaṃ:
three rounds, circles, or aspects) và mười hai hành tướng (dvādasākāra: twelve modes) như
vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta, thời này các Tỳ kheo, cho đến khi ấy,
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 không chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác.
Câu trên có nghĩa:
Phật đã chứng được Chánh Đẳng Giác nhờ biết như thật về Tứ Đế bằng áp dụng 3 chuyển và
12 phương thức trong lúc thực hành Tứ Đế. Nếu không áp dụng đúng như vậy sẽ không chứng
được Chánh Đẳng Giác.
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Thế nào là 3 chuyển? Trong Pāli từ ti-palivaṭṭa được dịch là "3 chuyển." Chữ ti là 3, chữ parivaṭṭa
là "chuyển." Từ parivaṭṭa có nghĩa vòng tròn, vòng, hay mặt/ phương diện; tương đương tiếng
Anh " a round, circle, or an aspect'.
Thế nào là 12 hành tướng? -Trong Pāli từ dvādasākāra được dịch là 12 hành tướng. Dvādasa
là
12. Ākāra: cách làm; cách, phương thức (the way of making; way, manner, mode).
Dvādasākāra: 12 hành tướng, có nghĩa 12 cách làm hay 12 phương thức (twelve ways of
making or twelve manners, twelve modes). Do đó, 12 hành tướng cũng được hiểu là 12 phương
thức (thực hành trong Tứ Đế).
Tại sao gọi là 12 hành tướng hay phương thức trong Tứ Đế?
-Trong Tứ Đế gồm 4 tiến trình: 1) Sự thực về Khổ, 2) Nguồn gốc của Khổ, 3) Sự chấm dứt Khổ,
và
4) Phương pháp thực hành để chấm dứt Khổ.
Trong mỗi tiến trình của mỗi đế phải áp dụng đủ 3 mặt, 3 vòng hay "3 chuyển." Như vậy, trong
4 đế có = 4 đế x 3 chuyển = 12 phương thức, được gọi là "12 hành tướng."
Ba mặt hay 3 chuyển gồm: a) biết rõ về sự thực: sacca-ñāṇa: the comprehension or knowledge
of the truth, b) lãnh hội cái dụng: kicca-ñāṇa: the comprehension of the function, c) lãnh hội
thành quả: kata-ñāṇa-the comprehension of the accomplishment). Ba Vòng/Chuyển đó áp dụng
trong Tứ Đế như sau:
1)

Vòng/Chuyển thứ nhất là biết sự thực (sacca-ñāṇa: the knowledge of the truth) về nội dung
của 4 đế. Gồm: a) biết sự thực về khổ, b) biết sự thực về nguyên nhân của khổ, c) biết sự thực
về sự diệt khổ, và d) biết sự thực về Phương pháp đưa đến diệt khổ.

2) Vòng/Chuyển thứ hai là cái dụng (kicca-function), tức chức năng của 4 phần chân lý phải được
lãnh hội (kicca-ñāṇa) rõ ràng về: a) cái dụng của Khổ, b) cái dụng của nguyên nhân gây ra Khổ,
c) cái dụng của diệt Khổ, d) cái dụng của phương pháp đưa đến diệt Khổ.
Nếu không nắm vững cái dụng của 4 phần chân lý tác động như thế nào, ta khó xác định chức
năng của mỗi phần đối với sự thực hình của ta để đến triệt tiêu khổ.
3)

Vòng/Chuyển thứ ba là thành quả hay sự thành tựu (kata-the act or state resulting, or
accomplishment) của 4 phần chân lý phải được lãnh hội (kata-ñāṇa) rõ ràng về: a) lãnh hội rõ
ràng những thành tựu về Khổ, b) lãnh hội rõ ràng những thành tựu về nguyên nhân gây ra Khổ,
c) lãnh hội rõ ràng những thành tựu của diệt Khổ, d) lãnh hội rõ ràng những thành tựu của
phương pháp đưa đến diệt Khổ.
Nếu không nắm vững những phần đã được thực hành trong mỗi đế, ta dễ thực hành sai Bát
Chánh Đạo. Nếu thường xuyên thực hành như thế, Tứ Diệu Đế mới được hoàn thành đầy đủ.
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BÀI ĐỌC THÊM số 4

CHÂN NHƯ
TRONG 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 Trìển 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 giáo
hóa của Phật. 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. Chinh vì chỗ đối cơ thuyết pháp này nên pháp của Phật rất thiết thực: không mơ hồ,
không viển 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 giác ngộ 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 Vô ngã,
Tam Pháp Ấn, Tứ Đế, Duyên Khởi, Tam Học, Bát Nhã, Không, Như thật, Như thật kiến, Như thật tri,
Như thật tri kiến, vân vân...
Trong bài đọc thêm số 2, có những dụng ngữ: chân như, như thật, 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
thuộc hệ Phát Triển, 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 (Āgama), 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 sum sê.
Không có cây cổ thụ, dứt khoát cành lá sum sê không có nơi để sanh sôi, nẩy nở. Vì thế, là những
người đi sau, chúng ta 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, chê hai kinh Tiểu Thừa” như những thế hệ đi trước.
Tóm lại, nền tảng của Phật Giáo Phát Triển vốn được xây dựng trên Phật Giáo Nguyên Thủy. Các vị
rõ Phật giáo muốn khai triển tinh hoa hay cốt tủy lời dạy của Phật trong hệ Kinh Nguyên Thủy để
người đời sau biết rõ phương hướng tu tập đến nơi cuối cùng mà không mất thời gian dài hàng chục
năm. Đồng thời, tuy theo dấu chân Phật, các ngài xây dựng hướng đi mới: tự giác và giác tha.
Trước hết mình phải có giác ngộ, sau đó mới liên tục đi giáo hóa người khác. Đó là Con Đường Bồ
Tát theo quan điểm của những nhà xây dựng hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật.
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CHÂN NHƯ
MỞ ĐẦU
Khi nghiên cứu tư tưởng Bát Nhã, ngoài thuyết Không (Śūnyatāvāda) mà ta sẽ học, trước hết ta biết
rõ dụng ngữ chân như.
Theo lối sống thế gian, ngôn ngữ là phương tiện truyền thông của loài người, trong lúc đó theo lối sống
tâm linh của Thiền, bước quan trọng cơ bản là người thực hành phải có kinh nghiệm “không ngôn
ngữ,” hay “không lời” tức làm chủ tâm ngôn. Mức thấp nhất, Thiền gọi là “không theo vọng tưởng.”
Mức rốt ráo, Thiền gọi là “thấy tánh” hay “về nguồn” hoặc “về nhà.” Bởi vì vạn pháp, tức toàn thể thế
giới hiện tượng vốn “không tên.” Không tên là “trạng thái như thế” (state of being such), hay “trạng thái
chân thật của sự vật” (the true nature of things). Trong khởi thủy, trạng thái của sự vật vốn không tên,
trong hiện tại chúng cũng không tên. Cho đến vô cùng tận thời gian về sau, chúng cũng không tên.
Không tên là chân tánh của toàn thể thể giới hiện tượng. Tuy nhiên, chúng sở dĩ có tên là do loài người
qui ước dán nhãn hay đặt tên hoặc gắn tên vào chúng.
Tóm lại, không tên là chân tánh thường hằng bất biến của thế giới hiện tượng. Thông thường nó được
gọi bằng từ “tathatā," có nghĩa “như thế, như vậy, trong cách như thế đó” (suchness thusness, in that
manner, in-that-wayness). Nếu thực sư đạt được trạng thái “như thế” của thế giới hiện tượng vững
chắc, ta liền nhận rõ tinh túy hiện tượng thế gian, tức pháp giới tính (dharmatā-dhātu: essence of
phenomenal world). Có nghĩa nhận rõ chân tính hiện hữu của toàn thể hiện tượng (the real nature of
all phenomenal existence) là Chân như hay tính túy thuần nhất (the essential unity) bao trùm tất cả
hiện tượng là Chân như. Ngay đó, xem như ta nhận ra đầu mối đưa ta đến nơi tối hậu của đường tâm
linh bắt đầu từ điểm nào.
Như vậy, “về nguồn” tức là trở về chỗ “không tên” của vạn pháp. Chỗ không tên này chính là chỗ
“như thế-tathatā” - tinh túy của hiện tượng. Câc nhà Phật giáo Phát Triển Trung Hoa gọi là “Như,”
“Như vậy,” “Như thế” hay “Chân Như.” Nó là thực tướng mà không tướng của hiện tượng. Cái “Như”
này chỉ có nhận thức không lời của trí huệ Bát Nhã mới nhận ra được, còn trí năng hay ý thức hoặc ý
căn không thể nào nhận ra. Chỉ vì trí năng là thứ trí biện luận, ý thức là luôn luôn phân biệt, còn ý căn
thì luôn luôn suy nghĩ tính toán. Cả 3 nhóm đó luôn luôn dựa trên đối tượng và trên lời. Không có đối
tượng, không có lời chúng không thể lập thành khái niệm. Còn trí Bát Nhã là thứ trí không có khái
niệm, không có ngôn ngữ, không hình thành trên khái niệm tư duy biện luận hay trên suy nghĩ tính
toán. Nếu thực sự đạt được trạng thái “không Iời” vững chắc, ta sẽ tự nhận ra trạng thái “Như” của
hiện tượng như thế nào. Ngay lúc đó tâm cùng cảnh đều có chung trạng thái yên lặng như nhau. Đây
là chỗ tâm như, cảnh như. Tâm và cảnh không tương tác qua lại. Cảnh như thế, tâm cũng như thế.
Cả hai đều “không lời.” Thiền tông gọi là “Nhất Như.” Cho nên, phiền não và tranh chấp không thể
nào có mặt trong “tâm như.”
Nội tại
Ta đã biết trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật mô tả Như, Như vậy hay Chân như (Tathatà) vốn nội tại.
Đối với trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, tức là Chân Như hay Như hoặc Như vậy không thể nào nội tại
trong trí năng hay trong ý thức. Nói rõ hơn: nội tại có nghĩa đương ở bên trong, đương hiện hữu,
đương xảy ra, hay đương có mặt bên trong tâm hay bên trong nhận thức của ta mà không cần tác
dụng (effect) bên ngoài tâm hay nhận thức nữa. (Tất nhiên, khi chưa nội tại, ta cần phải dụng công
theo nguyên tắc nào đó để đối tượng trở thành một năng lực bẩm sinh (innate energy) bên trong
nhận thức.)
Chướng ngại
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Do đó, bao lâu chủ thể “Ta” còn xuất hiện trong tiến trình nhận thức, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm
được Chân như hay Như vậy. Vì vậy, Như, Như vậy hay Chân như không do suy luận, không do làm
ra, cũng không do biết bằng bằng chứng trực tiếp mà do nhận thức không lời, trong đó không có tự
ngã. Đây là trạng thái tự nhận thức thuần nhất đã xuất hiện trong tâm. Trong tiến trình này mỗi nhận
thức đều không có người nhận thức và cái nhận thức, chỉ có nhận thức không lời có mặt.
Đây là ý nghĩa Chân như nội tại trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Tuy nhiên, trước khi Chân Như nội
tại trong trí tuệ Bát Nhã, ta phải bắt đầu dụng công theo những kỹ thuật liên hệ đến trạng thái "như"
hay "như vậy." Cho đến khi nào nhận thức không lời trở thành một năng lực vững chắc, bấy giờ chân
như mới hoàn toàn hiện hữu trước "mắt tâm." Thuật ngữ gọi trạng thái này là "chứng ngộ".
Ý nghĩa
Như, Như vậy hay Chân như là thực tại tuyệt đối từ bên trong thế giới hiện tượng mà với mắt thường
không thể trông thấy nó. Ngôn ngữ thế gian không thể diễn tả hết ý nghĩa của nó, nhưng vì muốn cho
rõ nghĩa, hệ kinh Bát Nhã phải tạm dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tại sao? Vì Chân Như là cái "chân
thật như vậy." Nó không hình dáng, không thuộc tính, không màu sắc, không có đường nét gì để ta
nhận ra nó bằng mắt thường hay bằng trí năng suy luận hoặc bằng tư duy biện luận hoặc bằng ý
thức phân biệt. Nó ngoài phạm vi luận lý theo cách nhìn trong thế gian.
Hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật mô tả nó như là:
. "không hai tướng," "không biến đổi," "không biến dịch," "không phân biệt," “không phân
đôi," "không có đến, không có đi, vì nó vốn vô sinh;"
. "không chỗ trụ;" "không làm ra;" "không quá khứ, không hiện tại, không vị lai;" "không sắc tướng sai
biệt;" "trong thế giới hiện tượng không có nó, nhưng nó vẫn xuất hiện như là những thực tại khác; có
thể được định danh, được định nghĩa và được phân biệt, mặc dù như thế nó không còn là chân như
hay "như" hoặc "như vậy" nữa."
. Bởi vì ngay khi nói về chân như, nó không còn là chân như nữa. Lý do đơn giản nhất vì nó là cái
không tên hay cái “như vậy”. Ta không thể nghĩ bàn hay luận bàn về nó vì nó không có chứa một nội
dung gì. Nó không thể phô bày ra được một thứ gì trong nó.
. Tóm lại, để chúng sinh hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng chân như, Phật và hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật
phải dùng ngôn ngữ để mô tả trạng thái "như vậy" mà qua đó Phật đã thành đạo, và tinh túy hiện
tượng mà qua đó Phật đã chứng nghiệm về Pháp giới tánh, để ta hiểu rõ ý nghĩa chân như và tác
dụng của chủ đề trừu tượng đối với việc dụng công đến nơi rốt ráo. Nếu không nắm vững ý nghĩa rốt
ráo của tathā- hay tathatā, khi thực hành Thiền, gặp những dụng ngữ "Như Lai" và "Chân Như" trong
các kinh Nguyên Thủy hay Phát Triển, ta sẽ bị bế tắc. Thay vì tiến vào chỗ KHÔNG LỜI, KHÔNG
DANH, KHÔNG TƯỚNG, KHÔNG SUY NGHĨ, ta cứ tiến vào chỗ có lời, có danh, có tướng, có suy
nghĩ. Như vậy, mục tiêu dụng công của ta sẽ không bao giờ thành tựu.
I. XUẤT NGUYÊN
Tư tưởng "chân như - tathatā" của Phật giáo Phát Triển bắt nguồn tư cách quan sát "như thực," biết
như thực (yathābhūta) và thành tựu thấy "như vậy" (tathā) của Phật trong từng Thiền Thứ Tư của
Phật giáo Nguyên Thủy. Cả hai là bài học vô cùng quí báu mà người thực hành thiền không thể bỏ
qua. Đãy là phương pháp không áp dụng lý luận để đạt được tuệ giác mà Phật đã thành tựu khi Phật
chưa trở thành Chánh Đẳng Giác.
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Khì thực hành phương pháp này, Phật là người đã có lối sống hoàn toàn trong sạch, mọi sự đảo lộn
(perturbations) của ý chí không còn xuất hiện trong tâm Phật. Nhận thức của Phật hoàn toàn trong
sạch, những ý niệm "tôi," "của tôi," và "thuộc về tôi" không còn hiện hữu.
Khi bước sang từng Thiền Thứ Tư, Phật ở trong trạng thái định với thân tâm bất động. Mọi suy nghĩ
dừng bặt, chỉ có hoạt động của nhận thức. Thuật ngữ quen gọi trạng thái này là Chánh Định. Vì thế
chánh định được xem đồng nghĩa với trạng thái nhận thức trong sạch.
Thế rồi, những thắc mắc về sanh, già, bệnh, chết liền được hiển lộ trong nhận thức không lời của
Phật. Đây là nhận thức tâm linh. "Mắt huệ" (the eye of wisdom) của Phật liền mở. Năng lượng tuệ
giác của Phật liền phát sinh. Phật biết và thấy rõ ràng diễn tiến các kiến giải thầm lặng trong tiềm
năng giác ngộ của Phật. Nó không phải là một loại kiến thức lờ mờ (the feeble kind of knowledge),
thuần túy trừu tượng (purely abstract) mà nó là một loại tuệ giác (intuitive wisdom) rõ ràng, sự lãnh
hội đầy đủ (the adequate apprehension) điều gì đương hiện hữu trong tánh nhận thức biết, chứ
không phải trong trí năng.
Nói theo ngôn ngữ ngày nay khi trạng thái nhận thức trong sạch, tức là trạng thái nhìn sự vật rõ ràng
với tâm hoàn toàn yên lặng hay với sự im lặng thâm sâu của ý chí; nơi đó toàn bộ ý niệm "tôi," "của
tôi," và "thuộc về tôi" không còn khởi lên nữa, năng lượng của tuệ giác liền phát sinh. Sư phát sinh
này dựa trên nguyên tắc phản xạ thụ động. Đây là nguyên lý tâm linh thực tiễn trong Thiền Phật giáo.
II. PHẬT THUYẾT MINH GIÁ TRỊ BIẾT NHƯ VẬY
Vào thời Phật, tại Ấn Độ, các phái triết học đều áp dụng biện chứng pháp (dialectic method) để đạt tri
thức cao hơn. Nó là một nghệ thuật tranh luận (disputation) thời trang (vogue) giữa các Sa Môn
(Samana) và Bà La Môn (Brahmin) về các chủ trương của minh. Họ luôn luôn sứ dụng trí năng để
suy luận và dùng ý thức để quan sát sâu từng chi tiết vấn đề. Tự ngã luôn luôn có mặt để bảo vệ
quan điểm riêng biệt mà họ cho rằng không thể sai lầm (infallibly).
Những vấn đề này dựa trên 6 quan điểm cơ bản:
1) Thường Trú Luận,
2) Vô Thường Luận,
3) Hữu Biên Vô Biên Luận,
4) Ngụy Biện Luận,
5) Vô Nhân Luận.
6) Hữu Tưởng Luận.

Họ không đạt được như thực tri, như thực kiến như Phật. Toàn bộ lý luận của họ đều không cơ sở
(without foundation), vô nghĩa (senseless), và trừu tượng (abstract). Do đó, kết quả tu tập của họ đưa
đến phiền não, tranh chấp, si mê. Cuối cùng, họ không làm sao đạt được trí tuệ, thanh tịnh, và giải
thoát.
Phật nhờ biết như vậy nên được giải thoát hoàn toàn. Phần này được Phật nhắc lại về 62 luận chấp
của 6 phái Triết học trong kinh Phạm Võng, mục Tụng Phẩm Thứ Nhất và Tụng Phẩm Thứ Hai, tr.
35-91, của kinh Trường Bộ I với chủ đích cho biết rằng bằng những lối biện luận tranh luận, luận
chấp, các Sa Môn và Bà La Môn không thể đi đến giải thoát. Trái lại bằng những phương thức như
thực hay như vậy, Phật đã đi đến giải thoát hoàn toàn trong lúc còn sống.
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Trong đoạn 29-30, Phật nói: "Này các Tỳ kheo, những Sa Môn, Bà La Môn nào luận bàn về quá khứ
tối Sơ hay luận bàn về tương lai, về quá khứ tối sơ và chấp kiến.., đề xướng nhiều sở kiến sai khác...
Những vị ấy sẽ chấp sáu mươi hai luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên...
Này các Tỳ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: ’Những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mệnh như vậy’. Như Lai tuệ tri như vậy; Ngài tuệ tri
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm tâm được tịch tịnh.
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của
Chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn...
Những pháp ấy...là những pháp sâu kín (deep), khó thấy (hard to perceive), khó chứng (hard to
discover), tịch tịnh (peaceful), mỹ diệu (sublime), vượt ngoài tầm của lý luận suông (atakkāvacara:
not lying within the realm of logical thought). tế nhị (subtle), chỉ những người trí (the judicious) mới có
thể nhận biết... " (Kinh Phạm Võng, Trường Bộ I, Nikāya, tr. 76)
III. CỞ SỞ NGUYÊN LÝ TÂM LINH
Trên căn hản, những nguyên lý tâm linh này được đặt trên 2 cơ sở: tục đế và chân đế. Tục đế dựa
trên học thuyết phân tích (vibhajjavāda-the doctrine of analyses), do tự ngã sử dụng trí năng và ý
thức để phân chia thuộc tính (attributes) và những hoạt dụng (activitìes) của pháp hay đối tượng ra
từng manh mún. Chân đế được đặt trên cơ sở ngoài luận lý, hay không thể đạt được bằng lý luận,
hay ngoài lãnh vực tư tưởng, hoặc không thể tới niệm được (atakkāvacara-beyond logic, or
unattainable by reason, or beyond sphere of thought, or inaccessible to thought), mà dựa trên
NHỮNG TIẾN TRÌNH KHÔNG LỜI. Không qua những tiến trình không lời, ta sẽ không thể nào lãnh
hội được tuệ giác mà đức Phật đã tự chúng nghiệm thông qua Phật tính của chính Ngài. Giống như
những nhà văn hiện đại Phật giáo viết về ẩn dụ Cá không thể nào kinh nghiệm được thế nào là đất
khô khi Rùa mô tả cho Cá biết về thế giới của đất khô. Chỉ vì Cá đã quen sống dưới nước nên không
bao giờ tin tưởng có thế giới của đất khô.
Kinh nghiệm của Phật
Sau khi thành đạo, duyệt xét lại chân lý mà Ngài vừa chứng nghiệm, câu nói đầu tiên của Ngài là:
”Pháp do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh (calm/peaceful), cao thượng
(sublime), siêu Iý luận (atakkāvacara), vi diệu (subtle), chỉ người trí mới hiểu thấu." Đây là nhận thức
tâm linh được Ngài xây dựng trên nền tảng những pháp Như Thật (yathābhūta) và Như Thế hay Như
Vậy (tathatā). Nó không nằm trên hệ thống suy luận hay tư duy trừu tượng. Chính vì điểm này, các
nhà Phật giáo Phát Triển thường nêu lên 3 quan điểm là: không thế nói (bất khả thuyết)
(Anabhilāpya), không thể suy nghĩ (bất khả tư) hay không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghị) (Acintya) khi
họ đề cập đến chủ đề chân như.

Hệ thống kinh Bát Nhã
Thuật ngữ Chân Như đầu tiên xuất hiện trong kinh Bát Nhã Thiên Tụng, tức Tiểu phẩm bát nhã:
Aṣṭasāhasrikā-prajñāpārmitā, tương đương với Đạo Hành kinh (Sùtra of the Practice of the Way) do
Chi Lâu Ca Sấm (Lokakshema) dịch vào năm 172, gồm 8.000 dòng, hay 8.000 ślokas (lines). Kinh
này cũng được ngài Cưu Ma La Thập (Kumārajīva) dịch sang tiếng Trung Hoa là Tiểu Phẩm Bát
Nhã. Trong đó, từ "Tathatā"được dịch là “Như” hay “Chân Như.”
Trong tất cả kinh Bát Nhã đều nói về Chân Như. Và trong mỗi kinh đều có thiết lập một Phẩm nói về
Chân Như (Tathatà- Parivarta-Suchness Chapter). Thí dụ, Đại Phẩm Bát Nhã (phần thứ 1)
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(Satasāhasrikā Prajñāpāramitā), Đại Phẩm Bát Nhã (phần thứ 2) (Pañcaviṃsati sāhasrikā
Prajñāpāramitā).
Trong Tiểu Phẩm Bát Nhã (Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā), Phẩm XVI, luận về Chân Như rất rõ ràng.
(Bản dịch của Eđward Conze, tr. 193–199, xb năm 1973). Trong Bát Nhã 2.500 câu, Những Câu Hỏi
của Suvikrāntàvikrāmin, Phẩm III. (Bản dịch của Edward Conze, tr. 22-26, xb năm 1972, in trong tập
“The Short Prajñāpāramitā Texts.”)
Trong Kinh Kim Cang cũng có đoạn Phật so sánh “Như Lai” đồng nghĩa với Như (tathatā) (hay Chân
Như). (Kinh Kím Cang, mục 17b, bản dịch của Edward Conze, tr. 132, trong tập “The Short
Prajñāpāramitā Texts”, xuất bản năm 1972).
Trong Kinh Duy Ma Cật cũng có nhiều đoạn trình bày về Chân Như.
Trong kinh Lăng Già cũng triển khai Chân Như rộng rãi. (Giới thiệu Nghiên cứu Kinh Lăng Già của
Daisetz Teitaro Suzuki, xuất bản năm 1929, tại Nhật, tr. 26, 38, 107, 114, 118, 120, 127, 146, 155,
161, 173, 212, 275, 238, 334, 342, 346, 355, 367.)
II.— Ý NGHĨA CHÂN NHƯ
Như hay Chân như nghe lạ tai đối với người mới bước chân vào Thiền hay người đã tu thiền lâu năm
mà chưa được dịp gặp từ ngữ đó. Nó có nhiều nghĩa, ta cần thông suốt tất cả nghĩa của nó để không
bị rối khi gặp dụng ngữ chân như trong các bản văn của Thiền hay của Luận và đặc biệt là trong hệ
thống kinh Bát Nhã.
Khi tathatã có nghĩa như thế hay như vậy nó là sự thật; khi nó gợi lên một ỹ nghĩ về thực thể (entity)
hay tinh túy thì nó là thực tướng (true appearance) hiện tượng. Đó là "không tướng."
Chân như không phải như nhau (sameness) hay cái một (oneness) của sự vật. Nó là sư tĩnh mịch
tuyệt Đối (viviktā - absolute solitude). Trong nó không có bất cứ một thứ gì. Do đó, ta không thể tìm
thấy gì trong đó.
Bát Nhã chủ trương chân tướng tất cả hiện tượng thế gian là KHÔNG, nhưng không phải ngoan
không (blank emptiness) hay hư vô (nihilism). Bằng Không Định hay Tâm Không, người tu thiền có
khả năng kinh nghiệm về cái Không đó. Bằng sự diễn tả ngôn ngữ, rồi thông qua thầm nhận biết, ta
cũng có khả năng lãnh hội ý nghĩa Không như thế nào.
Chân tướng hay chân tánh của hiện tượng là TÍNH KHỒNG, nhưng để người ta hiểu rõ ý nghĩa tính
Không, Bát Nhã thiết lập những từ như: pháp giới (dharmadhātu), chân tính (tattva), pháp bất biến
tính (dharmaniya-matā), tự tính (svabhāva) v.v... Nhưng đặc biệt có một danh từ Bát Nhã thường
dùng nhất là như vậy hay như thế (tathatā), được dịch là Như hay Chân Như, dùng để chỉ tinh túy tối
hậu của hiện tượng. Tinh túy này được xem là tinh túy thuần nhất của toàn thể pháp giới.
Ngữ nguyên
Về ngữ nguyên, Tathatā được lập thành bởi 2 từ: tatha (tĩnh từ), có nghĩa thực, thật, chân (true, real);
tatha+ tā= Tathatā (danh từ), có nghĩa sự thực, trạng thái chân thực của sự vật, trạng thái như thế;
cái như thế, cái như vậy; trong cách như thế đã (reality, true state of things, true nature; state of
being such, suchness, thusness, in that manner). Khi kinh Bát Nhã du nhập vào Trung Quốc, Ngài
Cưu Ma La Thập dịch từ Tathatā là “Như.” về sau Tathatā được nhiều nhà dịch thuật khác dịch là
“chân như.”
Chân như có nghĩa thực tại chân thực (true Reality). Không có gì cộng vào trên nó nhưng cũng
không có cái gì trừ đi trên nó. Nó chỉ là như vậy. Bản tính của nó là bất biến, bất động và thường
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hằng an trụ, không có gì thêm hay bớt trong nó. Vì nó không có sức chứa bất luận thứ gì. Nó ngoài
tất cả lời. Nó là cái không tên. Nó chỉ có nghĩa như thế là như thế. Do đó, nó được xem là thực tại
tuyệt đối (Absolute Reality) của hiện tượng. Tất cả phẩm chất (qualities) hay thuộc tính (attributes)
không thể gắn trên nó. Tuy nhiên, nó có thể định danh, có thể định nghĩa và được phân biệt. Bởi vì
chân như cũng chỉ là giả danh. Nhưng nếu không thiết lập khái niệm để định danh nó, ta sẽ không
thể nào nắm bắt được ý nghĩa chân như. Ta không nhận ra chân như có mặt ngay trước mặt ta.
Thực ra, Như hay Chân như chỉ là một danh từ trừu tượng. Các nhà thiết lập học thuyết Bát Nhã
muốn dùng danh từ NHƯ để mô tả nguyên lý bất biến của hiện tượng thế gian vốn tồn tại như thế
(tathatā). Nguyên lý này được dùng để chỉ chân tính, tức tinh túy chân thực của tất cả sự vật, tức vạn
pháp là như thế. Thể tính này không hề biển đổi trong bất kỳ thời gian và không gian nào. Lúc nào nó
cũng y như vậy: Chỉ vì nó là cái không tên thì làm sao có tăng, có giảm, có thêm, có bớt, có to, có bé,
có dơ, có sạch!
Do đó, theo Bát Nhã, chân như là cảnh giới phải do ý niệm không lời mới đạt tới. Muốn đạt được ý
niệm này phải thông qua nhận thức không lời của tánh giác. Chính vì điểm sâu sắc này, các nhà thiết
lập Bát Nhã Kiện Toàn (Bát Nhã Ba La Mật), xem nó là phương tiện cao nhất để đạt trí huệ Bát Nhã.
Họ xem nó là thực tướng của vạn pháp và cũng là chân tánh tối hậu của vạn pháp. Người nào hội
nhập được với chân như, người đó sẽ kinh nghiệm sự phát huy năng lượng tâm linh.
Vì khi đạt đến chỗ cùng cực của không lời, Chân Như tức là phi chân như (atathatã). Cho nên, Chân
như được dùng để chỉ cho chân lý thường hằng, từ vô thủy vẫn như thế và bây giờ vẫn như thế;
không có gi biển đổi hay khác đi trong bất cứ thời gian nào. Dù Phật có ra đời hay không bản thể
hiện tượng vẫn là như thế (as such). Nhưng Phật là người đã nhận ra và chỉ lại cho ta cách nhận ra
để ta đi vào đường tâm linh tối hậu. Với phương tiện này, ta sẽ kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát.
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm
cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động.
Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào. Vì Chân như là thực sự
như thế (such as it actually is). Nó là cái không hư giả (non-falseness). Nó là dụng ngữ có tác dụng
giúp ta giác ngộ và giải thoát, nếu ta biết cách thể nhập nó.
Chân như có nghĩa tinh túy thuần tịnh (pure essence). Nó là bán thể nền tảng (the fundamental
nature), thể nền cơ bản (the basic substratum) của thế giới hiện tượng. Nó không có hai tướng,
không có sư phân biệt, không có sự phân đôi. Vì gốc của nó là vô sinh. Do đó, nó không chỗ trụ,
không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai; không có sắc tướng sai biệt, nhưng vẫn xuất hiện như
là những thực tại khác. Ngay đương nói về nó, nó đã có mặt trước mặt ta.
Dưới cái trục vô thường, khổ, vô ngã của hiện tượng trong Phật giáo Nguyên Thủy, bằng phương
tiện Chân Như, nó làm lộ ra (revealing) không thực chất tính hay vô ngã của vạn pháp. Nếu hội nhập
được nó, trí huệ sẽ triển khai từ trong ta; tâm cũng giải thoát, tri kiến cũng giải thoát.
III. TÁC DỤNG
Tất cả chúng sinh từ phàm phu đến các bậc Thánh và Như Lai đều có Như, Như Như, hay Chân
Như. Bằng phương thức Như hay Chân Như trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật, người tu sẽ đạt được
trí tuệ rốt ráo (ultimate wisdom), tức siêu vượt trí (transcendental wisdom) hay tuệ giác (intuitive
wisdom). Vì khi người tu đạt được cái thấy như thật, tâm hoàn toàn thoát khỏi tất cả mạng lưới phân
biệt của ý thức hay mạng lưới suy luận của trí năng. Nhận thức của vị ấy không còn điên đảo như
trước nữa. Họ nhận thấy thế giới hiện tượng như thật (as it truly is). Tập khí hay những năng lực
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quán tính hoặc những đam mê, ghiền nghiện (lậu hoặc) không còn tự do khởi lên để tác động nội
tâm họ.
Tuy nhiên, trước khi nhận ra rằng chân như vốn nội tại trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, nó phải được
nhận ra bằng trí năng hay bằng ý căn. Trên căn bản này, ta thấy vô minh (avidyā - ignorance) và
thánh trí (āryajñāna- supreme wisdom) chỉ cách nhau có khoảng cách "tathatā." Muốn mở ra một
chân trời mới về vô phân biệt trí, tức thánh trí, ta phải đạt được "tathatā."
Chân như dùng để định danh bản thể cố định chắc chắn của vạn pháp. Nó là cái tối hậu và bản thể
không điều kiện của vạn pháp. Nó không những được hiểu qua ngộ mà còn là điều kiện để tiến đến
giác ngộ hoàn toàn, nếu ý niệm “ta” hội nhập vào được trong nó. Ta không thể tìm kiếm ra được nó
bằng mắt phàm tục với suy luận của trí năng, mà cũng không thể bỏ mất nó bằng cố gắng chia tách
ta ra từ trong nó. Vì trong ta đã có nó. Đó là từ bên trong những nguyên tố cấu thành thân ngũ uẩn
đều có nó, nhưng nó không phải là ngũ uẩn. Tuy nhiên, như thế nó vẫn phải được tìm. Chỉ vì ta
muốn tiến gần đến giác ngộ, muốn có trạng thái tâm như thường hằng để an vui trong cuộc sống tạm
bợ, để mở đường tiến đến giác ngộ và phát triển tâm linh.
Nó không thế gọi là MỘT để phân biệt với Nhiều, vì nó không thể chia cắt, không thể phân biệt với
bất cứ vật nào khác. Không có cái gì được phủ nhận hay xác nhận với nó, vì tất cả những hình thức
trình bày đều phải thông qua sự sáng tạo đối đãi (opposition) của ngôn ngữ. Trong lúc đó nó là cái
không sáng tạo, không làm ra, không tên. Nó là cái vô sinh, tinh túy, không ô nhiễm của sự hiện hữu
hiện tượng.
KHÔNG không những là nguyên lý sinh động (animating principle) mà chính nó cũng biểu lộ thực tại
tuyệt đối không khái niệm, không điều kiện, và vô định (indeterminate). Nó là chân lý cao nhất và là
bản thể tối hậu của vạn pháp. Như thế, trên nguyên lý này, KHÔNG là dụng ngữ cùng nguồn gốc (a
cognate expression) với Chân Như. Như vậy, hiểu được Chân Như, ta sẽ nhận ra Không hay Tính
Không của vạn pháp.
Chân như là tác nhân làm nổi bật lên trí tuệ tâm linh (spiritual insight-wisdom) của người tu Thiền,
nếu ta biết sử dụng Chân như để dụng công. Do đó, Chân như cũng là tác nhân làm trong sạch tâm,
đưa tâm thoát khỏi những ô nhiễm của tập khí/lậu hoặc. Các nhà Phật giáo Phát Triển cho rằng, nếu
Bồ Tát trụ tâm trong Chân như là người đến gần giác ngộ hoàn toàn. Đây là trụ trong vô trụ, cũng là
phương thức của Vô trụ tam muội, hay Vô tướng định.

IV. CHÂN NHƯ ĐỐI VỚI THIỀN
Chân Như đóng vai trò quan trọng trong Thiền. Trọng tâm của Thiền là dẹp bỏ đối đãi, dẹp bỏ lý luận
dựa trên quy ước. Chân Như chính là phương tiện để thực hành dẹp bỏ đối đãi, dẹp bỏ luận lý thế
tục; cắt đứt tất cả hý luận để trở về nguồn.
Khi nó được truyền qua Bát Nhã Ba La Mật Đa hay Trí huệ Kiện toàn và kinh Lăng Già, Chân như trở
thành phương tiện để ta có thể thiết lập Bình Thường Tâm và làm cho Phật tánh được bừng sáng
lên mà không thông qua những mô thức Định.
Chân Như là dụng cụ giúp ta khám phá sự đốn ngộ của Thiền. Nó cũng là phương tiện đơn giản giúp
ta tiến đến giác ngộ và có cuộc sống bình thường, không dính mắc, như cư sĩ Bàng Long Uẩn với
những vần thơ nổi tiếng như sau:
“Hàng ngày không việc khác, Đỏ tía gì làm hiệu,
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Chỉ tôi tự biết hay. Núi gò bặt trần ai.
Vật vật chẳng bỏ, lấy, Thần thông và diệu dụng, (miraculous acts)
Chỗ chỗ nào trải bày. Gánh nước bửa củi tài.”
Trong những văn bản của Phát Triển, Kinh Bát Nhã nhấn mạnh đến trí tuệ và Tánh Không và đồng
nhất hóa cái Không này với Chân như. Chân như là Không, Không là Chân như.
V. KẾT LUẬN
- Chân như không ở trong thế giới tri giác, cũng không là một ý tưởng được sáng tạo bởi những luận
lý qui ước thế gian. Nó là điều không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả, không thể đặt tên và không thể
phô bày ra được. Nhưng nó được lãnh hội bằng trí huệ bát nhã (insight wisdom).
- Chân Như là học thuyết về sự chân thực hay sự thực của Phật giáo Phát Triển. Học thuyết này
được mô tả là không dính mắc hay không nhị nguyên (không hai bên) bằng tâm giác ngộ; biết sự vật
như thực qua tuệ giác (intuitive wisdom), tức Bát Nhã hay Phật tâm. Trong hoạt động bình thường
hàng ngày, người đạt được trí này đều ở trong trạng thái tâm không. Đây là trạng thái tâm ngoài lời.
Chân như siêu việt tất cả tư tưởng về Có và Không.
- Chân Như là sự vắng mặt tất cả đặc tính.
- Chân như là bản chất không điều kiện của sự hiện hữu hiện tượng. Trong tất cả chúng sinh đều có
nó. Nó được hiểu như là tinh túy bên trong (inner essence) của chúng sinh./.
*****

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Bát Nhã – Lớp Trung Cấp 2

trang 57

THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 5

CHÂN NHƯ
TRONG KINH DUY MA CẬT
(Phần nay dựa theo hai bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, do Hòa Thượng Huệ Hưng dịch ra Việt
ngữ, và bản dịch bằng tiếng Anh của nữ Gíáo sư Sara Boin từ bản tiếng Pháp của Giáo sư Étiene
Lamotte. Giáo sư Lamotte đã dựa vào bản kinh bằng tiếng Sanskrit để dịch ra Pháp văn, trong đó
ông có đối chiếu với 3 bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập (Kumārajīva), ngài Huyền Trang, và một
bản của Tây Tạng. Theo đó, bản của ngài La Thập có nhiều chỗ thiếu. Trong bài này chúng tôi dựa
vào bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng và đối chiếu với bản của Giáo sư Lamotte. Chỗ thiếu của
bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, chúng tôi bổ sung thêm từ bản dịch của Tây Tạng hay của ngài
Huyền Trang, do Giáo sư Lamotte trưng dẫn bằng chữ nghiêng.)
Trong Chương III, Phẩm Đệ Tử mô tả Trưởng giả Duy Ma Cật đang bệnh, và ông nghĩ rằng thế nào
Như Lai (Tathāgata), bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác (Samyakasṃbuddha) cũng đoái lòng thương
xót ông. Phật biết ý ông, nên sai các đại đệ tử đến viếng thăm ông. Nhưng khi Phật bảo Xá lợi Phất
thì Xá lợi Phất từ chối. Sau đó Phật bảo Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên (Maudgalyāyana) cũng từ chối
và bạch Phật rằng:
- Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh (I am not capable) đến thăm ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia,
con vào trong thành Tỳ Da Ly (Vaisālī) trong xóm làng nói pháp (expounding the Law) cho các hàng
cư sĩ (householders or laymen) nghe, lúc ấy ông Duy Ma Cật (Vimalakīrti) đến bảo con rằng: “Này
Ngài Đại Mục Kiền Líên, nói pháp cho bạch y cư sĩ (expounding the Law to white-robed
householders), không phải như ngài nói đó. Vả chăng nói pháp là phải đúng như pháp
(yathādharmam) mà nói. Con hỏi ông "Nói pháp gì đúng nghĩa như pháp?" Ông trả lờí:

"Pháp không chúng sanh (niḥsattva) vì lìa chúng sanh cấu”. (The Dharma is without living being,
because it is free of the dust of Iiving beings). Pháp không có ngã (nirātman - without self) vì lìa dục
cấu (rāga: dục: desire) (rajas - vết nhơ, bụi dơ: dust, stain) (free from the dust of desire). Pháp không
có thọ mạng (nirjīva-lifeless) vì lìa sanh tử (free from birth and death). Pháp không có nhơn
(niṣpudgala - without personality) vì lìa điểm khởi đầu (pūrvānta – initial point) và điểm cuối cùng
(aparānta - fỉna/point). Pháp thường vắng lặng (śama upaśama - peace and pacification) vì bặt hết
các tưởng (because it destroys the marks of things). Pháp không dục (rāga: desire) vì không có đối
tượng (ālambana).* Pháp không âm tiết (akṣara - syllables)** vì dứt (suppresses) đường ngôn ngữ
(vākya - speech; words). Pháp không thể nói (anabhilāpya - inexpressible) vì lìa tất cả sóng
(sarvataṅgaviravhita - free from alI waves).‘ ***Pháp có mặt khắp nơi (sarvatraga - omnipresent) vì
như Hư không vô tận.****’ Pháp không màu sắc (varṇa - color), không lằn nét (liṅga- trait), không
hình dáng (saṃsthāna - shape) vì lìa tất cả chuyển động (caraṇa - motion). Pháp không khái niệm
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“của tôi (ngã sở)” (ātmiya - mine) vì lìa “ngã sở chấp” (ātmiya -grāha - seizing/holding a “Mine.”)*****
Pháp không ý niệm (viñapti - ideas) vì nó không tâm (citta - mind/thought), không ý (manasintention/mind), không thức (vijñāna- consciousness). Pháp không thể so sánh (asama) vì nó không
có “đối đãi” (pratipakṣa - “against an opinion”). Pháp không thuộc nhân (hetvanapekaśa dependence on causes) vì nó không nhờ duyên (pratyaya - conditions). Pháp được liên kết với pháp
giới (dharmadhātum - the (element of the Reality) vì nó thể nhập đồng các pháp (it penetrates alI
dharmas equally). Pháp tùy thuận
_________________________
*Pháp lìa các tưởng không phải cảnh bị duyên. * Pháp không danh tự. **“Pháp không hình tướng,
như hư không; **** Pháp không hí luận, rốt ráo là không. ****Pháp không phân biệt, lìa các thức

Như (tathatām anugacchati - conforms to suchness), nhưng không có chỗ tùy (ananvayanayena nonconformity). Pháp trụ thực tại tối hậu (sthito bhūtakoṭyām - abides at the ultimate realíty) vì nó
tuyệt đối không động (atyantāca]a - absolutely immovable). Pháp không lay động (acala - immovable)
vì nó không nương sáu trần (ṣaḍviṣaya - the six sense objects). Pháp không tới lui (gamana–
āgamana: coming or going) vì nó không dừng. Pháp thuận với không (śūnyatã - emptiness), vô
tướng (ānìmitta - signlessness), vô nguyện (apraṇihita- wishlessness)." Nó tránh tất cả xác định
(samāropa - affirmation) và phủ định (apavāda- negation). Pháp không nắm (utkṣepa - grasping) hay
bỏ (prakṣepa - rejection) vì nó lìa sanh (utpā-arising) diệt (nirodha-extinction). Pháp không chỗ nghỉ
(ālaya - resting place) vì nó ngoài đường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (manas - mind). Pháp không
cao, thấp vì nó thường trụ (sthita: always fixes), không động (acala: immovable). Pháp lìa tất cả quán
hạnh “vì nó tuyệt đối (atyantam) chấm dứt tất cả hý luận. “Thưa ngài Mục Kiền Liên, đặc tính của
Pháp như thế đâu có thể nói ư?”
1) Hỏi: - Đoạn văn kinh trên đây, ngài Duy Ma Cật muốn nói lên pháp gì với ngài Mục Kiền Liên? (5
điểm)
2) Mỗi vị giải thích ý nghĩa cùng câu (mỗi câu 3 điểm)
CHÚ THÍCH
1/ Bạch y Skt: avadātavasana: Áo trắng, chỉ cho người cư sĩ (white-robed householders).
2/ đúng như pháp = phù hợp với thực tại (according to reality)
3/ chúng sanh cấu: sattva-rajas: nhơ bợn của chúng sanh: (the stains of being).
4/ trong bản dịch của Ngài La Thập: "lằn trước lằn sau đều dứt." đoạn văn này nói: “nhân vô ngã”
“pudgalanairātmya”
5/ sóng tượng trưng cho tâm dao động, như Kinh Lăng Già mô tả. Đoạn này ngài Cưu Ma La Thập
dịch thoát ý là “Pháp không nói năng, lìa giác quán (tức tầm tứ).”
6/ đoạn văn này nói “pháp vô ngã - dharmanairātmya”
7/ Như = tathatà. Ngài La Thập dịch là “như,” tức “chân như”
8/ bhūtakoṭi- về từ nguyên, bhūtakoṭi được kết hợp 2 từ: 1) bhùta = thực (real, true), sự thực, thực tế
(reality), 2) koti = điểm cao nhất (the highest point). Trong Phật giáo Phát Triển, bhūtakoṭi có nghĩa
“tuyệt đối không thực thể- absolute non-entity; = trống không - śūnyatā - emptiness or voidness. Nó
cũng đồng nghĩa với “thực tại tối hậu là chân như.”
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9/ Pháp được liên kết với không (śūnyatā - emptiness), vô tướng (ānitta - signlessness), vô nguyện
(apraṇihita - wishlessness). Câu này liên quan đến 3 loại định cao trong hệ Nguyên Thủy và Phát
Triển. Đó là Không Định, Vô Tướng Định, và Vô Nguyện Định. Đặc bìệt, từ “Vô Nguyện” được ngài
Cưu Ma La Thập dịch trong Kinh Duy Ma Cật là “Vô Tác.” Cá 3 loại định trên được Phật xếp vào 3
phương tiện tu tập tiến đến giải thoát. Trong Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ xếp 3 loại định trên là 1
trong 3 phương tiện để vào “thành Niết bàn."
10/ lìa tất cả quán hạnh: sarvavikalpa-gocarātikrānta: vượt qua lãnh vực hành động của tất cả sự
tưởng tượng: It surpassed, the sphere of ail imaginations sarva: tất cả; vikalpa: quan niệm, sự hình
dung: opinion, imagination; sarva vipalpa: tất cả sự hình dung/tưởng tượng; gocara: lãnh vực hành
động field for action; atikrānta: vượt quá (surpassed, overcome; having passed; exceeded;
gocarātikrānta: vượt qua lãnh vực hành động.
11/ Hý luận: nói năng buồn cười, lố bịch; nói vẩn vơ (không đâu vào đâu): prapañca – ludicrous
dialogue; idle chatter, talking vainly or idly.
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THÍCH THÔNG TRIỆT
Khóa Bát Nhã - Lớp Trung Cấp 2

BÀI ĐỌC THÊM số 6

CHÂN NHƯ
TRONG ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
MỞ ĐẦU
1. Trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật mô tả Như, Như vậy hay Chân như (Tathatã) vốn nội tại đối với
trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, tức là Chân Như hay Như hoặc Như vậy không thể nào nội tại trong trí
năng hay trong ý thức. Nói rõ hơn: nội tại có nghĩa đương ở bên trong, đương hiện hữu, đương xảy
ra, hay đương có mặt bên trong tâm hay bên trong nhận thức của ta mà không cần tác dụng (effect)
bên ngoài tâm hay nhận thức nữa. (Tất nhiên, khi chưa nội tại, ta cần phải dụng công theo nguyên
tắc nào đó để đối tượng trở thành một năng lực bẩm sinh (innnate energy) bên trong nhận thức.)
Do đó, bao lâu chủ thể Ta còn xuất hiện trong tiến trình nhận thức, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm
được Chân như hay Như vậy. Vì vậy, Như, Như vậy hay Chân như không do suy luận, không do làm
ra, cũng không do biết bằng bằng chứng trực tiếp mà do nhận thức biết không lời, trong đó không có
ý niệm ta. Đây là trạng thái tự nhận thức biết hay sự nhận thức thuần nhất đã xuất hiện trong tâm
như. Trong tiến trình này mỗi nhận thức đều không có người nhận thức và cái nhận thức, chỉ có sư
nhận thức biết không lời có mặt.
Đây là ỹ nghĩa Chân như nội tại trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Tuy nhiên, trước khi Chân Như nội
tại trong trí tuệ Bát Nhã, ta phải bắt đầu dụng công theo những kỹ thuật liên hệ đến trạng thái "như"
hay "như vậy.“ Cho đến khi nào nhận thức biết không lời trở thành một năng lực vững chắc, bấy giờ
chân như mới hoàn toàn hiện hữu trước "mắt tâm." Thuật ngữ gọi trạng thái này là "chứng ngộ chân
như."
2. Như, Như vậy hay Chân như là thực tại tuyệt đối từ bên trong thế giới hiện tượng mà với mắt
thường không thể trông thấy nó. Ngôn ngữ thế gian không thể diễn tả hết ý nghĩa của nó, nhưng vì
muốn cho rõ nghĩa, hệ kinh Bát Nhã phải tạm dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tại sao? Vì Chân Như là cái
"chân thật như vậy." Nó không hình dáng, không thuộc tính, không màu sắc, không có đường nét gì
để ta nhận ra nó bằng mắt thường hay bằng trí năng suy luận hoặc bằng tư duy biện luận hoặc bằng
ý thức phân biệt. Nó ngoài phạm vi luận lý theo cách nhìn trong thế gian.
Hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật mô tả nó như là: "không hai tướng," "không biến đổi," "không biến dịch,"
"không phân biệt," "không phân đôi," '’không có đến, không có đi, vì nó vốn Vô sinh;" "không chỗ trụ;"
"không làm ra;" "không quá khứ, không hiện tại, không vị lai;" "không sắc tướng sai biệt;" "trong thế
giới hiện tượng không có nó, nhưng nó vẫn xuất hiện như là những thực tại khác; có thể được định
danh, được định nghĩa và được phân biệt, mặc dù như thế nó không còn là chân như hay "như"
hoặc "như vậy" nữa."
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- Bởi vì ngay khi nói về chân như, nó không còn là chân như nữa. Lý do đơn giản nhất vì nó là cái
không tên hay cái như vậy. Ta không thể nghĩ bàn hay luận bàn về nó vì nó không có chứa một nội
dung gì. Nó không thể phô bày ra được một thứ gì trong nó.
- Tóm lại, "Chân như chỉ là giả danh!" Nhưng để chúng sinh hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng chân như,
Phật và hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật phải dùng ngôn ngữ để mô tả trạng thái "như vậy" hay chân tính
(real nature) hiện tượng như thế nào. Có như thế ta mới hiểu rõ ý nghĩa chân như là Thực tại Tuyệt
đối. Nếu không nắm vững ý nghĩa rốt ráo của như vậy hay chân như, khi thực hành thiền ta sẽ bị bế
tắc. Thay vì tiến vào chỗ KHIÔNG LỜI, KHÔNG DANH, KHÔNG TƯỚNG, KHÔNG SUY NGHĨ, ta cứ
tiến vào chỗ có lời, có danh, có tướng, có suy nghĩ. Do đó, trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật làm sao có cơ
hội bùng dậy? Phật tánh làm sao có điều kiện có mặt?
3. Tất cả chúng sinh từ phàm phu đến các bậc Thánh và Như Lai đều có Như, Như Như, hay Chân
Như. Bằng phương thức Như, Như Như hay Chân Như trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật, người tu sẽ
đạt được trí tuệ rốt ráo (ultimate wisdom), tức siêu vượt tuệ (transcendental wisdom) hay tuệ giác
(intuitive wisdom). Vì khi người tu đạt được cái thấy như thật, tâm hoàn toàn thoát khỏi tất cả hình
thái phân biệt của ý thức hay trí năng. Nhận thức của họ không còn điên đảo như trước kia. Họ nhận
thấy thế giới hiện tượng như thật (as it truly is). Tập khí hay những năng lực quán tính hoặc những
đam mê, ghiền nghiện (lậu hoặc) không còn tự do khởi lên để tác động nội tâm họ. Nói theo ngôn
ngữ cổ thời của Thiền tông Trung Hoa, đây là chỗ "Con trâu đen đã thuần. Thằng chăn không còn
chăn. Vì cả trâu lẫn người đều mất."
4. Tuy nhiên, trước khi nhận ra rằng chân như vốn nội tại trong trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, nó phải
được nhận ra bằng trí năng hay bằng ý căn. Trên căn bản này, ta thấy vô minh (avidyā - ignorance)
và thánh trí (āryajñāna- supreme wisdom) chỉ cách nhau có khoảng cách "tathatā." Muốn mở ra một
chân trời mới về vô phân biệt trí, tức thánh trí, ta phải đạt được "tathatā."
Nay học thêm dụng ngữ (expression) Bhūtatathatā trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của ngài Mã Minh,
mục đích chính là để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa Bhũtatatbatā và giá trị thực tiễn Bhūtatathatā trong
Phật giáo Phát Triển đối với phương thức thực hành đạt được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật như thế
nào. Do đó, chúng ta chỉ xoáy trọng tâm vào việc tìm hiểu ý nghĩa Chân Như trong Đại Thừa Khởi
Tín Luận để bổ sung pháp hành thể nhập chân như mà ta đã ứng dụng qua Chân Như trong hệ kinh
Bát Nhã Ba La Mật.
5. Ta đã biết nền tảng của Phật Giáo Phát Triển vốn được xây dựng trên Phật Giáo Nguyên Thủy.
Các vị Tổ Phật giảo muốn khai triển tinh hoa hay cốt tủy lời dạy của Phật trong hệ Kinh Nguyên Thủy
để người đời sau biết rõ phương hướng tu tập đến nơi cuối cùng mà không mất thời gian dài hàng
chục năm. Đồng thời, tuy theo dấu chân Phật, các ngài xây dựng hướng đi mới: tự giác và giác tha.
Trước hết mình phải có giác ngộ, sau đó mới liên tục đi giáo hóa người khác. Đó là Con Đường Bồ
Tát theo quan điểm của những nhà xây dựng hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật.
Ý NGHĨA BHŪTATATHATĀ
Như tathatā, Bhūtatathatā cũng là danh từ trừu tượng; Ngài Mã Minh (Aśvaghoṣha) sử dụng nó để
chỉ thực tại tuyệt đối, ngoài lý luận thế gian, giúp người tu Thiền có phương tiện thực hành đến nơi
tối hậu.
Thuật ngữ này gồm hai từ: 1) Bhūta là chân (true) hay thật (real) hoặc đúng (right), không hư vọng
(undelusive). 2) Tathatā là như thế, như vậy, trong cách như thế đó (suchness, thusness, in that
manner). Hai từ này kết hợp lại lập thành” Bhūtatathatā”, các nhà Phật học cổ thời Trung Hoa dịch là
“chen-ju,” Việt dịch là “Chân Như.” Ở đây chúng ta cần chú ý, Bhūtatathatā mới đúng là “Chân Như.”
Còn Tathatā trong hệ thống kinh Bát Nhã chỉ là "Như; Như Như; Như Vậy;" theo sự phiên dịch của
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ngài Cưu Ma La Thập. Nhưng sau ngài Cưu Ma La Thập, thuật ngữ Tathatā đã được các nhà Phật
học Trung Hoa cổ thời dịch là Chân Như. Vì thế, giữa 2 thuật ngữ Chân Như chắc chắn phải có sự
khác nhau về vài mặt nào đó trong nội dung.
Ta đã học qua thuật ngữ Tathatã, dưới đây là phần Bhùtatathatā được trình bày trong bản Luận
Đại Thừa Khởi Tín (Mahāyāna-śraddhotpāda śāstra).
Bhūtatathatā được dùng để chỉ:
-Cái "Chân thật Như vậy" (“the True Suchness”), "Chân thật như thế" (“true being so”), "chân thật
như thế của sự vật" (“the true suchness of things”), "chân thật như thế của sư hiện hữu" (“true
suchness of existence"). "Thực tại của sự Tuyệt đối" ("the reality of an Absolute"), "Tuyệt đối thực tại"
("the Absolute reality") "thể của sự hiện hữu" ("the Essence of existence." Đồng nghĩa với chân đế,
tức chân lý tối hậu (paramārthasatya).
- Bhūtatathatā cũng được ngài Mã Minh dùng để so sánh với Chân Tâm, Như Lai Tạng, và Pháp
Thân (Dharmakāya-Embodied Law). (Pháp Thân là thuật ngữ được ngài Mã Minh dùng để chỉ nhân
cách của Phật được tồn tại mãi mãi là chính pháp do Phật thuyết giảng trong 45 năm. Nó là hiện thân
của Pháp (embodiment of Law). Nó siêu vượt (transcends) tất cả mức độ suy luận. Ta không thể suy
nghĩ về nó. Ta chỉ có thể nhận ra nó khi nào ta thể nhập chân như.)
ĐẶC TÍNH CHÂN NHƯ TRONG ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
Theo ngài Mã Minh, tinh hoa (quintessence) và căn nguyên của vạn vật là thực tại Tuyệt đối. Nó
không được tạo ra, không thay đổi (unchanging), không biến đổi (immutable), và bất diệt (eternal).
Ngài định danh thực tại Tuyệt đối đó là "Bhūtatathatā," tức Chân Như. Thực tại này sở dĩ được gọi là
tuyệt đối, vì không có gì thay thế nó được. Dù có Phật ra đời hay không nó vẫn có. Nó cũng không
tăng, không giảm, không hai bên, không thuộc tính, không tên gọi như cái tathatā trong hệ kinh Bát
Nhã hay trạng thái tathā trong hệ kinh Nguyên Thủy.
Nếu đã học qua tathatā trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật ta sẽ gặp nhiều chỗ giống nhau với
bhūtatathatā trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Tuy nhiên, vì có thêm từ bhūta, nên quan điểm Chân
Như của ngài Mã Minh có nhiều nghĩa đặc sắc và khác nhau với tathatā. Phần này ta sẽ rút ra để
học tập. Với ngài Mã Minh, ông cho rằng:
- Bhūtatathatā (Chân như) hiện hữu trong mọi vật. Nó không thay đồi trong trong sạch (nirmalāpure) cũng không thay đồi trong ô nhiễm (malā - defiled) và không tăng cũng không giảm trong tất
cả hiện tượng thế gian. Trong nó không có sự phân biệt giữa tâm (citta-mind) và vật chất (rūpa matter), huệ (prajñā - wisdom) và thức (vijñāna - consciousness), hữu (bhāva - existence) và phi
hữu (abhāva - non-existence). Chân như này là thực tại độc nhất (the sole reality) của tất cả hiện
tượng thế gian mà trong cách nhìn của người chưa tình ngộ, vị ấy không làm sao nhận ra nó.
I. CHÂN NHƯ ĐUỢC ĐỒNG HÓA với TÂM
Để trình bày rõ nghĩa Chân Như, ngài Mã Minh chia tâm con người làm hai loại: Tâm Chân Như và
Tâm Sanh Diệt. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu Tâm Chân Như.
Trước hết, để hiển thị (unfold) nguyên lý chân thực, ngài Mã Minh lấy Nhất tâm làm pháp, dùng hai
môn chân như và sanh diệt (birth and death) làm nghĩa. Đây là cách ngài phân tâm chúng sinh có hai
loại. Một là tâm chân như (tâm chân thật như vậy) và hai là tâm sinh diệt (tâm khởi lên và cũng biến
dạng rồi lại khởi lên nữa, biến dạng nữa). Hai tâm này không rời nhau, tương tác lẫn nhau, và bao
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trùm tất cả pháp, vì hai tâm này được biểu lộ trong tâm trạng của người giác ngộ và người chưa giác
ngộ.
- Tâm Chân Như (Bhūtatathata mind) là gì? Nó là Tinh túy Thanh Tịnh của Tâm (the Pure Essence of
Mind). Nó là cái trong sạch và thuần nhất tối hậu, cái toàn thể bao trùm tất cả pháp, cái tinh hoa
(quintessence) của Chân lý.
- Tâm Chân Như không tùy thuộc nơi sinh, diệt, nó không được tạo ra và không mất đi. Nó bất diệt.
Những pháp (tức khái niệm của tâm thức) được chỉ rõ riêng biệt từng thứ và phân biệt từng thứ là do
những hình dung sai lầm (false imaginations) lập ra. Nếu tâm lúc nào cũng không tư duy phân biệt thì
ở đó chẳng còn có vọng niệm nào khởi lên về những tướng trạng (appearances of form) sai khác với
nhau của hiện tượng. Cho nên từ lúc ban đầu, tất cả pháp đều lìa tướng ngôn thuyết, lìa tưởng danh
từ, lìa tưởng tâm duyên (mental moods and conditions). Còn trong tinh túy bản thể (essential nature)
của chúng thì bình đẳng như nhau (equal sameness), không có đổi khác cũng không tan rã hay
không hoại diệt. Vì chúng là Nhất Tâm nên gọi là Chân Như.
- Vì tất cả lời nói sai biệt (the differentiations of words) đều là giả danh (false notions), căn bản
không thật (no basis in reality). Trong chúng chỉ có sự giả (falsity) liên quan đến sự hiện hữu là vọng
niệm cứ khởi lên và lặng đi (pass away) liên tục. Cho đến áp dụng từ Chân Như cũng không có giá trị
vì Chân Như chẳng có gì để nắm bắt được cũng không đặt tên được. Nhưng chúng ta dùng từ ngữ
là cốt để thoát ra khỏi từ ngữ; cho đến khi chúng đến cái Thể thuần túy (Pure Essence) không lời, đó
là đến Chân Như. Vì vậy, bên trong tâm chân như chẳng có gì để buông bỏ và cũng chẳng có gì
được thêm vào, vì tất cả pháp (khái niệm) đều là chân thật; chúng không giả tạo (artificial) nhưng
không thay đổi, không thể nói ra được (ineffable) và không thể suy nghĩ được. Chính chúng là Chân
Như.
- Hỏi: - Nếu Chân Như là như vậy, làm thế nào chúng sanh tùy thuận (y theo = conform) để nhập tâm
mình vào Chân Như?
- Đáp: Nếu biết tất cả pháp tuy có "năng thuyết" (the spoken words) và "sở thuyết" (the thing spoken
about); tuy có niệm nhưng không có "năng niệm" và "sở niệm" thì người ấy được tùy thuận Chân
Như. Còn nếu lìa niệm (thầm biết không lời) thì người đó được nhập Chân Như.
Lại nữa, nếu căn cứ theo lời nói mà phân biệt thì Chân Như có hai loại: Một là như thật Không vì nó
rốt ráo là hiển bày (unfold) sự thật (reality). Hai là như thật bất không vì nó có tự thể đầy đủ tánh
công đức vô lậu (it has its own substantiality possessing all sorts of merits of a non-intoxicant nature).
- Cái được gọi là Không (Śūnyatā) vì từ chính khởi thủy Chân Như không bao giờ đáp ứng qua
lại (mutual response) với bất kỳ pháp ô nhiễm khác nhau nào (any contaminated conceptions of
differentiations). Nó mãi mãi lìa tướng sai biệt (signs of distinction/discriminations) của tất cả các
pháp (niệm (thoughts) hay hiện tượng), vì nó không có tâm niệm hư vọng.

Nên biết tự tánh (the self-nature) chân như chẳng phải tướng "có," chẳng phải tướng " không," (tức
là chân như không tùy thuộc vào bất cứ khái niệm riêng biệt gì của hiện tượng hay không phải hiện
tượng), hay chẳng phải "chẳng không có tướng," chẳng phải tướng "không không có tướng;" "chẳng
phải tướng một, chẳng phải tướng khác; " chẳng phải chẳng phải "tướng một, chẳng phải chẳng phải
tướng khác; " "chẳng phải tướng một và tưởng khác lẫn lộn”.
- Tóm lại, vì tất cả chúng sanh có vọng tâm, niệm niệm phân biệt, đáp ứng không phù hợp với
nhau nên nói là "không." Nếu lìa vọng tâm, thì thật không cái gì gọi là "không-emptiness. ”
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- Cái được gọi là "bất không-aśūnyatā" (non-emptiness) là để làm rõ pháp thể (the Essence of
dharma) là "không," tức là "nhất tâm,“ thường hằng bất biến, đầy đủ các pháp thanh tịnh, nên gọi là
"bất không." Nó cũng không có cái tướng có thể nắm bắt, vì lìa cảnh giới niệm, nên chỉ có chứng
nhập mới phù hợp.
Kết luận
Đến đây ta thấy đặc tính và tác dụng Chân Như (bhūtatathatū) của Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng
giống với cách mô tả "tathatā" trong hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có thể so sánh chân như trong
đoạn này, ta có thể làm rõ ràng hơn:
-Chân Như được gọi là Không (śūnya-empty) trong nghĩa nó thoát khỏi những thuộc tính (the
attributes) hay phẩm chất của vạn pháp. Nghĩa là nó không mang một thuộc tính, một phẩm chất nào
trong nó cả. Vì nó độc lập với ý thức, trí năng, không dính mắc với lời, và tự ngã nên nó thoát khỏi
những phân biệt thường thấy giữa những đối tượng phân biệt của ý thức và suy luận của trí năng.
-Nó được gọi là bất không (aśūnya-non-empty), tức không phải là chẳng có gì trong nó vì với ý nghĩa
rốt ráo của chân như, nếu chứng nhập được nó, tác dụng của nó sẽ tạo ra vô lượng công đức vô lậu
đối với thân, tâm, trí tuệ tâm linh, và sự giải thoát tối hậu của ta. Cho nên nó không phải là "chẳng có
gì-nothingness hay "không ngơ-blankness." Thực ra, nó chính là tác nhân có năng lực tạo ra sự
chuyển hóa tâm phàm tục, cân bằng thân-tâm và phát triển trí tuệ tâm linh một cách tích cực hay kỳ
diệu. Tiềm năng giác ngộ được triển khai trên nền tảng của nó./.
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