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Lời giới thiệu 

Ðại đức Minh Huệ có gửi tặng tôi bản thảo quyển kinh "Pháp Duyên 

Khởi" do Ðại đức phiên dịch từ bản tiếng Anh của Aye Maung, được biên 

soạn và diễn giải từ ngài Mahàsi Sayadaw, một bậc Ðại Trưởng lão Tăng già 

xứ Miến Ðiện, với lời đề nghị tôi hoan hỉ viết lời giới thiệu về quyển kinh 

qua sự phiên dịch của Ðại đức, để chư tôn Ðức Tăng Ni và chư quý Phật tử 

xa gần xem đọc và tham cứu. 

Nhận lấy quyển kinh, tôi thật ngần ngại trước lời đề nghị của Ðại đức và 

cũng khó từ chối vì thiển nghĩ: điều gì mình chưa làm được cho Ðạo Pháp 

mà pháp hữu làm được và cậy nhờ mình hỗ trợ, thì tại sao lại không sách tấn 

khích lệ pháp hữu nhiệt tâm phụng sự cho sự nghiệp hoằng dương Phật 

pháp... Nơi đây, điều mà tôi rất ngần ngại đấy là tựa đề và nội dung của 

quyển kinh "Pháp Duyên Khởi". Mặc dù, trước đây tôi từng được học, được 

xem và nghiên cứu qua kinh điển, qua bao dịch phẩm của các soạn giả, 

nhưng căn cơ đi đôi cùng với sự hiểu biết về pháp môn này vẫn còn hạn hữu, 

mà lời giới thiệu cần cẩn trọng trong sự hiểu biết. 

"Pháp Duyên khởi" còn được gọi là "Lý duyên khởi" hay "Pháp tùy thuộc 

phát sinh" hoặc "Pháp nhân quả liên quan" và người ta thường gọi chung là 

"Thập nhị nhân duyên". Ðây là Pháp do chính chư Phật Chánh đẳng chánh 

giác chứng ngộ chứng đạt và khai thị tuyên thuyết minh hiển... đến nhân 

thiên hữu duyên với đạo mầu giải thoát. Trải qua hơn hai ngàn năm lịch sử 

truyền bá đạo Phật, các bậc cao Tăng thạc đức thánh phàm đã y giáo phụng 

hành chánh pháp và tùy vào trình độ uyên thâm pháp môn cao quý này, các 

ngài đã và đang tiếp nối nhau làm nhiệm vụ "tác Như Lai sứ, hành Như Lai 

sự" quảng bá giáo lý duyên khởi đến người hữu duyên tầm đạo và học đạo 

bằng những phương tiện có được như thuyết giảng, biên soạn, dịch thuật...và 

ngài Mahàsi Sayadaw là một trong những bậc cao Tăng thạc đức ấy. Bên 

cạnh đó, với nhịp độ tiến hóa của nhân loại mỗi lúc mỗi cao rộng trên bình 

diện tư tưởng và nhận thức về nhân sinh quan và vũ trụ quan trong cuộc 

sống, tất cả đã minh chứng và khẳng định được giáo lý đạo Phật là thực thể 

và thực dụng cho nếp sống con người trên cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, 

nhất là góp phần đem lại sự bình yên cho đời sống tâm linh con người đối 



trước quy luật biến thiên của giòng đời, mà pháp môn Duyên khởi là điển 

hình. 

Trung thành với thánh điển Nguyên thủy đã được chư Phật giảng giải về 

pháp môn Duyên khởi, các bậc thuyết giảng, biên soạn và dịch thuật... đã tùy 

theo trình độ căn cơ của người học Phật hoặc tham cứu, mà trình bày có thấp 

có cao, có đơn giản có chi tiết hoặc dẫn chứng tình tiết cụ thể nhằm giúp 

người xem học liễu ngộ giáo lý thâm diệu này. Mong rằng mỗi chúng ta 

được nhân duyên xem đọc quyển kinh Pháp duyên khởi, sẽ lãnh hội được ít 

nhiều đạo mầu giải thoát của chư Phật và đấy cũng là điều mong ước hoan hỉ 

nơi dịch giả. 

Trong niềm hoan hỉ, tôi xin trân trọng giới thiệu dịch phẩm này đến quý vị 

Pháp quang Tự, ngày 5.12.1999 

Tỳ kheo Minh Giác 

---o0o--- 

Dẫn Nhập 

Namo Buddhàya. 

Namo Dhammàya. 

Namo Sanghàya. 

Xin thành kính tán dương Ðức Phật toàn tri. 

Xin thành kính tán dương Giáo Pháp vi diệu. 

Xin thành kính tán dương Chúng Tăng trọn lành. 

Thưa quí vị, 

Một bản chú giải mà khiến người đọc càng lúng túng thì đó không phải là 

chú giải. Ở đây, tập sách giảng giải về pháp Duyên Khởi của Ngài Mahàsi 

Sayadaw quả thật dễ hiểu, rõ ràng, với nhiều ví dụ cụ thể. Tôi hy vọng rằng 

độc giả có thể dễ dàng lãnh hội. 

Ðây là bài pháp rất cao siêu, có khả năng đánh tan mọi tà kiến, giúp người tu 

Phật đặt niềm tin vững chắc vào cứu cánh -- Niết bàn giải thoát. 

Suốt hai chục năm xuất gia cầu đạo, tôi hiểu rất mơ hồ về pháp này. Nhưng 

nhờ lối giảng giải bình dân và dễ hiểu của Thiền sư uyên bác Mahàsi 

sayadaw, tôi đã lĩnh hội được rất nhiều. Vì vậy tôi đã mạo muội dịch quyển 

sách này. Do đó, tôi dám nói rằng quí vị nào đọc và hiểu bài pháp này thì 

xem như đã học pháp được hai chục năm, nếu đọc một ngàn lần thì trí tuệ 

cũng tăng lên ngàn lần. 



Chúc quí vị mau chóng lãnh hội được pháp duyên khởi này. Có một đoạn 

kinh trong bộ Diệu Pháp Liên Hoa của Bắc Tạng nói rằng: Có một đứa con 

được cha mẹ để lại viên ngọc quí trong lai áo mà cứ mãi đi lang thang từ nhà 

này sang nhà nọ để xin ăn. Cuối cùng, một người có trí đã chỉ cho thấy viên 

ngọc ấy. Viên ngọc là pháp duyên khởi, bậc trí tuệ là Trưởng lão Mahàsi 

sayadaw, và dĩ nhiên, Ðức Phật là chủ nhân đầu tiên của viên ngọc. 

Xin thành kính tri ân Trưởng lão Mahàsi Sayadaw, một bậc thầy có tâm từ bi 

rộng lớn trong thế hệ của chúng ta. Xin tri ân Ðại đức Tăng Ðịnh đã tạo điều 

kiện giúp đỡ cho dịch phẩm được hoàn thành một cách tốt đẹp. 

Dịch giả xin chân thành ghi nhận công đức: 

Gia đình ông Vương văn Phát (Canada) 

Gia đình bà Diệu Ðài 

Gia đình cô Bằng 

Gia đình ông Huỳnh văn Sang (Germany) 

Gia đình cô Mỹ lệ 

Gia đình cô Nga (Từ Quang) 

Cùng chư Phật tử xa gần đã hùn phước cho dịch phẩm này được xuất bản. 

Nguyện cầu phước báu phát sinh trong công tác phiên dịch này thấu đến tất 

cả chư thiên và nhân loại. Cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm chấm dứt 

sinh tử luân hồi. 

Mong thay! 

Tỳ khưu Minh Huệ 

---o0o--- 

[Phần 01] 

Tầm Quan Trọng Của Giáo Pháp 

Duyên khởi là pháp rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bồ tát của chúng 

ta đã thiền quán rất sâu đậm về pháp duyên khởi này khi Ngài suy xét về bản 

chất của kiếp sống và đã chứng ngộ giải thoát. Cũng như các vị Bồ tát khác, 

đầu tiên Bồ tát của chúng ta đã quán niệm về Lão và Tử khi Ngài sắp thành 

Phật ở kiếp chót. Chỉ sau khi thấy người già, người bịnh và người chết, Bồ 

tát của chúng ta mới thấy một vị Sa môn và do nhân đó mà từ bỏ thế gian để 

tầm cầu pháp không già và không chết. Ngài trông thấy những điều tệ hại 

của đời sống đang hiện hữu trong sự già, bịnh và chết. 

Mọi chúng sanh điều muốn tránh những sự khổ này, nhưng chúng cứ mãi 

bám theo họ từ kiếp này sang kiếp khác, liên tục, không cùng tận. Trong 

chuỗi đời tử sanh vô tận, tất cả chúng sanh tựa như đang sống trong ngục tù 



trói trăn và phải nếm đủ mọi điều đắng cay, khổ lụy. Ðời sống quả thật là 

chuỗi dài tử sanh vô định. Bây giờ hãy nhìn xem số phận bi thảm của gà vịt, 

một số bị người ta ăn thịt ngay khi còn nằm trong trứng, nếu thoát ra khỏi 

trứng thì chúng cũng chỉ sống thêm một thời gian ngắn, để rồi bị giết thịt. 

Chúng hiện hữu để bị giết chết, để làm vật thực cho loài người. Nếu số phận 

của một chúng sanh là phải bị giết hoài như vậy thì quả thật là đen tối và 

đáng sợ. Nhưng xem ra loài gà vịt rất vừa lòng với kiếp sống của chúng. Rõ 

ràng chúng rất yêu đời, kêu gáy rổn rảng, ăn và nô giỡn tung tăng, có khi 

chọi đá lẫn nhau. Có thể chúng cho rằng chúng có nhiều thời gian để sống, 

dẫu trên thực tế thời gian để chúng vui sướng chẳng được là bao. Quãng đời 

của chúng chỉ được tính bằng ngày hoặc tháng, sanh ra rồi chết sau một thời 

gian ngắn. 

Thọ mạng của con người cũng vậy thôi, chẳng kể là bao. Ðối với người đã 

sống năm mươi hoặc sáu mươi năm tưởng lại như mới hôm qua. Sáu mươi 

năm hoặc bảy mươi năm so với đời sống của một vị Chư thiên chỉ là một 

ngày, nhưng dưới mắt các vị Phạm thiên thì thời gian như vậy thật rất ngắn 

ngủi, vì họ sống lâu hằng đại kiếp của quả đất. Nhưng so với chuỗi luân hồi 

bất tận, đời sống của các vị Phạm-thiên chỉ được ví như một nháy mắt mà 

thôi. Chư thiên và Phạm thiên cuối cùng rồi cũng già và chết, dầu họ không 

hề bị bịnh hay có dấu hiệu lẩm cẩm, sự già lão vẫn âm thầm nuốt dần thời 

gian của họ. Tóm lại, mọi chúng sanh đều phải đối diện với cái già và cái 

chết, không ai có thể thoát khỏi những điều đau khổ của kiếp sống. 

---o0o---  

Phương Pháp Tỉnh Giác Của Bồ Tát 

Khi tỉnh sát về nguồn gốc của lão tử, Bồ tát quán ngược chuỗi nhân duyên từ 

cuối đến bắt đầu. Lão tử có nguồn gốc là Tái sanh, mà Tái sanh do Nghiệp 

hữu làm duyên sanh, Nghiệp hữu phát sanh từ Thủ, Thủ thì do Ái làm duyên 

sanh, Ái phát sanh từ Thọ, Thọ phát sanh từ Thập nhị xứ (àyatana) như mắt, 

cảnh sắc, vân vân; Thập nhị xứ là sản phẩm của Danh sắc (nàmarùpa), Danh 

sắc là kết quả của Thức (vinnàna), Thức lại do Danh sắc làm duyên. 

Những bài kinh Pàli mô tả đầy đủ về Pháp duyên khởi thì cho rằng: Thức do 

Hành và Hành do Vô minh, nhưng trong sự quán trạch của Bồ tát chỉ giới 

hạn trong sự tương duyên giữa Thức và Danh sắc, không xét đến mối liên hệ 

của phần trên với kiếp sống quá khứ. Do đó, chúng ta có thể cho rằng: đối 

với các hành giả chỉ cần quán xét đời sống hiện tại cũng đủ để đảm bảo sự 

thành công trong việc thực hành minh sát. 

---o0o---  



Tùy Thuận Quán (quán xuôi) 

Bồ tát quán xét về mối tương duyên giữa Thức và Danh sắc như vầy: "Thức 

này chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài Danh sắc. Do Danh sắc làm nhân, 

kết quả là Thức. Do duyên Thức, Danh sắc phát sanh. Từ mối tương duyên 

giữa Thức và Danh sắc mới có Sanh và Lão tử, có thể có những sự sanh nối 

tiếp nhau hay tử nối tiếp nhau". 

Hơn nữa, Thức tạo ra Danh sắc, Danh sắc tạo ra các Xứ, các Xứ làm sanh 

khởi Xúc, Xúc dẫn đến Thọ, Thọ làm duyên cho Ái phát sanh, Ái sanh Thủ, 

Thủ duyên Hữu, Hữu cho kết quả là Tái-sanh dẫn đến Lão tử, sầu, bi, khổ, 

ưu, não và những loại khổ khác của thân tâm. 

Rồi Bồ tát quán sự diệt của chuỗi nhân duyên: "Nếu không có Thức thì 

không thể có Danh sắc, nếu không có Danh sắc thì không có các Xứ và cứ 

như thế". Sự diệt của mắt xích đầu tiên trong chuỗi nhân duyên dẫn đến sự 

chấm dứt khổ vốn theo sát chúng ta không ngừng trong vô số kiếp sống luân 

hồi. Sau khi quán sự sanh và diệt của chuỗi nhân duyên, Bồ tát quán về tánh 

chất của các thủ uẩn. Rồi Ngài chứng đắc lần lượt các Ðạo quả từ Thánh đạo 

và cuối cùng trở thành Ðức Phật Chánh biến tri. Chư vị Bồ tát đều chứng 

đắc Tối thượng giác sau khi thực hành pháp như vậy, các Ngài tự biết cách 

quán thế nào và quán cái gì, chẳng phải do ai khác chỉ dạy, do chính các 

pháp Ba-la-mật mà các Ngài đã tu tập viên thành trải qua vô số kiếp. 

---o0o---  

Vượt Ngoài Lý Luận Và Suy Ðoán 

Khi đến lúc để Ðức Phật lăn bánh xe Diệu pháp, Ngài suy xét như vầy: 

"Pháp mà ta đã chứng ngộ quả thật rất cao siêu, Pháp ấy khó liễu tri, cao 

siêu và dẫn đến an tịnh nội tâm. Không thể dùng trí phán đoán hay suy luận 

để thấy được pháp ấy. Pháp có tánh vi diệu và chỉ những bậc trí tuệ mới có 

thể giác ngộ được". 

Các triết gia trên thế giới đã vận dụng mọi khả năng hiểu biết, để tìm con 

đường thoát ly già, bịnh và chết. Nhưng sự giải thoát khỏi những điều khổ 

này có nghĩa là Niết-bàn, mà Niết-bàn không thể dùng suy luận và sự hiểu 

biết thường tình để đạt đến được. Người ta chỉ có thể chứng ngộ Niết-bàn 

bằng pháp Trung đạo và Minh sát (vipassanà). Hầu hết các triết gia đều dựa 

vào lý trí và óc suy luận, căn cứ vào đó họ đã xây dựng nhiều học thuyết 

khác nhau với mục đích đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Nhưng vì những 

học thuyết này chỉ dựa vào suy luận nên không giúp người ta chứng ngộ tuệ 

quán. Chớ nói chi đến Niết-bàn là mục tiêu rốt ráo, ngay cả giai đoạn thấp 



nhất của tuệ quán, là tuệ Phân biệt danh sắc, cũng không thể đạt được bằng 

con đường suy luận. 

Tuệ quán chỉ phát sanh trong tâm hành giả bằng sự tu tập về Chỉ và Quán. 

Qua đó, hành giả quan sát quá trình diễn tiến của danh-sắc theo đúng với 

pháp Tứ niệm xứ và phân biệt giữa thức và sắc, như tâm muốn co tay và tay 

co lại, hoặc tai với âm thanh là một mối và nhĩ thức là mối khác v.v... Trí tuệ 

như vậy không mơ hồ, không duy lý, nó sống động và thực nghiệm. 

Kinh điển cho rằng danh sắc là một dòng trôi chảy liên tục, khuyên chúng ta 

nên quan sát sự sanh và diệt của chúng. Nhưng với người sơ cơ thì nói dễ 

hơn làm. Hành giả bước đầu phải cố gắng nhiều để vượt qua năm triền cái. 

Thoát khỏi năm triền cái chỉ giúp hành giả phân biệt danh và sắc mà thôi, 

nhưng không đảm bảo sẽ đạt được trí phân biệt sự sanh và diệt của chúng. 

Trí này chỉ đạt được sau khi đã tu tập Ðịnh và Tưởng đến mức kiên cố qua 

pháp Niệm. Thường xuyên niệm về sự sanh và diệt sẽ dẫn đến tuệ quán thấy 

vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các pháp. Nhưng vì chỉ là sự khởi đầu 

của pháp Minh sát bậc thấp, nên tuệ này còn cách xa Ðạo và Quả. Như vậy 

Pháp là cái gì đó vượt ngoài suy lý. 

---o0o---  

Pháp Dành Cho Những Người Có Trí 

Pháp rất vi diệu (nipuna), chỉ những người có trí mới giác ngộ được 

(panditavedaniyo). Ở đây, bậc có trí là người có trí tuệ liên quan đến 

Vipassanà (minh sát) và Ðạo quả. Pháp không thể có được trong trí suy luận 

của các triết gia, giáo chủ, văn sĩ hay các khoa học gia đại tài có thể chia chẻ 

nguyên tử. Nhưng pháp ấy có thể hiện ra trong tâm của bất cứ ai, bất luận 

nam nữ, tuổi tác hay học vấn, nếu người ấy có thực hành pháp quán về danh 

sắc khi chúng đang sanh khởi. Pháp ?y càng rõ ràng hơn tromg tâm của 

những người đang trải qua các giai đoạn của tuệ quán và chứng đắc Thánh 

đạo cùng Thánh quả. 

Khi dò xét căn tánh của tất cả chúng sanh, Ðức Phật thấy rằng hầu hết chúng 

sanh đều bị thâm nhiễm dục lạc. Dĩ nhiên cũng có một vài ngoại lệ, như năm 

người bạn đồng tu với Thái tử Sĩ Ðạt Ta trong khu rừng khổ hạnh hay hai vị 

Bà la môn mà về sau trở thành hai đại đệ tử của Ðức Phật. Còn đa số nhân 

loại đều xem dục lạc là nguồn hạnh phúc lớn nhất trong đời. Họ giống như 

những đứa trẻ suốt ngày vui thích với nhũng món đồ chơi của trẻ con mà 

không có ý nghĩa gì đối với những người lớn tuổi, nhưng những người lớn 

tuổi cũng tìm khoái lạc trong những trò chơi nhục dục của thế gian. Dục lạc 

như vậy không còn hấp dẫn chư Phật và chư vị A-la-hán. Những kẻ phàm 



phu và chư Thiên đều quí trọng nó,vì họ không thấy được những giá trị cao 

hơn như các tầng thiền, minh sát và Niết-bàn. 

Người vui thích với dục lạc như vậy được ví như người nông dân sống ở 

miền nông thôn hẻo lánh. Dưới mắt những người thành thị thì những vùng 

như vậy được xem là những nơi lạc hậu, nghèo nàn, tối tăm và bịnh hoạn, 

nhưng dân chúng ở miền quê thì thấy hạnh phúc thoải mái và không hề có ý 

xa rời quê hương của mình. Chư thiên và nhân loại vui thích trong dục lạc 

cũng giống như những người dân quê ấy, dù Giáo pháp của Ðức Phật như 

thế nào chăng nữa, họ cũng chỉ thích lạc thú của thế gian và suốt đời đắm 

chìm trong đó. Thiếu vật dục thì họ cảm thấy không thoải mái, họ rất say mê 

và bận bịu với gia đình, tài sản, người ăn kẻ ở, đến nỗi họ không thể nghĩ gì 

cao siêu hơn mớ dục lạc đang nhan nhãn trước mắt họ. 

Chính vì sự say mê dục lạc nên họ khó có thể hiểu được pháp Duyên khởi và 

Niết-bàn vi diệu thậm thâm. 

---o0o---  

Khó Lãnh Hội 

Giáo pháp của Ðức Phật sở dĩ ít hấp dẫn đại đa số vì pháp ấy đi ngược với 

lòng ham nuốn dục lạc của họ. Dầu một bài pháp đơn giản họ cũng không 

thích chớ nói chi đến bài pháp về Niết-bàn, vì pháp ấy không có hương vị 

của dục lạc. Xem ra họ không thích thú trong bài pháp của chúng tôi, bởi vì 

không hoa văn ướt át, không có những câu chuyện tình tứ lâm ly, những 

chuyện tiếu lâm giải trí và những điều hấp dẫn khác. Những ai đã thực hành 

minh sát hay muốn học hỏi giáo pháp để đoạn diệt ô nhiễm, chỉ những người 

ấy mới chấp nhận giáo pháp của Ðức Phật. Nhưng nếu xem thường những 

bài pháp có chứa những câu chuyện ngụ ngôn khôi hài là điều sai lầm, vì đó 

là những bài học đạo đức thâm thúy. 

Về cơ bản, những bài kinh khác với những bài pháp phổ thông, nội dung của 

những bài kinh ấy có ý nghĩa rất thâm sâu như: kinh Vô ngã tướng, kinh Ðại 

niệm xứ... Giáo lý Duyên khởi cũng thuộc về Tạng kinh. Giáo lý ấy phải 

được xem là Thắng pháp (abhidhamma) vì pháp ấy được thuyết theo cách 

của Tạng luận (abhidhammapitaka). 

Vì bài pháp của chúng tôi là bài pháp không kém phần cao siêu, nên một số 

người lầm lẫn cho đó là Thắng pháp và không thể lãnh hội được, càng khó 

hơn là Ðạo và Niết-bàn mà pháp ấy nhấn mạnh đến. Giáo lý duyên khởi sở 

dĩ khó hiểu vì bàn về mối tương quan giữa nhân và quả, trước khi Ðức Phật 

tuyên thuyết chánh pháp thì sự thật này khó được công nhận. 



Các bộ chú giải cũng nêu ra tính chất cao siêu của giáo pháp. Theo các bộ 

chú giải này, có bốn pháp khó hiểu đó là: Tứ diệu đế, bản chất của chúng 

sanh, bản chất của sự tái sanh và pháp Tùy thuộc duyên khởi. Khó hiểu được 

khổ đế, tập đế, diệt đế và khổ diệt đạo đế, khó đi sâu vào bốn chân lý này, 

giảng giải bốn chân lý ấy đến mọi người lại càng khó khăn hơn. 

Thứ hai khó hiểu được rằng: chúng sanh là một tiến trình danh sắc đang diễn 

ra mà không có cái ta riêng biệt nào, tổng hợp của danh sắc phải đi theo định 

luật nghiệp báo, là định luật quyết định số phận sau này của mỗi chúng sanh 

tùy theo ác nghiệp hay thiện nghiệp mà chúng sanh ấy đã gieo tạo. 

Thứ ba, khó thấy được rằng sự tái sanh xảy ra do kết quả của phiền não và 

nghiệp mà không có sự chuyển di của danh sắc từ kiếp sống trước. 

Cuối cùng, hiểu được pháp duyên khởi cũng khó như thế. Pháp này bao gồm 

cả ba pháp trên. Phương tiện tiêu cực của nó liên quan đến hai Thánh đế đầu 

tiên cũng như bản chất của chúng sanh và sự tái sanh, trong khi đó phương 

tiện tích cực của pháp duyên khởi thì bao gồm hai Thánh-đế sau. Do vậy, 

pháp duyên-khởi khó thủ đắc nhất, lại càng khó diễn giải, có lẽ dễ dàng hơn, 

nếu đem pháp này giảng dạy cho người đã đạt đến Ðạo quả và Niết-bàn, hay 

người đã học Tam tạng, nhưng với người chưa chứng đắc gì hoặc chưa có 

kiến thức về Kinh tạng thì sự truyền đạt chẳng được bao nhiêu. 

Người biên soạn chú giải về giáo pháp là người có đủ trình độ giải thích giáo 

pháp, vì người ấy có thể đã chứng đắc các Ðạo bậc thấp hoặc đã thông suốt 

Tam tạng. 

Sở dĩ nhà chú giải nêu ra tính chất khó hiểu của giáo pháp là để lớp hậu thế 

học hỏi, nghiên cứu giáo pháp một cách nghiêm túc. Vị ấy ví tánh chất khó 

hiểu như thế giống như cảnh ngộ bi đát của người nhảy xuống biển mà 

không thể lặn xuống đáy. Nhà chú giải cũng tự thú nhận rằng: Vị ấy biên 

soạn chú giải dựa vào Tam tạng và những bộ chú giải cổ xưa đã được truyền 

lại bằng miệng theo đúng truyền thống. Pháp trình bày của chúng tôi cũng 

như thế ấy, vì pháp này khó giải thích nên hành giả cần phải tịnh tâm chú ý 

hết sức để tiếp thu. Nếu hành giả theo dõi pháp một cách hời hợt thì sẽ 

không hiểu được gì cả và không có kiến thức sâu đậm về giáo pháp, phải 

tiếp tục lang thang trong rừng hoang dã của kiếp sống luân hồi. 

Phần chính của pháp duyên khởi như sau: 

Do vô minh, hành sanh. 

Do duyên hành, thức tái sanh của kiếp sống mới sanh khởi. 

Do duyên thức, danh sắc sanh. 

Do duyên danh sắc, lục xứ sanh. 



Do duyên xứ, xúc sanh. 

Do duyên xúc, thọ sanh. 

Do duyên thọ, ái sanh. 

Do duyên ái, thủ sanh. 

Do duyên thủ, nghiệp hữu sanh. 

Do duyên hữu, tái sanh sanh sanh. 

Và tái sanh dẫn đến lão tử, sầu, bi và ta thán. 

Toàn bộ khối đau khổ phát sanh lên như thế. 

---o0o---  

Thế Nào Là Vô Minh? 

Theo kinh Phật dạy, vô minh là không biết bốn Thánh đế, tức là không biết 

khổ đế, không biết tập đế, không biết diệt đế, và không biết đạo đế. Xét về ý 

nghĩa tích cực, vô minh có nghĩa là quan niệm sai lầm hay ảo tưởng. Nó 

khiến chúng ta lầm tưởng cái sai và không thật là đúng và có thật, nó dẫn 

chúng ta đi sai đường, do đó nó được gọi là tà hành vô minh 

(micchàpatipatti-avijjà). 

Vô minh khác với sự ngu dốt bình thường, không biết tên của một người hay 

một ngôi làng nào đó thì chưa gọi là hiểu sai, trong khi vô minh trong pháp 

duyên khởi có ý nghĩa rộng hơn sự ngu dốt, nó có trạng thái lầm lạc như 

người hoàn toàn mất khả năng định hướng, lầm lẫn hướng Ðông là hướng 

Tây, hướng Nam là hướng Bắc, người không biết chân lý về khổ thường lạc 

quan về đời sống mà bản chất thực sự của nó đầy đau khổ. 

Tìm chân lý về khổ trong kinh sách quả là điều sai lầm, điều ấy chỉ được tìm 

thấy trong bản thân của chính mình mà thôi. Sự thấy, sự nghe hay nói chung, 

tất cả danh sắc đang sanh lên từ sáu căn đều là khổ, sự hiện hữu của các 

pháp đều mang tính chất vô thường, bất lạc và không đáng ưa thích, nó có 

thể diệt mất bất cứ lúc nào, nên tất cả đều là khổ, nhưng với người xem sự 

hiện hữu của họ là phúc lạc thì khó giác ngộ cái lý về sự khổ. Như vậy, họ 

tầm cầu các cảnh lạc, sắc khả ái, tiếng khả ái, vật thực tốt v.v... Mọi cố gắng 

đạt cho được những thứ mà họ cho là tốt đẹp trong cuộc sống đều xuất phát 

từ ảo tưởng về đời sống của họ. 

Vô minh ở đây giống như cái kính màu xanh che mắt, khiến con ngựa ăn 

nhằm cỏ khô lại tưởng là cỏ non. Chúng sanh chìm đắm trong dục lạc, vì họ 

nhìn mọi thứ qua cặp kính màu hồng, họ mang nặng ảo tưởng về dục trần và 

danh sắc (bản thân và thế giới chung quanh). 

Cũng như người mù dễ bị người ta lừa gạt, một người nào đó bán cho ông ta 

một món hàng, y bảo đó là vật đắc giá kèm theo những lời tô son vẽ phấn 



khác, người mù tin thật và suốt ngày yêu thích, gìn giữ vật ấy. Chỉ khi nào 

mắt sáng trở lại, anh ta sẽ nhận ra tính chất giả tạm của món đồ và sẽ quăng 

bỏ ngay vật ấy. Cũng vậy, người bị vô minh che mờ, đam mê đời sống mà 

không biết tánh chất vô thường, khổ và vô ngã của nó, chỉ khi nào thực hành 

pháp quán về danh sắc, nhờ đó người kia mới thấy được tánh chất bất thiện 

và đầy đau khổ của kiếp sống, khi ấy anh ta mới tỉnh ngộ. 

Pháp quán danh sắc hay thiền Minh sát không nằm trong kiến thức của sách 

vở, đó là cái nhìn thông suốt và quan sát không gián đoạn quá trình đang 

diễn ra của danh sắc, tức là các cảnh trần và những tâm thức tương ứng. 

Pháp hành này giúp hành giả nhận biết đầy đủ về bản chất của chúng. Khi sự 

định tâm được phát triển mạnh, hành giả sẽ thấy rõ tánh chất đang sanh và 

đang diệt rất nhanh của chúng, nhờ đó đắc được tuệ quán về tánh chất vô 

thường, khổ và vô ngã của chúng. 

Vô minh làm chúng ta mê mờ, không thấy được bản chất hiện thực, vì chúng 

ta không chánh niệm. Thất niệm làm sanh khởi ảo tưởng, cho rằng có đàn 

ông, đàn bà, tay, chân... Xét theo ý nghĩa thường dùng của các tên gọi. 

Chúng ta không biết rằng sự thấy (đây là ví dụ) chỉ là quá trình của danh và 

sắc hay quá trình của tâm lý và vật lý rằng, các pháp có sanh và có diệt, tức 

là có tánh chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. 

Người không hề thực hành thiền quán cuối cùng nhắm mắt mà chẳng biết gì 

về danh sắc. Người có chánh niệm sẽ nhận thấy bản chất của quá trình danh 

sắc, nhưng ở giai đoạn đầu, tuệ quán chưa phát sanh được vì định chưa phát 

triển mạnh. Vô minh hay con đường diễn tiến tự nhiên của tâm thức thường 

đi trước pháp quán, nên hành giả tu tập bước đầu không đạt được tuệ quán 

về bản chất của danh-sắc. Chỉ khi nào pháp hành được kiên cố, khi ấy Ðịnh 

và Tưởng mới mạnh và dẫn đến tuệ quán. 

Ví dụ: Trong khi đang thực hành pháp Niệm, nếu hành giả cảm thấy ngứa, vị 

ấy chỉ biết trạng thái đang ngứa đó thôi, không nghĩ là tay ngứa, chân ngứa 

hay chỗ nào bị ngứa, cũng không nghĩ rằng: "Ta ngứa", chỉ có cảm thọ ngứa 

đang sanh khởi liên tục mà thôi. Cảm thọ ấy không kéo dài mãi, mà diệt mất 

khi hành giả chú tâm niệm vào đó. Tâm quan sát ghi nhận đúng lúc mỗi hiện 

tượng của danh và sắc, không để cho ảo tưởng về tay, chân, v.v... Sanh khởi 

lên. 

Vô minh ngự trị con người không có chánh niệm và làm cho người ấy không 

thấy được bản chất bất toại nguyện của tất cả cảnh trần, nó thay khổ bằng 

lạc. Thật ra, Vô minh có hai ý nghĩa: không biết cái chân thực và quan niệm 

sai lầm làm méo mó bản chất của hiện thực. 



Vì không biết sự thật của khổ (khổ đế) nên người ta mới tầm cầu dục lạc. 

Như vậy, Vô minh dẫn đến cố gắng tạo nghiệp, tức là Hành (Sankhàra). 

Theo các bài kinh thì do Vô minh, Hành sanh. Nhưng có hai mắt xích là Ái 

và Thủ ở giữa Vô minh và Hành. Vô minh làm duyên cho Ái sanh khởi, rồi 

Ái phát triển thành Thủ, Ái và Thủ nảy sanh từ lòng tham muốn khoái lạc và 

rõ ràng được nêu ra ở phần giữa của giáo lý duyên khởi. Khi quá khứ được 

mô tả đầy đủ, thì Vô minh, Ái, Thủ, Nghiệp hữu và Hành được nói đến. 

---o0o---  

Vô Minh Về Nguồn Gốc Của Khổ 

Chúng sanh không biết rằng ái dục là nguồn gốc của khổ, ngược lại, họ cho 

rằng chỉ có đam mê mới làm cho họ hạnh phúc, không có đam mê thì đời 

sống thật là buồn chán. Vì thế, họ không ngừng tầm cầu dục lạc, vật thực, y 

phục, thân hữu, v.v... Nếu không có những thứ nầy thì họ cảm thấy không 

thoải mái và đời sống đối với họ trở nên đơn điệu. 

Phần đông đều cho rằng đời sống mà không có sự lạc quan yêu đời thì quả 

thật hoàn toàn mất hết khoái lạc. Chính ái dục che mờ tánh chất bất lạc của 

đời sống và tạo ra hương vị khoái lại cho cuộc đời, nhưng đối với vị A-la-

hán đã đoạn trừ ái dục thì sự vui thích với cuộc sống không hề xảy ra, vị ấy 

hằng hướng đến Niết-bàn, là sự chấm dứt hoàn toàn tất cả khổ. 

Ái dục không thể gây ảnh hưởng nhiều đối với những hành giả đã thực hành 

thuần thục pháp thiền Minh sát. Vì thế, một số hành giả không còn ham 

thích đời sống nhiều như trước kia. Sau khi hành thiền ở thiền đường hay 

chỗ tịnh cư nào đó trở về nhà, họ cảm thấy chán cảnh gia đình và sự chung 

đụng. Trước mắt mọi người, vị hành giả trông như lạnh nhạt với môi trường 

chung quanh, nhưng trên thực tế, hành vi và cử chỉ của người ấy là dấu hiệu 

đánh mất sự vui thích trong thế giới hiện tại. Nhưng nếu hành giả ấy vẫn 

chưa vượt qua được dục lạc, thì trạng thái yểm ly ấy chỉ có tánh chất tạm 

thời và đến một lúc nào đó anh ta sẽ tự thích ứng với đời sống gia đình. 

Người nhà của anh ta không cần phải lo lắng về thái độ khác thường ấy, vì 

có mấy ai trên đời mà không ưa thích đời sống thế tục. Như vậy, hành giả 

nên tự xét mình đã thật sự yểm ly thế gian được bao nhiêu? Nếu tâm vẫn còn 

vương vấn dục lạc, hành giả nên tự thấy mình vẫn còn ở trong gọng kềm của 

ái dục. 

Sống mà không có ái dục, chúng ta sẽ cảm thấy vô vị. Với sự tham dự của 

Vô minh, ái dục khiến chúng ta không thấy được khổ và cho chúng ta cặp 

kính màu hồng để nhìn thấy thế gian là lạc. Cho nên chúng ta tầm cầu các 

nguồn dục lạc một cách điên cuồng. Chúng ta hãy xét sự ưa thích phim ảnh, 

ca kịch của mọi người. Những trò giải trí này làm hao phí khá nhiều thì giờ 



và tiền bạc, nhưng ái dục đã làm cho họ không thể cưỡng lại được. Ðối với 

người không thích chúng thì những trò giải trí ấy là những nguồn đau khổ. 

Một ví dụ rõ ràng hơn là sự hút thuốc. Người hút thuốt thích hít mùi thơm 

của thuốc lá, nhưng người không hút thuốc thì xem đó là cái khổ tự mình 

chuốc lấy, không hút thuốc thì không bị những phiền toái của người hút 

thuốc. Ái dục là nguồn gốc của đau khổ, cũng có thể thấy được nơi người 

nhai trầu. Có nhiều người thích nhai trầu, nhưng trên thực tế, đó là thói quen 

đầy phiền toái. 

Cũng như người nghiền thuốc lá và nhai trầu, mọi người đều tìm cách làm 

thoả mãn ái dục, sự cố gắng khơi dậy ái dục nầy là động lực chính của sự tái 

sanh, dẫn đến già, bệnh và chết. 

Khổ và nguyên nhân của khổ, tức là ái dục, hiển nhiên trong đời sống hằng 

ngày. Nhưng khó thấy được hai sự thật nầy vì chúng rất thâm sâu và người 

ta không thể biết được chúng qua suy quán, chỉ có thể biết được qua pháp 

hành Minh sát. 

---o0o---  

Vô Minh Về Diệt Ðế Và Ðạo Ðế 

Vô minh cũng có nghĩa là không biết về sự chấm dứt khổ và đạo diệt khổ. 

Hai chân lý này cũng thâm diệu và khó hiểu, vì sự chấm dứt khổ liên quan 

đến Niết-bàn, mà chỉ qua Thánh đạo mới giác ngộ được, và Ðạo đế chỉ có 

thể biết được đối với hành giả đã chứng đạo mà thôi. Cho nên phần đông bị 

Vô minh về hai chân lý này cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. 

Ở đâu cũng có vô minh về sự chấm dứt khổ, vì thế nhiều tôn-giáo đã mô tả 

mục tiêu tối thượng "chấm dứt khổ" qua nhiều cách khác nhau. Một số cho 

rằng đến đúng thời kỳ khổ tự nhiên chấm dứt, số khác cho rằng dục lạc là tốt 

đẹp nhất và bác bỏ quan niệm kiếp sống vị lai. Sở dĩ có nhiều niềm tin khác 

nhau như vậy là do Vô minh, không thấy Niết-bàn thật sự, ngay cả những 

người tu Phật, một số cũng chấp rằng Niết-bàn là một cõi cực lạc hay một 

loại thiên đàng nào đó và đã có nhiều cuộc tranh luận về Niết-bàn. 

Trên thực tế, Niết-bàn là sự chấm dứt hoàn toàn quá trình sanh diệt của danh 

sắc đã xảy ra không ngừng dựa trên cơ sở mối quan hệ nhân quả. Như vậy, 

theo lý duyên khởi thì Vô minh, Hành... tạo tiền đề cho danh sắc... sanh 

khởi. Quá trình nhân quả này có liên quan đến Lão tử và những điều khổ 

khác trong đời sống. Nếu Vô minh diệt tắt ở Thánh đạo thì những kết quả từ 

đó cũng diệt theo và kéo theo sự diệt tắt mọi đau khổ. Sự chấm dứt hoàn 

toàn đau khổ như vậy là Niết-bàn. 



Ví dụ: Cây đèn được châm thêm dầu sẽ tiếp tục cháy, nhưng nếu nguồn 

nhiên liệu bị cắt đứt thì ngọn đèn sẽ tắt hoàn toàn. Cũng vậy, đối với vị hành 

giả đã chứng đắc Niết-bàn, tất cả mọi nguyên nhân như Vô minh... đều bị 

diệt tận và tất cả những kết quả nối theo như Tái sanh cũng bị diệt tận, đó là 

sự chấm dứt khổ hoàn toàn, tức là Niết-bàn. 

Quan niệm về Niết-bàn như thế sẽ không hấp dẫn những người quá tham 

luyến đời sống. Ðối với họ, sự chấm dứt quá trình sinh diễn của danh sắc 

đồng nghĩa sự chết vĩnh viễn. Tuy nhiên, sự tin tưởng đầy sáng suốt về Niết-

bàn là điều cần thiết với hành giả, nhờ đó có sự tinh tấn kiên trì để chứng đạt 

mục tiêu tối thượng . 

Sự hiểu biết về đế thứ tư, tức là chân lý về Ðạo diệt khổ, cũng có tầm quan 

trọng thiết yếu. Chỉ có Ðức Phật mới có thể công bố chánh đạo, không một 

ai có thể làm điều ấy được, dầu là chư thiên, Phạm thiên hay người. Cũng có 

nhiều luận đề, giáo lý bàn về đạo. Một số ủng hộ đạo đức thường tình như 

bác ái, chủ nghĩa vị tha, nhẫn nại, bố thí. Một số khác thì nhấn mạnh đến các 

tầng thiền. Tất cả các pháp hành ấy đều đáng tán dương. Nhưng theo giáo lý 

của Ðức Phật thì những pháp hành ấy chỉ dẫn đến lợi ích tương đối ở các cõi 

Phạm thiên, nhưng không đảm bảo sự giải thoát cái khổ luân hồi như Lão, 

tử. Do đó chúng không thành chánh đạo dẫn đến Niết-bàn, dầu chúng là 

phương tiện hữu ích cho sự phấn đấu để đạt đến Niết-bàn. 

Có một số người chọn pháp khổ hạnh như nhịn đói, sống hòa với thiên 

nhiên. Một số khác thì thờ cúng quỉ thần và những con linh thú. Lại có 

người sống như loài vật. Theo Phật giáo, những hình thức này là giới cấm 

thủ, nghĩa là sự thực hành không liên quan đến Bát chánh đạo. 

Bát chánh đạo bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ðạo có ba loại: đạo 

cơ bản, đạo chuẩn bị và Thánh đạo, trong ấy Thánh đạo là chính yếu, nhưng 

không là mục tiêu tiên khởi của hành giả vì hành giả không phải mất nhiều 

thời gian và sự tinh tấn cho Thánh đạo. Khi pháp hành Minh sát phát triển 

đến giai đoạn đạo chuẩn bị thì tuệ quán ở mức độ bậc Thánh sẽ khởi lên 

trong tích tắc (sát na). Ví dụ như việc tạo ra ngọn lửa chỉ mất nhiều thời gian 

và sự tinh tấn ở giai đoạn cọ xát hai hòn đá, còn sự bốc cháy là vấn đề chốc 

lát, tương tự như thế, tuệ quán của Thánh đạo xảy ra tức khắc, nhưng nó bao 

hàm sự thực hành Minh sát ở giai đoạn đạo chuẩn bị. 

---o0o---  

Chánh Kiến 



Tuệ minh sát là loại trí xảy ra ngay mỗi lúc quán niệm. Hành giả quán sát 

từng hiện tượng danh sắc đang xảy ra, sẽ giác tri được bản chất thật của nó, 

như khi hành giả tập trung sự chú ý của mình vào hành động co duỗi cánh 

tay hay chân, nhờ đó thấy được trạng thái cứng mềm và chuyển động. Ðó là 

chánh kiến vì thấy được yếu tố cơ bản của gió hay phong đại (vàyodhàtu), 

nếu không có chánh niệm sẽ bị vô minh hay ảo tưởng cho rằng "đó là cánh 

tay", "đó là con người"... Khi hành giả có chánh niệm mới thấy được các 

pháp như thật. 

Chánh kiến về cảm thọ trong thân cũng như thế, tức là nhận biết trạng thái 

nóng lạnh, khổ lạc, hoặc các hoạt động của tâm như tưởng tượng, tư duy... 

Khi tâm hành giả được tập trung và yên tịnh, vị ấy sẽ thấy được hiện tượng 

đang sanh diệt của danh sắc, nhờ đó đạt tuệ quán về vô thường, khổ và vô 

ngã. 

Tin chân chánh ám chỉ chánh tư duy và những pháp kết hợp khác của bát chi 

đạo, tuệ quán của đạo xảy ra khi quán niệm. Nhờ đạt được tuệ biến tri về vô 

thường, khổ hay vô ngã, hành giả liễu tri Niết-bàn. Như vậy, nếu Niết-bàn 

được giác ngộ ngay trong hiện tại thì pháp hành minh sát quả thật thiết yếu. 

Hành giả chưa thể thực hành pháp minh sát thì nên tập trung vào đạo cơ bản, 

đó là nền tảng của pháp hành minh sát. Ðạo cơ bản nghĩa là sự thực hành 

những việc thiện do có niềm tin về nghiệp báo. Nói cách khác, đó là sự thực 

hành pháp bố thí, trì giới... với ước nguyện chứng đạt Niết-bàn. Ðạo cơ bản, 

đạo chuẩn bị và Thánh đạo hình thành đường lối dẫn đến Niết-bàn, đặc biệt 

hành giả phải thừa nhận Niết-bàn là pháp đáng ưa thích, đáng tôn dương, 

đáng quí mến. Sự nhận thức như vậy rất cần thiết cho sự nỗ lực phấn đấu 

trong pháp hành minh sát. Hành giả cũng phải công nhận con đường minh 

sát là pháp của bậc Thánh và biết cách thực hành pháp ấy. 

Một số người không biết bát chánh đạo là con đường dẫn đến Niết-bàn, lại 

còn xem thường những việc thiện gieo duyên Niết-bàn của người khác, một 

số khác lại phản đối lời khuyến giáo và pháp hành của người khác, dầu họ 

chưa hề thực hành một tí gì về thiền minh sát. Sở dĩ như vậy là vì họ chấp 

theo tà vạy, những người này đầy dẫy vô minh, không biết bát chánh đạo 

hay có quan niệm sai lầm về chánh đạo. Do vô minh khiến người ta không 

biết rằng bố thí, trì giới, tu thiền dẫn đến Niết-bàn, cũng do vô minh khiến 

người ấy xem bố thí là có hại đến quyền lợi của họ, nhưng do vô minh mà 

không biết hay có cái nhìn sai lạc về phương pháp chân chánh của pháp 

thiền minh sát lại càng tệ hại hơn. Không biết chánh đạo là hình thức tệ hại 

nhất của vô minh, vì nó làm cho mê mờ, không biết việc thiện, lại còn tạo ra 

ảo tưởng và tà kiến, vì thế ngăn chận con đường dẫn đến hạnh phúc cõi 

người, cõi trời, chớ nói gì đến Thánh đạo và Niết-bàn. 



Tiếc thay, hầu hết mọi người vẫn chìm sâu trong vô minh, không quan tâm 

đến điều nên làm như bố thí, trì giới, tu thiền . 

---o0o--- 

[Phần 02] 

Vô Minh Duyên Hành 

Ðối với một số người, dục lạc là nguồn hạnh phúc, Niết-bàn, sự chấm dứt 

danh sắc không đáng ưa thích, đạo dẫn đến Niết-bàn thì lắm cam go và gian 

khổ, nên họ tìm cách thỏa mãn dục vọng qua ba lối hành động (nghiệp) là: 

hành động về thân, hành động về lời nói, hành động về tâm ý. Trong ba loại 

hành động này, thiện cũng có, ác cũng có. Một số thực hành bố thí mong cầu 

lợi ích mai sau, trong khi một số khác lại lường gạt, trộm cướp để làm giàu. 

Từ đồng nghĩa với Kamma (nghiệp) là Sankhàra (hành). Hành cũng có ba là: 

thân hành, ngữ hành và ý hành. Hành ở đây hàm nghĩa "sự cố ý" (cetanà). 

Chức năng của cetanà là có ý định, thúc giục hay xui khiến và theo đúng 

nghĩa của từ ngữ, nó là động cơ chính của mọi hành động. Trong mọi hành 

động như bố thí hay sát sanh...đều có sự hiện diện của Cetanà. Qua thực 

nghiệm, hành giả biết được bản chất của nó nhờ pháp minh sát. 

Theo cách nói khác, hành có ba loại là: phúc hành cho kết quả tốt, phi phúc 

hành cho kết quả xấu, và bất động hành dẫn đến các tầng thiền vô sắc (vì 

theo nghĩa đen đó là tầng thiền bất động), thiền hữu sắc và những thiện 

nghiệp cho quả trong cõi dục được liệt vào phúc hành. Phước theo nghĩa đen 

là sự thanh lọc hay pháp tẩy sạch. Như người tẩy sạch bụi đất trên thân bằng 

xà phòng, cũng vậy phước tẩy sạch những ô nhiểm trong tâm bằng các pháp 

như bố thí, trì giới, tu thiền, những hành động thiện này dẫn đến hạnh phúc 

và sự hưng thịnh trong hiện tại và kiếp mai sau. 

Ý nghĩa khác của chữ phước là khuynh hướng làm thành tựu ước nguyện 

của người hành thiện. Các thiện nghiệp giúp thành tựu nhiều loại ước muốn 

của con người như sức khỏe, sống lâu, tài sản....Nếu việc thiện được làm với 

mục đích chứng ngộ Niết-bàn, thì thiện sự này có năng lực đưa hành giả vào 

lối sống thích hợp để đi vào con đường dẫn đến Niết-bàn, hoặc đem lại hạnh 

phúc và lợi ích cho người ấy cho đến kiếp sống cuối cùng. 

Hành tác (abhisankhàra) là sự cố gắng làm điều gì đó để mang lại lợi ích cho 

chính mình, nó có khuynh hướng cho quả tốt hoặc xấu, như vậy "phúc hành" 

(punnabhi-sankhàra) là nghiệp thiện cho quả thiện, có tám loại thiện nghiệp 

ở cõi Dục và năm loại ở cõi Sắc, tất cả được tóm gọn thành ba cách là: bố 

thí, trì giới và tu thiền. 



Cho vật thí với tâm hoan hỷ nghĩa là tâm thiện cho quả tốt rất dồi dào, do đó 

người bố thí nên hoan hỷ trước khi thí, trong khi thí và sau khi thí. Trong các 

bài kinh, loại bố thí này được xem là có quả báu to lớn, thái độ của người thí 

cũng có thể là thái độ xả ly (upekkhà), nhưng nếu tâm sáng suốt (có trí) thì 

thí sự này có tiềm lực cao, bất cứ thí sự nào dựa trên niềm tin về nghiệp báo 

đều là thí sự có trí và nó cho quả tái sanh có khuynh hướng ly tham, ly sân 

và ly si. Một hành động bố thí không có giá trị đạo đức hay niềm tin về 

nghiệp quả, đó là hành động thiện nhưng không có trí và khi nó dẫn đi tái 

sanh sẽ không có trí tuệ đi kèm, nó có thể cho quả tốt trong đời sống thường 

ngày, nhưng không giúp người bố thí có đủ trí để chứng Ðạo quả trong kiếp 

sau. 

Lại nữa, có người làm việc thiện do tự phát, không có ai xui khiến 

(asankhàrika-kusala), có người khi làm việc thiện do sự xui khiến của người 

khác (sasankhàrika-kusala). Trong hai loại thiện này, loại trước cho quả dồi 

dào hơn loại sau. 

Khi chúng ta xét bốn loại thiện nghiệp trên với hai thái độ: hoan hỷ và thản 

nhiên (thọ xả), chúng ta có cả thảy tám loại tâm thiện ở cõi Dục, đó là: 

1. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ. 

2. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí hữu trợ. 

3. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ. 

4. Tâm thiện thọ hỷ, ly trí hữu trợ. 

5. Tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ. 

6. Tâm thiện thọ xả, hợp trí hữu trợ. 

7. Tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ. 

8. Tâm thiện thọ xả, ly trí hữu trợ. 

Bất cứ khi nào chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm bằng một trong tám 

tâm thiện này và khi chúng ta thực hành thiền Chỉ hay thiền Quán cũng phải 

bắt đầu bằng tám loại thiện pháp ấy. 

Nếu pháp tu (bhàvanà) dẫn đến đắc định, hành giả chứng đắc các tầng thiền 

ở cõi sắc khi định tâm được khéo phát triển. Ðịnh (jhàna, thiền-na) có nghĩa 

là sự tập trung chuyên nhất vào một đề mục. Chỉ định (samatha jhàna) là sự 

định tâm với mục đích thuần túy an tịnh. Tam muội định (jhànasamàdhi) 

giống như ngọn lửa đang cháy trong không trung lộng gió. Theo các bài 

kinh, thiền hữu sắc có bốn tầng; nhưng trong bộ Abhidhamma, thiền có năm 

bực. 

---o0o---  

Bất Thiện Nghiệp 



Ðối nghịch với phúc hành là "phi phúc hành" (apunnabhi-sankhàra) hay bất 

thiện hành. Những ác nghiệp này dẫn đến các cõi khổ hay những điều khổ 

trong đời sống của con người như sự xấu xí, ốm yếu, v.v... Xét về tâm, 

chúng có mười hai loại, đó là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. 

Trong tám tâm tham này, bốn tâm có tà kiến và bốn tâm không có. Trong 

bốn tâm tham hợp với tà kiến, có hai tâm thọ hỷ: Một tâm được xui khiến và 

một tâm tự phát hay không được xui khiến; hai tâm có thọ xả: Một tâm có 

xui khiến và một không được xui khiến hay tự phát. Bốn tâm tham không có 

tà kiến gồm hai tâm thọ hỷ và hai tâm thọ xả. Hai tâm thọ hỷ được chia làm 

hai: Một có xui khiến và một không có xui khiến. Hai tâm thọ xả cũng vậy. 

Các nghiệp do tham làm động cơ đều được làm bởi một trong tám tâm tham 

này. Ðể cho dễ nhớ, chúng tôi xin liệt kê tám tâm tham như sau: 

1. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà kiến, vô trợ. 

2. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà kiến, hữu trợ. 

3. Tâm tham thọ hỷ, ly tà kiến, vô trợ. 

4. Tâm tham thọ hỷ, ly tà kiến, hữu trợ. 

5. Tâm tham thọ xả, hợp tà kiến, vô trợ. 

6. Tâm tham thọ xả, hợp tà kiến, hữu trợ. 

7. Tâm tham thọ xả, ly tà kiến, vô trợ. 

8. Tâm tham thọ xả, ly tà kiến, hữu trợ. 

* Hai tâm có sân làm cơ sở gồm có: Một được xui khiến và một tự phát. 

Tâm sân này là động cơ chính của thù oán, buồn chán, sợ hãi và bốc đồng. 

* Hai tâm có si làm nền tảng là hoài nghi (vicikicchà) và phóng dật 

(uddhacca). Tâm si hoài nghi liên quan đến các hoài nghi về Ðức Phật, Ðức 

Pháp, Ðức Tăng, giới, định, kiếp sau, .v.v... Si phóng dật chỉ về người bị 

phóng tâm và đãng trí. Tâm ít khi được vắng lặng và nó thường chạy lung 

tung nếu không được kiểm soát bởi pháp thiền. Tuy nhiên, phóng dật không 

dẫn đến các khổ cảnh. Trong một số hoàn cảnh, mười một pháp bất thiện 

này dẫn đến các khổ cảnh và dầu được tái sanh vào cõi người chăng nữa, 

những pháp bất thiện này thường cho quả xấu như bịnh tật v.v... Mười hai 

loại tác ý (cetanà) này được gọi là phi phúc hành (apunnabhisankhàra). 

Khắp thế gian này, mọi người đều mong mỏi hạnh phúc và vì vậy họ phấn 

đấu để được lợi ích về vật chất trong kiếp hiện tại và vị lai. 

Chính tham và sân lót nền cho phần lớn hành vi của họ. Tâm thiện thường 

khởi sanh ở nơi những người có bạn tốt, những người nghe pháp của các bậc 

thiện trí thức và có suy nghĩ như lý. 



Một số người sống sai lệch với giáo pháp, bị lèo lái bởi ông thấy có tâm vị 

kỷ, vị lợi. Vào thời của Ðức Phật, có một vị thiện nam lăng mạ các vị Tỷ 

kheo chân chánh và vì vậy, vào lúc mạng chung, ông ta tái sanh làm một ngạ 

quỷ ở trong nhà xí của tịnh xá mà ông ta đã dâng cúng đến chư tăng. Ngạ 

quỷ kia đã kể lại lỗi lầm của mình với Ðại đức Mục Kiền Liên, là vị thánh 

tăng có thể thấy được ngạ quỷ bằng thiên nhãn của Ngài. Thật là một số 

phận bi thảm cho người đã từng hộ độ chư tăng để mong cầu hạnh phúc 

trong đời sau, nhưng bị dẫn sai đường bởi người thầy có tánh ganh tị và lòng 

bỏn xẻn. Câu chuyện này cho chúng ta bài học, là nên thân cận với bậc có trí 

và sống chân chánh. 

Người thiện là người không làm hại kẻ khác bằng hành vi, lời nói và ý nghĩ. 

Những ai thân cận với bậc chân chánh sẽ được may mắn nghe pháp và nếu 

suy nghĩ đúng lẽ đạo, thì tâm của họ sẽ dẫn đến những thiện nghiệp. Ngược 

lại, nếu thân cận với thầy xấu hoặc bạn ác, nghe tà pháp, thì những tư tưởng 

bất thiện sẽ khởi sanh. Có người tốt lúc ban đầu, nhưng về sau trở nên tội lỗi 

vì những tư tưởng bất thiện. Họ bị kết tội trộm cướp hoặc làm điều phi pháp 

và thanh danh đã từng chói sáng một thời của họ bị tàn rụi ngay tức khắc. 

Tất cả mọi điều khổ của họ đều xuất phát từ vô minh, là quan niệm về hạnh 

phúc một cách sai lạc. Trái ngược với những mong mỏi của họ, họ thấy 

mình gặp phải những điều phiền não khi đã quá muộn. Một số nghiệp ác 

không cho quả tức thì, mà đúng thời kỳ chúng mới cho quả và dẫn đến đau 

khổ. Nếu quả bất thiện không đến với người làm ác trong kiếp hiện tại thì nó 

sẽ đến với ông ta trong kiếp sau, như trường hợp của người thí chủ dâng tịnh 

xá đến chư tăng mà bị sanh làm ngạ quỷ vì những lời nói ác của ông ta. 

Ông thầy xúi bậy của vị thí chủ kia đã bị đọa nặng hơn, sau khi chết ông ta 

cũng sanh làm ngạ quỷ, nhưng ở dưới người học trò và sống bằng phân của 

ngạ quỷ ấy. Quả của ác nghiệp thật là ghê tởm, ông ta tạo ác vì mục đích đen 

tối, những điều ác đã dội ngược trở lại và đưa ông ta đến chỗ bi thảm. 

Một số bộ lạc miền núi thường giết thú để cầu bình an thạnh vượng, niềm tin 

nguyên thuỷ này vẫn còn tồn tại trong một số người ở thành thị. Một số 

người giết thú để làm lễ vật cúng dường, ngay cả một số Phật tử kém trí vẫn 

còn bán tín bán nghi về sự thực hành này. Dầu ý của người bố thí là gì chăng 

nữa, hành động sát sanh vẫn có kết quả xấu và đó không phải là việc thiện 

dầu niềm tin của người sát sanh không phải như thế. 

Việc thiện có tánh chất trong sạch về mặt đạo đức. Sát sanh hoặc làm hại 

chúng sanh không thể có chút ý nghĩa nào là trong sạch về mặt đạo đức nếu 

bạn ví mình là nạn nhân. Người gây tội phải đối diện với cái chết hoặc bị đối 

xử xấu, vì người ấy không thể tránh được nó. Chắc chắn người kia sẽ trả thù 



và vì vậy người giết bị giết lại ở kiếp sau của ông ta, nếu không ông ta cũng 

bị rơi vào địa ngục để lãnh chịu cái khổ của cái tội mà ông ta đã gây ra. Ví 

dụ về quả khổ của sự sát sanh được nêu ra rất nhiều trong kinh tạng. 

Một số người cầu mong được sanh lại cõi người hoặc về cõi chư thiên, và vì 

vậy họ tinh tấn thực hành bố thí, trì giới và tham thiền. Những việc thiện sẽ 

giúp người ta thành tựu ước nguyện và dẫn đến hạnh phúc trong kiếp sau, 

nhưng kiếp sống nào cũng phải đi đến già và chết. Lại nữa, kiếp sống của 

con người đầy dẫy bịnh hoạn và phiền não. Một số người muốn sanh về cõi 

phạm thiên và do đó, họ cố gắng hành thiền cho đắc định. Các vị phạm thiên 

sống hạnh phúc rất lâu trong nhiều đại kiếp, nhưng khi hết thọ mạng, họ sẽ 

phải tái sanh làm người hoặc chư thiên dục giới, nhưng nếu ác nghiệp quá 

khứ trổ quả thì họ sẽ phải tái sanh vào các khổ cảnh. Rốt cuộc, đời sống huy 

hoàng của vị phạm thiên cũng chỉ là phù ảo mà thôi. 

Sự hiểu sai về hạnh phúc chân thật không chỉ ở nơi những kẻ phàm phu. 

Ðiên đảo và vô minh mà khiến chúng ta tưởng khổ là hạnh phúc, vẫn còn ở 

trong hai tầng thánh đạo đầu tiên và ngay cả ở giai đoạn của vị A-na-hàm, 

hành giả vẫn còn lầm tưởng đời sống ở cõi phạm thiên hữu sắc và vô sắc là 

đời sống hạnh phúc. 

Bởi vậy, các vị thánh ở bậc đầu vẫn còn phải tu tập để đạt được hạnh phúc 

tuyệt đối. Ðối với những kẻ phàm phu, họ có đủ bốn loại vô minh, xem vô 

thường là thường tồn, khổ của danh sắc là lạc, vô ngã là hữu ngã và bất lạc 

cho là lạc. Các ảo tưởng này đều nằm trong bốn loại vô minh. Do vô minh 

và những quan niệm sai lầm mới có các thiện nghiệp và ác nghiệp, được làm 

bởi thân, khẩu và ý. Thiện nghiệp chỉ sanh do tác ý kết hợp với đức tin, 

chánh niệm, v.v... Nếu tâm bị buông thả, phóng túng, thì nó có thể tạo ác 

nghiệp. 

---o0o---  

Sự Chối Bỏ Thiện Nghiệp Ðồng Nghĩa Ác Nghiệp 

Một số người hiểu lầm việc vị A-la-hán không có ác nghiệp hoặc thiện 

nghiệp, và nói rằng chúng ta nên tránh làm thiện nghiệp. Ðối với kẻ phàm 

phu, chối bỏ thiện nghiệp có nghĩa là sự bộc phát của ác nghiệp. Cũng như 

những người tốt bỏ đi khỏi thành phố, chỉ để lại những kẻ xấu và ngu dốt, 

hoặc sự đốn hạ những cây có lợi ích dẫn theo sự phát triển của cỏ hoang. 

Người chối bỏ việc thiện chắc chắn sẽ làm việc ác mà kết quả là bị tái sanh 

vào khổ cảnh. Ðối với người ấy, trở lại cõi người là việc rất khó. 

Trên thực tế, sự thoát ly thiện nghiệp của vị A-la-hán hàm nghĩa rằng: "Do 

sự diệt tắt vô minh, hành động của vị ấy không tạo nghiệp". Quả thực, các vị 



A-la-hán đều làm những việc thiện như tôn kính các vị trưởng lão tôn túc, 

thuyết pháp, bố thí, tiếp độ chúng sanh,v.v..., nhưng do sự giác ngộ hoàn 

toàn Tứ diệu đế và sự đoạn diệt vô minh nên những việc thiện của các vị A-

la-hán không cho quả nghiệp. Cho nên mới có lời nói rằng: Các vị A-la-hán 

không có thiện nghiệp; chứ không phải các Ngài không làm việc thiện. 

Kẻ phàm phu không quan tâm đến các thiện nghiệp vì vô minh và quan kiến 

sai lầm của ông ta, cứ tạo ác nghiệp để rồi bị đọa xuống các khổ cảnh. Thực 

ra, không có ước muốn làm điều thiện là dấu hiệu rất tệ hại của vô minh, 

khiến cho thánh đạo và Niết-bàn càng cách xa. Tâm nghiêng về các việc 

thiện chừng nào thì vô minh không còn ảnh hưởng đến nó. Một vị Thánh 

nhập lưu thích làm việc thiện nhiều hơn là khi vị ấy còn phàm phu. Những vị 

ở các tầng thánh cao hơn cũng thế. Ðiểm khác biệt là khuynh hướng trội hơn 

muốn gạt bớt mọi công việc không liên quan đến đạo, mà chỉ chuyên tâm 

vào thiền quán. Như vậy, không nên xem thiện nghiệp cũng tệ hại như ác 

nghiệp và cũng đừng cố ý tránh nó. Mọi hành động có liên quan chặt chẽ với 

vô minh đều là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, khi vắng mặt thiện nghiệp thì 

tất cả đều là ác nghiệp. 

---o0o---  

Vô Minh Và Ảo Tưởng 

Chân thật và giả ảo không thể ở chung với nhau. Nếu bạn không biết chân 

lý, bạn sẽ tiếp nhận điều tà ngụy và ngược lại. Những người không biết Tứ 

diệu đế thường có quan kiến sai lầm về khổ, cho là lạc, và bị những quan 

kiến ấy đánh lừa và chế ngự. 

Không giống với ái dục, là khi được thoả mãn nó đem lại khoái lạc, mọi thứ 

trong cõi dục đều thực sự khổ. Tất cả cảnh trần đều bị sự biến đổi không 

ngừng và không đáng tin cậy. Chúng làm cho người ta luyến tiếc những 

ngày hạnh phúc trong quá khứ và tràn trề hy vọng tương lai. Do quan kiến 

sai lầm người ta khao khát cái mà họ cho là tốt đẹp trong cuộc sống. Ðây là 

nguyên nhân của khổ, nhưng họ không thấy được nó. Ngược lại, người ta 

nghĩ rằng hạnh phúc có được do sự thoả mãn dục vọng. 

Bởi vậy, họ không thấy sai trái chỗ nào trong lòng khao khát dục lạc của họ. 

Thực ra, chân lý về sự chấm dứt khổ và đạo diệt khổ đều ở xa đối với hầu 

hết mọi người. Một số người dầu biết những chân lý này từ những người 

khác hoặc chấp nhận chúng một cách sáng suốt, vẫn không biết quý trọng 

chúng. Họ không quan tâm đến Niết-bàn hoặc đạo dẫn đến Niết-bàn. Họ 

nghĩ rằng con đường dẫn đến Niết-bàn đầy gian nan và khổ hạnh. 



Lòng mong mỏi hạnh phúc là động cơ chính trong hành động của con người. 

Hành động về thân, ngữ và ý được gọi là nghiệp hay hành. Chúng tôi đã chỉ 

ra ba loại hành, hai loại thiện nghiệp là hành thứ nhất, đó là thiện nghiệp dục 

giới và thiện nghiệp sắc giới. Chúng tôi cũng đã nêu ra hai loại thiện nghiệp 

hay hai loại tâm thiện, đó là tâm hợp trí và tâm ly trí. Trong sự thực hành 

minh sát, tâm của hành giả được gọi là có trí nếu nó biết rõ bản chất chân 

thật của danh sắc (vô thường, khổ, vô ngã) qua pháp quán. Tâm không có trí 

nếu nó có nghĩa không hơn gì sự tụng đọc tiếng Pàli và sự quan sát hời hợt. 

Ngoài pháp thiền ra, tâm được gọi là có trí nếu nó hiệp với niềm tin nhân 

quả của nghiệp. 

Một số người nói rằng: Hành động bố thí mà có trí phải bao gồm pháp quán 

về vô thường, khổ và vô ngã của người bố thí, người thọ thí và vật thí. Quan 

điểm này dựa theo bộ atthasàlinì (là bộ chú giải của tạng 

abhidhammapitaka). Bộ này nêu ra pháp quán về tánh vô thường của các 

pháp sau hành động bố thí, không phải trước khi hoặc trong khi đang bố thí. 

Hơn nữa, mục đích không phải làm cho việc thiện trở nên có trí, mà để tạo ra 

thiện nghiệp trong pháp hành minh sát. Nếu sự bố thí có trí tuệ bắt buộc phải 

có pháp quán như vậy, thì tất cả sự bố thí khác của người không phải là Phật 

tử sẽ được xem là không có trí, và làm như vậy dĩ nhiên là buồn cười. 

Những bài mô tả về sự bố thí vật thực của các vị Bồ tát không đề cập đến 

pháp quán, mà Ðức Phật cũng không nhấn mạnh về điều ấy là yếu tố tiên 

quyết của hành động bố thí. Các bài kinh chỉ mô tả rằng năng lực phước báu 

của sự bố thí tùy thuộc vào mức độ tâm linh của người thọ thí và đây là giáo 

pháp duy nhất mà chúng ta nên xét đến trong việc bố thí vật thực. Nếu người 

bố thí và người thọ thí được xem chỉ là danh sắc, có tánh vô thường v.v... thì 

cả hai sẽ có địa vị ngang nhau. Hành động bố thí như vậy sẽ thiếu mất nguồn 

cảm hứng và phước báu dồi dào. 

Thực ra, mục đích của sự bố thí không phải là pháp thiền minh sát mà chính 

là những lợi ích phát sanh đến người bố thí. Bởi vậy, Ðức Phật chỉ ra những 

hạng người thọ thí có thể làm cho sự bố thí được dồi dào quả phước, và tầm 

quan trọng của tác ý đúng (tức là niềm tin trong nghiệp). 

Vào một dịp nọ, đại tín nữ Visàkhà xin Ðức Phật cho phép được suốt đời 

dâng cúng tám loại vật thí đến chư tăng. Tám loại vật thí này là: 

- Y tắm mưa dành cho các vị Tỳ khưu. 

- Vật thực dành cho khách tăng ở phương xa đến. 

- Vật thực dành cho các vị Tỳ khưu đi xa. 

- Vật thực dành cho Tỳ khưu bịnh. 

- Vật thực dành cho Tỳ khưu chăm sóc Tỳ khưu bệnh. 



- Thuốc dành cho Tỳ khưu bịnh. 

- Cơm dẻo dành cho chư tăng. 

- Y tắm mưa dành cho các Tỳ-khưu-ni. 

Ðức Phật hỏi bà Visàkhà mong ước gì mà dâng tám loại vật thí như vậy và 

nội dung của câu trả lời của bà Visàkhà như sau: 

"Sau khi ra hạ, các vị Tỳ khưu từ khắp các miền xa xôi sẽ đến yết kiến Ðức 

Phật. Họ sẽ kể lại về cái chết của một số Tỳ khưu và hỏi Ngài về chỗ tái 

sanh của những vị Tỳ khưu ấy và những tầng thánh mà họ đã chứng đắc. 

Ðức Thế Tôn sẽ mô tả về pháp chứng của họ. Khi ấy, con sẽ đi đến các vị 

tăng khách và hỏi xem những vị Tỳ khưu đồng phạm hạnh đã quá vãng của 

họ có thường đến viến thành phố Sàvatthi này không. Nếu họ nói có, thì con 

sẽ kết luận rằng: Vị thánh tăng mà hiện tại là bậc Tu-đà-hườn hay thuộc tầng 

thánh khác chắc chắn đã dùng một trong tám loại vật thí của con dâng. Sự 

hồi tưởng đến những nghiệp thiện như vậy sẽ làm cho con tràn đầy hoan hỷ. 

Nó làm tăng tiến sự tịnh lạc và sự tự thân tu tiến". 

Ở đây, điều đáng chú ý là nội dung chính của câu chuyện không phải là pháp 

quán về tánh vô thường trong danh sắc của các vị Tỳ khưu quá vãng, mà nói 

về những pháp chứng, là điểm đặc biệt của họ ở kiếp sau. Tầm quan trọng là 

pháp dẫn đến hỷ lạc và sự tự tu tự chứng. Như vậy, đối tượng thích hợp nhất 

của pháp quán trong việc bố thí là những thuộc tánh cao quý của người thọ 

thí, như quán về ân đức cao quý của Ðức Phật khi đang cúng dường hoa đến 

Bảo-tháp, quán về đời sống phạm hạnh của vị Tỳ khưu khi dâng cúng vật 

thực. v.v.... 

Thuyết pháp và nghe pháp là những thiện nghiệp và nghiệp ấy có trí nếu 

pháp ấy được hiểu. Mọi hành động thiện dựa trên niềm tin về nghiệp đều có 

trí. Không có niềm tin như vậy, hành động thiện chỉ thuần túy thiện nhưng 

không có trí. Như hành động thiện của những đứa trẻ bắt chước người lớn lễ 

Phật và hành động thiện của một số người không tin vào nghiệp, chỉ có lợi 

cho kẻ khác, lịch sự và có tánh chất từ thiện. 

Năm thiện pháp sắc giới là năm tâm thiện kết hợp với năm tầng thiền hữu 

sắc. 

Người ta có thể đắc được các tầng thiền này qua pháp chỉ tịnh. Tám tâm 

thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới được bao gồm trong phúc hành. Phi 

phúc hành hay bất thiện nghiệp được kê ra có mười hai tâm. Ở đây, hành có 

nghĩa là sự cố ý hay tư (cetanà). Trong mười hai bất thiện hành, tám tâm 

thuộc về tham, hai thuộc sân và hai thuộc si. 



Tâm có tham căn (Lobhamùla citta) gồm có tám loại, đó là bốn tâm tham thọ 

hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Trong bốn tâm đầu, hai tâm liên quan chặt chẽ 

với tà kiến và trong hai tâm hợp tà kiến hoặc hai tâm không hợp tà kiến thì 

một có nhắc bảo và một không có nhắc bảo. Tà kiến có ba loại đó là: Ngã 

kiến, thường kiến và đoạn kiến. 

Một số người thoát khỏi ngã kiến. Tà kiến ngự trị những người không biết 

rằng đời sống là một quá trình danh sắc, không có linh hồn hay chúng sanh. 

Tà kiến sẽ yếu đi ở những người có một ít kiến thức về pháp học, nhưng 

kiến thức về kinh điển không giúp họ hoàn toàn vượt qua tà kiến. Những 

hành giả nào có trí tuệ thấy rõ bản chất của danh sắc qua pháp thiền minh 

sát, thường thoát khỏi tà kiến. Tuy nhiên, nếu trong khi chưa chứng đạo mà 

họ ngưng thiền quán, thì họ có thể rơi trở lại tà kiến. Ðối với những kẻ phàm 

phu, ngã kiến có gốc rễ sâu đậm, khiến họ nghĩ rằng có ta làm, ta cảm thọ, ta 

suy nghĩ. Lại nữa, những người tin vào sự đoạn diệt hoàn toàn sau khi chết, 

và phủ nhận ý niệm về kiếp sống tương lai và về nghiệp đều mang tâm bất 

thiện tương ưng với những loại đoạn diệt kiến. 

Tâm có sân căn gồm có hai loại, đó là tự phát và có xui khiến. Nhưng cũng 

có thể có nhiều loại sân như nóng giận, sợ hãi, v.v... Tâm có căn si mê 

(moha mùla) gồm có hoài nghi và phóng dật. Các hoài nghi về Ðức Phật, 

Niết-bàn, vô ngã, v.v... đều là những trạng thái hoài nghi. Tâm phóng dật là 

tâm lao chao chỗ này chỗ nọ. 

Như vậy, phi phúc hành bao gồm tám trạng thái tâm có tham căn, hai trạng 

thái có sân căn và hai trạng thái có si căn. Nó đối nghịch với phúc hành. 

Phúc hành làm cho thanh tịnh danh sắc dẫn đến tái sanh thiện thú nhờ quả 

của thiện nghiệp, trong khi phi phúc hành thì làm ô nhiễm quá trình danh sắc 

và dẫn đến tái sanh khổ cảnh bởi quả của ác nghiệp. 

Nhiều người vì tham lợi mà gây nên nhiều ác nghiệp. Họ sát sanh, trộm cắp 

hoặc vu cáo gieo tội cho người ta trước mặt quan tòa, vì lợi lộc riêng tư của 

họ. Và cũng vì quyền lợi cá nhân, họ giết cả cha mẹ của chính mình. Như 

trong thời Ðức Phật, hoàng tử A-xà-thế muốn ngôi vua mà đã giết chết phụ 

vương của mình. 

Bị xúi giục bởi ông thầy ác là Ðề-bà Ðạt-đa, A-xà-thế đi đến kết luận rằng: 

Ông ta có thể thọ hưởng vinh hoa của đời sống đế vương nếu ông ta giết 

chết phụ vương và chiếm ngôi vua. Do đại tội giết cha và cũng là tội giết 

chết một vị thánh Tu-đà-hườn khiến ông ta về sau phải ăn năn hối hận, tâm 

luôn bị bấn loạn, thân của ông ta cũng cảm thọ cái khổ đốt cháy. Về sau, A-

xà-thế lại bị chính đưá con trai của ông ta giết và bị tái sanh vào địa ngục vô 

gián, chịu thọ hình khốc kiệt cho cái tội tày trời của chính ông ta. 



Trong thời của Ðức Phật Cưu-Lưu-Tôn, ác ma Dusi đã ra sức làm hại Ðức 

Phật và chư Tăng. Mục đích không thành, hắn nhập vào một người đàn ông 

và búng sỏi giết chết vị đại đệ tử đang đi sau Ðức Phật. Vì ác nghiệp to lớn, 

hắn bị đọa ngay vào địa ngục vô gián, là cõi thấp nhất trong ba mươi mốt 

cõi. Khi còn làm ác ma, hắn nắm quyền thống trị, nhưng ở địa ngục vô gián, 

hắn quỳ gối trước ngưu đầu mã diện. Trước kia, hắn nghĩ sẽ vui mừng hà hê 

vì ước muốn đen tối của hắn được thành tựu, nhưng trên thực tế, hắn đã phải 

chịu khổ vì chính ác nghiệp của hắn. Ðiều này rất đúng với tất cả những 

người làm ác ở dương gian. 

Chính lòng mong mõi hạnh phúc dẫn đến hai loại nghiệp, đó là phúc hành và 

bất động hành. Bất động hành là bốn thiện pháp của tầng thiền vô sắc. 

Anenja (bất động) có nghĩa là trạng thái bình thường tâm hay điềm đạm. 

Tiếng ồn lớn có thể làm dao động pháp thiền của vị hành giả đang nhập định 

hữu sắc. Nhưng thiền vô sắc thì bất động trước những nhiễu loạn như thế. 

Thiền vô sắc có bốn loại, tùy theo sự liên hệ của nó với: 

- Cõi không vô biên xứ. 

- Cõi thức vô biên xứ. 

- Cõi vô sở hữu xứ và 

- Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bốn tầng thiền này là những hành dẫn đến tái sanh ở bốn cõi vô sắc. Phi 

phúc hành dẫn đến tái sanh ở bốn cõi khổ và phúc hành dẫn đến tái sanh ở 

cõi người, chư thiên và các cõi phạm thiên hữu sắc. 

Chúng sanh tạo ba loại nghiệp hay ba loại hành này vì lợi ích của họ và kết 

quả là thức tái sanh. Do có thức, danh sắc khởi sanh, rồi đến lục nhập, xúc, 

v.v... của kiếp sống mới. 

---o0o---  

Hành Duyên Thức 

Do vô minh, có hành, rồi hành sanh thức. Do kết quả của thiện nghiệp trong 

kiếp quá khứ, một dòng tâm thức phát sanh mà trong đó thức tái sanh là cái 

tâm đầu tiên của kiếp sống mới. 

Ví dụ: Các ác nghiệp cho quả là thức tái sanh trong bốn khổ cảnh. Sau đó, 

luồng tâm thức gọi là tâm hữu phần (bhavanga citta) hoạt động liên tục khi 

sáu loại lộ tâm không xảy ra lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy 

nghĩ. Nói cách khác, hữu phần là loại tiềm thức mà chúng ta có khi đang 

ngủ. Chúng ta chết bằng tiềm thức này và khi ấy nó được gọi là tâm tử (cuti 

citta). Như vậy, thức tái sanh, tiềm thức và tâm tử tượng trưng cho cái tâm 

xảy ra do quả nghiệp của kiếp sống trước. 



Năm loại thức kết hợp với năm cảnh xấu, như nhãn thức bất thiện, nhĩ thức 

bất thiện, cũng như tâm tiếp thâu và tâm quan sát. Có cả thảy bảy loại thức 

khởi sanh từ nghiệp bất thiện hay phi phúc hành. Về bất động hành, do có 

bốn thiện pháp vô sắc nên có bốn tâm quả vô sắc ở bốn cõi vô sắc, dưới 

dạng thức tái sanh là tâm đầu tiên, tâm hữu phần ở giữa và tâm tử là tâm 

cuối cùng của kiếp sống. 

Tương tự, do có năm thiện pháp hữu sắc nên có năm tâm quả hữu sắc ở các 

cõi phạm thiên hữu sắc. Như vậy, tám tâm đại quả tương ứng với tám thiện 

nghiệp ở cõi dục. Chúng hình thành thức tái sanh, tâm hữu phần và tâm tử 

trong cõi người và sáu cõi chư thiên. Chúng cũng ghi nhận (mót) các cảnh 

tốt sau bảy sát na tốc lực tâm (javana) xảy ra vào lúc thấy, nghe, v.v... Cũng 

do thiện nghiệp của cõi dục, có năm loại tâm kết hợp với năm cảnh tốt, tâm 

tiếp thâu, tâm quan sát thọ hỷ và tâm quan sát thọ xả. Như vậy, tâm quả gồm 

có ba mươi hai loại, đó là bốn quả vô sắc, năm quả hữu sắc, bảy quả bất 

thiện và mười sáu quả thiện ở cõi dục, tất cả ba mươi hai quả này là kết quả 

của hành. 

---o0o---  

Hành Dẫn Ðến Thức Mới Như Thế Nào? 

Hiểu được hành làm sanh khởi thức tái sanh như thế nào là điều khó nhưng 

rất quan trọng. Thượng tọa Ledi Sayadaw tuyên bố rằng giáo lý duyên khởi 

có nhiều chỗ bị hiểu lầm. Ðiều cần thiết là phải hiểu cho được sự chấm dứt 

của tâm cuối cùng (tâm tử) cùng với tất cả danh sắc, cũng như sự sanh khởi 

ngay kế đó của thức tái sanh cùng với danh sắc mới do kết quả của thiện 

nghiệp hay ác nghiệp, đối với những chúng sanh chưa thoát khỏi lậu hoặc. 

Thiếu sự hiểu biết này thường dẫn đến niềm tin về sự chuyển sanh của linh 

hồn (thường kiến) hoặc niềm tin về sự đoạn diệt sau khi chết (đoạn kiến), là 

quan điểm của những người theo chủ nghĩa duy vật hiện nay. 

Sở dĩ có đoạn kiến vì không biết mối quan hệ giữa nhân và quả sau khi chết. 

Có thể hiểu được vô minh sanh hành như thế nào và lục nhập, xúc, thọ, ái 

v.v... Hình thành những mắc xích trong chuỗi nhân duyên, vì những pháp 

này hiển hiện trong đời sống. Nhưng sự xuất hiện thần tốc trong kiếp sống 

mới theo sau cái chết thì không rõ ràng, và vì thế người ta tin rằng chết là 

hết. 

Người có suy nghĩ dựa vào đức tin thường công nhận giáo lý: Do hành, có 

thức tái sanh. Nhưng nó không thích ứng với sự tiếp cận hoàn toàn hợp lý có 

tính chất thực nghiệm, nên ngày nay nó bị thách thức bởi quan điểm duy vật. 

Cách mà thức tái sanh xảy ra sẽ trở nên rõ ràng đối với vị hành giả thực hành 

minh sát. Vị ấy thấy rằng những cái tâm sanh và diệt không ngừng, rằng 



chúng xuất hiện và biến mất, cái này liền cái kia một cách nhanh chóng. Ðây 

là điều mà vị ấy nhận thấy qua kinh nghiệm, chứ không phải qua nghiên cứu 

học hỏi. Dĩ nhiên vị ấy không biết nhiều ở giai đoạn đầu. Vị ấy chỉ khám 

phá ra sự thật này chỉ khi nào đạt đến Sanh diệt Tuệ và Phổ thông Tuệ (tuệ 

thấy vô thường, khổ và vô ngã). Ý tưởng chung về sự tử và tái sanh của các 

đơn vị tâm sẽ trở nên rõ ràng trong vị ấy, do sự phát triển của Duyên đạt Tuệ 

(paccayapariggahanàna), nhưng chính Phổ thông Tuệ và Sanh diệt Tuệ phá 

hoài nghi về sự tái sanh. 

Dựa vào cơ sở tuệ quán của hành giả, vị ấy giác ngộ rằng chết là sự diệt mất 

của tâm cuối cùng và tái sanh là sự sanh khởi của tâm đầu tiên theo đường 

lối sanh và diệt của các đơn vị tâm mà vị ấy ghi nhận trong khi thực hành 

minh sát. 

Những người không có pháp minh sát thì không thấy được điểm này. Họ tin 

có một cái ngã thường tồn và cho đó là tâm. Ðiều này bị bác bỏ bởi những 

người có trí tuệ thâm sâu về A-tỳ-đàm, nhưng nó vẫn có hiện diện trong một 

số người do sự chấp thủ vào nó trong những kiếp quá khứ của họ. Ngay cả 

vị hành giả đang thực hành thiền quán mà chưa thuần thục về trí tuệ, đôi khi 

cũng cảm thấy bị xui khiến chấp nhận nó. 

---o0o---  

Thường Kiến Và Ðoạn Kiến 

Ðối với những kẻ phàm phu chấp chặc ngã kiến thì cái chết có nghĩa là sự 

chấm dứt thực thể của nhân vật hoặc sự chuyển di của linh hồn sang một chỗ 

trú khác hay một kiếp sống khác. Ðây là quan niệm sai lầm được gọi là đoạn 

kiến nếu đó là niềm tin vào sự đoạn diệt, hoặc thường kiến nếu nó là niềm 

tin vào sự chuyển di của linh hồn sang một thân khác hay một cõi khác. Một 

số người tin rằng tâm thức tự có mặt khi thân được phát triển đầy đủ (vô 

nhân kiến: ahetukaditthi). 

Một số người nghĩ sai về luân hồi (samsàra) hoặc quá trình danh sắc. Họ cho 

rằng thân là chỗ trú tạm thời của linh hồn, vì linh hồn cứ tiếp tục di chuyển 

từ chỗ trú này sanh chỗ trú khác. Thân xác phải trở về cát bụi là điều không 

thể chối cãi được, nhưng có một số người khăng khăng tin rằng thân xác ấy 

vẫn còn liên hệ chặt chẽ với linh hồn của người chết, nên họ sùng kính xác 

chết. Những quan điểm này chứng minh lời nói của Thượng tọa Ledi 

sayadaw là đúng, là hai mắc xích nhân quả giữa hành và thức có thể khiến 

cho người ta hiểu lầm. 

Những người Phật tử bình thường không hoàn toàn thoát khỏi những tà kiến 

này. Nhưng nhờ có niềm tin về giáo pháp của Ðức Phật, về vô ngã, nên họ 



không cố chấp tà kiến sâu đậm đến nỗi phải làm trở ngại pháp hành minh sát 

của họ. Như vậy, dầu không có trí tuệ hoàn toàn về bản chất của sự chết, tái 

sanh và danh sắc, họ vẫn có thể giác ngộ qua pháp quán. 

Ví dụ: Sau khi Ðức Phật viên tịch không lâu, trưởng lão Sa-nặc thực hành 

minh sát, nhưng tiến bộ rất ít vì ngã kiến của vị ấy. Sau đó, trong khi nghe 

bài pháp duyên khởi do đại đức A-nan-đa thuyết, vị ấy khai triển thiền quán, 

vượt qua ảo kiến và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Lại nữa, trong thời Ðức Phật, Tỳ khưu Yamaka tin rằng vị A-la-hán không 

còn nữa sau khi viên tịch. Trưởng lão Xá-lợi-phất gọi Tỳ khưu Yamaka đến 

và thuyết pháp cho vị ấy. Trong khi lắng nghe thời pháp. Yamaka khai triển 

thiền quán và chứng ngộ giải thoát. Như vậy, những người có niềm tin nơi 

Ðức Phật không nên nản chí. Nếu họ dốc tinh tấn để thực hành minh sát thì 

họ sẽ được giác ngộ. 

Do vô minh và hoài nghi về bản chất của sự chết và quan niệm sai lầm hay 

sự thiên về đoạn kiến, một số người thắc mắc rằng: Sau khi chết liệu có còn 

kiếp sống nào khác không. Chính câu hỏi đã hàm chứa quan niệm về bản 

ngã, linh hồn hay năng lực sống trong mỗi chúng sanh. Chủ nghĩa duy vật 

bác bỏ quan niệm về linh hồn, nhưng ảo kiến về bản ngã vẫn còn ngấm 

ngầm. Ðối với câu hỏi của những người công khai chấp nhận bản ngã thì 

quan điểm của đạo Phật khó trả lời cho thỏa đáng. Nếu chúng ta nói rằng có 

kiếp sống tương lai, thì họ sẽ kết luận rằng chúng ta ủng hộ ngã kiến. Nhưng 

đạo Phật dứt khoát không phủ nhận kiếp sống tương lai. Vì vậy, Ðức Phật đã 

từ chối không trả lời câu hỏi này. Hơn nữa khó đưa ra bằng chứng cho 

những kẻ phàm phu. Những người đã chứng đắc thần thông có thể chỉ ra địa 

ngục và các cõi chư thiên, nhưng những người theo chủ nghĩa hoài nghi thì 

cho đó là ma thuật. Bởi vậy, Ðức Phật không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói 

rằng có một dòng danh sắc theo liền sau cái chết mà không có sự chấm dứt 

các lậu hoặc. 

Vấn đề về kiếp sống tương lai không thể tiếp cận bằng lý trí được. Nó chỉ 

được giải thích qua một số pháp hành nào đó trong đạo Phật. Những pháp 

hành này có thể làm cho hành giả chứng đắc các pháp thần thông, mà nhờ đó 

vị ấy có thể thấy được kẻ ở bên kia thế giới, như những vị chư thiên ở các 

cõi trời do đã làm những việc thiện, cũng như những kẻ chịu khổ trong địa 

ngục do đã làm những việc ác. Ðiều mà vị ấy trông thấy thì rõ ràng như 

người đứng giữa hai căn nhà trông thấy một người đi từ nhà này sang nhà 

kia. Trong số những vị chư thiên, súc sanh v.v... vị hành giả kia có thể dễ 

dàng trông thấy người mà vị ấy muốn tìm. 



Chứng định và các pháp thần thông là điều mà các vị hành giả có thể làm 

được. Không có giáo lý nào bác bỏ khả năng này. Trên thực tế, có một số 

hành giả tiếp xúc được với thế giới khác. Nhưng số người có được khả năng 

này thì rất ít. Thấy được như vậy cũng nhờ thiền định, nhưng cách thực hành 

dễ dàng hơn là thực hành minh sát. Vấn đề về kiếp sống sẽ trở nên rõ ràng 

khi Duyên đạt tuệ (paccayapariggahanàna) làm cho hành giả biết rõ bản chất 

sự chết và sự tái sanh. Ðiều ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi vị hành giả đạt 

đến mức tuệ Phổ thông (samàsananàna), tuệ sanh diệt (udayabbayanàna) và 

tuệ Diệt (bhanganàna), vì khi đó vị ấy thấy được các chập tư tưởng sanh diệt 

không ngừng, chập này kế chập kia, và thấy rằng cái chết là sự diệt của chập 

tư tưởng cuối cùng, theo sau đó là sự tái sanh hay sự sanh khởi tâm đầu tiên 

của kiếp sống mới. Nhưng tuệ này vẫn còn mang tính chất bất định và chỉ 

khi nào hành giả chứng đắc tầng thánh thấp nhất là Nhập lưu, khi ấy hành 

giả mới hoàn toàn hết hoài nghi về kiếp sống tương lai. Ðiều đáng buồn là 

mọi người chỉ mong biết nó qua nghiên cứu suy luận, chứ không thực hành 

minh sát. Một số người tin vào sự phán quyết của các khoa học gia và triết 

gia, trong khi những người khác thì công nhận giáo lý của những người 

được tin là những vị A-la-hán có năng lực thần thông. Nhưng điều hay nhất 

là tìm câu giải đáp qua pháp minh sát thay vì tin vào người khác. 

Ở giai đoạn Sanh diệt Tuệ, hành giả có thể thấy rõ là cái tâm vừa diệt thì có 

cái tâm mới sanh lên bắt cảnh. Dựa vào kinh nghiệm này, hành giả nhận ra 

rằng kiếp sống mới bắt đầu bằng cái tâm mới sanh, do chập tư tưởng cuối 

cùng của kiếp sống trước làm duyên. 

Trước khi chết, dòng tâm thức nương vào thân xác và được tiếp tục bằng cái 

tâm kế sau đó mà không có sự đứt đoạn. Sau khi chết, thân xác tan rã, dòng 

tâm chuyển sang một kiếp sống mới với quá trình hoạt động của thân mới. 

Ðiều này có thể ví như sự xuất hiện liên tục của ánh sáng trong bóng đèn 

điện qua sự sản sanh không ngừng của điện. Khi đèn bị cháy bóng, ánh sáng 

tắt, nhưng năng lượng tiềm ẩn của điện vẫn tiếp tục hoạt động. Ánh sáng sẽ 

tái xuất hiện khi bóng đèn cũ được thay thế bằng bóng đèn mới. Ở đây, bóng 

đèn, năng lượng điện và ánh sáng, tất cả đều biến đổi không ngừng và chúng 

ta nên chánh niệm ghi nhận tánh chất vô thường của chúng. 

Bộ chú giải trích dẫn các ví dụ về tiếng dội, ngọn lửa, dấu mộc (triện) và 

hình phản chiếu của gương soi. Tiếng dội là sự dội lại hay lập lại của âm 

thanh, được tạo ra bởi sự va chạm mạnh của những làn sóng âm thanh vào 

các vách tường, cây cối, v.v... Nhưng nó không có nghĩa là sự truyền đi của 

âm thanh gốc đến một nơi xa, dầu vậy chúng ta vẫn không thể phủ nhận mối 

quan hệ nhân quả giữa âm thanh và tiếng vang dội. Khi bạn nhìn vào chiếc 

gương soi, khuôn mặt của bạn được phản chiếu trên đó nhưng bạn không 



được lầm lẫn hình ảnh trong gương và khuôn mặt của bạn, dầu khuôn mặt và 

hình ảnh trong gương có quan hệ nhân quả với nhau. Một ngọn đèn khi đang 

cháy có thể dùng để mồi sang một cây đèn khác. Ngọn lửa của cây đèn mới 

rõ ràng không phải là ngọn lửa của cây đèn cũ, vì cây đèn mới vẫn đang 

cháy, nhưng cũng không phải là nó không có quan hệ nhân quả với ngọn lửa 

của cây đèn cũ. Cuối cùng, khuôn dấu để lại dấu ấn giống như mặt của 

khuôn dấu, nhưng dấu ấn không phải là mặt của khuôn dấu và nó không thể 

có được nếu không có khuôn dấu. 

Những phép loại suy này góp phần làm sáng tỏ phần nào bản chất của quá 

trình tái sanh. Khi một người đang lâm chung, thì nghiệp, ấn tướng và những 

cảnh tướng liên quan đến nghiệp của người ấy cùng những cảnh tượng về 

kiếp sống tương lai xuất hiện. Sau khi chết, có xuất hiện tâm tái sanh do 

duyên trước của một trong những cảnh tướng này ở chập tư tưởng cuối cùng 

của kiếp sống trước. Như vậy, tái sanh không có nghĩa là sự chuyển di của 

chập tư tưởng cuối cùng sang một kiếp sống khác, mà do duyên của một 

trong những cảnh tướng vào lúc lâm chung. Chính căn cội là vô minh, hành, 

v.v... hình thành những mắc xích trong chuỗi nhân duyên, dẫn đến những 

cảnh pháp của người đang lâm chung. 

Như vậy, thức tái sanh không phải là tâm thức của người đang lâm chung, 

nhưng nó có quan hệ nhân quả với kiếp sống trước. Hai chập tư tưởng nối 

tiếp đứng rời nhau, nhưng vì chúng đứng đều đặn trong dòng tâm nên chúng 

ta cho là có cùng một nhân vật ấy trong thời gian suốt ngày, suốt năm hoặc 

suốt đời. Tương tự, chúng ta cho rằng tư tưởng cuối cùng vào lúc lâm chung 

cùng với tâm tái sanh tượng trưng cho một người. Sự tái sanh của con người 

vào cõi chư thiên hay bất kỳ cõi nào khác cần được hiểu như thế. Nó không 

có nghĩa là sự chuyển di toàn bộ danh sắc. Sở dĩ chúng ta nói về một người 

vì sự tái sanh có liên quan đến dòng tâm gồm những chập tư tưởng có quan 

hệ nhân quả. 

Như vậy, chính đoạn kiến cho rằng con người chẳng liên quan gì với kiếp 

trước, vì mọi người đều diệt mất vào lúc chết. Hầu hết những người theo đạo 

Phật đều thoát khỏi tà kiến này. Vì hai kiếp sống kế nhau có quan hệ nhân 

quả nên chúng ta gọi chung là một người. Nhưng chúng ta phải cẩn thận 

đừng rơi vào thường kiến, là quan điểm cho rằng sự tái sanh là hình thức 

chuyển di sang kiếp sống mới của cái ngã hay linh hồn. 

Vị hành giả có tuệ minh sát thuần thục không còn cố chấp hai loại tà kiến 

này, bởi vì vị ấy biết đầy đủ về sự sanh và diệt của các chập tư tưởng trong 

đời sống hiện tại và mối quan hệ nhân quả của chúng. Sự giác ngộ như vậy 

phá được hai tà kiến, là thường kiến và đoạn kiến. Tánh chất của tâm cũng 



rõ ràng đối với những người suy nghĩ khách quan. Vui mừng có thể theo sau 

là buồn rầu và ngược lại, hay tâm mát mẻ có thể theo sau là tâm nóng nảy và 

ngược lại. Những trạng thái tâm có tánh chất thay đổi này cho thấy rõ tánh 

chất bất đồng nhất của nó. Hơn nữa, những trạng thái tâm có thể xảy ra lại, 

như ý định muốn làm một điều gì đó xảy ra vào lúc ban đêm có thể tái hiện 

vào lúc sáng. Những trạng thái tâm thì không khác nhưng không phải một, 

mà có quan hệ với nhau. Những người hiểu mối quan hệ này giữa hai chập 

tưởng nối tiếp nhau có thể thấy rằng mối quan hệ giống như vậy xảy ra giữa 

hai trạng thái tâm chỉ tách biệt vào lúc chết. 

---o0o---  

Những Cảnh Tượng Lúc Lâm Chung 

Tâm trong kiếp sống mới có hai loại, đó là tâm tái sanh và tâm xảy ra trong 

suốt kiếp sống. Có cả thảy 19 loại tâm tái sanh: Một ở bốn cõi khổ, chín ở 

các cõi dục của người và chư thiên, năm ở cõi phạm thiên hữu sắc và bốn ở 

cõi phạm thiên vô sắc. Về những loại tâm xảy ra sau thức tái sanh cho đến 

hết cuộc đời, chúng có đến 32, là những tâm quả hay dị thục thức (vipàka-

vinnàna). Những cách tính này đối với những người đã học A-tỳ-đàm thì rất 

dễ hiểu. 

Khi một người đang lâm chung, có xuất hiện những cảnh mà vị ấy đã làm 

trong đời (tức là nghiệp - kamma), nghiệp tướng (kammanimitta) và thú 

tướng (gatinimitta). Nghiệp có thể được xem là cảnh hồi tưởng về quá khứ 

hay ảo giác về hiện tại. Một người đánh cá, vào lúc lâm chung, có thể nói 

chuyện như ông ta đang bắt cá, hay một người thường bố thí, trong giờ phút 

lâm chung, có thể nghĩ rằng ông ta đang bố thí. Cách đây nhiều năm, tôi đã 

dẫn một phái đoàn đi hành hương từ Shwebo đến các ngôi chùa ở Mandalay 

và Rangoon. Sau chuyến hành hương đó không bao lâu, một vị thiện nam 

già của phái đoàn đó từ trần. Trong lúc lâm chung, ông ta nói những lời như 

ông ta đang nói chuyện trong lúc đi hành hương. 

Người lâm chung cũng thấy những cảnh liên quan đến nghiệp mà người ấy 

đã làm, như y phục, tịnh xá, chư Tăng, tượng Phật v.v... là những cảnh có 

liên quan đến hành động bố thí của người ấy, hoặc thấy khí giới, chỗ phạm 

tội hoặc nạn nhân mà anh ta đã từng giết. 

Kế đến, người ấy thấy những cảnh mà người ấy sẽ đến ở kiếp sau. Ví dụ như 

đi vào địa ngục, thấy chư thiên, đền đài, cung điện v.v... Có một câu chuyện 

rằng: Một vị Bà la môn nọ vào lúc lâm chung, được bạn bè khuyến khích 

rằng những ngọn lửa mà ông ta thấy là lửa thần ở cõi phạm thiên, lửa của 

đấng tối cao. Ông ta tin như thế, nhưng sau khi chết ông ta chỉ thấy mình đã 

đi đến những ngọn lửa ở địa ngục. Tà kiến quả thật rất nguy hiểm. Tương 



truyền rằng một số người khuyên bảo bạn lâm chung hãy tưởng tượng những 

hành động giết bò của họ là những hành động bố thí tế thần, tin đó là hành 

động có lợi ích. 

---o0o---  

Tích Truyện Về Thiện Nam Mahàdhammika 

Trong thời Ðức Phật, tại thành phố Sàvatthi, có năm trăm vị thiện nam, mỗi 

người dẫn đầu năm trăm đệ tử. Tất cả họ đều thực hành pháp. Người lớn 

nhất trong bọn họ, dẫn đầu tất cả các vị thiện nam là Mahàdhammika, có bảy 

người con trai và bảy người con gái, tất cả chúng cũng thực hành theo giáo 

pháp của Ðức Phật. Lúc về già, Dhammika bị bệnh và yếu sức. Ông ta mời 

các vị Tỳ khưu về nhà tụng kinh và khi đang tụng kinh, ông ta thấy thiên xa 

đến rước về cõi chư thiên. Dhammika nói với các vị chư thiên rằng: "Hãy 

chờ đã". 

Các vị Tỳ khưu ngưng tụng kinh vì họ nghĩ rằng người lâm chung bảo họ 

như vậy. Những đứa con trai và con gái của ông ta bắt đầu òa khóc, nghĩ 

rằng ông ta đang nói nhảm vì sợ chết. Sau khi các vị Tỳ khưu đã ra về, ông 

ta nhìn quanh và bảo mọi người hãy ném một tràng hoa lên không trung. Họ 

đã làm như thế và kỳ lạ thay! Tràng hoa treo lơ lửng trên không trung. Vị 

thiện nam nói rằng tràng hoa ấy đang vắt vào gọng của chiếc xe từ cõi Ðâu 

Suất đến. Và sau khi bảo các con siêng năng làm việc thiện như ông ta, ông 

ta chết và sanh về cõi Ðâu Suất đà. Câu chuyện này cho thấy chư thiên xuất 

hiện trước người thiện nam lúc lâm chung. Một vị thiện nam ở Moulmein 

nói rằng ngay trước khi chết, ông ta trông thấy một cung điện rất nguy nga 

tráng lệ. Ðây cũng có thể là cảnh của cõi chư thiên. Một số người đang lâm 

chung mà quyết định sanh lại làm người, thường thấy những cảnh về cha mẹ 

tương lai của họ, chỗ ở v.v... Một vị Sàyadaw ở Moulmein bị bọn cướp giết 

chết. Ba năm sau, một đứa bé từ Mergui đi đến Moulmein và nhận diện bằng 

cách gọi tên các vị Sàyadaw mà đã từng sống chung với cậu trong kiếp quá 

khứ. Cậu bé nói rằng những tên cướp đã đâm chết cậu ta khi họ không tìm 

thấy tiền bạc, và cũng nói rằng cậu bỏ chạy đến bờ sông, xuống thuyền rồi đi 

đến Mergui và sống trong nhà cha mẹ của cậu. Cảnh bỏ chạy, đi trên thuyền 

v.v... có thể là cảnh về kiếp sống tương lai của vị Sàyadaw kia. 

Những cảnh tái hiện về những hành động tạo nghiệp và những cảnh tượng 

về kiếp sống tương lai xảy ra ngay trong những trường hợp chết tức khắc. 

Theo chú giải, chúng xảy ra ngay khi con ruồi trên cái đe bị nhát búa đập 

nát. Ngày nay, có nhiều loại vũ khí hạt nhân, có thể biến một thành phố ra 

tro bụi chỉ trong chốc lát. Theo quan điểm của Phật giáo, những loại vũ khí 

này xuất hiện vì ác nghiệp của chúng sanh. Những kẻ bị chết bởi những loại 



bom này cũng thấy những cảnh hồi tưởng và điềm báo kiếp sống tương lai. 

Ðiều này xem ra khó tin đối với những kẻ hoàn toàn không biết cơ cấu của 

tâm, nhưng không khó đối với những vị hành giả quán danh sắc đang diễn 

ra. Theo các bài kinh thì trong một nháy mắt có hàng tỉ tư tưởng sanh diệt. 

Vị hành giả đã chứng Sanh diệt Tuệ qua thực nghiệm, có thể thấy hằng trăm 

chập tư tưởng sanh và diệt trong chốc lát. Như vậy, vị ấy không còn hoài 

nghi về khả năng bắt cảnh rất nhanh của tâm, hoặc những cảnh tái hiện và 

những điềm báo kiếp sống tương lai trong những người gặp phải cái chết tàn 

bạo và chớp nhoáng. 

Tâm luôn luôn tập trung vào cảnh. Chúng ta thường hồi tưởng điều mà 

chúng ta đã làm và suy nghĩ về cõi chư thiên hoặc cõi nhân loại. Nếu một 

người đã làm các thiện nghiệp mà chết với những ý nghĩ này, người ấy sẽ tái 

sanh làm chư thiên hoặc người. Cảnh của những tâm này được gọi là thú 

tướng (gatinimitta), những cảnh về những đối tượng có liên quan đến nghiệp 

được gọi là nghiệp tướng (kammanimitta). 

Những bài kinh nói về những hiện tượng lâm chung này không những chỉ 

được tìm thấy trong các bộ chú giải, mà ngay trong kinh tạng Pàli cũng có 

nói đến. Trong bài kinh Hiền Ngu (Bàlapandita) và những bài kinh khác, 

Ðức Phật nói về những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp được nhớ lại lúc lâm 

chung và ví chúng như những bóng râm của ngọn núi trải xuống trên những 

cánh đồng lúc về chiều không thể xóa chúng đi được. Có một lần nọ, tôi thấy 

một người đàn bà hấp hối rất sợ hãi, tựa như bà ta đang đối mặt với kẻ thù 

sắp tấn công bà ta. Bà ta không nói được và quyến thuộc đứng quanh ra sức 

an ủi bà ta nhưng vô ích. Có lẽ bà ta đang nếm trước tương lai bất hạnh của 

bà do kết quả của ác nghiệp. 

Như vậy, cần phải làm thật nhiều thiện nghiệp để có những cảnh tái hiện tốt 

và hình ảnh về những người thiện cùng những cảnh về kiếp sống tương lai 

tốt lành lúc lâm chung. Nếu việc thiện có trí, có động cơ mạnh mẽ và là một 

trong tám loại thiện nghiệp ở cõi dục, thì tâm quả sẽ là một trong bốn loại 

tâm có trí. Thức tái sanh khi ấy sẽ có nhân vô si (àmoha) và như vậy thức tái 

sanh xảy ra với ba nhân, là vô tham, vô sân và vô si. Một người tái sanh kèm 

theo những khuynh hướng bẩm sinh này có thể đắc định và thần thông nếu 

người ấy thực hành thiền chỉ, và có thể chứng đạo quả và Niết-bàn nếu 

người ấy siêng năng thực hành thiền minh sát. Những thiện nghiệp có kèm 

theo chí nguyện giải thoát sẽ dẫn đến tái sanh thiện thú và cuối cùng sẽ dẫn 

đến đạo và Niết-bàn do sự thực hành thiền quán hoặc nghe pháp. 

Nếu động cơ thúc đẩy yếu hoặc nếu đó là nghiệp có tánh chất thiện nhưng 

không có trí giác, tức là việc thiện không kèm theo niềm tin vào nghiệp, thì 



kết quả sẽ là một trong bốn loại tâm thiện ly trí (mohavipàka). Thức tái sanh 

vì thế mà không có nhân vô si, chỉ có hai nhân thôi, đó là vô tham và vô sân. 

Tâm tái sanh thuộc loại này được gọi là Nhị nhân kết sanh thức 

(dvehetupatisandhika). Một người tái sanh bằng loại thức này không thể đắc 

thiền và đạo quả vì thiếu trí tuệ bẩm sinh (tức nhân vô si). Nếu thiện nghiệp 

không kèm theo trí giác, lại có tánh chất miễn cưỡng, thì kết quả sẽ cho ra 

thức tái sanh mà không kèm theo khuynh hướng thiện bẩm sinh nào. Người 

tái sanh bằng tâm như vậy thường mang dị tật bẩm sinh về mắt, tai v.v... và 

được gọi là người lạc vô nhân (lạc vì được làm người do thiện nghiệp, 

nhưng vô nhân vì không có nhân nào trong 3 nhân vô tham, vô sân và vô si). 

Như vậy, khi làm một việc thiện, bạn nên nhiệt tâm và lấy Niết-bàn làm mục 

tiêu hành động. Nếu bạn hướng tâm đến mục tiêu giải thoát thì thiện nghiệp 

sẽ dẫn bạn đến Niết-bàn, và sự nhiệt tâm sẽ bảo đảm cho bạn được tái sanh 

kèm theo những khuynh hướng thiện bẩm sinh. Khỏi cần cầu mong có được 

kiếp sống mới tốt đẹp như vậy, vì bạn chắc chắn được như thế nếu bạn làm 

việc thiện có trí giác và đầy nhiệt tâm. Nhưng nếu bạn thiếu nhiệt tâm trong 

khi làm việc thiện, thì sự tái sanh của bạn chỉ có hai nhân vô tham và vô sân 

mà thôi. 

Một số người nói rằng bố thí và trì giới là những thiện hành có căn cội ở vô 

minh, dẫn đến tái sanh và khổ luân hồi. Ðây là quan niệm sai lầm xuất phát 

từ vô minh. Nếu sự thực hành bố thí và trì giới với chí nguyện giải thoát, thì 

nó sẽ đảm bảo sự tái sanh cao nhất và dẫn đến mục tiêu tối cao. Chính do bố 

thí và trì giới mà Ngài Xá-lợi-phất và những đệ tử của Ðức Phật cuối cùng 

cũng chứng đạt Niết-bàn. Chư Phật Ðộc giác cũng bắt đầu bằng bố thí và trì 

giới. 

Vị Bồ tát cũng thế, Ngài chứng đắc pháp tối thượng cũng nhờ cách thực 

hành bước đầu như thế, với nguyện ước rằng những thiện nghiệp của Ngài 

sẽ trợ duyên để chứng đạt Nhất thiết trí (sabbannutànàna). Ở đây, thức tái 

sanh kèm theo ba thiện nhân, là vô tham, vô sân và vô si, được gieo tạo 

trong dòng Chánh giác, gồm có hai loại: Thức kết hợp với hoan hỷ 

(somanassa) và thức kết hợp với trạng thái xả (upekkhà). Lại nữa, mỗi thức 

này đều có hai loại: Tự phát và có nhắc bảo. Thức tái sanh của vị Bồ tát rất 

dũng mãnh, đầy nhiệt tâm và tự phát. 

Theo các bộ chú giải cổ xưa, thì thái độ của tâm là vui mừng, vì vị Bồ tát rất 

muốn làm gia tăng hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, nên Ngài có tâm từ vô 

lượng đối với chúng sanh. Tâm từ với ý chí mạnh mẽ thường đi kèm với 

trạng thái hoan hỷ, nên thức tái sanh của vị Bồ tát thấm nhuần hoan hỷ. 



Nhưng trưởng lão Mahàsiva cho rằng xả là trạng thái đi kèm với thức tái 

sanh của vị Bồ tát. Theo quan điểm của trưởng lão, tâm của vị Bồ tát vững 

chắc và thâm sâu, nhờ đó tạo ra trạng thái bình thản hơn là hoan hỷ, là đặc 

tánh trong thức tái sanh của vị Bồ tát. Dầu ở hoàn cảnh nào, thức tái sanh 

này vẫn có nguồn gốc trong thiện nghiệp của Ngài, thuộc loại thiện nghiệp 

có mục đích, là sự giác ngộ tối thượng. 

Dầu thức tái sanh hay thức nào khác, thời gian tồn tại của chúng cũng rất 

ngắn ngủi. Nó chỉ có ba điểm thời gian là sanh (upàda), trụ (thìti) và diệt 

(bhanga). Theo các bộ chú giải thì trong một nháy mắt, có đến hằng triệu 

chập tư tưởng sanh và diệt. Mỗi sát na tâm (thời gian của một chập tư tưởng) 

tồn tại không quá đến một phần triệu giây. 

Sau thức tái sanh là dòng hữu phần, tiếp tục trôi chảy không ngừng, trừ khi 

có một thức khác nổi lên, mà được gọi là lộ tâm, là loại hoạt động của tâm 

liên quan đến sự thấy, nghe v.v... Luồng hữu phần kéo dài đến chừng nào 

còn đời sống, động cơ chính của nó là hành, như trong trường hợp của thức 

tái sanh. Quãng thời gian của nó cũng tùy thuộc vào hành hay nghiệp. Nó 

giống như một viên sỏi được ném vào không trung. Viên sỏi sẽ đi xa nếu 

ném mạnh, nhưng nếu sức ném yếu thì nó sẽ đi gần. Sức mạnh của nghiệp 

cũng ví như vận tốc ban đầu của viên đạn, hỏa tiễn,v.v... Cái chết có nghĩa là 

sự diệt của tâm thức phát sanh từ sức mạnh của nghiệp. Như vậy, thức tái 

sanh, dòng hữu phần và tâm tử của kiếp sống bao gồm đời sống của tâm 

thức, có căn cội là của nghiệp quá khứ. 

Cũng do nghiệp hay hành mà có năm loại tâm lộ (là loại tâm trong lộ trình 

tâm), đó là những tâm có mặt trong sự thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, 

cũng như tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm mót cảnh. Những loại tâm này 

có căn cội của chúng ở nghiệp gốc, là nghiệp dẫn đến sự tái sanh hay những 

loại nghiệp khác. 

Tạng Abhidhamma cho rằng: Tất cả những loại tâm, bao gồm thiện, bất 

thiện và vô nghiệp hay duy tác (kiriyà-citta) đều do hành mà có. Quan điểm 

này hợp lý, vì những tâm duy tác phát triển thành cũng từ tâm hữu phần, mà 

tâm hữu phần thì do hành tạo ra. Nhưng giáo lý duyên khởi đặc biệt mô tả ba 

loại luân hồi (vatta) là phiền não luân hồi (kilesavatta), nghiệp luân hồi 

(kammavatta) và dị thục quả luân hồi (vipàkavatta). Như vậy, do hành mà có 

32 loại tâm quả hợp thế, phát sanh từ nghiệp luân hồi. Trong 32 loại tâm 

này, chúng tôi đã mô tả 19 tâm, bao gồm thức tái sanh, hữu phần và tâm tử. 

Trong những tâm khác, một số thuộc hành. 

Trong giáo lý duyên khởi, hai pháp đầu tiên vô minh và hành được xem là 

nhân trong kiếp sống quá khứ; thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ là quả 



trong kiếp sống hiện tại, Ái, thủ và hữu là nhân trong kiếp sống hiện tại; và 

sanh, lão tử là quả xảy ra trong kiếp sống tương lai. 

---o0o--- 

[Phần 03] 

Thức Và Danh Sắc 

Giáo lý duyên khởi cho rằng: Do duyên thức, danh sắc khởi sanh. Câu này 

có nghĩa là do sự sanh khởi của thức tái sanh, cũng có sanh khởi danh sắc 

(tâm và thân). Thức tái sanh nhất định có những sở hữu tâm sanh chung như 

thọ (vedanà), tưởng (sannà), xúc (phassa), tư (cetanà), tác ý (manasikàra) và 

những sở hữu tâm khác có liên quan đến cảnh của người lâm chung. Tất cả 

tâm đều có liên hệ chặt chẽ với những sở hữu tâm này. Sự tái sanh bậc cao 

(tihetu) của một số phạm thiên, chư thiên và nhân loại cũng bao gồm ba 

khuynh hướng cao quí: Vô tham, vô sân và vô si. Một số chư thiên và nhân 

loại chỉ có hai nhân vô tham và vô sân, trong khi những chư thiên địa cầu và 

loài người mang khuyết tật bẩm sinh thì hoàn toàn không có ba nhân thiện ở 

thức tái sanh của họ, gọi là vô nhân thiện sanh, khác với vô nhân ác sanh của 

những loài ma quỉ ở bốn cõi khổ, chúng cũng không có ba khuynh hướng 

thiện bẩm sinh. 

Có ba hình thức tái sanh: 

1/- Thai sanh: Sự tái sanh vào lòng mẹ. 

2/- Thấp sanh: Sự tái sanh từ những chỗ ô uế, rác rưởi. 

3/- Hoá sanh: Sự khởi sanh tự phát và đột ngột của thân xác đã trưởng thành. 

Sự tái sanh vào lòng mẹ có hai loại: 

- Sự sanh do mẹ đẻ ra, như người và loài bốn chân, đi ra từ bào thai có dây 

rốn. 

- Sanh do trứng của mẹ đẻ ra như trường hợp loài chim đi ra từ trứng. 

Những chúng sanh có thể khác nhau về nguồn gốc, như kích cỡ, thời gian ở 

trong bào thai hoặc thời gian ở trong trứng. Vấn đề này, chúng tôi xin dừng 

lại ngang đây để tiếp tục bàn về sự tái sanh của con người như đã được mô 

tả trong các bộ chú giải. 

Do sự khởi sanh của thức tái sanh, có xảy ra đồng lúc ba loại nghiệp sanh 

sắc thú (kammaja-rùpakalàpa) hay 30 loại sắc. Ðây là những sắc do nghiệp 

sanh, đó là 10 sắc thân (kàya-rùpa), 10 sắc hữu (bhavarùpa) và 10 sắc vật 

(vatthu-rùpa). Chín sắc là: Ðất, nước, lửa, gió, màu sắc, mùi, vị, vật thực và 

sắc mạng quyền. Chín sắc này cộng thêm sắc thần kinh thân thì thành mười 

sắc thân. Tương tự, sắc hữu (hay sắc nam nữ: bhavarùpa) và đất v.v...hình 



thành nhóm mười sắc hữu. Sắc hữu là hai sắc ở thời kỳ phôi thai, sắc của 

người nam và sắc của người nữ. Do sự trưởng thành đầy đủ của sắc này, 

những đặc tính về tâm và thân của người nam và người nữ trở nên khác 

nhau, cụ thể là trường hợp của những người bị thay đổi giới phái. 

Lúc Ðức Phật còn tại tiền, Soreyya, con trai của một vị trưởng giả, bị biến 

thành người nữ tức khắc vì đã xúc phạm trưởng lão A-la-hán 

Mahàkaccàyana. Tất cả những đặc điểm của người nam đều biến mất và 

thay vào đó là những đặc điểm của phái đẹp. Người đàn ông chuyển giới 

phái ấy đã sanh được hai đứa con. Cho đến khi sám hối trưởng lão 

Mahàkaccàyana, Soreyya mới trở lại thành người nam. Về sau, anh ta xuất 

gia và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ðiều này có phần giống trường hợp của 

người mang tánh chó khi bị chó dại cắn. Người có giới tính bất thường, 

không phải nam cũng không phải nữ, thì không có sắc hữu. Sắc vật làm nền 

tảng cho thức tái sanh. Ba kalàpa hay 30 sắc hình thành kalala (chất thụ thai, 

noãn hoàn) mà theo các bộ kinh sách cổ, nó đánh dấu sự khởi đầu của kiếp 

sống. 

Sắc của cái phôi này nhỏ xíu bằng chút dầu bơ dính trên đầu sợi tơ mịn. Nó 

quá nhỏ nên mắt thường không thể thấy được. Nó không tự hiện hữu. Chúng 

ta phải chấp nhận rằng nó phát sanh do sự cấu hợp của tinh cha và huyết mẹ. 

Nếu chúng ta phủ nhận quan điểm này, thì sẽ khó giải thích được sự giống 

hệt về khuôn mặt của đứa bé với cha mẹ nó. Cũng có đoạn kinh nói rằng, 

thân xác là sản phẩm của tứ đại và tinh khí của cha mẹ. Hơn nữa kinh tạng 

cũng nêu ra ba điều kiện cần thiết cho sự thụ thai, đó là: Sự giao cấu của cha 

mẹ, sự tiết dịch của người mẹ và sự hiện diện của cái gì đó có khả năng trở 

thành bào thai. Như vậy, điều rõ ràng theo đúng các bài kinh là sắc thụ thai 

có nguồn gốc từ sự cấu hợp của tinh cha và huyết mẹ. 

Tinh và huyết xuất ra từ cha và mẹ là sắc do thời tiết sanh, nhưng sắc thời 

tiết cũng có thể là sắc nghiệp. Các bác sĩ thời nay đã cắt đi khối mô hư từ 

thân con người và thay vào đó bằng khối mô lành mạnh. Khối mô tốt rời ra 

ấy gọi là sắc thời tiết (utuca-rùpa), nhưng khi nó hòa nhập với khối mô khác 

trên thân thì nó trở thành sắc thần kinh thân (kàyapasàda) hay sắc nghiệp 

(kammaja-rùpa). Cũng có trường hợp cấy ghép ruột dê hay mắt người để 

thay ruột hay mắt người bị hư. Rõ ràng là những sự cấy ghép này tạo ra sắc 

nghiệp (kammaja-rùpa) dưới dạng sắc thần kinh thân (kàya-pasàda) và sắc 

thần kinh nhãn (cakkhupasàda). Cũng vậy, chúng ta nên công nhận rằng ba 

nhóm sắc nghiệp sanh được hợp nhất do sắc thời tiết của tinh cha và huyết 

mẹ. 



Theo các nhà sinh vật phương Tây, thì sự hợp nhất trứng của mẹ và tinh 

trùng của cha, phát triển và hình thành đứa bé. Các phôi đầu tiên rất nhỏ đến 

nỗi mắt thường không thể thấy đuợc. Những khám phá của các khoa học gia 

này phù hợp với quan điểm của đạo Phật về sự thọ thai. Chẳng cần kính hiển 

vi hay những máy móc khác, mà chỉ bằng trí tuệ, Ðức Phật vẫn trông thấy rõ 

là đời sống bắt đầu bằng ba sắc khởi đầu hay ba mươi sắc, là chất thụ thai 

(kalala), dựa trên nền tảng của tinh cha và huyết mẹ. Cách đây hai ngàn năm 

trăm năm, Ðức Phật đã thấy điều này, và đến bây giờ, các khoa học gia mới 

khám phá ra những sự kiện về sự thọ thai qua quá trình nghiên cứu lâu dài 

bằng các loại kính hiển vi. Những khám phá của họ đã chứng minh phần nào 

trí tuệ vô song của Ðức Phật. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể khám phá ra ba 

mươi sắc. Có lẽ vì những sắc do nghiệp sanh cực kỳ vi tế đến nỗi kính hiển 

vi cũng không tài nào dò được. 

Như vậy, sở hữu tâm và những nghiệp sanh sắc chính là danh sắc phát sanh 

từ thức tái sanh. Nghiệp sanh sắc được làm mới lại trong từng sát na; sắc 

thời tiết cũng vậy, do hơi nóng. Do sự sanh khởi của tâm hữu phần, cũng có 

sanh khởi sắc tâm, là sắc được tạo ra vào lúc tâm sanh khởi. Nhưng các tâm 

mà khiến chúng ta chỉ biết một cách đơn giản trong sự thấy v.v..., thì không 

thể tạo ra sắc được. Như vậy, sắc tâm không sanh khởi vào lúc của tâm ngũ 

thức. Tóm lại, do sự sanh khởi của thức tái sanh, đến đúng lúc, có phát triển 

các loại tâm khác, tức là các sở hữu tâm như thọ v.v... cũng như các loại sắc, 

là sắc nghiệp, sắc thời tiết và sắc tâm. Sau một tuần, chất thụ thai trở thành 

phôi đặc và trở thành cục thịt sau một tuần nữa. Thêm một tuần nữa, nó đặc 

cứng thành một khối (ghana) và vào tuần thứ năm, nó bắt đầu tượng thành 

với bốn cái núm nhú ra, để thành hai tay và hai chân và một cái núm lớn hơn 

để thành cái đầu. 

Kinh Phật không mô tả chi tiết cái bào thai sau tuần thứ năm, nhưng nói rằng 

sau bảy mươi bảy ngày thì bốn loại sắc thần kinh mắt, tai, lưỡi và mũi sẽ 

xuất hiện cùng với sắc vật thực (àhàra-rùpa), là sản phẩm của những chất 

trong thân của người mẹ. Kinh sách cũng nói rằng cái bào thai có móng tay, 

móng chân, v.v... Các bộ kinh không đi sâu vào các chi tiết, vì đối người tu 

Phật, những chi tiết ấy không cần thiết. Kiến thức như vậy chỉ có lợi cho các 

bác sĩ mà thôi. 

---o0o---  

Hóa Sanh 

Ðối với những vị chư thiên, như chư thiên ở cõi Tứ thiên vương và nhiững 

chư thiên khác, thì vừa khi tâm tục sanh khởi lên, cũng có sanh khởi 70 sắc 

hay 7 nhóm sắc khác nhau, đó là: sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, thần 



kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc hữu và nhóm mười sắc ý vật 

(vatthudasaka). Nhóm sắc cùng loại thì vô số, tùy theo kích thước của con 

mắt, tai, v.v... của vị chư thiên. Những nhóm sắc mười thành phần, như 

nhóm thần kinh lưỡi, thần kinh mũi, thần kinh thân và nhóm sắc hữu, thì 

không có trong ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, cõi Quảng 

quả và những cõi Tịnh cư (vehapphala và sutthàvàsa). Ba nhóm mười là 

nhóm thần kinh nhãn, nhóm thần kinh nhĩ, nhóm ý vật và một nhóm chín 

(navaka kalàpa), hay toàn bộ bốn nhóm hoặc ba mươi chín sắc sanh khởi 

cùng lúc với thức tái sanh của vị Phạm thiên. Trong bốn nhóm sắc, nhóm 

mạng quyền chín sắc mang bản chất của nhóm thần kinh thân. Khắp thân 

của vị phạm thiên chứa Jìvika (mạng quyền) và chín sắc giống như thân của 

vị chư thiên có nhóm mười sắc thân. Những vị phạm thiên vô tưởng không 

có tâm ngay từ lúc tái sanh. Họ chỉ có nhóm mạng quyền, là hình tướng 

phạm thiên của họ. vì không có tâm và sắc tâm nào, nên vị phạm thiên như 

vậy không biết gì cả cũng không động đậy chút nào. Vị ấy giống như một 

pho tượng gỗ. Kỳ lạ hơn những phạm thiên này là những phạm thiên vô sắc, 

đó là những chúng sanh không có thân, sống ở cõi vô sắc hàng ngàn đại kiếp 

bằng cái tâm liên tục khởi sanh và những sở hữu tâm của chúng. Những chi 

tiết này vượt ngoài phạm vi nghiên cứu của khoa học gia. Chỉ có Ðức Phật 

và những vị sa môn chứng đắc thần thông mới biết được. 

Những chúng sanh ở cõi địa ngục và ngạ quỉ bị thiêu đốt và đói khát lâu dài. 

Do ác nghiệp quá khứ, chúng hiện hữu do sự vật chất hoá (hoá sanh). Giống 

như những vị chư thiên đã được nêu ra ở trên, chúng có 70 sắc hay 7 nhóm 

sắc phát sanh cùng lúc với thức tái sanh. chúng không bị khiếm khuyết mắt, 

tai v.v... vì chúng phải chịu khổ bằng sự tiếp xúc với những cảnh ác. 

---o0o---  

Thấp Sanh 

Vì loài thấp sanh được xem là sanh ra từ chỗ thối ẩm, nên chúng rất có thể 

phát triển dần dần. Nhưng kinh Phật thì chỉ về sự hoá hình đầy đủ của chúng 

nếu chúng không bị khiếm khuyết chỗ nào về mắt, tai v.v... Chúng ta không 

thể nói bên nào đúng, sự phát triển hay vật chất hoá, vì sắc nghiệp không thể 

khám phá bởi khoa học và vì vậy, trong thời gian này, chúng ta nên chấp 

nhận quan điểm như đã giải trong các bài kinh. Sự phát triển của sắc nghiệp 

và những sắc khác trong loài thấp sanh và loài hoá sanh nói chung, cũng 

giống như trong loài thai sanh. Ðiểm khác biệt duy nhất là trong trường hợp 

của loài thấp sanh, sắc do vật thực sanh (àhàraja-rùpa) phát sanh từ lúc 

chúng ăn vật thực hay nuốt nước miếng của chúng. 

---o0o---  



Các Tâm Lộ (Vìthicitta) 

Các tâm lộ khác loại với những tâm hữu phần. Tâm hữu phần giống với thức 

tái sanh về cảnh và tiến trình. Nó là dòng tâm thức theo sau thức tái sanh, do 

nghiệp sanh. Nó tập trung vào một trong ba cảnh, đó là cảnh nghiệp, cảnh 

nghiệp tướng và cảnh thú tướng của kiếp sống trước. Nó là loại tâm mà 

chúng ta có được khi ngủ say. Nhưng có những thay đổi xảy ra khi chúng ta 

nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm hoặc suy nghĩ, và những thay đổi về tâm 

như vậy được gọi là sáu tâm lộ. 

Giả sử cảnh sắc được phản chiếu trên sắc thần kinh của con mắt, thì những 

sắc này, mỗi đơn vị sắc chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng, được làm mới lại 

không ngừng cùng với những cảnh sắc và những cảnh pháp tương ứng của 

chúng (mental images). Nhóm sắc thần kinh nhãn và nhóm sắc cảnh sắc xảy 

ra cùng lúc. Nhưng sắc không mạnh vào lúc sanh khởi nên không có sự tiếp 

xúc giữa mắt và cảnh của nó trong thời gian hiện hữu của tâm hữu phần. Nói 

cách khác, không có sự phản chiếu cảnh sắc vào con mắt. Hữu phần diệt 

trước khi có sự phản chiếu như vậy được gọi là quá khứ hữu phần 

(atìtabhavanga). Rồi một tâm hữu phần khác sanh lên và sự phản chiếu xảy 

ra. Kết quả là tâm hữu phần phản chiếu bị rung động. sự tập trung vào cảnh 

quen thuộc của nó yếu đi và nó bắt đầu xét cảnh thị giác. Trạng thái tâm như 

vậy gọi là hữu phần rung động (bhavanga calana). Rồi một tâm hữu phần 

khác thế chỗ, nhưng nó quá yếu đến nỗi nó vừa diệt thì luồn hữu phần cũng 

bị cắt ngang. Tâm bắt đầu muốn biết cảnh mà mắt thấy. Tâm dò xét này 

được gọi là tâm khán môn hay chuyển hướng tâm (àvajjana-citta) và có năm 

loại tâm như vậy tương ứng với năm căn. Tiếp theo là năm nhãn thức, và sau 

khi nhãn thức diệt, có sanh khởi tâm tiếp thâu chuyên chú vào cảnh sắc. 

Hữu phần là tâm quả sanh lên từ hành, như nhãn thức và tâm tiếp thâu. 

Chúng được gọi là tâm quả dị thục (vipàka-citta). Có hai loại tâm quả dị 

thục, đó là tâm quả thiện và tâm quả bất thiện, do bởi thiện hành và bất thiện 

hành. Nói cách khác, tâm chuyển hướng (àvajjana-citta), về mặt đạo đức, 

không phải thiện cũng không phải bất thiện. Nó cũng chẳng phải là tâm quả 

dị thục. Nó được gọi là tâm duy tác (kiriyà-citta), có nghĩa là chỉ hành động 

mà không có quả nghiệp, là loại tâm thường được coi là của vị A-la-hán. 

Sau khi tâm đã tiếp nhận cảnh, nó dò xét về đặc tánh của cảnh, xem tốt, xấu 

v.v... Tâm dò xét như vậy được gọi là quan sát tâm (santìrana-citta). Rồi tiếp 

theo là tâm quyết định (vuttho-citta), rằng đó là tốt v.v... Do tâm quyết định 

này dẫn theo một chuỗi kế liền nhau gồm bảy tốc lực tâm (javana). Tốc lực 

tâm xảy ra rất nhanh. Nó có tốc lực và sự thúc đẩy mà những thành phần 

khác của quá trình tâm không có. Nó kết hợp với những sở hữu tâm có sức 



mạnh, có thể là thiện hoặc bất thiện, như tham (lobha) hoặc vô tham 

(alobha). Chẳng lấy làm lạ rằng những tâm bất thiện phóng đến cảnh một 

cách nhanh chóng. Như vậy, trạng thái tham làm cho chúng ta có khuynh 

hướng vươn tới và chộp lấy cảnh khả ái. Trạng thái sân làm khởi động ước 

muốn xông lên và tiêu diệt cảnh một cách mù quáng. Hoài nghi, phóng dật 

và vô minh cũng vậy, tự chúng nhanh chóng kết hợp với cảnh của chúng. 

Các trạng thái tâm thiện cũng như thế. Do tánh chất hùng mạnh và đầy thôi 

thúc của chúng, những dục ái cũng được gọi là có đổng lực (kàmajavana-

citta). Sau bảy tốc lực là hai tâm mót (tadàrammana-citta). Tâm này có liên 

quan đến cảnh của tốc lực tâm và như vậy chức vụ của nó làm thành tựu 

hành động lưu luyến của tâm đứng trước nó. 

Ở trong lộ trình tâm, nhãn thức nương nhãn căn, là danh sắc khởi sanh cùng 

với quá khứ hữu phần. Những thức khác nương vào sắc quả tim, là danh sắc 

khởi tòng theo các tâm khác. Mười bốn tâm, từ Avajjana đến tadàrammana, 

chỉ bắt cảnh hiện tại. như vậy, mười bốn tâm này là những tâm lộ (vithi-

citta), khác loại với những tâm hữu phần. Sau khi tâm mót thứ hai diệt và 

cũng đánh dấu sự kết thúc lộ trình tâm, thì sự hoạt động của tâm trở lại trạng 

thái hữu phần, giống như giấc ngủ say. 

Một phép loại suy được nêu ra ở đây để làm sáng tỏ lộ trình tâm. 

Một người đàn ông đang nằm ngủ say dưới gốc xoài. Một trái xoài rơi xuống 

và ông ta thức dậy. Sau khi nhặt trái xoài lên, người kia xem xét nó. Ông ta 

ngửi trái xoài và khi biết trái xoài đã chín, ông ta bèn ăn nó. Rồi ông ta xem 

xét lại hương vị của nó rồi ngủ tiếp. 

Ở đây, trạng thái hữu phần có cảnh của nó là nghiệp, nghiệp tướng và thú 

tướng, giống như trạng thái đang ngủ say. Sự giật mình thức dậy do trái xoài 

rơi xuống giống như sự sanh diệt của tâm hữu phần. Sự dò xét tìm kiếm là 

tâm chuyển hướng (Àvajjana). Thấy cảnh hay nhãn thức là thấy trái xoài. 

Tâm quan sát giống như người đàn ông xem xét trái xoài. Kết luận rằng trái 

xoài ấy đã chín là tâm kết luận hay quyết định (vuttho-citta). Tốc lực tâm 

(javana) là hành động ăn trái xoài và tâm mót (tadàrammana) giống như sự 

suy nghĩ về hương vị của nó. Trở lại trạng thái hữu phần giống như nằm ngủ 

trở lại. 

Nếu cảnh sắc không được rõ, thì sau khi tâm quá khứ hữu phần sanh lên hai 

hoặc ba lần thì cảnh ấy mới hiện ra trên nhãn căn. Ðối với những cảnh sắc 

như vậy thì lộ trình tâm không kéo dài đến tâm mót, mà chỉ đến tốc lực tâm 

rồi chìm vào trạng thái hữu phần. 

Nếu cảnh sắc yếu hơn nữa thì nó chỉ phản chiếu vào nhãn căn sau khi quá 

khứ hữu phần đã sanh lên từ năm đến chín lần. Lộ trình tâm như vậy sẽ 



không kéo dài đến tốc lực tâm, mà dừng lại sau khi tâm quyết định sanh lên 

hai hoặc ba lần. Loại lộ trình tâm dừng lại ngang quyết định tâm như vậy rất 

quan trọng trong việc thực hành thiền minh sát vì vị hành giả thường xuyên 

duy trì chánh niệm, không tầm cầu hay quan tâm đến cảnh ngũ trần. Sự phản 

chiếu như vậy đến chậm, tâm chuyển hướng yếu, nhãn thức không rõ, sự 

tiếp thâu không tới đâu, sự quan sát không có hiệu quả và sự kết luận không 

nhất quyết. Bởi vậy, sau khi xét cảnh hai hoặc ba lần tâm rơi trở lại trạng 

thái hữu phần. Cảnh không đủ rõ để làm ô nhiễm tâm và nhờ vậy, hành giả 

bắt đầu giác ngộ tánh chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp. Chỉ có sự 

thấy vô tư và quá trình tâm hoàn toàn thoát khỏi các trạng thái ô nhiễm. 

Lộ trình tâm mà chúng tôi nêu ra ở trên đối với con mắt cũng được áp dụng 

cho tai, mũi, lưỡi và thân. 

---o0o---  

Lộ Tâm Ý Môn 

Lộ ý môn gồm có ba loại, tương ứng với ba loại tốc lực tâm, là Nghiệp tốc 

hành (kammajavana), Thiền na tốc hành (jhànajavana) và Ðạo quả tốc hành 

(maggaphala-javana). Ở đây, điều muốn nói là lộ ý chứa nghiệp tốc hành. 

Trong khi dòng hữu phần đang trôi chảy, thì có xuất hiện trong tâm năm loại 

cảnh trần mà người ta đã từng trải qua, hoăc đôi khi là những cảnh mà người 

ta chưa từng tiếp xúc. Rồi chập hữu phần bị rúng động và chập kế tiếp bị cắt 

đứt. Kế tiếp là tâm chuyển hướng hay ý môn hướng tâm, hao hao giống với 

quyết định tâm trong lộ ngũ môn. Giống như quyết định tâm, tâm chuyển 

hướng dẫn đến tốc lực tâm, là sanh khởi những tình cảm vừa lòng hay phật 

ý, như sợ hãi, tức giận, băn khoăn, tịnh tín, kinh hãi, thương xót v.v....Những 

tốc lực tâm khởi sanh ở năm môn thì yếu và vì thế, chúng không dẫn đến tái 

sanh thiện thú hay ác thú (thú ở đây là cõi, như cõi người, cõi súc sanh 

v.v...), cũng không tạo ra nhiều kết quả khác. Do đó, cần phải phòng hộ và 

kiểm soát những tốc lực tâm này. Sau bảy tốc lực tâm là hai tâm mót (đồng 

sở duyên tâm), rồi trở lại trạng thái hữu phần. 

Như vậy, lộ ý môn gồm có một chập tâm chuyển hướng, 7 tốc lực tâm và hai 

tâm mót. Trong trường hợp cảnh mờ và không rõ nét, thì tâm đi đến tốc lực 

tâm, bỏ tâm mót, và trở lại hữu phần. Nếu cảnh quá yếu, thì lộ tâm chỉ có hai 

hoặc ba ý môn hướng tâm rồi dứt mà không có tốc lực tâm. Trường hợp này 

thường xảy ra khi chúng ta thực hành pháp niệm các pháp. Tâm quả duy 

nhất trong lộ ý này là tâm mót, hai tâm kia (ý môn hướng tâm) là tâm duy 

tác, tức là tâm không do hành sanh. 

---o0o---  



Lộ Tâm Nối Tiếp 

Lộ tâm có thể bao gồm sự xét lại các cảnh sau khi khởi sanh từ trạng thái 

hữu phần, theo sau lộ ngũ môn. Ðối với lộ tâm này, cảnh của tâm duy chỉ có 

sắc trong ý nghĩa cùng tột của nó. Sắc này không được gọi theo quy ước 

thông thường như đàn ông, đàn bà v.v... Bởi vậy, lúc này hành giả không bị 

lầm lạc bởi các hình tướng, vì vị ấy thấy được thực tại cùng tột. Vị ấy nên cố 

gắng quán niệm ngay sau khi thấy, nghe,v.v... Do đó, chúng ta nên xem 

trọng giây phút hiện tại và cấp kíp như sự tập trung chú ý của vị hành giả. 

Nếu sau loại lộ ý này mà hành giả thất niệm, thì sẽ có sanh lên một loại lộ ý 

khác liên quan đến cảnh sắc v.v... Khi ấy cảnh sắc trở thành đối tượng rõ rệt 

của sự chú ý về hình tướng. Lộ trình tâm này mở đường cho những tốc lực 

tâm mạnh và có tánh chất bất thiện sanh khởi. Nó sanh lên như thế để rồi 

một lộ ý môn khác khởi sanh, trong đó sự chú ý nhắm vào định danh như 

đàn ông, đàn bà v.v... và vì thế mà khiến cho những tốc lực tâm bất thiện 

càng mạnh hơn. Lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn bao gồm ba giai doạn. Thấy, xem 

xét và định đặt ý nghĩa cùng danh xưng trong giới hạn chế định. Trường hợp 

lộ ý môn nối tiếp nhĩ môn cũng bao gồm sự nghe, sự quan sát và nhận biết 

trong giới hạn chế định. 

---o0o---  

Thức Duyên Danh Sắc 

Do có thức tái sanh nên có những sở hữu tâm đồng sanh với nó như thọ, 

tưởng, niệm v.v... cùng với ba nhóm sắc hay 30 sắc. Sau khi thức tái sanh 

diệt, các sở hữu tâm sanh lên theo từng hoạt động của thức và các sắc do 

tâm, nhiệt độ và vật thực làm duyên cũng sanh lên. 

Như vậy mối liên hệ khăng khít giữa tâm và sở hữu tâm rõ ràng và minh 

xác. Khi tâm hoạt động thì chúng ta cảm thọ, ghi nhớ, suy nghĩ, lúc ấy có 

tham, sân, tín v.v... sanh lên. Các sắc pháp do tâm làm duyên sanh cũng rõ 

ràng như thế. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, hay làm bất cứ việc gì chúng ta 

muốn. Theo chú giải, sự thật hiển nhiên này chứng minh cho chúng ta thấy 

rằng vào lúc thọ thai, thức tái sanh khiến cho ba nhóm sắc hay 30 sắc có 

mặt. Thực ra, sự sanh khởi của thức tái sanh và sắc vào lúc thọ thai xảy 

trong chớp nhoáng đến nỗi ngay cả thiên nhãn cũng không thể thấy được. 

Thiên nhãn chỉ thấy trước khi chết và sau khi tái sanh. trong khi đó, Phật 

nhãn thấy được trực tiếp tử tâm và tái sanh tâm. Nhưng nhờ hiểu được 

những vấn đề liên quan đến nguyên nhân của sắc, chúng ta có thể khẳng 

định có sự sanh khởi của các sắc từ thức tái sanh vào lúc thọ thai. 



Có một số sắc không phải do tâm sanh, mà do nghiệp, thời tiết vật thực làm 

duyên sanh. Nhưng nếu không có tâm thì chúng không có đời sống. Cái xác 

chết không thể có sự sống, dầu nó có sắc khí tiết (sắc do nhiệt độ mà sanh 

lên). Nhờ có tâm mà các sắc do nghiệp, thời tiết và vật thực làm nhân sanh 

mới có thể tồn tại và tạo thành một dòng sống liên tục. Một khi cái chết xảy 

ra đột ngột, cắt đứt dòng tâm thức, thì các sở hữu và các sắc cũng ngưng 

hoạt động. Do đó mới có câu: Thức sanh Danh sắc. 

Do có Hành (thiện nghiệp hay ác nghiệp) nên có một dòng tâm thức trôi 

chảy liên tục, không gián đoạn trong một kiếp sống mới. Ði kèm với mỗi 

tâm thức là Danh-sắc, cũng sanh khởi không ngừng nghỉ. Thời gian kéo dài 

của danh sắc tùy thuộc vào tâm. Nếu tâm kéo dài trong một tiếng đồng hồ thì 

danh sắc cũng kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Nếu dòng tâm trôi chảy 

trong một trăm năm thì chúng ta nói rằng đời sống của danh sắc là một trăm 

năm. Nói tóm lại, chúng ta nên hiểu rằng: Ðời sống chỉ là một dòng trôi chảy 

liên tục, diễn ra trong mối liên hệ nhân quả giữa danh sắc và thức. 

Những điều mà chúng tôi đã nói có thể kết luận như sau: Vô minh sanh 

hành. Do vô minh về bốn chân lý, người ta cố gắng tạo tác (hành) để được 

hạnh phúc. Họ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến nếu họ được cái mà họ muốn. 

Nhưng các đối tượng của dục đều mang tánh chất vô thường và vì vậy, 

chúng dẫn đến khổ. Vì không biết chân lý về khổ, người ta suy nghĩ nói và 

làm để mong cầu lợi ích và hạnh phúc cho mình trong cuộc sống hiện tại và 

mai sau. Những hành động tạo nghiệp này dẫn đến thức tái sanh trong những 

cõi thấp hoặc cõi cao. Bắt đầu bằng thức tái sanh này, tiếp theo là dòng tâm 

thức trôi chảy liên tục cho đến chết và bản chất của đời sống tâm linh này do 

nghiệp quyết định. Thân xác này do nghiệp tạo ra và cũng do tâm, thời tiết 

(tức là hơi nóng, utu) và chất dinh dưỡng. 

Hiện tượng sắc pháp do tâm tạo thật rõ ràng đối với tất cả hành động về thân 

và khẩu của chúng ta, như sự di chuyển, nói v.v... đều có nguồn gốc ở tâm. 

Vị hành giả phải thực hành chánh niệm về nền tảng của những sắc do tâm 

tạo này, điều quan trọng là tự mình biết chúng một cách thực nghiệm (không 

phải qua lý thuyết). Cho nên lời dạy của Ðức Phật trong bài kinh Ðại niệm 

xứ là: "vị Tỳ khưu biết rằng mình đi trong khi đó vị ấy đi và biết đứng trong 

khi đứng". Theo chú giải, nếu qua thực nghiệm, chúng ta biết sự tùy thuộc 

của sắc do tâm sanh nơi tâm thời chúng ta cũng có thể suy ra sự đóng góp 

của thức vào các sắc do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực làm duyên sanh. 

Do đó, kinh Thập nhị duyên khởi mới có câu: do thức, danh sắc sanh. 

Hành giả không thể thực nghiệm biết được tâm tái sanh hay bất cứ tâm nào 

khác trong quá khứ, liên quan đến vấn đề ấy. Tất cả những gì hành giả có thể 



biết được là tánh chất thực của thức khi nó đang hoạt động trong hiện tại, và 

chỉ có thể biết được nó khi nào vị ấy thường xuyên chánh niệm. Nếu hành 

giả nhiếp tâm vào thức hiện tại, thì vị ấy mới có thể biết được danh sắc một 

cách rõ ràng. Nếu vị ấy niệm: "thấy à, thấy à" và biết được nhãn thức, vị ấy 

cũng biết được danh sắc đi kèm với nhãn thức. Nhãn thức mà chúng tôi 

muốn nói ở đây không chỉ là cakkhu-vinnàna, mà toàn bộ quá trình thấy hay 

lộ nhãn (cakkhudvàra-vithi). Hành giả niệm nó như một tổng thể, chứ không 

phải một phần tách rời. Hơn nữa, lộ tâm xuất hiện trước hành giả như một 

đơn vị (độc nhất) của thức. Pháp nội quán này phù hợp với một đoạn trong 

bộ Patisambhidàmagga như sau: "Cái tâm tập trung vào sắc, tâm ấy sanh 

khởi và diệt mất. Hành giả quán sự diệt của cái tâm mà đã soi vào sự diệt 

của sắc". 

Nói một cách khác, khi sắc hiện bày, tâm nhìn ngắm nó; Nhưng từ khi tâm 

đạt đến tuệ diệt (bhangànàna), nó cũng thấy tánh vô thường trong sắc và diệt 

mất. Tâm minh sát đang diệt tự nó trở thành đề mục của pháp quán. Tâm 

minh sát này không phải là tâm đơn giản. Nó có ít nhất là một chuyển hướng 

tâm và bảy tốc lực tâm, nhưng không thể thấy từng tâm một trong tám tâm 

này; Toàn bộ quá trình tâm sẽ là đề mục của pháp quán. 

Ở đây, nhãn thức có nghĩa là cả lộ nhãn môn và nó bao gồm thiện hoặc ác 

nghiệp, và các tốc lực tâm. Bởi vậy, sự chú ý vào nó dẫn đến đến sự giác tri 

thọ, tuởng, xúc, tác ý (manasikàra), tư (cetanà), v.v... Nhưng về sự suy nghĩ 

thì Tư rõ ràng hơn. Như vậy, ban đêm khi chúng ta suy nghĩ điều mà chúng 

ta sẽ làm vào ngày hôm sau, cetanà ấy sẽ hoạt động mạnh. Nó thúc dục và 

kích động chúng ta, và chức năng của nó không thể sai lệch. Hành giả 

thường xuyên quán xét danh sắc của mình sẽ biết rõ cetanà đang hoạt động 

bất cứ khi nào vị ấy nói hoặc cử động. Ví dụ: Trong khi đang thực hành 

chánh niệm, bạn cảm thấy ngứa ngáy và muốn diệt cơn ngứa ấy. Bạn chú 

niệm vào ước muốn ấy và bạn cảm thấy tựa như mình bị thúc dục làm tan 

cơn ngứa. Chính cetanàthúc dục bạn làm như vậy và vì thế nó có mặt trong 

từng hành vi, lời nói và suy nghĩ của bạn. 

Tóm lại, nếu bạn biết các danh uẩn phát sanh từ đó cũng như các sắc của 

toàn thân, là những sắc hình thành nền tảng của nó. Ðiều này đúng với Phật 

ngôn: "Do thức, danh sắc sanh khởi". 

Phần trên cũng ứng dụng vào các thức còn lại, như nhĩ thức v.v... Sự nhận 

biết thức có nghĩa là sự nhận biết tất cả danh sắc có liên hệ chặt chẽ với 

thức. Sự nhận biết xúc dựa trên các cảm thọ khổ và lạc khi những cảm thọ 

này có mặt; Nó dựa vào sự xúc chạm khi sự chuyển động và sự cứng rắn 



hiện bày. Lúc bạn ghi nhận ước muốn co tay, bạn biết được sở hữu Tư 

(cetanà) đứng sau nó. 

Khi bạn quán thức đang làm công việc suy nghĩ, bạn biết danh sắc đi kèm 

với nó. Khi bạn tự thấy mình đưa một cái gì đó vào trí nhớ, bạn biết được 

Tưởng. Khi bạn chú ý đến ý định muốn làm gì hay nói gì, bạn sẽ nhận biết 

trạng thái Tư. Khi bạn muốn ghi nhận rằng mình đang muốn cái gì đó, bạn 

biết đó là Tham của bạn. Khi bạn ghi nhận trạng thái nổi giận của mình, bạn 

biết rằng đó là Sân. Bạn biết trạng thái Si mê khi bạn ghi nhận cái nhìn của 

mình về một chúng sanh như là một nhân vật thường tồn và hạnh phúc. Hơn 

nữa, ý định của bạn muốn nói hay làm điều gì thường được đi kèm bởi hành 

vi về thân hay sự diễn đạt bằng lời và như vậy, qua pháp quán, bạn biết được 

tâm thức như là nguyên nhân của các sắc trong thân. 

Thức và danh sắc đều phụ thuộc lẫn nhau. Cũng như thức làm cho danh sắc 

sanh khởi, thì danh sắc cũng như thế, dẫn đến thức. Danh sắc đóng góp vào 

thức qua sự thành lập đồng sanh hay câu sanh duyên (sahapaccaya), y duyên 

(nissayapaccaya), v.v... 

Chỉ qua sự đóng góp của tất cả các nhóm sở hữu hay thân làm nền tảng vật 

chất mà thức có mặt. 

Bài kinh Mahàpadàna (Ðại bổn kinh) cho chúng ta biết cách quán sát của Bồ 

tát về pháp duyên khởi, ngay trước khi Ngài thành đạo. Ngài tìm ra danh 

sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu, là những mắc xích trong chuỗi nhân 

duyên dẫn đến già chết. Rồi Ngài nhận thấy danh sắc do thức làm duyên 

sanh và ngược lại. Bài kinh mô tả đoạn này về mối tương quan giữa thức và 

danh sắc đối với Bồ tát Vipassì, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng điều ấy 

cũng xảy ra đối với tất cả chư vị Bồ tát trước khi các Ngài chứng đạo vô 

thượng. 

Dẫu thức và danh sắc phụ thuộc lẫn nhau, tuy nhiên thức vẫn là yếu tố quyết 

định, và vì thế nó được mô tả là nguyên nhân của danh sắc. Thực ra khi thức 

sanh lên do hành, thì những sở hữu đồng sanh với nó cũng như các sắc sanh 

lên do hành đều có mặt cùng một lúc. Như vậy, thức và danh sắc sanh chung 

với nhau trong thời điểm tái sanh. Hơn nữa, thức và danh sắc bao gồm lục 

căn, xúc và thọ. Nhưng vì thức là nguyên nhân của danh sắc và danh sắc là 

nhân của lục căn v.v... nên Ðức Phật mới dạy rằng: "Vinnàna paccayà nàma-

rùpa, v.v..." để phân biệt giữa nhân và quả. Tương tự một câu kệ trong pháp 

cú kinh mô tả cái tâm (mano hay vinnàna) dẫn đầu các sở hữu tâm như sau: 

"Manopubbangamà dhammà, nếu một người nói hay làm với tâm ác, đau 

khổ sẽ theo người ấy như là một kết quả, giống như bánh xe lăn theo con bò 

kéo." 



Trên thực tế, tâm và các sở hữu tâm sanh chung với nhau, nhưng vì vai trò 

ưu trội của tâm, nên nó được xem là đứng đầu các sở hữu. Nếu tâm con 

người có tánh chất ác thì người ấy sẽ hành động ác, nói lời ác và mang 

những ý nghĩ ác. Ba loại nghiệp này là những hành sanh ra từ Vô minh. 

Chúng trở thành tiềm năng để cho quả nghiệp ác. Mỗi hành vi, lời nói hay ý 

nghĩ đều có đi kèm bảy tốc lực tâm xẹt lên bảy lần. Nếu những tốc lực tâm 

đầu có tánh chất khả ái thì nghiệp sẽ cho quả trong kiếp sống hiện tại; Nếu 

không, nó sẽ trờ thành vô hiệu trong kiếp sống hiện tại. Nếu một trong bảy 

tốc lực tâm mà khả ái, thì nó làm khởi sanh những tướng nghiệp hay những 

cảnh của kiếp sau vào lúc lâm chung, và cho quả nghiệp trong kiếp sau. Nếu 

không, nó sẽ vô hiệu. Ðối với năm tốc lực tâm kia, chúng cho quả nghiệp từ 

kiếp thứ ba cho đến kiếp cuối cùng (là kiếp đã được chứng đắc Niết-bàn), 

với điều kiện là có cơ hội thuận lợi. Nó sẽ trở nên vô hiệu chỉ sau khi chứng 

Niết-bàn. 

Trước khi chứng đắc Niết-bàn, tiềm năng của nó vẫn còn nguyên vẹn trải 

qua vô số kiếp, sẵn sàng cho quả bất cứ khi nào có cơ hội thích hợp. Nó cho 

quả khổ trên thân lẫn tâm, ở các cõi khổ. Nếu do oai lực của thiện nghiệp mà 

người ta được tái sanh trong cõi người, người ấy sẽ bị ác nghiệp bám sát và 

cũng bị khổ bất chấp địa vị của người ấy là như thế nào trong cuộc sống. 

---o0o---  

Trưởng Lão Cakkhupàla 

Có một câu kệ ngôn trong Pháp cú kinh, do Ðức Phật thuyết, liên quan đến 

câu chuyện của trưởng lão Cakkhupàla. Trong một kiếp quá khứ nọ trưởng 

lão là một vị lương y. Ông ta đã chữa trị cho một người đàn bà bị mù, giúp 

bà ta sáng mắt trở lại. Người đàn bà hứa sẽ làm tôi tớ hầu hạ ông nếu được 

sáng mắt trở lại. Nhưng bà ta đã nuốt lời hứa, nói dối rằng đôi mắt của bà ta 

còn tệ hơn trước. Nhận ra tánh tráo trở của thiếu phụ kia, vị lương y đã cho 

bà ta một lọ thuốc bôi mắt, khiến đôi mắt của bà ta bị mù hẳn. Do ác nghiệp 

ấy mà vị y sĩ phải chịu khổ trong nhiều kiếp và đến kiếp cuối cùng vị ấy là 

trưởng lão Cakkhupàla. Dưới sự chỉ dạy của bậc Ðạo sư, trưởng lão cùng 

với sáu mươi vị Tỳ khưu thực hành thiền định. Suốt thời gian hành thiền 

trong rừng, trưởng lão không bao giờ nằm và kết quả là Ngài đã bị bệnh đau 

mắt. Thế vậy mà vị trưởng lão vẫn không chịu nằm để người ta nhỏ thuốc 

vào mắt và hết phương chữa trị, bác sĩ đành bó tay. Tự thấy mình đang cận 

kề cái chết, trưởng lão đã dốc hết sức hành thiền. Cuối cùng, đôi mắt của 

trưởng lão bị mù hẳn và cũng trong lúc ấy Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Dưới mắt quan sát của một người bình thường, thì tật mù lòa của trưởng lão 

xem ra có thể là cái giá phải trả cho sự tinh tấn quá mức của Ngài. Thật tình 



mà nói nguyên nhân chính là ác nghiệp mà trưởng lão đã gây nên trong một 

kiếp quá khứ khi Ngài làm một vị y sĩ. Dẫu Ngài không hành thiền như thế, 

chắc chắn Ngài vẫn phải bị mù loà bằng cách này hay cách khác. Còn sự 

chứng đắc đạo quả A-la-hán là lợi ích thù thắng nhất phát sanh đến Ngài do 

sự nỗ lực tinh tấn một cách vượt bực. 

Chúng ta có thể rút ra được hai bài học từ câu chuyện của trưởng lão 

Cakkhupàla. Là một vị Tỳ khưu tinh cần, Ngài vẫn tiếp tục thực hành 

Vipassana sau khi Ngài trở thành một vị A-la-hán. Khi Ngài đang đi kinh 

hành, những côn trùng nằm trên đường đi của Ngài đã bị dẫm chết. Khi vấn 

đề ấy được thuật lại với Ðức Phật. Thế Tôn đã giải thích rằng vì trưởng lão 

không có cố ý giết hại các côn trùng nên trưởng lão không phạm tội sát sanh. 

Bởi vậy, chúng ta nên lưu ý rằng: Gây nên cái chết mà không có cố ý thì đó 

không phải là hành động tạo nghiệp và thân của vị A-la-hán vẫn có sức nặng 

bình thường nếu Ngài không có thần thông hoặc, dầu có thần thông, vị A-la-

hán vẫn không dùng nó để đi bộ, khiến cho thân nhẹ bổng lên. Một số Phật 

tử đã khởi lên hoài nghi về sự thanh tịnh của họ khi họ nấu rau cải hoặc 

uống nước chứa vi khuẩn. Dĩ nhiên, họ nên nhặt ra những côn trùng mà họ 

thấy được. Nhưng họ không cần phải ra sức về hành động ngẫu nhiên của 

họ. Một số tín đồ đạo Jain cảm thấy mình có tội đối với cái chết của những 

côn trùng bay vào những ngọn đèn dầu của họ. Quan điểm của họ quả thật là 

quan điểm cực đoan, và cố ý là nguyên tắc cơ bản của mọi vấn đề thiện ác 

liên quan đến định luật nghiệp báo, được nêu ra trong phần vấn đáp giữa vị 

trưởng lão Moggaliputtissa và đức vua Asoka. 

---o0o---  

Lời Phán Quyết Của Một Vị Trưởng Lão 

Khi đức vua Asoka hộ trì giáo pháp của Ðức Phật một cách hào phóng, thì 

một số ngoại đạo gia nhập vào tăng chúng để kiếm lợi. Các vị Tỳ khưu chân 

chánh đã từ chối không chịu hành đạo chung với các vị Tỳ khưu giả danh và 

vì thế, trong bảy năm trời, tăng sự Uposatha đã không được thực hiện tại 

tịnh xá Asokàràma, ở thành phố Patàliputta. Vì thế vua Asoka sai một vị 

quan đi lo liệu để các vị Tỳ khưu hành Uposatha (Bố tát), nhưng các vị Tỳ 

khưu từ chối không làm theo ý muốn của Ðức vua. Họ nói rằng tăng sự chỉ 

được thực hành đối với các vị Tỳ khưu chân chánh mà thôi. Nếu có một vị 

Tỳ khưu phạm giới mà ở trong hội chúng thì vị ấy cần phải sám hối theo 

luật. Chư Tăng sẽ tiến hành tăng sự chỉ khi nào tin chắc rằng mỗi thành viên 

trong hội chúng đều trong sạch và các Ngài sẽ không hành tăng sự đối với 

những vị không phải là Tỳ khưu. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ bị phạm tội 

nặng. Vị quan xem lời đáp lại này như một thái độ coi thường mệnh lệnh của 



đức vua và đã chém đầu các vị Tỳ khưu tốt. Người em trai của đức vua là 

trưởng lão Tissa, thoát khỏi cái chết vì vị quan đã kịp nhận ra. Khi nghe tin 

ấy, đức vua đầy ăn năn hối hận và hỏi trưởng lão Moggaliputtissaxem mình 

có phạm tội về cái chết của những vị Tỳ khưu kia không. Trưởng lão hỏi đức 

vua có ra lệnh giết các vị Tỳ khưu không. Khi nghe nói rằng đức vua không 

có ý định như vậy, trưởng lão đáp lại rằng đức vua không có tội về việc ấy. 

Trưởng lão đã đưa ra lời phán quyết này dựa trên Phật ngôn như sau: Cetanà 

(hành động có cố ý) là cái mà Như Lai gọi là nghiệp. Trưởng lão cũng tuyên 

thuyết bổn sanh Titthira, trong đó Bồ tát đã nhấn mạnh tánh chất ưu việt của 

cetanà trong sự hoạt động của định luật nghiệp báo. 

Câu chuyện về trưởng lão Cakkhupàla cũng cho thấy rằng một vị A-la-hán 

mà không có thần thông thì sức nặng của thân cũng giống như người bình 

thường. Ðây là chứng cớ hiển nhiên về cái chết của những côn trùng do 

trưởng lão giẫm lên. Suốt mười lăm năm qua, Miến Ðiện đã sản sanh ra 

những vị thánh, đó là những vị A-la-hán. Một số nữ nhân đã gián tiếp thử 

thách phạm hạnh của các Ngài bằng cách đặt bàn tay nắm hoa trên đất để 

các ngài giẫm chân lên. Kết quả là những bông hoa chẳng bị giẫm nát chút 

nào và bàn tay của các cô gái cũng chẳng trầy sướt gì cả. Nhưng một vị A-

la-hán mà không có thần thông hoặc không sử dụng nó thì chắc chắn sẽ giẫm 

nát những cánh hoa nếu vị ấy giẫm lên chúng. 

Muốn biết một vị Tăng có phải là A-la-hán không, cần xét về những đức 

tánh của vị ấy, xem có còn ái dục, sự ham thích dục lạc, chấp thủ, sân hận, 

buồn phiền, sợ hãi, lo lắng, phóng dật, khuynh hướng nói ác với người khác, 

thói quen cười lớn tiếng và sự bất kính đối với Ðức Phật hay không. Nếu vị 

ấy có những nhược điểm này, thì chắc chắn vị ấy chưa thoát khỏi tham, sân 

và si. Nếu xét kỹ mà không có những nhược điểm này thì chúng ta có thể tin 

rằng đó là một vị A-la-hán hoặc ít ra cũng là người đang gần với đạo quả A-

la-hán. 

---o0o---  

Tâm Thanh Tịnh Và Sự An Lạc 

Cũng như một tư tưởng bất thiện có đau khổ theo sau, tâm thanh tịnh cũng 

vậy, cho kết quả là hạnh phúc. Những ai nói, làm hay suy nghĩ với tâm thanh 

tịnh, sẽ tạo nên thiện hành. Các thiện nghiệp chắc chắn sẽ dẫn đến hạnh phúc 

trong kiếp hiện tại cũng như mai sau. Ðiều này được Ðức Phật nhấn mạnh 

trong câu chuyện về cậu con trai Matthakundali. 

Matthakundali là con trai của một vị Bà la môn keo kiệt và không bao giờ bố 

thí. Khi cậu ta lâm trọng bệnh, người cha bỏ mặc cậu cho số phận vì không 

muốn bỏ tiền ra để lo chữa trị cho cậu. Người cha đã cho khiêng đứa con trai 



gần chết của ông ta ra khỏi nhà để ngăn những người đến thăm bệnh không 

nhìn thấy tài sản của ông ta. 

Vào lúc rạng đông của chính ngày hôm ấy, Ðức Phật dùng Phật nhãn dò xét 

thế gian và trông thấy cậu bé đang hấp hối ấy. Ngài thấy rằng trước khi chết 

mà đứa bé nhìn thấy kim thân của Ngài, thì lợi ích sẽ đến với cậu bé và cho 

nhiều người khác nữa. Bởi vậy, trong khi đi khất thực cùng với các vị Tỳ 

khưu, Thế Tôn đã đi ngang qua nhà của vị Bà la môn. Nhìn thấy hình ảnh 

của Ðức Thế Tôn, cậu bé tràn ngập niềm tịnh tín sâu đậm và ngay sau khi 

Thế Tôn đi khỏi thì cậu bé cũng mạng chung và tái sanh vào cung trời Ðao 

lợi. 

Khi nhìn lại quá khứ của mình, vị chư thiên Matthakundali thấy rằng nhờ có 

niềm tịnh tín nơi Ðức Thế Tôn mà vị ấy được sanh vào cõi chư thiên, và 

cũng thấy rằng người cha keo kiệt của vị ấy đang ngồi ở chỗ thiêu xác mình 

mà than khóc. Ðể dạy cho người cha một bài học, vị chư thiên đi xuống 

nghĩa trang và hóa thành cậu bé Matthakundali, cậu bé kia cũng ngồi khóc. 

Vị Bà la môn thấy cậu bé đang khóc, bèn hỏi xem cậu ta muốn gì. Cậu bé 

nói rằng mình muốn một cặp bánh xe để gắn vào chiếc xe bằng vàng của cậu 

ta và nhấn mạnh rằng cặp bánh xe kia phải là mặt trời và mặt trăng mới 

được. Vị Bà la môn nói rằng ước muốn của cậu bé là huyền ảo, nhưng cậu 

bé cho rằng những cái mình muốn thì có thể thấy được, trong khi vị Bà la 

môn thì đang khóc cho đứa con đã chết mà không còn có thể thấy lại được, 

và cậu bé nói rằng ai là người ngu hơn, cậu ta hay vị Bà la môn. Vị Bà la 

môn tỉnh ngộ, còn vị chư thiên trở lại chân tướng của mình và kể cho ông Bà 

la môn biết rằng nhờ có lòng tịnh tín nơi Ðức Phật vào lúc lâm chung mà vị 

ấy được lợi ích như thế. Vị ấy khuyên người cha nên quy y Phật, Pháp, Tăng 

và thọ trì ngũ giới. 

Vị Bà la môn thỉnh Ðức Phật và chư Tăng về nhà dự trai tăng. Trong cuộc lễ 

cúng dường ấy, có sự tham dự của cả tín đồ của Ðức Phật lẫn những người 

ngoại đạo. Sau buổi thọ trai, vị Bà la môn hỏi Ðức Phật xem có người nào 

chưa bao giờ nghe pháp, chưa bao giờ cúng dường vật thực đến chư Tăng và 

chưa bao giờ thọ trì bát quan trai giới, chỉ có lòng tịnh tín nơi Ðức Phật mà 

được vãng sanh về thiên giới. Ðức Phật đáp lại rằng có rất nhiều người như 

vậy. Ngay khi ấy, vị chư thiên Matthakundali đi đến, mang theo cả thiên 

cung của mình. Trước mặt Ðức Thế Tôn và đông đảo mọi người, vị chư 

thiên kể lại rằng trong lúc lâm chung, nhờ có lòng tịnh tín nơi Ðức Phật mà 

vị ấy được vãng sanh thiên giới. Tất cả mọi người đều tán thán việc phước 

mà Matthakundali đã làm và khởi lòng tịnh tín nơi Thế Tôn. Rồi Ðức Phật 

thuyết câu kệ: Manopubbangamàdhammà... Câu kệ ấy đã được chúng tôi 

giải thích trên rồi. 



Theo bộ chú giải pháp cú kinh, vị Bà la môn và chư thiên Matthakundali đều 

chứng sơ đạo sau khi nghe qua câu kệ trên, điều đáng chú ý là chỉ có ý nghĩ 

về Ðức Phật thôi mà khiến chàng trai kia được sanh về thiên giới. Xem ra vị 

chư thiên chẳng có ước nguyện hay mong muốn được chứng Niết-bàn. Quả 

thực, tâm tái sanh của vị ấy không có trí tuệ đi kèm, nhưng nhờ nghe câu kệ 

khiến vị ấy chứng đắc Tu-đà-hườn. Hai câu kệ pháp cú trên toát ra ý nghĩa 

của giáo lý duyên khởi là: Hành sanh thức. 

Hai câu kệ cho thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ đều sanh lên từ nghiệp 

hành (kammasankhàra) và thực ra, hạnh phúc hay đau khổ đều sanh chung 

với thức. Lại nữa, thức hàm ý những sở hữu câu sanh và nền tảng vật chất 

của nó, tức là sắc. Do đó mới có câu: thức sanh danh sắc. 

---o0o--- 

[Phần 04] 

Danh Sắc Duyên Lục Nhập 

Danh sắc duyên sanh lục nhập. Câu này rất thâm sâu và khó hiểu. Ở đây, 

danh có nghĩa là ba nhóm sở hữu (cetasika khandha), trong khi đó sắc chỉ về 

bốn đại, sáu loại sắc, mạng quyền, sắc thời tiết và sắc vật thực. 

Danh sắc dẫn đến lục nhập hay năm căn, đó là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Sáu xứ này là những cánh cửa dẫn đến lộ trình tâm. Trong thế giới tâm thức, 

mỗi đơn vị tâm trong suốt cuộc sống đều sanh lên từ các sở hữu câu sanh, 

nhưng đối với những người bình thường thì sự hiểu biết này vẫn còn là sự 

hiểu biết của sách vở, chỉ có những vị thánh nhân mới thấy được điều này. 

Hơn nữa, trong bất cứ kiếp sống nào như kiếp người mà có cả danh lẫn sắc, 

thì mỗi tâm quả sanh lên từ lúc tục sanh cũng do bởi các sở hữu câu sanh. 

Tâm quả là loại tâm chỉ có thấy, nghe v.v... các cảnh khả ái hoặc không khả 

ái. 

Ở đây, tâm thấy không thể tự nó sanh lên được, vì trong sự thấy đó hàm ý có 

các sở hữu hoạt động, như tác ý, xem xét cảnh sắc, tiếp xúc với cảnh và tư 

cố gắng nhìn thấy cảnh. Tâm thấy chỉ có thể sanh lên khi những sở hữu câu 

sanh này phát sanh chung với nhau cùng một lúc. Ðây là điều kiện cùng sanh 

lên mà Pàli gọi là Sahajàta paccaya- câu sanh duyên. Như vậy, một khối vật 

nặng mà do bốn người nhấc thì khônbg thể nào nhấc lên được do riêng một 

người trưởng nhóm. Cũng thế, dầu thức là yếu tố chính của đời sống tâm 

linh, tự nó có tác dụng rất ít. Nó chỉ có thể hoạt động cùng với những sở hữu 

khác. 



Hơn nữa, những sở hữu câu sanh này đóng góp vào năm xứ, đó là mắt, tai 

v.v... do sự đồng sanh vào lúc tái sanh. Trong những loại tái sanh khác mà 

không bao hàm sự thọ sanh vào lòng mẹ, cũng có thể có tất cả năm xứ ngay 

từ đầu. Sự trợ duyên sanh các xứ do thức và các sở hữu vào lúc thọ sanh là 

điều khó hiểu, nhưng chúng ta phải công nhận theo lời dạy của Ðức Phật. 

Vào lúc khác, tâm quả cũng như tâm phi quả đều đóng góp vào việc duy trì 

các xứ. Ðiều này cũng dễ hiểu vì sắc không thể hiện hữu mà không có tâm. 

---o0o---  

Sắc Và Xứ 

Thức tái sanh khởi lên dựa vào nền tảng của ý vật (hadaya-vatthu). Ý xứ có 

nền tảng của nó ở mắt, tai v.v... Ý tưởng và thức cũng lấy sắc ý vật làm nền 

tảng vật chất của chúng. Tất cả những sắc phụ như mắt, cảnh sắc, v.v... đều 

dựa vào bốn đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Năm tinh sắc hay sắc thần kinh, 

tức là mắt, tai v.v... đều có nguồn gốc ở bốn đại và những sắc do nghiệp 

sanh ở mạng quyền. Năm sắc xứ cũng dựa vào sắc vật thực. 

Nói tóm lại, tâm thức sanh lên do duyên của ít nhất là ba sở hữu tâm, đó là: 

Tác ý, xúc và tư. Ðôi khi có sanh lên nhiều lần trạng thái tham muốn, khao 

khát, nóng giận, si mê, ngã mạn, hoài nghi, phóng dật, lo âu, ganh tị, hận 

thù, bực bội, sợ hãi, v.v...Tất cả những trạng thái này sanh lên do bởi những 

sở hữu bất thiện. Tương tự, cũng thường có khởi sanh đức tin, tịnh tín, tâm 

hướng thiện, trạng thái vô tham, lòng bi mẫn, hỷ cảm, niềm tin nhân quả, 

tâm quán xét vô thường, khổ, vô ngã, v.v... Tất cả những trạng thái này đều 

sanh lên do bởi những sở hữu thiện. Như vậy, hành giả cảm nhận ra sự tùy 

thuộc của thức vào các sở hữu thiện hoặc bất thiện, sự tùy thuộc của nhãn 

thức vào con mắt. Rõ ràng là ý xứ tùy thuộc vào danh sắc. 

Tâm cũng cần thiết đối với sự hiện hữu của sắc đang sống. Bởi vậy, năm xứ 

mà sản sanh ra năm căn đều dựa vào tâm. Năm loại sắc thần kinh không thể 

tồn tại nếu không có những sắc thô, cũng như tấm gương soi không thể có 

được nếu không có thủy tinh thô. Bởi vậy, con mắt bao hàm sự hiện hữu của 

chất cứng (đất), chất dính (nước), hơi nóng (lửa), và tính giãn nở (gió). Khả 

năng thấy dựa vào sắc thô của mắt. Khả năng nghe, nếm v.v... cũng vậy. 

Hơn nữa mạng sống của chúng ta có thể tiếp tục, không gián đoạn cũng nhờ 

sắc mạng quyền và sắc vật thực. Tất cả những điều này cho thấy năm sắc xứ 

bắt nguồn từ danh sắc như thế nào. 

Xứ thứ sáu, tức là ý xứ, bao gồm ý nghĩ, suy quán, ý định v.v..., đều tùy 

thuộc vào những sở hữu thiện và bất thiện như: Tham, tín và những sở hữu 

như xúc, cũng như tùy thuộc vào sắc căn bản của nó. Nó khởi sanh từ nguồn 



gốc của nó, tức là hữu phần, mà hữu phần thì làm nền tảng cho lộ ý môn 

(manodvàra vithi). 

---o0o---  

Kết Luận 

Nói tóm lại, sự thấy bao gồm sắc thần kinh và thức. Nhãn căn tùy thuộc vào 

thức, mạng quyền, vật thực và sắc căn bản. Nhãn thức tùy thuộc vào nhãn 

căn và ba sở hữu tâm, là tác ý, tư và xúc. Con mắt cũng như thức tùy thuộc 

vào danh sắc và năm xứ còn lại cũng tương tự như vậy. 

Sự hiểu biết thông suốt về sáu Xứ bắt nguồn từ danh sắc như thế nào chỉ có 

thể xảy ra đối với chư vị Bồ tát. Trong số hàng thánh đệ tử của Ðức Phật, 

ngay cả Ngài Xá-lợi-phất và Mục Kiền Liên xem ra cũng không hiểu thấu 

đáo về nó trước khi các Ngài chứng đắc tầng thánh Tu-đà-hườn, vì theo kinh 

sách ghi lại, đạo sĩ Upatissa mà sau này là trưởng lão Xá-lợi-phất đã chứng 

đắc tầng thánh thứ nhất do nghe câu kệ được nói ra bởi trưởng lão Assaji. 

Câu kệ, do Ðức Phật thuyết, nói rằng tất cả các pháp là kết quả của những 

pháp khác làm nhân, Ðức Phật chỉ ra những nguyên nhân này và có sự chấm 

dứt các quả cùng với các nhân. Upatissa đã chứng đắc quả thánh Tu-đà-hườn 

sau khi nghe câu kệ này, nhưng họ không thể quán xét sâu đậm về pháp 

duyên khởi này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Người ta có 

thể hiểu rõ giáo pháp của Ðức Phật theo khả năng hiểu biết của mình, nhưng 

không thể hiểu hết pháp ấy một cách đầy đủ được. 

Chú giải đã giải thích câu kệ liên quan đến Tứ diệu đế: "Tất cả các pháp là 

quả", chỉ về khổ đế có nhân là ái dục. Trong câu kệ, ái dục là nhân, là nhân 

của khổ. 

Bởi vậy, câu kệ tóm gọn chân lý về khổ và nguyên nhân của nó. 

Vào thời ấy, có nhiều quan điểm về linh hồn, cho rằng linh hồn là bất tử và 

chuyển sanh sang thế giới khác sau khi chết, linh hồn bị hủy diệt sau sự tan 

rã cuối cùng của thân xác, linh hồn do thượng đế tạo ra, linh hồn là vô định, 

v.v...Câu kệ chỉ công nhận sự hiện hữu của nhân và quả và phủ nhận tánh 

bất tử hay đoạn diệt của linh hồn, và giáo lý này giúp hai vị đạo sĩ có được 

tuệ quán đặc biệt về bản chất của đời sống. 

Bộ Visuddhimagga mahàtika đồng hóa câu kệ này với giáo lý duyên khởi. 

Nó chỉ về một bài kinh trong bộ Samyutta nikàya, trong đó nói rằng: "Nếu 

nhân này sanh lên, thời quả kia theo sau. Nếu nhân này diệt thời quả kia sẽ 

chấm dứt". Theo bộ Mahàtika, thì nội dung chính của giáo pháp này nằm 

trong câu kệ trên, về cả sự sanh (tùy thuận) và sự diệt (nghịch) của khổ. 



Tạng Mahàtika mô tả câu kệ này là bài kinh tóm tắc giáo lý duyên khởi. Bài 

kệ nào cũng được xem là có lợi ích nếu nó được tôn trí trong bảo tháp. Cho 

nên, chẳng lấy làm lạ khi những câu kệ được tìm thấy trong chính những 

Bảo tháp cổ. 

Cả hai cách giải thích trong chú giải và trong bộ Mahàtika đều đáng ca ngợi, 

vì hai thánh đế đầu tiên ám chỉ pháp duyên khởi về sự sanh của khổ và 

nguyên nhân của nó, trong khi hai thánh đế sau ám chỉ giáo lý về sự diệt của 

khổ. 

Ðể kết luận các nhân và các quả trong chuỗi nhân duyên. Trong kiếp quá 

khứ của một người, vô minh dẫn đến các hành vi, lời nói và ý nghĩ, và 

những hành này làm sanh khởi thức. Như vậy, có năm quả trong kiếp sống 

hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ðến lượt những quả này 

trở thành nhân hay nói cách khác, chúng gieo những hạt giống cho kiếp sống 

tương lai. đó là ái, thủ và hữu. Kết quả là có sinh, già, chết, ưu bi và khổ 

được dự trữ cho kiếp sống tương lai. 

Pháp duyên khởi rất vi diệu và được Ðức Phật thuyết đến Ðại đức A-nan-đa. 

A-nan-đa suy quán giáo pháp ấy từ đầu đến cuối và ngược lại. Ðối với đại 

đức A-nan-đa, điều ấy rất rõ ràng và không có gì khó khăn. Vị ấy đi đến Ðức 

Thế Tôn và bạch rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn, pháp duyên khởi này quả thật 

rất vi diệu. Nhưng đối với con, nó xem ra dễ hiểu". Ðức Phật quở trách A-

nan-đa, nói rằng: "Này A-nan-đa, ngươi không nên nói như thế". 

Theo chú giải, những lời của Ðức Phật ám chỉ lời khen ngợi lẫn quở trách 

đến đại đức A-nan-đa. Ðức Phật muốn nói như vầy: "Này A-nan-đa, ngươi 

rất sáng trí và do vậy, giáo pháp đối với ngươi thì dễ hiểu, nhưng ngươi 

đừng nghĩ rằng nó cũng dễ hiểu đối với những người khác". 

Khả năng hiểu pháp của A-nan-đa là do bốn yếu tố, đó là: Ba-la-mật mà vị 

ấy đã tích lũy trong nhiều kiếp quá khứ, sự chỉ dạy của nhiều vị thầy, sự hiểu 

biết rộng rãi và sự chứng đắc Sơ đạo của vị ấy. 

Vào một kiếp xa xưa trong quá khứ, A-nan-đa là hoàng tử Sumana, em trai 

của Ðức Phật Padumuttara. Giữ chức vụ tổng trấn, Sumana đã dẹp yên một 

cuộc dấy loạn ở vùng biên giới. Ðức vua rất hài lòng và cho Sumana chọn 

một đặc ân. Hoàng tử xin phép được phục vụ Ðức Phật trong ba tháng an cư 

kiết hạ. Ðức vua không muốn ban đặc ân này và vì vậy, vua nói lời thoái 

thoát rằng quả thật khó mà biết được ý của Ðức Phật như thế nào; Vả lại, 

nếu Ðức Phật miễn cưỡng đi đến chỗ ngụ của hoàng tử thì Ngài không thể 

làm gì được. 



Theo lời đề nghị của các vị Tỳ khưu, hoàng tử yêu cầu trưởng lão Sumana 

để được yết kiến Ðức Phật. Khi đã gặp được Ðức Phật, hoàng tử hỏi Ngài về 

phước báu đặc biệt nào khiến Sumana có năng lực vượt trội các vị Tỳ khưu 

khác và được làm thị giả của Ðức Thế Tôn. Ðức Phật trả lời rằng hoàng tử 

có thể trở thành như Sumana bằng cách thực hành pháp bố thí và trì giới. 

Hoàng tử thỉnh Ðức Thế Tôn nhập hạ ở thị trấn của vị ấy, để vị ấy có thể 

làm những việc phước, ngõ hầu thành tựu được những ước nguyện đặc biệt 

là trở thành thị giả của một vị Phật tương lai. Thấy rằng nếu Ngài đi đến đó 

sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người, Ðức Phật nói rằng: "Này Sumana, Như 

Lai muốn đi đến chỗ vắng vẻ". Lời tuyên bố trên ngầm ý chấp nhận lời thỉnh 

cầu của hoàng tử. 

Sau đó hoàng tử truyền lệnh cho xây dựng một trăm tịnh xá dọc theo con 

đường, để Ðức Phật và chư Tăng có chỗ nghỉ ngơi thoải mái qua đêm. 

Hoàng tử cũng mua một khu lâm viên và biến nó thành một tịnh xá lộng lẫy 

với những cốc liêu khác để Ðức Phật và đông đảo chư Tăng trú ngụ. 

Khi công việc đã hoàn thành, hoàng tử nhắn tin đến Ðức vua và thỉnh Ðức 

Phật về thị trấn của mình. Hoàng tử và tùy tùng của vị ấy long trọng đón tiếp 

Ðức Phật và chúng Tăng, cúng dường đến các Ngài những bó hoa, vật thơm, 

thỉnh các Ngài đến tịnh xá. Ở đó, hoàng tử long trọng cúng dường tịnh xá và 

khu vườn đến Ðức Phật. 

Sau khi đã làm xong công việc bố thí vĩ đại này. Hoàng tử triệu tập các bà 

vợ của mình và các quan đến, rồi nhắn nhủ với họ như sau: "Ðức Phật vì 

lòng bi mẫn đối với chúng ta mà đến đây rồi. Chư Phật không quan tâm đến 

lợi lộc. Các Ngài chỉ quan tâm đến việc thực hành chánh pháp. Ta muốn 

cúng dường Ðức Phật bằng sự hành pháp để Ngài hoan hỷ. Ta sẽ thọ trì thập 

giới và ở tại chỗ ngụ của Ðức Phật. Các ngươi hãy hộ độ và hầu hạ chư vị 

A-la-hán mỗi ngày trong ba tháng hạ này như ta đã làm trong ngày hôm 

nay". 

---o0o--- 

[Phần 05] 

Ðức Phật Ðề Cao Pháp Hành 

Nhân đây chúng tôi xin trích dẫn một câu chuyện, để chứng minh vấn đề 

Ðức Phật chú trọng đến sự thực hành giáo pháp. Một thuở nọ, Ðức Phật 

cùng chúng Tỳ khưu từ chùa Kỳ Viên lên đường du hành khất thực. Ðức vua 

Kosala, đại trưởng giả Cấp Cô Ðộc cùng với những đại thiện tín khác đã ra 

sức thỉnh cầu Ðức Phật đừng ra đi, nhưng không thành. Trưởng giả Cấp Cô 

Ðộc lấy làm thất vọng, vì ông ta sẽ không được nghe Ðức Phật thuyết pháp 



hoặc cúng dường đến Ðức Phật và chúng Tăng. Người tớ gái của vị trưởng 

giả tên là Punnà, nói rằng nàng sẽ thỉnh Ðức Phật quay lại. Vị trưởng giả 

hứa sẽ cởi ách nô lệ cho nàng nếu nàng thỉnh được Ðức Phật trở về tịnh xá. 

Rồi Punnà chạy đến Ðức Phật và thỉnh cầu Ngài quay lại. Ðức Phật hỏi nàng 

có thể làm gì cho Ngài. Punnà đáp lại rằng nàng chẳng có gì cúng dường 

Ngài nhưng nàng sẽ quy y Phật, Pháp, Tăng và thọ trì ngũ giới nếu Ðức Phật 

nhập hạ ở thành Sàvatthi. Ðức Phật khen nàng: "Lành thay, khéo nói" và 

đồng ý trở lại tịnh xá Kỳ Viên. Tin ấy truyền đi khắp thành và vị trưởng giả 

bèn trả tự do cho nàng, đồng thời nhận nàng làm con gái của ông ta. Và như 

vậy, Punnà được tự do làm điều gì mà nàng thích và tự do quyết định số 

phận của mình. Nhờ vậy, và cũng do phước báu Ba-la-mật mà nàng đã gieo 

tạo trong nhiều đời quá khứ, Punnà xuất gia làm Tỳ-khưu-ni. Nàng thực 

hành minh sát và khi đạt đến tuệ quán thấy tánh vô thường của danh sắc, 

Ðức Phật đã sách tấn nàng như vầy: "Này con gái, cũng như mặt trăng tròn 

đầy trong đêm rằm, con cũng nên thực hành trọn vẹn minh sát. Khi tuệ minh 

sát của con được tròn đủ, con sẽ chứng pháp đoạn diệt khổ đau". 

Sau khi nghe lời khuyến giáo này, trưởng lão ni Punnà chứng đắc tầng thánh 

cuối cùng và trở thành một thánh nữ A-la-hán. Dĩ nhiên, Ðức Phật đã thấy 

trước cơ duyên đặc biệt của nàng và chính mối quan tâm của Ngài đến lợi 

ích tinh thần của nàng khiến Ngài hủy bỏ chuyến hành trình đã được dự 

định, để đáp lại lời thỉnh cầu của nàng. Ðây là một ví dụ về sự chú trọng 

pháp hành mà Ðức Phật Gotama cũng như tất cả chư Phật đều quan tâm. 

Bởi vậy, hoàng tử thọ trì thập giới và sống tại chỗ ngụ của Ðức Phật. Vị ấy 

luôn luôn gần gũi với trưởng lão Sumana và xem vị thị giả này hầu hạ Ðức 

Phật. Khi sắp kết thúc mùa an cư, hoàng tử trở về nhà, bố thí dồi dào đến 

chư Tăng và dưới chân Ðức Phật Padumuttara, vị ấy phát nguyện được trở 

thành thị giả của Ðức Phật tương lai. Ðức Phật đã thọ ký cho hoàng tử và kể 

từ đó đến vô số kiếp về sau. Vị ấy đã tu tập các pháp Ba-la-mật. Những câu 

chuyện bổn sanh đã chỉ ra nhiều kiếp mà trong đó vị ấy đã cố gắng thực 

hành các pháp Ba-la-mật cùng với Bồ tát Gotama. Ðôi khi Bồ tát làm vua, vị 

ấy làm quan hoặc Bồ tát là người, còn vị ấy là chư thiên hoặc Ðế thích. Có 

khi họ là anh em. 

Như vậy, họ đã tu tập các pháp Ba-la-mật rất khăng khít với nhau, suốt 

chuỗi dài luân hồi và trong kiếp cuối cùng, A-nan-đa là cháu của vua Tịnh 

Phạn. Sau khi trải qua mùa an cư đầu tiên ở gần Ba-la-nại, Ðức Phật đi đến 

Vương Xá thành và từ đó Ngài đi đến Ca-bì-la-vệ theo lời thỉnh mời của phụ 

vương Ngài. Khi Ngài lên đường từ giã cố hương, A-nan-đa và một số 



hoàng thân quốc thích của dòng Thích Ca cùng đi theo Ðức Phật và gia nhập 

tăng chúng. 

Các pháp Ba-la-mật mà A-nan-đa đã tích lũy trong nhiều kiếp quá khứ đã 

giúp vị ấy dễ dàng hiểu được pháp thập nhị duyên khởi, là pháp làm rối ren 

rất nhiều chúng sanh. Hơn nữa, A-nan-đa đã nhận được nhiều sự chỉ dạy quí 

báu của các vị thầy. Vị ấy không những chỉ sống với các vị thầy mà còn ghi 

nhớ và quán xét về ý nghĩa của giáo pháp, và rồi ghi sâu vào tâm trí. Cách 

học này đã giúp vị ấy hiểu rõ pháp duyên khởi. Thực ra vị ấy đã chứng đắc 

quả thánh Tu-đà-hườn sau khi nghe thời pháp của một vị pháp sư nổi tiếng, 

là trưởng lão Punnà. A-nan-đa vô cùng kính ngưỡng trưởng lão Punnà về bài 

pháp vi diệu của vị ấy. Nội dung của bài pháp như sau: 

"Ngã mạn phát sanh do chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó 

không thể sanh khởi nếu không có năm uẩn, cũng như khuôn mặt không thể 

hiện lên nếu không có gương soi. Sắc, thọ v.v... đều là vô thường. Bởi vì 

chúng không thường nên ngươi phải quán và thấy rằng chẳng có uẩn nào, 

dầu trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, bên trong hoặc bên ngoài, thô 

thiển hay vi tế, tốt hoặc xấu, gần hoặc xa, là của ngươi, là ngươi hoặc bản 

ngã của ngươi". 

"Người đệ tử đa văn của Ðức Phật quán xét như vậy và thấy rõ chân lý, sẽ 

hết vô minh về năm uẩn. Vị ấy biết rằng tâm của mình đã được giải thoát, đã 

làm điều cần làm, chẳng còn gì để làm cho sự giải thoát". 

Punna đã thuyết bài pháp này đến A-nan-đa. Là một vị thánh nhập lưu, A-

nan-đa giác ngộ được mối liên hệ nhân quả của pháp duyên khởi. Khi thực 

hành pháp minh sát, vị ấy đã có được tuệ quán này. Vị ấy biết rằng vô minh, 

ái, thủ, hữu, tái sanh, thức, v.v... . hình thành những mắc xích của pháp 

duyên khởi. Như vậy, khi nói rằng nghiệp hay hữu dẫn đến tái sanh, chúng 

ta nên hiểu rằng tái sanh cũng do hữu,v.v...... làm duyên sanh. Như vậy, quá 

khứ gồm có vô minh, ái, thủ, và nghiệp là nhân. Vị hành giả tỏ ngộ điều này 

qua pháp thiền quán về danh sắc, sẽ thoát khỏi tất cả mọi phiền não mà 

chúng ta không thể đoạn trừ được qua pháp học và tư duy. 

Là một vị đệ tử đa văn nhất của Ðức Phật, A-nan-đa cũng được bậc Ðạo sư 

công nhận về mặt trí tuệ. Vị ấy thường theo sát Ðức Phật trong những buổi 

thuyết pháp và ghi nhớ đầy đủ tất cả những bài pháp. Vị ấy có thể tụng lại 

bài pháp sau khi chỉ nghe qua một lần. Có những bài pháp do Phật thuyết mà 

không có mặt A-nan-đa thì vị ấy nghe lại từ những vị khác và cho vào trí 

nhớ của mình. Những bài pháp mà A-nan-đa ghi nhớ nằm lòng có đến tám 

mươi bốn ngàn. A-nan-đa nổi tiếng về trí nhớ dai của vị ấy và chú giải của 

bài kinh Mahàvedalla nói rằng vị ấy có thể ghi nhớ hàng trăm bài kệ chỉ 



trong thời gian ngắn. Còn trí tuệ sâu rộng của vị ấy về giáo pháp của Ðức 

Phật và của chư đại đệ tử của Ngài thì biết dường nào. Cho nên, chẳng lấy gì 

lạ rằng giáo lý duyên khởi đối với vị ấy chẳng có gì là khó hiểu. 

---o0o---  

Tính Chất Thâm Sâu Của Giáo Pháp 

Tuy nhiên, giáo pháp thâm sâu về quả, nhân, sự thuyết giảng và kiến thức 

thực nghiệm (thông đạt, pativedha). 

Thứ nhất là khó hiểu về hành (sankhàra), v.v... là kết quả của vô minh và 

những nhân khác, vì hầu hết mọi người đều lầm tưởng cái khổ của danh sắc 

là lạc. Ðây là vô minh và họ không biết nó là ảo tưởng. Họ cho rằng chính 

những thực thể của cái ta làm công việc suy nghĩ, họ không biết hành là kết 

quả của vô minh, nhưng họ nghĩ rằng chính họ tạo ra hành. Bởi vậy, khó 

thấy những nghiệp thiện hoặc bất thiện, là kết quả của vô minh. Ðiều khó 

hơn là hiểu mối liên hệ nhân quả giữa hành của kiếp sống quá khứ và thức 

tái sanh của kiếp sống hiện tại. Cũng thế, khó hiểu danh sắc, lục nhập v.v... 

mà do thức làm duyên sanh. 

Cũng khó hiểu không kém là các nhân trong sự tùy thuộc duyên khởi vì mọi 

người đều cho rằng chính họ quyết định số phận của họ. Một số người cho 

rằng họ được tạo ra bởi Thượng đế hoặc Ðại phạm thiên, trong khi số khác 

thì cho rằng mọi cái đều xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết mọi người đều không 

thấy rằng vô minh, v.v... là động cơ chính của kiếp sống của họ. 

Lại nữa, một số bài pháp của Ðức Phật bắt đầu bằng vô minh và kết thúc là 

tử, nhưng lại có một số người kể ra bằng thứ tự ngược lại. Một số kể ra từ 

phần giữa và tiếp diễn đến phần đầu hoặc đến phần cuối. Những cách mô tả 

giáo pháp như thế này càng làm cho người ta khó hiểu pháp duyên khởi. Ðể 

đạt được trí tuệ tỏ ngộ giáo pháp, người ta phải thực hành thiền minh sát và 

trực ngộ các pháp trong mối liên hệ nhân quả. Pháp minh sát để đạt đến sự 

thông hiểu pháp duyên khởi chẳng dễ dàng chút nào, vì phương pháp thực 

hành phải đúng đắn và hành giả phải thực hành một cách đều đặn và đầy đủ. 

Dẫu vậy, giáo pháp xem ra rõ ràng đối với A-nan-đa, do bởi những khả năng 

đặc biệt của vị ấy. Bởi vậy, những lời của Ðức Phật: "Ðừng nói như vậy, này 

A-nan-đa" có thể là lời khen ngợi đến vị ấy, nhưng theo chú giải, lời của 

Ðức Phật nói với A-nan-đa có thể là lời quở trách gián tiếp. Ý nghĩa có thể 

như vầy: "Này A-nan-đa! Ngươi nói rằng pháp duyên khởi này dễ hiểu. Thế 

thì tại sao ngươi chỉ đắc Tu-đà-hườn sau khi nghe pháp của Như Lai. Tại sao 

lúc ấy ngươi không chứng đắc tầng thánh cao hơn? Ngươi nên xét về những 

thiếu sót của ngươi. Ngươi là một đệ tử của Như Lai, có trí tuệ trung bình, 



hữu hạn và điều ngươi nói ra không phù hợp với những lời của Như Lai. Ðó 

là lời nói mà một vị thị giả như ngươi không nên nói ra. Ta đã phải tu tập 

pháp trí tuệ Ba-la-mật trong nhiều A tăng kỳ kiếp mới hiểu được giáo lý này, 

vì thế ngươi không nên xem thường pháp ấy". 

Như vậy, sau khi nói vài lời quở trách gián tiếp A-nan-đa, Ðức Phật đã nhấn 

mạnh tánh chất thâm thúy của pháp duyên khởi: "Này A-nan-đa! pháp duyên 

khởi này quả thật thâm sâu, thật vi diệu. Do không hiểu biết, không thông 

đạt định luật này mà toàn thể thế gian hữu tình này giống như một cuộn chỉ 

rối hay như cỏ lau chằn chịt, và cũng vì thế mà con người không thoát ra 

được khỏi khổ cảnh, chuỗi dài đau khổ và cái vòng tử tử sanh sanh". 

Nói cách khác, định luật này liên quan đến pháp tùy thuộc vô minh, hành 

v.v... mà khởi sanh thức, danh sắc v.v... là định luật rất thâm sâu. Bởi vậy, 

mọi người không biết rằng chỉ có những mối quan hệ nhân quả và không có 

một chúng sanh hiện hữu nào thường tồn cả. Họ tin rằng chúng sanh hiện 

hữu dưới dạng thường tồn từ lúc khởi thủy, rằng đằng sau chúng sanh có 

một thực thể trường tồn, phát triển và trưởng thành. Một số tin rằng cái tinh 

hoa này hay linh hồn của chúng sanh đã có nhiều kiếp sống quá khứ rồi. Tất 

cả những ảo tưởng này đều do vô minh, không thấy được tánh chất hiện thực 

của pháp duyên khởi. 

Rõ ràng những hành vi, lời nói và ý nghĩ của một chúng sanh là do vô minh 

không thấy Tứ diệu đế và thập nhị duyên khởi. Ðiều không thể phủ nhận 

được là nghiệp thiện cho quả lành, nghiệp ác cho quả khổ và mọi người đi 

theo cái nghiệp của chính mình. Như vậy, vô minh dẫn đến các nghiệp hay 

các hành, rồi hành làm duyên cho sự tái sanh, thức v.v... Sự thật này rất rõ 

ràng đối với người có trí. 

Do không hiểu pháp tùy thuộc sanh khởi, chúng sanh mãi mãi chìm đắm 

trong vòng sanh tử tử sanh, trôi lăn bất tận từ kiếp này sang kiếp khác. Nhìn 

chung, họ đi vào bốn khổ cảnh và được chuyển sanh vào cõi chư thiên chỉ do 

năng lực của thiện nghiệp mà họ đã có lần gieo tạo trong quá khứ. Khi quả 

của thiện nghiệp này cạn hết, họ lại phải trở lại khổ cảnh. Thật khó để những 

chúng sanh ở cõi khổ được sanh lên cõi người hay cõi chư thiên, vì muốn 

được sanh lên cõi cao hơn thì người lâm chung phải có những ấn tướng của 

thiện nghiệp mà chúng sanh ở cõi thấp thì khó có thể nghĩ đến việc thiện. 

Loài thú vật giết nhau để ăn thịt và cái luật rừng ấy hiện hữu khắp thế giới 

của chúng, chẳng hề có tình thương, sự độ lượng hay những tâm tánh thiện 

khác. Chúng thường chết trong đau đớn và sợ hãi. Như vậy, một chúng sanh 

ở cõi thấp rất có thể tái sanh trở lại trong các khổ cảnh. 



Do vô minh, không hiểu pháp duyên khởi mà chúng sanh không thể tự mình 

thoát ra khỏi vòng sanh tử. Người ấy giống như con bò bị buộc vào cái ách. 

Dầu nó đi đâu thế nào chăng nữa cũng không ra khỏi con đường đi của chiếc 

xe kéo. Cũng vậy, con người bị vô minh che mờ, mãi đắm chìm trong vòng 

luân hồi mà phần lớn là ở khổ cảnh, và bị tái sanh hoài không dứt. 

Thấu hiểu pháp duyên khởi là chính yếu cho sự giải thoát tâm linh. Cũng 

giống như thấu hiểu Tứ diệu đế. Thực ra, Tứ diệu đế đồng nghĩa với pháp 

duyên khởi. Mục đích của pháp hành minh sát là đạt cho được tuệ quán để 

thấy rõ những pháp này, nhưng những pháp này thâm sâu và khó hiểu. Ngay 

trong pháp hành minh sát cũng không dễ gì có được những ý niệm rõ ràng 

về vô minh, hành, v.v... 

Ðức Phật quán pháp duyên khởi trước khi và ngay sau khi chứng đắc Phật 

quả. Trong bảy ngày, Ðức Phật hưởng sự an lạc của pháp giải thoát 

(vimuttisukha) và trong đêm của ngày thứ bảy, Ngài quán về duyên hay mối 

quan hệ nhân quả (paccaya) trong pháp duyên khởi. 

Sau khi đã bàn về những pháp đầu của chuỗi nhân quả, giờ đây chúng ta tiếp 

tục bàn về xúc, do duyên lục nhập. Lục nhập - salïàyatana - có nghĩa là sáu 

căn và sáu cảnh trần, đó là: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và sắc, thinh, hương, 

vị, xúc, pháp. Sự tiếp xúc giữa giác quan (căn) và cảnh trần tương ứng được 

gọi là Xúc. Nó là pháp không thể sờ thấy được của đời sống tinh thần, nhưng 

tự nó biểu hiện rõ ràng khi cảnh chạm đúng vào tâm. Ví dụ: Chúng ta bị sốc 

khi thấy một người bị đối xử tệ. Nó làm cho chúng ta run rẩy khi thấy một 

người treo cổ trên nhánh cây. Thấy ma quỉ sẽ khiến chúng ta rùng mình, 

lạnh xương sống, nghe hay đọc một câu chuyện hay thường để lại một số ấn 

tượng không phai trong một thời gian dài. Tất cả những điều này cho thấy ý 

nghĩa của xúc khi có sự va chạm của cảnh vào tâm của con người. 

Sự tiếp xúc mới mẻ và bất chợt thường gây ra những xúc cảm dữ dội và 

những sự bùng phát khát ái, sân hận, v.v... Theo chú giải của bộ Anguttara 

nikàya. Trong thời kỳ cổ đại của vua Dutthagàmani nước Tích Lan, một vị 

Tỳ khưu trẻ tình cờ gặp một cô gái, cô gái cũng nhìn sững sờ vị ấy và cả hai 

đều bị thiêu đốt dữ dội bởi ngọn lửa ái dục đến nỗi họ phải chết. Lại nữa, 

một vị Tỳ khưu lớn tuổi bị mất thần, cuồng loạn khi thất niệm nhìn vào 

hoàng hậu của vua Mahànàga. 

Trong câu chuyện bổn sanh Mudulakkhana jàtaka, Bồ tát là một vị đạo sĩ, đi 

đến hoàng cung để thọ thực. Vị ấy dùng thần thông bay trên không trung. 

Khi đạo sĩ thình lình xuất hiện, hoàng hậu vội vã đứng lên, khiến chiếc áo 

khoác độc nhất trên người tuột xuống đất. Những đường nét diễm kiều, đầy 

khiêu gợi của hoàng hậu đã làm khởi dậy ngọn lửa dục tình mà đã ngủ ngầm 



lâu đời trong người của đạo sĩ. Thần thông của vị ấy đã biến mất, đạo sĩ đi 

bộ về thảo am của mình, không thể ăn một chút vật thực nào, chỉ nằm lăn 

lộn trong đống than hồng của khát dục. 

Khi biết rõ mọi chuyện, đức vua dâng hiến hoàng hậu đến đạo sĩ, vì vị ấy tin 

chắc là thế nào rồi đạo sĩ cũng có thể phục hồi đức tánh cao siêu của mình. 

Ðức vua dặn hoàng hậu phải cố gắng hết sức để đem lại lợi ích cao quý cho 

đạo sĩ. 

Ðạo sĩ nắêm tay hoàng hậu rời khỏi hoàng cung. Sau khi đã ra đến bên ngoài 

cổng hoàng cung, hoàng hậu bảo đạo sĩ trở lại xin đức vua một căn nhà. Vị 

ấy được vua ban một căn nhà cũ, nhưng ở đó đạo sĩ phải đi kiếm một cái 

sẻng và một cái sọt để dọn phân và rác. Cứ thế, đạo sĩ đi lui đi lại hoàng 

cung để xin những thứ lặt vặt trong nhà. Nghe lời hoàng hậu, đạo sĩ chạy đi 

chạy lại hoài như vậy, đến đuối sức mà vẫn không tỉnh ngộ, vì vị ấy đã bị 

ngự trị bởi dục tình và khát ái. Sau khi đã làm xong mọi công việc trong nhà, 

đạo sĩ đến ngồi bên cạnh hoàng hậu và nghỉ một lát. Rồi hoàng hậu thình 

lình giật chòm râu mép của đạo sĩ mà nói rằng: "Ông có biết rằng mình là 

một vị sa môn, mà mục đích của vị sa môn là đoạn trừ phiền não và ái dục 

chăng?" Những lời nói này đã làm đạo sĩ bừng tỉnh tánh điên rồ lầm lạc của 

mình. Sau khi trao lại hoàng hậu cho đức vua, đạo sĩ đi vào Hi mã lạp sơn, 

phát triển thiền quán và đắc thần thông trở lại. Vào lúc thân hoại mạng 

chung, vị ấy được sanh về phạm thiên giới. 

Bài học rút ra ở đây là ngay cả một người có trình độ tâm linh như Bồ tát 

cũng không thoát khỏi ngọn lửa ô nhiễm. Có thể vị đạo sĩ đã tình cờ thấy 

hoàng hậu trước rồi, nhưng sự tiếp xúc không đủ dữ dội để làm cho vị ấy 

phải hoàn toàn ngã quỵ trong tình ái. Chính những ấn tượng rõ nét và tươi 

mát của hoàng hậu đã làm điêu đứng và dập vùi vị ấy trong ngọn lửa dục 

tình và khát ái trong nhiều ngày. 

Trong chuyện bổn sanh Ummadantì, vua Sivi bị mê mẩn khi nhìn thấy vợ 

của vị quan tể tướng là nàng Ummadantì. Tiếng đồn về sắc đẹp của nàng lan 

rộng khắp nơi, khiến đức vua phải sai các vị Bà la môn cố vấn của mình đi 

dò xem nàng có đủ những đặc tánh của một mỹ nhân hay không, nhưng khi 

thấy nàng thì tất cả họ đều sững sờ, ngớ ngẩn trước sắc đẹp của nàng, khiến 

họ mất tự chủ và quên đi việc dò xét mỹ tướng của nàng, mà vui say với tiệc 

tùng, chè chén do gia chủ thết đãi. Ðầy ghê tởm trước tác phong xốc xếch, 

nghiêng ngã, Ummadantì bèn sai người tống cổ họ ra khỏi nhà. Các vị Bà la 

môn bị làm nhục, bèn trở về tâu lại với đứa vua rằng nàng không có đặc tánh 

làm hoàng hậu. Ðức vua không còn ham thích về nàng và vì thế nàng trở 

thành vợ của vị quan tể tướng. 



Tuy nhiên, nàng vẫn quyết định làm cho đức vua thấy sự thật. Vì vậy, khi 

vua đi nhiễu hành quanh thành phố trong một lễ hội, nàng dùng hết khả năng 

để đức vua thấy rõ sắc đẹp và những nét duyên dáng của nàng. Ðức vua gần 

như mất khả năng tự chủ vì bị mê mẩn trước sắc đẹp của nàng. Trở về hoàng 

cung, đức vua không thể ngủ được, cứ lẩm bẩm về nàng và đã trút hết nỗi 

khát vọng của vị ấy trong một câu kệ có nội dung như sau: "Nếu được thiên 

vương ban cho một đặc ân thì vị ấy sẽ xin được ngủ một hoặc hai đêm với 

nàng Ummadantì. Mức độ cảm xúc phần lớn tùy thuộc vào ấn tượng do cảnh 

đem đến. Nếu ấn tượng không rõ, mờ thì nó chỉ tạo ra cảm thọ và sự ưa thích 

yếu, nhưng với những ấn tượng rõ ràng và sống động thì sẽ dẫn đến nhiều 

thọ, ái v.v... 

Sự tiếp xúc có thể dẫn đến tức giận. Chúng ta nổi giận khi thấy đối tượng 

chướng tai gai mắt, và chúng ta sợ hãi trước đối tượng đầy ghê sợ. Những 

lời nói thô lỗ cộc cằn làm chúng ta bực tức. Ngã mạn phát khởi trong chúng 

ta khi chúng ta nghĩ về một điều gì đó làm tăng cường cái ngã của ta, chúng 

ta khởi lên tà kiến khi chúng ta có ý nghĩ sai lầm về linh hồn hay về nghiệp 

quả. Những đối tượng đầy ganh tị sẽ làm chúng ta khởi lòng ganh tị, và 

những đối tượng mà chúng ta muốn sở hữu độc quyền dẫn đến sự bộc phát 

lòng bỏn xẻn. Ðây là những ví dụ về Xúc dẫn đường cho những bất thiện 

nghiệp khởi sanh. 

Thiện nghiệp cũng khởi sanh từ Xúc. Những cảnh có tánh chất thiêng liêng 

làm khởi dậy niềm tin, những người mà chúng ta nên tha thứ hoặc khoan 

dung sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng nhẫn nại, và sự quán niệm về Ðức 

Phật và các vị thánh Tăng A-la-hán sẽ làm cho chúng ta có chánh niệm, từ bi 

v.v...Vì thế, bộ Patisanbhidàmagga nói rằng: "do duyên xúc, có khởi sanh 

năm mươi sở hữu tâm". Bộ sách ấy cho rằng, thọ, tưởng, hành là do duyên 

xúc mà có. 

Chúng ta thấy rằng nhãn xúc xảy ra do con mắt, cảnh sắc và nhãn thức. Pháp 

của Ðức Phật cho thấy sự khác nhau giữa nhãn thức và cảnh sắc. Người 

thường hay lẫn lộn cái trước với cái sau, nhưng Ðức Phật chỉ rõ rằng nhãn 

thức sanh lên từ con mắt và cảnh sắc. Còn Xúc có nghĩa là sự kết hợp của 

con mắt, cảnh sắc và nhãn thức. 

Ðây là nhãn xúc, trong đó ba xứ, là mắt,v.v... tạo nên ba điều kiện cần thiết 

và đủ. Vị hành giả thực hành pháp niệm có thể thấy tánh chất của xúc. Vị 

hành giả niệm rằng: "thấy à, thấy à" vào mỗi lúc thấy khi định phát triển, vị 

ấy bắt đầu thấy ra rằng sự thấy không phải không có nguyên nhân, không 

phải do con người tạo ra, nó là hiện tượng tâm sinh lý, gồm có con mắt và 

cảnh sắc là nhân của nó và nhãn thức là quả của nó. 



Sự tiếp xúc trên các căn dẫn đến các Thọ mà có thể là lạc, khổ hoặc bất khổ 

bất lạc, tùy theo tánh chất của cảnh. Nếu cảnh đẹp, tốt thì lạc thọ sanh khởi. 

Nếu cảnh xấu thì chúng ta có khổ thọ. Nếu cảnh quá quen thuộc, không đẹp 

cũng không xấu thì chúng ta có thọ xả. Thọ xả này không sanh khởi sự bình 

phẩm nào, là khả ái hay không khả ái. Quả thật, nó không còn được công 

nhận là thọ, nhưng nó được cái ngã tiếp nhận. Thực ra, ba loại Thọ này 

không liên quan gì đến cái ngã, mà chúng chỉ là thành phần trong quá trình 

hoạt động của tâm, xuất phát từ Xúc. 

Hiểu pháp duyên khởi tức là thoát khỏi hoài nghi và vô minh. Bởi vì sự giải 

thoát này là điều kiện rất cần thiết của vị hành giả ở giai đoạn đầu tiên bước 

vào thánh đạo, nên cần phải hiểu giáo lý này. Vô minh có khuynh hướng dẫn 

đến hoài nghi Phật, Pháp, Tăng v.v... Có tám loại hoài nghi: 

(1) Nghi Phật: Ðiều này sẽ dẫn đến hoài nghi như sau: "Ðức Phật có phải 

thật sự thoát khỏi mọi phiền não chăng? Hay vị ấy là một người bình 

thường, chỉ đem đến niềm tin mù quáng cho hàng đệ tử?" 

(2) Nghi Pháp: "Có thánh đạo và Niết-bàn, là pháp bảo đảm cho sự đoạn tận 

tham, sân và si chăng?" 

(3) Tăng: "Có thật là có những vị thánh tăng đã thoát khỏi mọi phiền não 

chăng? Hoặc vị Tu-đà-hườn có thật sự đoạn trừ hoài nghi và vô minh, và 

không bao giờ tái sanh vào bốn khổ cảnh chăng? Có chăng vị Tư-đà-hàm 

còn rất ít tham dục và sân? Vị A-na-hàm có thực là đã đoạn trừ hoàn toàn 

dục ái và sân chăng? Hay vị A-la-hán có thực đã đoạn tận mọi ô nhiễm trong 

tâm rồi chăng?" 

(4) Nghi pháp hành: "Pháp hành về giới luật và thiền quán có lợi ích gì cho 

sự tiến bộ tâm linh chăng?" 

(5) Nghi quá khứ: "Ta có mặt trong quá khứ không? Có kiếp trước không? 

Tại sao và làm thế nào mà ta có mặt trong quá khứ? Ta thuộc loại người nào 

trong quá khứ? Trong quá khứ, ta thuộc loài hoá sanh hay thai sanh v.v...?" 

(6) Nghi tương lai: "Ta có còn sau khi chết không? Kiếp sau ta sẽ thành loại 

người nào?" 

(7) Nghi quá khứ và tương lai: Theo các bộ chú giải, hoài nghi này chỉ về 

kiếp sống hiện tại, tức là giữa các kiếp quá khứ và các kiếp tương lai của con 

người. Sự giải thích này phù hợp với kinh tạng Pàli, trong đó nói rằng: "Bấy 

giờ, có hoài nghi về cái ngã của con người trong hiện tại". Hoài nghi như 

vậy có thể hàm chứa những thắc mắc như sau: "Ta có thật là ta chăng? Cái 

ngã hiện hữu hay không hiện hữu? Nếu cái ngã hiện hữu thì nó thuộc loại 

chúng sanh nào, nó lớn hay nhỏ? Tại sao cái ngã hiện hữu và nó hiện hữu 



như thế nào? Có ai đó tạo ra cái ngã hay tự nhiên mà có? Cái ngã từ đâu đến 

và sau khi chết nó sẽ đi về đâu?" 

(8) Nghi duyên khởi: "Hành có thật sự do vô minh về chánh pháp chăng? 

Tái sanh có phải do nghiệp làm duyên chăng? Có thật nghiệp ác cho quả dữ 

và nghiệp thiện cho quả lành trong kiếp tương lai chăng? Có thật chăng mọi 

pháp đều có nguyên nhân? Phải chăng mọi cái đều là sản phẩm của những 

nhân chính và nhân phụ trong sự kết hợp ngẫu nhiên chăng?" Những hoài 

nghi này đều tập trung vào những mắc xích nhân, tức là vô minh, hành, v.v... 

và những mắc xích quả như thức tái sanh v.v... trong chuỗi nhân quả, như đã 

được giải thích rõ ràng trong giáo lý duyên khởi. 

Những hoài nghi này rốt cuộc sẽ làm khởi sanh các tà kiến. Những tà kiến 

trái ngược với pháp duyên khởi đều xuất phát từ những hoài nghi này. Sự 

suy luận về bản chất của đời sống mà quá xa với trí thông minh của con 

người sẽ tạo ra hoài nghi lúc ban đầu và cuối cùng sẽ khiến người ấy chấp 

theo các tà kiến, ảo tưởng. Sự hoài nghi và những tà kiến như vậy là do vô 

minh, không thấy pháp duyên khởi. Người hiểu rõ giáo pháp không còn hoài 

nghi và hết tà kiến. 

Theo sự phân tích rốt ráo, thì một chúng sanh là sự kết hợp gồm các nhân và 

quả như là những pháp vô tình như quả đất, mặt trời, cây cối v.v... Ðịnh luật 

nhân quả ngự trị trên toàn thể vũ trụ, không có cái gì là tạo hoá hay tự phát. 

Khoa học hiện đại đã cung cấp bằng chứng hùng hồn cho sự tùy thuộc tuyệt 

đối của thế giới vật chất, dựa trên ảnh hưởng qua lại của nhân và quả. Khoa 

học có khuynh hướng xác nhận tánh chất chân thật trong giáo lý của Ðức 

Phật về sự tùy thuộc duyên khởi của mọi pháp trong thế gian, hoặc là đời 

sống, tâm hay vật chất. 

Ðức Phật đặt nặng tánh chất duyên khởi nơi đời sống nội tại của con người. 

Giáo pháp không đề cập đến thế giới ngoại tại của vật chất vô tình, vì vật 

chất không có những kiếp sống luân hồi, không bị tái sanh và đau khổ, điều 

quan trọng nhất mà giáo pháp nhắm đến là chúng sanh. Theo giáo lý này thì 

danh sắc, tức chúng sanh, luân hồi qua vô số kiếp sống, và phần lớn sanh 

xuống khổ cảnh. Nhưng nếu chúng ta hiểu quá trình của danh sắc và biết 

hành động khôn khéo thời chúng ta có thể tiến bộ dần dần trên đường giải 

thoát. Dầu chưa được giải thoát, chúng ta cũng có được kiếp sống tốt hơn và 

thường sanh vào các cõi hạnh phúc trong vòng luân hồi. Sự hiểu biết rõ ràng 

giáo lý duyên khởi là điều rất cần thiết, vì nó bảo đảm cho sự đoạn diệt hoàn 

toàn mọi phiền não. 

Chúng tôi đã mô tả vô minh là nguyên nhân của hành và nghiệp hành là 

nguyên nhân của tái sanh. Cũng cần nói thêm vài điều về thức tái sanh. 



Trong một bài kinh của bộ Anguttara nikàya, Ðức Phật ví hành động bất 

thiện hay thiện có cố ý (cetanà) như mảnh đất tốt, thức là hạt giống, và ái 

dục là nước để tưới vào mảnh đất. Việc trồng cây đòi hỏi phải có mảnh đất 

và sự chăm bón. Cũng thế, thức tái sanh nhất thiết phải có mảnh đất dùng 

được là nghiệp, nghiệp làm sanh khởi tiềm năng cho sự tái sanh; và dầu 

những trạng thái trước kia của thức biến mất, tiềm năng tái sanh vẫn gắn liền 

với dòng tâm thức. Như một cây con sắp mọc, dầu nó chưa lộ ra, nhưng chắc 

chắn nó sẽ thành hiện thực trong một môi trường thích hợp, cũng như một 

người phạm pháp là tù phạm tiềm tàng hay một công nhân xuất sắc của một 

cơ quan là người đoạt thưởng tiềm tàng. 

Hơn nữa, sự tái sanh tùy thuộc vào tâm thiện hoặc bất thiện, như sự nẩy 

mầm tùy thuộc vào hạt giống. Thức thiện hoặc bất thiện khởi sanh rồi diệt, 

nhưng chúng mở đầu cho một dòng tâm thức tương tự trôi chảy không 

ngừng. 

Những trạng thái này là kết quả của những tâm thức tạo nghiệp trong quá 

khứ, giống như sự chuyển đổi lớp da của con rắn. Quan trọng nhất là tâm 

thức lúc lâm chung, là tâm tập trung vào nghiệp hay các cảnh kết hợp với 

nghiệp, tức là nghiệp tướng, hay những cảnh tượng của kiếp sau (thú tướng). 

Sự đối mặt với những cảnh tượng như vậy của người sắp chết được gọi là 

hiện khởi tương ưng (upatthànasamangita), đó là dấu hiệu báo trước kiếp 

sống tương lai do hành nghiệp (sankhàrakamma) làm duyên sanh. Về một ý 

nghĩa nào đó, nó đánh dấu sự chuyển tiếp từ tâm tử sang tâm tục sanh, hơi 

giống với sự phát triển từ hạt sang mầm. 

Hạt giống cần nước để biến thành cây con. Không có nước hoặc không có độ 

ẩm trong không khí thì nó vẫn y nguyên, không nẩy mầm được. Dường thế 

ấy, dầu nghiệp hình thành nền tảng cho kiếp sống tương lai, nhưng không có 

sự tái sanh vì không có ái dục. Bởi vậy, đối với các vị A-la-hán, dầu những 

duyên để tái sanh là thức và nghiệp mà các Ngài đã làm khi còn là phàm 

phu, nhưng thức tái sanh không thể sanh lên vì ái dục đã bị đoạn diệt. 

Ái dục vốn có trong những kẻ không phải là A-la-hán và nó rất mạnh trong 

những kẻ phàm phu. Nó làm cho các đối tượng trở nên khả ái và hấp dẫn. 

Nó tạo ra ảo tưởng về khoái lạc, hạnh phúc và hy vọng. Nó giống như một 

cái gì đó tốt đẹp và làm cho con người hy vọng một tương lai hạnh phúc và 

phát đạt. Ái dục làm động cơ thúc đẩy tâm tạo nghiệp, để rồi dẫn đến những 

trạng thái tâm khác. Khi lâm chung, những trạng thái tâm này làm sanh khởi 

nghiệp tướng và thú tướng. Người lâm chung vui thích những tướng khả ái 

và người ấy trở nên tươi tỉnh và phấn khởi. Ðiều này cho thấy rằng những 

hạt giống nghiệp đang nẩy mầm. Người ấy không hoan nghênh những cảnh 



tướng không khả ái, tuy nhiên những cảnh này vẫn gắn bó với người ấy và 

sự chấp ngã cũng dẫn đến sự nẩy mầm những hạt giống nghiệp. 

Do đó, trong trường hợp những người bình thường, sự tái sanh được tạo 

duyên bởi ba yếu tố, đó là: Nghiệp (kamma), tâm thức (citta-vinnàna) - là 

loại tâm nối liền với tâm tạo nghiệp - và ái dục. Nghiệp là mảnh đất màu mỡ 

cho sự tái sanh là điều rõ ràng trong những nghiệp tướng và thú tướng - lúc 

lâm chung, sự nẩy mầm của hạt giống được thấy do sự vui thích của người 

hấp hối trong những tướng này và trong cái ngã của người ấy. Cho nên, sau 

khi chết, có khởi sanh thức tái sanh, được tạo duyên bởi trạng thái tâm trong 

chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống trước. Thức tái sanh làm nẩy sanh 

danh sắc, lục nhập, xúc, thọ và mối tương quan của chúng mà có liên quan 

đến toàn thể kiếp sống. Bởi vậy, về một nghĩa nào đó, chúng ta có thể xem 

thức tái sanh như là hạt giống của kiếp sống hiện tại. Nó gắn chặt với danh 

sắc. Tất cả danh sắc, dầu ở trong hay ngoài thân, đều khổ vì chúng phải chịu 

sự sanh diệt không ngừng, nhưng vô minh làm cho chúng ta không thấy khổ, 

lại tạo ra ảo tưởng và luyến ái, và khiến chúng ta mãi mãi chạy theo cảnh 

trần. Sự giong ruổi của con người như vậy sẽ dẫn đến kiếp sống mới. 

Nhờ có thức tái sanh làm nền tảng cho kiếp sống mới, nên có khởi sanh sắc 

thân, là nền tảng của thức tái sanh, là những sở hữu tâm đồng sanh như xúc, 

thọ v.v... Khi tâm tái sanh dứt, thì những trạng thái tâm khác nối tiếp trôi 

chảy mà có thể làm nẩy sanh những nghiệp thiện hoặc bất thiện như tham, 

sân, vừa lòng, độ lượng v.v... Rồi những trạng thái tâm này dẫn đến hành 

động của thân như đứng ngồi v.v... 

Do đó có câu Phật ngôn như sau: "Cittena niyate loko", có thể dịch thoát như 

sau: "Cái tâm dẫn đầu thế gian, nó kéo thế gian đi đâu tùy thích. Toàn thể 

thế gian đều đi theo cái tâm". Ở đây thế gian chỉ về thế giới của các loài 

chúng sanh. Tâm dẫn tất cả chúng sanh đi đúng đường hoặc sai đường. Tâm 

của người thiện có giới, đức tin, v.v... sẽ dẫn dắt người ấy làm điều thiện. Nó 

khiến người ấy nghe pháp và thực hành thiền quán. Nó đưa người ấy sanh về 

những cõi cao hơn hay đưa người ấy đến mục tiêu Niết-bàn. Ngược lại, tâm 

của người ác sẽ dẫn dắt người ấy tầm cầu các dục lạc và những điều ác. Sau 

khi chết, nó dẫn người ấy xuống khổ cảnh, khiến người ấy chịu nhiều đau 

khổ. 

Câu kệ cho thấy rằng: Tất cả danh sắc đều ở dưới quyền ngự trị của tâm. Nó 

phù hợp với giáo lý duyên khởi rằng: Do thức mà sanh khởi những hiện 

tượng tâm sinh lý như xúc, v.v... Chúng tôi đã mô tả là: Xúc khởi sanh từ 

con mắt hoặc tai, v.v... Như trong trường hợp thấy, nghe cũng bao gồm ba 

yếu tố đó là tai, âm thanh và nhĩ thức. 



Sự nghe không thể có nếu không có tai và âm thanh. Các khoa học gia nói 

rằng những làn sóng âm thanh đi với tốc độ 1,100 ft/s (ft: foot, s: second). 

Ðây là tốc độ tự nhiên của âm thanh. Ðài truyền thanh có thể truyền âm 

thanh đi khắp thế giới trong chốc lát. Khi nó tiếp xúc với tai, nó giống như 

sự phản chiếu trong gưong soi và sự nghe xảy ra. 

Nhưng thật sai lầm khi cho rằng chủ nhân của cái tai nghe âm thanh. Những 

sợi thần kinh của tai đang ở trong một dòng trôi chảy liên tục. Các sắc có 

liên quan mãi mãi sanh và diệt. Chúng giống như những con nước đang chảy 

hoài trong một con sông. Chính sự tiếp xúc của những làn sóng âm thanh với 

dòng sắc pháp mà khởi sanh nhĩ thức. Thức ấy chỉ xảy ra trong một sát na 

tâm (đơn vị nhỏ nhất về thời gian của tâm), rồi diệt mất. Ðiều này được theo 

sau bởi tâm (citta), nó tiếp tục tập trung vào âm thanh, dò xét và quyết định. 

Mỗi tâm như vậy chỉ xảy ra trong một sát na rồi diệt mất. Sau đó, có xảy ra 

bảy sát na tốc lực tâm. Sau bảy sát na ấy là hai chập tư tưởng, cũng tập trung 

vào âm thanh. 

Ðó là tiến trình của tâm liên quan đến sự nghe. Bất cứ khi nào chúng ta nghe 

một âm thanh, thì nhĩ thức được làm mới lại, dựa trên nên tảng của tai và âm 

thanh. Bởi vậy, khi thực hành pháp niệm, hành giả thấy rằng sự nghe xảy ra 

do tai và âm thanh, biết rằng không có người hay chúng sanh nào nghe cả. 

Thực ra hành giả biết về mối quan hệ nhân quả trong sự nghe nhiều hơn là 

sự thấy. 

Như vậy, sự nghe có nghĩa là sự nối kết giữa tai, âm thanh và nhĩ thức. Sự 

va chạm của âm thanh là xúc và nó rất rõ ràng đối với vị hành giả đang hành 

thiền. Một số người rất nhạy cảm đến nỗi khi họ nghe một âm thanh khó 

nghe, thì họ cảm thấy như bị tấn công bởi một âm thanh kinh khủng đang ập 

vào lỗ tai. Thậm chí có một số người giật mình khi một lá cây đang rơi 

xuống. Sự xúc chạm là điều hiển nhiên khi có nhiều loại âm thanh đến với lỗ 

tai của chúng ta và chúng ta chọn lựa, rồi chú ý vào âm thanh mà chúng ta 

muốn nghe. Ðối với những tiếng lớn, chát chúa và xuyên thấu, chúng ta 

không thể tránh không nghe. Chúng ta có thể không nhìn vào một cảnh xấu, 

nhưng chúng ta không thể tránh một âm thanh xấu. 

Chúng ta có những cảm thọ lạc hoặc bất lạc tùy theo âm thanh khả ái hay 

nghịch nhĩ mà chúng ta nghe, trong khi những lời mắng chửi thô lỗ thì đáng 

ghê tởm đối với chúng ta. Khi chúng ta nghe những âm thanh bình thường, 

chúng ta có những cảm giác không vui cũng không buồn. Trong những 

trường hợp như vậy, chúng ta có thể không biết rõ cảm thọ của chúng ta. Vì 

thọ xả quá vi tế đến nỗi chúng ta khó biết được. 



Thực ra, các bộ sách A-tỳ-đàm phủ nhận rằng chúng ta có thọ lạc hoặc bất 

lạc khi chúng ta có thức liên quan đến tai, mắt, mũi hoặc lưỡi, và cho rằng 

đó chỉ là thọ xả. Nhưng đối với vị hành giả thiền quán thì không nên tập 

trung vào nhãn thức, v.v... Vị ấy nên quán toàn thể quá trình tâm mà bao 

gồm thọ lạc (hỷ) đi theo với một số chập tu tưởng, tức là: quan sát tâm, tốc 

lực tâm và tâm mót (tadarammana), và những cảm thọ bất lạc trong những 

tốc lực tâm. 

Hơn nữa, cho dù nhãn thức v.v... có thể là thọ xả vào lúc chúng sanh khởi, 

nhưng chúng sẽ được đi kèm bởi thọ khổ nếu chúng là kết quả của nghiệp 

bất thiện; Ðiều này hiển nhiên, vì trong sự tiếp xúc với những cảnh xấu, 

không khả ái sẽ có những cảm xúc như sợ hãi. Tiếng nổ lớn có thể làm 

chúng ta ù tai, mồ hôi thối có thể khiến chúng ta nhức đầu, trong khi vật 

thực không tốt có thể làm hại sức khỏe của chúng ta. Cũng vậy, thọ xả mà 

do duyên của bốn loại cảnh lạc thì hàm nghĩa thọ lạc. Chúng ta thích nhìn 

những cảnh đẹp, thích nghe những tiếng hay v.v... Ðiều này cho thấy tánh 

chất lạc của thọ xả, vì nó là kết quả của những thiện nghiệp. Về vấn đề này, 

phụ chú giải của bộ visuddhimagga nói rằng: "Thọ xả là sản phẩm tròn đủ 

của nghiệp thấp hèn, có tánh chất khổ và theo đúng nghĩa của nó thì nó có 

tánh chất thấp hèn". Nói cách khác, thọ xả mà phát sanh từ nghiệp bất thiện 

thì cũng giống như bông hoa nở trên đống rác dơ bẩn. Hơn nữa, dầu nó 

không tệ như thọ khổ, nó cũng khó chịu, và vì vậy nó thấp hèn. Thực ra quả 

của nghiệp ác không bao giờ tốt hoặc thoát khỏi đau đớn và khổ não. 

Cho nên khi phân tích về chức năng của thọ trong pháp quán duyên khởi, 

phụ chú giải nói rằng: "Thọ xả làm kết quả của nghiệp bất thiện nên được 

mô tả là khổ, vì nó không đáng ưa thích". Ðiều hiển nhiên là chúng ta có thọ 

lạc khi chúng ta nghe tiếng hay. Những lời nói ngọt ngào thì dễ nghe, trong 

khi những lời nói thô lỗ thì khó nghe. Tánh chất của một số cảm thọ do 

những âm thanh thông thường đem lại thì không rõ ràng và những cảm thọ 

như vậy được gọi là xả. 

Ba loại thọ đi kèm với sự nghe đặc biệt quen thuộc với vị hành giả luôn có 

chánh niệm. Vị ấy biết rằng thọ khổ hay thọ lạc khởi sanh do sự tiếp xúc 

giữa âm thanh và lỗ tai, rằng không có linh hồn hay cái ta cảm thọ, rằng thọ 

khởi sanh và diệt mất liền liền, và biết rằng tất cả mọi cái đều vô thường. 

Khi Ðịnh của vị ấy phát triển thì vị ấy biết rõ sự sanh và diệt không ngừng 

của tất cả ba loại thọ. 

Giống như sự nghe, sự ngửi cũng có nhân duyên của nó, tỷ thức sanh khởi 

do sự tiếp xúc giữa mũi và mùi. Chúng ta không thể ngửi được nếu không có 

mùi hoặc thần kinh mũi. Người mà không có khứu giác thì hiếm thấy. Có 



một lần nọ, tôi gặp một vị Tỳ khưu, vị ấy nói rằng: "Tôi không ngửi thấy 

mùi thơm khi tôi ngửi chiếc khăn có tẩm nước hoa". Dầu mũi có thính cỡ 

nào, bạn vẫn không ngửi thấy mùi nếu bạn bịt mũi hoặc không có mùi gì để 

ngửi. Mùi được ngửi thấy chỉ khi nào nó thoảng đi trong gió và tiếp xúc với 

cơ quan khứu giác. Con người bình thường đầy mê muội và ảo tưởng, cho 

rằng chính con người hay chúng sanh ngửi. Thực ra, đó là sự tiếp xúc giữa 

mùi hương trong gió và các sắc thần kinh mũi trong một dòng trôi chảy liên 

tục, làm sanh khởi tỷ thức. Cũng như sự thấy và nghe, tỷ thức này là một 

quá trình bao gồm chuyển môn hướng tâm, tốc lực tâm, quan sát tâm và 

những giai đoạn khác nữa. Dĩ nhiên, điểm then chốt của vấn đề là tỷ thức, nó 

sanh diệt không ngừng tùy thuộc vào mũi và mùi. 

Tất cả chúng ta đều quen với mùi khó chịu của vật thối hay mùi thơm của 

hoa. Người thường cho rằng chính họ ngửi trong khi vị hành giả thì biết rằng 

đó chỉ là hiện tượng phát sanh do sự kết hợp của mũi, mùi và tâm thức. Vị 

ấy cũng biết dòng chảy vào không ngừng và tánh chất vô thường của tất cả 

mọi thứ. Ðó là điểm khác nhau giữa vị hành giả và người thường. 

Thọ có thể là lạc hay bất lạc tùy theo đặc tánh của xúc. Mùi thơm của hoa 

đem lại cảm thọ lạc, trong khi mùi thối của vật dơ thì khó ngửi. Những mùi 

bình thường đem lại những cảm thọ bất khổ bất lạc và thọ này được gọi là 

thọ xả. Ðó là loại thọ rất vi tế, khiến chúng ta không chú ý đến. Vị hành giả 

niệm về tỷ thức và do đó biết rõ ba loại thọ, sự sanh và diệt của chúng. 

Thiệt thức hay sự biết của cái lưỡi do duyên của lưỡi và vật thực. Nếu không 

có lưỡi hay vị của vật thực thì không thể có thiệt thức (quá trình biết vị), 

nhưng nếu lưỡi bị yếu do bịnh nơi thân mà mất đi cảm giác, thì vật thực 

cũng không thể truyền vị của nó vào lưỡi. Người bình thường tin rằng có 

người ăn và thưởng thức vị. Thực ra, các sắc hình thành cơ quan vị giác mãi 

hoạt động và do sự tiếp xúc của sắc này với vị của vật thực mà khởi sanh 

tâm thức, bao gồm những chập tư tưởng đã được kể ra ở trước. Những sự 

việc diễn ra ở giai đoạn này rất nhanh, tựa như một sát na tâm. Thiệt thức 

biến đổi theo từng sát na, tùy thuộc vào lưỡi và vị. Chính tâm này biết vị 

ngọt, chua, cay v.v... 

Sự kết hợp lưỡi, vị và tâm thức, tiếng Pàli gọi là Phassa (xúc). Ðiều này 

quen thuộc đối với mọi người, nhưng người bình thường cứ cho rằng chính 

họ là người nếm vị. Chỉ có vị hành giả, nhờ chuyên niệm về những biến cố 

của danh sắc xảy ra trong khi đang ăn, mới biết rằng sự biết vị tùy thuộc vào 

cái lưỡi, vị và tâm thức. Về sau, vị ấy càng thấy rõ dòng trôi chảy không 

ngừng và tánh chất vô thường của nó. 



Sự tiếp xúc với vị được theo sau bởi các thọ mà có thể là tốt hoặc xấu tùy 

theo tánh chất của vị. Ăn vật thực ngon sẽ làm chúng ta sảng khoái, chúng ta 

nhăn mặt hay tỏ thái độ không thích khi ăn đồ ăn dở hoặc uống thuốc đắng. 

Cơm mà chúng ta ăn thường ngày thường đem lại thọ xả, dầu là thọ xả, 

nhưng cơ hội được ăn là kết quả của thiện nghiệp. Do vậy, ăn vật thực bình 

thường cũng có tánh chất lạc và dẫn đến luyến ái, nhưng đối với vị hành giả 

có định cao, thường hay niệm về danh sắc, vị ấy biết rõ sự sanh khởi và diệt 

mất của các thọ. 

Một nguồn khác của xúc, thọ v.v... là thân môn (kàyadvàra). Có đoạn kinh 

nói rằng: "Thân thức khởi sanh từ thân hay cơ quan xúc giác và vật xúc 

chạm. Thân xúc khởi sanh từ sự kết hợp của thân, vật xúc chạm và thân 

thức, và xúc làm duyên cho thọ sanh khởi. 

Phần này cần được giải thích một chút. Sự thấy, nghe, ngửi và nếm, mỗi sự 

kiện vật lý này chỉ liên quan đến cơ quan tương ứng của nó, tức là mắt, tai 

v.v... Thức liên quan đến chúng cũng sanh khởi nhưng chỉ ở phần nào đó của 

cái đầu. Những sự kiện tâm sinh lý này bị giới hạn về khu vực và thời gian. 

Bạn biết vị chỉ khi bạn đang ăn, nghe tiếng khi có âm thanh để nghe, còn về 

thân thức nó hiện diện ở bất cứ mọi nơi trên cơ thể. Bạn có cảm giác ở một 

nơi nào đó trên cơ thể bất cứ lúc nào bạn nghĩ đến nó. Bởi vậy, phạm vi của 

nó rộng và thời gian cũng lâu. Ðối với vị hành giả mới bắt đầu thực hành Tứ 

niệm xứ thì việc quán về xúc chạm là quan trọng nhất và do đó, hành giả nên 

biết một ít về điều ấy. 

Sắc thần kinh vi tế mà có thể tiếp nhận sự xúc chạm thì có mặt khắp châu 

thân. Nó hiện hữu trong mỗi phần của thân và như vậy, nó có thể làm sanh 

khởi tâm thức ở khắp mọi nơi qua sự tiếp xúc với sắc trong thân hoặc ngoài 

thân. Những sắc này đều vô thường và ở trong một dòng trôi chảy theo từng 

chốc, từng chốc. Chúng giống như năng lượng của điện đi vào bóng đèn làm 

phát sáng. 

Trong trạng thái trôi chảy không ngừng này, sắc thần kinh thân mà chưa 

diệt, nó đụng với sắc trong thân hoặc ngoài thân, nhờ đó làm sanh khởi thân 

thức. Cũng như sự thấy v.v..., thức này bao gồm một loạt chập tư tưởng như 

tiếp thâu, quan sát v.v... nhưng những tâm này sanh khởi và diệt mất rất 

nhanh khiến thân thức này dường như xảy ra chỉ một sát na tâm. 

Thân thức luôn luôn hiện diện. Nó không rõ ràng khi tâm của bạn chú ý đến 

cảnh khác. Nhưng nếu sự chú ý hướng về thân thì rõ ràng có sự xúc chạm ở 

một nơi nào đó, chẳng hạn như sự tiếp xúc giữa thân và nền nhà, thân với áo 

quần v.v... 



Bởi vậy, vị hành giả niệm về sự đụng của thân sẽ biết rõ những nhân sanh 

của nó. Vị ấy biết rằng sự đụng ấy không phải không có nguyên nhân, rằng 

trên thực tế nó tùy thuộc vào sự liên kết giữa vật xúc chạm và sắc thần kinh 

trong điều kiện khỏe mạnh. Vật xúc chạm được gọi theo Pàli là Photthabba 

(sở xúc) và nó thuộc về ba đại đó là: Pathavì (đất), Tejo (lửa), và Vàyo (gió). 

Nguyên tố đất có thuộc tính là cứng và thô, thuộc tính này sẽ được biết đến 

nếu một người tập trung vào một phần của thân mà chỗ đó hiện ra cảm xúc 

rõ ràng. Tánh mềm cũng được xem là đất, vì tánh mềm và cứng về cơ bản 

không khác nhau. Chúng ta gọi chung là vật mềm khi so sánh với nhiều vật 

khác thô hơn, nhưng nó có vẻ nhám khi nó chạm vào phần mềm của con 

mắt. Bởi vậy, mềm và nhám là những từ tương đối mà chỉ khác nhau về mức 

độ, không phải về loại. Mềm và trơn láng tượng trưng cho tánh cứng, là 

tướng hay điểm đặc trưng của nguyên tố đất. 

Theo các bộ chú giải, cứng là thực chất của đất, dùng làm chỗ trú cho các 

nguyên tố khác mà phải dựa vào nó, và cũng như tất cả mọi vật đều phải dựa 

vào quả đất. Ví dụ: Bột gạo khi trộn với nước trở thành một cục, có thể gọi 

là Pathavì (đất), vì tánh đặc cứng của nó hay tánh cứng vượt trội của nó. 

Những tinh thể của bột được kết hợp và dính lại với nhau nhờ nguyên tố 

nước (àpo), cục bột cũng có chứa nguyên tố lửa (tejo) vì nó có tánh nóng 

hoặc lạnh, cũng như nguyên tố gió, giữ cho cục bột ở dưới dạng giãn nở và 

teo. Như vậy, cục bột này có chứa bốn nguyên tố, và trong bốn nguyên tố 

này thì nguyên tố đất là nền tảng của ba nguyên tố kia. Tất cả ba nguyên tố 

kia cũng gắn liền trong cục bột. Như vậy, cũng như bột gạo là chỗ nâng đỡ 

của nguyên tố nước, v.v..., cũng thế, nguyên tố đất là chỗ nâng đỡ của các 

sắc liên kết với nó. Ðây là chức năng của nguyên tố đất. 

Như vậy, đối với vị hành giả, nguyên tố đất xem ra là nền tảng của những 

nguyên tố ở chung với nó. Ðây là sự hiện khởi của nó (paccupatthàna) và vì 

vậy nó có tánh nặng hoặc nhẹ. Trong bộ Dhammasanganì, một trong những 

bộ sách của tạng Abhidhamma pitaka và chú giải của nó, thì nguyên tố đất 

được mô tả là nặng hoặc nhẹ. Bởi vậy, khi bạn cầm một vật, bạn cảm thấy 

nặng hoặc nhẹ. Cảm giác ấy được bao gồm trong sự hiện khởi của nguyên tố 

đất. Hành giả biết được những đặc tánh của nguyên tố đất qua tánh chất 

cứng, mềm hoặc trơn láng của nó. Vị ấy biết được chức năng của nó, dùng 

làm nền tảng cho những sắc khác. Vị ấy biết sự hiện khởi của nó khi biết có 

những sắc nằm chung với nguyên tố đất, rằng nó mang những sắc khác, nó 

nặng hoặc nhẹ. Ðó là sự nhận biết nguyên tố đất qua đặc tánh, chức năng và 

sự hiện khởi, là sự nhận biết thật sự và cũng là tuệ phân tích tánh chất của 

danh sắc. 



Người bình thường thì gọi nguyên tố đất bằng những từ thông thường như 

tay, chân, áo quần, con người v.v... Cách nghĩ như vậy là sai với chân lý. 

Còn vị hành giả thì biết sự thật qua pháp hành minh sát. 

Nguyên tố lửa có nghĩa là hơi nóng. Ðiều ấy rõ ràng khi chúng ta thay đổi vị 

trí của thân. Tánh chất lạnh cũng là đặc tánh của nguyên tố lửa có ít. Một vật 

nóng hoặc lạnh là tương đối so với những vật khác. Bóng râm của cây là mát 

so với sức nóng của mặt trời, nhưng nó nóng hơn so với hang đá hoặc nhà có 

máy lạnh. Nước trong lu thì mát hơn so với nước ngoài trời, nhưng nó nóng 

hơn so với nước có bỏ đá lạnh. Nóng, ấm và lạnh là những từ tương đối mà 

cơ bản đều là nguyên tố lửa-tejodhàtu. Tejo hay độ nóng cần thiết để làm 

chín hoặc phát triển. Chức năng của lửa là làm cho các vật trở nên chín hoặc 

già. Sự già cỗi và hư hoại của cây cối, nhà cửa, quả đất, đá v.v...đều do sức 

nóng của mặt trời và chính hơi nóng trong thân làm tóc bạc, răng long, da 

nhăn và những dấu hiệu già lão khác. Sức nóng càng nhiều thì quá trình chín 

muồi càng nhanh. Nguyên tố lửa làm cho các sắc pháp mềm đi hoặc dễ uốn. 

Nhờ niệm "nóng, nóng " mà hành giả biết được chức năng của nó, là làm 

mềm hoặc lỏng ra. 

Khi nóng và lạnh hiện bày trong thân, vị hành giả có chánh niệm, biết rõ 

nguyên tố lửa qua các đặc điểm của nó. vị ấy biết chức năng của nó khi biết 

rằng nó làm cho các vật trở nên mềm và dễ uốn. Như vậy, hành giả có trí tuệ 

phân biệt bản chất của danh sắc, vị ấy thoát khỏi ảo tưởng mà người bình 

thường có khi gọi nguyên tố lửa là một thực thể như tay, chân, đàn ông, đàn 

bà v.v... 

Nguyên tố gió có đặc điểm là cương giãn. Nến bạn ngồi thẳng và ưỡn lưng, 

rồi quan sát, bạn sẽ thấy tánh cương giãn. Lại nữa, hãy duỗi tay và chú tâm 

vào bên trong cánh tay, bạn sẽ thấy tánh cương giãn ở đó. Bởi vậy, nếu bạn 

ngồi niệm: "Ngồi à", bạn sẽ biết các đặc điểm của nguyên tố gió. Bạn biết nó 

không phải là ta, linh hồn v.v... mà chỉ là tánh cương giãn và tuệ quán thấy 

rõ bản chất thực của nguyên tố gió là quan trọng. 

Kết quả là tâm của vị ấy không trụ vào thực tánh của các nguyên tố. Một số 

vị thầy thường khuyên chúng ta tin rằng tất cả những ý niệm thông thường 

sẽ bị loại bỏ vào lúc ban đầu, nhưng điều này khó xảy ra. Thực khó cho 

người nào mới hành thiền mà vượt qua những triền cái và được thanh tịnh 

trong tâm và niềm tin. Có những trường hợp ngoại lệ, là những người nghe 

pháp từ Ðức Phật và chứng đắc thánh đạo, nhưng kiểu chứng đắc như vậy 

đối với những người khác thì không thể nghĩ bàn. 

Mới hành minh sát không thể có tuệ quán được. Trong khi quán danh sắc, 

hành giả phát triển định một cách mạnh mẽ. Nhờ đó mà sự phóng tâm ít xảy 



ra và niệm choán chỗ. Chỉ vào giai đoạn thanh tịnh này, tuệ thấy thực tánh 

của danh sắc mới khởi sanh. Dầu vậy, những ý niệm thường tình vẫn còn 

dây dưa trước khi có được tuệ diệt (bhanganàna), là tuệ thấy rõ sự diệt của 

tất cả danh sắc. 

Bởi vậy, bộ Visuddhimagga có đoạn nói rằng: Vào giai đoạn trước của tuệ 

quán sanh diệt trí (ubayabbayanàna), hành giả thường thấy "các loại ánh 

sáng, hoa trên điện Phật, các loại cá hoặc rùa trong biển". Nhưng sau đó, cả 

danh sắc, đối tượng của tâm quán lẫn tâm quán đều được thấy đang diệt đều 

đặn. Những ý tưởng thông thường về hình tướng, loại này, loại kia, đều 

không còn sanh khởi. Về mặt này, Visuddhimagga nói rằng: "Sự chú ý tập 

trung vào sự diệt, sự biến mất". 

Do đó, mới ban đầu hành giả chỉ biết đối tượng mà vị ấy quán theo đúng 

phương pháp. Tánh cương giãn (vàyo) rõ ràng vào lúc dở bàn chân,v.v... Ðể 

cho chúng ta thấy rõ điều này, Ðức Phật dạy rằng: "Khi hành giả đi vị ấy 

biết mình đang đi". Ở đây, hành giả được khuyên nên biết một sự việc là vị 

ấy đang đi, chứ không bảo vị ấy quán tánh cương giãn của nguyên tố gió. 

Ðiều này có nghĩa là các tên gọi không cần thiết. Cần thiết nhất là thấy các 

pháp như thật. Hành giả có thể niệm chúng như cách dùng từ phổ thông. Lại 

nữa, nguyên tố gió hiện bày trong sự chuyển động của bất cứ phần nào trong 

thân. Sự nhận biết tánh cương giãn trong sự chuyển động như vậy hoặc ở cái 

bụng đang phồng lên, xẹp xuống, có nghĩa là biết thật tướng của nguyên tố 

gió. Tánh chùn lỏng cũng là của tướng gió, vì chúng ta nói một cách tương 

đối khi nói về mức độ chắc hay lỏng lẻo của bất cứ vật gì. 

Chức năng của nguyên tố gió là chuyển động, nghiêng cúi hoặc dời chỗ. Vị 

hành giả biết sự chuyển động của tay khi co tay và nhờ đó biết được thực 

tánh của nguyên tố gió, vị ấy cũng biết về nó khi chú tâm vào sự đi, v.v... 

Trong những lúc như vậy, vị ấy không nghĩ đối tượng là đàn ông, đàn bà, 

thân v.v... Vị ấy chỉ biết sự chuyển động từng phần bao hàm ý nghĩa của 

nguyên tố gió. Vị ấy cũng biết cái gì đó đang đẩy hoặc dẫn một cái khác từ 

chỗ này đến chỗ kia. Như vậy, vị ấy biết nguyên tố gió qua hiện tượng xuất 

hiện trong tầm suy nghĩ của vị ấy. Ðây là sự nhận biết bởi sự hiện khởi mà 

kinh sách mô tả như sau: "Abhinìhara paccupatthàna pháp hiện khởi của 

nguyên tố là sự dẫn đi". 

Tất cả ba nguyên tố tiên khởi - Pathavì, Tejo và Vàyo - chỉ được biết qua 

kinh nghiệm. Bạn không thể biết chúng qua sự nghe, v.v... Bạn có thể nghe 

âm thanh của một cái gì đó, nhưng bạn không thể nói nó là thô hoặc mềm, 

nóng hoặc lạnh, cứng, chắc hoặc di động. Mùi, vị hay hình sắc cũng chẳng 



làm cho bạn biết chút nào về đặc điểm của chúng. Tuy nhiên, niềm tin chung 

là chúng ta có thể nhận diện các nguyên tố qua sự thấy. 

Rõ ràng là một tảng đá hay cục sắt bình thường cho chúng ta cảm giác cứng, 

điều này không thể thấy mà biết được. Ðiều ấy chỉ do sự nghiệm ra dựa vào 

kinh nghiệm quá khứ. Cái mà chúng ta thấy chỉ là hình sắc mà đôi khi cho 

cảm giác sai, như khi chúng ta bước trên một vật gì đó mà chúng ta cho là 

đất cứng và để rồi ngã nhào xuống hố lầy, hoặc khi chúng ta bị phỏng tay do 

cầm phải một thanh sắt nóng một cách vô ý. 

Chúng ta cũng không thể biết nguyên tố gió qua sự thấy trực tiếp mà chỉ có 

thể biết qua thực nghiệm. Chúng ta thấy rằng một vật đang chuyển động vì 

chúng ta thấy nó ở chỗ này và chỗ kia, và ý tưởng về sự chuyển động của nó 

chỉ là sự suy ra do sự quan sát những sự dời chỗ của nó. Tuy nhiên, khi một 

trong hai chiếc tàu ở hai đường rây khác nhau không chuyển động thì chiếc 

tàu kia tựa như đang chuyển động và đối với hành khách đang ở trong chiếc 

tàu đang chạy nhanh thì cây cối ở bên ngoài tựa như đang chạy theo chiều 

ngược lại. Những ảo giác này cho cái thấy mà chúng ta không thể nào tin 

vào con mắt của chúng ta để có được sự thật về sự chuyển động. 

Một lần nọ, có một ông lão thiện nam, là người thích hành thiền, ông ta kể 

cho tôi nghe một cuộc đàm đạo giữa ông với sư thầy của ông ta rằng khi ông 

ta cầm cái gối và lắc nó, ông ta hỏi vị sư kia rằng: 

-Bạch sư thầy, bây giờ sư thấy pháp nào đang diệt? 

-Bần tăng thấy nguyên tố gió đang diệt. 

-Bạch sư thầy, sư đã trả lời sai rồi. Cái mà sư thấy bằng mắt chỉ là sắc. Nếu 

sư có chánh niệm trong lúc thấy, thì chỉ biết cách xảy ra liên quan đến cảnh 

sắc mà thôi. Sư không thể thực nghiệm biết gì về nguyên tố gió cả trong lúc 

sư đang thấy. Minh sát là pháp hành để nhận biết tánh thực của các pháp qua 

thực nghiệm. Chỉ sau đó, các sự kiện mới được ghi nhận và biết được qua sự 

suy luận. 

Quán mỗi cảnh qua năm căn tương ứng với nó là điều tự nhiên. Nguyên tố 

gió là đối tượng chỉ được biết qua sự tiếp xúc của thân. Chúng ta có thể biết 

được sự chuyển động của nguyên tố gió nếu chúng ta quán trong lúc đang đi, 

đang cúi, v.v... Bây giờ, nếu không tiếp xúc với gió mà sư nói là biết nó 

đang diệt. Ðiều sư nói không tự nhiên và sai". 

Thay vì dựa vào bài kinh niệm xứ và những bài kinh khác để thực hành giáo 

pháp, một số vị thầy chỉ đưa ra những lời chỉ dẫn có tánh chất suy luận, dựa 

vào những bộ sách A-tỳ-đàm, là những bộ sách bàn về các pháp một cách 

độc quyền. Có những vị hành giả thực hành theo những lời chỉ dẫn này. Sự 



thực hành có đem lại lợi ích cho họ về mặt tâm linh, nhưng họ không thể 

dựa vào đó để chứng đạt tuệ quán thật sự và các tầng thánh đạo. Cũng có 

ngoại lệ dành cho một ít hành giả có phước đặc biệt, những người này đạt 

được tuệ quán mà không cần qua những bước thực hành căn bản, chỉ qua sự 

suy quán. 

Ðiều hay nhất là thực hành theo sự chỉ dạy của Ðức Phật trong bài kinh Tứ 

niện xứ và quán các hiện tượng khởi sanh từ sáu căn. Theo lời Ðức Phật: 

"Ðây là con đường duy nhất - Eka-yàno-maggo". Trong trường hợp căn làm 

khởi sanh tâm thức, chúng ta nên chú tâm ghi nhận và thấy được thân xúc 

khi chúng ta biết được sự xúc chạm của thân ở bên trong hoặc bên ngoài. 

Nếu không, xúc ấy sẽ mở đường cho vô minh và những phiền não khác ngự 

trị chúng ta. Chúng ta có khuynh hướng chấp theo các ảo tưởng về sự trường 

tồn, lạc và hữu ngã. Như vậy, qua sự tiếp xúc, chúng ta bị luyến ái theo các 

phần nào đó trong cơ thể, chúng ta cho chúng là thường tồn và chúng ta làm 

nổi bật những cái mà chúng ta ưa thích hơn. Nếu chúng ta quán niệm mỗi 

xúc chạm và nhận ra tánh chất đầy cảm xúc, vô thường, bất toại nguyện và 

vô ngã của chúng, thì sẽ không có sự luyến ái và chúng ta đi đúng con 

đường minh sát, chắc chắn sẽ dẫn đến sự giác ngộ và Niết-bàn. 

Sắc thần kinh thân (kàyapasàda) là một chất đặc biệt, có mặt ở toàn thân khi 

nó ở trong điều kiện khoẻ mạnh. Có nhiều vật như quần áo, gió và những vật 

khác, làm khởi sanh những cảm xúc về thân. Thân cũng có nhiều phần như 

tóc, da, chúng là nguyên nhân tạo ra sự xúc chạm. Như vậy, luôn luôn có 

những vật xúc chạm ở trong thân lẫn ngoài thân, để sắc thần kinh tiếp nhận 

chúng. Rõ ràng là có những sự xúc chạm ở mọi nơi trên thân và không có 

chỗ nào, dầu nhỏ, mà không thể tiếp nhận sự xúc chạm và sự xúc chạm này 

làm khởi sanh thân thức. 

Do sự có mặt của sắc thần kinh thân, vật xúc chạm và thân thức, có khởi 

sanh xúc rất rõ ràng. Cảm xúc khả ái làm khởi sanh thọ lạc trong khi cảm 

xúc không khả ái đem lại thọ khổ. Cảm xúc càng mạnh thì thọ càng nhiều. 

---o0o--- 

[Phần 06] 

Mối Liên Hệ Giữa Ý Môn Và Thức 

Ý thức (Mano-vinnàna) làm công việc suy nghĩ, nghĩ ra và hiểu biết, có 

nguồn gốc của nó ở tâm và đối tượng của tâm. Tâm mà hình thành nền tảng 

của nó là tâm hữu phần (bhavanga-citta), là loại tâm mà chúng ta có từ lúc 

thọ thai. Nó xảy ra không ngừng tùy theo nghiệp. Nó là nền tảng của sự nhận 

biết. Khi chúng ta ngủ say thì đời sống tinh thần của chúng ta hoàn toàn là 



tâm hữu phần. Và nó trở nên tích cực khi đối diện với cảnh của tâm và nó 

khởi sanh ý định và sự nhận biết. Bởi vậy, chúng ta có thể suy nghĩ và biết 

chỉ dựa vào nền tảng là hữu phần. Thực ra, tâm này luôn có mặt dù không có 

ý định và sự nhận biết, nhưng bhavanga có thể dẫn đến các sự hiện diện của 

tâm chỉ khi nào nó mạnh. 

Có những lúc chúng ta không thể suy nghĩ thì chúng ta ngủ gật hoặc sự suy 

nghĩ của chúng ta có thể vô dụng, bất chấp sự cố gắng của chúng ta và điều 

này do bởi bhavangabị yếu. Như vậy, chính bhavanga có ít mục đích. Nó trở 

nên tích cực chỉ khi nào nó có cảnh mới. Do đó, nó được gọi là 

bhavangacalana (hữu phần dao động) hay bhavangapaccheda (hữu phần dứt 

dòng). Hữu phần đứt dòng làm khởi sanh ý định và sự nhận biết. Theo các 

bộ chú giải, àvajjana, chuyển hướng tâm hay sự hướng về cảnh của tâm, 

cũng được xem là nền tảng cho sự hoạt động của tâm. Nó khởi sanh như là 

trạng thái của tâm đối với cảnh. Nếu nó có cảm giác và nhạy bén, thì nó có 

sự ghi nhớ tất cả sự kiện quan trọng và các cảnh. 

Nhà văn hay xem xét những sự kiện quan trọng để viết sách và người xướng 

ngôn thường chọn những từ thích hợp để nói, làm cho bài viết và bài nói 

chuyện của họ được hoàn hảo. Hơn nữa, chuyển hướng tâm này dẫn đến 

những tâm tạo ngiệp thiện hoặc bất thiện, tùy theo sự chuyển hướng của nó 

về mục đích tốt hay xấu. Nó mở đường cho sự suy xét và nhận biết vì chúng 

ta thực sự biết rằng ý định và sự nhận biết khởi sanh từ chuyển hướng tâm. 

Bởi vậy, có câu: "Mananja - tâm là nền tảng", nên được hiểu là cũng ám chỉ 

đến chuyển hướng tâm. 

Quan trọng ngang hàng với sự hoạt động của tâm là cảnh của tâm. Cảnh 

pháp luôn luôn sanh khởi khi chúng ta suy xét vấn đề. Nếu không có cảnh 

pháp thì sự hoạt động của tâm không thể xảy ra được. Như vậy, đôi khi 

chúng ta muốn suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra được, và chúng ta không 

thể nhớ lại những sự kiện chính hay những đối tượng cần thiết. Do vậy, sự 

hoạt động của tâm tùy thuộc vào tâm ý (bhavanga - hữu phần), chuyển 

hướng tâm và cảnh của tâm. 

Theo các bộ chú giải, quả tim hình thành nền tảng vật chất cho tất cả mọi sự 

kiện của tâm. Nhưng ngày nay, các bác sĩ phương Tây đã lấy đi quả tim bịnh 

hoạn của người bịnh và thay vào đó bằng một vật thay thế tốt hơn. Cuộc thí 

nghiệm không hoàn toàn thành công, nhưng báo chí đăng tin rằng quả tim 

mới hoạt động được vài ngày. Tin này có thể làm khởi lên một số hoài nghi 

về vai trò của quả tim trong đời sống tinh thần của nhân loại. 

Có hai cách lý giải phù hợp với vấn đề này. Dầu quả tim bị lấy đi, nhưng sức 

mạnh chính của nó chưa bị diệt và tâm bhavangacitta có thể vẫn còn dây dưa 



ở chỗ của nó, giống như cái đuôi của con thằn lằn vẫn còn cựa quậy sau khi 

nó bị đứt. Hơn nữa, tâm bhavangacitta có thể hoạt động trở lại khi vật ghép 

hoạt động bình thường nhờ máu của thân, cũng như tế bào mới hay con mắt 

mới được ghép có sắc thần kinh mới. Hoặc chúng ta có thể giải quyết vấn đề 

dựa vào bộ Patthàna của tạng A-tỳ-đàm, là bộ sách mô tả nền tảng của ý 

thức (Manovinnàna) là "cơ quan vật lý ấy làm duyên cho tâm như là nền 

tảng của nó". Bộ sách ấy đặc biệt không đề cập cơ quan nào của cơ thể. Như 

vậy, theo bộ sách này, chúng ta có thể thừa nhận rằng một phần nào đó của 

cơ thể là chỗ dựa của tâm, có lẽ là một phần nào đó ở trong đầu. Những ai 

không muốn định vị tâm ở trong quả tim, có thể xem cái đầu là nền tảng vật 

chất của nó. 

Trong phần chú giải của tạng A-tỳ-đàm có nêu ra sự so sánh giữa con nhện 

và sự vận hành của tâm. Con nhện dệt mạng để bắt ruồi muỗi. Nó làm như 

vậy theo bản năng chỉ vài ngày sau khi nở ra. Ngược lại, một đứa bé dầu đã 

một năm tuổi vẫn không làm gì được cho chính nó. Con nhện nằm chờ đợi 

giữa mạng nhện, ăn bất cứ con vật nào bị vướng vào đó và trở về chỗ trú của 

nó, dường thế ấy, bhavanga hay manovinnàna có chỗ trú của nó là quả tim. 

Và cũng như những sợi tơ trên tổ nhện nối kết chỗ trú của nó với vùng xung 

quanh, thì máu được bơm từ quả tim chảy đi qua các ống dẫn máu và truyền 

đi khắp cơ thể. Bởi vậy, cảnh sắc trong con mắt tác động vào tâm 

bhavangacitta ở trong quả tim và biến tâm ấy thành nhãn thức v.v... qua suốt 

quá trình tâm (vithi), rồi trở về chỗ trú đầu tiên của nó. Âm thanh, mùi v.v... 

cùng với những căn tương ứng cũng tương tự như thế. 

Bây giờ, điều rõ ràng là bhavanga cùng với hoạt động nguyên thủy của nó, 

tức là suy nghĩ và biết, hình thành động cơ chính trong đời sống tinh thần 

của chúng ta. Khi có cảnh sắc, nhãn thức khởi lên với con mắt là nền tảng 

của nó và rồi ý thức (Manovinnàna) suy xét về nó. Ðiều tương tự cũng được 

áp dụng với nhĩ thức v.v... với tai, mũi và lưỡi là nền tảng của chúng. Về 

thân thức, phạm vi của nó rộng rãi vì nó tùy thuộc vào kích cỡ của thân. 

Khi cảnh không rõ thì Manovinnàna thống trị đời sống tinh thần của chúng 

ta. Ðôi khi chúng ta trầm ngâm trong sự suy nghĩ đến nỗi chúng ta không 

lưu ý tất cả các cảnh bên ngoài. Thậm chí sự suy nghĩ miên man về một vấn 

đề quan trọng làm chúng ta quên cả ngủ. Khi ấy, chúng ta bị ám ảnh bởi 

những ý nghĩ sanh lên liên tục trên nền tảng hoạt động của tâm, mà điều kiện 

cần thiết là bhavanga, àvajjana và các cảnh pháp của tâm. Ðối với vị hành 

giả quán niệm mỗi ý nghĩ khi nó khởi sanh, những ý nghĩ này xem ra sẽ sanh 

khởi và diệt mất từng phần một cách riêng biệt. 



Mỗi sự kiện của tâm tùy thuộc vào sự có mặt của tâm, đối tượng của tâm và 

sự nhận biết. Ðiều này được theo sau bởi sự tiếp xúc với những cảnh trong 

tâm. Những hình ảnh này, có thể thực hoặc không thực, có hiện hữu hoặc 

không hiện hữu, chúng có mặt trong sự tưởng tượng bất cứ lúc nào mà 

chúng ta suy nghĩ hoặc định làm điều gì. Ðiều này quen thuộc đối với những 

người đã từng đọc những câu chuyện bổn sanh. Ðọc những câu chuyện này 

gợi lên những hình ảnh về các lâu đài và vua chúa theo sự tưởng tượng của 

họ. Chúng xa vời với sự thật về lịch sử, vì những câu chuyện ấy có nguồn 

gốc ở Ấn Ðộ, con người và địa phương được mô tả trong những câu chuyện 

bổn sanh phải phù hợp với văn hoá và cách sống của người Ấn Ðộ. 

Những cuốn sách tiểu thuyết hiện đại làm gợi lên những hình ảnh về phố 

chợ, làng mạc, đàn ông, đàn bà, tội phạm, v.v... Người đọc biết rằng tất cả 

những hình ảnh này có tính chất hư cấu và tưởng tượng, thế mà khi đang 

đọc, chúng hiện ra như thực và vì thế sự khoan khoái, buồn thương và những 

tình cảm khác dậy lên trong độc giả. Tất cả những điều này là do sự tiếp xúc 

với những hình ảnh trong tâm. 

Trong bài kinh Phạm Võng, Ðức Phật dạy rằng: "Những giáo lý và các niềm 

tin này xuất phát từ sự tưởng tượng sinh động, làm cho chúng trở nên rõ 

ràng giống như thực". Tóm lại, sự tưởng tượng sinh động là cần thiết khi 

chúng ta nói, viết, củng cố đức tin, suy nghĩ hay chỉ để cho tâm phóng đi tự 

do. 

Sự tưởng tượng dẫn đến cảm thọ. Những hìng ảnh khả ái gây ra thọ lạc, như 

những hình ảnh liên quan đến sự giàu có trong quá khứ của chúng ta hay sự 

thịnh vượng sẽ có trong tương lai. Nói cách khác, những hình ảnh không khả 

ái làm cho chúng ta không vui, nghĩ về nỗi khổ trong quá khứ là làm sống lại 

những kỷ niệm đau buồn và suy nghĩ về những phiền toái có thể xảy ra trong 

tương lai cũng làm chúng ta không kém buồn khổ. Nguyên nhân của những 

điều khổ như vậy có thể hoàn toàn do tưởng tượng mà ra, như trường hợp 

những người ta thán về tin tử biệt của một người quyến thuộc, nhưng về sau 

mới biết rằng người ấy chưa chết. 

Hình ảnh không tốt cũng không xấu sẽ làm khởi sanh thọ xả. Khi ấy, chúng 

ta không vui cũng không buồn. Quả thật chúng ta có ấn tượng là không cảm 

thọ chút nào cả, những điều này cho thấy bản chất vi tế của thọ xả mà theo 

các bộ chú giải, sẽ được biết qua ví dụ về dấu chân của con nai. 

Khi con nai chạy qua một tảng đá lớn, dấu chân bị mất đi vì con vật không 

để lại dấu chân trên đó, nhưng nếu dấu chân được tìm thấy ở cả hai bên 

đường mòn, chúng ta có thể kết luận rằng con vật đã đi qua tảng đá. Cũng 

vậy, hành giả cũng biết rõ các thọ lạc và bất lạc. Khi có thọ xả, vị ấy không 



lưu ý đến nó và chỉ chú ý đến sự thấy, nghe, v.v... Nhưng sau đó, vị ấy lại có 

thọ lạc hoặc bất lạc và vì vậy vị ấy kết luận rằng trước đó vị ấy có thọ xả 

trong khi đang niệm về những sự kiện thông thường của tâm. 

Bởi vậy, Ðức Phật dạy rằng: "Do có tâm và cảnh của tâm, ý thức sanh khởi; 

Sự có mặt của tâm, cảnh của tâm và ý thức dẫn đến ý xúc, và do có ý xúc, 

thọ sanh khởi". 

Ðây hoàn toàn là một quá trình trong mối quan hệ nhân và quả, mà chẳng có 

liên quan gì đến chúng sanh, ngã, tạo hoá hay bất cứ sự ngẫu nhiên nào. 

Tiếng Pàli: "Dhamma - Pháp", chỉ về năm cảnh cũng như các cảnh do tưởng 

tượng ra. Năm cảnh lại trở thành đối tượng chú ý của hoạt động tâm. Bởi 

vậy, Manovinnàna bao gồm cả thảy sáu cảnh, tức là cái đã thấy, đã nghe, 

v.v..., và cái mà người ta chưa thấy, chưa nghe v.v... Mỗi cảnh đều dẫn đến 

xúc và xúc làm khởi sanh thọ. 

Ðối với người thường, những sự kiện của tâm như vậy gắn liền với ý tưởng 

về ngã. Ý tưởng như vậy là ảo tưởng, không phù hợp với chuỗi nhân quả. 

Ðiều này được vị hành giả có chánh niệm nhận biết qua thực nghiệm. Vị ấy 

quán niệm mỗi pháp trong tâm, truy cứu nguyên nhân của nó và trở nên biết 

rõ bhavanga, àvajjana cũng như cảnh của tâm. Như vậy, qua thực nghiệm, vị 

ấy biết rằng mỗi pháp trong tâm chỉ có nghĩa là mối tương quan giữa nhân 

và quả, không có gì là ngã, tạo hoá hay ngẫu nhiên. 

Vị ấy cũng biết rằng sự hoạt động trong tâm dẫn đến xúc, rồi xúc sanh thọ. 

Kiến thức của vị ấy không phải là kiến thức sách vỡ, mà là sự hiểu biết qua 

thực nghiệm. Vị ấy theo sát và quán niệm mỗi sự kiện của tâm. Nếu tâm 

chạy về với nhà của vị hành giả trong khi đó vị ấy đang tu niệm ở thiền 

đường, và vị ấy hướng sự chú ý đến đó, thì sẽ có sự tiếp xúc giữa tâm của vị 

ấy với cảnh là quê nhà. Cũng thế, những sự tiếp xúc với ngôi chùa 

shwedagon hay một xứ xa xôi nào đó xảy ra khi đó vị ấy niệm và quán sát 

những tư tưởng tương ứng làm phân tán tâm của vị ấy. Sự tiếp xúc với các 

cảnh của tâm gọi xúc - Phassa. 

Ðiều rõ ràng không kém đối với vị hành giả là thọ phát sanh từ xúc. Trong 

khi hành giả đang hành thiền, vị ấy cảm thấy vui sướng khi đó vị ấy bỗng 

nghĩ đến một điều gì đó mà làm cho vị ấy vui thích; Cảm thấy buồn khi nghĩ 

về chuyện buồn; Muốn cười khi nghĩ đến điều gì có tính chất tiếu. Bởi vậy, 

vị ấy biết rằng thọ chỉ là kết quả của xúc. Nhưng tuệ quán của vị hành giả 

quán niệm về danh sắc vào mỗi lúc khởi sanh của chúng còn sâu hơn sự hiểu 

biết về nguồn gốc của thọ. Bởi vì, khi đó vị ấy phát triển định, vị ấy thấy 

rằng đối tượng của nội quán của vị ấy cũng như yếu tố chủ thể của nó, tức là 

thức, đều diệt mất. Bởi vậy, vị ấy đạt được tuệ quán về tánh vô thường của 



tất cả các pháp, tức là sự suy nghĩ, cảm thọ v.v... biết được tánh chất bất toại 

nguyện và không đáng tin cậy cùng tánh chất vô ngã của chúng. Tuệ quán 

như vậy là sự giác ngộ qua thực nghiệm và sự lãnh hội giáo lý duyên khởi. 

---o0o---  

Tóm Tắt 

Ở phần đầu của bài pháp, chúng tôi đã giải thích về những mắc xích của 

chuỗi nhân quả cho đến thọ, là pháp khởi sanh từ xúc. Bây giờ, chúng tôi xin 

tóm lược những điều đã nói. 

Vô minh là sự mê mờ, không thấy Tứ diệu đế. Nó làm cho kẻ phàm phu 

không thấy được tánh chất vô thường và vô ngã của các pháp. Bởi vậy, họ 

suy nghĩ, nói và làm với hy vọng được hạnh phúc trong kiếp hiện tại và mai 

sau. Những nghiệp về thân, khẩu và ý này thuộc thiện hoặc bất thiện và 

chúng cũng được gọi là hành (Sankhàra). 

Hành làm sanh khởi kiếp sống mới. Người lâm chung có những cảnh hồi 

tưởng về nghiệp đã tạo, và những cảnh về kiếp tương lai hiện rõ nét và làm 

duyên để một cái thức mới của kiếp sống mới khởi sanh. Nếu không có cảnh 

đặc biệt nào liên quan đến thức mới, thì ấn tượng lâm chung của kiếp sống 

mới làm cảnh cho thức mới khởi sanh nhiều lần. 

Tâm Bhavangacitta này bắt đầu hoạt động vào lúc thấy, v.v... Khi ấy, có 

sanh khởi nhãn thức, do duyên của con mắt và cảnh sắc. Nó là thành phần 

của trạng thái tâm thức, nghĩa là toàn bộ đời sống tinh thần đều do duyên 

hành. Cái chúng ta thấy, nghe, v.v..., có thể là khả ái hoặc không khả ái và 

bản tánh tương ứng của nhãn thức, nhĩ thức, v.v... đều tùy thuộc tánh chất 

thiện hay bất thiện trong quá khứ của chúng ta, tức là nghiệp thiện hoặc 

nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ. 

Ðiều này áp dụng cho cả thảy sáu loại thức khởi sanh từ sáu cảnh. Loại thức 

cuối cùng ngấm ngầm trong hoạt động của tâm, bao gồm sự suy nghĩ, tưởng 

tượng, quyết chí, v.v... tùy thuộc vào Bhavanga-citta, àvajjana-citta, nền tảng 

vật chất (sắc ý vật) và cảnh của tâm. Sự hoạt động tinh thần này 

(manovinnàna) bao gồm bảy chập tư tưởng (javana) và hai chập tư tưởng 

khác (tadarammana). Ở đây, Tadarammana là sản phẩm của nghiệp thiện 

hoặc bất thiện. Javana không phải là sản phẩm như vậy, mà theo 

Abhidhamma nó được gọi là vinnàna do duyên hành, trong đó nó sanh khởi 

từ bhavanga, sản phẩm của bhavanga. 

Cùng với sự sanh khởi của vinnàna, cũng có sanh khởi những hiện tượng 

tâm sinh lý khác (cetasikas và rùpas). Như vậy, vinnàna dẫn đến nàma-rùpa 

(danh sắc), nhưng vinnàna được theo sau bởi sáu xứ và sáu xúc. Xúc có 



nghĩa là sự kết hợp của tâm, cảnh của tâm và căn (cơ quan xúc giác). Nó làm 

sanh khởi thọ, mà có thể là thọ lạc, thọ khổ hoặc bất khổ bất lạc. Loại thọ 

thứ ba được gọi là thọ xả, là loại thọ khiến chúng ta tin tưởng rằng không có 

loại thọ nào cả, nhưng theo abhidhamma, thực ra nó là sự khoái lạc vi tế, 

hàm ý sự vắng mặt của cái khổ khó chịu. 

---o0o---  

Thọ Dẫn Ðến Ái 

Do có thọ lạc hay khổ nên có khởi sanh ái. Ái có nghĩa là sự ham muốn hay 

thèm khát cảnh dục mà nó không có, hay nếu đã có rồi thì nó muốn được 

nhiều hơn. Nó không biết thoả mãn, vì tất cả cảnh dục làm vừa ý nó nên nỗi 

khao khát của nó không thể nào thoả mãn được. 

Bởi vậy, một vị trời nói rằng các vị chư thiên giống như các ngạ quỉ ở chỗ là 

các ngạ quỉ rất đói khát, vì ở trong thế giới ấy, chúng chẳng có gì để ăn hay 

uống, cũng thế các vị chư thiên luôn luôn thèm khát dầu họ đang đắm chìm 

trong tất cả các loại dục lạc. Ðiều này nghe ra tất thú vị, vì thọ mạng của các 

vị chư thiên ở cung trời Ðao lợi tính ra hằng triệu năm theo thời gian ở quả 

đất và mạng sống còn lâu hơn nữa ở các cõi trời cao hơn, như Dạ-ma, Hoá 

lạc. 

Tuy nhiên, dầu sự hưởng lạc của họ không ngừng, thù thắng, trong thời gian 

rất lâu dài như vậy, các vị chư thiên vẫn không bao giờ thoả mãn, vì ái dục 

của họ không thỏa mãn được. 

Ðối với loài người cũng giống hệt như thế. Người nghèo thì cố gắng hết sức 

để tìm kiếm dục lạc. Dĩ nhiên, họ nghèo khổ, họ không bao giờ được toại 

nguyện ước muốn của họ. Những nỗi khao khát của người giàu cũng không 

bao giờ thoả mãn được, đó là sự khao khát của cải, chức vị cao sang và giai 

cấp cao quí trong xả hội. Ðiều này do bởi bản chất của ái. Nó càng được 

nuôi dưỡng bao nhiêu thì càng thèm khát bấy nhiêu và như thế, so với người 

nghèo về mặt này, người giàu còn tệ hơn nhiều, các quốc gia giàu tệ hơn các 

quốc gia nghèo. 

---o0o---  

Sáu Loại Ái 

Ái không bao giờ chán xem những cảnh khả ái, đàn ông hoặc đàn bà mà nó 

thích. Nó tầm cầu những âm thanh ngọt ngào. Nó thèm khát mùi thơm, đồ ăn 

ngon và những loại thức uống khoái khẩu. Nó thèm muốn được cảm thọ và 

đây chắc chắn là ái dục tệ hại nhất đối với những người thích dục lạc. Ái 

cũng có nghĩa là sự ưa thích các cảnh của tâm, là những cảnh không đi qua 



con mắt, tai và các căn khác. Ðó là cảnh mà chúng ta chỉ có thể biết được 

bằng tâm. Theo các bộ kinh, nó có nghĩa là năm loại sắc thần kinh hay tinh 

sắc, bốn nguyên tố vi tế như Apo (nước), v.v... các sở hữu tâm, các quan 

niệm về hình sắc, đặc tính, danh xưng, v.v... 

Mọi người khao khát những sắc thần kinh tốt vì họ muốn được trông thấy rõ 

ràng, muốn nghe rõ ràng hay muốn có sự xúc chạm nhạy bén. Họ tầm cầu 

nguyên tố nước, vì họ muốn giữ cho miệng, cuống họng và da của họ được 

ẩm ướt. Họ vui thích trong ý nghĩ về giới tính của họ và giới tính-đối lập, và 

vì thế họ muốn giới nam hoặc giới nữ. Họ muốn sống lâu và đi đứng nhẹ 

nhàng, và sự ham muốn này cho thấy sự khao khát của họ về sắc mạng 

quyền và tánh nhẹ nhàng của thân,v.v... Sự ưa thích hạnh phúc, trí nhớ tốt và 

sự thông minh chỉ về một số quyền hay khả năng tinh thần. Sự ưa thích hình 

vóc diện mạo của chính họ hay của phái khác, cũng như sự ưa thích lời khen 

và danh tiếng, hoặc sự khao khát về các quan niệm. 

Tương ứng với sáu cảnh, chúng ta có sáu loại ái. Sáu loại ái này có thể chỉ là 

sự ưa thích dục lạc - dục ái (kàmatanhà). Sự yêu thích này có thể được kết 

hợp với ảo tưởng về sự trường tồn (bhavatanhà - hữu ái), đó là loại ái trong 

niềm tin về sự vĩnh cửu. Ái cũng có thể đi kèm với niềm tin về sự đoạn diệt, 

khiến người ta luyến ái vô cùng đối với dục lạc (vibhavatanhà). Như vậy, có 

sáu loại ái tương ứng với sáu cảnh ở một trong ba loại ái (dục ái, hữu ái, phi 

hữu ái) hay mười tám loại ái. Mỗi loại ái này có thể có những cảnh nội phần 

hay cảnh ngoại phần, và suy ra là ba mươi sáu loại ái. Bởi vì mỗi loại ái có 

thể liên quan đến quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, và tính thêm như vậy, 

chúng ta có một trăm lẻ tám loại ái. Nhưng tất cả ái đều thuộc về ba loại ái: 

Dục ái, hữu ái và phi hữu ái. 

Người hằng tiếp xúc với cảnh xấu thường khao khát cảnh tốt, khả ái. Những 

người bị đau đớn thì tìm cách thoát khỏi nó. Tóm lại, theo chú giải người bị 

khổ thì khao khát hạnh phúc. Mọi người đều tìm cách thoát khỏi đau đớn, 

nghèo túng, những cảnh không vừa lòng và những cảm thọ khó chịu. Sự 

vắng mặt khổ có nghĩa là lạc, chúng ta tìm cách thoát khỏi những ý nghĩ 

không vui, khỏi sự lo lắng về vật thực, y phục và chỗ ngụ. Nhưng một khi 

con người có đầy đủ những nhu cầu cần thiết của đời sống thì họ có khuynh 

hướng phát triển những thèm muốn khác. Chú giải nói rằng: "Người giàu 

muốn giàu thêm". Vì chính bản thân của ái dục là không thể toại nguyện 

được. Chúng ta muốn thọ hưởng những thứ tốt đẹp của đời sống hoài hoài. 

Chúng ta muốn gia tăng tài sản của chúng ta. Càng có nhiều càng muốn 

nhiều hơn và đời sống càng cao thì ước muốn thọ hưởng nó càng nhiều. Ái 

dục không bao giờ đi đến chỗ kết thúc, vì nó được nuôi dưỡng và duy trì bởi 

thọ. 



Nói về ái kết hợp với thọ xả, chú giải mô tả cảm thọ đồng sanh là lạc (sukha) 

vì tánh chất không thiên lệch của nó. Khi chúng ta tiếp xúc với những cảnh 

thông thường thì không có thọ lạc hay khổ nào sanh lên rõ ràng; Nhưng vì 

thọ xả này có tính chất vi tế nên nó có pha chút lạc và vì thế nó làm cho 

chúng ta muốn có lạc rõ ràng hơn. Nó khiến chúng ta không hài lòng với 

những cảnh bình thường và muốn có đồ ăn ngon, áo quần đẹp, sự cảm xúc 

khoái lạc hơn và những điều kiện sống tốt hơn. 

Tóm lại, những cảnh khả ái tạo ra sự luyến ái và khao khát cảnh khả ái hơn. 

Những cảnh không khả ái thì gây ra ước muốn tránh xa chúng. 

Khi có những cảnh tạo ra thọ xả thì chúng ta vẫn không mãn nguyện với nó 

và muốn những thứ tốt hơn. Tất cả những điều này cho thấy thọ làm khởi 

sanh ái. 

---o0o---  

Ái Dục Và Luân Hồi 

Khi thức khởi sanh vào lúc thấy, v.v... đồng thời cũng có khởi sanh danh 

sắc, lục nhập, xúc và thọ. Ðối với kẻ phàm phu chưa thoát khỏi phiền não, 

thọ dẫn đến ái. Rồi ái gây ra thủ, thủ lại khiến người ấy làm điều thiện hoặc 

bất thiện (kammabhava). Trong điều kiện đó, nghiệp hữu đưa đến tái sanh, 

để rồi khiến chúng sanh phải chịu sự già, bịnh, chết và các điều khổ khác về 

thân cũng như tâm. Ðiều này cho thấy các thọ dẫn đến cái khổ luân hồi. 

Không ai có thể ngăn cản sự sanh khởi của danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, là 

những pháp cùng sanh với thức. Ðức Phật và chư vị A-la-hán cũng có các 

thọ lạc, khổ hoặc xả, là kết quả của sự tiếp xúc với các cảnh. Các Ngài thọ 

khổ sanh lên từ thân, nhưng các Ngài không có thọ khổ trong tâm. Các Ngài 

cũng không vui thích những cảm giác khoái lạc. Bởi vậy, các Ngài thoát 

khỏi khao khát và luyến ái. Các Ngài không cố gắng tầm cầu khoái lạc và 

hạnh phúc, và do lối sống không tạo nghiệp của các Ngài, các Ngài đoạn diệt 

sự tái sanh, danh sắc và những nhân khổ khác. Ðây là sự chấm dứt khổ đối 

với vị A-la-hán đã hoàn toàn thoát khỏi các phiền não. 

Bởi vậy, có câu: "Do sự chấm dứt hoàn toàn ái dục bằng con đường thánh 

đạo, nên thủ cũng chấm dứt". 

Sự trải qua các cảm thọ lạc và khổ khiến kẻ phàm phu chưa chứng đắc A-la-

hán khao khát những điều tốt đẹp của đời sống, nhưng nó không ảnh hưởng 

đến những người đã chứng đắc A-la-hán. Ðiều này nghe ra khó tin đối với 

kẻ phàm phu, nhưng thật ra cảnh cám dỗ nhất cũng không hấp dẫn vị A-la-

hán và vị ấy cũng không vui thích lợi ích cho mình. Do đó, vị ấy hoàn toàn 



thoát khỏi khao khát và luyến ái và điều này có nghĩa là sự chấm dứt nghiệp 

hữu, tái sanh và những điều khổ nối theo của nó. 

Bởi vậy, có câu: "Sự chấm dứt thủ dẫn đến sự chấm dứt nguyên nhân của tái 

sanh (nghiệp hữu). Sự chấm dứt nghiệp hữu dẫn đến sự chấm dứt tái sanh. 

Sự chấm dứt tái sanh dẫn đến sự chấm dứt già, chết, ưu bi, v.v... 

---o0o---  

Sự Chấm Dứt Ái Dục 

Tóm lại, do sự chấm dứt hoàn toàn ái dục bởi đạo quả A-la-hán, nên có sự 

chấm dứt hoàn toàn mọi kết quả sau nó, và điều này có nghĩa là sự chấm dứt 

khổ. 

Cũng như đạo quả A-la-hán là sự chấm dứt hoàn toàn ái dục, sự chứng đắc 

tầng thánh A-na-hàm có nghĩa là sự chấm dứt ái dục cùng với sự tái sanh 

trong cõi dục, sự già, chết. Ở tầng thánh Tu-đà-hườn, hành giả nắm chắc là 

đã đoạn diệt tất cả ái dục dẫn đến bốn khổ cảnh và không luân hồi quá bảy 

kiếp. Bởi vậy, vị ấy thoát khỏi tất cả đau khổ của bốn ác đạo xứ và sau bảy 

kiếp ở cõi dục, vị ấy cũng thoát khỏi hoàn toàn đau khổ. Như vậy, sự hàm ý 

trong pháp duyên khởi là ái dục càng yếu thì khổ càng ít. 

Cũng vậy, tuệ minh sát bảo đảm sự chấm dứt ái dục trong từng chốc lát. Sự 

sanh khởi sáu cảnh dẫn đến thọ khổ hoặc lạc, và nếu không có tuệ minh sát, 

nó sẽ dẫn đến ái và những điều khổ nối theo. 

Nhưng đối với vị hành giả thường xuyên thực hành chánh niệm và đã phát 

triển tuệ minh sát, vị ấy chỉ thấy sự sanh và diệt của tất cả các pháp, tánh 

chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Vị ấy cũng thấy rằng thọ khổ hay 

lạc sanh và diệt tức khắc. Bởi vậy, vị ấy không vui thích khi thọ sanh khởi, 

vị ấy không thèm muốn thọ khác. Vị ấy thoát khỏi tất cả ái dục. 

Sự chấm dứt ái dục do bởi thánh đạo khác với sự chấm dứt do bởi pháp 

minh sát ở chỗ: Sự chấm dứt do thánh đạo là chấm dứt vĩnh viễn, trong khi 

sự chấm dứt bằng pháp minh sát thì không vĩnh viễn. Ái dục chỉ chấm dứt 

vào lúc quán và đối với cảnh được quán. Do đó nó được gọi là "Giải thoát 

tạm thời - Tadanganibbuti" hay sự chấm dứt phiền não từng phần. 

Vị hành giả thiền quán chỉ biết sự thấy, nghe, v.v... Trạng thái biết đơn thuần 

như vậy không pha chút ái dục nào, và kết quả là thủ, nghiệp, tái sanh, v.v... 

cũng không xảy ra. Nói cách khác, do sự chấm dứt ái, vòng luân hồi tạm thời 

bị cắt đứt và sự chấm dứt ấy được gọi là giải thoát tạm thời. 

---o0o---  

Tích Chuyện Trưởng Lão Mahàtissa 



Có một câu chuyện về trưởng lão Mahàtissa xảy ra tại Sri lankà, người đã 

đoạn diệt ái dục bằng con đường thiền chỉ và thiền quán. Một hôm nọ, Ngài 

rời khỏi ẩn xá ở trong rừng, để vào thành phố khất thực. Trên đường đi, Ngài 

gặp một thiếu phụ đang bỏ nhà ra đi sau khi gây gổ với chồng. Nhìn thấy 

trưởng lão, tình ái trong người nàng bộc phát và nàng cười to một cách đầy 

quyến rũ. Khi nhìn nàng, trưởng lão chú ý đến hàm răng của nàng. Vì Ngài 

đang thực hành pháp quán niệm đề mục bộ xương, nên toàn thân của nàng 

đối với Ngài chỉ là một đống xương không hơn không kém. Ngài tập trung 

vào ấn tướng này và đắc định. và sau khi quán bộ xương với tâm ở trạng thái 

cận định, Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Trưởng lão tiếp tục đi khất thực và trên đường đi, Ngài gặp chồng của nàng. 

Người đàn ông hỏi ngài có thấy người đàn bà kia, mang diện mạo như thế, 

như thế không. Trưởng lão đáp lại rằng Ngài có thấy một người, nhưng 

không biết đó là đàn ông hay đàn bà. Tất cả những gì Ngài thấy được chỉ là 

một bộ xương đang đi đó thôi. 

Cái mà Ngài trông thấy thực ra chỉ là một bộ xương của người đàn bà, 

nhưng pháp quán của Ngài đã chuyển ấn tướng về tấm thân của nàng thành 

hình ảnh một bộ xương. Bởi vậy, trong tâm của Ngài không hề pha chút dục 

vọng hay phiền não nào khác khi Ngài bắt cảnh người đàn bà kia. Như vậy, 

nhờ pháp quán dựa trên nền tảng của tâm thiền, Ngài đã đoạn trừ mọi lậu 

hoặc và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Câu chuyện này có thể làm sanh khởi hoài nghi trong số những người không 

hành thiền, về sự sanh khởi hình ảnh bộ xương vào lúc thấy hàm răng của 

một người. Nhưng nếu không hành thiền, người ta không thể hiểu pháp thiền 

đem lại sự thành tựu như thế nào. Chỉ tu thiền mà không quán thì không thể 

tạo ra những hình ảnh trong tâm, vì những hình ảnh tùy thuộc vào pháp quán 

vững chắc và lâu dài. Sự tưởng tượng là sức mạnh của tưởng. Quán thường 

xuyên sẽ làm cho tưởng mạnh lên, nhờ đó mà người ta có thể tạo ra bất cứ 

loại hình ảnh nào về chính mình hoặc của người khác. Khả năng của tâm 

như vậy có thể xảy ra ngay cả với con chim két, như đã được kể lại trong 

chú giải của bài kinh Ðại niệm xứ. 

---o0o---  

Chuyện Chim Két 

Có một vũ nữ nọ ngủ trọ qua đêm tại chỗ ngụ của các vị Tỳ-khưu-ni và khi 

ra đi, nàng bỏ lại một con chim két thông minh. Con chim được các vị Sa-di-

ni đem về nuôi dưỡng và nó được đặt tên là Buddha-rakkhita. Vị trưởng ni 

viện nghĩ rằng: "Một việc phước cần làm là dạy con chim két quán một đề 



mục nào đó trong khi nó đang sống giữa những con vật đầy khát ái". Bởi 

vậy, bà ta dạy nó niệm đề mục: "Atthi: bộ xương". 

Một sáng nọ, chim két bị một con diều hâu lớn tha đi. Nghe tiếng la ó rầm rộ 

của những vị Sa-di-ni, diều hâu sợ hãi và buông thả chim két. Vị ni trưởng 

hỏi nó đã quán gì khi bị diều hâu tha đi. Chim két nói rằng: "Con nghĩ về 

một bộ xương đang bị tha đi và con tự hỏi nó sẽ bị tan rã ở đâu". Vị ni 

trưởng nói rằng: "Lành thay! Pháp quán này sẽ giúp con thoát khỏi kiếp 

sống luân hồi". 

Một đề mục được quán thường xuyên sẽ tạo ra ấn tượng sâu đậm. Bởi vì 

ngay cả một con chim két cũng có thể tưởng tượng ra bộ xương thì không lý 

do gì mà con người không thể làm như thế được. Chim két tưởng tượng 

chính nó cũng như những kẻ khác là những bộ xương. Do nhờ pháp quán 

này, nó đã không sợ hãi, nóng giận hay lo lắng khi nó bị diều hâu tha đi. 

Bởi vậy, pháp thiền Tứ niệm xứ được tán dương là pháp hành giúp đoạn trừ 

ưu bi và đem lại sự chấm dứt cái khổ về cả thân lẫn tâm. Nhưng có thể có 

nhiều người không thông minh bằng chim két trong câu chuyện, vì họ không 

bao giờ vui thích pháp và sự quán niệm về nó. Vị hành giả nên quyết tâm tu 

tập tiến bộ hơn chim két bằng thiền minh sát. 

Nếu trưởng lão Mahàtissa không xem người đàn bà đang cười là bộ xương 

thì vị ấy chắc chắn có thể khởi dục tình và trở thành con mồi cho sự quyến 

rũ ở chỗ vắng vẻ của rừng núi. Dầu lúc ấy trưởng lão không có dục tình, 

nhưng ấn tượng người đàn bà sẽ tạo cơ hội để vị ấy bị sa ngã vào dịp khác. 

Nhờ pháp quán về bộ xương trong pháp hành minh sát, Ngài đã đoạn trừ các 

pháp ô nhiễm và thành đạt rốt ráo khỏi kiếp sống luân hồi. Ở đây, sự chấm 

dứt ái dục qua pháp hành minh sát được gọi là: "Giải thoát tạm thời - 

tadanga", trong khi sự chấm dứt ái dục bằng đạo quả A-la-hán thì được gọi 

là "Giải thoát hoàn toàn". 

---o0o---  

Quán Và Ðoạn Trừ 

Bởi vậy, với sự chấm dứt hoàn toàn ái dục mà do thọ làm duyên sanh, cũng 

có sự chấm dứt thủ, tức là chấm dứt toàn bộ mọi kết quả của ái. Quán vô 

thường, khổ và vô ngã bảo đảm sự chấm dứt tạm thời ái, thủ, nghiệp, tái 

sanh, v.v... Mục đích của pháp hành minh sát là chấm dứt mọi lậu hoặc và 

cái khổ luân hồi. Bởi vậy, nó là vấn đề tối quan trọng đáng được quan tâm 

đối với nhưng ai tầm cầu giải thoát hoàn toàn. Nếu không có pháp hành này 

thì thọ lạc hay khổ vào mỗi lúc thấy v.v... chắc chắn dẫn đến nghiệp và tái 

sanh. 



Thức có liên quan trong mỗi lúc thấy là do vô minh và hành trong kiếp quá 

khứ. Sự thấy xảy ra cùng với thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Các bài 

kinh mô tả từng pháp này một cách riêng lẻ, nhưng thật ra chúng không khởi 

sanh riêng lẻ, cái này đến cái khác. Nếu thức khởi sanh từ hành, thì nó khởi 

sanh chung với danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Tất cả những pháp này đều là 

kết quả của nghiệp hành quá khứ. Chúng được gọi là Dị thục quả luân hồi 

(vipàkavatta), vì đó là những kết quả của vòng luân hồi. Phiền não luân hồi, 

tức là vô minh, ái và thủ, tạo ra nghiệp luân hồi, là nghiệp và hành; Nghiệp 

luân hồi dẫn đến quả luân hồi, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, chúng 

lại dẫn đến phiền não luân hồi. 

Sự khởi sanh năm quả luân hồi này vào lúc thấy nghĩa là đối với hầu hết 

chúng sanh chỉ có thấy. Thực ra, sự thấy là sản phẩm của thức, danh sắc, lục 

nhập, xúc và thọ, cũng như những sự kiện tâm sinh lý khác như nghe, ngửi, 

v.v... 

Sự thấy bao gồm thức cùng với tác ý (manasikàra), tư (cetanà) v.v... cộng 

thêm nhãn căn bao gồm danh sắc. Nó cũng bao gồm bốn xứ là sắc thần kinh 

mắt, cảnh sắc, nhãn thức và pháp xứ. Sự tiếp xúc với cảnh sắc là xúc và sự 

khổ hay lạc mà cảnh đem lại là thọ. Do vậy, tất cả năm quả đều gắn liền vào 

mỗi lúc thấy. Nghe, ngửi v.v... cũng y như vậy. 

---o0o---  

Ðoạn Diệt Ở Gốc Rễ 

Năm kết quả hay năm pháp thuộc tâm sinh lý này xảy ra liên tục và lần lượt, 

bao gồm cái mà chúng ta gọi là người, chư thiên hay chúng sanh. Những 

cách gọi thông thường này thực ra chỉ về năm uẩn. Không có chúng sanh 

thường tồn và vững chắc. Sự thật duy nhất là sự sanh diệt của danh sắc, và 

đối với vị hành giả có chánh niệm, tuệ quán này có nghĩa là sự chấm dứt ái, 

thủ, nghiệp, tái sanh và khổ, là một chuỗi gồm những kết quả phát sanh từ 

thọ, dành chung cho mọi người. 

Ðây là con đường dẫn đến sự chấm dứt bánh xe sanh tử (paticcasamuppàda) 

qua sự cắt đứt then chốt của nó, tức là ái, do thọ làm duyên sanh. 

Ðể ngăn ngừa không cho ái sanh khởi từ thọ, vào lúc thấy, hành giả phải tập 

trung chú ý vào mỗi pháp khởi sanh từ sáu căn. Ở đây, sự tiếp xúc rõ ràng 

nhất là sự tiếp xúc liên quan đến các nguyên tố ở dạng thô (mahàbhùta - đại 

chủng) và nó cần thiết cho hành giả mới bắt đầu thiền quán. 

Cách này phù hợp với lời dạy của Ðức Phật trong bài kinh Ðại niệm xứ: 

"Gacchanto va gacchàmìti pajànàti: hành giả biết rằng vị ấy đang đi khi đó 

vị ấy đi". Vị ấy biết nó khi đó vị ấy niệm: "đi, đi". Vị hành giả thực hành 



pháp niệm khi đang đứng, nằm, duỗi tay hay làm bất cứ điều gì khác. Khi 

không có hành động của thân hay sự chuyển động nào để niệm, vị ấy nên 

chú tâm vào sự phồng và xẹp của cái bụng, vị ấy cũng nên niệm bất cứ tư 

tưởng nào hay hoạt động nào của tâm và bất cứ thọ nào khởi lên trong người 

vị ấy. Tóm lại, vị ấy phải chánh niệm đối với tất cả các pháp thuộc về cả 

thân lẫn tâm mà khởi sanh từ sáu căn. Khi định phát triển, niệm như vậy dẫn 

đến tuệ quán, khiến cho ái dục không có chỗ để khởi sanh. Do sự chấm dứt 

ái, cũng có sự chấm dứt thủ và tái sanh cùng với tất cả khổ nối theo. Ðây là 

con đường dẫn đến sự chấm dứt kiếp sống luân hồi qua sự chấm dứt nguyên 

nhân cốt yếu là ái dục. 

Ngày nay, khoa học và kỹ thuật đã tạo ra các loại máy móc mà chúng ta 

không thể cho hoạt động hoặc ngưng hoạt động mà không có kiến thức về 

cách sử dụng chúng. Những người biết bí mật có thể làm cho chúng hoạt 

động bằng cách bấm vào các nút điều khiển. Cũng vậy, điểm then chốt của 

vòng luân hồi mà kinh Duyên khởi mô tả là ái do thọ làm duyên sanh. 

Nhưng điều này có thật chỉ khi nào thọ đi kèm với hai khuynh hướng ngủ 

ngầm, đó là Santànusàya (hiện hữu tùy miên) và àrammanànusàya(cảnh tùy 

miên). Các vị A-la-hán đã đoạn diệt những khuynh hướng này. Vì vậy, dầu 

các Ngài vẫn còn các thọ, nhưng ái của các Ngài đã chấm dứt. Sự chấm dứt 

ái như vậy không còn chỗ để nghiệp mới phát sanh, làm vô hiệu nghiệp cũ, 

và không còn sự tái sanh sau khi các Ngài nhập Vô dư Niết-bàn. 

Những kẻ phàm phu vẫn còn những phiền não ngủ ngầm, có nghĩa là sự hiện 

hữu của ái dục không những còn nằm tiềm ẩn ở một nơi nào đó, mà trong 

những hoàn cảnh thích hợp, chúng có thể khởi sanh lên. Cho nên từ Pàli: 

Santànusaya kilesa (hiện hữu tùy miên phiền não) ám chỉ khuynh hướng 

này. Phiền não ngủ ngầm có thể trở thành tham, sân, si và những điều ác 

khác đối với những người không quán về danh sắc và vì vậy họ rơi vào các 

ảo tưởng về sự thường tồn, lạc và hữu ngã. Phiền não mà khởi sanh từ các 

cảnh khi vắng mặt tuệ minh sát thì được gọi là Aramapànusaya kilesa (cảnh 

tùy miên phiền não). 

---o0o---  

Phiền Não Và Sự Thất Niệm 

Tham và sân khởi sanh liên quan đến cảnh mà người ta đã thấy hoặc đã 

nghe, là sự hiện bày pháp ngủ ngầm thứ hai. Những ấn tượng mà chúng ta 

nuôi dưỡng là những ấn tượng về người hoặc vật thường tồn, khả ái hoặc dễ 

ghét. Cho nên sự nhớ lại những hình ảnh ấy làm sanh khởi tham, sân và si 

mê hay ảo tưởng về sự thường tồn. 



Tham là từ đồng nghĩa với ái. Nó sanh lên do bởi thọ lạc. Nhưng khi có thọ 

khổ, nó cũng sanh lên, khiến chúng ta thèm khát những cảm giác khoái lạc. 

Vô minh cũng dẫn đến tự mãn, tham và ái. Như vậy, tham, sân và si làm 

sanh khởi thọ và thọ làm sanh khởi ái cùng với những cái khổ nối theo của 

kiếp sống luân hồi. Chỉ có sự thực hành pháp niệm thấy, nghe v.v... mới loại 

trừ được ái hoặc tham luyến đối với những cảm xúc khoái lạc. Không có 

pháp hành này, ái ngự trị chúng ta và dẫn đến cái khổ trong kiếp sau cũng 

như bây giờ. 

Ở trong câu chuyện bổn sanh Mora-jàtaka, Bồ tát lúc bấy giờ là chim công 

trống, thường hay đọc câu thần chú hộ thân khi đi ngủ lúc tối và khi thức 

dậy lúc sáng sớm. Cho nên suốt bảy trăm năm, ngài đã thoát được lưới bẩy 

của bọn thợ săn. Sau đó, một người thợ săn khác dùng một con công cái làm 

chim mồi, và bị mê hoặc bởi giọng hót của nó, công trống quên tụng chú hộ 

thân và bị dính bẩy. 

Tại Ba la nại, có một tay nhạc công chơi đàn hạc tên là Guttila. Vị ấy mê say 

một cô gái, nhưng bị chế giễu và từ chối. Bởi vậy, ban đêm cậu ta ca một 

bản nhạc rất mùi mẫn và đánh nhạc ở ngay trước nhà của nàng. Bị mê hoặc 

bởi tiếng nhạc, cô gái chạy ào ra khỏi nhà như bị thôi miên, ngã nhào và chết 

tại chỗ. 

Ở câu chuyện Morajàtaka, chính giọng cái, và ở câu chuyện sau, lại do giọng 

đực mà đem lại đau khổ và cái chết. 

Không ai phủ nhận rằng cái mà chúng nghe là vô thường. Mọi cái mà chúng 

ta nghe đều biến mất liền liền, tuy thế chúng ta vẫn thích những bài ca và 

tiếng nhạc, vì tánh chất có vẻ liên tục của chúng. Nếu chúng ta niệm mỗi âm 

thanh rằng: "Nghe à, nghe à" thì sự giác ngộ của chúng ta về tánh chất vô 

thường của chúng sẽ làm cho các thọ lạc của chúng ta không thể dẫn đến ái. 

Nhờ thế, thủ không sanh khởi và tất cả những điều khổ nối theo cũng thế. 

Hành giả ít khi ngửi mùi. Dĩ nhiên, vị ấy cũng phải niệm nó và thấy rằng nó 

không làm cho ái sanh khởi. 

Chánh niệm đặc biệt rất quan trọng trong việc ăn uống. Người không có 

chánh niệm thì thích thú khi ăn món ngon. Người ấy thích khoái lạc như vậy. 

Người ấy muốn trong tương lai và kiếp sau cũng được như thế. Ái dục về đồ 

ăn và thức uống rất mạnh mẽ, nó có thể dẫn đến một kiếp sống mà khiến 

người ta phải sống bằng đồ ăn dở. Như vậy, theo bài kinh Bàlapandita sutta 

(Hiền ngu kinh), những người làm ác nghiệp để kiếm miếng ăn ngon đều 

phải tái sanh làm súc vật để ăn cỏ, lá hoặc phẩn của người ta. 



Ăn vật thực xấu cũng có khuynh hướng tạo ra ước muốn vật thực tốt. Do đó, 

hành giả phải quán niệm tất cả mọi thứ, mọi cử động của tay, miệng và mọi 

cảm xúc khi đó vị ấy ăn. Qua pháp niệm này, vị ấy sẽ thấy sự diệt trong mọi 

hành động của vị ấy, mọi cảm xúc và thọ. Bằng cách này, vị ấy sẽ đạt được 

tuệ quán về tánh chất vô thường của mọi pháp, là tuệ quán dẫn đến sự chấm 

dứt ái dục và những điều khổ nối theo của nó. 

---o0o---  

Tư Tưởng Và Sự Cảm Xúc 

Sự cảm xúc luôn luôn có mặt trên khắp thân thể. Sự suy nghĩ cũng thế, hiện 

diện trong mọi lúc, ngoại trừ khi hành giả đi ngủ. Bởi vậy, những tư tưởng 

và những cảm xúc trở thành các đối tượng của pháp quán trong hầu hết mọi 

khi. Hành giả quán những sự xúc chạm khi không có gì khác để chú ý vào. 

Vị ấy quán niệm những tư tưởng của mình, dầu chúng có tính chất khả ái 

hay không khả ái. Hành giả sơ cơ thường bị những tư tưởng phóng dật như 

vậy, nhưng chúng thường biến mất khi đó vị ấy đã an trú trong pháp hành và 

phát triển sự định tâm. Những tư tưởng về pháp đôi khi xảy đến với một số 

hành giả và những tư tưởng này cần phải được chú niệm. Sự quán niệm 

những tư tưởng này cũng làm phát sanh tuệ quán về tánh chất vô thường và 

sự chấm dứt khổ. 

Ở đây, một số người có thể thắc mắc rằng sự mô tả về pháp này có liên quan 

gì đến pháp duyên khởi. Pháp duyên khởi nêu ra những kết quả với những 

nhân của chúng làm duyên sanh mà mục đích của chúng tôi là chỉ cho thấy 

con đường dẫn đến sự chấm dứt cái khổ luân hồi do bởi sự tác động qua lại 

giữa các nhân và quả của chúng. Bởi vậy, chúng tôi phải mô tả pháp hành 

này bất cứ khi nào phù hợp. Như vậy, khi nóiù rằng: "Vô minh dẫn đến hành 

và hành dẫn đến tái sanh", chúng tôi phải chỉ ra cách đoạn trừ vô minh. Thức 

và các pháp khác cũng vậy, cuối cùng là đau khổ. Ðiều cần nhấn mạnh là 

phải đoạn trừ mắc xích giữa thọ và ái, là nguyên nhân chính của đau khổ. 

---o0o---  

Ba Loại Ái 

Nếu thọ khởi sanh từ sự tiếp xúc với các cảnh mà không được quán một 

cách đúng pháp, thì nó sẽ dẫn đến một trong ba loại ái: Dục ái, hữu ái và phi 

hữu ái. 

1/- Dục ái (kàmatanhà) nhắm đến các cảnh dục và nó phổ biến nhất trong 

những chúng sanh ở cõi dục. 



2/- Hữu ái (bhavatanhà) có liên quan chặt chẽ với thường kiến (sassati-

ditthi). Nó chấp vào sự thường tồn của chúng sanh và tánh chất không thể 

huỷ diệt của cái ngã, dầu tấm thân có tan rã đi nữa. Tà kiến này không ăn 

sâu vào hàng Phật tử. Những ai không theo giáo lý của Ðức Phật thì chấp 

chặc nó, đến nỗi nó trở thành chướng ngại lớn cho việc giải thoát của những 

kẻ ấy. Hữu ái của họ thật rõ rệt ở ảo tưởng về cái ngã thường tồn và sự ưa 

thích dục lạc. 

3/- Phi hữu ái (vibhavatanhà) sanh lên từ đoạn kiến. Tri kiến này không 

được tìm thấy trong hàng Phật tử chân chính. Phi hữu ái có nghĩa là muốn có 

sự đoạn diệt đời sống một cách tự nhiên sau khi chết, cũng như sự ưa thích 

dục lạc trong quan điểm duy vật. 

Một trong ba loại ái này khởi sanh đều do không giác ngộ tánh chất vô 

thường, khổ và vô ngã qua sự quán niệm về các thọ. Bởi vậy, để đề phòng 

ngăn chặn ái và những điều khổ nối theo như tái sanh, lão tử v.v... hành giả 

nên quán mọi pháp và cố gắng thấy các pháp như thật.  

---o0o--- 

[Phần 07] 

Ái Dẫn Ðến Thủ 

Do duyên ái, thủ khởi sanh. Tiếng Pàli: Upàdàna, là từ ghép của Upa: Mạnh 

mẽ, hết sức, và Adàna: Nắm giữ, cầm lấy. Vì vậy, nó có nghĩa là nắm giữ 

chắc hay sự khao khát mạnh mẽ, không rời. Thủ có bốn loại: 

1- Dục thủ. 

2- Kiến thủ. 

3- Giới cấm thủ. 

4- Ngã ngữ thủ. 

1. Dục Thủ 

Các cảnh dục kích thích lòng ham muốn của tất cả chúng sanh chưa thoát 

khỏi dục ái. Những cảnh này có năm: Sắc, thinh, hương, vị và xúc. 

Hình sắc là cảnh có tánh chất khả ái và hấp dẫn đối với con mắt. Nó có vẻ 

đẹp tự nhiên hoặc xem ra đẹp đối với mắt người xem. Cảnh sắc khả ái, dầu 

có thật hay chỉ bên ngoài, đều được tìm thấy trong những người đàn ông, 

đàn bà và nơi hàng tiêu dùng. Ðó là hình tướng của những nữ nhân làm hấp 

dẫn người nam và ngược lại. Những vật mà những người nam và người nữ 

ưa thích là quần áo, đồ trang sức, xe hơi v.v... Sự kích thích lòng ham muốn 

không chỉ ở nơi hình tướng hoặc màu sắc. Người đàn ông và đàn bà thu hút 

lẫn nhau không phải chỉ ở nơi nước da, mà cả toàn thân của phái khác, và 



hàng tiêu dùng cũng làm cho người ta khởi lên lòng ham muốn như thế. 

Hình sắc hoặc màu chỉ để giới thiệu vật ưa thích, cũng như tiếng kêu của con 

thú giúp người thợ săn định hướng và tìm ra nó. 

Âm thanh, một cảnh dục khác, được biểu lộ qua giọng nói của người đàn 

ông hay đàn bà, lời ca hay tiếng nhạc. Một số âm thanh và giọng nói quả 

thực ngọt ngào. Lại nữa, không chỉ âm thanh làm hấp dẫn chúng ta, vì khi 

chúng ta nghe một âm thanh hay giọng nói nào đó, thì toàn thể vật phát ra 

âm thanh hay lời nói đều trở thành đối tượng tham ái của chúng ta. 

Mùi cũng là một nguồn dục lạc, bao gồm tất cả các loại hương thơm, mùi 

của các loại gia vị, bột thơm, nước hoa. Ðàn ông, đàn bà thường xức những 

chất thơm vào người và vui thích chúng, và không chỉ những mùi thơm mà 

toàn thể vật hay người phát ra mùi thơm cũng làm hấp dẫn người ta. 

Dục lạc, mà chúng ta có qua việc ăn uống, có nguồn gốc ở đồ ăn và thức 

uống. 

Vị ngon có thể là thực hoặc chỉ bề ngoài. Ðối với loài heo, chó và những con 

thú khác thì rác rưởi, vật dơ, có thể là nguồn dục lạc của chúng. Một số 

người rất thích đồ ăn cay hoặc kích thích. Số khác thì thích các chất say. Dục 

lạc của họ chỉ có vỏ bên ngoài hơn là có thực, vì người bình thường không 

hưởng cái hương vị có hậu. Khoái lạc của việc ăn không phải nơi vật thực; 

Nó cũng tùy thuộc vào việc sửa soạn món ăn và do người đàn ông hay đàn 

bà biến chế chúng. Ðiều này có thể thấy ở người đàn ông thích ăn vật thực 

do vợ nấu, dầu đối với người khác thì tài nấu nướng của nàng chẳng kể vào 

đâu. 

Một nguồn dục lạc khác là thân hay sự xúc chạm. Giường nệm êm ái, y phục 

đúng mùa, thân của phái khác. Tất cả những thứ này đều là đối tượng của sự 

xúc chạm, không chỉ tạo ra sự ưa thích đối với sự xúc chạm mà ở toàn thân 

của người hay vật. Sự xúc chạm mở đường cho sự tham luyến toàn thân vật 

xúc chạm. 

---o0o---  

Những Cơ Sở Của Dục Lạc 

Như vậy, có những đối tượng là chúng sanh hoặc không phải chúng sanh 

hình thành những nguồn dục lạc. Lại có những thứ như vàng, bạc, vật trang 

sức, gạo, gia súc, xe cộ, nhà cửa, đất đai, người hầu kẻ hạ. Người ta làm việc 

hằng ngày để kiếm về những nguồn dục lạc này. Họ tầm cầu những thứ này 

cốt để có đồ ăn ngon, y phục đẹp và nhà cửa tiện nghi, để xem biểu diễn 

v.v... 



Dục ái thường dẫn đến dục thủ. Khi một người bắt đầu hút thuốc, anh ta 

thích thói quen này, nhưng vì thói quen ấy càng ăn sâu trong người nên anh 

ta trở thành con sâu nghiện. Như vậy, chúng ta sẽ vô cùng thích một số cảnh 

nào đó và chúng ta cảm thấy không yên, nao nao, nếu chúng ta không có 

được chúng. Bằng cách này, ái tiến đến thủ. 

Thủ không thể sanh khởi nếu không có ái. Tiếng nhạc và bài ca của người 

nước ngoài không hấp dẫn lỗ tai người Miến Ðiện Ðiện và vì thế không gây 

sự say mê trong họ. Người Miến Ðiện Ðiện không ăn thịt chó. Thịt chó có 

tánh chất ghê tởm đối với họ và vì vậy thủ đối chó không hề có đối với họ. 

2. Kiến Thủ 

Một loại thủ khác là kiến thủ. Ðó là sự bám chấp theo tà kiến. Nó bao gồm 

tất cả tà kiến, không kể những tà kiến trong loại thủ thứ ba và thứ tư. Bởi 

vậy mọi tà kiến đều được xem là thủ. Ở đây, chúng ta sẽ mô tả chi tiết những 

tà kiến ăn sâu trong mọi người. 

Tà kiến thứ nhất cho rằng sự bố thí không phải là thiện nghiệp mà chỉ là sự 

phung phí tiền bạc. Tà kiến này phủ nhận giá trị và quả của thiện nghiệp. 

Thực ra nó chẳng có cơ sở nào cả. Hành động bố thí khiến người cho hoan 

hỷ. Nó đem lại lợi ích về vật chất lẫn tinh thần đến người thọ nhận và nó có 

thể giúp người ta vượt qua cơn đói. Người cho được mọi người tôn trọng và 

biết đến. Sau khi chết người ấy được sanh về thiên giới. Thật khó thuyết 

phục những kẻ hoài nghi về quả báo ở đời sau nhưng các quả nghiệp thuộc 

thế giới khác lại lọt vào tầm thấy của các vị A-la-hán và những vị thánh khác 

qua năng lực thần thông của Ngài. Một trong những loại thần thông này là 

thiên nhãn thông. Loại thần thông này có thể giúp người ta thấy được những 

người bố thí đang hưởng hạnh phúc ở cõi chư thiên, hoặc những người ác, 

không bố thí đang chịu khổ ở các đọa xứ. Các vị hành giả, dầu chưa có thần 

thông nhưng đã tiến bộ nhiều về định, cũng có thể nhìn thấy như vậy. 

Loại tà kiến thứ hai cũng là sự phủ nhận những lợi ích của sự bố thí ở phạm 

vi rộng lớn. 

Loại tà kiến thứ ba phủ nhận kết quả lành của việc tiếp khách, cho quà biếu 

vào ngày tết v.v... Quan điểm này chỉ về những hành động bố thí nhỏ, thịnh 

hành ở Ấn Ðộ cổ xưa và nhóm ngoại đạo xem những bố thí ấy là vô ích. 

Quan điểm thứ tư phủ nhận kết quả của thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. 

Ngay trong kiếp sống này, người ta cũng có thể thấy kết quả của những việc 

làm của con người về mặt đạo đức. Còn nói về quả nghiệp ở thế giới bên kia 

thì những người có thiên nhãn mới chứng thực được điều ấy. Nhưng những 

người quá say mê dục lạc thì thích buông thả theo tham muốn của họ. Họ 



biểu lộ sự bất bình đối với những giá trị và ý tưởng về đạo đức, vì họ nghĩ 

rằng những điều ấy là chướng ngại cho sự tiến bộ vật chất của họ. Bởi vậy, 

họ đưa ra nhiều lập luận để phản đối nghiệp báo. Xét cho cùng thì tất cả điều 

này là do lòng ham muốn dục lạc quá mức của họ. 

Tà kiến thứ năm và thứ sáu phủ nhận công ơn của cha mẹ đối với con cái. Tà 

kiến này chủ trương rằng việc có con của hai vợ chồng chẳng qua là do sự 

thỏa mãn tình dục một cách ngẫu nhiên của họ, rằng họ nuôi con cái như là 

bổn phận phải làm, và vì vậy chẳng có lý do gì để con cái phải nhớ ơn cha 

mẹ. Cho nên những người theo tà kiến này chủ trương rằng giúp đỡ cha mẹ 

chẳng phải là điều tốt, và bỏ bê cha mẹ cũng chẳng phải là điều xấu. Thật là 

một quan kiến tệ hại. Những người chấp theo tà kiến này sẽ không được con 

cái tôn trọng. 

Tà kiến thứ bảy phủ nhận sự hiện hữu của thế giới khác ngoài cõi người và 

cõi súc sanh. Nó cũng phủ nhận niềm tin rằng con thú có thể tái sanh làm 

người. 

Tà kiến thứ tám phủ nhận việc con người tái sanh vào cõi chư thiên, súc 

sanh hoặc địa ngục. Nó chủ trương sự đoạn diệt sau khi chết. 

Tà kiến thứ chín phủ nhận sự hoá sanh. Nói cách khác, nó phủ nhận sự hiện 

hữu của chư thiên, ngạ quỉ, A tu la v.v..., là những kẻ xuất hiện với thân hình 

đầy đủ mà không qua trung gian của sự thọ thai. Quan điểm này không thể 

biện hộ được, bởi vì những vị phi nhân thiện hoặc ác cũng hiện ra cho người 

ta thấy. Có những người lên đồng và những thầy bùa có thể triệu về những 

vị phi nhân, và những vị chư thiên, phạm thiên đôi khi cũng hiện rõ trước 

mắt vị hành giả tu minh sát. 

Quan điểm cuối cùng là không có sa môn hay Bà la môn nào nói về thế giới 

này và thế giới bên kia, và thực hành đúng với những gì họ nói ra. Quan 

điểm này ám chỉ rằng không có người nào có thể nói một cách độc lập về thế 

giới này và thế giới bên kia, dựa vào kinh nghiệm phi thường thực có của vị 

ấy, rằng tất cả giáo lý của họ chỉ là sự phỏng đoán và suy luận cho nên có 

tính chất huyền hoặc. 

Ngày nay, quan điểm này được lan rộng bởi những người phỉ báng tôn giáo. 

Họ phủ nhận sự hiện hữu của chư Phật và chư vị A-la-hán, là những bậc biết 

thế gian như thật qua sự tinh tấn của các Ngài. Nhưng quan điểm này là thất 

sách, vì bằng lối suy luận ấy, người ta có thể phủ nhận quan điểm này, bởi vì 

những người chấp theo quan điểm này cũng không biết gì hơn về thế giới 

này hoặc thế giới bên kia. 



Còn về giáo pháp của Ðức Phật, nó dựa vào tuệ quán phi thường. Do đó, 

giáo pháp đi đến hiện thực và bằng chứng khoa học. Vào thời Ðức Phật, có 

một người đàn ông tên là Ajita, chuyên rao giảng thuyết bất khả tri. Ông ta 

đả kích tất cả giáo lý mà không có sự thẩm định phẩm chất, và vì thế, Ðức 

Phật và chư vị A-la-hán cũng là những mục tiêu đả kích của ông ta. 

---o0o---  

Những Quan Ðiểm Ðúng 

Tất cả mười tà kiến này đều có chung một ý, là phủ nhận định luật nghiệp 

báo và phủ nhận nghiệp, tức là phủ nhận mọi lợi ích phát sanh từ những 

hành động bố thí, công nhận cha mẹ và những việc thiện khác cũng như khả 

năng chứng đắc quả Phật và quả A-la-hán. 

Mười quan điểm được nêu ra dưới đây dựa vào niềm tin nghiệp báo hay sự 

báo ứng về mặt đạo đức. 

(1): Quan điểm thứ nhất là bố thí có lợi ích. Người cho tối thiểu cũng là 

người được người nhận thương mến và tôn trọng. Họ sẽ tôn kính, khen ngợi 

và giúp đỡ khi người kia gặp rắc rối. Người ấy chết với những cảnh tốt hiện 

ra lúc lâm chung, và sau khi chết, được sanh về thiên giới hay trở lại làm 

người. Người ấy sớm được chứng đắc đạo quả và Niết-bàn. Các vị Bồ tát 

cũng bắt đầu con đường tu tập bằng hành động bố thí mà tiến đến mục tiêu 

là Phật quả, Duyên giác hoặc A-la-hán quả. 

Quả của sự bố thí cũng có thể thấy trong sự thịnh vượng về vật chất của một 

số người. Có một số người cũng buôn bán, làm ruộng, nhưng kết quả gặt hái 

thì khác nhau. Một số người được phát đạt, trong khi số khác thì không. Một 

số người thành công mà không cần cố gắng nhiều, trong khi số khác, dầu cố 

gắng hết sức vẫn không phát lên được. Những điều may mắn và không may 

mắn như vậy rõ ràng là do sự bố thí và không bố thí trong kiếp trước. 

(2) và (3): Người tin vào định luật nghiệp báo thì không nghi ngờ khả năng 

cho quả của nghiệp trong việc bố thí nhiều hoặc ít, như đãi khách, cho quà 

tặng v.v... 

(4): Ba quan điểm chân chánh này đều mặc nhiên công nhận định luật 

nghiệp báo hay nhân quả báo ứng. Một số người sống làm những việc thiện 

hoặc những việc ác là sự thật của đời sống không thể chối cãi được. Người 

mà sống làm những việc lành, vâng lời cha mẹ và thầy cô thì có rất nhiều, 

người ấy được nhiều người giúp đỡ và sẽ gặt hái thành công, và khi lớn lên 

trở thành một người có giá trị, được phát đạt. Cũng thế, do thiện nghiệp 

trong kiếp sống trước, người ta có thể sanh vào gia đình tốt và được khoẻ 

mạnh, có của cải, sắc thân xinh đẹp và có bạn tốt. 



Kết quả của ác nghiệp như bịnh hoạn, ốm yếu, nghèo khó, tướng mạo xấu 

v.v... cũng được nhiều người biết đến. 

(5) và (6): Tin vào nghiệp cũng hàm ý sự công nhận việc tri ân sâu xa của 

chúng ta đối với cha mẹ. Cha mẹ cưu mang bảo dưỡng con cái từ lúc còn 

nằm trong bào thai. Người mẹ đặc biệt bảo trọng sức khoẻ, vật thực và sự đi 

đứng của bà để đứa con trong bụng khoẻ mạnh, không hề hấn gì. Nếu bà là 

một Phật tử thuần thành, bà còn thọ trì bát quan trai và thường niệm ân Ðức 

Phật, Pháp, Tăng, với hy vọng sẽ có ảnh hưởng tốt đến tâm linh của đứa con. 

Sau khi sanh, cha mẹ phải nuôi dưỡng và dạy dỗ, và đến khi đứa con trưởng 

thành, cha mẹ còn chia gia tài để nó xây dựng đời sống tự lập. Vì những lý 

do này, nghĩa vụ theo tiếng gọi lương tâm của chúng ta là phải kính dưỡng 

cha mẹ, và đây là hành động tạo nghiệp lành sẽ đem lại nhiều lợi ích cho 

chúng ta. Ðiều rõ ràng là người nào tôn kính cha mẹ thì sẽ được con cái tôn 

kính lại mình; Còn người nào bất kính với cha mẹ, sau này con cái cũng ngỗ 

nghịch với người ấy. 

---o0o---  

Nhìn Thấy Thế Giới Bên Kia 

(7), (8) và (9): Những quan niệm chân chánh về sự hiện hữu của thế giới 

này, thế giới vô hình và những chúng sanh như chư thiên, là những kẻ sanh 

ra bằng sự vật chất hoá một cách tự phát (hoá sanh). Những chánh kiến này 

cũng hàm chứa trong định luật nghiệp báo, vì chính định luật này làm cho 

một chúng sanh, từ cõi thú hay cõi chư thiên, tái sanh vào cõi người hay 

ngược lại, theo nghiệp của người ấy sau khi chết. Ðiều này có thể chứng 

minh ở một số chừng mức nào đó, nhưng người quan sát phải là người có 

thần thông, tuệ quán hoặc khả năng suy xét hợp lý. 

Qua sự thực hành thiền chỉ, hành giả có thể đạt được khả năng nhớ lại những 

kiếp quá khứ, người ấy có thiên nhãn, có thể nhìn thoáng qua mà thấy được 

hình tướng v.v... của một người đã chuyển sinh sang một kiếp sống mới. 

Loại thần thông này xảy đến được với hành giả tu thiền minh sát. 

Người không tu thiền chỉ hoặc thiền quán thì phải dựa vào khả năng suy luận 

của họ. Có một số người có thể nhớ lại kiếp sống trước của mình. Theo văn 

học Phật giáo, họ là những người có Jàtissaranàna-trí nhớ lại kiếp trước. Họ 

mô tả những kiếp trước của họ ở cõi người, làm thú hoặc quỉ thần. Với óc 

suy nghĩ đúng đắn thì những sự mô tả này cho thấy sự chuyển sanh sau khi 

chết, từ thế giới này sang thế giới khác và ngược lại, cũng như sự hoá sanh 

của một số chúng sanh. 



Ở đây, chúng tôi muốn đưa ra một lối suy nghĩ về vấn đề của kiếp sống 

tương lai mà những bậc trí tuệ đã suy nghĩ. Giả sử có một người chấp nhận 

niềm tin vào nghiệp và đời sống sau khi chết, trong khi một người khác thì 

phủ nhận niềm tin này. Người thứ hai sẽ không làm các thiện nghiệp như bố 

thí, trì giới, kết quả là người ấy không tránh khỏi việc làm điều ác, anh ta sẽ 

buông thả những ham muốn của mình. Do đó, anh ta không có đức độ để 

mọi người kính mến. Nếu điều anh ta không tin là có thật, như nghiệp báo và 

kiếp sau, thì anh ta chắc chắn phải đọa vào khổ cảnh ngay sau khi chết, và 

anh ta phải chịu khổ trải qua nhiều kiếp luân hồi. 

Ngược lại, người tin vào nghiệp và kiếp sau sẽ không làm điều ác, thích làm 

điều thiện, cho dù không có nghiệp hoặc kiếp sống tương lai thì trong hiện 

tại anh ta cũng được tán dương và được nhiều người biết về đạo đức của anh 

ta. Anh ta sẽ hoan hỷ vui sướng khi nghĩ đến những việc làm của mình. Là 

một công nhân tốt, anh ta sẽ sống một cuộc sống thanh bình. Ðây là những 

lợi ích chắc chắn sẽ phát sanh đến người tin vào nghiệp trong kiếp sống hiện 

tại. và nếu thực sự có kiếp sau, thì người ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc 

sau khi chết. Như vậy, thật hợp lý để tin có kiếp sau. Ðây là cách suy nghĩ 

vững chắc mà Ðức Phật đưa ra trong bài kinh Apannaka sutta (Thuần Chơn 

kinh) của trung bộ kinh. 

---o0o---  

Ba-La-Mật Và Nghiệp 

(10): Niềm tin vào Ðức Phật, chư vị A-la-hán hay những bậc Thánh, là 

những bậc có thể quả quyết, bằng trí tuệ siêu phàm, về thế giới này và thế 

giới bên kia, những bậc có tánh thánh thiện, làm cho giáo lý của các Ngài 

đáng tin cậy hơn. Niềm tin như vậy mặc nhiên công nhận niềm tin vào 

nghiệp, tin sự chứng đắc tâm linh của các vị A-la-hán và Ðức Phật, một 

phần dựa vào Ba-la-mật của các Ngài mà chính yếu thì không khác với 

nghiệp. Sự phát triển Ba-la-mật là một cách tu tập. Cũng như một đứa bé 

học nhiều môn để trở thành người có giáo dục tốt, cũng thế, vị Bồ tát phải 

tầm cầu trí tuệ và sự tự tu ngõ hầu chứng đạt mục tiêu của mình. 

Một số cha mẹ hay những người lớn tuổi trong gia đình thường dẫn con cháu 

đi xem hát và chiếu bóng, trong khi số khác thì đem con cái đến chùa và tịnh 

xá. Bằng cách này, con cái sẽ có được thói quen tốt hoặc xấu, phát triển sự 

tham muốn dục lạc hoặc tiếp thu những điều cao siêu của đời sống. Những 

thói quen tốt và sự rèn luyện tốt có thể được xem là một loại Ba-la-mật. Một 

số con cái bẩm sinh đã có tánh ưa thích đời sống tín ngưỡng, một số người 

nam và người nữ có nhiều tịnh tín và tinh tấn trong việc thực hành minh sát. 

Sở thích khác thường của đứa bé như vậy đối với tôn giáo hay sự ưa thích 



khác thường về đời sống tâm linh của một người đều xuất phát từ Ba-la-mật 

trong kiếp quá khứ. 

Thái tử Sĩ Ðạt Ta thành Phật do đã tu tập các pháp Ba-la-mật như bố thí, trì 

giới, xuất gia, v.v... trong vô số kiếp, không phải trong một kiếp mà có thể 

thành tựu được. Chính nhờ tiềm lực của nghiệp tích lũy này hay Ba-la-mật 

khiến ý chí của Ngài được mạnh mẽ, để rời bỏ gia đình và tất cả vinh hoa 

của đời sống đế vương, ngõ hầu tầm cầu sự giác ngộ. Ngày nay, có một số 

người nói về cuộc đời là vô thường, khổ v.v... Nhưng từ bỏ tất cả của cải và 

xuất gia làm một vị sa môn thì không phải dễ, còn làm công việc từ bỏ như 

Bồ tát thì không ai dám nghĩ đến. 

Vị Bồ tát cũng tu tập những pháp Ba-la-mật khác để tầm cầu trí tuệ v.v... 

Kết quả là trong kiếp cuối của Ngài, Ngài đã quán xét và tự mình giác ngộ 

bản chất của đời sống, sự tùy thuộc duyên khởi của nó v.v... Chính nhờ 

những pháp Ba-la-mật ấy mà cuối cùng Ngài đã đạt đến sự giác ngộ tối 

thượng, và cũng những pháp Ba-la-mật ấy giúp thành tựu quả vị Ðộc giác, 

Thinh văn giác. Như vậy, niềm tin vào nghiệp giúp người có tâm đạo trở 

thành bậc A-la-hán, Phật Ðộc giác hoặc Toàn giác, và người công nhận niềm 

tin ấy thì không nghi ngờ trí tuệ phi thường của Ðức Phật và chư vị thánh 

Tăng. 

Tóm lại, kiến thủ thường đồng nghĩa với sự phủ nhận định luật nghiệp báo. 

Nó không được lan rộng trong thời Ðức Phật hoặc cách đây một trăm năm, 

nhưng bây giờ nó đang bành trướng. Theo các bài kinh thì các tà kiến 

thường xuất phát từ ái dục và do sự khao khát tăng dần của con người đối 

với vật chất, chủ nghĩa hoài nghi về nghiệp rất có thể sẽ trội hơn, và những 

người thiện cần phải đề phòng nó. 

Ngoài sự phủ nhận nghiệp, kiến thủ còn có nghĩa là sự bám chấp mạnh mẽ 

vào tất cả tà kiến, tức là ngã kiến, đoạn kiến v.v... Có hai tà kiến không được 

kể đến vì chúng thuộc về giới cấm thủ và ngã ngữ thủ. 

3. Giới Cấm Thủ (Sìlabbatupàdàna) 

Giới cấm thủ là sự cố chấp theo những pháp hành sai lạc mà sẽ không dẫn 

đến chấm dứt đau khổ. Ðó là quan điểm đồng hoá những thói quen của bò, 

chó và những con thú khác với con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Nó 

được tìm thấy trong một số đạo sĩ thời Ðức Phật. Giống như những con thú, 

họ sống trần truồng, ăn, đại tiện, tiểu tiện và đi bằng hai chân và hai tay, ngủ 

trên đất. Họ tin rằng cách sống như vậy giúp họ tẩy sạch tất cả ác nghiệp và 

ngăn chặn nghiệp mới, nhờ đó, giúp họ chấm dứt đau khổ và được hạnh 

phúc trường cửu sau khi chết. 



Ðối với người Phật tử, loại tín ngưỡng này thật khó tin, nhưng đối với một 

số người thì sự ưa thích của họ thật ư là kỳ quặc, về quan kiến và khuynh 

hướng. Bởi vậy, có hai đạo sĩ đi đến Ðức Phật. Một người tên là Punna, anh 

ta sống như con bò. Một người khác tên là Seniya, người này sống như con 

chó. Họ hỏi Ðức Thế Tôn về những lợi ích có được trong sự thực hành của 

họ. Ðức Thế Tôn do dự không muốn trả lời, nhưng họ khẩn khoản thỉnh cầu 

nhiều lần nên Ngài đáp lại rằng người sống hoàn toàn như bò hoặc chó thì 

sau khi chết sẽ tái sanh làm bò hoặc chó. Thật là lầm lạc khi tin rằng những 

pháp hành như vậy sẽ dẫn đến cõi chư thiên. Và người chấp theo tà kiến 

chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục hoặc súc sanh. Rồi Ðức Phật tiếp tục mô tả: 

1- Những sự thực hành ác cho quả khổ. 

2- Những sự thực hành thiện cho quả lành. 

3- Sự thực hành có ác có thiện lẫn lộn. 

4- Sự thực hành theo thánh đạo dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn cả thiện 

nghiệp lẫn ác nghiệp. 

Sau khi nghe qua thời pháp này, Punna trở thành đệ tử của Ðức Phật. Seniya 

gia nhập vào tăng chúng và chứng đắc đạo quả A-la-hán nhờ thực hành theo 

chánh pháp. 

---o0o---  

Chuyện Korakhattiya 

Trong thời Ðức Phật, có một người đàn ông tên là Korakhattiya. Anh ta sống 

như loài chó. Một hôm, Ðức Phật đi ngang qua anh ta, theo hầu Ngài là một 

vị Tỳ khưu Licchavì, tên là Sunakkhatta. 

Sunakkhatta trông thấy vị đạo sĩ đang di chuyển bằng bốn chi và ăn vật thực 

ở trên đất mà không dùng đến hai tay. Lối sống của vị đạo sĩ đã cho vị Tỳ 

khưu một cái nhìn về một bậc thánh thiểu dục. Thực ra, lối sống của vị đạo 

sĩ là một loại giới cấm thủ mà sẽ đưa ông ta xuống bốn khổ cảnh. Ðối với 

những người có nguyện vọng và lý tưởng cao siêu thì điều ấy quả thật đáng 

ghê tởm. Nó hấp dẫn Sunakkhatta chỉ vì vị ấy có sở thích và dục vọng thấp 

hèn. Về mặt này, vị Tỳ khưu Licchavì là một ngoại lệ. Chẳng như bây giờ, 

lúc ấy không có nhiều người thiên về tà kiến và những pháp hành sai lạc, 

không phù hợp với giáo lý của Ðức Phật. Có lẽ đây là tàn tích của những 

chấp thủ sai lại trong kiếp quá khứ của họ. 

Ðức Phật biết được ý nghĩ của Sunakkhatta và nói rằng: "Như vậy, ngươi 

xem vị đạo sĩ kia là bậc A-la-hán! Tại sao ngươi không biết xấu hổ khi chính 

mình là một đệ tử của Ðức Phật?". Rồi vị Tỳ khưu trách Ðức Phật là ganh tỵ 

với đạo quả A-la-hán của vị đạo sĩ. Dĩ nhiên đây là lối phản bác của kẻ ngu 



si khi có ai nói sự thật về vị thầy tà đạo của mình. Ðức Phật giải thích rằng 

mục đích của Ngài là muốn đoạn trừ ảo kiến của vị Tỳ khưu mà chẳng có lợi 

ích gì cho vị ấy cả. Rồi Ngài tiếp tục tiên đoán rằng sau bảy ngày, vị đạo sĩ 

sẽ chết vì chứng bội thực và sẽ tái sanh xuống cõi A tu la thấp nhất, thân của 

vị đạo sĩ sẽ bị quăng ở một bãi tha ma nọ; Nếu vị Tỳ khưu đi đến đó và hỏi 

chỗ tái sanh của vị đạo sĩ thì xác chết sẽ đứng dậy và nói rõ. 

Ðức Phật tiên tri như vậy là để Sunakkhatta phục hồi lại niềm tin nơi Ngài. 

Nhờ thực hành thiền chỉ, Sunakkhatta đã đắc thiền và có thiên nhãn. Bằng 

thiên nhãn của mình, Sunakkhatta đã hỏi Ðức Phật phương pháp để chứng 

đắc thiên nhĩ. Nhưng Ðức Thế Tôn khước từ, không đáp ứng yêu cầu của vị 

ấy vì ác nghiệp của vị ấy đã cản đường, và vị ấy cho rằng Ðức Thế Tôn 

không có thiên nhĩ. Tuy nhiên, Sunakkhatta đã mất niềm tin nơi Ngài, vì vị 

ấy nghĩ rằng chính do ganh tỵ khiến Ðức Thế Tôn từ chối yêu cầu của vị ấy. 

Bởi vậy, Ðức Phật tiên tri về số phận của vị đạo sĩ là để làm xúc động và 

phục hồi lại niềm tin cho Sunakkhatta. 

Sunakkhatta báo tin cho vị đạo sĩ biết lời tiên tri của Ðức Thế Tôn và bảo vị 

đạo sĩ đừng ăn quá nhiều. Vị đạo sĩ nhịn đói trong sáu ngày, nhưng vào ngày 

thứ bảy, không thể cưỡng lại cơn đói, vị đạo sĩ đã ăn hết vật thực do một tín 

đồ dâng cúng và đã chết vì bội thực trong đêm ấy. 

Những vị đạo sĩ khác kéo xác của ông ta đi quăng ở bất cứ chỗ nào ngoài 

chỗ mà Ðức Phật đã tiên tri. Họ đi đến một bãi tha ma nhưng thấy đó là nơi 

mà họ muốn tránh, vì chỗ ấy có loại cỏ mà Ðức Phật đã tiên đoán. Họ ra sức 

kéo xác chết đi chỗ khác, nhưng sợi dây leo đã vướng chắc vào và tất cả cố 

gắng của họ đều thất bại. Bởi vậy, họ phải để lại xác chết ở đó. 

Sunakkhatta nghe tin ấy, nhưng vẫn hy vọng sẽ chứng minh điều tiên tri của 

Ðức Phật là sai. Vị ấy đi đến bãi tha ma và khi vỗ nhẹ vào xác chết, vị ấy hỏi 

về chỗ ở của kẻ kia. Xác chết đứng dậy và sau khi nói rằng vị ấy đang ở cõi 

Kalakamjita asura, thì ngã phịch xuống đất trở lại. Asura là một loại ngạ quỉ 

có thân hình dị hợm, miệng thì quá nhỏ đến nỗi không thể ăn hay uống bất 

cứ thứ gì. 

Theo chú giải, chính nhờ thần thông của Ðức Phật mà vị Asura kia mới nhập 

vào xác chết được. Việc làm cho xác chết ngồi dậy, ngay cả một số thầy bùa 

cũng có thể làm được. Do đó việc xác chết của vị đạo sĩ dậy được do năng 

lực thần thông của Ðức Phật là chẳng có gì đáng nghi ngờ. 

---o0o---  

Những Lối Thực Hành Khác Thuộc Giới Cấm Thủ 



Ngoài lối sống bắt chước theo bò và chó, còn có những cách thực hành khác 

mà có thể được xem là giới cấm thủ. Một số người bắt chước theo lối sống 

của voi, ngựa, v.v... Nói cách khác họ thờ cúng loài vật. Chú giải nêu ra 

những người chuyên thờ cúng, ám chỉ những người Miến Ðiện thích thờ 

cúng nhiều loại Nat (bái vật). Sự thờ cúng Nat trong những người Miến Ðiện 

không phải do động cơ của ước muốn được thoát khỏi luân hồi. Nó xuất phát 

từ ước vọng cầu lợi ở đây và bây giờ, và theo đúng nghĩa của từ, nó không 

rơi vào phạm vi giới cấm thủ, chỉ là thủ đối với niềm tin mà sẽ khiến một số 

người giết thú để tế thần Nats. 

Cũng có tập tục thờ lửa, thờ rồng, thờ thần mặt trăng, mặt trời, thờ thần linh 

v.v... Nếu mục đích của bất cứ loại thờ cúng nào nhắm đến hạnh phúc và 

giải thoát sau khi chết, thì đó là giới cấm thủ. Tóm lại, tất cả mọi đường lối 

thực hành mà ở ngoài Tứ-diệu-đế và Bát chánh đạo thì được mang nhãn hiệu 

là giới cấm thủ, sự chấp theo chúng như là con đường dẫn đến giải thoát 

cũng là giới cấm thủ. 

Vị hành giả đã chứng đắc tối thiểu là tầng thánh Nhập lưu, qua pháp quán 

danh sắc, thì biết rõ con đường chân chánh dẫn đến Niết-bàn, và vì vậy vị ấy 

thoát khỏi giới cấm thủ. Vị ấy thực sự biết con đường dẫn đến sự chấm dứt 

đau khổ chỉ nhờ pháp quán về danh sắc và con đường Bát chánh đạo. 

Ví dụ: Nếu qua kinh nghiệm mà bạn biết cách đi từ thiền đường này đến 

chùa Shwedagon, bạn sẽ không bị người khác dẫn sai đường, cũng thế vị 

hành giả đạt đến tầng thánh Nhập lưu, biết con đường chân chánh dẫn đến 

Niết-bàn và vì vậy vị ấy không còn mê mờ tin vào thượng đế, sự thờ cúng 

Nat hay khổ hạnh, cho đó là con đường giải thoát. 

Những người không biết con đường chân chánh thì không thoát khỏi ảo 

tưởng như vậy. Họ có thể đã tiếp nhận ảo kiến từ cha mẹ ngu dốt, thầy tổ 

hay bạn bè, hoặc do kiến thức căn bản còn kém cỏi của họ, nên họ tin vào 

những cuốn sách đề cao những niềm tin và pháp hành sai lạc. Kẻ phàm phu 

không biết con đường chân chánh dẫn đến Niết-bàn và vì vậy người ấy sẽ 

phải mò mẫm đi từ ông thầy này đến ông thầy khác, từ sự thực hành này đến 

sự thực hành khác, trong chuỗi luân hồi của họ. Nếu người ấy mê theo ông 

thầy tà kiến hoặc lối thực hành lầm lạc nào đó, người ấy sẽ chuốc lấy nhiều 

đau khổ. Như vậy, những sự thực hành khổ hạnh chỉ đem lại đau đớn, và sự 

giết thú để tế thần chắc chắn sẽ dẫn đến các khổ cảnh. 

Do giới cấm thủ mà người ta tin rằng thiền hữu sắc và thiền vô sắc là sự giải 

thoát hoàn toàn. Tóm lại, ngay cả sự toàn hảo về giới hay sự chứng đắc thiền 

định hợp thế, dầu đáng khen ngợi, nhưng nếu tách rời khỏi con đường minh 

sát của bậc thánh và được xem là sự giải thoát rốt ráo thì cũng dẫn đến giới 



cấm thủ. Bài kinh Udakasutta của bộ samyutta nikàya nói về ẩn sĩ Udaka, là 

người sau khi đã chứng thiền vô sắc và được sanh về cõi vô sắc, đã công bố 

rằng ông ta đã đoạn tận nguyên nhân của khổ. Ðây cũng là tà kiến của một 

vị ẩn sĩ khác, tên là Alàra. Ảo kiến hay loại thủ này dẫn đến thiện nghiệp và 

nhờ đó cho sự tái sanh ở cõi vô sắc. 

Bởi vậy, trong bài pháp mà Ðức Phật thuyết đến phạm thiên Baka, Ngài nói 

rằng: "Ta thấy những nguy hiểm trong sự sanh, già v.v... mà vốn có trong ba 

cõi: dục, sắc và vô sắc. Ta thấy những người tầm cầu Niết-bàn mà vẫn còn 

chấp hữu. Bởi vậy, ta không khen ngợi bất cứ mọi hữu nào, ta đã khước từ 

mọi hữu ái". 

Giống như hai vị đạo sĩ kia, những người không biết giáo pháp của Ðức Phật 

thì sẽ không bao giờ đạt đến mục tiêu của họ. Dầu họ tầm cầu hạnh phúc 

trường cửu, họ vẫn đi theo con đường sai lạc của giới cấm thủ và bị vướng 

trong cái khổ của kiếp sống luân hồi. Bởi vậy, sự nỗ lực thực hành theo 

chánh pháp quả thật tối quan trọng 

4. Ngã Ngữ Thủ (Sự Bám Chấp Theo Bản Ngã Hay Linh Hồn) 

Attavàdu-pàdàna (ngã ngữ thủ) là một từ ghép của hai chữ Attavàda và 

upàdàna. 

Attavàda là lý thuyết hay quan điểm về bản ngã linh hồn và Attavàdupàdàna 

là sự chấp theo quan điểm rằng: Mỗi người là một linh hồn đang sống. 

Ngã ngữ thủ có hai loại: Sự chấp thủ thông thường và sự chấp thủ có căn cội 

sâu đậm. Sự chấp thủ bình thường phổ biến trong những người Phật tử thiếu 

trí, thì không có hại cho sự tiến bộ trên con đường thánh đạo. Niềm tin ấy 

không mang tánh chất sâu đậm, vì người Phật tử chấp nhận giáo lý của Ðức 

Phật, là giáo lý phủ nhận linh hồn trường cửu và công nhận danh sắc như là 

thực tại duy nhất đằng sau một chúng sanh. Những người Phật tử có trí ít 

chấp ngã hơn, vì họ biết rằng sự thấy, nghe, v.v... chỉ bao gồm các căn (mắt, 

tai v.v...), các cảnh tương ứng (sắc, thinh v.v...) và những trạng thái tương 

ứng của tâm thức. 

Nhưng hầu hết mọi người đều không hoàn toàn thoát khỏi ngã kiến này. 

Ngay cả vị hành giả thực hành minh sát đôi khi cũng có chấp ngã, và nó hầu 

như hấp dẫn mọi người chưa chứng đắc thánh đạo. 

Thực ra, những người rao giảng lý thuyết về bản ngã đã mô tả bản ngã hay 

linh hồn là chủ nhân của năm uẩn, là thực thể độc lập, có sự tự ý và tự quyết 

định. Chính quan điểm về tự ngã mà Ðức Phật đã đưa ra câu hỏi của Ngài 

trong cuộc đàm đạo với đạo sĩ Saccaka. Ðức Phật nói rằng: "ngươi cho rằng 

thân này là của ngươi. Vậy ngươi có thể giữ cho nó tốt đẹp luôn luôn và 



thoát khỏi những điều bất lạc không?" Saccaka đã phải trả lời bằng sự phủ 

định. Sau khi Ðức Phật hỏi thêm một câu nữa, Saccaka tự thú nhận rằng thực 

ra anh ta không kiểm soát được uẩn nào cả. 

Bởi vậy, các vị trưởng lão ngày xưa đã diễn dịch câu Pàli "Rùpam anattà" là 

"Sắc thân không chịu sự kiểm soát nào cả" v.v... Thực ra, đó là sự phủ nhận 

thuyết bản ngã, là thuyết cho rằng bản ngã là một thực thể có sự kiểm soát. 

Mọi người bình thường đều chấp theo quan điểm này và tin vào sự tự ý (do 

ta). Có thể đoạn diệt hoàn toàn ngã kiến này bằng pháp hành minh sát. 

Những vị giáo chủ của thuyết bản ngã cũng nói rằng cái ngã tồn tại thường 

hằng trong thân. Nói cách khác, nó có nghĩa là cá tính phụ trợ để tồn tại 

trong suốt kiếp sống. 

Lại nữa, người ta nói rằng cái ngã làm chủ mọi hành động, tức là đồng hóa 

nó với hành uẩn. Ðó là ảo tưởng đẻ ra niềm tin rằng: "Chính tôi thấy, nghe, 

v.v..." 

Người ta cũng nói rằng cái ngã là thực thể sống, biết cảm thọ; Rằng chính 

cái ngã (ta) được hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nói cách khác, họ cho cái 

ngã hay linh hồn là cảm thọ (vedanà). 

Như vậy, dầu các ngã kiến sư vẫn khăng khăng cho rằng cái ta chẳng có liên 

quan gì đến năm uẩn, họ vẫn tin nó là chủ nhân của cái thân v.v... thường trú 

ở trong thân, có chủ quyền và cảm thọ. Và vì vậy, kết quả là họ đồng hóa 

ngã với năm uẩn. Ngã kiến có gốc rễ trong các uẩn và người ta có thể diệt 

trừ ngã kiến ấy chỉ khi nào họ thấy rõ bản chất chân thực của các uẩn qua 

pháp quán. 

Trong bốn loại thủ, loại thứ nhất-dục thủ-là hình thức phát triển của ái. Ba 

loại kia chỉ khác về đối tượng của chúng. Trên căn bản thì chúng đều có liên 

hệ đến các tà kiến, niềm tin vào tính có hiệu quả của những sự thực hành 

ngoài Bát chánh đạo. Tất cả tà kiến khởi sanh đều có liên quan đến ái. 

Người ta chấp theo một niềm tin nào đó vì họ thích nó. Như vậy, không nghi 

ngờ rằng cả bốn loại thủ đều xuất phát từ ái và vì thế, điều ấy đúng với pháp 

Phật là: "Do ái, thủ khởi sanh". 

Trên thực tế, ái là nguyên nhân và thủ là kết quả. Ái đối với dục lạc, ngã 

kiến hoặc những pháp hành không phù hợp với thánh đạo hay những tà kiến 

khác, ái là nhân và ái này phát triển thành dục thủ, ngã kiến thủ, v.v... Do đó, 

các thủ là quả. 

 

---o0o--- 



 

[Phần 08] 

Thủ Dẫn Ðến Hữu 

Có hai loại hữu, đó là nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 

(upapattibhava). 

Nghiệp Hữu (Kammabhava). 

Nghiệp hữu là nghiệp dẫn đến tái sanh. Ðức Phật mô tả nó là phước hành, 

phi phước hành và bất động hành. Ðó là những nghiệp dẫn đến những cõi 

dục, sắc và vô sắc. Ngài cũng đồng hóa nghiệp hữu với tất cả những nghiệp 

làm sanh khởi kiếp sống mới. 

Trong ba loại hành, phước hành bao gồm tám loại tư (cetanà) thiện ở trong 

cõi dục và năm loại tư thiện trong cõi sắc. Phi phước hành là nhóm mười hai 

bất thiện tư. Bất động hành là bốn thiện tư trong cõi vô sắc. 

Sanh Hữu (Upapattibhava). 

Sanh hữu có chín loại: 

1- Dục hữu (Kàmabhava): Là danh sắc của những chúng sanh trong cõi dục. 

Nói cách khác, dục hữu chỉ về những kiếp sống trong cõi địa ngục, ngạ quỉ, 

súc sanh, chư thiên và nhân loại. 

2- Sắc hữu (Rùpabhava): Là các uẩn của những vị phạm thiên hữu sắc. 

3- Vô sắc hữu (Arùpabhava): Là các danh uẩn của những vị phạm thiên vô 

sắc. 

4- Hữu tưởng hữu (Sannìbhava): Là danh sắc của những chúng sanh có 

tưởng thô, tức là những chúng sanh ở hai mươi chín cõi, ngoại trừ những cõi 

Phi-tưởng-phi-phi-tưởng. 

5- Vô tưởng hữu (Asannìbhava): Là danh sắc những vị phạm thiên vô tưởng. 

6- Phi tưởng phi phi tưởng hữu (Asannìnàsannìbhava): Là các danh uẩn của 

những vị phạm thiên cao nhất. 

7- Nhứt uẩn hữu (Ekavokàrabhava): Là hữu với duy nhất sắc uẩn. 

8- Tứ uẩn hữu (Catuvokàrabhava): Là hữu với bốn danh uẩn. 

9- Ngũ uẩn hữu (Pancavokàrabhava): Là hữu với năm danh sắc uẩn. 

Tóm lại, sanh hữu là danh sắc của kiếp sống mới, là kết quả của nghiệp. Nó 

bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 



Hữu sanh lên từ thủ, về cơ bản, là nghiệp hữu, còn sanh hữu chỉ là sản phẩm 

phụ của nghiệp hữu. 

Do sự tiếp xúc với sáu cảnh khả ái hoặc không khả ái, có sanh khởi sáu loại 

thọ lạc hoặc không lạc. Các thọ dẫn đến ái và ái phát triển thành thủ, thủ đối 

với các cảnh dục có thể trở nên quá mạnh đến mức khao khát được cộng trú 

với gia đình mình trong kiếp sống tương lai. Câu chuyện sau đây về vị phú 

hộ Mendaka sẽ nói lên mức độ của thủ rất mạnh mẽ trong một người. 

---o0o---  

Câu Chuyện Mendaka 

Mendaka là một vị thương nhân giàu có trong một kiếp sống quá khứ. Lúc 

bấy giờ, có xảy ra một nạn đói, khiến cho lương thực của ông ta dần dần cạn 

kiệt. Cuối cùng, ông ta phải cho tất cả những người hầu ra về, chỉ còn lại 

ông ta với vợ, con trai, nàng dâu và một người nô lệ. Vợ của ông ta đã trút 

hết số gạo còn lại để nấu cho cả nhà ăn, nhưng khi họ sắp ăn thì một vị Phật 

Ðộc giác xuất hiện trước cửa nhà của ông ta để khất thực. 

Nhìn thấy Ðức Phật Ðộc giác, vị thương nhân suy nghĩ về ác nghiệp của 

mình, rằng do kiếp trước thiếu pháp bố thí nên bây giờ mới bị đói. Rồi ông 

ta dâng phần ăn của mình đến Phật Ðộc giác và nguyện có được vật thực dồi 

dào, được sống chung với những người trong nhà ở kiếp sau. Vợ của ông ta 

cũng bố thí phần ăn của bà và cũng phát nguyện như ông ta. Ðứa con trai và 

vợ của cậu ta cũng làm y như cha mẹ đã làm, là có được vật thực và tiền bạc 

vô hạn, cũng như được đoàn tụ với vợ, chồng, cha, mẹ và nô lệ. 

Những lời nguyện của vị thương nhân và cả gia đình rõ ràng cho thấy ảnh 

hưởng mạnh mẽ của thủ trong cõi dục và hầu hết mọi người ngày nay cũng 

mang loại thủ như vậy, không kém gì thủ của Mendaka và gia đình ông ta. 

Nhưng đáng chú ý hơn là loại thủ của người hầu Punna. Sau khi dâng cúng 

phần ăn của mình, ông ta phát nguyện cho được vật thực dồi dào và tái sanh 

làm nô lệ trong gia đình của ông Mendaka! Ông ta chẳng hề cầu mong được 

sanh làm vua hay phú hộ; Sự luyến ái nặng tình của ông ta đối với những 

người chủ của mình thật mạnh mẽ, đến nỗi ông ta chỉ muốn làm nô lệ của họ 

trong kiếp sống sau. 

Một thời nọ, có một vị xã trưởng, có quan hệ tốt với những quan chức chính 

quyền. Lúc bấy giờ, dưới sự cai trị của nước Anh, hầu hết những quan chức 

cao cấp đều là người Anh. Ông xả trưởng rất thích tỏ thái độ tôn kính họ. 

Ông ta nói rằng ông thích nói câu: "Dạ vâng, thưa ông chủ" khi được một vị 

quan chức nào đó gọi. Sự chấp thủ của ông ta, về cơ bản, giống như sự chấp 

thủ của Punna. 



Ðức Phật Ðộc giác phúc chúc (ban phước) cho họ và ra đi. Do năng lực thần 

thông của Ngài, họ thấy Ngài bay về Hi mã lạp sơn và chia đều số vật thực 

cho năm trăm vị Phật Ðộc giác. 

Trong chính ngày hôm ấy, vị thương nhân và gia đình của ông ta tận mắt 

chứng kiến sự bố thí của họ đang trổ quả một cách kỳ diệu. Họ thấy cái nồi 

đầy cơm. Họ ăn no nê, thế mà cái nồi vẫn luôn luôn đầy cơm. Họ thấy 

những kho thóc của họ ngập tràn thóc lúa. 

Những lời nguyện của họ được thành tựu trong thời của Ðức Phật Gotama, 

tức là họ trở thành những người trong cùng một gia đình tại Bhaddiya, một 

thành phố của nước Magadha. Tin đồn về sự thành tựu lời nguyện ước của 

họ thật phi thường và đáng kinh ngạc, đến nỗi đức vua của xứ ấy phải cho 

một vị quan đi dò xét và thấy rằng tin đồn có thật. Câu chuyện này được kể 

trong tạng Luật. 

---o0o---  

Thủ Và Nghiệp Hữu 

Khi tham dục đối với cảnh phát triển thành ái mạnh mẽ, thì người ta trở nên 

liều mạng và ra sức dành cho bằng được nó, bằng phương tiện tốt hoặc xấu. 

Trộm cắp, cướp đoạt, sát nhân bè nhóm phe phái đâm sau lưng chiến sĩ, 

khen mình chê người v.v... và những hành động ngông cuồng khác trong 

thời nay đều xuất phát từ thủ. Một số tội ác có nguồn gốc ở dục thủ, trong 

khi một số tội ác khác sanh lên từ một trong ba loại ảo kiến dựa trên thủ. 

Người ta phạm tội ác không chỉ do ước muốn bất thiện của họ, mà còn do sự 

luyến ái mù quáng với vợ, chồng v.v... 

Câu chuyện sau đây chứng minh cho nghiệp hữu bất thiện xuất phát từ dục 

thủ. 

---o0o---  

Chuyện Bổn Sanh Puppharatta 

Thuở xa xưa, có một người đàn ông nghèo ở tại thành Ba la nại. Anh ta chỉ 

có một bộ quần áo bằng vải dày. Anh ta giặt sạch nó để mặc vào lễ hội Taza-

aundine, nhưng vợ của anh ta không thích y phục màu trắng, mà chỉ thích bộ 

đồ hồng. Tất cả mọi cố gắng để an ủi nàng đều vô hiệu, cuối cùng anh ta lẽn 

vào vườn của vua vào lúc ban đêm để ăn trộm một loại hoa, được dùng để 

nhuộm bộ đồ của vợ anh ta. Anh ta bị lính canh bắt giữ, và bị vua truyền 

lệnh đâm xuyên người. Anh ta rất đau đớn vì những con quạ mổ vào mắt anh 

ta. Tuy thế, anh ta vẫn cho rằng nỗi đau đớn nơi thân chẳng đáng kể là bao 

so với nỗi đau đớn tâm hồn khi nghĩ rằng anh ta không đáp ứng được ước 



muốn của người vợ và không được đi dự hội với vợ. Bởi vậy, trong khi đang 

khóc cho sự rủi ro của mình, anh ta chết và tái sanh xuống địa ngục. 

Ngày nay, có thể có nhiều người làm điều ác do sự thúc ép của những người 

mà họ yêu. Tất cả những điều ác này bao gồm cái nghiệp mà xuất phát từ thủ 

dẫn đến các khổ cảnh. Bởi vậy, bộ Thanh tịnh đạo có đoạn nói rằng: "Do 

ảnh hưởng của dục thủ, người ta tạo ác nghiệp bằng thân, khẩu và ý, do sự 

khao khát các cảnh dục trong đời sống hiện tại và ước muốn gìn giữ chúng 

để làm của riêng. Những ác nghiệp như vậy thường dẫn đến các khổ cảnh". 

---o0o---  

Thiện Nghiệp Và Phi Thiện Nghiệp 

Một số thiện nghiệp là đúng nhưng số khác thì sai. Cái gọi là thiện nghiệp 

mà một người làm thì có hại và như vậy chúng là ác nghiệp. Ví dụ: Một số 

người tin rằng giết một con thú để giúp cho nó kết thúc kiếp sống súc vật 

đầy đau khổ là việc thiện. Mọi loài chúng sanh đều sợ chết, biết cảm thọ đau 

đớn, cho nên gây đau đớn và chết chóc cho loài vật là điều sai. 

Một số người cho rằng đối với một người đang bị hành hạ bởi một chứng 

bịnh ngặt nghèo mà cho họ một cái chết nhanh chóng là việc phước. Nhưng 

người bịnh dầu muốn hết đau vẫn không muốn chết. Cho dù người ấy tỏ ý 

muốn chết, nhưng theo quan điểm Phật giáo, gây ra cái chết cho một chúng 

sanh rõ ràng là điều sai, và nếu một người trực tiếp hay gián tiếp gây ra cái 

chết phi thời cho người cha hay mẹ bằng hành động giết chết "êm ái", thì đó 

là một trọng tội, phải đọa địa ngục. 

"Do sự khao khát dục lạc ở cõi nhân loại và các cõi chư thiên, do đi theo tà 

sư ngoại đạo v.v... một số người làm các ác nghiệp như sát sanh để đạt được 

mục đích của họ. Nhưng do kết quả của ác nghiệp, họ phải sanh vào khổ 

cảnh sau khi chết". 

Theo chú giải thì những quan niệm sai lầm của họ sanh lên do bởi các tà sư, 

do không làm thiện nghiệp trong quá khứ và thiếu hộ phòng bản thân. Tin 

vào những ông thầy ác sẽ dẫn đến ác nghiệp, nhiều ác nghiệp trong kiếp quá 

khứ sẽ làm cho người ta dễ hấp thụ các niềm tin sai lạc và những thói quen 

xấu, và sự thiếu hộ phòng bản thân khiến người ấy dễ rơi vào cám dỗ. 

Tôn giáo chân chánh được gọi là Saddhamma, "tôn giáo của người thiện". 

Những người theo chánh pháp thường tầm cầu cho mình lợi ích bằng cách 

lắng nghe lời dạy thánh thiện, tránh xa các điều ác, giữ chánh kiến như tin 

vào kiếp sống tương lai, nghiệp quả của nó v.v..., trau dồi những ý nghĩ 

thiện, thực hành bố thí, trì giới và tham thiền. 



Sự thực hành bố thí, trì giới và tu tâm là pháp chân chánh và thánh thiện, vì 

pháp ấy vô hại và mọi người đều có thể tiếp nhận được. Không ai đi chê 

trách một người không sát sanh, trộm cắp, chửi mắng và không làm những 

ác nghiệp khác. Những thiện nghiệp mà chúng ta làm để được lợi ích ở đây 

trong hiện tại và mai sau đều là những thiện nghiệp phát sanh từ thủ trong 

cõi dục. Nhưng thiện nghiệp này dẫn đến tái sanh ở cõi người và các cõi chư 

thiên. Bởi vậy, bộ Thanh tịnh đạo có đoạn rằng: 

"Những người nghe chánh pháp thường tin vào nghiệp và kết quả của thiện 

nghiệp, xem chúng như là hành trang cho một kiếp sống mới tốt đẹp hơn ở 

cõi dục của những người giàu, những người có địa vị cao hay của những vị 

chư thiên. Bởi vậy, họ làm các thiện nghiệp do sự thúc đẩy của dục thủ 

(Kamupàdàna) và nhờ đó sẽ được sanh vào cõi nhân loại hoặc các cõi chư 

thiên". 

---o0o---  

Nghiệp Và Tái Sanh 

Theo câu pháp "Bhava paccayà jàti: hữu dẫn đến tái sanh" thì sự tái sanh xảy 

ra trong cõi người và các cõi chư thiên hoặc các cõi thấp, do bởi tiến trình 

của thiện nghiệp hay ác nghiệp. Như vậy, tái sanh bắt nguồn từ các nghiệp, 

mà nghiệp là kết quả của thủ và ái, thủ và ái có nguồn gốc từ sự tiếp xúc 

giữa sáu cảnh và sáu căn tương ứng (àyatana). 

Nói cách khác, có sanh khởi thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ trong kiếp 

hiện tại, là kết quả của vô minh và hành trong kiếp quá khứ, và bây giờ ái và 

thủ làm sanh khởi nghiệp mới, nhờ đó, tạo điều kiện cho sự tái sanh mới. 

Toàn bộ vấn đề giống như một người gây ra tội ác trong khi đang ở trong tù 

để chịu án của một tội trước, hoặc một người đã mắc thêm nợ mới trước khi 

anh ta trả xong nợ cũ. 

Những nghiệp mới như vậy chất chồng đến hàng ngàn chỉ trong một kiếp 

sống. Trong những điều kiện nào đó, những nghiệp này trở thành cảnh tướng 

lúc lâm chung và dẫn đi tái sanh, trong khi những nghiệp khác sẽ tạo ra sự 

tái sanh vào những dịp khác trong vòng luân hồi. Nếu có những nghiệp có 

sức mạnh lớn trong kiếp quá khứ mà chưa cho quả, chúng sẽ lấn át nghiệp 

hiện tại, xuất hiện làm cảnh lâm chung và tạo ra sự tái sanh ở cõi thấp hoặc 

cao. Số phận khi chết của một người trong những trường hợp như vậy được 

quyết định bởi tính chất của nghiệp. 

---o0o---  

Bốn Loại Nghiệp 



Nghiệp có bốn loại, tùy theo cách cho quả của nó. 

1- Trọng nghiệp (Garuka kamma). 

2- Ða tác nghiệp hay thường nghiệp (Bahula hay àcinnakakamma). 

3- Cận tử nghiệp (Àsannakamma). 

4- Dĩ tác nghiệp (Katattàkamma). 

Những hành động sau đây thuộc trọng nghiệp: 

- Giết cha mẹ hay một vị A-la-hán. 

- Gây thương tích cho Ðức Phật hay chia rẽ Tăng. 

Những thiện nghiệp thuộc cõi sắc hoặc vô sắc là trọng nghiệp thiện. 

Các trọng nghiệp ngăn chặn sự cho quả của những nghiệp khác và chính nó 

dẫn đi tái sanh, các tâm thiền hữu sắc và vô sắc dẫn đi tái sanh ở các cõi 

phạm thiên hữu sắc và vô sắc. 

Các trọng nghiệp ác dẫn đi tái sanh ở địa ngục sau khi chết; Do đó, từ "ngũ 

vô gián nghiệp" là năm loại ác nghiệp to lớn, nhất định dẫn đến địa ngục. 

Một người giết cha hay mẹ của mình, dầu cố ý hay vô ý, thì không bao giờ 

có thể đắc thiền hay đạo quả trong kiếp hiện tại, người ấy chắc chắn phải tái 

sanh vào địa ngục sau khi chết. Ðối với người như thế thì không có thiện 

nghiệp nào có thể ngăn chặn việc tái sanh vào địc ngục của vị ấy. Câu 

chuyện vua A-xà-thế là bằng chứng cho điều ấy. 

---o0o---  

Chuyện Vua A-Xà-Thế 

A-xà-thế là con trai của Tần bà sa, vua nước Ma kiệt đà (Ấn Ðộ), đệ tử thuần 

thành của Ðức Phật. Trước khi sanh ra hoàng tử, hoàng hậu khởi ước muốn 

được uống máu từ cánh tay phải của vua. Khi đức vua biết điều này, vị ấy 

cho cắt máu và làm thoả mãn nỗi khao khát của hoàng hậu. Khi ấy các nhà 

tiên tri tiên đoán rằng đứa bé trong bào thai của hoàng hậu sau này sẽ trở 

thành kẻ thù của đứa vua. Do đó, hoàng tử mới có tên là Ajàtasattu (kẻ thù 

ngấm ngầm của đức vua trong khi còn ở trong bào thai của mẹ). 

Hoàng hậu cố gắng phá cái bào thai, nhưng vì nghiệp của đức vua và nghiệp 

của đứa bé đã xui khiến như vậy nên cố gắng của hoàng hậu không thành 

công. Ðức vua ra lệnh phải bảo vệ cái bào thai thật chu đáo và đứa bé đã 

chào đời. Khi hoàng tử lớn khôn, vị ấy được phong làm người thừa kế hiển 

nhiên. 

Rồi hoàng tử trẻ kia rơi vào nanh vuốt của Ðề-bà Ðạt-đa đầy dã tâm, là 

người đã lạm dụng thần thông của mình cho mục đích vị kỷ. Khi biến thành 

cậu bé với con rắn quấn quanh bụng, hắn xuất hiện trước mặt A-xà-thế, rồi 



hắn trở lại hình tướng một vị Tỳ khưu. Hoàng tử rất kinh cảm, và chẳng lạ gì 

đối với những người ưa thích phép thuật, là họ tin vào bất cứ ai có thể hóa 

phép thần thông. Hoàng tử rất kính trọng Ðề-bà Ðạt-đa và trở thành đệ tử 

của hắn. 

Rồi Ðề-bà Ðạt-đa bắt đầu lên đường để thực hiện mưu đồ hiểm ác. Hắn bảo 

với hoàng tử A-xà-thế rằng con người sống chẳng được là bao, cho nên 

hoàng tử phải giết vua cha và lên ngôi trong khi còn đang ở thời kỳ đầu tiên 

của kiếp người. Còn về Ðề-bà Ðạt-đa, hắn sẽ giết Ðức Phật. Hoàng tử đã 

thất bại trong việc tước đoạt mạng sống của vua cha. Nhưng khi biết được 

ước muốn của hoàng tử, vua Tần bà sa bèn nhường ngôi cho con trai của 

mình. 

Tuy nhiên, sự chuyển quyền đã làm thất bại dự định giết vua Tần bà sa của 

Ðề-bà Ðạt-đa. Nghe theo lời xúi giục của hắn, A-xà-thế lại truyền lệnh tống 

giam vua và bỏ đói vị ấy. Hoàng hậu là người duy nhất được phép vào thăm 

đức vua. Bà dùng nhiều cách để bí mật đem đồ ăn vào cho đức vua, nhưng 

cuối cùng bị cấm vào thăm đức vua. Từ hôm ấy, đức vua không có gì để ăn, 

nhưng vị ấy vẫn cố gắng đi kinh hành. Sau đó, theo lệnh của A-xà-thế, 

những người thợ cạo đến cắt lớp da dưới bàn chân của Tần bà sa để vị ấy 

không thể đi được. 

Theo chú giải, sở dĩ vị ấy bị thương tích như vậy là vì trong một kiếp quá 

khứ vị ấy đã đi giày vào sân thờ của Bảo tháp và giẫm chân dơ lên chiếu 

dành cho các vị Tỳ khưu. 

Vua Tần bà sa có lẽ chết ở tuổi 67. Ðứa con trai A-xà-thế của vị ấy bản tánh 

không ác. Bằng chứng là vị đã thành tín theo Ðức Phật sau khi đã cư xử sai 

với cha của mình, vị ấy còn cho xây dựng nhiều Bảo tháp để tôn thờ Xá lợi 

Phật và hết lòng hộ độ chư Tăng trong ba tháng kiết tập Tam tạng. Chính sự 

thân cận với tà sư khiến vị ấy lầm lạc phạm tội giết cha. Cuộc đời của vị ấy 

đã cho chúng ta một bài học nhớ đời. 

Trong ngày phụ vương của vua A-xà-thế chết thì vợ của vị ấy cũng hạ sanh 

một đứa con trai. Nghe tin ấy, A-xà-thế lòng rộn ràng và chan chứa tình 

thương đối với đứa con trai của mình. Tình thương này nhắc nhở vị ấy nhớ 

đến người cha của mình, bèn ra lệnh phóng thích ngay vua cha, nhưng đã 

quá muộn. Về sau khi nghe mẫu hậu kể lại về vua cha đã thương mến và 

nâng niu mình khi còn thơ ấu như thế nào thì vị ấy vô cùng hối hận. Cuộc 

đời của vị ấy trở nên khốn khổ và bất hạnh. Khi đêm xuống, vị ấy không thể 

chợp mắt được, bị ám ảnh bởi những cảnh tượng về các địa ngục và bị dày 

vò bởi hành động giết cha, một người cha hiền và là một đệ tử của Ðức Phật. 



Do sự tiến dẫn của vị quan ngự y Jìvaka, đức vua lên đường yết kiến Ðức 

Phật. Lúc bấy giờ, Ðức Thế Tôn được vây quanh bởi một ngàn vị Tỳ khưu. 

Nhưng vì các Tỳ khưu đang thực hành pháp thanh tịnh nên tất cả đều im 

lặng, không một âm thanh nào phát ra từ miệng hay từ sự động đậy tay chân. 

Ðầy cảm kích, đức vua nói rằng: "Cầu mong cho đứa con trai Udayabhadda 

của ta có được sự thanh tịnh của các vị Tỳ khưu như thế! "Có lẽ vị ấy sợ 

rằng đứa con trai sau này sẽ biết việc vị ấy chiếm ngôi và sẽ đi theo bước 

chân của mình. Nhưng về sau, nỗi sợ hãi của đức vua đã biến thành hiện 

thực, trải qua các đời cháu chắt. Những đứa con đều giết cha trước khi lên 

ngôi vua. 

Vua A-xà-thế hỏi Ðức Phật về những lợi ích của đời sống sa môn. Ðức Phật 

giải rộng về những lợi ích có được trong đời sống phạm hạnh. Sự tôn kính 

của người thiện tín đối với vị Tỳ khưu, giới thanh tịnh, sơ thiền và những 

tầng thiền khác cao hơn, các pháp thần thông, sự chấm dứt phiền não và sự 

chứng đắc đạo quả. 

Sau khi nghe thời pháp, A-xà-thế trang nghiêm phát nguyện trở thành đệ tử 

của Ðức Phật. Nếu không phạm tội giết cha thì vị ấy sẽ chứng đắc tầng 

thánh Nhập lưu sau khi nghe thời pháp của Ðức Phật. Tuy nhiên, kể từ dạo 

ấy, A-xà-thế được sự thanh thản trong tâm và sau khi chết vị ấy không bị 

những cơn khiếp đảm của địa ngục A-tỳ mà đáng ra dành sẵn cho vị ấy nếu 

vị ấy không gặp Ðức Phật. 

---o0o---  

Thường Nghiệp Và Cận Tử Nghiệp 

Ba trọng nghiệp: Giết vị A-la-hán, gây thương tích cho Ðức Phật và cố ý 

chia rẽ Tăng, chắc chắn sẽ dẫn người phạm tội đi địa ngục. 

Một loại nghiệp khác cho quả là thường nghiệp. Không sống cuộc đời thiện 

hạnh sẽ trở thành thói quen nếu không có biện pháp nào hoá giải nó, và nó sẽ 

cho quả ác trong kiếp sống tương lai. Bởi vậy, người cư sĩ, nếu sống có ngũ 

giới và nếu bị phạm giới nào thì phải sám hối và thọ trì lại cho trong sạch. 

Giới trong sạch cần thiết cho vị Tỳ khưu. Nếu vô ý hoặc cố ý phạm phải một 

giới cấm nào đó mà không sám hối cho trong sạch thì sẽ trở thành thói quen. 

Bởi vậy, vị Tỳ khưu phải tinh tấn gìn giữ giới luật. 

Bố thí, tôn kính cha mẹ và thầy tổ, niệm Phật, hành thiền v.v... mà người ta 

thực hành hằng ngày cũng là những thường nghiệp. Nó có khuynh hướng 

cho quả tức thì. 

Trường hợp vắng mặt thường nghiệp, thì những điều mà chúng ta làm lúc 

cuối cuộc đời của chúng ta (nghiệp cận tử) sẽ cho quả nghiệp. Trong một bộ 



sách A-tỳ-đàm, cận tử nghiệp được mô tả là mạnh hơn thường nghiệp, 

nhưng có lẽ điều này chỉ đúng trong những trường hợp ngoại lệ. Theo các bộ 

chú giải thì thường nghiệp có thể chiếm ưu thế và cho quả. 

Tuy nhiên, căn cứ vào những câu chuyện cổ của Phật giáo, chúng ta có thể 

tin chắc vào cận tử nghiệp, một đao phủ thủ đã giết người đến năm chục 

năm, nhưng nhờ cúng dường vật thực đến trưởng lão Xá-lợi-phất và nghe 

pháp của Ngài trong lúc lâm chung, vẫn được sanh về thiên giới, và một 

người chài lưới, trước khi chết, được gặp một vị trưởng lão, nên được sanh 

về thiên giới. 

Sự phủ nhận những nghiệp mà chúng ta thường làm sẽ cho quả ngược lại. 

Một vị thiện nam người Sinha Lese (Tích Lan) đã hành thiền trong nhiều 

năm, nhưng thất vọng vì không đạt được ấn tướng nào, ngay cả ánh sáng. 

Cuối cùng, ông ta kết luận rằng giáo pháp của Ðức Phật không phải là con 

đường giải thoát, và do tà kiến này, ông ta tái sanh vào cõi ngạ quỉ sau khi 

chết. 

Không thấy được ánh sáng v.v... trong việc hành thiền có thể do hành không 

đúng hoặc thiếu Ba-la-mật. Trong thời Ðức Phật, một vị Tỳ khưu tên là 

Sunakkhatta, đắc được thiên nhãn thông nhưng không đắc được thiên nhĩ 

thông, vì vị ấy không tạo Ba-la-mật về mặt này; ngoài ra, vị này còn bị một 

ác nghiệp ngăn cản. 

Bởi vậy, hành giả không nên thất vọng, thối chí nếu sự thực hành của mình 

không cho kết quả như ý. Nhìn chung, sự thực hành đúng sẽ dẫn đến những 

kinh nghiệm khác thường. Do sự an tịnh và vắng lặng của tâm, đề mục niệm 

và tâm niệm sẽ trở nên rõ rệt, cũng như mối quan hệ nhân quả của chúng và 

sự sanh diệt nhanh chóng, không ngừng của chúng. Lúc ấy, hành giả sẽ thấy 

ánh sáng. Nhưng dầu không thấy nó rõ ràng, vị ấy vẫn có được các pháp như 

hỷ, tịnh v.v... và các pháp hỷ, tịnh v.v... hình thành một chuỗi các chi pháp 

giác ngộ (thất giác chi ) mà rất cần thiết cho sự phát triển tuệ minh sát. Pháp 

quán danh sắc tự nó không dẫn đến những tầng thiền bậc cao. 

Trong trường hợp vắng mặt thường nghiệp và cận tử nghiệp, thì sẽ có dĩ tác 

nghiệp, là nghhiệp mà người ta đã làm một lần nào đó trong đời. 

---o0o---  

Sự Sanh Và Khổ 

Vai trò của nghiệp trong pháp duyên khởi được nhấn mạnh ở mắc xích: 

"Sankhàra paccayà vinnànam: Do hành, có sanh khởi thức tái sanh". Phần 

này chúng tôi đã giải thích đầy đủ chi tiết rồi. Người lâm chung bị dính theo 

những tướng và những cảnh pháp liên hệ đến nghiệp của vị ấy và khi đó vị 



ấy chết, có theo liền các sắc do nghiệp sanh cùng với thức tái sanh, do sự 

luyến ái vào lúc lâm chung của vị ấy làm duyên sanh. 

Sự tiếp xúc với các cảnh làm khởi sanh thọ, và thọ sanh ái, dầu là thọ lạc hay 

khổ. Thọ lạc tạo ra tham luyến với các cảnh khả ái, còn thọ khổ thì khiến 

chúng ta khao khát những cảnh vừa lòng. Khi tham ái trở nên mạnh và phát 

triển thành khát ái mãnh liệt (thủ), thì nó cho kết quả bằng hành động hay sự 

cố gắng để thoả mãn khát ái ấy. Người ta làm những việc thiện hay ác mà họ 

hy vọng sẽ giúp làm thoả mãn nhu cầu và ước muốn của họ. Chính nghiệp 

hữu có gốc rễ ở ái làm sanh khởi sự tái sanh. Tái sanh gắn liền với khổ, dầu 

nó xảy ra ở bất cứ cõi nào. 

Không cần thiết phải nói nhiều về khổ ở cõi súc sanh và những đọa xứ khác. 

Trong cõi nhân loại cũng vậy, khổ là một sự thực của đời sống mà không thể 

thoát ra được. Cái khổ của con người bắt đầu khi còn ở trong bụng mẹ. Lớn 

lên con người phải làm việc cực nhọc để kiếm sống, lại phải đối đầu với 

những kẻ xảo quyệt và anh chị. Cho dù người ta thoát khỏi cái khổ trong sự 

phấn đấu để sanh tồn đi nữa, cuối cùng người ấy cũng phải đối đầu với tuổi 

già, bịnh hoạn và sự chết. Từ lúc còn ở trong bụng mẹ, con người phải thọ 

lãnh cái khổ này của đời sống. Cái khổ đến với con người trong mọi lúc. 

Người ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, nhưng quá trình hoạt 

động của thân và tâm của người ấy đang già và hoại dần. 

Có một câu chuyện của người Ấn Ðộ, nhấn mạnh tánh chất cố hữu của sự 

già, bệnh và chết. Có một người nọ ngậm thuốc trường sanh và bay vào ẩn 

náo trong rừng để tránh tuổi già. Một người khác trốn dưới biển để tránh 

bệnh hoạn và một người khác nữa vào trốn trong hang núi Hy mã lạp sơn để 

tránh sự chết. Khi những đứa con trai của ba người kia đi tìm kiếm họ, 

chúng thấy người đàn ông thứ nhất đã trở nên già với tất cả những nét xấu xí 

của tuổi già, người thứ hai thì bị bệnh sắp chết và người thứ ba thì đã chết 

queo. 

Tất cả mọi người đều phải già, bệnh và chết. Một khi con người sanh ra thì 

không có gì che chở người ấy để khỏi bị những điều khổ này. Do đó, trong 

bộ Pháp cú kinh có Phật ngôn: 

"Không có chỗ nào trong hư không, dưới biển hay trên mặt đất để người ta 

tránh khỏi cái chết." 

---o0o---  

Sầu Khổ Và Ta Thán 



Già, bệnh và chết là ba cái khổ không thể tránh được, chừng nào sự tái sanh 

còn xảy ra trong dòng danh sắc đang biến hoại. Tái sanh cũng dẫn đến sầu 

khổ, lo âu, ta thán và khổ não. 

Chúng ta khổ lụy khi có một người trong gia đình bị chết. Nỗi thương tiếc 

trùm xuống khi chúng ta mất đi một người nào đó, chẳng hạn như cha, mẹ 

hay chồng mà chúng ta phải nương tựa vào, hoặc một đứa con trai hay con 

gái mà chúng ta yêu chuộng. Một nguyên nhân khác của sự sầu khổ là sự 

mất mát tiền bạc, của cải, bởi những vị quan ác, bọn cướp, kẻ trộm, bảo lụt 

hay những đứa con phá của. Sự sầu khổ cũng sanh lên do bệnh tật và sức 

khỏe yếu kém. Một số người bịnh quá bi quan đến nỗi những trạng thái tinh 

thần của họ trở thành chướng ngại cho sự bình phục. Người có giới cũng tiếc 

nuối, buồn bực khi giới hạnh của mình bị suy sụp. Sự buồn bực và hối tiếc 

cũng hành hạ những người nhận ra lỗi lầm của mình sau khi từ bỏ chánh 

kiến để đi theo tà kiến dưới sự hướng dẫn của các vị tà sư. 

Ngoài ra, còn có nhiều điều bất hạnh khác trong cuộc sống. Ví dụ: Các tai 

hoạ, tức là: Nạn nhân của bọn cướp v.v..., sự khổ nhọc trong việc kiếm sống 

và việc kiếm về những nhu cầu của cuộc sống v.v... mà tạo ra bao điều đau 

đớn, sầu khổ và ta thán. 

Khỏi phải nói nhiều về những điều khổ thân ở địa ngục, ngạ quỉ và cõi súc 

sanh. Do có thức mà con người phải chịu đau khổ khi tiếp xúc với những 

cảnh không vừa lòng. Cái khổ nơi thân thường dẫn theo cái khổ nơi tâm. 

Ðiều này không áp dụng cho vị A-la-hán hoặc vị A-na-hàm, vì các Ngài 

không buồn khổ, lo lắng, dầu đang bị khổ nơi thân và vị hành giả có chánh 

niệm, thoát khỏi ngã kiến, không còn than thân cũng không bị khổ thân 

trong khi cảm thọ cái khổ nơi thân. Do đó, điều quan trọng trong giáo pháp 

của Ðức Phật là chúng ta cần phải giác tỉnh với khổ thọ khi chúng ta gặp 

phải. 

Người ta sẽ không hạnh phúc khi nghĩ đến những cảnh khổ bi đát và những 

điều bất hạnh xảy đến với họ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Họ cảm 

thấy đau đớn, sầu khổ khi thấy mình bị những điều rủi ro đè nặng. 

Tất cả những điều khổ này có mặt vì có sự sanh. Ðời sống hoàn toàn đau 

khổ nếu không có chỗ đứng của cái ta và không có điều gì tốt đẹp. 

Theo giáo lý duyên khởi, điều duy nhất nối kiếp sống này với kiếp sống 

khác là mối quan hệ nhân quả. Do ái dục, nghiệp hành,v.v..., bắt nguồn từ vô 

minh trong một kiếp sống, có sanh khởi năm loại quả, đó là thức, danh sắc, 

lục nhập, xúc và thọ. Những quả này bắt đầu bằng sự tái sanh và kết thúc 

bằng sự chết, có sự già và những điều khổ khác xen vào. 



Giáo pháp của Ðức Phật không hấp dẫn những người bình thường, nặng nề 

những ảo tưởng về hạnh phúc và thực thể của bản ngã. Nhưng tánh chất vô 

thường và khổ là những sự thực của đời sống không sai chạy vào đâu được 

và đời sống trong cõi chư thiên cũng thế thôi. Một số chư thiên địa cầu phải 

phấn đấu vất vả để sinh tồn và còn khổ hơn loài người. Họ được gọi là chư 

thiên đọa xứ (vinipàtika) và họ bao gồm Dạ xoa, thần, v.v... thuộc chư thiên 

hạ giới. Một số chư thiên ở các cõi trời cũng không được hạnh phúc vì họ 

không có chỗ trú ngụ tốt và thiếu người hầu. Ngay cả Ðế thích, vua của chư 

thiên, cũng đã thú nhận với trưởng lão Ma Ha Ca Diếp rằng vị ấy không 

được chói sáng nhiều lắm, vì vị ấy được sanh vào cõi chư thiên do thiện 

nghiệp mà vị ấy làm đã lâu trước khi có xuất hiện giáo pháp của Ðức Phật, 

và vị ấy phải biến mất khi gặp các vị chư thiên chói sáng hơn, vì những vị 

chư thiên ấy đã làm thiện nghiệp trong thời Ðức Phật. 

Như vậy, Sakka cũng không phải hoàn toàn được hạnh phúc và tùy tùng của 

vị ấy cũng vậy. Họ kể lại với trưởng lão Ma Ha Ca Diếp rằng họ khốn khổ vì 

họ có ít giá trị so với những tiên nữ làm hoàng hậu, có địa vị cao. Một số 

chư thiên trở nên khốn khổ khi cái chết đã gần kề với những điềm báo như: 

Hoa trang sức trên người họ bị héo úa, mồ hôi chảy ra từ nách và những 

tướng lão hoại khác. Một số chư thiên chết đột ngột trong khi đang chìm 

đắm trong dục lạc, giống y như người chết bởi một nhát dao bén. Cái chết có 

thể xảy ra trong chớp nhoáng, như trong câu chuyện Subrahma Deva sau 

đây. 

---o0o---  

Chuyện Phạm thiên Subrahma 

Subrahma Deva đang sống trong hạnh phúc khi những tùy tùng, những tiên 

nữ của vị ấy đang ca hát và hái hoa trên cây, họ chết đột ngột và tái sanh vào 

địa ngục. Subrahma Deva thấy họ đang chịu khổ trong địa ngục và đồng thời 

vị ấy cũng thấy trước rằng trong vài ngày nữa vị ấy cũng sẽ chết và chịu 

chung số phận với những tùy tùng của mình. Ðầy kinh hãi, vị ấy đi đến Ðức 

Phật và hỏi Ngài xem có chỗ nào mà vị ấy sống không sợ hãi. Khi thấy Ðức 

Thế Tôn trả lời rằng Ngài không thấy con đường nào giải thoát cho chúng 

sanh ngoài sự thực hành các pháp giác chi, pháp Ðầu đà (dhutanga) và Tứ 

chánh cần. Chỉ có những pháp ấy mới có thể đoạn trừ các phiền não. Pháp 

thu thúc lục căn là pháp ngăn chặn phiền não và Niết-bàn là pháp xuất ly tất 

cả. 

Nghe qua những điều này, vị chư thiên cùng với tùy tùng của vị ấy đều 

chứng đắc tầng thánh Nhập lưu. Ðiều chúng ta cần lưu ý ở đây là cái chết 

đột ngột của những vị tiên nữ. Số phận của những kẻ chết thình lình như vậy 



trong khi đang vui hưởng dục lạc quả thật khủng khiếp, vì họ rất có thể tái 

sanh địa ngục do kết quả của các bất thiện nghiệp. nếu có điềm báo cái chết 

sẽ đến, thì nó sẽ tạo ra sợ hãi và làm cho cái khổ tăng thêm. 

Khổ bắt nguồn từ sự luyến ái khoái lạc không chỉ giới hạn trong cõi dục. Bởi 

vì các vị chư thiên hữu sắc hay vô sắc cũng khổ. Ở cõi phạm thiên không có 

khoái lạc về giới tính hay bất cứ dục lạc nào khác. Những vị phạm thiên chỉ 

thấy, nghe hoặc suy nghĩ và những cảnh thấy, v.v... của họ không hàm chứa 

dục tình. Nhưng theo bộ Visuddhimagga thì có một số người khởi lên nỗi 

khao khát những dục lạc ở cõi phạm thiên, vì qua sự đồn đãi hoặc suy luận, 

họ tin rằng những dục lạc như vậy tối thắng hơn những dục lạc ở cõi người 

và cõi chư thiên. Ðó chẳng qua là ái dục dẫn đến sự chứng đắc thiền hữu sắc, 

vô sắc và cuối cùng đưa họ tái sanh vào các cõi hữu sắc hoặc vô sắc. 

Chẳng lạ lùng gì khi có một số người nghĩ hoặc nói về dục lạc ở cõi Phạm 

thiên. Những người hiểu rõ giáo pháp của Ðức Phật sẽ phủ nhận quan niệm 

ấy, nhưng có lẽ nó hấp dẫn những kẻ ngu si, dốt nát. Những bộ sách về tôn 

giáo của người Ấn Ðộ có vẽ chân dung Phạm thiên và vợ của ông ta, ngay 

cả Niết-bàn như là một cõi chư thiên với những thiên cung mà chúng ta có 

thể sống với gia đình và người hầu của chúng ta. 

---o0o---  

Dục Thủ Có Nghĩa Là Tất Cả Những Loại Ái Dục Mãnh Liệt 

Dục thủ (kàmupàdàna) ở đây không chỉ có nghĩa là sự khao khát mãnh liệt 

đối với dục lạc. Nó cũng có nghĩa là những hình thức phát triển của ái dục 

đối với cõi sắc và vô sắc. Do đó theo bộ Thanh tịnh đạo thì vị hành giả có 

thể đoạn trừ loại ái dục thái quá này chỉ ở giai đoạn thánh đạo cuối cùng và 

chính ái dục này nằm ở căn cội của mọi cố gắng để chứng đắc thiền hữu sắc 

hoặc vô sắc. Ðối với người bình thường, thiền như vậy có nghĩa là sự tạo 

nghiệp hữu sắc hoặc vô sắc, do duyên của ái dục và nghiệp này dẫn đến tái 

sanh ở cõi phạm thiên hữu sắc hoặc vô sắc. Từ lúc tái sanh, có sanh khởi sự 

già lão không ngừng của danh sắc. Sự già lão của vị Phạm thiên không rõ 

nét như sự già lão của con người, nhưng nó cũng dẫn đến sự biến hoại và khi 

sức sống cạn hết, vị phạm thiên ấy cũng không thể tránh khỏi cái chết. 

Vì không có sân, nên đời sống của vị Phạm thiên không bị ưu sầu, lo lắng 

v.v... và sự cảm xúc về thân không có nơi vị Phạm thiên nên vị ấy không bị 

khổ thân. Tuy nhiên, vị ấy vẫn không thể thoát khỏi sự sanh, già và chết, là 

những trạng thái vốn có ở mọi kiếp sống. 

Như vậy, sự tránh khỏi già và chết có nghĩa là sự đoạn trừ khả năng tái sanh. 

Ðể tránh khỏi sự tái sanh, chúng ta tìm cách tránh thoát thiện nghiệp và bất 



thiện nghiệp, và sự phủ nhận nghiệp hữu đòi hỏi phải phủ nhận ái và thủ. Vì 

mục đích này, quá trình tâm phải dừng lại ở thọ không cho khởi sanh tham 

muốn với bất cứ cái gì. Sự đoạn trừ tham ái qua pháp quán vô thường, khổ 

và vô ngã của các pháp sanh lên từ các căn là phương pháp duy nhất để đoạn 

trừ ái dục, tái sanh và những nhân khác trong chuỗi nhân quả. Ðây là sự 

chấm dứt khổ tạm thời, sự chấm dứt vĩnh viễn chỉ xảy ra khi hành giả bước 

vào thánh đạo. 

---o0o---  

Kiến Thủ Là Nguyên Nhân Của Sự Tái Sanh 

Kiến thủ là sự bám chắc theo loại tà kiến phủ nhận nghiệp và kiếp sống 

tương lai. Do đó đoạn kiến nhấn mạnh sự đoạn diệt sau khi chết, đó là một 

loại kiến thủ. Người chấp theo tà kiến như vậy sẽ không làm việc thiện cũng 

không tránh điều ác. Người ấy chẳng cần làm gì cho hạnh phúc của kiếp 

sống sau, mà chỉ lo hưởng thụ càng nhiều càng tốt, bằng bất cứ phương tiện 

nào. Vì người ấy không quan tâm đến đạo đức nhân quả, nên phần lớn hành 

động của anh ta thường là bất thiện, để rồi tạo ra những ấn tướng lúc lâm 

chung và dẫn anh ta tái sanh vào khổ cảnh. Ðiều này thấy rõ trong câu 

chuyện ngạ quỉ Nandaka. 

Nandaka là một vị quan trong thời của đức vua Piígala nước surattha, là một 

vương quốc nằm ở phía bắc tỉnh Bombay, thuộc tây Ấn Ðộ hiện nay. Vị ấy 

chấp theo tà kiến, tức là cho rằng bố thí không có lợi ích gì v.v... Sau khi 

chết, ông ta tái sanh làm một Peta (quỉ) ở trong cây Ban-yan (cây đa), nhưng 

khi con gái của ông ta cúng dường vật thực đến một vị Tỳ khưu và hồi 

hướng phước báu cho ông ta, thì ông ta có được đồ ăn và thức uống của chư 

thiên một cách dồi dào, bất tận. Khi ấy ông ta mới công nhận có nghiệp và 

ân hận cho ý nghĩ điên rồ trong kiếp trước của ông ta. Một hôm vị phi nhân 

Nandaka dùng thần lực dẫn vua Piígala đi đến chỗ ngụ của ông ta và tiếp đãi 

đức vua cùng tùy tùng bằng đồ ăn và thức uống của chư thiên. Ðức vua vô 

cùng kinh ngạc và để làm thỏa mãn tánh tò mò của đức vua, vị phi nhân kể 

lại về sự tái sanh đọa xứ của mình như là quả nghiệp của sự chấp thủ tà kiến 

của vị ấy, tánh phi đạo đức và sự chống đối việc bố thí; Vị ấy cũng kể lại sự 

thay đổi số phận đột ngột của mình do sự hồi hướng phước báu của đứa con 

gái. Ðoạn vị ấy buồn rầu kể về cái khổ kinh khủng ở địa ngục mà vị ấy sắp 

phải lãnh chịu sau khi chết, và địa ngục ấy dành cho những người chấp theo 

tà kiến và phỉ báng thánh tăng trong khi còn ở trên dương thế. 

Chú giải cũng nói rằng: Sự chấp theo đoạn kiến có thể dẫn đến cõi chư thiên 

hoặc phạm thiên nếu đoạn kiến ấy xảy ra ở cõi trên, nhưng các vị chư thiên 



và phạm thiên rõ ràng không hề tin vào sự đoạn diệt của họ sau khi chết. Nói 

chung, đoạn kiến khiến người ta thiên về những ác nghiệp. 

Những hành động tạo nghiệp cũng có thể do thường kiến làm động cơ thúc 

đẩy. Tà kiến này tạo ra ảo tưởng về thực thể của con người, cho rằng chính 

cái ngã thường tồn sẽ thọ lãnh những thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp 

trong kiếp sống tương lai. Bởi vậy, người có tà kiến này chuyên tâm làm 

những việc mà họ cho là thiện. Thực ra một số hành động có thể là ác, 

nhưng nghiệp của người ấy dầu là thiện hay bất thiện mà sanh lên từ thường 

kiến, thì cũng dẫn đến tái sanh và đau khổ. 

Lại nữa, một động cơ chính khác của hành động tạo nghiệp là sự mê tín. Có 

nhiều hình thức mê tín, ví dụ: Cho rằng gặp người ăn xin sẽ đem lại xui xẻo, 

ong làm tổ trong nhà sẽ đem lại sự nghèo khổ. Do ảnh hưởng của những 

niềm tin như vậy, người ta có thể làm điều ác, như cư xử thô bạo với người 

ăn xin, hoặc giết chết những con ong. Câu chuyện Cittasambhùta jàtaka sau 

đây sẽ chứng minh điều ấy. 

Trong chuyện bổn sanh này, Bồ tát có tên là Citta thuộc giai cấp cùng khổ 

Chiên đà la. Bấy giờ, A-nan-đà là em bà con của Bồ tát, tên là Sambhùta. Họ 

kiếm sống bằng nghề nhảy múa. Một hôm đứa con gái của một vị thương 

nhân và người con gái của một vị quí tộc Bà la môn đang trên đường ngoạn 

cảnh với tùy tùng của họ. Khi trông thấy hai cậu con trai kia, họ cho đó là 

điềm xấu, bèn quay về nhà. Tùy tùng của họ lấy làm tức giận và đánh xối xả 

vào hai đứa bé Chiên đà la, vì chúng là nguyên nhân khiến cuộc vui chơi của 

họ bị hủy bỏ. 

Hai cậu bé lên đường đi đến Takkasila và cải trang làm hai chành trai Bà la 

môn, họ chuyên tâm vào việc học tập. Citta được cử làm lớp trưởng do tư 

chất thông minh của vị ấy. Một hôm, ông thầy gọi họ đến một nơi khác để 

học cách tụng kinh Phệ đà. Ở đó, Sambhùta vô ý uống nhầm sửa còn nóng, 

nên buộc miệng nói tiếng địa phương: "Khalu, khalu" và Citta cũng quên 

mình mà thốt ra rằng: "Niggala, niggala" (nhổ ra, nhổ ra). Những câu này đã 

để lộ thân phận của họ, khiến các môn sinh nhận ra họ là người Chiên đà la. 

Hai chàng trai bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi trường. 

Theo lời khuyên của ông thầy, họ xuất gia làm đạo sĩ. Sau khi mạng chung, 

họ sanh làm chim, và khi sanh lại làm người, Citta là con của vị Tư tế quan 

và nhớ lại ba kiếp quá khứ của mình. Vị ấy xuất gia làm đạo sĩ, đắc thiền và 

các pháp thần thông. Sambhùta làm vua, vị ấy nhớ lại kiếp sống sanh làm 

người Chiên đà la. 

Do năng lực thần thông, Citta biết người em của mình vẫn còn say mê trong 

khoái lạc của vị đế vương và sau khi chờ đợi đến năm chục năm, vị ấy đi 



đến khu vườn của đức vua. Ðức vua nhận ra đạo sĩ là anh của mình trong 

kiếp quá khứ và mời đạo sĩ chung hưởng khoái lạc vương giả. Nhưng vì biết 

rõ kết quả của nghiệp thiện và bất thiện, Bồ tát nguyện với chính mình là 

sống cuộc đời tự chế, xuất ly và xả bỏ. Vị ấy nhắc vua nhớ lại những thời kỳ 

sống chung với nhau trong những kiếp quá khứ. Ðó là kiếp sanh làm Chiên 

đà la, làm chim và làm nai. Mục đích của vị ấy là chỉ cho thấy kiếp sống bấp 

bênh, không định hướng và khuyên đức vua hãy xuất gia làm đạo sĩ để phát 

triển đời sống tâm linh. Nhưng thật khó để đức vua từ bỏ dục lạc. Bởi vậy, 

Bồ tát quay về Hi mã lạp sơn. Về sau, đức vua thấy được tính chất tạm bợ 

của dục lạc và đi vào Hi mã lạp sơn, xuất gia làm đạo sĩ. Ở đó, vị ấy chuyên 

tâm hành thiền và đắc định cùng các pháp thần thông. 

---o0o---  

Mê Tín Và Ác Sanh 

Ðiều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở trong câu chuyện này là những ác nghiệp 

khởi sanh từ sự mê tín. Vai trò của mê tín là nguyên nhân của những ác 

nghiệp được thấy rõ trong câu chuyện người thợ săn Koka. 

Trong thời Ðức Phật, có một người thợ săn tên là Koka, ở tại một ngôi làng 

nọ. Một hôm ông ta dẫn những con chó đi vào rừng săn thú. Trên đường đi, 

ông ta gặp một vị Tỳ khưu đang đi khất thực. Người thợ săn cho rằng đây là 

điềm xấu. Trùng hợp thay, ngày hôm ấy ông ta chẳng săn được con thú nào 

cả. Trên đường về, ông ta lại gặp vị Tỳ khưu. Ðầy giận dữ và ác ý, ông ta thả 

chó tấn công vị Tỳ khưu. Vị Tỳ khưu bỏ chạy và leo lên một nhánh cây nọ. 

Người thợ săn bắn một mũi tên vào bàn chân của vị Tỳ khưu. Vị Tỳ khưu 

đau đớn quằn quại trên nhánh cây và chiếc y của vị ấy rơi xuống, trùm lấy 

người thợ săn. Những con chó tưởng đó là vị Tỳ khưu, bèn xông đến cắn xé 

ông ta. Kết quả là người thợ săn bị những con chó của ông ta cắn chết. Sau 

khi nhận ra rằng chúng đã giết chết chủ của mình, những con chó bỏ chạy. 

Vị Tỳ khưu trở về bạch lại vấn đề với Bậc Ðạo Sư. Nhân đó, Thế Tôn nói 

rằng: 

"Kẻ ngu hại người không hề làm khổ kẻ khác. Hắn hại người đã thoát khỏi 

phiền não, nhưng ác nghiệp của hắn đã dội lại trên chính hắn, như đám bụi 

bay ngược trở lại người tung ngược chiều gió". 

Ở đây, cái chết thê thảm của tên thợ săn, sự tái sanh vào khổ cảnh của hắn và 

đau khổ do ác nghiệp mà chính hắn tạo ra đều xuất phát từ mê tín. Một số 

người lấy làm lo sợ khi nghe nhà chiêm tinh nói về vị trí những ngôi sao báo 

trước vận xấu của họ. Bởi vậy, họ dâng cúng hoa và đèn đến tượng Phật, bố 

thí đến chư Tăng, nghe Pháp và hành thiền. Một số người thỉnh chư Tăng về 



nhà tụng kinh an lành để ngăn ngừa rủi ro và tai họa mà họ tin sẽ đến vì 

những cảnh mộng mà họ thấy. Thiện nghiệp của họ dẫn đến thiện sanh, 

nhưng giống như những sự tái sanh khác do ác nghiệp, nó cũng đầy đau khổ. 

Một số người thiếu trí làm điều ác để mong xua tan những rủi ro có thể xảy 

đến với họ. Những câu chuyện bổn sanh có nêu ra việc giết thú để cúng tế, 

bao gồm việc giết bốn con dê, bốn ngựa, bốn người v.v... Hình thức giết thú 

tế thần này, chúng ta sẽ được biết qua câu chuyện về vua Kosala trong thời 

Ðức Phật. 

Vua Kosala say mê một người đàn bà đã có chồng. Bởi vậy, vua cho gọi 

người chồng đến và giao cho anh ta một công việc ở xa. Nếu người chồng 

kia không làm xong công việc và trở về trước khi mặt trời lặn thì sẽ bị trừng 

phạt. 

Người kia làm theo lệnh của đức vua và trở về trước khi mặt trời lặn, nhưng 

cổng thành đã đóng lại và vì không thể đi vào thành phố được, anh ta đành tá 

túc qua đêm ở Kỳ Viên tịnh xá. 

Bị đốt cháy bởi dục tình và tham ái, đức vua trằn trọc và không thể chợp mắt 

trong đêm ấy được. Vị ấy nghe giọng nói của bốn người đang chịu khổ trong 

địa ngục vạc dầu vì tội tà dâm trong kiếp quá khứ của họ. Có lẽ do nguyện 

lực và năng lực thần thông của Ðức Phật khiến cho vua nghe được những 

giọng nói này phát ra từ địa ngục. Ðức vua lấy làm kinh hãi và sáng sớm 

hôm đó cho vời vị Tư tế quan đến giải mộng. Vị Tư tế quan nói rằng những 

giọng nói ấy báo hiệu những rủi ro sắp xảy đến, và để ngăn chặn nó, đức vua 

phải tế voi, ngựa v.v... mỗi thứ một trăm. 

Ðức vua sai sửa soạn đầy đủ mọi thứ để tế lễ. Ôi độc ác thay! Chỉ vì cứu 

mạng một người mà phải giết chết hằng ngàn mạng sống. Trong sốù những 

nạn nhân sắp bị giết, có cả con người, và khi nghe những tiếng kêu la thảm 

thiết của họ, hoàng hậu Mallikà đi đến đức vua và bảo vị ấy đến yết kiến 

Ðức Phật. 

Ðức Phật khẳng định với đức vua rằng những tiếng nói ấy chẳng liên quan gì 

đến vị ấy cả. Ðó là giọng nói của bốn chàng trai mà vào thời kỳ Ðức Phật Ca 

Diếp, đã đi dụ dỗ nhưng người đàn bà đã có chồng, bây giờ đang bị nấu sôi 

trong địa ngục vạc dầu. Họ đang hối hận và bày tỏ ước muốn được làm điều 

thiện sau khi thoát khỏi địa ngục. Ðức vua vô cùng sợ hãi và nguyện sẽ 

không bao giờ nhòm ngó vợ của người khác. Vị ấy bạch với Ðức Phật rằng 

đêm hôm trước ấy quả thật dài, vì suốt đêm vị ấy không thể ngủ được. Nhân 

đó Ðức Phật thốt lên câu kệ: 



"Ðêm dài đối với người không ngủ được. 

Một do tuần quả là xa đối với người mệt lã. 

Cũng vậy đối với kẻ ngu, không biết chánh pháp, vòng luân hồi dài vô tận". 

Sau khi nghe câu kệ này, nhiều người chứng đắc quả thánh Dự lưu và các 

tầng thánh khác. Ðức vua truyền lệnh phóng thích tất cả những chúng sanh 

sắp tế thần. Nếu không có lời khuyên của Ðức Phật thì chắc chắn vị ấy đã 

tạo nhiều ác nghiệp và câu chuyện này cho thấy sự mê tín dẫn đến ác nghiệp 

như thế nào. 

---o0o---  

Cuồng Tín 

Thiện nghiệp hay ác nghiệp cũng xuất phát từ những loại cuồng tín. Nói 

chung, ai cũng cho rằng tôn giáo của mình là chánh giáo, còn những tôn giáo 

khác là tà giáo, ngoại đạo. Bởi vậy, họ ra sức truyền bá tôn giáo của họ, 

dùng sức mạnh để thâu phục kẻ khác hoặc khủng bố hay đối xử tàn bạo với 

những kẻ không chịu tin theo tín ngưỡng của họ. Tất cả những điều ác này 

xuất phát từ sự cuồng tín. 

Lại nữa, những hành động tạo nghiệp cũng có thể xuất phát từ sự chấp thủ, 

vào hệ tư tưởng hay quan điểm về những vấn đề trong thế gian. Một số 

người dùng quyền lực để bắt ép ngưới khác phải chấp nhận tín điều của 

mình. Họ tuyên truyền nó bằng nhiều cách. Mặt khác, họ nói xấu, xuyên tạc 

hay phá hoại sự đoàn kết của những người không chịu tin theo họ. Tất cả 

những hành vi này tạo thành nghiệp hữu, mà nguyên nhân của nó là thủ. 

Tóm lại, tất cả những sự cố chấp vào các lối thực hành và niềm tin ngoài ngã 

ngữ thủ đều là kiến thủ và sẽ dẫn đến các hành động tạo nghiệp. 

---o0o---  

Giới Cấm Thủ 

Một số người tin rằng họ có thể đạt được giải thoát qua một số pháp hành 

nào đó mà không liên quan gì đến Tứ diệu đế. Niềm tin như vậy được gọi là 

giới cấm thủ. Có nhiều phương diện của giới cấm thủ, như thờ cúng loài vật, 

tổ chức hình thức cúng tế với hy vọng đạt đến chỗ giải thoát. 

Theo bộ Thanh tịnh đạo, một số người tin vào những lối thực hành này, cho 

đó là con đường giải thoát, để rồi tạo các nghiệp dẫn đến cõi người, trời, cõi 

phạm thiên hữu sắc và vô sắc. 

Bộ Thanh tịnh đạo chỉ nói về những nghiệp dẫn đến cõi người và những cõi 

khác cao hơn mà thôi. Nó không đề cập những nghiệp dẫn đến khổ cảnh. Sở 

dĩ chú giải không đề cập đến các ác nghiệp sanh lên từ giới cấm thủ, vì điều 



ấy quả rõ ràng. Theo Cẩu hành giả kinh và những bài kinh khác, thì người ta 

sẽ tái sanh làm bò hay chó nếu người ấy sống hoàn toàn giống những con vật 

ấy về hành vi, lời nói và ý nghĩ; Hoặc người ấy tái sanh vào địa ngục hoặc 

cõi súc sanh nếu người ấy theo tà kiến nhưng không thực hành đầy đủ. Khỏi 

cần nói, chúng ta cũng biết rằng sự giết thú để tế thần linh là do bởi những 

loại thủ này, sẽ dẫn đến khổ cảnh. Những tà nghiệp khác xuất phát từ thủ mà 

có liên quan đến các hình thức cúng tế và nghi lễ cũng có kết quả như vậy. 

Tóm lại, mọi niềm tin vào tính hiệu năng của một lối thực hành nào đó như 

là phương pháp diệt trừ phiền não đều là giới cấm thủ. Theo những cuốn chú 

giải về bộ Thanh tịnh đạo, thì sự chấp vào giới thông thường hay các tầng 

thiền hợp thế mà cho là con đường giải thoát thì được gọi là giới cấm thủ. 

Các tầng thiền vô sắc mà Alàra và Udaka chứng được đều xuất phát từ loại 

thủ này và những việc làm của nhiều người, dựa vào niềm tin thượng đế, 

cũng thuộc loại thủ này. Tất cả những loại thủ này đều dẫn đến tái sanh và 

khổ. 

---o0o---  

Ngã Ngữ Thủ 

Loại thủ cuối cùng là ngã ngữ thủ. Ðó là sự tin tưởng sâu đậm vào thực thể 

của bản ngã, cho rằng bản ngã thường tồn là chủ nhân của mọi hành vi, lời 

nói và ý nghĩ. 

Một ít người thoát khỏi loại thủ này. Người bình thường tin rằng: Chính "ta" 

thấy, nghe, cử động,v.v... Ảo tưởng về thực thể của bản ngã là động cơ chính 

của tự ái và sự lo âu về hạnh phúc của cái ta. Tánh bao quát và quyền tuyệt 

đối của sự ái ngã được nhấn mạnh trong câu trả lời của hoàng hậu Mallikà 

với vua Kosala. 

Mallikà là con gái của người thợ kết tràng hoa. Một hôm nàng gặp Ðức Phật 

trên đường đi và dâng vật thực đến Ngài. Sau khi thọ thực xong, Ðức Thế 

Tôn bảo với A-nan-đà rằng nàng sẽ trở thành hoàng hậu của vua Kosala 

trong chính ngày hôm ấy. Ðức vua bị thua trận và cưỡi ngựa trốn chạy. Ðầy 

mệt lả. Ðức vua vào nghỉ trong vườn hoa, ở đó vị ấy được Mallikà tiếp đãi 

và chăm sóc. Ðầy hoan hỷ, đức vua dẫn nàng về hoàng cung và đưa nàng lên 

ngôi chánh hậu. Lời tiên tri của Ðức Phật đã thành hiện thực, do bởi thiện 

nghiệp mới và thiện nghiệp trong kiếp quá khứ của nàng. 

Nhưng Mallikà không đẹp bằng những nàng thứ phi khác. Hơn nữa, là một 

thiếu nữ sanh ra từ gia đình nghèo, nàng cảm thấy lúng túng trước các quan 

thần. Bởi vậy để khích lệ nàng, đức vua hỏi nàng thương ai nhất. Câu trả lời 

mà vị ấy mong chờ là: "Tâu bệ hạ, thiếp thương bệ hạ nhất". Sau đó, vị ấy sẽ 



nói với nàng rằng vị ấy cũng yêu nàng hơn bất cứ ai khác, và theo suy nghĩ 

của vua, sự xác định tình yêu của vị ấy sẽ làm gia tăng sự thân thiết, gắn bó 

của họ và khiến nàng sống ở hoàng cung tự nhiên hơn. 

Tuy nhiên, là một người đàn bà thông minh, đầy tự tin, nàng thẳng thắn trả 

lời rằng không có ai mà nàng yêu nhiều hơn chính nàng. Ðức vua phải công 

nhận rằng vị ấy cũng thương mình nhiều hơn bất cứ ai khác. Rồi đức vua 

đem những câu đối thoại này bạch với Ðức Phật. Nhân đó Thế Tôn nói rằng: 

"Không ai trong thế gian này thương người khác hơn chính mình. Mọi người 

đều thương mình nhiều nhất. Bởi vậy, mọi người nên có lòng từ và đừng xử 

tệ với người khác". 

Trong Phật ngôn này, chữ "ta, mình", tiếng Pàli là Atta, nó không có nghĩa 

là ngã trong ngã kiến. Nó chỉ về cái ta trong ý nghĩa thường tình và tiếng ta 

mà con người dùng để phân biệt mình với người khác mà thôi. Nhưng ngã 

kiến cũng là nguồn gốc của tự ái. Ngã kiến càng mạnh thì tự ái càng nhiều. 

Chúng ta không thương người khác nhiều hơn chính mình. Một người 

thương vợ hoặc chồng hay con cái chỉ như là người bạn đời, người hầu hay 

người bảo hộ mà thôi. Tình thương của cha hay mẹ không thực sự nhiều hơn 

tình yêu châu ngọc. Bởi vậy, nếu một người nói rằng tình yêu của người ấy 

đối với một người nào đó lớn hơn tình yêu chính mình, thì những lời của 

người ấy chỉ được tin một phần nhỏ thôi. Khi đứng giữa cái sống và cái chết, 

ngay cả người mẹ cũng sẽ không quan tâm đến đứa con của mình (điều này 

rất vi tế, khó nhận ra-ý của dịch giả-). 

Một thuở nọ, có một người đàn bà đi chung với một đoàn thương buôn 

ngang qua sa mạc. Vì nàng ngủ quên nên bị bỏ lại cùng với đứa con. Khi 

mặt trời lên cao, cát nóng lên và nàng phải đặt cái thúng, rồi đến y phục lót 

dưới chân. Nhưng sức nóng bốc lên càng lúc càng nhiều đến nỗi không thể 

chịu được, cuối cùng nàng buộc lòng phải đặt đứa con bên dưới thân của 

nàng. Do đó, mới có lời nói rằng ngay cả người mẹ cũng có thể hy sinh đứa 

con đẻ để bảo vệ chính mình. 

Do sự ái ngã mà nguồn gốc của nó là ngã kiến, người ta tầm cầu hạnh phúc 

cho mình và gia đình của mình bằng phương tiện tốt hoặc xấu. Người ấy 

không do dự làm điều ác, miễn sao được lợi cho mình. Nhưng niềm tin vào 

cái ta thường tồn cũng dẫn đến các thiện nghiệp. Do niềm tin thúc đẩy mà có 

một số người thực hành bố thí, trì giới, hành thiền v.v... để được sanh về cõi 

chư thiên, phạm thiên, nhưng ở đó họ cũng phải chịu sự già, chết và những 

điều khổ khác của kiếp sống. 

Tóm lại, mọi cố gắng để mưu cầu hạnh phúc trong đời hiện tại hoặc đời mai 

sau đều xuất phát từ ngã kiến. Sự cố gắng tạo nghiệp như vậy khác với sự 



tạo nghiệp sanh lên từ dục thủ ở chỗ: Hành động trước có động cơ chính là 

sự chấp thủ vào tính đồng nhất cá thể (cho thân này là ta, là của ta) trong khi 

hành động sau có động cơ là sự khao khát dục lạc. Tuy nhiên, đối với những 

người quá chấp chặc vào ngã kiến, thì tính vị kỷ có quan hệ khăng khít với 

dục tham. 

Ðối với những vị thánh nhân đã hoàn toàn thoát khỏi ngã kiến, thì hành động 

thiện của họ chỉ do dục thủ thúc đẩy. Như vậy, sự bố thí, trì giới, tham thiền 

của ông Cấp cô độc, bà Visàkhà, Mahànàma và những người khác, trong khi 

nương vào thánh đạo, có thể xuất phát từ ước muốn được cuộc sống tốt đẹp 

hơn ở cõi người và cõi chư thiên, hoặc được chứng các tầng thánh cao hơn. 

---o0o---  

Chuyện Ông Ugga 

Có thể đoán chừng rằng các vị A-na-hàm làm các việc thiện là do ước muốn 

được hạnh phúc ở cõi phạm thiên hữu sắc và vô sắc, và đạo quả A-la-hán. Dĩ 

nhiên, chính đạo quả A-la-hán có thể giúp đoạn trừ ái dục. Ước muốn được 

chứng đắc đạo quả A-la-hán là động cơ thúc đẩy làm các việc thiện trong 

trường hợp của vị hành giả đã đắc quả A-na-hàm, có thể thấy rõ về câu 

chuyện vị A-na-hàm Ugga. 

Ugga là một vị gia chủ ở thành Vesali. Ðức Phật đã nói về tám đức tánh kỳ 

diệu của ông Ugga. Ðể đáp lại một sự thắc mắc của một vị Tỳ khưu nọ, 

Ugga bèn trình bày về tám đức tánh của ông ta như sau: 

1/- Khi gặp Ðức Phật lần đầu tiên thì ông ta kết luận chắc chắn rằng đức 

Gotama là vị Phật có thật, là Ðức Phật toàn tri. 

2/- Ông ta giác ngộ Tứ diệu đế qua đạo tuệ A-na-hàm, khi ông ta nghe thời 

pháp của Ðức Phật. Ông ta thọ trì ngũ giới, bao gồm cả giới không hành 

dâm. 

3/- Ugga có bốn bà vợ. Ông bảo họ rằng ông không còn ưa thích tình dục và 

cho phép họ trở về nhà với cha mẹ hoặc lấy chồng khác tùy theo ý thích của 

họ. Theo lời yêu cầu của bà vợ chánh, ông ta sẵn lòng tổ chức đám cưới 

trước khi gả nàng về cho người đàn ông mà nàng yêu. 

4/- Ông quyết định dùng tất cả tài sản của mình để bố thí vật thực đến các vị 

thánh tăng. 

5/- Ông đi đến các vị Tỳ khưu một cách đầy tôn kính. 

6/- Ông thành kính lắng nghe các vị Tỳ khưu thuyết pháp, nếu các vị Tỳ 

khưu không thuyết pháp thì ông thuyết. 



7/- Các vị chư thiên đi đến ông ta và nói rằng: " Giáo pháp của Ðức Phật rất 

hay". Ông đáp lại rằng dầu họ có nói như vậy hay không thì pháp vẫn là 

pháp. Ông không cảm thấy tự phụ trong cuộc đàm đạo. 

8/- Ông thấy mình đã thoát khỏi năm hạ phần kiết sử mà sẽ dẫn đến các cõi 

dục bậc thấp. 

Một hôm, Ugga, vị gia chủ có tám đức tánh này và đã chứng đắc tầng thánh 

A-na-hàm, đã dâng cúng vật thực và y phục thượng hạng đến Ðức Phật. 

Thế-tôn bình phẩm tánh chất của pháp bố thí như sau: 

"Người bố thí vật mà mình ưa thích hoặc đánh giá cao thì sẽ được cái mà 

người ấy thích nhất. Người bố thí đến bậc thánh có giới đức cao thượng tức 

là đang làm việc bố thí mà người bình thường khó làm, và do đó người ấy sẽ 

được cái thích nhất". 

Vài năm sau, Ugga chết và tái sanh vào cõi Phạm thiên Ngũ tịnh cư. Chẳng 

bao lâu sau, vị ấy đi đến đảnh lễ Ðức Phật. Vị ấy nói rằng vị ấy đã chứng 

đắc đạo quả A-la-hán, là ước nguyện đích thực của vị ấy khi đó vị ấy dâng 

cúng nhiều vật thực ưa thích đến Ðức Phật trong kiếp quá khứ của mình. 

Ðức Phật lại bình phẩm về quả báu của sự bố thí - Ðược cái mà mình quí 

trọng nhất nếu dâng cúng vật quí trọng, Ðạt được mục đích hiếm có nếu 

dâng cúng vật hiếm có. Ðạt được kết quả khen ngợi nếu dâng cúng vật được 

ca ngợi nhiều. 

Tánh chất đạo đức trong câu chuyện này là người ta có thể chứng đắc đạo 

quả A-la-hán, đời sống phạm hạnh tối thượng, như là quả của sự bố thí quí 

trọng. Sự bố thí của Ugga được thúc dục bởi ước muốn được chứng đạo quả 

A-la-hán và chính ước muốn này hay dục thủ (kàmupàdàna) hình thành động 

cơ thúc đẩy của vị ấy. Một số người có thể phản đối việc xem từ dục thủ là 

đồng nghĩa với ước muốn chứng đắc đạo quả A-la-hán, và thích gọi nó là 

Kusalachanda (thiện dục), nhưng họ sẽ phải giải thích là nó thuộc loại thủ 

nào mà làm khởi sanh các thiện nghiệp của bậc thánh như bố thí, trì giới 

v.v... 

---o0o--- 

[Phần 09] 

Thiền Minh Sát Và Thủ 

Pháp hành minh sát cũng được xem là do dục thủ của người tầm cầu sự giải 

thoát khỏi mọi đau khổ của kiếp sống. Người bình thường phải tu quán để 

thoát khỏi bốn loại thủ, trong khi các bậc thánh thì phải tu quán để diệt dục 

thủ. Như vậy, pháp hành minh sát do thủ chi phối. Theo bộ Thanh tịnh đạo 



và một bộ chú giải khác có tên Sammohavinodani, thì vô minh là nguyên 

nhân gián tiếp của các thiện nghiệp mà trong đó người ta phải hành thiện để 

thoát khỏi vô minh, và chú giải cũng nói rằng sự tu tiến (bhàvanà) hay sự 

thực hành minh sát là một trong những thiện nghiệp ở cõi dục mà người ta 

phải thực hành để đạt được sự giải thoát như vậy. 

Có một thắc mắc là liệu pháp hành minh sát có thể dẫn đến tái sanh hay 

không? Những bài chú giải của bộ kinh Anguttara-nikàya và bộ Patthàna có 

nêu ra khả năng như vậy. Theo chú giải bộ Anguttara thì ba loại chánh kiến 

đầu dẫn đến thiện sanh, còn hai chánh kiến sau, là chánh kiến khởi sanh từ 

quả của đạo (Phala - sammàditthi) và chánh kiến phát sanh từ pháp hành 

minh sát thì có khuynh hướng giải thoát. 

Tuy nhiên, chú giải cũng nói rằng vị Tu-đà-hườn còn phải tái sanh bảy kiếp 

trước khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Theo bộ Patthàna, quán về Appamà 

(nhân duyên của kiếp sống) dẫn đến tái sanh trong cõi dục và chú giải cũng 

định nghĩa Appamà cetanà làGotrabhù cetanà. Do đó, thật hợp lý để kết luận 

rằng pháp hành minh sát có thể dẫn đến sự tái sanh trước khi chứng đắc đạo 

quả A-la-hán. 

Nhưng Vipassanà có thể bảo đảm sự giải thoát luân hồi qua tuệ quán về vô 

thường, khổ và vô ngã của tất cả các cảnh trần - Ðó là tuệ quán đoạn trừ 

phiền não do sự khao khát những cảnh trần ấy. Sự không sanh khởi của ái 

như vậy có nghĩa là sự không sanh khởi của nghiệp và tái sanh. Như vậy, tuệ 

minh sát giúp đoạn trừ nghiệp và những quả luân hồi của nó bằng sự đoạn 

trừ từng phần (Tadangapahàna). 

Hơn nữa, bằng sự tổng hợp, hành giả giác ngộ được tánh chất vô thường, 

khổ và vô ngã của các pháp mà vị ấy đã quán. Như vậy, vị ấy đoạn trừ các 

phiền não và tiềm năng tạo nghiệp của chúng bằng sự áp chế đoạn trừ 

(vikhambhana). Sau đó, có sanh khởi tuệ đạo của bậc thánh, giúp đoạn trừ 

vĩnh viễn các phiền não. Tính chất nhanh như chớp của tuệ quán này có thể 

ví như hành động phê chuẩn cuối cùng tờ công văn do bởi người đứng đầu 

của một cơ quan chính quyền, mà trong đó những phần việc cần làm đã được 

những viên chức cấp dưới làm rồi. Chúng ta không thể không nói đến sự 

đóng góp to lớn của quá trình thực hành minh sát, cũng như chúng ta không 

thể không kể đến những nhát cưa trước đó mà nhờ đó người ta có thể cưa 

nhát cuối cùng để cắt đứt cây gỗ. Do đó, phụ chú giải của bộ Thanh tịnh đạo 

có giải rằng: 

"Tuệ đạo siêu thế giúp dập tắt vĩnh viễn những phiền não mà hành giả đã cố 

gắng hết sức để đoạn trừ qua tuệ minh sát hợp thế". 



Những kẻ không thực hành thiền quán, sống trong ảo tưởng về lạc và ngã 

thường tồn, ảo tưởng ấy dẫn đến ái dục, nghiệp hữu, tái sanh và tất cả mọi 

thống khổ của kiếp sống luân hồi. 

---o0o---  

Luân Hồi Và Ba Thời 

Giáo lý duyên khởi mô tả mười hai pháp duyên khởi đó là: 

1- Vô minh. 

2- Nghiệp hành. 

3- Thức. 

4- Danh sắc. 

5- Lục nhập. 

6- Xúc. 

7- Thọ. 

8- Ái 

9- Thủ. 

10- Hữu. 

11- Sanh. 

12- Lão và tử. 

Theo giáo lý này, vô minh và ái dục là hai nguyên nhân chính của khổ. Có 

hai luân hồi: Tiền luân hồi và hậu luân hồi. Tiền luân hồi bắt đầu bằng vô 

minh, là nguyên nhân chính của nó, và kết thúc bằng thọ, trong khi đó hậu 

luân hồi bắt đầu bằng ái và kết thúc ở tử. Ở luân hồi trước, vô minh và 

nghiệp trong kiếp quá khứ dẫn đến tái sanh, trong khi ở luân hồi sau thì ái và 

thủ tạo ra tái sanh trong kiếp sau. Hai luân hồi cho thấy cách mà hai kiếp 

sống của con người được nối lại với nhau qua nhân và quả. 

Lại nữa, nếu pháp duyên khởi được mô tả theo khía cạnh thời gian, thì vô 

minh và hành là hai mắc xích ở kiếp quá khứ, các mắc xích từ thức đến 

nghiệp liên quan đến hiện tại, còn tái sanh, lão và tử là những mắc xích dành 

sẵn cho chúng ta ở kiếp sau. Như vậy, giáo lý duyên khởi chỉ về ba khía 

cạnh thời gian. 

---o0o---  

Năm Nhân Quá Khứ 

Giáo lý duyên khởi chỉ mô tả vô minh và hành là hai nhân quá khứ, nhưng 

trên thực tế, vô minh thường có ái đi theo và thủ, hành cũng luôn luôn dẫn 

đến nghiệp hữu. Bởi vậy, bộ Patisambhidàmagga có bình giải về giáo lý 

duyên khởi như sau: 



"Vô minh là sự mê lầm chi phối chúng ta trong khi hành động tạo nghiệp. 

Hành có nghĩa là sự dốc sức cố gắng, ái là sự khao khát những kết quả của 

một hành động trong kiếp hiện tại và kiếp sau. Thủ là nỗi ám ảnh về hành 

động và kết quả của nó. Nghiệp hữu là sự cố ý. Năm yếu tố này trong quá 

khứ tạo thành nguyên nhân của sự tái sanh trong hiện tại". 

Như vậy, chúng ta phải xét đến tất cả năm mắc xích này, đó là vô minh, ái, 

thủ, hành và nghiệp hữu, nếu chúng ta muốn mô tả đầy đủ nguyên nhân quá 

khứ. Trong năm yếu tố này, vô minh, ái và thủ được gọi là phiền não luân 

hồi (kilesavatta). Hành và nghiệp hữu được gọi là nghiệp luân hồi 

(kammavatta). Chú giải cũng nêu ra sự khác biệt giữa hành và nghiệp hữu, 

mô tả sự dụng công trước đó, sự trù liệu v.v... chuẩn bị cho một hành động 

là hành và sự cố ý ngay lúc tạo ra hành động là nghiệp hữu. Như vậy, sự 

kiếm tiền mua sắm vật dụng v.v... để chuẩn bị cho hành động bố thí là hành, 

trong khi trạng thái tâm vào lúc cúng dường là nghiệp hữu. Những công việc 

sửa soạn dẫn đến hành động giết người là hành, trong khi tư hay cố ý vào lúc 

giết là nghiệp hữu. 

---o0o---  

Sự Khác Biệt Giữa Hành Và Nghiệp Hữu 

Một cách phân loại khác giữa hành và nghiệp hữu căn cứ vào những sát na 

đổng lực tâm (hay tâm thực). Người ta nói rằng trong một hành động sát 

sanh hay bố thí bao gồm bảy sát na đổng lực tâm. Sáu đổng lực tâm đầu tiên 

là hành, đổng lực thứ bảy là nghiệp hữu. 

Cách phân loại khác nữa cho rằng sở hữu tư (cetanà - hay cố ý) là nghiệp 

hữu và những sở hữu khác đi cùng với sở hữu tư là hành. 

Cách phân loại cuối cùng là hữu ích khi chúng ta nói về những thiện nghiệp 

ở cõi sắc và vô sắc. Tất cả ba phương pháp đều áp dụng trong trường hợp 

những hành động thiện và bất thiện ở cõi dục, còn phương pháp đầu tiên là 

dễ hiểu nhất đối với người sơ cơ học Phật. 

Lại nữa, bộ Thanh tịnh đạo cho rằng sự tái sanh là do những cảnh hồi tưởng 

quá khứ, những nghiệp tướng và ảo giác giữ sự chú ý của người lâm chung 

trong giờ phút cuối cùng của kiếp sống. Bởi vậy, theo chú giải này, nghiệp 

hữu có thể định nghĩa là sở hữu tư (cetanà), là yếu tố xui khiến các hành 

động thiện hoặc ác trong kiếp quá khứ và hành là trạng thái tâm do cảnh lâm 

chung làm duyên. 

---o0o---  

Quả Hiện Tại Do Nhân Quá Khứ 



Như vậy, do phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi gồm năm nhân quá khứ 

của chúng, có sanh khởi thức tái sanh cùng với danh sắc (thân tâm), sáu xứ, 

sáu xúc và thọ. năm kết quả này được gọi chung là quả luân hồi 

(vipàkavatta). Do bởi vô minh, những người bình thường lầm tưởng cảnh 

trần và cảnh pháp là lạc. Họ phát triển tham ái, nhờ đó mà bắt đầu lại cái 

vòng nhân quả đầy đau khổ. 

Thức, danh sắc, lục nhập v.v... sanh lên như là kết quả của những nghiệp quá 

khứ. Tất cả đều nằm trong mối quan hệ nhân quả. Trong mối quan hệ nhân 

quả này, chẳng hề có chỗ nào là ta, thượng đế hay đấng tối cao nào cả. Ðiểm 

khác biệt duy nhất là định luật thiện ác bao trùm mối quan hệ này. Tánh chất 

của thọ dầu lạc hay khổ, đều tùy thuộc vào hành thiện hay hành ác trong quá 

khứ. Thực tế, không có người cảm thọ cũng không có ai đem đến cảm thọ 

ấy. Ðời sống chỉ là một dòng trôi chảy liên tục của tâm thức, xúc v.v... do 

duyên của năm nhân là vô minh, ái dục v.v... 

---o0o---  

Kiến Thức Về Pháp Hành Minh Sát 

Những người chỉ biết lỏm bỏm về pháp duyên khởi hoặc vi diệu pháp, 

thường cho rằng những ai không có kiến thức này thì không thể thực hành 

minh sát được. Thực ra, vị hành giả hành thiền dưới sự hướng dẫn của một 

vị thiền sư lão luyện thì không cần phải quan tâm nhiều về triết học cao siêu 

của Phật giáo, vì người ấy có thể làm theo những lời chỉ dạy của ông thầy, 

cộng thêm kiến thức căn bản rằng đời sống là một quá trình danh sắc, có 

tánh chất vô thường, khổ và vô ngã. Ðầy đủ kiến thức căn bản này là nhu 

cầu hiểu biết cần thiết cho vị hành giả có chí nguyện giải thoát. Ðiều này 

được Ðức Phật xác nhận ở trong bài kinh Culatanhàsakhaya sutta. Trong bài 

kinh ấy, Ðức Phật tiếp tục giảng giải về pháp hành minh sát. Trong bài kinh, 

sự hiểu biết về danh sắc được gọi bằng từ: "Abhijànàti - chứng tri", mà theo 

chú giải có nghĩa là sự hiểu biết đầy đủ và cũng chỉ về Nàma-rùpa 

paricchedanàna (danh sắc phân định trí) và Paccayapariggahanàna (duyên 

xác định trí). 

Qua pháp quán, hành giả biết tất cả các pháp một cách chi tiết, là vô thường, 

khổ và vô ngã (viên tri - parijànàti). Do đó tiếng pàli chỉ về sammàsananàna 

(phổ thông trí) và những tuệ khác. 

Ðối với pháp quán duyên khởi, sự hiểu biết về tánh chất tùy thuộc và mối 

quan hệ nhân quả trong đời sống cũng đủ để loại trừ sự chấp ngã. Không cần 

phải hiểu thông suốt về mười hai mắc xích hay hai mươi điểm chính của 

giáo lý duyên khởi. Nếu pháp hành minh sát đem lại sự hiểu biết như vậy, 

thì một người có trí ít ỏi như trưởng lão Culapanna mà chứng đắc đạo quả 



A-la-hán là điều không ai ngờ được. Trí nhớ của trưởng lão rất kém đến nỗi 

không thể nhớ được vài câu kệ mà vị ấy đã học trong bốn tháng. Tuy nhiên, 

chỉ vài giờ sau khi thực hành theo sự chỉ dạy của Ðức Phật, trưởng lão đã 

chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Một tín nữ khác, tên là Màtikamàtà, đã chứng đắc tầng thánh thứ ba (A-na-

hàm) nhờ sự chỉ dạy của một số Tỳ khưu, là các vị thầy của bà. Bà không 

biết nhiều về Vi diệu pháp và pháp Duyên khởi. Có nhiều hành giả khác 

cũng giống như tín nữ này và trưởng lão Culapanna. Bởi vậy, hành giả có 

thể chứng đạo qua pháp quán mà không cần phải có kiến thức thông suốt về 

giáo lý cao siêu của Ðức Phật. 

Không biết bản chất thực của thọ lạc hay thọ khổ là vô minh. Chính ái dục 

ưa thích cảnh trần và thủ thì khao khát nó. Tầm cầu cái mà người ta ưa thích, 

hành thiện hoặc hành ác để đem lại hạnh phúc hay lợi ích cho mình trong 

đời hiện tại và vị lai là hành và nghiệp hữu. Năm yếu tố này là những 

nguyên nhân hiện tại và chúng tạo ra sự tái sanh sau khi chết. Giáo lý duyên 

khởi chỉ nêu ra ba nhân là thọ, ái và thủ, nhưng trên thực tế, ba yếu tố này 

ám chỉ hai nhân khác, là vô minh và hành, hai nhân này là những động cơ 

chính của ái và nghiệp hữu. Bởi vậy, bộ Patisambhidàmagga (Vô ngại giải 

đạo) mô tả tất cả năm yếu tố này là những nguyên nhân của sự tái sanh ở 

kiếp sau. 

---o0o---  

Ðoạn Trừ Các Nhân Hiện Tại 

Mọi hành động thiện hoặc ác đều bao hàm sự nối kết đầy đủ của năm nhân 

hiện tại này và những trường hợp của sự nối kết như vậy xảy ra trong một 

kiếp sống đến hằng ngàn lần. Nhưng trong hoàn cảnh nào đó, những nhân 

này có thể dẫn đến sự tái sanh sau khi chết, hoặc hai hoặc ba kiếp liên tục. 

Mỗi kiếp sống đều gắn liền với sự già, chết, ưu sầu, ta thán v.v... và nếu 

chúng ta muốn tránh những điều này, chúng ta sẽ phải diệt trừ những nhân 

hiện tại. 

Về mặt này, chúng ta nên niệm tất cả các pháp thuộc sắc như: "thấy à, nghe 

à" v.v... vào lúc chúng đang sanh khởi. Khi sự chú tâm mạnh lên, chúng ta 

niệm sự diệt nhanh chóng của chúng và sẽ biết rõ tánh chất của chúng là vô 

thường, bất toại nguyện và không đáng tin cậy. Sự nhận biết này giúp chúng 

ta khắc phục vô minh và ảo tưởng, thường dẫn đường cho ái, thủ và nghiệp 

hữu sanh khởi. Như vậy, chúng ta đã làm mất tác dụng và vô hiệu hóa năm 

nhân hiện tại, nhờ đó mà ngăn chặn được sự tái sanh và những điều khổ dính 

theo. 



Phương pháp đoạn trừ năm nhân hiện tại như vậy được gọi là đoạn trừ tạm 

thời - Sự đoạn trừ một số phiền não qua pháp quán - . Bằng phương pháp 

này, hành giả đạt được Nhất-hướng Niết-bàn (tadanganibbuti) hay sự chấm 

dứt phiền não từng phần qua pháp quán. Về sau, có sanh lên đạo tuệ, nghĩa 

là sự chấm dứt tất cả các hành và sự giác ngộ Niết-bàn (samucchedapahàna). 

Khi ấy, các phiền não và các nghiệp vĩnh viễn chấm dứt. Các hành giả 

chứng đắc tầng thánh Nhập lưu thì đoạn trừ các phiền não và các nghiệp dẫn 

đến các khổ cảnh, và chỉ tái sanh không quá bảy kiếp. Hành giả chứng quả 

Nhất lai (Tư-đà-hàm) thì đoạn trừ những phiền não và những nghiệp mà nhờ 

đó vị ấy tái sanh không quá hai kiếp. Trong khi đó bậc A-na-hàm thì đoạn 

trừ các phiền não và những nghiệp dẫn đến tái sanh các cõi dục. Cuối cùng, 

vị hành giả chứng đắc đạo quả A-la-hán thì đoạn trừ hết những phiền não và 

những nghiệp còn lại. Nói cách khác, vị ấy trở thành bậc thánh Ưng cúng vì 

đã hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não. 

---o0o---  

Cách Nhìn Của Vị A-La-Hán Về Ðời Sống 

Vị A-la-hán không còn ảo tưởng về bản chất của các cảnh trần. Vị ấy đã 

thấy rõ tánh chất bất thiện của chúng và điều này có nghĩa là vị ấy đã giác 

ngộ sự thật về khổ nhờ phá tan vô minh. Bởi vậy, vị ấy không còn tham 

muốn bất cứ cái gì trên đời. Ðiều chắc chắn là vị A-la-hán vẫn còn phải 

vướng bận những nhu cầu tự nhiên về thân như ăn, ngủ v.v... nhưng vị ấy 

xem chúng là hành khổ (sankhàra dukkha) và không thấy cái gì là lạc đối với 

vị ấy. 

Câu hỏi sanh lên là liệu vị A-la-hán có muốn chết sớm để chấm dứt cái khổ 

như vậy không. Nhưng ước muốn chết sớm hoặc sự tan rã của tấm thân cũng 

là ước muốn hủy diệt và vị A-la-hán đã đoạn diệt ước muốn này rồi. Bởi 

vậy, có một câu nói của một vị A-la-hán trong trưởng lão tăng kệ là: Vị A-

la-hán không muốn chết cũng không muốn sống. 

Vị A-la-hán không muốn sống lâu vì đời sống là một khối đau khổ trong 

uẩn. Mặc dầu, cái khối uẩn (khandha) cần sự chăm sóc và quan tâm thường 

xuyên, nhưng nó không đáng tin cậy chút nào. Ðối với nhiều người thuộc 

hạng trung niên và lão niên, đời sống đem lại khá nhiều điều trái ý nghịch 

lòng, sự thất bại và chua cay. Những điều kiện sống diễn ra càng ngày càng 

tệ hơn, sức khỏe suy giảm và không còn gì ngoài sự tan rã hoàn toàn và cái 

chết chờ đón chúng ta. Tuy thế, do bởi vô minh và ái dục, nhiều người vẫn 

thích sự hiện hữu. Nói cách khác, vị A-la-hán đã hết ảo tưởng và vị ấy thấy 

đời sống là ảm đạm và đơn điệu. Vì thế, vị ấy không còn ưa thích đời sống. 



Nhưng vị A-la-hán cũng không muốn chết, vì ước muốn được chết là bản 

năng thù địch mà vị ấy đã đoạn trừ rồi. Ðiều mà vị ấy muốn là nhập Niết-

bàn, đó là ước muốn hơi giống với ước muốn của người thợ muốn lãnh 

lương mỗi ngày hay cuối tháng. 

Người thợ không thích đối mặt với sự vất vả và túng thiếu, nhưng anh ta 

phải làm việc để kiếm sống và cũng không muốn bị mất việc làm. Anh ta chỉ 

muốn có tiền và trông chờ đến ngày lãnh lương. Cũng vậy, vị A-la-hán chỉ 

chờ giây phút nhập Niết-bàn, không còn dư sót chút gì về thân và tâm. Bởi 

vậy, khi nghĩ về thọ mạng của mình, các vị A-la-hán tự hỏi rằng mình phải 

chịu đựng gánh nặng về danh sắc uẩn thêm bao lâu nữa. Do đã hết vô minh 

nên dòng sống của vị La hán hoàn toàn bị cắt đứt sau khi nhập Niết-bàn. 

---o0o---  

Không Phải Sự Ðoạn Diệt Mà Là Sự Chấm Dứt Ðau Khổ 

Những người tin vào cái ngã hay linh hồn thường chê Niết-bàn là sự chết 

vĩnh viễn của một chúng sanh. Trên thực tế, đó là sự chấm dứt hoàn toàn đau 

khổ do các pháp thuộc thân và tâm cùng với những nhân của chúng, là 

nghiệp và phiền não, không còn sanh khởi nữa. Bởi vậy, Ðức Phật giải thích 

sự chấm dứt thủ là do sự chấm dứt hoàn toàn ái. Quá trình trở thành (hữu) 

không còn sanh khởi do sự chấm dứt của thủ v.v... Vì không còn tái sanh 

nên già, chết và những loại khổ khác cũng hoàn toàn chấm dứt. 

Ở đây, quan niệm thông thường cho rằng, già và chết là những nỗi đau đớn 

làm khổ chúng sanh. Nhưng trên thực tế, những điều khổ này chỉ là quá trình 

danh sắc, chứ chẳng có ai chịu khổ cả, bởi vì không có cái ta hay linh hồn. 

Cho nên cho rằng sự chấm dứt tái sanh và khổ như là sự đoạn diệt của một 

chúng sanh thì thật là vô lý. 

Như vậy, những ai cho rằng Niết-bàn là sự đoạn diệt thì không thoát khỏi 

ngã kiến. Ðối với một người Phật tử có trí, Niết-bàn có nghĩa là sự chấm dứt 

đau khổ. Ðiều này được chứng minh trong câu chuyện về Tỳ khưu Yamaka 

trong thời Ðức Phật. 

---o0o---  

Chuyện Tỳ Khưu Yamaka 

Yamaka tin rằng vị A-la-hán bị đoạn diệt sau khi chết. Vị ấy cố chấp theo 

quan điểm của mình dầu các vị Tỳ khưu khác đã chỉ ra sự sai lạc của quan 

kiến ấy. Sau đó, trưởng lão Xá-lợi-phất cho vời Yamaka đến. Trước những 

câu hỏi xác thực và vững chắc, Yamaka phải chấp nhận rằng năm uẩn là vô 

thường và khổ, và thấy rằng gọi năm uẩn là sở hữu của ta, là ta thì quả thật 



sai. Trưởng lão Xá-lợi-phất bảo vị ấy nhìn vào năm uẩn đúng như thật. Nhờ 

đó, vị ấy sẽ hết ảo tưởng, vô chấp và được giải thoát. 

Trong khi đang nghe thời pháp, Yamaka chứng đắc tầng thánh Nhập lưu. 

Giờ đây, vị ấy đã thoát khỏi các tà kiến. Sau đó, trưởng lão Xá-lợi-phất tiếp 

tục hỏi vị ấy. Ðể đáp lại những câu hỏi của trưởng lão, Yamaka nói rằng vị 

ấy không cho rằng vị A-la-hán là sắc, thọ, tưởng, hành hay thức nữa. Vị ấy 

cũng không tin rằng vị A-la-hán còn hiện hữu ở một nơi nào đó mà không có 

sắc, thọ hay bất cứ uẩn nào khác. Do đó, bởi vì vị A-la-hán hay một chúng 

sanh không thể tìm thấy ở đâu trong năm uẩn ngay cả trước khi chết, lại nói 

vị A-la-hán bị hoại diệt sau khi nhập Niết-bàn là điều phi lý. 

Yamaka thú nhận rằng vị ấy đã có quan niệm sai lầm. Bây giờ, vị ấy đã thoát 

khỏi tà kiến và biết điều gì nên nói về vị A-la-hán. Nếu có người hỏi vị ấy 

rằng: "Ðiều gì xảy ra khi vị A-la-hán nhập diệt?" Vị ấy sẽ trả lời rằng: "Cái 

chết của vị A-la-hán có nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ vốn có trong 

tánh chất vô thường của năm uẩn". 

Lời tuyên bố này về vị A-la-hán được xác nhận bởi đại đức Sàriputta, trưởng 

lão ví năm uẩn giống như tên sát nhân đội lốt một người bạn thân và nói 

rằng sự đồng hóa các uẩn với ngã giống như xem tên sát nhân là bạn của 

mình vậy. 

Ở đây, đầu tiên trưởng lão Yamaka tin rằng vị A-la-hán bị đoạn diệt sau khi 

chết, không còn gì cả. Niềm tin này bao hàm ngã kiến và như vậy quan kiến 

đoạn diệt về Niết-bàn được gọi là đoạn kiến (Ucchedaditthi), cho rằng Niết-

bàn là sự phủ nhận cái ngã sau khi chết. Khi giác ngộ chân lý và chứng đắc 

tầng thánh Nhập lưu, thì trưởng lão nói rằng cái chết của vị A-la-hán có 

nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ vốn có trong năm uẩn. 

Ðể tóm tắt về con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ, chúng ta có thể nói 

rằng: Do không niệm về sự thấy, nghe và những pháp thuộc danh sắc, sẽ có 

sanh khởi vô minh, ái, thủ, nghiệp và hành, để rồi tạo ra sự tái sanh, già và 

chết trong kiếp sau. Chánh niệm về tất cả các pháp sẽ ngăn chặn năm nhân 

hiện tại là vô minh v.v... và năm kết quả bao gồm đau khổ. 

---o0o---  

Câu Khẳng Ðịnh Của Tỳ-Khưu-Ni Vajirà Về Bản Chất Của Năm Uẩn 

Hơn nữa, sự chấm dứt đau khổ được nhấn mạnh trong câu nói nổi tiếng của 

Tỳ-khưu-ni Vajirà. Trong khi bà đang ngồi dưới cội cây gần tịnh xá Kỳ 

Viên, Ma vương xuất hiện và để gây hoang mang và bối rối cho bà, bèn hỏi 

rằng: "Này bà Tỳ-khưu-ni! Ai đã tạo ra chúng sanh? Ðấng sáng tạo ở đâu? 

Chúng sanh đã khởi thủy như thế nào và kết thúc như thế nào?" 



Tỳ-khưu-ni Vajirà đáp lại rằng: "Này Ma vương! Theo ngươi nghĩ, cái gì là 

chúng sanh? Há không phải rằng ngươi tin có chúng sanh là ảo tưởng chăng? 

Cái mà ngươi cho là chúng sanh chẳng là gì cả ngoài một khối hữu vi 

(sankhàra). Không có chúng sanh nào được tìm thấy trong khối hữu vi này. 

Chúng sanh chỉ là một tên gọi chung cho năm uẩn đó thôi, tức là sắc, thọ, 

tưởng, hành và thức. Cũng thế "chiếc xe" là tên gọi của sự kết hợp gồm bánh 

xe, trục xe, gọng xe v.v... Không có chúng sanh nào cả, mà chỉ là một nhóm 

gồm năm uẩn. Năm uẩn ấy là khổ - Chỉ có khổ sanh, khổ trụ và khổ diệt. 

Không có sự sanh và diệt của cái gì khác ngoài khổ". 

Do đó, chúng sanh chỉ là tên gọi chung. Nó không có mặt trong ý nghĩ tuyệt 

đối, chỉ có quá trình của danh và sắc, bao gồm vô minh, ái, thủ, nghiệp hành 

và nghiệp hữu là nhân. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ là quả. Những 

quả này lại trở thành nhân làm sanh khởi tái sanh và khổ. 

---o0o--- 

[Phần 10] 

Bốn Nhóm, Ba Móc Nối Và Hai Mươi Yếu Tố 

Giáo lý duyên khởi chia thành bốn nhóm, gồm những yếu tố trong chuỗi 

nhân quả. Nhóm thứ nhất gồm những nhân trong quá khứ, nhóm thứ hai 

gồm những quả trong hiện tại, nhóm thứ ba gồm những nhân trong hiện tại 

và nhóm thứ tư gồm những quả trong kiếp sống tương lai. 

Có ba móc nối cho bốn nhóm trên - Móc nối giữa quá khứ và hiện tại có 

hành là nhân và thức là quả, móc nối giữa quả hiện tại và nhân hiện tại có 

thọ và ái là nhân và quả, và móc nối giữa nhân hiện tại và quả vị lai có hữu 

là nhân và sanh là quả. 

Như vậy, có hai mươi yếu tố liên quan đến quá trình danh sắc, đó là năm 

nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại và năm quả vị lai. 

---o0o---  

Ba Luân Hồi 

Lại nữa, giáo lý duyên khởi bàn về ba luân hồi: Phiền não luân hồi, nghiệp 

luân hồi và quả luân hồi. 

Luân hồi thứ nhất gồm có vô minh, ái và thủ. Luân hồi thứ hai gồm nghiệp 

hành và nghiệp hữu. Luân hồi thứ ba gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và 

thọ. 

Quả luân hồi dẫn đến phiền não luân hồi, phiền não luân hồi làm sanh khởi 

nghiệp luân hồi và nghiệp luân hồi lại dẫn đến quả luân hồi. Ba luân hồi này 



cứ xoay vần mãi trong cái vòng đau khổ. Luân hồi có nghĩa là dòng trôi chảy 

liên tục của quá trình danh sắc, vận hành trong mối quan hệ nhân quả. 

Muốn thoát khỏi cái vòng đau khổ này, chúng ta phải làm những việc thiện. 

Chúng ta phải nắm vững về Tứ diệu đế. Chúng ta phải thực hành thiền quán 

trong lúc thấy, nghe v.v... Chúng ta phải giác tri tánh chất sanh và diệt không 

ngừng của danh sắc. Tuệ minh sát này sẽ ngăn chặn vô minh và giúp chúng 

ta thoát khỏi ái dục và thủ, là những pháp đưa đến tái sanh và đau khổ. 

Bộ Thanh tịnh đạo mô tả sự đóng góp của nghiệp vào cái vòng phiền não 

luân hồi. Một vị hành giả nọ trông thấy cách mà dòng danh sắc phát sanh từ 

nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Vị ấy giác ngộ rằng chỉ có nghiệp và quả 

của nghiệp. Do kết quả của nghiệp trong quá khứ, có sanh khởi danh sắc 

trong kiếp hiện tại, danh sắc là nhân của nghiệp hiện tại, nó sanh khởi những 

hành động tạo nghiệp trong kiếp sống hiện tại. những hành động tạo nghiệp 

này dẫn đến tái sanh. Bằng cách này, có sự sanh khởi (trở thành) của danh 

sắc không hề chấm dứt. 

Ở đây, sự sanh khởi hay trở thành của danh sắc có nghĩa là sự sanh khởi các 

pháp từ các căn, tức là sự thấy, nghe v.v... Những pháp này dẫn đến phiền 

não, nghiệp và tái sanh, nối tiếp nhau. Như vậy, quá trình danh sắc được tạo 

bởi nghiệp luân hồi và quả của nó. theo bộ Thanh tịnh đạo, tuệ quán này có 

nghĩa là Duyên xác định trí (Paccayapariggahanàna) và Ðộ nghi thanh tịnh 

(Kankhàvitarana visuddhi). 

---o0o---  

Bốn Phương Diện Của Giáo Lý Duyên Khởi 

Có bốn phương diện của giáo lý duyên khởi mà chúng ta cần phải ghi nhớ. 

Phương diện thứ nhất là nhân vật (idividual character) của quá trình danh sắc 

mà bao gồm ba kiếp sống liên tục. Mặc dầu giáo lý này nhấn mạnh tánh chất 

tùy thuộc của tất cả các pháp, tuy nhiên thật sai lầm khi tin rằng vô minh, ái 

và những nhân khác liên quan đến một người, trong khi thức, danh sắc và 

những quả khác lại liên quan đến một người khác, và trong khi thức, danh 

sắc và những quả khác lại liên quan đến một người khác nữa, vì niềm tin 

như vậy ám chỉ sự đoạn diệt hoàn toàn của một chúng sanh sau khi chết, 

đoạn kiến ấy đã bị Ðức Phật bác bỏ. Trên thực tế, quá trình danh sắc có phần 

giống với sự phát triển của cây xoài. Hạt xoài lên mầm, mầm trở thành cây 

con và cây con phát triển thành cây xoài to. Ở đây, hạt xoài, cây xoài và cây 

to hình thành một quá trình liên tục, không gián đoạn trong mối quan hệ 

nhân quả đến nỗi, thực sự mà nói, không thể phân biệt giữa cây con và cây 

lớn. 



Cũng vậy, vô minh, hành, thức v.v... xảy ra trong một sự nối tiếp không gián 

đoạn về nhân và quả, và vì thế thật hợp lý để nói về một người đặc biệt có 

liên quan đến quá trình ấy. Ví dụ: Chính Devadatta phạm tội chia rẽ tăng và 

chính Devadatta đang chịu khổ trong địa ngục. Trưởng giả Cấp cô độc đã 

làm nhiều việc phước và chính ông ta sanh vào cõi chư thiên sau khi chết. 

---o0o---  

Quan Niệm Sai Lầm Của Sàti 

Sự đồng nhất người tạo nghiệp với người lãnh quả của nó giúp chúng ta 

tránh được đoạn kiến. Nói cách khác, có một số người tin vào sự chuyển 

sanh của một người đi từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Quan niệm sai 

lầm này được gọi là thường kiến. Vào thời Ðức Phật, có một vị Tỳ khưu tên 

là Sàti, đã nghĩ như vậy. 

Chính những câu chuyện bổn sanh đã đưa vị Tỳ khưu Sàti đến tà kiến này. 

Vị ấy nghe Ðức Phật kể về những câu chuyện bổn sanh mà trong đó Ngài 

đồng nhất chính Ngài với nhân vật lãnh đạo trong câu chuyện. Bởi vậy, vị ấy 

suy luận rằng: Thân của Bồ tát tan rã sau khi chết và không có gì nơi cái 

thân ấy tiếp tục chuyển sanh đến kiếp cuối cùng của Ngài, chỉ có thức vẫn 

còn sau sự tan rã của thân và thức ấy là bất diệt trong con người của Bồ tát 

qua mỗi kiếp sống của Ngài, những chúng sanh khác cũng như vậy, không 

giống như thân, tâm thức không bị tan rã, nó tiếp tục đi từ thân này đến thân 

khác và tồn tại mãi mãi. 

Nhưng các câu chuyện bổn sanh chỉ nhấn mạnh sự nối tiếp của mối quan hệ 

nhân quả đối với người tạo nghiệp và người lãnh quả của nó. Chúng không 

ám chỉ đến thức hay bất cứ thuộc tính nào còn nguyên vẹn đi từ kiếp sống 

này sang kiếp sống khác. Mọi thứ đều diệt mất và do bởi sự liên quan nhân 

quả, nên chúng ta mới cho rằng vị anh hùng trong câu chuyện bổn sanh cuối 

cùng trở thành thái tử Siddhattha. Bởi vậy, sau khi cật vấn Sàti, Ðức Phật 

nói rằng thức có duyên sanh, nó không thể khởi sanh mà không có nhân liên 

quan đến nó. 

Ðức Phật nêu ra ví dụ về ngọn lửa mà được gọi tên theo nguồn gốc của nó. 

Ngọn lửa bắt nguồn từ củi thì được gọi là lửa củi, lửa từ rơm thì được gọi là 

lửa rơm, v.v... Dường thế ấy, thức cũng có nhân duyên của nó và nó lấy tên 

theo cái làm duyên sanh cho nó. Như vậy, thức khởi sanh từ con mắt và cảnh 

sắc thì được gọi là nhãn thức, thức khởi sanh từ tai và âm thanh thì được gọi 

là nhĩ thức v.v... Thức được định rõ tùy theo cảnh và căn làm cho nó sanh 

khởi. Khi nguyên liệu của lửa thay đổi thì tên gọi của nó cũng thay đổi. Lửa 

rơm trở thành lửa bụi cây khi ngọn lửa rơm cháy lan đến bụi cây. Cũng thế, 

thức cũng thay đổi tên gọi của nó theo căn và cảnh mà nó tùy thuộc. Trường 



hợp cùng căn và cùng cảnh cũng vậy, chính thức mới xảy ra trong mỗi chập 

tư tưởng của quá trình tâm. Như vậy, giác ngộ sự thật về quá trình tâm tức là 

thoát khỏi đoạn kiến và thường kiến. 

---o0o---  

Ðặc Tánh Riêng Của Mỗi Pháp 

Một phương diện khác của giáo pháp duyên khởi là sự khác biệt giữa các 

pháp khác nhau trong chuỗi nhân quả. Như vậy, vô minh là một pháp riêng 

biệt, làm duyên cho hành sanh khởi. Hành là một pháp khác nữa, dẫn đến tái 

sanh v.v... Phân biệt sự khác nhau của những pháp này tức là hiểu mối nhân 

quả của chúng và sự hiểu biết này giúp ta thoát khỏi thường kiến. Nó giúp 

chúng ta diệt trừ ảo tưởng về cái ngã thường tồn, không thay đổi, vẫn tồn tại 

sau cái chết, và tiếp tục đi sang một kiếp sống khác. 

Thực ra, thường kiến hay đoạn kiến xuất phát từ sự kiện rằng người ta có 

khuynh hướng cường điệu hóa sự liên quan giữa các trạng thái tâm trong hai 

kiếp kế nhau hoặc sự khác biệt giữa chúng. Nếu chúng ta lầm lạc đồng nhất 

chính chúng ta với danh sắc trong kiếp hiện tại và danh sắc trong kiếp quá 

khứ thì chúng ta sẽ nghiêng về niềm tin vào tánh bất tử. Nếu chúng ta cường 

điệu hóa sự phân đôi hai dòng danh sắc, thì chúng ta có thể rơi vào cái bẫy 

đoạn kiến. Thái độ đúng đắn là công nhận dòng danh sắc không bị tách lìa, 

chảy từ kiếp sống này sang kiếp sống khác trong mối quan hệ nhân quả. 

Quan niệm này cho chúng ta ấn tượng về đặc tánh nhân vật của danh sắc và 

như vậy nó làm sáng tỏ sự tiến triển của nghiệp. Tuy nhiên, nó không ám chỉ 

sự chuyển sanh của danh sắc cũ hay cái ngã, nó thừa nhận sự diệt của danh 

sắc mới trong kiếp sống hiện tại, dựa vào nghiệp quá khứ. Quan điểm này rất 

quan trọng trong pháp hành minh sát. Ðối với vị hành giả quán niệm danh 

sắc vào mỗi lúc sanh khởi của chúng, thì hai phương diện của giáo lý trở nên 

rõ ràng. Vị ấy biết rõ dòng nhân quả bao gồm vô minh, ái, thủ, v.v... Vị ấy 

biết rõ tánh chất liên tục và dòng trôi chảy không bị gián đoạn của quá trình 

danh sắc, và do đó vị ấy hoàn toàn phủ nhận đoạn kiến. 

Hơn nữa, nhờ biết rõ pháp mới sanh khởi bất cứ khi nào vị ấy quán, vị ấy 

phân biệt được cảnh và tâm thức của vị ấy. Sự quán niệm như vậy làm cho 

người ta biết rõ thọ, ái, thủ, hành, thức v.v... như là những chặn riêng biệt 

trong quá trình tâm, và nhờ biết rõ sự sanh khởi của pháp mới, vị ấy thoát 

khỏi thường kiến. 

---o0o---  

Không Có Sự Cố Gắng 



Một phương diện khác của giáo lý duyên khởi là sự vắng mặt cố gắng. Vô 

minh tạo ra hành mà không có sự cố gắng và không có sự cố gắng nào để 

khiến hành tạo ra sự tái sanh. 

Kiến thức về sự thực này có nghĩa là tuệ quán về sự không hiện hữu của bất 

cứ tác nhân hay chúng sanh nào (kàraka - puggalà) làm công việc nghe, thấy 

v.v... và nhờ vậy nó giúp chúng ta thoát khỏi ngã kiến. Nhưng theo bộ Thanh 

tịnh đạo, nó dễ bị hiểu lầm và khiến người ta trở thành kẻ hoài nghi, chỉ chấp 

nhận thuyết an bài và phủ nhận sự giải thoát. 

Tánh chất không cố ý của pháp thuộc danh sắc trở nên rõ ràng đối với vị 

hành giả quán niệm tánh chất sanh diệt không ngừng của chúng, vì vị ấy 

thấy rõ là do vì danh sắc có duyên sanh nên thân và tâm của vị ấy không 

phải luôn luôn hành động theo ý muốn của vị ấy. 

---o0o---  

Sự Liên Quan Giữa Nhân Và Quả 

Phương diện cuối cùng của giáo lý duyên khởi là sự tương ứng cái này với 

cái kia, giữa nhân và quả (Evam dhammatà: Như thị pháp tánh lý). Mỗi nhân 

chỉ dẫn đến quả có liên quan. Nó không liên quan gì đến quả không tương 

ứng. Nói cách khác, mỗi nhân là điều kiện đủ và cần thiết cho quả tương 

ứng. Sự thật này phá tan niềm tin vào sự ngẫu nhiên hay sự bất lực về mặt 

đạo đức (akiriyaditthi: Bất tác nghiệp kiến), nhưng theo bộ Thanh tịnh đạo 

thì đối với những người hiểu sai nó, nó tạo ra cơ sở cho quyết định thuyết 

(niyàtaditthi-thuyết an bài). Ðối với vị hành giả tu tập thiền quán, vị ấy thấy 

rõ sự liên quan của mỗi quả với nhân của nó, và nhờ vậy, vị ấy không nghi 

ngờ về tánh chất tương quan giữa cái này với cái kia và tánh chất hiện thực 

của sự giải thoát. 

Những điểm đáng nghi nhớ về giáo lý duyên khởi, tôi đã giải thích khá chi 

tiết rồi. Những điều này sẽ rõ ràng đối với vị hành giả suy xét chúng qua 

kinh nghiệm của họ, nhưng vì giáo lý thâm sâu, họ sẽ không thể hiểu được 

một số vấn đề vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Dĩ nhiên, chỉ có Ðức Phật 

Toàn giác mới biết thông suốt tất cả các pháp. Hành giả nên cố gắng hiểu nó 

càng đầy đủ càng tốt, theo khả năng hiểu biết của mình. Muốn vậy, hành giả 

nên học hỏi từ các vị Tỳ khưu rành mạch giáo pháp, rồi nghiền ngẫm suy xét 

những điều mà mình đã nghe, đã học và làm phong phú sự hiểu biết của 

mình qua sự thực hành minh sát. 

Trong ba phương pháp nghiên cứu, phương pháp thứ ba (bhàvanàmaya-Tu 

tập pháp) là quan trọng nhất, vì nhờ tuệ quán qua phương pháp này, hành giả 

mới chứng được thánh đạo và thoát khỏi bốn khổ cảnh. 



Bây giờ, chúng tôi sẽ kết luận bài pháp về giáo lý duyên khởi bằng một bài 

giải thích về hồng danh Araham, là ân đức đứng đầu của Ðức Phật. 

Pháp duyên khởi gồm có mười hai mắc xích, bắt đầu từ vô minh và kết thúc 

bằng tử. Trong giáo pháp này, vô minh và ái là hai nguyên nhân nòng cốt. 

Lại nữa, giáo lý duyên khởi gồm có hai vòng luân hồi. Vòng trước bắt đầu 

bằng vô minh và kết thúc bằng thọ, trong khi đó vòng sau bắt đầu bằng ái và 

kết thúc bằng lão tử. Bởi vì buồn lo (ưu lự), đau xót (bi thương) v.v... không 

xảy ra trong cõi phạm thiên, nên chúng không cần thiết là xuất phát từ sự 

sanh (jàti), và vì vậy, không được kể vào các mắc xích trong pháp duyên 

khởi. 

Hơn nữa, vòng luân hồi trước chỉ có vô minh và hành, nhưng vô minh ám 

chỉ ái, thủ và hành ám chỉ nghiệp hữu. Bởi vậy, tất cả năm mắc xích này 

hình thành những nhân quá khứ, trong khi thức, danh sắc, lục nhập, xúc và 

thọ hình thành các quả hiện tại. Những mắc xích thức v.v... là những quả của 

nghiệp thiện hoặc bất thiện, xảy ra vào lúc thấy v.v... Vòng luân hồi sau liên 

quan trực tiếp đến ái, thủ và nghiệp hữu, nhưng ba nhân này bao hàm vô 

minh và hành, và vì vậy, cũng như trong quá khứ, vô minh, ái, thủ, hành và 

nghiệp hữu hình thành những nhân hiện tại để dẫn đến sự tái sanh, lão và tử 

trong tương lai. Những quả này cũng giống như những quả gồm thức, danh 

sắc, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy, giống như các quả hiện tại, quả tương lai 

cũng có năm. 

Như vậy, có cả thảy bốn nhóm, gồm năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, 

năm nhân hiện tại và năm quả vị lai. Những nhóm này tượng trưng cho ba 

mối quan hệ giữa các nhân quá khứ và các quả hiện tại, giữa các quả hiện tại 

và nhân hiện tại và giữa các nhân hiện tại với các quả tương lai, và tánh chất 

tùy thuộc của các pháp rõ ràng trong những nhóm này hay trong hai mươi 

mắc xích nhân quả mà được gọi tên là Akàra (khía cạnh). Những mắc xích 

này có thể được phân nhóm trong ba luân hồi, đó là phiền não luân hồi, 

nghiệp luân hồi và quả luân hồi. 

Những kẻ đã làm các việc thiện được tái sanh vào cõi người, cõi chư thiên 

hoặc phạm thiên, trong khi những kẻ gieo tạo nhiều ác nghiệp phải bị đọa 

vào các khổ cảnh. Những chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi biết làm 

việc thiện chỉ khi nào họ có được thầy tốt. Thầy tốt thì khó gặp và vì vậy đa 

số mọi người đều có khuynh hướng làm ác và phải chịu khổ do bởi quả của 

những ác nghiệp ấy. Một khi được an trú trong thánh đạo, người ta không 

còn bị rơi vào địa ngục, nhưng vì bánh xe của nghiệp luân hồi vẫn còn quay 

nên ngay cả chư Phật và chư vị A-la-hán vẫn không sao tránh khỏi sự báo 

ứng của nghiệp trong kiếp chót của các Ngài. 



---o0o---  

Ðoạn Diệt Phiền Não Luân Hồi 

Nếu chúng ta muốn đoạn diệt ba vòng luân hồi này, chúng ta phải đoạn trừ 

nhân của chúng, là phiền não luân hồi. Phiền não phát khởi từ sự thấy, nghe 

v.v... và như vậy chúng ta phải thực hành pháp quán niệm để ngăn chặn sự 

sanh khởi của chúng khi chúng ta thấy, nghe v.v... Pháp chú tâm và chánh 

niệm giúp hành giả thấy rõ tánh chất vô thường và vô ngã của tất cả pháp. 

Ðiều này có nghĩa là vị ấy không còn bị vô minh che mờ và sẽ được thoát 

khỏi phiền não, nghiệp và quả luân hồi. 

Bây giờ, để tổng kết con đường dẫn đến sự đoạn diệt hoàn toàn ba luân hồi: 

Phiền não, nghiệp và quả, chúng tôi xin giải về những ân đức của Ðức Phật. 

---o0o---  

A-la-hán Và Những Ðức Tánh Cao Quí Của Ðức Phật 

Hồng danh đặc biệt của Ðức Phật là Araham (A-la-hán) và từ này chỉ rõ 

những đức tánh sau đây của Ðức Phật. 

1. Ðức Phật đã thoát khỏi tất cả các phiền não. Những vị A-la-hán cũng vậy, 

nhưng các Ngài không thoát khỏi những thói quen mà vẫn tiếp tục đi theo 

các Ngài ngay sau khi các Ngài chứng đạt giải thoát. Ðiều này được thấy rõ 

trong câu chuyện về trưởng lão Pilindavaccha. Trưởng lão Pilinda là một vị 

A-la-hán, là người được chư thiên ái kính và Ðức Phật khen ngợi. Tuy nhiên 

vị ấy có thói quen gọi các Tỳ khưu và những thiện tín khác bằng cách xưng 

hô thiếu lịch sự. Một số Tỳ khưu than phiền với Ðức Phật về cách gọi khiếm 

nhã của trưởng lão. Ðức Phật giải thích rằng sở dĩ trưởng lão có thói quen 

thiếu lịch sự như vậy vì trong nhiều kiếp, vị ấy đã sanh vào các gia đình 

thuộc giai cấp Bà-la-môn, nhưng đã là một vị A-la-hán rồi, trưởng lão có 

tâm hoàn toàn trong sạch và thánh thiện. 

Nói về Ðức Phật, từ khi chứng đắc vô thượng bồ đề, Ngài đã thoát khỏi tất 

cả mọi thói quen tập nhiễm lưu lại từ những kiếp quá khứ. Ðiểm khác biệt 

này về tính chất trọn lành của Ðức Phật đáng để chúng ta khắc ghi mỗi khi 

tụng niệm về ân đức của Phật. 

2. Ðức Phật có danh hiệu Araham, bởi vì Ngài đã đoạn tận tất cả phiền não. 

Người ta chỉ sợ kẻ thù bên ngoài như đạo tặc, cọp, rắn v.v... Họ không quan 

tâm đến kẻ thù bên trong, là những phiền não khủng khiếp hơn nhiều. Trên 

thực tế, họ phải chịu như vậy, vì khối danh sắc và phiền não trong họ vẫn 

tiếp tục lưu chuyển. Nguyên nhân căn bản là phiền não, chúng làm sanh khởi 



sự tái sanh và đau khổ triền miên. Phiền não kể ra có mười: Tham, sân, si, 

ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, tâm uể oải, phóng dật, vô tàm và vô quý. 

3. Do ân đức về giới hạnh tối thắng, trí tuệ và sự giác ngộ của Ðức Phật, 

Ngài xứng đáng được tôn kính và cúng dường. Chúng sanh nào tôn kính và 

cúng dường đến Ðức Phật sẽ được thành tựu ước nguyện của mình. 

4. Bởi vì Ðức Phật đã đoạn diệt hoàn toàn tất cả phiền não, nên tâm Ngài 

hoàn toàn trong sạch dầu ở trước đám đông hay trong chỗ vắng vẻ. Có nhiều 

người làm ra vẻ đạo đức giả. Trước mặt mọi người thì làm như ta đây là 

trong sạch thánh thiện, nhưng ở chỗ không ai nghe hoặc thấy thì làm điều ác. 

Trên thực tế, không có chỗ nào kín đáo để người ta làm ác cả. Cho dù chư 

thiên và loài người không nhìn thấy người làm ác, nhưng chính lương tâm 

của người ấy trông thấy, đó là sự ray rứt, giằn vặt. 

Còn về Ðức Phật, vì đã chinh phục hoàn toàn tất cả phiền não, nên tâm của 

Ngài luôn luôn trong sạch và Ngài hoàn toàn không có ý muốn hay ý định 

làm điều ác hoặc trước mọi người hoặc ở chỗ vắng vẻ. 

5. Ðức Phật đã phá tan những cái căm của bánh xe luân hồi bằng chiếc 

gươm của đạo quả A-la-hán. Trục bánh xe ở đây tượng trưng cho vô minh, 

là nguyên nhân nòng cốt, cái vành của bánh xe tượng trưng cho lão và tử, 

trong khi những chiếc căm tượng trưng cho những mắc xích còn lại của pháp 

duyên khởi, tức là hành, thức... sanh. Cũng như sự bẻ gẫy những chiếc căm, 

làm cho bánh xe không lăn được, sự đoạn diệt những mắc xích của pháp 

duyên khởi làm dừng lại bánh xe luân hồi. 

---o0o---  

Câu Chuyện Về Phạm Thiên Baka 

Ðiều tiên quyết để chấm dứt vòng luân hồi là đoạn diệt nguyên nhân nòng 

cốt của nó, tức là vô minh, vì vô minh luôn luôn dẫn theo hành, thức v.v... 

đến lão tử. Ðiều này quả là đúng trong các cõi dục cũng như ở trong các cõi 

phạm thiên hữu sắc. 

Thời Ðức Phật, có một vị Phạm thiên tên là Baka. Vị ấy sống rất lâu đến 

nhiều đại kiếp. Quả thực vậy, vị ấy sống quá lâu đến nỗi không còn nhớ 

những kiếp quá khứ của vị ấy, nên tin vào sự bất tử của mình, là không có sự 

già và chết. Ðức Phật đi đến chỗ ngụ của Phạm thiên Baka để diệt trừ tà kiến 

của vị ấy. Vị Phạm thiên vui mừng tiếp đón Ðức Phật và huênh hoang ca 

ngợi đời sống vĩnh cửu của mình. Ðức Phật nói rằng quan niệm sai lầm của 

vị ấy thật là kinh khủng, đã làm cho vị ấy phủ nhận tánh chất vô thường, già 

và chết. Ngài chỉ ra những thiện nghiệp mà nhờ đó, vị ấy có được cuộc sống 

lâu dài ở cõi phạm thiên và chính sự sống lâu khôn lường này khiến vị ấy 



quên đi những kiếp sống quá khứ của mình, lại làm sanh khởi tà kiến về sự 

bất tử của vị ấy. Khi nghe qua những lời của Ðức Phật, Phạm thiên Baka bèn 

nghĩ lại về sự toàn năng của mình. Tuy nhiên, vị ấy vẫn dương dương tự đắc 

và để phô trương quyền năng của mình, vị ấy cố gắng biến mất trước Ðức 

Phật và những vị Phạm thiên khác, nhưng không thành. Do oai lực của Ðức 

Phật, vị ấy vẫn sờ sờ ở đó. 

Rồi Ðức Phật tuyên đọc câu kệ sau đây: 

"Bhàvevaham bhayam disvà bhavam ca vibhavesinam bhavam nàbhivadim 

kinci nandinca upàdiyim" 

Ta không khen ngợi bất cứ sanh hữu nào, bởi vì ta thấy sự nguy hiểm trong 

đó. Ta đã từ bỏ ái dục đối với sanh hữu, bởi vì ta biết rõ sự khổ của nó. 

Phạm thiên Baka và những vị Phạm thiên khác đã sống rất lâu đến nỗi họ 

cho kiếp sống và chỗ ngụ của họ là vĩnh hằng. Cũng thế, những điều khổ của 

đời sống thoát ra khỏi sự lưu ý của những người có nhiều may mắn trong 

cuộc sống, như sức khỏe, tài sản, quyền tước, sự thành công v.v... Nhưng 

đời sống ở cả ba cõi đều là khổ. Những vị phạm thiên ở cõi hữu sắc hoặc vô 

sắc có thể sống trải qua nhiều đại kiếp, nhưng cuối cùng họ cũng phải chết. 

---o0o---  

Chánh Biến Tri 

Ðó là tuệ quán dẫn đến sự đoạn diệt vô minh - là nguyên nhân nòng cốt của 

khổ. Ðối với Ðức Phật, đây là một trong những ân đức của Ngài. 

Sammàsambuddha là bậc giác ngộ Tứ diệu đế một cách chân chánh, thông 

suốt và độc lập (không nhờ vào kẻ khác). Ở đây, mười hai mắc xích của 

pháp duyên khởi có thể được sắp theo Tứ diệu đế. 

Như vậy, lão và tử là đế thứ nhất, tức khổ đế, và tái sanh là tập đế, sự chấm 

dứt của nhân này và quả này là diệt đế, và trí tuệ tỏ ngộ sự chấm dứt này là 

đạo đế. 

Cách sắp xếp trên có thể áp dụng cho tái sanh và nghiệp hữu, nghiệp hữu và 

thủ, thủ và ái, ái và thọ, thọ và xúc, xúc và lục nhập, lục nhập và danh sắc, 

danh sắc và thức, thức và hành, hành và vô minh. Tóm lại, trong mười hai 

pháp này, pháp đứng ngay trước là tập đế và pháp đứng ngay sau là khổ đế. 

Chúng ta cũng có thể lấy vô minh làm khổ đế nếu chúng ta xem nó là quả 

của lậu hoặc, tức là: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 

Ở đây, sự đồng nhất ái với khổ có thể không được chấp nhận đối với một số 

người. Nhưng điều ấy vẫn hợp lý nếu chúng ta nhớ lại sự kiện rằng tất cả 

danh sắc bao gồm ái có nghĩa là khổ, bởi vì nó chịu sự vô thường. Chú giải 



không mô tả vô minh là khổ. Nhưng chúng ta có thể nói vô minh là khổ sanh 

lên từ lậu hoặc, hoặc có nguồn gốc ở dục ái, sự tham luyến đời sống, tà kiến 

và vô minh. Chính vô minh trong quá khứ làm sanh khởi vô minh trong hiện 

tại. Do đó, các lậu hoặc có thể được xem là nguyên nhân của vô minh. 

Bởi vậy, sau khi giác ngộ Tứ diệu đế và chứng đạt Niết-bàn, qua sự chứng 

ngộ của chính Ngài, Ðức Phật có hồng danh cao quí mà tất cả chúng sanh 

chẳng ai có được, đó là Sammàsambuddha. Ngài biết rằng tất cả pháp được 

bao trùm bởi giáo lý duyên khởi đều là khổ và nguyên nhân của khổ. Ngài 

đã sáng suốt hoàn toàn, không còn ái chấp và thoát khỏi mọi triền phược. 

Bởi vậy, theo bộ Thanh tịnh đạo, Ngài được gọi là Araham, bởi Ngài đã tinh 

tấn đoạn trừ tất cả những yếu tố phụ trợ của bánh xe luân hồi. 

---o0o---  

Danh Tiếng Của Ðức Phật 

Danh tiếng của Ðức Phật lan rộng khắp thế giới Sa bà. Danh tiếng ấy truyền 

đi khắp mọi nơi trong vũ trụ, qua những chúng sanh cư ngụ ở một số cõi mà 

đã đến nghe Phật thuyết pháp và qua những bài pháp mà chính Ðức Phật đã 

thuyết ở một số cõi hoặc qua những đệ tử trước kia của Ngài đã tái sanh vào 

một số cõi cao sau khi nghe những bài pháp của Ngài. 

Danh tiếng của Ðức Phật truyền đi ngoài cách trên, còn có hai cách khác 

nữa. Trong thời gian luân hồi dai dẳng, Bồ-tát đã từng đến ở tất cả các cõi 

ngoài cõi Ngũ tịnh cư, là cõi chỉ dành cho những bậc đã chứng quả thánh A-

na-hàm. Bồ tát chỉ chứng đắc bốn tầng thánh ở kiếp chót của Ngài. Bởi vậy, 

Ðức Phật trước khi thành đạo, Ngài chưa bao giờ đến cõi Ngũ tịnh cư. 

Nhưng khi đã thành đạo rồi, Ngài đã có lần đến đó bằng phương tiện thần 

thông của Ngài. Khi đến tại cõi ấy, Ðức Phật được cung kính đón tiếp bởi 

hằng triệu vị phạm thiên, họ đã kể cho Ngài nghe về những vị Phật quá khứ 

và nói rằng sự tái sanh vào Tịnh cư thiên của họ là do sự chứng đắc quả 

thánh A-na-hàm. Trong số những vị phạm thiên này, cũng có những vị đã 

thực hành theo giáo pháp của Ðức Phật. 

Ðức Phật đã đến viếng tất cả năm cõi Tịnh cư thiên. Danh tiếng của Ngài 

vang khắp các cõi mà có những đệ tử trước kia của Ngài trú ngụ là điều dễ 

thấy. Những câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà danh tiếng của Ngài thấu đến 

các cõi Phạm thiên vô sắc. Việc các vị Phạm thiên vô sắc đi đến Ðức Phật 

hoặc Ðức Phật đi đến họ là điều không thể xảy ra được. Những người đã 

thực hành giáo pháp của Ðức Phật ở trong cõi dục hoặc cõi hữu sắc, đã 

chứng ba tầng thánh đầu tiên và chết bằng tâm thiền vô sắc thì có thể tái 

sanh vào cõi vô sắc nếu họ muốn như vậy. Những vị thánh này biết rõ những 

ân đức cao quí của Ðức Phật và khả năng chứng đắc những tuệ quán mới 



qua sự thực hành chánh niệm. Như vậy, qua pháp niệm về tất cả danh pháp, 

cuối cùng họ chứng đắc đạo quả A-la-hán và nhập diệt ở cõi thức vô biên xứ 

hoặc cõi vô sở hữu xứ hoặc cõi cao nhất, là phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bằng cách này, danh tiếng của Ðức Phật lan rộng khắp cõi Sa-bà. 

---o0o---  

Tứ Diệu Ðế Tóm Lược 

Chúng tôi đã bàn chi tiết về trí tuệ tỏ thông Tứ diệu đế của Ðức Phật liên 

quan đến ân đức Chánh biến tri. Bây giờ chúng tôi sẽ tóm lược Tứ diệu đế. 

Theo các bài kinh, tất cả danh sắc ở trong các cõi dục, sắc và vô sắc, ngoại 

trừ ái, đều tạo thành khổ đế. Ðây là đế thứ nhất. Ái là nguyên nhân của khổ, 

là đế thứ hai. Niết-bàn là sự chấm dứt khổ, là đế thứ ba. Thánh đạo là con 

đường dẫn đến sự chấp dứt, là đế thứ tư. Bốn thánh đế này được hành giả 

thực chứng qua pháp hành minh sát. Qua thực nghiệm, vị ấy biết rằng tất cả 

cái gì sanh diệt đều là khổ, sự luyến ái theo chúng là nguyên nhân, sự chấm 

dứt khổ và nguyên nhân của nó là Niết-bàn, và sự chứng đắc Niết-bàn là 

đạo. 

---o0o---  

Chánh Biến Tri Và Ðạo Quả Phật 

Cả hai từ Pàli "Buddha" và "Sammàsambuddha" đều có nghĩa là sự toàn tri 

hay trí tuệ biết rõ tất cả các pháp. Câu hỏi là làm sao chỉ ra sự khác biệt giữa 

hai từ trên. Về ân đức Sammàsambuddha, chúng ta nên hiểu rằng Bồ tát 

chứng đắc quả Phật dựa vào sự quán xét độc lập, còn sự tinh tấn và sự giác 

ngộ Tứ diệu đế thì qua A-la-hán đạo tuệ. Ðạo quả Phật có nghĩa là trí tuệ 

thông suốt các pháp hữu vi và vô vi, dựa vào những ân đức vô song của Ðức 

Phật như nhất thiết trí (Sabbannutànàna) v.v... 

Những ân đức vô song này của Ðức Phật được tìm thấy ở trí tuệ về Tứ diệu 

đế, bốn loại tuệ phân tích và sáu loại trí mà được gọi là bất cộng trí (những 

loại trí mà các thánh đệ tử không thể có được). Sáu bất cộng trí là: 

1. Trí biết rõ những cấp độ tâm linh và phước tội khác nhau của chúng sanh. 

2. Trí biết rõ những ước muốn, những thiên hướng và những khuynh hướng 

chưa bộc phát (tùy miên) của chúng sanh. 

3. Song biến trí - tức khả năng thị hiện song thông. 

4. Tâm bi mẫn vô lượng đối với tất cả chúng sanh. 

5. Nhất thiết trí. 



6. Trí vô ngại đối với bất cứ điều gì mà Ðức Phật muốn biết hoặc cho người 

khác biết. 

Bây giờ, xin nói về pháp hữu vi (sankhàra) và pháp vô vi (asankhàra). Pháp 

hữu vi là danh sắc hay ngũ uẩn, sanh khởi do sự kết hợp hài hòa của những 

yếu tố có liên quan. Nói cách khác, chúng là những pháp được tạo duyên bởi 

những điều kiện thích hợp. Như vậy, âm thanh được tạo ra khi có sự cọ sát 

giữa hai vật rắn như cây củi hoặc thanh sắt. Ở đây, âm thanh là pháp hữu vi. 

Trái ngược với pháp hữu vi là pháp vô vi, đó là pháp không liên quan gì đến 

các nhân. Hiện thực cùng tột duy nhất (paramattha) trong loại pháp vô vi là 

Niết-bàn. Trong những pháp vô vi phi thực tại cùng tột, có nhiều loại tên gọi 

như tên gọi về những hình thể, hình vật v.v... 

Nhất thiết trí của Ðức Phật được gọi như vậy bởi vì nó bao trùm cả pháp hữu 

vi lẫn vô vi. Toàn bộ pháp hữu vi và vô vi gồm có: Hành (sankhàra), những 

đặc tánh riêng của một số sắc pháp (nipphanna), những đặc tánh có điều kiện 

của danh sắc, Niết-bàn và các tên gọi (names). 

Hai đức tánh đầu tiên của Ðức Phật hình thành trí tuệ biết rõ những cấp độ 

tâm linh khác nhau, những sở thích và những căn cơ (khuynh hướng tiềm 

ẩn) của chúng sanh, trí tuệ ấy được gọi là Phật nhãn (Buddha cakkhu). Bằng 

Phật nhãn này, Ðức Phật trông thấy những chúng sanh có khả năng giác ngộ 

và đến thuyết pháp cho họ. 

Sở dĩ chúng tôi kết luận bài trình bày về pháp duyên khởi bằng những ân 

đức của Phật, bởi vì chúng tôi muốn độc giả khởi niềm tin nơi Ðức Phật. 

Chúng tôi mong rằng quí độc giả cũng sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng nơi các 

vị A-la-hán, là những bậc cũng xứng đáng với hồng danh Araham. Vị A-la-

hán hoàn toàn thoát khỏi phiền não, đã phá tan bánh xe sanh tử, không có 

chỗ kín đáo nào để vị ấy làm điều ác và vì vậy vị A-la-hán xứng đáng được 

tôn kính cúng dường. Những đức tánh này tạo nên hồng danh Araham. 

Bởi vậy, quí vị nên cố gắng đoạn diệt phiền não qua pháp niệm về quá trình 

danh sắc sanh khởi từ sáu môn, hãy đoạn diệt những yếu tố phụ trợ của bánh 

xe sanh tử và giữ tâm thanh tịnh luôn luôn, nhờ thế mà cuối cùng quí vị sẽ 

trở thành những bậc A-la-hán và có được hồng danh cao quí Araham. 

---o0o---  

Tổng Kết 

Từ hai nguyên nhân nòng cốt được nói đến trong hai thánh đế, có sanh khởi 

4 nhóm, 3 luân hồi, 3 sự nối, 12 mắc xích, 3 thời, 20 pháp và năm quá trình 

danh sắc. Người nào quan sát thấy rõ những quá trình cho quả hiện tại này sẽ 



không khởi sanh tham ái, mà nguyên nhân của nó là thọ, và nhờ vậy, vị ấy sẽ 

chấm dứt hoàn toàn vòng luân hồi. 

Nói cách khác, vị hành giả quan sát mỗi quá trình danh sắc đang khởi sanh 

từ sáu căn tức là thấy rõ tánh chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Qua 

sự thực hành pháp niệm một cách hiệu quả như vậy, hành giả đạt được tuệ 

quán về bản chất của các cảnh như sắc, thinh v.v... và chinh phục được sự ái 

luyến các cảnh ấy bằng sự đoạn trừ từng phần. Chấm dứt ái làm cho những 

pháp khác cũng hết sanh khởi, những pháp khác là thủ, hữu, tái sanh v.v... 

Sau sự chấm dứt này qua tuệ quán Vipassanà, hành giả diệt được ái ngũ 

ngầm qua sự đoạn diệt hoàn toàn khi đó vị ấy chứng đắc thánh đạo. Vào lúc 

này, những pháp khác như thủ v.v... cũng hoàn toàn diệt tắt. 

Không có giáo lý nào mà nói rằng: Do thọ diệt, ái cũng diệt. Ðiều này không 

có gì lạ, bởi vì ngay cả những vị A-la-hán cũng không ngăn chặn được các 

thọ khi chúng khởi sanh do sự tiếp xúc của căn và cảnh. 

Có những pháp thuộc danh sắc cần được quan sát và thấy như thật bản chất 

của chúng, là vô thường, khổ và vô ngã, nếu hành giả muốn đoạn trừ các 

nhân hiện tại, như ái v.v... những quả tương lai và muốn chấm dứt vòng đau 

khổ. Những pháp này, với cái tên bằng Pàli, được giải thích như sau: 

- Thức (Vinnàna): gồm có 6 loại: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 

thân thức và ý thức. 

- Danh pháp (Nàma): là các sỡ hữu sanh khởi chung với thức. 

- Sắc (Rùpa): sanh chung với thức ấy. Nàma - rùpa có thể dịch là tâm và vật 

chất. 

- Lục nhập (Salàyatana): là sáu chỗ làm nền tảng cho sự hoạt động của tâm, 

đó là sáu nội xứ, gồm thức và năm cơ quan xúc giác, tức là mắt, tai, mũi, 

lưỡi và thân và sáu ngoại xứ gồm: hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm 

và cảnh của tâm. 

- Xúc (Phassa): gồm có sáu loại: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 

xúc và ý xúc. 

- Thọ (Vedanà): gồm có ba loại: Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Chúng ta cũng 

có thể phân ra sáu loại thọ: Thọ kết hợp với sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng 

chạm của thân và thọ do sự xúc chạm của ý. 

Hai nhân chính yếu: 

Vô minh và ái. 

Hai chân lý: 



Chân lý về khổ và chân lý về nguyên nhân của khổ (ái). 

Bốn nhóm: 

1- Nhóm gồm những nhân quá khứ: Vô minh, nghiệp hành, ái, thủ và nghiệp 

hữu. 

2- Nhóm gồm những quả hiện tại: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

3- Nhóm gồm những nhân hiện tại: Ái, thủ, nghiệp hữu, vô minh và nghiệp 

hành. 

4- Quả tương lai: Sanh, lão, tử v.v... 

Ba luân hồi: 

1- Phiền não luân hồi: vô minh, ái, thủ. 

2- Nghiệp luân hồi: nghiệp hành và nghiệp hữu. 

3- Quả luân hồi: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão và tử. 

Ba sự nối: 

1- Sự nối giữa nghiệp hành là nhân quá khứ và thức là quả hiện tại. 

2- Sự nối giữa thọ là quả hiện tại và ái là nhân hiện tại. 

3- Sự nối giữa hữu là nhân hiện tại và sanh là quả tương lai. 

Mười hai mắc xích: 

1- Vô minh. 

2- Nghiệp hành. 

3- Thức. 

4- Danh sắc. 

5- Lục nhập. 

6- Xúc. 

7- Thọ. 

8- Ái. 

9- Thủ. 

10- Nghiệp hữu. 

11- Sanh. 

12- Lão và tử. 

Ba thời: 

1- Quá khứ bất định: Vô minh và nghiệp hành. 

2- Hiện tại bất định: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, quá trình 

nghiệp. 

3- Tương lai bất định: Tái sanh, lão và tử. 

Hai mươi yếu tố: 



- Năm yếu tố của quá trình tạo nhân trong kiếp quá khứ. 

- Năm yếu tố của quá trình cho quả trong kiếp hiện tại. 

- Năm yếu tố của quá trình tạo nhân trong kiếp hiện tại. 

- Năm yếu tố của quá trình cho quả trong kiếp vị tại. 

 

---o0o--- 

HẾT 
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