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Hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị biết những cách thức khác nhau ñể vượt qua năm triền cái 
vốn ñược xem là những chướng ngại lớn ñối với rất nhiều hành giả (người hành thiền). Trước 
tiên, Tôi sẽ trích dẫn chính những lời của ðức Phật ñể cho quý vị thấy tại sao việc vượt qua năm 
triền cái lại ñược xem là quan trọng. 

Trong A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật có nói: 

‘Có năm cấu uế của tâm, do bị các cấu uế này làm cho suy yếu tâm không dễ 
uốn nắn, không dễ sử dụng, không chói sáng và vững chắc, không thể tập trung tốt 
vào việc ñoạn trừ các lậu hoặc1. Năm cấu uế ấy là gì? ðó là: tham dục, sân hận, hôn 
trầm-thụy miên, trạo cử-hối quá, và hoài nghi. 

‘Nhưng khi tâm ñược giải thoát khỏi năm cấu uế này, nó sẽ dễ uốn nắn, dễ sử 
dụng, chói sáng, vững chắc, và sẽ tập trung tốt vào việc ñoạn trừ các lậu hoặc. Bất cứ 
pháp gì có thể chứng ñắc bằng thắng trí (tuệ căn) vị ấy có thể hướng tâm ñến pháp ấy, 
trong mỗi trường hợp, nếu các ñiều kiện ñầy ñủ, vị ấy sẽ có ñược khả năng ñể chứng 
ñắc.’ 

Trong một bài kinh khác của cùng cuốn sách (A>guttara Nikāya) ðức Phật dạy như vầy: 

‘Có năm chướng ngại và triền cái bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. 
Thế nào là năm? 

‘Tham dục là một chướng ngại và triền cái, một pháp bao phủ  tâm làm cho tuệ 
giác mất tác dụng. Sân hận…hôn trầm-thuỵ miên…trạo cử-hối quá… hoài nghi là 
những chướng ngại và triền cái, bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. 

‘Không vượt qua ñược năm chướng ngại này, vị Tỳ-kheo thiếu sức mạnh và 
năng lực như vậy, không thể biết ñược lợi ích của mình, lợi ích của người, và lợi ích 
của cả hai; vị ấy cũng không thể chứng ñắc siêu nhân pháp, tri kiến thù thắng giúp 
cho sự chứng ñạt thánh quả.  

‘Nhưng khi một vị Tỳ-kheo ñã vượt qua năm chướng ngại và triền cái, những 
bao phủ của tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng này, vị ấy có thể biết ñược lợi ích của 
mình, lợi ích của người, và lợi ích của cả hai; vị ấy sẽ có thể chứng ñắc siêu nhân 
pháp, tri kiến thù thắng giúp cho sự chứng ñạt thánh quả.’ 

Như vậy, ñể thành tựu mục tiêu cuối cùng của người Phật tử, tức thành tựu sự giải thoát 
khỏi vòng tử sanh luân hồi, chúng ta phải vượt qua năm triền cái. Vì khi tâm bị bất kỳ một trong 
năm triền cái này áp ñảo nó không thể có ñịnh hay sự tập trung tốt ñược. Và một cái tâm không 
ñịnh tĩnh thì yếu ớt và không có năng lực ñể thể nhập vào danh sắc tối hậu hay ngũ uẩn. Nhưng 
                                            
1 Lậu hoặc (āsava) có bốn: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 
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khi tâm ñược giải thoát khỏi năm triền cái thì sẽ có ñịnh và nhờ ñó nó có thể biết và thấy các 
pháp ñúng như chúng thực sự là. Vì thế chỉ khi bạn ñã vượt qua năm triền cái và ñạt ñến sự 
thanh tịnh tâm, bạn mới có thể thanh tịnh thêm nữa cái nhìn (thanh tinh ki
n) của bạn. ðó là lí do 
vì sao tôi thường dạy các thiền sinh thực hành thiền chỉ (sam�tha) trước. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích năm triền cái theo tuần tự. 

1. Tham Dục 

Trong Tương Ưng Kinh (Sa`yutta Nikāya) ðức Phật có ñưa ra một ảnh dụ ñể minh hoạ 
tham dục như sau: 

‘Nếu nước trong một cái bình bị hoà lẫn với màu ñỏ, màu vàng, màu xanh, hay 
màu cam, một người với thị lực bình thường, nhìn vào nước ấy, không thể nào nhận 
ra và thấy ñược hình ảnh của khuôn mặt mình. Cũng vậy, khi tâm một người bị tham 
dục ám ảnh, bị tham dục áp ñảo, người ấy không thể nào thấy ñúng ñược lối thoát 
khỏi tham dục ñã khởi lên; do vậy người ñó không hiểu và thấy ñúng lợi ích của mình, 
không hiểu và thấy ñúng lợi ích của người, không hiểu và thấy ñúng lợi ích của cả 
hai; cũng thế, những bài pháp ñã thuộc lòng trước ñây không còn ñi vào tâm người ấy 
(không còn nhớ ñược), nói gì ñến những bài pháp không thuộc.’ 

  Thường thường tâm của người mới bước ñầu hành thiền bị tham dục gây phiền nhiễu rất 
nhiều. Tại sao? Bởi vì tâm họ không quen sống không có những dục lạc. Trước khi ñến với 
thiền, tâm họ không ngừng tiếp xúc với các loại dục trần khác nhau, như phim ảnh, ca nhạc, thức 
ăn ngon, và cuộc sống giao du thú vị. Nói chung tâm họ có ñược sự thích thú lớn trong những 
thứ ấy. Nhưng bây giờ không có phim ảnh, không có ca nhạc, v.v... ñể làm thoả mãn mắt, tai… 
của họ, và vì thế tâm họ chẳng khác một con cá bị vớt ra khỏi nước bỏ trên ñất khô, vẫy vùng 
trong khốn khổ và thèm khát nước. Ở ñây, hơi thở vô-và-ra cũng giống như ñất khô; nó qúa ñơn 
ñiệu và không làm thoả mãn cái tâm vốn luôn luôn khao khát các dục lạc của họ. Trong khi 
ngồi, thay vì tập trung vào hơi thở, họ dành hầu hết thì giờ của họ ñể sống với các dục lạc quá 
khứ mà họ ñã hưởng thụ, hay trong các dục lạc tương lai mà họ chờ ñợi sẽ ñược hưởng thụ. 
Nhưng làm vậy chỉ phí thì giờ và chẳng ích lợi gì cho việc trau dồi tâm. Cho dù họ có hành như 
thế suốt cả cuộc ñời thì cũng sẽ chẳng có sự cải thiện nào ñối với họ. Như vậy, ñể vượt qua tham 
dục họ phải tránh những nguyên nhân làm phát sinh ra nó, và tu tập những gì ñưa ñến sự ñoạn 
giảm của tham dục. Trong A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật có nói như vầy: 

‘Này các Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh khiến 
cho tham dục chưa sanh, sanh khởi, hay, tham dục nếu ñã sanh ñược vững mạnh và 
tăng trưởng, như tịnh tướng (nét ñẹp). 

‘Nơi người nào phi lý tác ý ñến tịnh tướng, tham dục, nếu chưa sanh sẽ sanh 
khởi, hay, nếu ñã sanh có khả năng vững mạnh và tăng trưởng.’  

‘Này các Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn 
ngừa tham dục, nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hay, nếu ñã sanh, khiến cho 
ñược ñoạn trừ, như bất tịnh tướng (nét bất tịnh). 

‘Này các Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn 
ngừa sự sanh khởi của tham dục, nếu chưa sanh, hay, nếu ñã sanh, khiến cho ñược 
ñoạn trừ, như nét bất tịnh. 

‘Nơi người nào như lý tác ý ñến nét bất tịnh, tham dục nếu chưa sanh, sẽ không 
sanh, hay nếu ñã sanh, ñược ñoạn trừ.’ 
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Ở ñây, phi lý tác ý là tác ý không thích hợp, tác ý sai lối. Hay nói ñúng hơn ñó là 
sự tác ý vốn xem vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, và bất tịnh là tịnh 
(ñẹp). Như lý tác ý chỉ là ñối nghịch của phi lý tác ý. 

Trong Pamhamasekha Sutta của bộ Itivuttaka ðức Phật có nói: 

‘Này các Tỳ-kheo, ñối với một vị Tỳ-kheo là bậc hữu học, chưa ñạt ñến sự hoàn 
thiện nhưng ñang sống cần cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc, liên quan ñến 
các yếu tố bên trong (nội phần), Ta không thấy một yếu tố nào khác có nhiều lợi ích 
như Như Lý Tác Ý. Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo (hữu học) như lý tác ý từ bỏ những 
bất thiện pháp và tu tập những thiện pháp.’  

Vi T�-kheo h�u hoc, 

Không pháp nào l�i h�n, 

�� �at �ích t"i th#�ng 

Nh# nh# lý tác ý. 

Vi T�-kheo tinh t'n 

V(i nh# lý tác ý 

S* �oan moi kh, �au.  

Thêm nữa, chú giải bài kinh ðại Niệm Xứ nói rằng có sáu pháp ñưa ñến sự ñoạn trừ tham 
dục, ñó là: 

1. hoc cách  hành thi�n b�t tinh; 
2. dành h�t n� l�c cho vi�c hành thi�n b�t tinh; 
3. phòng h� các c�n; 
4. ti�t !� trong �n u$ng; 
5. thi�n ban h'u; 
6. nói chuy�n thích h,p. 

1. Học Cách Hành Thiền Bất Tịnh 

2. Dành Hết Nỗ Lực Cho Việc hành Thiền Bất Tịnh 

Về hai pháp ñầu, có hai loại thiền bất tịnh: một thuộc thiền chỉ (samātha), và loại kia 
thuộc thiền Minh-sát (Vipassana). Thiền chỉ về bất tịnh còn ñược chia thêm thành hai loại: thiền 
trên tính chất bất tịnh của thân hữu thức hay thân sống (saviññāna-asubha), và thiền trên tính 
chất bất tịnh của thân vô thức hay tử thi (aviññāna-asubha).  Saviññāna-asubha là thiền trên tính 
chất bất tịnh của ba mươi hai thân phần bên trong và bên ngoài. Pháp hành này có thể loại trừ 
tham dục ñối với các hữu tình chúng sinh. Aviññāna-asubha là thiền trên tính chất bất tịnh của tử 
thi. Trước tiên quý vị nên thiền trên xác chết bên ngoài cho tới khi sự tập trung hay ñịnh của quý 
vị  sâu lắng và năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc và ñịnh) ñược rõ ràng. Sau khi ñã thành công trong 
sự phân biệt (tử thi) bên ngoài, quý vị có thể phân biệt thân của chính mình và suy xét như vầy: 
‘M�t ngày nào �ó Ta ch�c ch�n s� ch
t. Khi ta ch
t thân c�a ta c ng s� b"t tinh nh# t$ thi "y.’ Khi ñịnh của 
quý vị sâu hơn có thể quý vị sẽ thấy chính mình như là một tử thi như thế. Sau khi ñã thành công 
trong sự phân biệt các tử thi bên ngoài và bên trong, bây giờ quý vị có thể lấy người mà quý vị 
ham muốn (dục) làm ñối tượng, và phân biệt xác chết (tương lai) của anh ta hay cô ta. Nhờ thực 
hành theo cách này quý vị có thể loại trừ ñược lòng ham muốn hay tham dục của quý vị ñối với 
anh hay cô ta. 

Riêng thiền minh sát (Vipassana) trên tính chất bất tịnh, trước tiên quý vị phải phân biệt 
danh và sắc cùng tột, và rồi suy xét trên tính chất ñáng nhờm gớm liên hệ ñến các màu sắc, âm 
thinh, mùi, v.v...bất tịnh của chúng, quý vị cũng nên suy xét rằng thân này ñầy rẫy các loài sâu 
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bọ, và rằng nó (thân) chính là hố phân, bệnh viện, và nghĩa ñịa của các loài sâu bọ ấy. Sau khi ñã 
phân biệt tính chất bất tịnh bên trong và bên ngoài như vậy, tham dục của quý vị ñối với các 
chúng sinh ñược loại trừ. 

3. Phòng Hộ Các Căn:  

Một lần nọ ñức Vua Udena của xứ Kosambi hỏi Tôn-giả Pindola-Bhāradvaja: ‘Thưa 
Bhāradvaja, do nhân gì, do duyên gì, Những Tỳ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc ñen 
nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi thanh xuân của cuộc ñời, ñã không thọ hưởng 
những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho ñến cuối 
cuộc ñời của họ?’  

‘Thưa ðại Vương, ñiều này ñã ñược ñức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
ðẳng Giác nói: “Hãy �
n này các T*-kheo, v/i ng#0i n1 nào là me, hãy ngh4 v5 ho ch7 nh# m�t ng#0i me, 
ng#0i n1 nào là ng#0i chi, hãy ngh4 v5 ho ch7 nh# m�t ng#0i chi, và ng#0i n1 nào là con gái, hãy ngh4 v5 ho ch7 

nh# ng#0i con gái.” ðó là lý do vì sao những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc ñen nhánh, với vẻ 
tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi thanh xuân của cuộc ñời, ñã không thọ hưởng những dục lạc, 
có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho ñến cuối cuộc ñời của họ?’ 

 ‘Nhưng này Bhāradvaja, tâm thường hay thay ñổi. ðôi khi những ý nghĩ tham dục có 
thể khởi lên ñối với những người họ nghĩ chỉ là mẹ, chỉ là chị, chỉ là con gái. Có nhân nào 
khác, có lý do nào khác nhờ ñó những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc ñen nhánh, với vẻ 
tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi thanh xuân của cuộc ñời, ñã không thọ hưởng những dục lạc, 
có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho ñến cuối cuộc ñời của họ 
không?’ 

‘Thưa ðại Vương, ñiều này ñã ñược ñức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
ðẳng Giác nói: “Hãy �
n, này các T*-kheo, hãy quán thân này t; lòng bàn chân �= lên, t; �7nh �?u �= 
xuAng, bao boc bBi da, chDa �?y nh1ng vEt b"t tinh. Trong thân này có: tóc, lông, móng, rIng, da, thit, gân, 
x#Jng, tuK, thEn, tim, gan, hoành cách mô (màng treo), lá lách, ph=i, ru�t, bao t$, phân, mEt, �àm, m�, máu, 

mM hôi, mN, n#/c m�t, n#/c mN, n#/c mi
ng, n#/c hoat dich, n#/c tiPu”. Thưa ðại Vương ñó là lý do vì 
sao những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc ñen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi 
thanh xuân của cuộc ñời, ñã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh 
một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho ñến cuối cuộc ñời của họ?’ 

‘Vâng, thưa Bhāradvaja, ñối với những Tỳ-kheo nào có tu tập về thân, tu tập về giới, 
tu tập về tâm và  tuệ, thì ñiều ñó dễ rồi, nhưng ñối với những người không tu tập, thời lại là 
chuyện khó. ðôi khi, có người nghĩ, “ta s* xem �i1u này là b't tinh”, nhưng họ lại ñi ñến chỗ  
nghĩ về nó như là hấp dẫn (tịnh). Có nhân nào khác, có lý do nào khác, nhờ ñó những vị Tỳ-
kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc ñen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi thanh xuân 
của cuộc ñời, ñã không thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách 
trọn vẹn và hoàn mãn cho ñến cuối cuộc ñời của họ không?’ 

‘Thưa ðại Vương, ñiều này ñã ñược ñức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
ðẳng Giác nói: “Hãy �
n, này các T*-kheo, hãy phòng h� các cIn c�a các ông, khi m�t th"y sIc, không n�m 
gi1 t#/ng chung, không n�m gi1 t#/ng riêng (chi ti
t) c�a nó. BBi vì nh1ng ai sAng không kiPm soát nhãn cIn, 
tham, #u và nh1ng ác b"t thiSn pháp khác s� tuôn chTy vào trong ho. Do �ó �P kiPm soát nó hãy thVc hành  
phòng h� nhãn cIn, luôn luôn phòng h� nhãn cIn. Khi nghe m�t âm thanh…ng$i m�t mùi…n
m m�t 
vi…cTm giác m�t sV xúc cham…nhEn thDc m�t pháp tr?n, ch/ có n�m gi1 t#/ng chung, ch/ có n�m gi1 t#/ng 
riêng. BBi vì nh1ng ai sAng v/i nh4 cIn…tK cIn…thiSt cIn…thân cIn…ý cIn không kiPm soát, tham, #u và 
nh1ng ác b"t thiSn pháp khác s� tuôn chTy vào trong ho. Do �ó �P kiPm soát nó hãy thVc hành  phòng h� nh4 
cIn…ý cIn, luôn luôn phòng h� nh4 cIn…ý cIn.” ðó là lý do vì sao những Tỳ-kheo trẻ này còn non 
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trẻ, tóc ñen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, ñang tuổi thanh xuân của cuộc ñời, ñã không 
thọ hưởng những dục lạc, có thể thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho 
ñến cuối cuộc ñời của họ?’ 

ðây là cách phòng hộ các căn ñã ñược ðức Phật dạy trong rất nhiều bài Kinh. Các vị Tỳ-
kheo phải phòng hộ các căn của mình theo cách này, và các nữ nhân tất nhiên cũng phải phòng 
hộ các căn của mình theo cách như vậy. 

ðể chỉ thêm cho quý vị thấy tầm quan trọng của việc phòng hộ các căn, tôi sẽ trích dẫn ra 
ñây bài kinh thứ nhất của bộ A>guttara Nikāya (Tăng Chi Bộ Kinh), trong kinh ðức Phật nói 
như sau: 

‘Này các Tỳ-kheo, ta không thấy một sắc nào khác qua ñó tâm của người ñàn 
ông bị biến thành nô lệ như sắc của người ñàn bà như thế. Này các Tỳ-kheo, sắc của 
người ñàn bà ám ảnh tâm của người ñàn ông không ngừng. Này các Tỳ-kheo, Ta 
không thấy một tiếng nào khác biến tâm của người ñàn ông thành nô lệ như tiếng nói 
của người ñàn bà như thế. Này các Tỳ-kheo, tiếng nói của người ñàn bà ám ảnh tâm 
của người ñàn ông không ngừng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một mùi nào khác…một vị nào khác…một sự 
xúc chạm nào khác qua ñó tâm của người ñàn ông bị biến thành nô lệ như mùi, vị, sự 
xúc chạm của người ñàn bà như thế. 

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác…một tiếng nào khác…một 
mùi nào khác…một vị nào khác…một sự xúc chạm nào khác qua ñó tâm của người 
ñàn bà bị biến thành nô lệ như sắc, tiếng nói, mùi, vị, sự xúc chạm của người ñàn ông 
như thế. Này các Tỳ-kheo, tâm của người ñàn bà bị ám ảnh bởi những thứ ấy không 
ngừng. 

Như vậy quý vị phải phòng hộ các căn của mình với chánh niệm lớn. Nếu quý vị có thể 
chánh niệm về ñề mục thiền của mình trong mọi lúc thì thật là tốt, vì như thế các căn của quý vị 
cũng sẽ ñược khéo phòng hộ. Nếu quý vị ñang thực hành niệm hơi thở quý vị phải làm sao 
không ñể bị nhàm chán với hơi thở, vì nó cũng giống như người bạn tốt giúp quý vị loại trừ 
phiền não vậy. Do ñó quý vị phải tác ý ñến hơi thở với sự kính trọng. Nếu quý vị làm ñược như 
thế là quý vị ñã kính trọng Pháp (Dhamma), và như vậy quý vị là những ñệ tử có lòng tin của 
ðức Phật. 

Ở ñây tôi sẽ trích dẫn một bài kinh từ Mahāvagga của Tương Ưng Kinh (Sa`yutta 
Nikāya) ñể cho quý vị thấy như thế nào là một vị ñệ tử có lòng tin của ðức Phật, và biết sống 
theo những lời dạy của Ngài. Trong kinh ðức Phật nói: 

‘Này các Tỳ-kheo, xưa có một  con chim ưng cái bất ngờ lao xuống và chộp 
ñược một con chim cút. Rồi con chim cút, này các Tỳ-kheo, trong khi bị con chim ưng 
cái cắp ñi, ñã than khóc như vầy: “�úng th6c là v8n r:i c:a tôi, th8t là thi;u ph#(c cho tôi! 
(Th8t �áng �>i tôi) vì �ã v#�t ra ngoài trú xB c:a tôi và �i vào lãnh �ia c:a ng#>i khác. N;u hôm nay 
tôi cB C trong khu v6c c:a t, tiên tôi, th>i con chim #ng cái này Et hFn không phGi là �"i th: c:a tôi, 
n;u có xGy ra mIt cuIc chi;n.” 

“Th;, trú xB c:a mày là gì, này con chim cút, �âu là khu v6c c:a t, tiên mày?” 

“�ó là cánh �Lng �#�c l#Mi cày l8t lên, mIt n�i ph: �Ny v(i nh�ng u �'t �'y.” 

‘Rồi, này các Tỳ-kheo, con chim ưng cái, không có khó khăn trong sự khẳng 
ñịnh sức mạnh của mình, cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sức mạnh 
của nó, thả con chim cút ra và nói, “Cút �i, này chim cút, nh#ng ngay cG có �i �;n �ó mày cQng 
s* không thoát khRi tao �âu �'y.”  
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‘Thế là, này các Tỳ-kheo, con chim cút chạy nhanh vào một cánh ñồng ñã cày, 
ñến một nơi có ñầy những ụ ñất, ngồi trên một ụ ñất lớn và thách thức con chim ưng 
cái, như vầy: “Này chim #ng cái, hãy t(i �ây! Này chim #ng cái, hãy t(i �ây!” 

‘Rồi, này các Tỳ-kheo, con chim ưng cái không có khó khăn trong sự khẳng 
ñịnh sức mạnh của mình, cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sức mạnh 
của nó, thăng bằng ñôi cách, và lao vút xuống chộp con chim cút. 

‘Nhưng, này các Tỳ-kheo, ngay khi con chim cút biết ñược rằng con chim ưng 
cái ñã ñến thật gần mình, nó bèn lủi nhanh vào trong ụ ñất ấy. Và rồi, này các Tỳ-
kheo, con chim ưng vỡ ngực ở (ụ ñất) ñó. 

‘Số phận cũng sẽ như vậy, này các Tỳ-kheo, với một người lang thang ra khỏi 
trú xứ của mình, vào lãnh ñịa của người khác. Vì thế, này các Tỳ-kheo, chớ có ñi ra 
ngoài trú xứ của mình, chớ có ñi vào lãnh ñịa của người khác. Này các Tỳ-kheo, với 
người nào ñi ra ngoài trú xứ của mình, vào lãnh ñịa của người khác, Mara (Ác Ma) sẽ 
có ñược lối vào. Mara sẽ tìm ñược một sự ủng hộ nơi người ấy. 

‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, không phải là trú xứ của một vị Tỳ-kheo, mà là 
lãnh ñịa của người khác? ðó là năm loại dục lạc. Thế nào là năm? 

‘Các sắc do mắt nhận thức, ñáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thú vị, làm say 
mê, ñầy dục vọng, quyến rũ. Các tiếng…các mùi…các vị…các sự xúc chạm do thân 
nhận thức, ñáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thú vị, làm say mê, ñầy dục vọng, quyến 
rũ. Này các Tỳ-kheo, ñây không phải là trú xứ của một vị Tỳ-kheo, mà là lãnh ñịa của 
người khác. 

‘Này các Tỳ-kheo, các ông hãy giới hạn chỗ trú xứ của mình, giữ khu vực của 
tổ tiên mình. Với những ai giới hạn trong trú xứ của mình, giữ khu vực của tổ tên 
mình, Mara sẽ không có ñược lối vào. Mara sẽ không tìm ñược một sự ủng hộ nơi các 
ông. 

‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, là trú xứ của một vị Tỳ-kheo? Thế nào là khu vực 
của tổ tiên vị ấy? ðó là bốn niệm xứ.’ 

Như vậy, nếu quý vị thực hành thiền minh sát quý vị phải luôn luôn phát triển bốn niệm 
xứ. Nói cách khác, quý vị phải phân biệt những tính chất ñặc biệt hay những ñặc tính chung của 
danh-sắc bên trong, bên ngoài, danh-sắc quá khứ, vị lai, và hiện tại. Nhờ thực hành theo cách 
này, quý vị ñược bảo là ñang sống theo lời khuyên của ðức Phật. Nếu quý vị vẫn ñang thực 
hành niệm-hơi-thở, ñề mục nằm trong thân quán niệm xứ, là quý vị cũng ñang sống theo lời 
khuyên của ðức Phật. 

4. Tiết ðộ Trong Ăn Uống 

Trong Sabbasāva Sutta (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc) của Trung Bộ ðức Phật dạy như vầy: 

“Thế nào là tiết ñộ trong ăn uống? Ở ñây vị Tỳ-kheo thọ dụng vật thực sau khi 
ñã như lý tác ý: không phải vì mục ñích hưởng thụ, không phải ñể ngã mạn, không ñể 
làm ñẹp thân thể hay trang hoàng cho thân thể; mà chỉ ñể duy trì và nuôi dưỡng thân 
này, ñể tránh sự tổn thương và ñể hỗ trợ ñời phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta sẽ 
diệt ñược cảm thọ cũ và sẽ không ñể cho cảm thọ mới sanh khởi. Ta sẽ ñược sống lâu, 
không lầm lỗi và an vui.” 

5. Thiện Bạn Hữu (làm bạn với thiện) 

Liên quan ñến thiện bạn hữu, tôi sẽ trích dẫn một bài kinh khác trong Tương Ưng Kinh 
(Sa`yutta Nikāya): 
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Một lần nọ ðức Thế Tôn sống giữa những người dân Sakyas, tại Sakya thị tứ của 
Sakkara. Rồi Tôn-giả Ananda ñi ñến ðức Thế Tôn, cung kính ñảnh lễ và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên Tôn-giả Ananda nói với ðức Thế Tôn: ‘Bạch ðức Thế 
Tôn, phân nửa phạm hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp.’ 

‘Chớ có nói vậy, này Ananda. Chớ có nói ñiều ñó, này Ananda. Toàn bộ phạm 
hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp. ðối với một vị Tỳ-kheo, 
này Ananda, là bạn với thiện, giao du với thiện, kết hợp với thiện, ñược chờ ñợi là sẽ tu 
tập và thực hành nghiêm túc Bát Thánh ðạo…Nhờ lấy Ta như một bậc thiện tri thức 
(bạn lành), các chúng sinh bị sanh ñược giải thoát khỏi sanh, các chúng sinh bị già 
ñược giải thoát khỏi già, các chúng sinh bị chết ñược giải thoát khỏi chết, và các 
chúng sinh bị sầu, bi, khổ, ưu, não ñược giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, và não. 

‘Này Ananda, cần phải hiểu vì sao toàn bộ ñời phạm hạnh là nhờ thiện bạn 
hữu, thiện giao du, thiện kết hợp theo cách này vậy.’ 

Hơn nữa, trong Dutiyasekha Sutta của Itivuttaka ðức Phật có nói như sau: 

‘Này các Tỳ-kheo, ñối với vị Tỳ-kheo là bậc hữu học, chưa ñạt ñến sự hoàn 
thiện nhưng ñang sống cần cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc, về các yếu tố 
bên ngoài, Ta không thấy một yếu tố nào khác hữu ích như thiện bạn hữu. Này các 
Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo có thiện bạn hữu (có bạn lành) sẽ ñoạn trừ những pháp bất 
thiện và tu tập những pháp thiện.’ 

T�-kheo có ban lành, 
Tôn quý và kính trong, 
Làm theo l�i ban khuyên, 
T!nh giác và chánh ni#m, 
S% tu&n t' (at ()n, 

Ch+ d-t moi ki)t s/. 
 

7. Nói Chuyện Thích Hợp 

Trong Mahāsuññata Sutta của Trung Bộ kinh (Majjhimā Nikāya)  ðức Phật nói: 

‘Khi một vị Tỳ-kheo trú như vậy, nếu tâm vị ấy hướng ñến nói chuyện, vị ấy quyết ñịnh 
như sau: “Sự nói chuyện như thế là thấp hèn, thông tục, thô tháo, ñê tiện, không có lợi ích và 
nhất là không dẫn ñến sự yếm ly, ly dục, ñoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và Niếtbàn, ñó 
là, nói về vua chúa, nói về phường trộm ñạo, nói về quan lại, quân binh, những hiểm nguy, 
chiến trận, ñồ ăn, ñồ uống, y phục, giường nằm, vòng hoa, dầu thơm, quyến thuộc, xe cộ, 
làng mạc, tỉnh lỵ, ñô thị, quốc gia, phụ nữ, anh hùng, ñường sá, giếng nước, người chết, 
chuyện tầm phào, nguồn gốc của thế gian, nguồn gốc của biển cả, những chuyện có như vậy 
hay không có như vậy, ta sẽ không nói những chuyện như thế.” Theo cách này, vị ấy có sự 
tỉnh thức ñầy ñủ về việc nói. 

‘Nhưng vị ấy quyết ñịnh: “Nói chuyện như thế liên quan ñến sự thu thúc, có lợi cho 
tâm giải thoát, nhất là dẫn ñến sự yểm ly, ly tham, ñoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và 
Niếtbàn, ñó là, nói về thiểu dục (ít muốn), nói về tri túc (biết ñủ), nói về ñộc cư, xa lánh quần 
tụ, khơi dậy tinh tấn, giới hạnh, ñịnh tâm, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến: nói chuyện 
như thế ta sẽ nói.” Theo cách này vị ấy có sự tỉnh thức ñầy ñủ về việc nói.’  

Những Cách Khác 

Trên ñây là sáu pháp có lợi ích trong việc khắc phục tham dục. Ngoài sáu pháp ấy, chi 
thiền nhất tâm, niệm căn và niệm giác chi cũng lợi ích trong việc vượt qua tham dục nữa.  
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ðể cho quý vị một ví dụ về cách phải tu tập chánh niệm như thế nào, Tôi sẽ trích dẫn một 
bài kinh khác từ Mahāvagga của Tương Ưng Kinh (Sa`yutta Nikāya): 

Một lần nọ ðức Thế Tôn trú giữa những người dân xứ Sumbha tại Sedaka, một thị tứ của 
người dân Sumbha. Ở ñó ðức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

‘Này các Tỳ-kheo, ví như có một ñám ñông người tụ tập với nhau, la lên: “Ô, hoa 
h8u! Hoa h8u! Và nếu cô gái hoa hậu ấy còn có năng khiếu diễn xuất như ca múa nữa, 
thời ñám ñông sẽ la lớn hơn: “Ô hoa h8u �ang múa; hoa h8u �ang hát!” 

Rồi có một người , muốn sống không muốn chết, muốn lạc và chán ghét khổ 
ñau. Mọi người nói với anh ta như sau: “Này anh kia, hãy nhìn �ây! �ây là mIt cái bát dNu 
�Ny lên t(i miWng. Anh phGi mang cái bát dNu này �i gi�a �ám �ông ng#>i và cô gái hoa h8u. MIt 
ng#>i v(i thanh ki;m gi� cao s* theo sau l#ng anh, và tai chZ nào anh làm �,, dù ch\ mIt giot dNu, tai 
chZ �ó ng#>i 'y s* ch]t �Bt �Nu anh!” 

‘Bây giờ, các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Liệu người ñàn ông ñó, có 
không chú ý ñến bát dầu, có dám gạt sự chánh niệm ra ngoài không?’ 

‘Chắc chắn là không, bạch ðức Thế Tôn.’ 

‘Phải, này các Tỳ-kheo, ví dụ này Ta ñưa ra ñây ñể làm rõ ý nghĩa. Và ý nghĩa 
của nó là như thế này: “Bát dNu �Ny t(i miWng, này các T�-kheo, là mIt t_ �� ch\ niWm thân. 

‘Do ñó, này các Tỳ-kheo, các ông phải học tập như sau: “Chúng ta cNn phGi tu t8p 
niWm thân, niWm thân phGi �#�c làm cho sung mãn, làm cho thành cZ xe, làm cho thành m]t b`ng. 
NiWm thân phGi �#�c làm cho có hiWu quG, làm cho khéo quen thuIc, và làm cho hoàn thành trong 
chúng ta.” Này các Tỳ-kheo, các ông phải học tập như vậy.’  

ðể chỉ cho quý vị thấy thêm tại sao chúng ta phải có sự chú niệm trong từng sát-na hay 
khoảnh khắc của cuộc sống, tôi sẽ trích dẫn Kinh Padummhacitta của bộ Itivuttaka ở ñây ðức Phật 
nói như sau: 

‘Ở ñây, này các Tỳ-kheo, người kia có nội tâm ñồi bại. Sau khi với tâm của ta, 
Ta xem xét tâm của người ấy, Ta biết rằng nếu người ấy chết lúc ñó, người ấy sẽ rơi 
vào ñịa ngục. Lý do vì sao? ðó là vì nội tâm người ấy ñồi bại. Chính vì nội tâm ñồi bại 
mà một số chúng sinh ở ñây (thế gian này), khi thân hoại mạng chung, sẽ tái sanh 
trong cõi khổ, ác thú, ñịa ngục.’ 

Tôi sẽ nêu ra ñây cho quý vị một vài thí dụ ñể chứng minh bài Kinh trên. Giả sử một 
người nam thấy một người nữ ñẹp và nghĩ, ‘d, cô nàng này �ep tuyWt! �ôi tay c:a cô ta thon thG làm 
sao! v.v… Và nếu anh ta chết ngay lúc ñó, anh ta sẽ bị tái sanh vào một trong bốn ác ñạo (ñịa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula). Tương tự, nếu một người nữ chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ 
nhục dục do thấy một người nam, cô ta cũng sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác ñạo như vậy. 
Bất cứ lúc nào, nếu một người chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ bất thiện, như ý nghĩ nhục dục 
hoặc ý nghĩ sân hận, chắc chắn người ấy sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác ñạo. Quý vị thấy, 
ngay cả một ý nghĩ bất thiện cũng có sức mạnh như vậy, cũng khủng khiếp như vậy. Và chúng 
ta trong một ngày có nhiều ý nghĩ thiện hơn hay nhiều ý nghĩ bất thiện hơn? Thử nghĩ về ñiều ñó 
xem. Tôi nghĩ chắc quý vị ñã biết rằng Tôn-giả Devadatta (ðề-bà-ñạt-ña) là người có tám thiền 
chứng và năm thần thông hiệp thế (bát thiền ngũ thông), nhưng cuối cùng ông ta vẫn rơi vào ðịa 
Ngục Atỳ (Avici) do ác nghiệp ñã làm vậy. Còn hiện nay quý vị có bát thiền và ngũ thông 
không? 

Như vậy, vì lợi ích của bản thân, mặc dù quý vị không thể có chánh niệm liên tục, song 
quý vị vẫn nên cố hết sức mình ñể giữ chánh niệm trong mọi lúc, dù khi ñi, ñứng, ngồi, hay nằm 
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trong suốt cả ngày. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm về hơi thở của mình, về tứ ñại, về ba mươi 
hai thể trược, về ñề mục kasina, về danh và sắc, hay về mười hai chi phần duyên sanh (thập nhị 
nhân duyên), tuỳ thuộc vào ñề mục nào quý vị ñang thực hành. Nếu quý vị thực hành liên tục 
theo cách này, thời do sức mạnh của sự lập ñi lập lại chắc chắn ñịnh và chánh niệm của quý vị sẽ 
càng lúc càng mạnh hơn. Việc làm này cũng giống như nấu nước sôi. Nếu quý vị nấu một bình 
nước trong vài phút rồi ngưng ñể cho nó nguội trở lại. Lần thứ hai quý vị lại nấu nước trong vài 
phút rồi ngưng ñể cho nó nguội lại. Theo cách này, dù cho quý vị có nấu cả trăm lần hay ngàn 
lần, nước cũng không thể sôi ñược. Tuy nhiên, nếu quý vị nấu nước liên tục không ngừng, chẳng 
bao lâu nó sẽ sôi. Tương tự, nếu quý vị hành thiền trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng. Lần 
thứ hai quý vị cũng lại thực hành trong vài tuần hay vài tháng rồi ngưng, không tiếp tục công 
việc hành thiền của quý vị nữa. Hay nếu quý vị hành thiền trong lúc ngồi nhưng lại làm công 
việc gì khác giữa các thời ngồi, thì sẽ thất bại. Dù quý vị có thực hành như thế này suốt cả cuộc 
ñời quý vị cũng không thể ñạt ñến một ñạo quả nào ñược. Nhưng nếu quý vị thực hành liên tục 
với lòng tôn kính (pháp hành) trong nhiều tháng hay nhiều năm, thì rất có thể quý vị sẽ thành tựu 
cứu cánh. Nếu thực lòng quý vị ước muốn cho sự an vui hạnh phúc của mình, tôi nghĩ quý vị 
biết những gì phải làm.  

 

2. Sân-Hận 

Trong Tương Ưng Kinh (Sa`yutta Nikāya) ðức Phật ñưa ra một hình ảnh ñể minh hoạ 
sân hận như sau: 

‘Nếu có một bình nước ñun nóng trên lửa, nước sẽ sủi bọt và sôi lên, một người 
với thị lực bình thường, nhìn vào bình nước ấy, không thể nhận ra và thấy ñược hình 
ảnh của khuôn mặt mình một cách ñúng ñắn. Cũng tương tự như vậy, khi tâm một 
người bị sân hận ám ảnh, bị sân hận áp ñảo, họ không thể thấy ñược lối thoát khỏi sân 
hận ñã khởi lên một cách ñúng ñắn; từ ñó họ cũng không thể hiểu và thấy một cách 
ñúng ñắn lợi ích của mình, không thể hiểu và thấy một cách ñúng ñắn lợi ích của 
người, không thể hiểu và thấy một cách ñúng ñắn lợi ích của cả hai; những bài pháp 
ñã học thuộc lòng trước ñây không ñi vào tâm họ (không nhớ ñược), nói gì ñến những 
bài pháp không thuộc.’  

Trong Eka-Nipāta của Tăng Chi Kinh (A�guttara Nikāya)  ðức Phật nói như sau: 

‘Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh như vậy 
khiến cho sân chưa sanh, sanh khởi, hay, sân ñã sanh khiến cho mãnh liệt, tăng 
trưởng, như nét ñáng chán (ñối ngại tướng). 

Nơi người nào phi lý tác ý ñến nét ñáng chán, sân hận chưa sanh sẽ sanh khởi, 
hay, sân hận ñã sanh trở nên mãnh liệt, tăng trưởng.’ 

‘Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh như vậy, 
ngăn ñược sự sanh khởi của sân, nếu chưa sanh, hay, nếu sân ñã sanh, khiến cho 
ñược ñoạn trừ, như từ tâm giải thoát. 

Nơi người nào như lý tác ý ñến từ tâm giải thoát thì sân, nếu chưa sanh, không 
sanh, hay, sân nếu ñã sanh, khiến cho ñược ñoạn trừ.’ 

 

Cũng trong Tăng Chi Kinh (A�guttara Nikāya) bài pháp Vượt Qua Sân Hân ñược ðức 
Phật dạy như sau: 
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‘Này các Tỳ-kheo, có năm cách vượt qua sân hận. Bất luận khi nào sân hận khởi lên nơi 
một vị Tỳ-kheo nó cần phải ñược vượt qua một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 

‘Nếu lúc nào sân hận khởi sanh nơi một người, trong người ấy từ phải ñược tu 
tập…trong người ấy bi phải ñược tu tập…trong người ấy xả phải ñược tu tập…trong 
người ấy trạng thái không nhớ (vô niệm) không tác ý ñến ñối tượng tạo ra sân hận 
cần phải ñược tu tập…trong người ấy ý thức về sự kiện nghiệp (kamma) của một 
người là tài sản riêng của người ấy phải ñược tu tập…Như vậy sân sẽ ñược vượt qua 
nơi người ấy. Quả thực, ñây là năm cách vượt qua sân hận. Ở ñâu sân hận khởi lên 
nơi một vị Tỳ-kheo, ở ñó nó sẽ ñược vượt qua một cách hoàn toàn.’ 

Thường thì sân có hai loại, ñó là, sân hung hăng và sân trầm uất. ðể chế ngự hay vượt 
qua loại sân thứ nhất, tu tập tâm từ là pháp môn tốt nhất, bởi vì sân và từ là hai thái cực và 
không thể cùng hiện hữu. Vì lẽ trong một sát-na tâm chỉ một tâm duy nhât có thể khởi lên, nên 
khi từ tâm có mặt sân tâm không thể khởi lên, và ngược lại. Như vậy, khi quý vị có tâm từ, sân 
sẽ không thể nào sanh khởi. Nếu quý vị thường xuyên trau dồi tâm từ, dần dần nó sẽ trở thành 
một phần nhân cách của quý vị, và quý vị sẽ không thể nổi sân dễ dàng như trước nữa. 

Ở ñây tôi sẽ ñưa ra một thí dụ ñể giải thích pháp môn ‘trong ng#0i "y trang thái không nh/ 
ngh4 (vô niSm) và không tác ý �
n �Ai t#[ng tao ra sân hEn phTi �#[c tu tEp’. Giả sử, trong lúc ñi trên 
ñường quý vị nhìn thấy một ñống phân hôi thối. Quý vị có cần phải hốt nó lên và bỏ vào túi, rồi 
nổi giận với mùi hôi thối của nó và trách cứ tại sao nó lại làm bẩn áo quần của quý vị không? 
Tất nhiên ñiều ñó không cần. Quý vị chỉ việc ñi ngang qua và hoàn toàn không cần phải ñể ý gì 
ñến nó. Tương tự, một ác nhân ngu si cũng giống như một ñống phân hôi thối. Quý vị không cần 
phải bận tâm ñến anh ta ñể chuốc lấy phiền phức vốn không ñem lại tốt lành gì cho cả hai ñàng. 
Quý vị nên tự hỏi mình như vầy: nổi giận có giúp ích gì cho việc hành thiền không? Nếu có thì 
quý vị nên nổi giận. Song ñó là chuyện không thể. Vì thế cớ sao lại phải nổi giận? 

ðối với loại sân trầm uất vốn bao gồm tất cả các loại ưu sầu, buồn bã, than khóc, tuyệt 
vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não) v.v…quý vị cũng nên tác ý theo cách như trên. Tức là, nếu sân này 
có lợi cho việc hành thiền, thời quý vị nên tu tập nó. Thực sự, nó không lợi ích cho thiền mà chỉ 
có hại mà thôi. Như vậy, sao chúng ta lại ngu ngốc ñến ñộ ñể rơi vào tình trạng sân ñã hoàn toàn 
không có lợi mà còn có hại này chứ? ðức Phật, Tôn-giả Xá-lợi-phất, Tôn-giả Mục-kiền-liên, tất 
cả các vị Thánh Alahán và Thánh Bất-lai không bao giờ ưu sầu, buồn bã, than khóc và tuyệt 
vọng. Tại sao chúng ta không học những con người thánh thiện, trí tuệ ấy? Tóm lại, ưu sầu, 
buồn bã, than khóc và tuyệt vọng thuộc về những kẻ yếu ñuối, và nó không ñáng cho chúng ta tu 
tập vậy. 

Lại nữa, chú giải Tứ Niệm Xứ (Mahāsatipammhāna Sutta) nói rằng có sáu pháp lợi ích cho 
việc chế ngự sân hận: 

1. học cách thiền tâm từ; 
2. dành hết nỗ lực cho việc hành thiền tâm từ; 
3. suy xét rằng ta là chủ nhân và kẻ thừa tự của nghiệp (Kamma); 
4. thường xuyên tác ý ñến nó; 
5. thiện bạn hữu; 
6. nói chuyện thích hợp. 

Trong Chương Chín của bộ Thanh tịnh ðạo (Visuddhimagga) có một bản luận giải chi 
tiết về cách làm thế nào ñể chế ngự sân hận. Vì thấy nó rất hữu ích nên tôi sẽ mô phỏng lại ở ñây 
cho quý vị biết:  

Nếu sự tức giận khởi lên nơi hành giả khi hướng tâm ñến một người thù vì nhớ lại những 
lầm lỗi người ấy ñã làm (với mình). Hành giả nên gạt bỏ cơn giận bằng cách liên tục nhập vào 



 11 

thiền (Jhāna) tâm từ hướng tâm ñến bất kỳ hạng người nào ñã ñề cập ở trước, (ñó là, một người 
thân, một người rất thân và một người không thân không thù) và rồi, sau mỗi lần xuất thiền, 
hướng tâm từ ñến người (thù) ñó. 

Nhưng nếu sự tức giận vẫn không dứt sạch bất chấp những nỗ lực của hành giả, thì, 

Hãy nh3 ()n cái C4a 
V3i nh7ng hình 9nh t4:ng t' khác, 
Và c- n+ l'c liên tuc nh4 th), 
(< b= xa s' t-c gi?n phía sau. 

Hành giả nên tự răn bảo mình theo cách này: Này kẻ ñang sân hận kia, chẳng phải ñức 
Thế Tôn ñã nói, ‘Này các T*-kheo, dù bon luc lâm thTo kh"u có man r[ c#a �Dt tay chân các ng#0i v/i cây 
c#a hai tay n�m, ng#0i nào vì th
 mà ôm lòng sân hEn s� không phTi là ng#0i thVc hành giáo pháp c�a ta’ ñó 
sao? (M.i, 129) và, 

‘LBy sân (áp ng4�i sân 
T# h:n ng4�i sân tr43c; 
Không sân (áp ng4�i sân 
ThFng tr?n chi)n khó thFng. 
Vì lGi ích c9 hai,  
LGi mình và lGi ng4�i  
MIt khi ta (ã bi)t,  
KJ thù là sân h?n, 
Chánh ni#m gi7 bình yên.’ (S.i, 162) 

Ở ñây, này các Tỳ-kheo, có bảy pháp làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với 
một người sân hận, dù là nữ hay nam. Thế nào là bảy? Này các Tỳ-kheo, ở ñây một kẻ thù mong 
muốn cho người nó thù như vầy “Mong cho nó bi x"u xí.” Tại sao vậy? Vì kẻ thù không cảm thấy 
thích thú với dung sắc của người thù. Bây giờ người bị phẫn nộ chi phối này là miếng mồi cho 
sân hận, bị sân hận thống trị; dù cho có tắm kỹ, có xức dầu thơm, với tóc râu khéo cắt tỉa và mặc 
áo quần trắng tươm tất, nó vẫn cứ xấu, do là miếng mồi cho sân hận vậy. ðây là pháp thứ nhất 
làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, 
một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy, “Mong cho nó ng� trong kh= sB!”…” Tại sao vậy? 
Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người thù của nó ngủ một cách an lành. Này các Tỳ-
kheo, bây giờ người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, dù 
có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con sơn 
dương gọi là kadali, tấm thảm với lọng che phía trên, ghế dài có ñồ gối chân màu ñỏ. Tuy vậy, 
nó vẫn cứ ngủ một cách khổ sở, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, ðây là 
pháp thứ hai làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù là nam hay 
nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy: “Mong cho nó 
không có l[i ích!” Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người thù của nó có ñược 
lợi ích. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, 
thu hoạch ñiều bất lợi, lại nghĩ rằng: “Ta �#�c l�i ích”, thu hoạch ñiều lợi ích, lại nghĩ rằng: “Ta 
không �#�c l�i ích”. Những pháp này ñược nắm giữ khiến người khác trở thành thù ñịch, ñưa ñến 
không hạnh phúc, ñau khổ lâu dài, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, ñây là 
pháp thứ ba làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù là nam hay 
nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy: “Mong r`ng nó 
không có tài sTn!’ Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù có ñược tài 
sản!  Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, 
những tài sản nào của nó thu hoạch ñược do sự phấn chấn tinh cần, cất chứa do sức mạnh của 
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cánh tay, chồng chất do những giọt mồ hôi, ñúng pháp, thu hoạch hợp pháp. Các tài sản ấy bị 
nhà vua cho chở về ngân khố của nhà vua, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-
kheo, ñây là pháp thứ tư làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù 
là nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy: 
“Mong r`ng nó không có danh ti
ng!” Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó 
thù có danh tiếng. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận 
thống trị, nếu có ñược danh tiếng gì nhờ không phóng dật thu ñược, danh tiếng ấy xa lánh họ, do 
vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, ñây là pháp thứ năm làm thoả mãn và lợi ích 
cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một 
kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy: “Mong r`ng nó không có ban bè!” Tại sao vậy? Này 
các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù có ñược bạn bè!  Bây giờ, người bị sân hận chi 
phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, nếu có bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người ñó, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, 
ñây là pháp thứ sáu làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người sân hận, dù là 
nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy: “Mong 
r`ng nó sau khi thân hoai mang chung, s� sanh vào trong cõi d1, ác thú, �oa xD, �ia nguc !” Tại sao vậy? 
Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù sau khi thân hoại mạng chung, ñược sanh 
thiện thú, Thiên giới, cõi ñời này! Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân 
hận, bị sân hận thống trị, làm các ác hạnh với thân, nói lời ác với khẩu, và nghĩ ñiều ác với ý, khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào trong cõi dữ, ác thú, ñoạ xứ, ñịa ngục, do vì là miếng mồi cho 
sân hận vậy. ðây là pháp thứ bảy làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một người 
sân hận, dù là nam hay nữ. 

Bảy pháp này, này các Tỳ-kheo, làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra ñối với một 
người sân hận, dù là nam hay nữ. 

Kc sân hEn x"u xí, 
dau kh= khi n`m ng�, 
d#[c các �i5u l[i ích 
Lai cho là b"t l[i. 
Sân hEn, nó �T th#Jng, 
V/i thân v/i l0i nói, 
Làm mMi cho sân hEn, 
Tài sTn bi tiêu vong. 
Bi sân hEn �iên loan, 
Danh dV bi h�y diSt, 
Bà con cùng ban bè, 
Lánh xa ng#0i sân hEn. 
Sân hEn sanh b"t l[i, 
Sân hEn dao ��ng tâm, 
S[ hãi sanh t; trong, 
ng#0i "y không bi
t rõ.  
Sân hEn không bi
t l[i, 

Sân hEn không th"y pháp…(A. iv, 94) 
 

Và, ‘Nh# m�t khúc gh t; giàn hia thiêu, bi cháy cT hai �?u, khúc gi1a lai bi thAi, chjng dùng làm gh 
(xây dVng) B làng, c ng chjng dùng làm gh B r;ng �#[c, Ta nói m�t ng#0i làm mMi cho sân hEn c ng th
’ (A.ii, 
95; Iti.90) ? Nếu bây giờ mi sân hận, mi sẽ là một người không thực hành lời dạy của ðức Thế 
Tôn; do lấy sân hận ñáp lại người sân hận mi còn tệ hơn người sân ấy và không thắng ñược cuộc 
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chiến khó thắng; chính mi sẽ làm cho mi những ñiều mà vốn chỉ có lợi cho kẻ thù, làm cho kẻ 
thù thỏa mãn, và mi cũng chẳng khác gì khúc gỗ ở giàn hỏa thiêu. 

Nếu, sự tức giận của hành giả lắng xuống khi cố gắng và nỗ lực theo cách này, thì tốt. 
Bằng không, hành giả nên loại trừ sự khó chịu bằng cách nhớ lại một ñiều gì ñó nơi người ấy ñã 
ñược chế ngự, trong sạch,  cổ vũ cho niềm tin khi nhớ ñến. 

Vì một người có thể chế ngự hành vi nơi thân của mình với sự chế ngự trong quá trình 
thực hiện một nhiệm vụ rộng lớn nào ñó ñược mọi người biết ñến, mặc dù những hành vi về lời 
nói và ý nghĩ không ñược chế ngự. Thời những khẩu hành và ý hành ấy cần phải ñược bỏ qua và 
chỉ nhớ ñến sự chế ngự nơi thân hành của người ấy mà thôi. 

Một người khác có thể chế ngự ñược hành vi về lời nói của mình, và sự chế ngự của anh 
ta mọi người ñều biết — anh ta có thể lanh lợi tự nhiên trong việc tiếp ñón (khách) một cách lịch 
thiệp, dễ nói chuyện, tương ñắc, cởi mở, biết tôn trọng trong cách nói và có thể diễn giảng Pháp 
(Dhamma) với chất giọng ngọt ngào, giải thích Pháp với văn cú và chi tiết ñầy ñủ — mặc dù 
hành vi về thân và ý của anh ta không ñược chế ngự. Thời hai hành vi sau nên bỏ qua và chỉ nhớ 
sự chế ngự nơi khẩu hành của người ấy mà thôi. 

Trong khi một người khác có thể chế ngự ñược hành vi ý thức của mình, và sự chế ngự 
của anh ta ñược thể hiện trong lúc lễ bái tại các ñiện thờ, v.v… rất hiển nhiên với mọi người. Vì 
khi một người không có sự chế ngự trong tâm ñảnh lễ tại các ñiện thờ (Phật, xá-lợi) hay tại cây 
Bồ-ñề hoặc ñảnh lễ các bậc Trưởng lão, họ không làm ñiều ấy một cách cẩn trọng, và khi ngồi 
trong giảng ñường nghe Pháp tâm họ cũng phóng ñi lung tung hay ngủ gà ngủ gật. Ngược lại 
người tâm ñược chế ngự ñảnh lễ một cách thận trọng và có suy nghĩ, nghe Pháp một cách chăm 
chú, ghi nhớ pháp, và biểu lộ niềm tin trong tâm của mình qua thân và khẩu. Vì thế, người khác 
chỉ có thể chế ngự ñược hành vi ý thức của mình, dù thân và khẩu hành không ñược chế ngự. 
Thời hãy nhớ ñến sự chế ngự nơi ý hành ấy và bỏ qua thân và khẩu hành của họ. 
Nhưng có thể một người khác thậm chí không có một hành vi nào trong ba hành vi này ñược chế 
ngự nơi họ. Thời lòng bi mẫn ñối với người ấy phải ñược khơi dậy như vầy: M]c dù hiWn tai hEn ta 
�ang lang thang trong th; gi(i loài ng#>i, tuy nhiên sau mIt s" ngày nào �ó hEn ta s* th'y mình n�i (mIt 
trong) tám �ai �ia nguc hay n�i m#>i sáu �ia nguc n,i ti;ng. Vì sự khó chịu cũng sẽ lắng dịu nhờ lòng 
bi mẫn vậy.   

Vẫn có một người khác cả ba hành vi ñều ñược chế ngự. Trong trường hợp như vậy hành 
giả có thể nhớ ñến bất cứ hành vi nào trong ba hành vi nơi người ấy mà hành giả thích nhất; vì 
sự tu tập tâm từ ñến một người như vậy rất dễ. 

Và ñể làm rõ ý nghĩa này bài kinh sau ñây từ quyển V của Tăng Chi Kinh (Anguttara 
Nikaya) sẽ ñược trích dẫn ñầy ñủ: ‘Này các T*-kheo, có nIm cách xua tan hi5m hEn, hi5m hEn khBi lên B 
chh nào nJi m�t vi T*-kheo có thP �#[c xua tan m�t cách hoàn toàn’ 

Nhưng nếu sự khó chịu vẫn khởi lên bất chấp những nỗ lực của hành giả, thời hành giả 
nên tự cảnh tỉnh mình như sau: 

‘N
u nh# có kc thù làm hai 

Mi bi
t rMi lãnh vVc c�a y 

Sao lai còn tV hai thân mình 

Tâm mi? – dâu phTi lãnh vVc c�a nó. 

 

V/i n#/c m�t mi t; bi gia �ình 

Ho c ng nhân t; và giúp ích. 

Th
 sao không t; bi kc thù, 

Sân hEn �em hai �
n cho mi? 
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Sân hEn này gmm mòn tEn gAc 

Moi gi/i �Dc mi t;ng gìn gi1— 

Hii còn ai ngu ngAc nh# mi? 

 

Ng#0i kia làm nh1ng �i5u b"t thiSn. 

VEy là mi bVc —  �úng không? 

Có ngh4a là mi muAn b�t ch#/c   

Nh1ng lhi l?m mà h�n pham chIng? 

 

N
u ng#0i khác, gây nên phi5n mu�n, 

V/i hành vi khT A khích mi, 

Sao �P cho n=i lên sân hEn, 

Và làm nh# h�n muAn mi làm? 

 

N
u nh# mi n=i giEn, thì sao 

Mi làm h�n kh=, hay không kh=! 

Dù �ã �au do sân mang lai 

Ch�c ch�n mi �áng bi phat bây gi0. 

 

N
u kc thù do sân mù quáng 

KhBi sV trên �#0ng kh= b#/c �i 

LiSu mi có n=i sân nh# h�n 

NAi gót theo �#0ng kh= hay không? 

 

N
u kc thù làm mi t=n hai 

L?m lhi do sân hEn c�a  mi 

Thì hãy mau dEp t�t nó �i, 

Vì sân "y thEt là phi lý.  

 

Các pháp vAn sát-na tMn tai 

Ng  upn kia, qua �ó ho làm 

ViSc khT A, gi0 c ng �ã diSt, 

Th
 thì mi giEn v/i cái chi? 

 

Nó hai ai, và ai hai lai nó 

Chính sV hiSn h1u c�a mi  

M/i là nhân gây �au kh=  

VEy c/ sao mi còn n=i sân?’ 
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Nhưng nếu khi ñã tự cảnh tỉnh mình như vậy mà sự tức giận cũng không lắng xuống, thì 
hành giả nên xét ñến sự kiện rằng cả hành giả và người kia ñều là những chủ nhân của nghiệp 
(kamma). 

Ở ñây, trước hết hành giả nên xét lại ñiều này nơi tự thân: Bây giờ ñiều quan trọng của 
việc mi nổi sân với hắn là gì? Chẳng phải nghiệp (kamma) bắt nguồn từ sân hận này của mi sẽ 
dẫn ñến sự tự hại mình sao? Vì mi là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ của mi; mi sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp 
mi ñã làm. Và nghiệp mà mi ñang làm ñây không phải là loại nghiệp mang mi tới sự giác ngộ 
viên mãn, ñến sự giác ngộ không tuyên bố (ðộc Giác Phật) hay ñến ñẳng cấp của vị ñệ tử Phật, 
hoặc ñến bất kỳ ñịa vị nào như ñịa vị của phạm thiên hay ðế Thích (Sakka), hay ngai vàng của 
một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị vua thường, v.v… , mà ñúng hơn ñây là loại nghiệp sẽ 
dẫn ñến sự rời xa Giáo Pháp của mi, thậm chí ñến ñịa vị của một người ăn những vật bỏ ñi, 
v.v…, và ñến nhiều loại khổ khác trong các ñịa ngục, và vân vân. Do làm (nghiệp) này mi chẳng 
khác gì một người muốn ñánh người khác lại lượm một hòn than hồng ñang cháy hay một cục 
phân nhơ nhớp trong tay và trước hết tự làm phỏng tay mình hay làm dơ tay mình vậy. 

Sau khi ñã xét lại quyền sở hữu của nghiệp nơi tự thân theo cách này, hành giả cũng nên 
suy xét nó nơi người khác nữa: và ñiều quan trọng của việc hắn nổi sân với ta là gì? Chẳng phải 
nghiệp (kamma) bắt nguồn từ sân hận này của hắn sẽ dẫn ñến sự tự hại mình sao? Vì hắn là chủ 
nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ 
của hắn; hắn sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp hắn ñã làm. Và nghiệp mà hắn ñang làm 
ñây không phải là loại nghiệp mang hắn tới sự giác ngộ viên mãn, ñến sự giác ngộ không tuyên 
bố hay ñến ñẳng cấp của vị ñệ tử Phật, hoặc ñến bất kỳ ñịa vị nào như ñịa vị của phạm thiên hay 
ðế Thích (Sakka), hay ngai vàng của một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị vua thường, 
v.v…, mà ñúng hơn ñây là loại nghiệp sẽ dẫn ñến sự rời xa Giáo Pháp của hắn, thậm chí ñến ñịa 
vị của một người ăn những vật bỏ ñi, v.v…, và ñến nhiều loại khổ khác trong các ñịa ngục, và 
vân vân. Do làm (nghiệp) này hắn chẳng khác gì một người muốn ném bụi vào người khác lại 
ñứng ngược gió và chỉ lãnh bụi ñầy mình mà thôi. 

Vì ñiều này ñã ñược ðức Thế Tôn nói ñến: 
‘Khi kc ngu hai ng#0i vô hai, 

Ng#0i thanh tinh, không làm �i5u l?m lhi , 

di5u ác "y s� quay lai kc ngu, 

Nh# ng#[c gió mà nhè ng#0i quIng bui ’ (Dhp. 125) 

 
Nhưng nếu sân hận vẫn không lắng xuống khi hành giả suy xét về nghiệp theo cách này, 

thì hành giả nên suy xét ñến những ñức ñặc biệt trong cách cư xử của ðức Phật trước ñây. 
ðây là cách suy xét: Bây giờ mi, người ñã xuất gia, chẳng phải là khi ðạo Sư (ðức Phật) 

của mi còn là một vị Bồ-tát, trước khi tìm ñược sự giác ngộ viên mãn, lúc vẫn còn ñang thực 
hành ñể chu toàn các ba-la-mật suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn ñại kiếp, Ngài ñã không ñể 
cho sân hận làm ô nhiễm tâm ngài ngay cả khi những kẻ thù cố tìm mọi cơ hội ñể giết hại ngài 
ñó sao? Chẳng hạn như, trong chuyện tiền thân Sīlavant (Sglavant Jitaka 1, 216) khi những người 
bạn của Ngài ñồng ñứng lên ñể ngăn vương quốc ba trăm lý của ngài bị chiếm giữ bởi một vị 
vua thù nghịch, người ñã bị một viên ñại thần ñộc ác xúi dục và chính hoàng hậu ñã gieo sự thù 
hận ñó vào tâm trí ông ta, nhưng ngài không ñể cho những người bạn của mình cầm vũ khí. Lại 
nữa, khi Ngài bị chôn sống, cùng với một ngàn người bạn, ñất lấp lên tới cổ trong một cái hố mà 
người ta ñào trong nghĩa ñịa, ngài cũng không khởi một ý nghĩ sân hận. Và, sau khi tự cứu mạng 
mình bằng một nỗ lực anh hùng ñược giúp ñỡ bởi những con chó rừng cào ñất ra khi chúng ñến 
ñể ăn những xác chết, ngài ñã ñi về phòng ngủ của mình với sự trợ giúp của một phi nhân và 
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nhìn thấy kẻ thù của mình ñang nằm trên chính giường của ngài, Ngài không nổi giận mà ñối xử 
với y như một người bạn, cùng nhau ñưa ra lời hứa, và rồi ngài tuyên bố: 

 
‘Lòng khát khao d ng cTm’ 

bEc trí không th"t vong; 

Ta �ã th"y chính ta 

Nh# Ta �ã #/c nguySn.’ 

 
Và trong chuyện tiền thân Khantivādi (Khantividi Jitaka), vua Kasi ngu ngốc hỏi ngài ‘Này 

nhà s#, ông day pháp gì?’ và ngài trả lời ‘Ta day pháp nhun nhuc’; và khi nhà vua cho người ñánh ngài 
bằng roi gai và chặt ñứt tay chân của ngài, ngài vẫn không cảm thấy chút sân hận nào. (Ia. Iii, 
39) 

 
Có lẽ khi một người trưởng thành và thực lòng xuất gia sống ñời không gia ñình hành 

ñộng theo cách này thì không có gì là kỳ diệu lắm; nhưng khi còn là một ñứa trẻ thơ ngài cũng 
ñã làm như vậy. Vì trong chuyện tiền thân Cūla-Dhammapāla (Cūla-Dhammapāla Jātaka) tay 
chân ngài ñã bị phụ vương, ñức Vua Mahā Patāpa, ra lệnh cho quân lính cắt ñứt giống như bốn 
búp măng, và mẫu hậu ñã than khóc ngài như thế này: 

‘Ôi �ôi tay con ta, Dhammap�la, �ã bi c�t �Dt 

dôi tay t;ng �#[c t�m trong tr?m h#Jng; 

Con là kc th;a tV c�a toàn cõi �"t; 

HNi �Dc vua, ta nghen thB m"t �i thôi!’ (J�. iii, 181) 

Thế mà cha ngài, vẫn không thoả mãn, còn ra lệnh cho cắt ñứt luôn ñầu của ngài. Nhưng 
ngay cả lúc ñó ngài cũng không chút dấu vết sân hận, vì lẽ ngài ñã quyết ñịnh vững chắc: ‘Gi0 là 
lúc �P ta ch
 ngV tâm c�a ta; này hNi Dhammap�la kia hãy vô t# �Ai v/i bAn ng#0i này, �ó là, �Ai v/i ng#0i 
cha �ang ra lSnh c�t �?u ng#Ji, v/i ng#0i �ang chmt �?u ng#Ji, v/i ng#0i me �ang than khóc c�a ng#Ji, và v/i 
chính bTn thân ng#Ji.’ 

 
Và có lẽ, một chúng sinh ñược làm người hành ñộng theo cách này thì không có gì ñáng 

kinh ngạc lắm; nhưng khi làm thú vật ngài cũng ñã hành ñộng như thế. Vì trong lúc ñức Bồ-tát 
còn là một con voi có tên là Chaddanta ngài ñã bị người ta ñâm vào rốn bằng một mũi lao tẩm 
thuốc ñộc. Nhưng ngay cả như vậy ngài cũng không ñể cho sân hận ñối với người thợ săn ñã 
ñâm ngài bị thương làm ô nhiễm tâm của ngài, vì như chuyện kể: 

 
‘Con voi, khi bi �âm b`ng m�t m i lao, 

dã nói v/i th[ sIn v/i tâm không sân hEn: 

“Muc �ích c�a ng#Ji là gì? Lý do tai sao 

Ng#Ji lai gi
t ta nh# vEy? muc �ích �P làm gì?” (J�. v, 51) 

 
Và khi voi nói như vậy, người thợ săn trả lời ‘Th/a ngài, Hoàng h3u c4a Vua K7si phái tôi !�n 

!ây !; l�y c<p ngà c4a ngài’, ñể hoàn thành ước muốn của hoàng hậu ngài ñã cắt cặp ngà của mình, 
cặp ngà mà sự rực rỡ tuyệt vời của nó chiếu sáng với những tia sáng sáu mầu, và trao nó cho 
người thợ săn. 

 
Lại nữa, khi ñức Bồ-tát làm Khỉ Chúa, người ñàn ông mà ngài ñã cứu mạng hắn bằng 

cách kéo hắn lên khỏi vực ñá  nghĩ, 
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‘dây món In cho ng#0i  

Nh# nh1ng thú r;ng khác, 

VEy sao ng#0i �ang �ói  

Không gi
t kh7 �P In? 

Ta s� �i tV tai 

L"y thit kh7 �P dành; 

Ta s� v#[t hoang �ia 

V/i thit kh7 làm l#Jng.’ (J�. v. 71) 

 
Nghĩ rồi hắn liền lượm một hòn ñá và ném mạnh vào ñầu ngài. Nhưng Khỉ Chúa nhìn hắn 

với ñôi mắt ñẫm lệ và nói, 
 

‘{ ch/ có làm th
,  

bBi vì n
u không thì 

SA phEn mà ng#Ji gmt,  

s� cTn trB lâu dài  

dã có nh1ng ng#0i khác 

Bi nh1ng nghiSp nh# vEy 

Nh# ng#Ji làm hôm nay’ 

 
Và với tâm không sân hận, bất chấp sự ñau ñớn, ngài ñã ñưa người ñàn ông ấy ñến cuối 

cuộc hành trình của hắn một cách an toàn. 
 
Khi làm Long Vương Campeyya cũng vậy, ngài không ñể cho sân hận khởi lên trong tâm 

lúc bị một ông thầy bắt rắn ñối xử một cách ñộc ác, vì như chuyện kể, 
 
‘Ta �ang sAng trong Pháp 

Gi1 Gi/i Bát-quan-trai 

Th?y r�n t/i b�t ta 

Di}n trò tai c=ng thành. 

Màu s�c nào h�n ngh4, 

Màu xanh, vàng hay �i, 

Tu* theo ý h�n ngh4 

Ta bi
n màu h�n muAn; 

Ta bi
n �"t thành n#/c, 

Và bi
n n#/c thành �"t. 

N
u nh# ta n=i giEn 

Ta có thP �At cháy 

khi
n y thành tro tàn, 

N
u không làm ch� tâm 

Ta �ã làm hing gi/i; 
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Và ai làm hing gi/i 

Không thP nào �
n �ích.’  

 

Còn khi ngài làm Long Vương Sa�khapāla, lúc bị gánh ñi trên một cây sào bởi mười sáu 
cậu bé trong làng sau khi chúng ñã dùng những mũi giáo nhọn ñâm ngài bị thương ở tám chỗ và 
nhét dây gai vào miệng vết thương, chúng còn làm cho ngài ñau ñớn quằn quại khi xỏ một sợi 
dây rắn chắc qua mũi ngài và kéo lê ñể cho thân ngài va vào mặt ñất, mặc dù chỉ cần liếc một cái 
ngài có thể biến những ñứa bé ấy thành than, song ngài thậm chí không tỏ chút dấu vết sân hận 
nào trên ñôi mắt, vì như chuyện kể: 

Này ~l�ra, 

‘Ngày m#0i bAn , m#0i lIm,  

Ta th#0ng gi1 Trai Gi/i, 

M#0i sáu �Da bé �
n 

Mang theo dây và giáo. 

Chúng tách m i ta ra, 

Và qua khe hB �ó 

Chúng luMn vào s[i dây 

Kéo lê ta nh# th
, 

Dù �au �/n qu`n quai, 

Ta không �P sân hEn 

Qu"y ��ng ngày Trai Gi/i.’ (J�. v, 172) 

 
 Ngài ñã thực hiện không chỉ những ñiều kỳ diệu ấy mà còn nhiều ñiều kỳ diệu khác như 

ñã ñược kể trong Mātuposaka Jātaka (Jā, iv,90). Bây giờ, ở mức ñộ cao nhất sẽ là không thích 
hợp và không xứng ñáng cho mi ñể khởi lên những ý nghĩ tức giận, bởi lẽ mi ñang cố gắng ñể  
ñược giống như Bậc ðạo Sư của mi, rằng  ðức Thế Tôn ñã ñạt ñến Toàn Giác và là bậc có ñức 
kham nhẫn ñặc biệt không ai sánh bằng trong thế gian với các hàng chư thiên của nó.  

Nhưng nếu, khi hành giả ñã suy xét ñến những phẩm chất ñặc biệt trong cách ứng xử 
trước ñây của bậc ðạo Sư, mà sự tức giận vẫn không lắng xuống, bBi vì t; lâu hành giT �ã quen làm 
nô lS cho nh1ng phi5n não, thời hành giả nên hồi tưởng lại những bài kinh (Sutta) ñề cập ñến sự vô 
thỉ (không khởi ñầu) của vòng sinh tử luân hồi. ðây là những gì Kinh nói: ‘Này các T*-kheo, không 
d} gì tìm �#[c m�t chúng sinh nào tr#/c �ây ch#a t;ng là me c�a các ông…là cha c�a các ông…là anh c�a các 
ông…là chi c�a các ông…là con trai c�a các ông…là con gái c�a các ông’ (S.ii,189-190). Do vậy hành 
giả nên nghĩ về người ñó như vầy: ‘Hình nh# ng#0i này, khi là me ta trong quá khD �ã mang ta trong bào 
thai cT m#0i tháng tr#0ng và �ã lau chùi phân, n#/c tiPu, n#/c rãi, n#/c m i v.v… cho ta không h5 nh0m g/m 
coi �ó nh# thP là tr?m h#Jng vàng, và �P ta �ùa chJi trên lòng bà, cho ta bú m/m, bMng b
 ta �i �ây �i �ó. Và 
ng#0i này khi là cha ta �ã phTi �i trên nh1ng con �#0ng mòn dê �i và nh1ng con �#0ng làm trên nh1ng c�t tru 
cheo leo, v.v… �P theo �u=i viSc buôn bán, �ã vì ta mà li5u mang �i vào trong chi
n trEn gi1a hai hàng quân, 
hay trên nh1ng chi
c tàu v#[t �ai d#Jng và làm nh1ng viSc khó khIn khác. B`ng ph#Jng tiSn này hay ph#Jng 
tiSn khác ông �ã �em c�a cTi v5 nhà ngh4 là �P nuôi d#Nng con cái. Và khi là anh, là chi, là con trai, con gái, 
c�a ta, ng#0i này �ã giúp cho ta viSc này viSc no. Vì th
, thEt không xDng �áng cho ta �P ôm "p oán thù ng#0i 
"y trong tâm.’  

Nhưng nếu hành giả vẫn không thể dập tắt ý nghĩ ñó theo cách trên, hành giả nên ôn lại 
những lợi ích của tâm từ như thế này: Bây giờ, mi là người xuất gia, chẳng phải là ðức Thế Tôn 
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ñã nói như sau: ‘Này các T*-kheo, khi t; tâm giTi thoát �#[c trau dMi, tu tEp, �#[c thVc hành th#0ng xuyên, 
�#[c làm cho thành ch xe, làm cho thành n5n tTng, �#[c thi
t lEp, c�ng cA v1ng ch�c, và tho trì thích h[p, 
m#0i m�t ph#/c báu có thP trông �[i. Th
 nào là m#0i m�t? Ng#0i "y ng� trong an lac, thDc trong an lac, 
không có nh1ng ác m�ng, ng#0i "y thân ái �Ai v/i moi ng#0i, thân ái �Ai v/i các hàng phi nhân, ch# thiên h� 
trì ng#0i "y, l$a, thuAc ��c, và v  khi không làm hai �#[c ng#0i "y, tâm d} ��c �inh, vc mmt an tinh, ch
t 
không rAi loan, n
u không ��c cao hJn, vi "y s� tái sanh cõi Pham thiên’ (A.v,342). Nếu không chấm dứt 
những ý nghĩ hiềm hận, kể như mi ñã phủ nhận những lợi ích này vậy. 

Nhưng nếu hành giả vẫn không thể chấm dứt (sân hận) theo cách vừa nói, hành giả nên 
cố gắng phân giải thành các yếu tố. Như thế nào? Bây giờ mi, người ñã xuất gia, khi mi tức giận 
hắn, mi tức giận với cái gì? Phải chăng mi tức giận tóc? Hay lông? Hay móng (tay, chân)?... hay 
mi tức giận nước tiểu? Hoặc, phải chăng mi tức giận yếu tố ñất (ñịa ñại) trong tóc v.v...? hay yếu 
tố nước? hay yếu tố lửa? hay phải chăng mi tức giận yếu tố gió? Hay trong số năm uẩn hay mười 
hai xứ hay mười tám giới mà với những yếu tố ñó vị này ñược gọi bằng tên như vậy, như vậy, 
thì cái nào, có phải mi tức giận sắc uẩn? hay thọ uẩn? hay tưởng uẩn? hay hành uẩn? hay thức 
uẩn? hay có phải mi tức giận nhãn xứ? hay sắc xứ? …hay mi tức giận ý xứ? hay mi tức giận 
pháp xứ? Hay phải chăng mi tức giận nhãn giới? hay mi tức giận sắc giới? hay mi tức giận nhãn 
thức giới?…Hay mi tức giận ý giới? hay pháp giới? hay ý thức giới? Vì khi hành giả cố gắng 
phân giải thành các yếu tố, sự tức giận của hành giả không thể tìm thấy chỗ ñứng, giống như hạt 
cải (ñặt) trên ñầu mũi dùi hay bức vẽ trên hư không. 

Nhưng nếu hành giả không thể thực hiện sự phân giải thành các yếu tố ñược, hành giả 
nên cố gắng tặng một món quà. Món quà có thể do bản thân hành giả tặng cho người kia hay tự 
mình chấp nhận món quà của người kia. Tuy nhiên nếu sự nuôi mạng (sinh kế) của người kia là 
không thanh tịnh và những món vật dụng của họ không thích hợp ñể sử dụng, thì chính hành giả 
phải là người cho. Và nơi người làm ñiều này sự khó chịu ñối với người kia sẽ hoàn toàn lắng 
xuống. Và nơi người kia ngay cả sự oán giận ñã từng bám sát họ từ ñời kiếp trước lúc ñó cũng sẽ 
hạ xuống ngay, như ñã xảy ra ñối với ngài trưởng lão cao hạ, người ñã nhận một cái bát ñược 
trao cho ngài tại Tu viện Cittalapabbata do một vị trưởng lão thấp hạ chuyên ăn trong bát1, 
người ñã ba lần bị chính ông ta làm cho phải rời chỗ trú ngụ, và vị trưởng lão này ñã dâng tặng 
cái bát ấy với những lời này ‘Bach Ngài, cái bát này �áng giá tám ducats �ã �#[c me tôi, m�t tín n1, dâng 
cúng và nó �#[c nhEn m�t cách chính �áng; mong cho tín n1 hi5n thiSn "y có �#[c ph#/c báu’. Hành ñộng 
dâng tặng hay bố thí này thực là có hiệu quả. Và ñiều này ñã ñược nói như sau: 

 
‘Tmng quà (�P) thu?n hoá kc ch#a thu?n, 

Tmng quà cho ta moi sV tAt lành; 

Nh0 tmng quà (mà) tình th
 b/t cIng, 

Và ha mình �P nói l0i t$ t
.’ 

 
Trên ñây là những gì ñược ñưa ra trong Thanh Tịnh ðạo liên quan ñến việc làm thế nào 

ñể loại trừ sân hận. Tuy nhiên chỉ khi hành giả ñắc Bất Lai Thánh ðạo, lúc ñó sân mới không 
còn khởi lên nữa mà thôi.  

 
3. Hôn Trầm và Thuỵ Miên 

Trong A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật ñưa ra một hình ảnh ñể minh hoạ hôn 
trầm và thuỵ miên như sau: 

                                            
1 Chuyên ăn trong bát ở ñây muốn ám chỉ một vị tu pháp khổ hạnh chỉ ăn những ñồ ăn khất thực trong bình bát mà thôi. 
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‘N
u có m�t lu n#/c, ph� trùm v/i rêu và thuK tTo, m�t ng#0i v/i thi lVc bình th#0ng, nhìn 
vào lu n#/c "y, không thP nhEn ra và th"y �úng hình Tnh c�a khuôn mmt mình. C ng vEy, khi 
tâm bi ám Tnh bBi hôn tr?m và thuy miên, bi áp �To bBi hôn tr?m và thuy miên, hành giT 
không thP th"y m�t cách �úng ��n lAi thoát khii hôn tr?m và thuy miên �ã sanh; vì lý do �ó 
hành giT không thP th"y và hiPu �úng l[i ích c�a bTn thân, không th"y và hiPu �úng l[i ích 
c�a ng#0i khác, không th"y và hiPu �úng l[i ích c�a cT hai; nh1ng pháp hành giT �ã thu�c 
lòng tr#/c �ây còn không �i vào tâm (không nh/ �#[c) nói gì �
n nh1ng pháp không thu�c.’ 

 
Trong Eka-Nipāta của A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh)  ðức Phật nói như thế này: 

‘Này các T*-kheo, Ta không th"y m�t pháp nàp khác có sDc manh khi
n cho hôn tr?m và thuy 
miên ch#a sanh, sanh khBi, homc, n
u �ã sanh, khi
n cho manh m� và tIng tr#Bng, nh# không 
hIng hái, lJ �ãng, bi
ng nhác dài thây, buMn ng� sau khi In và tâm trí thu ��ng. 

NJi ng#0i nào tâm trí thu ��ng, hôn tr?m và thuy miên n
u ch#a sanh, s� sanh khBi, homc n
u 
�ã sanh, �#[c manh m� và tIng tr#Bng.’ 

Này các T*-kheo, Ta không th"y m�t pháp nào khác có sDc manh ngIn hôn tr?m và thuy miên, 
n
u ch#a sanh, không cho sanh khBi, homc, n
u �ã sanh, khi
n cho �#[c �oan tr;, nh# y
u tA 
khJi dEy nghi lVc c�a m�t ng#0i (tinh c?n gi/i), y
u tA khJi dEy sV nh lVc (tinh t"n giJí), y
u tA 
khJi dEy sV nh lVc liên tuc c�a m�t ng#0i (dõng mãnh gi/i). 

NJi ng#0i nào ph"n d"u m�t cách �?y nghi lVc, hôn tr?m và thuy miên ch#a sanh, s� không 
sanh, homc hôn tr?m và thuy miên n
u �ã sanh, �#[c �oan tr;.’ 

Chú giải Kinh ðại Niệm Xứ (Mahā Satipa��hāna Sutta) tuyên bố rằng có sáu pháp ñưa 
ñến sự ñoạn trừ của hôn trầm và thuỵ miên: 

1. bi
t r`ng In quá no là m�t nguyên nhân gây ra hôn tr?m và thuy miên. 

2. thay d=i oai nghi;  

3. ngh4 v5 t#Bng ánh sáng; 

4. B nJi thoáng khí; 

5. ban lành; 

6. nói chuySn thích h[p. 

 
Những pháp sau cũng hữu ích trong việc khắc phục hôn trầm và thuỵ miên: 

1. Ni#m s' ch)t 

Như: ‘Hôm nay nhiSt tâm làm; ai bi
t ch
t (s� �
n) ngày mai?’ 
2. T4Sng KhT trong Vô Th4�ng  

Như ñã ñược nói trong A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh): ‘NJi vi T*-kheo quen th"y 
kh= trong vô th#0ng và th#0ng xuyên áp dung pháp quán này, th0i m�t ý thDc th"m thía v5 sV nguy 
hiPm c�a l#0i bi
ng, d} duôi, lJ �ãng, thu d�ng và vô t# lV s� �#[c thi
t lEp nJi vi "y, nh# thP vi "y 
�ang bi �e doa bBi m�t tên sát nhân v/i thanh ki
m �ã rút ra vEy.’ 

3.  (Hoan) HV  

Như ñã ñược nói trong Tương Ưng Kinh (Sa`yutta Nikāya) : ‘Khi tâm chEm chap, 
không nhanh nhen, thì �ó không phTi là lúc thích h[p �P tu tEp các chi ph?n giác ng� sau: tinh giác 
chi, �inh giác chi và xT giác chi, bBi vì m�t cái tâm không nhanh nhen khó có thP �#[c khJi dEy b`ng 
các chi ph?n "y vEy.’ 

4. Quán T4Sng vY CuIc Hành Trình Tâm linh 
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Như ñã tuyên bố trong ThanhTịnh ðạo: ‘Ta phTi b#/c �i trên con �#0ng �ó, con �#0ng 
mà ch# PhEt, ch# PhEt d�c Giác và các bEc Thánh dS T$ �ã �i; nh#ng n
u là m�t con ng#0i bi
ng 
nhác thì làm so có thP  b#/c �i trên con �#0ng �ó �#[c.’ 

5.Quán T4Sng vY s' V[ \ai c]a B?c \ao S4 

Như ñã tuyên bố trong Thanh tịnh ðạo: ‘DAc h
t tinh t"n lVc �ã �#[c bEc dao s# c�a ta 
khen ng[i, và trong sV ch7 dun và giúp �N �S t$ không có ai sánh b`ng ngài. Ngài �#[c tôn kính nh0 
thVc hành Pháp (Dhamma), chD không b`ng gì khác.’ 

6. Quán Tưởng về Sự Vĩ ðại của Di Sản Giáo Pháp 
Như ñã tuyên bố trong Thanh Tịnh ðạo: ‘Ta phTi trB thành ng#0i ch� sB h1u c�a Di STn 

V4 dai, goi là DiSu Pháp này, còn ng#0i l#0i bi
ng không thP nào n�m gi1 Giáo Pháp.’ 
7. Làm Th) Nào \< Khích L# Tâm 

Như ñã tuyên bố trong Thanh Tịnh ðạo: Hành giT khích lS tâm nh# th
 nào lúc  tâm c?n 
sV khích lS? N
u do chEm chap trong viSc áp dung trí tuS hay do ch#a �at �
n lac c�a khinh an, tâm 
hành giT cùn nhut không s�c bén, thì hành giT nên �ánh thDc nó b`ng sV hMi t#Bng lai tám pháp ��ng 
(tâm). Tám pháp �ó là: sanh, hoai, bSnh và ch
t; cái kh= trong các cõi kh= (�ia nguc, nga quK, súc 
sinh…); cái kh= c�a sanh t$ luân hMi trong quá khD; cái kh= c�a sanh t$ luân hMi trong t#Jng lai; Cái 
kh= c�a hiSn tai gAc B viSc phTi tìm ki
m thDc In.  

8. Làm Th) Nào \< V4Gt Qua Hôn tr&m 
M�t l?n no dDc Th
 Tôn nó v/i Tôn-giT Muc Ki5n Liên nh# v?y: ‘Này Muc Ki5n Liên, có phTi ông 
ng� gEt? Này Muc Ki5n Liên, có phTi ông ng� gEt?’ – ‘Th#a vâng, bach dDc Th
 Tôn.’ 

‘(1) VEy thì, này Muc Ki5n Liên, b"t cD khi nào ý ngh4 buMn ng� xTy �
n, ông không nên tác ý �
n ý 
ngh4 "y, ông không nên th#0ng xuyên trú trong ý ngh4 "y. Nh0 làm nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� 
bi
n m"t. 

‘(2) Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên ngh4 t#Bng và suy xét trong 
tâm v5 Pháp (Dhamma) nh# ông �ã �#[c nghe và hoc nó, và ông nên ôn lai trong tâm pháp "y. Nh0 
làm nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(3) Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên hoc thu�c lòng Pháp 
(Dhamma) v/i t;ng chi ti
t c�a nó, nh# ông �ã �#[c nghe và hoc, và ông nên ôn lai trong tâm pháp "y. 
Nh0 làm nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(4) Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên l�c l�c lh tai, và chà xát chân 
tay v/i lòng bàn tay c�a ông. Nh0 làm nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(5) Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên �Dng dEy khii chh ngMi, và sau 
khi r$a m�t v/i n#/c mát, ông nên nhìn quanh các h#/ng và nhìn lên các vì sao trên b?u tr0i. Nh0 làm 
nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(6) Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên thi
t lEp v1ng ch�c t#Bng ánh 
sáng: ngày nh# th
 nào, �êm c ng nh# vEy; �êm nh# th
 nào, ngày c ng nh# vEy. V/i m�t cái tâm 
trong sach và không bi t�c ngh�n nh# th
, ông nên tu tEp m�t ý thDc �?y �� sV sáng suAt. Nh0 làm 
nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(7)  Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông nên nhEn bi
t �âu là phía tr#/c 
�âu là phía sau, �i lên và �i xuAng, v/i các cIn h#/ng vào bên trong, v/i tâm không �i ra ngoài. Nh0 
làm nh# vEy, có thP cJn buMn ng� s� bi
n m"t. 

‘(8)  Nh#ng n
u làm nh# vEy mà cJn buMn ng� không bi
n m"t, ông có thP n`m xuAng bên hông phTi, 
trong th
 n`m c�a s# t$, chân này trên chân kia – chánh niSm, và t7nh giác, gi1 trong tâm ý ngh4 
�Dng dEy. Sau khi �ã thDc �Ey, ông phTi nhanh chóng �Dng lên, ngh4 r`ng: “Ta s� không ��m chìm 
trong sV h#Bng thu thú n`m và tVa, trong sV h#Bng thu ng� ngh7!” 
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‘Này Muc Ki5n Liên, ông nên hoc tEp nh# vEy!” 

 
9. Suy Xét vY Ndm Nguy Hi<m \ang \e Doa 

Trong Cuốn Năm của A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật nói rằng có năm nguy 
hiểm ñang ñe doạ: 

‘Này các T*-kheo, n
u vi T*-kheo nào nhìn th"y nIm nguy hiPm �ang �e doa này, thEt là v;a �� cho 
vi "y �P sAng không d} duôi, nhiSt tâm, v/i tâm quy
t �inh thành tVu nh1ng gì ch#a thành tVu, �at 
�
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a chDng ng�. NIm nguy hiPm "y là gì? 

‘(1) Ở ñây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “Bây gi0 ta còn trc, còn 
thanh niên, tu=i trc, tóc �en nhánh, trong tu=i thanh xuân, trong giai �oan �?u c�a cu�c �0i. Nh#ng 
m�t th0i nào �ó s� �
n khi mà thân xác này s� bi gò bó trong tu=i già. Mà ng#0i bi tu=i già khu"t phuc 
thì không d} gì suy t#Bng nh1ng L0i DEy c�a dDc PhEt; thEt không d} cho ng#0i ta �P sAng trong 
nh1ng nJi hoang vu hay r;ng núi, hay trong nh1ng chh B hco lánh. Tr#/c khi tình trang không ai 
muAn này, tình trang không �áng #a, không v;a ý này, �
n v/i ta, tr#/c khi �ó, ta hãy thu h
t nghi 
lVc �P thành tVu nh1ng gì ch#a thành tVu, �at �
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a 
chDng ng�, nh0 chDng �at trang thái �ó ta s� sAng an vui, dùc có bi già.” 

‘(2) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “Bây gi0 Ta không Am 
�au không bSnh tEt, khT nIng tiêu hoá c�a ta làm viSc trJn tru, thP ch"t c�a ta không quá lanh và 
không quá nóng, �#[c quân bình và thích h[p cho viSc nh lVc tinh t"n. Nh#ng m�t th0i nào �ó s� �
n 
khi mà thân này s� bi gò bó trong bSnh tEt. Mà ng#0i bi Am �au bSnh tEt thì không d} gì suy t#Bng 
nh1ng L0i DEy c�a dDc PhEt; thEt không d} cho ng#0i ta �P sAng trong nh1ng nJi hoang vu hay r;ng 
núi, hay trong nh1ng chh B hco lánh. Tr#/c khi tình trang không ai muAn này, tình trang không �áng 
#a, không v;a ý này, �
n v/i ta, tr#/c khi �ó, ta hãy thu h
t nghi lVc �P thành tVu nh1ng gì ch#a 
thành tVu, �at �
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a chDng ng�, nh0 chDng �at trang 
thái �ó ta s� sAng an vui, dù có bi bSnh.” 

‘(3) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “Bây gi0 có �#[c dMi dào 
thVc phpm, mùa màng t#Ji tAt, d} nhEn �#[c �M In kh"t thVc, thVc d} dàng �P sAng nh0 kh"t thVc và 
c�a cúng d#0ng. Nh#ng m�t th0i nào �ó s� �
n khi mà có nan �ói, mùa màng h# hing, s� khó mà có 
�#[c m�t b1a In kh"t thVc, khó mà sAng �#[c nh0 kh"t thVc và khó mà có các c�a cúng d#0ng. Và 
trong nan �ói ng#0i ta phTi di c# �
n nh1ng nJi B �ây thVc phpm �#[c thoTi mái, và nJi �ó sV trú ngu 
s� bi  tu tEp lai và �ông �úc. Mà B chh nào sV trú ngu bi  tu tEp lai và �ông �úc ng#0i ta không d} gì 
suy t#Bng nh1ng L0i DEy c�a dDc PhEt; thEt không d} cho ng#0i ta �P sAng trong nh1ng nJi hoang 
vu hay r;ng núi, hay trong nh1ng chh B hco lánh. Tr#/c khi tình trang không ai muAn này, tình trang 
không �áng #a, không v;a ý này, �
n v/i ta, tr#/c khi �ó, ta hãy thu h
t nghi lVc �P thành tVu nh1ng 
gì ch#a thành tVu, �at �
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a chDng ng�, nh0 chDng �at 
trang thái �ó ta s� sAng an vui, dù có bi nan �ói.” 

‘(4)  Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “Bây gi0 con ng#0i sAng 
trong hoà h[p và tình thân thiSn, sAng trong tình ban bè h1u nghi nh# s1a hoà v/i n#/c và nhìn nhau 
v/i cmp m�t thiSn cTm. Nh#ng m�t th0i nguy hiPm s� �
n, tình trang náo ��ng gi1a các b� t�c khi dân 
chúng phTi leo lên xe �P chay trAn và nh1ng ng#0i lâm vào cTnh s[ hãi phTi di chuyPn �
n nh1ng nJi 
an toàn, và B �ó sV trú ngu s� bi tu tEp lai và �ông �úc.  Mà B chh nào sV trú ngu bi tu tEp lai và �ông 
�úc ng#0i ta không d} gì suy t#Bng nh1ng L0i DEy c�a dDc PhEt; thEt không d} cho ng#0i ta �P sAng 
trong nh1ng nJi hoang vu hay r;ng núi, hay trong nh1ng chh B hco lánh. Tr#/c khi tình trang không 
ai muAn này, tình trang không �áng #a, không v;a ý này, �
n v/i ta, tr#/c khi �ó, ta hãy thu h
t nghi 
lVc �P thành tVu nh1ng gì ch#a thành tVu, �at �
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a 
chDng ng�, nh0 chDng �at trang thái �ó ta s� sAng an vui, dù có sAng vào th0i nguy hiPm.” 
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‘(5) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “Bây gi0 TIng Chúng 
(doàn ThP các vi T*-kheo) sAng trong hoà h[p và tình thân thiSn, không cãi nhau, sAng an vui d#/i 
m�t giáo lý. Nh#ng m�t th0i s� �
n khi có sV chia r� trong TIng Chúng. Và khi TIng Chúng bi chia r�, 
ng#0i ta không d} gì suy t#Bng nh1ng L0i DEy c�a dDc PhEt; thEt không d} cho ng#0i ta �P sAng 
trong nh1ng nJi hoang vu hay r;ng núi, hay trong nh1ng chh B hco lánh. Tr#/c khi tình trang không 
ai muAn này, tình trang không �áng #a, không v;a ý này, �
n v/i ta, tr#/c khi �ó, ta hãy thu h
t nghi 
lVc �P thành tVu nh1ng gì ch#a thành tVu, �at �
n nh1ng gì ch#a �at �
n, chDng ng� nh1ng gì ch#a 
chDng ng�, nh0 chDng �at trang thái �ó ta s� sAng an vui, ngay cT khi TIng Chúng bi chia r�.” 
 
Trong Cara Sutta của Bộ Itivuttaka ðức Phật ñua ra một ñịnh nghĩa rất rõ ràng về một vị 

Tỳ-kheo lười biếng và một vị Tỳ-kheo siêng năng. Trong bài kinh ấy ngài nói như sau: 
‘Này các T*-kheo, n
u trong khi �ang �i m�t ý ngh4 tham duc hay m�t ý ngh4 sân hEn hay m�t 

ý ngh4 ��c ác khBi lên nJi m�t vi T*-kheo, và n
u vi "y không có phTn kháng, không có bi �i, không có 
xua �u=i, không có loai tr; nó và �#a nó �
n chh ch"m dDt, vi T*-kheo v/i thái �� nh# vEy là thi
u 
nhiSt tâm và không s[ hãi làm �i5u b"t thiSn, vi T*-kheo "y �#[c goi là l#0i bi
ng không ng;ng và 
th#0ng xuyên thu ��ng. N
u trong khi �ang �Dng …N
u trong khi �ang ngMi…N
u trong khi �ang 
n`m m�t ý ngh4 tham duc hay m�t ý ngh4 sân hEn hay m�t ý ngh4 ��c ác khBi lên nJi m�t vi T*-kheo, 
và n
u vi "y không có phTn kháng, không có bi �i, không có xua �u=i, không có loai tr; nó và �#a nó 
�
n chh ch"m dDt, vi T*-kheo v/i thái �� nh# vEy là thi
u nhiSt tâm và không s[ hãi làm �i5u b"t 
thiSn, vi T*-kheo "y �#[c goi là l#0i bi
ng không ng;ng và th#0ng xuyên thu ��ng. 

‘Nh#ng n
u trong khi �ang �i…�ang �Dng…�ang ngMi…�ang n`m m�t ý ngh4 tham duc hay 
m�t ý ngh4 sân hEn hay m�t ý ngh4 ��c ác khBi lên nJi m�t vi T*-kheo, n
u vi T*-kheo không ch"p 
nhEn nó, bi �i, xua �u=i, loai tr; và �#a nó �
n chh ch"m dDt, vi T*-kheo v/i thái �� nh# vEy là có 
nhiSt tâm và bi
t s[ hãi làm �i5u b"t thiSn, và �#[c goi là tinh t"n không ng;ng và kiên quy
t không 
ng;ng.’ 

Dù khi !i hay !Ang 
Dù khi ngBi hay nCm 
Ai nghF nh'ng ý nghF 
H�c ác và trIn tuc– 
ThLi !ang theo tà !ao, 
cuBng dai vNi si pháp. 
Vi TO-kheo nh/ v3y 
Không th; nào !at !�n 
S� Giác ng� t$i cao. 
 
 Dù khi !i hay !Ang 
Dù khi ngBi hay nCm 
Ai di�t nh'ng ý �y 
Vui thích trong vi�c di�t (nh'ng tà ý) 
Vi TO-kheo nh/ v3y 
SU có ngày !at !�n . 
S� Giác ng� t$i cao. 
 

Là một vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo ni, quý vị ñược những người cư sĩ hộ ñộ. Lãng phí cuộc 
ñời sau khi thọ dụng vật thực do tín thí cúng dường là một ñiều ñáng hổ thẹn. Như vậy quý vị 
phải cố gắng có ñược tinh tấn lực như ðức Phật ñã nói. 

 



 24 

4. Trạo Cử và Hối Hận 

 
Trong Tương Ưng Kinh (Sa`yutta Nikāya) ðức Phật ñưa ra một hình ảnh ñể minh hoạ 

cho trạo cử và hối hận như sau: 
‘N
u có m�t bình n#/c, bi gió qu"y ��ng, lao xao, �ung �#a và tao ra các g[n sóng, m�t ng#0i 

v/i thi lVc bình th#0ng, nhìn vào bình n#/c, không thP nhEn ra và th"y �úng �#[c hình Tnh c�a khuôn 
mmt mình. C ng th
, khi tâm bi ám Tnh bBi trao c$ và hAi hEn, bi áp �To bBi trao c$ và hAi hEn, ng#0i 
ta không thP nào th"y �úng �#[c lAi thoát khii trao c$ và hAi hEn �ã khBi lên "y; và nh# vEy ho c ng 
không thP hiPu �úng và th"y �úng �#[c sV l[i ích c�a bTn thân, l[i ích c�a ng#0i khác, và l[i ích c�a 
cT hai; nh1ng pháp ho �ã thu�c lòng tr#/c �ây còn không �i vào tâm (không còn nh/ �#[c) nói gì �
n 
nh1ng pháp không thu�c.’ 

 
Trong Eka-Nipāta của A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật nói: 

‘Này các T*-kheo, Ta không th"y m�t pháp nào khác có sDc manh nh# vEy khi
n cho trao c$ 
và hAi hEn ch#a sanh, �#[c sanh khBi, homc, n
u �ã sanh, khi
n cho trB nên manh m� và tIng tr#Bng, 
nh# sV b"t an c�a tâm. 

NJi ng#0i nào n�i tâm phi5n não th0i trao c$ và hAi hEn, n
u ch#a sanh, s� sanh khBi, homc, 
n
u �ã sanh, có thP trB nên manh m� và tIng tr#Bng.’ 

‘Này các T*-kheo, Ta không th"y m�t pháp nào khác có sDc manh ngIn cTn trao c$ hAi hEn 
ch#a sanh, không cho sanh khBi, homc n
u �ã sanh khi
n cho �#[c �oan tr;, nh# sV an tinh c�a tâm. 

NJi ng#0i nào tâm �#[c an tinh trao c$ hAi hEn ch#a sanh, không sanh, homc n
u �ã sanh, �#[c �oan 
tr;.’ 

 
Chú giải Kinh ðại Niệm Xứ (Mahāsatipammhā�a Sutta)  nói rằng có sáu pháp dẫn ñến sự 

ñoạn trừ của trạo cử và hối hận: 
1. tri ki
n; 

2. �mt câu hii; 

3. hiPu bi
t gi/i luEt; 

4. thân cEn v/i nh1ng bEc niên tr#Bng, có nhi5u kinh ngiSm hJn mình �P thVc hành nh1ng pháp 
nh# gi/i luEt; 

5. ban lành; 

6. nói chuySn thích h[p. 

 
Giải thích những pháp này chú giải nói như sau: Trạo cử và hối hận biến mất nơi người 

nào học và ghi nhớ từng chi tiết ñược một, hai, ba, bốn hay năm bộ Nikāya1. ðây là cách vượt 
qua trạo cử và hối hận bằng tri kiến. ðặt câu hỏi có nghĩa là: hỏi nhiều về những ñiều thích hợp 
và không thích hợp, theo sự thực hành của Tăng ðoàn. Nơi người nào thường hỏi như vậy trạo 
cử và hối hận cũng sẽ biến mất. Kế ñến hai ác pháp (trạo cử và hối hận) này biến mất nơi người 
nào tinh thông Luật (Vinaya) do áp dụng thực tiễn và am hiểu tính chất Giới Luật của Tăng 
ðoàn. ðây là cách vượt qua trạo cử và hối hận bằng sự hiểu biết Giới Luật. Thân cận với những 
bậc niên trưởng, có nhiều kinh ngiệm hơn mình …; tức là ñi ñến tham kiến và ñàm luận với các 
bậc trưởng lão giới ñức trong Tăng ðoàn. Nhờ những cuộc viếng thăm như vậy trạo cử và hối 
hận sẽ biến mất. Bạn lành: thân cận với các bậc thông thạo về Luật giống như Tôn-giả Ưubali 

                                            
1 Năm Nikāya hay năm bộ Kinh: 1. Trường Bộ (Dighā Nikāya) 2. Trung Bộ (Majjhimā Nikāya) 3. Tăng Chi Bộ (A�guttara 
Nikāya 4. Tương Ưng Bộ (Sa`yutta Nikāyā) và 5. Tiêu Bộ (Khuddaka Nikāya) 
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(Upāli), tinh thông giới luật ñệ nhất trong Tăng ðoàn của ðức Phật. Bằng sự thân cận này trạo 
cử và hối hận sẽ biến mất. Nói chuyện thích hợp trong trường hợp này ñặc biệt muốn nói ñến 
những vấn ñề thực hành giới luật nhờ ñó hành giả ñi ñến chỗ hiểu biết ñược ñiều gì thích hợp và 
ñiều gì là không thích hợp ñể làm. Bằng cách này trạo cử và hối hận sẽ biến mất. Do ñó, luận 
mới nói sáu pháp này dẫn ñến sự ñoạn trừ của trạo cử và hối hận, song cần hiểu rằng trạo cử bị 
trục xuất bằng sáu pháp này cuối cùng chỉ không sanh khởi trong tương lai nhờ chứng Alahán 
Thánh ðạo, và hối hận trục xuất bởi sáu pháp này cuối cùng chỉ chấm dứt không còn sanh khởi 
trong tương lai nhờ chứng Bất Lai Thánh ðạo mà thôi. 

 
Trạo cử  là một vấn ñề lớn ñối với nhiều hành giả, ñặc biệt những người từ các ñô thị hay 

thành phố lớn tới. Tâm của họ thực sự lan man và không thể tập trung thậm chí trong một hoặc 
hai phút ñược. ðây là do thói quen của họ, tâm họ chẳng khác nào một con khỉ, hết nhảy sang 
bên này lại nhảy sang bên kia. Tuy nhiên, dù họ cứ suy nghĩ và suy nghĩ hoài như thế trong cả 
một trăm năm thì họ cũng sẽ không tiến bộ. Như vậy, nếu họ thực sự muốn có sự tiến bộ trong 
việc hành thiền họ phải chế ngự và lắng tâm của họ xuống. Không có cách nào khác cả. Họ phải 
ñể qua một bên mọi ý nghĩ miên man dù là lớn hay nhỏ, và chỉ làm ñộc một việc: tập trung trên 
ñề mục thiền của mình. 

Trong Meghiya Sutta ðức Phật nói rằng một vị Tỳ-kheo nên tu tập niệm hơi thở ñể cắt 
ñứt những tư duy lan man. Niệm hơi thở cắt ñứt những tư duy lan man như thế nào? Tôi sẽ ñưa 
ra ñây một ví dụ ñể minh hoạ cho quý vị biết. 

Giả sử có một con trâu hoang bị một người huấn luyện trâu bắt. Khi người huấn luyện 
trâu muốn thuần hoá con trâu này, ông sẽ ñóng một cây cọc chắc chắn và dùng một sợi dây bền 
chắc ñể cột con trâu vào cái cọc ñó. Thoạt tiên con trâu sẽ rất là bất kham và nhảy hết bên này 
sang bên kia. Tuy nhiên, do bị cột chặt vào cây cọc bằng một sợi dây bền chắc nó không thể nào 
chạy thoát ñược. Nó chỉ có thể xoay vòng vòng quanh cây cọc. Sau một thời gian, do mệt và biết 
rằng có cố gắng chạy thoát cũng vô ích, nó sẽ lặng yên nằm xuống bên cây cọc. Và như vậy nó 
ñã ñược thuần hoá. 

Ở ñây con trâu hoang giống như cái tâm bất an, không tu tập. Cây cọc giống như hơi thở 
vô và hơi thở ra. Và xợi dây bền chắc cũng như chánh niệm. Mặc dù tâm lúc ñầu bất kham, 
nhưng sau một thời gian nó sẽ ổn ñịnh trên hơi thở nếu nó ñược cột chặt liên tục vào hơi thở 
bằng chánh niệm. 

Như vậy, nếu tâm hành giả có bản chất bất an thì nên thực hành niệm hơi thở một cách 
liên tục trong mọi oai nghi. Nếu quý vị thực hành như vậy với lòng kính trọng lớn ñối với Pháp 
(Dhamma), không bao lâu tâm của quý vị chắc chắn sẽ trở nên yên lắng và tập trung. ðây không 
chỉ là nói suông. Từ kinh nghiệm giảng dạy của tôi, rất nhiều hành giả, từng có lần không thể 
nào dừng lại ñược cái dòng suy nghĩ bất trị của mình, ñã thành công trong việc ñắc thiền 
(Jhāna—bậc thiền) nhờ thực hành niệm hơi thở. Và quý vị nên có niềm tin nơi chính bản thân 
mình rằng quý vị cũng có thể làm ñược như vậy nữa. 

 
5. Hoài Nghi 

Trong Tăng Chi Kinh (Anguttara Nikaya) ñã ñưa ra một hình ảnh ñể minh hoạ hoài nghi, 
như sau: 

‘N
u có m�t bình n#/c bi vpn �uc, bi khu"y ��ng và �?y bùn, cái bình này �#[c �It B chh tAi 
tIm, rMi m�t ng#0i có thi lVc bình th#0ng, nhìn vào bình, không thP nào nhEn ra và th"y �úng �#[c 
khuôn mmt c�a mình trong n#/c bùn �ó. C ng vEy, khi tâm bi ám Tnh bBi hoài nghi, bi áp �To bBi hoài 
nghi, ng#0i ta không thP nào th"y �úng �#[c lAi thoát khii hoài nghi �ã khBi lên "y; và nh# vEy ho 
c ng không thP hiPu �úng và th"y �úng �#[c sV l[i ích c�a bTn thân, l[i ích c�a ng#0i khác, và l[i ích 
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c�a cT hai; nh1ng pháp ho �ã thu�c lòng tr#/c �ây còn không �i vào tâm (không còn nh/ �#[c) nói gì 
�
n nh1ng pháp không thu�c.’ 

 
Còn trong Eka-Nipāta của A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh) ðức Phật nói như vầy: 

‘Này các T*-kheo, Ta không bi
t m�t pháp nào khác có sDc manh nh# vEy, khi
n cho hoài nghi 
ch#a sanh, sanh khBi, homc, hoài nghi n
u �ã sanh, �#[c manh m� và tIng tr#Bng., nh#  phi lý tác ý. 

NJi ng#0i nào không nh# lý tác ý, hoài nghi ch#a sanh, s� sanh khBi, homc hoài nghi �ã sanh, 
có thP trB nên manh m� và tIng tr#Bng.’ 

‘Này các T*-kheo, Ta không bi
t m�t pháp nào khác có sDc manh nh# vEy, ngIn �#[c sV sanh 
khBi c�a hoài nghi, n
u ch#a sanh, homc hoài nghi, n
u �ã sanh khi
n cho d#[c �oan tr;, nh# như lý 
tác ý. 
NJi ng#0i nào có nh# lý tác ý th0i hoài nghi không sanh, homc n
u �ã sanh, nó s� �#[c �oan tr;.’ 

 
Trong sáu pháp dẫn ñến sự ñoạn trừ của hoài nghi, ba pháp ñầu và hai pháp cuối giống 

với những pháp ñã ñưa ra trong hôn trầm và thuỵ miên. Riêng pháp thứ tư ñược giải thích như 
sau: 

Có niềm tin vững chắc nơi ðức Phật (Buddha), Giáo Pháp (Dhamma), và Chư Tăng 
(Sa�gha).  

Hành giả có thể trục xuất ñược hoài nghi nhờ sáu pháp này, nhưng cuối cùng chỉ khi hành 
giả chứng ñắc tầng thánh thứ nhất (Tu-ñà-hoàn ðạo) tuyệt diệt hoài nghi thì nó mới không khởi 
lên trong tương lai nữa mà thôi. 

 
Những ðoạn Trích Từ Kinh Sa-môn Quả (Sāmaññaphala Sutta) của Trường Bộ 

Kinh (Dīghā Nikāya) và Chú Giải 
 
Trước hết tôi sẽ ñưa ra ñây một ñoạn trích từ kinh Sa-môn Quả (Samaññaphala Sutta), ở 

ñây ðức Phật nói với ñức vua A-xà-thế (Ajātasatu) như vầy: 
‘Sau khi �ã t_ bR tham ái �"i v(i th; gian, vi 'y s"ng v(i tâm không tham; gIt rma tâm h;t 

tham ái. Sau khi �ã t_ bR sân h8n, vi 'y s"ng v(i tâm quGng �ai, cGm thông �"i v(i s6 an vui hanh 
phúc c:a t't cG chúng sinh; gIt rma tâm h;t sân h8n. Sau khi �ã t_ bR hôn trNm và thuy miên, vi 'y 
s"ng v(i t#Cng ánh sáng, chánh niWm và t\nh giác; vi 'y gIt rma tâm h;t hôn trNm và thuy miên. Sau 
khi �ã t_ bR trao cm và h"i h8n, vi 'y s"ng thoGi mái v(i chính mình, v(i mIt cái tâm bình l]ng; vi 'y 
gIt rma tâm h;t trao cm và h"i h8n. Sau khi �ã t_ bR hoài nghi, vi 'y s"ng nh# ng#>i �ã thoát khRi 
nghi, không l#Mng l6 �"i v(i nh�ng thiWn pháp; vi 'y gIt rma tâm h;t hoài nghi. 

‘Th#a �ai V#�ng, giG sm có mIt ng#>i �i vay n� và dùng nó vào viWc kinh doanh c:a mình, và 
công viWc c:a anh ta thành công, nh> th; anh ta có th� trG h;t n� cQ và ti1n còn lai �: �� nuôi d#Mng 
v� con. Ng#>i 'y suy xét v1 �i1u này và nh> v8y cGm th'y hài lòng, sung s#(ng.  

‘Lai n�a, th#a �ai V#�ng, giG sm có mIt ng#>i bi bWnh, "m �au trNm trong, �au �(n, vì th; mà 
ng#>i 'y không th� th#Cng thBc �#�c các món qn và sBc khor suy y;u. Sau mIt th>i gian ng#>i 'y khRi 
bWnh, th#Cng thBc �#�c các món qn và phuc hLi th� l6c. Ng#>i 'y suy xét v1 �i1u này và nh> v8y cGm 
th'y hài lòng, sung s#(ng. 

‘Lai n�a, th#a �ai V#�ng, giG sm mIt ng#>i bi giam trong tù. Sau mIt th>i gian ng#>i 'y �#�c 
thG ra khRi nhà tù, an toàn, an ,n, không có m't mát tài sGn. Ng#>i 'y suy xét v1 �i1u này, và nh> 
v8y ng#>i 'y cGm th'y hài lòng, sung s#(ng. 

‘Lai n�a th#a �ai V#�ng, giG sm mIt ng#>i bi làm nô lW, không �#�c t6 ch:, phGi phuc vu cho 
nh�ng ng#>i khác, không th� �i n�i nào hEn mu"n. Sau mIt th>i gian ng#>i 'y �#�c phóng thích khRi 
cGnh nô lW và l'y lai quy1n t6 ch: c:a mình; ng#>i 'y không còn phGi phuc vu cho nh�ng ng#>i khác 



 27 

n�a mà là mIt con ng#>i t6 do có th� �i n�i �âu hEn mu"n �i. Ng#>i 'y suy xét �;n �i1u này và nh> 
v8y cGm th'y hài lòng, sung s#(ng. 

‘Lai n�a, th#a �ai V#�ng, giG sm mIt ng#>i mang theo c:a cGi và tài sGn �i ngang qua sa mac 
C �ây th6c phsm khan hi;m và nh�ng hi�m nguy lai r't nhi1u. Sau mIt th>i gian ng#>i 'y v#�t qua 
�#�c sa mac và v1 �;n làng an toàn, an ,n không có hi�m nguy. Ng#>i 'y suy xét lai �i1u này và nh> 
v8y cGm th'y hài lòng, sung s#(ng. 

‘T#�ng t6 nh# v8y, th#a �ai V#�ng, khi mIt vi T�-kheo th'y r`ng nqm tri1n cái này ch#a �#�c 
�oan tr_ trong t6 thân, ng#>i 'y xem �ó nh# mIt ng#>i mang n�, nh# ng#>i bWnh, nh# bi giam hãm 
trong tù, nh# kr nô lW, và nh# mIt con �#>ng nguy hi�m. 

‘Nh#ng khi vi 'y th'y r`ng nqm tri1n cái này �ã �#�c �oan tr_ trong t6 thân, vi 'y xem �ó 
nh# thoát khRi n� nNn, nh# ng#>i lành manh, nh# thoát khRi tù tIi, nh# thoát ki;p nô lW, và nh# mIt 
n�i an toàn v8y. 

‘Khi vi 'y th'y r`ng nqm tri1n cái �ã �#�c �oan tr_ trong t6 thân, hân hoan sanh. Khi vi 'y 
�#�c hân hoan, ht sanh. Khi tâm vi 'y tràn �Ny v(i ht, thì thân trC nên khinh an; do thân khinh an, 
vi 'y cGm nghiWm lac tho; do lac, tâm vi 'y trC nên �inh tunh. 

‘Hoàn toàn ly duc, ly các b't thiWn pháp, vi 'y nh8p vào và an trú trong s� thi1n…nhi 
thi1n…tam thi1n…tB thi1n.’ 
 

ðến ñây tôi sẽ ñưa ra cho quý vị những trích ñoạn từ chú giải, giải thích 
những ví dụ về năm triền cái và sự ñoạn trừ của chúng như ñã ñề cập trong 
các ñoạn trên: 

 
Ng/Li !i vay n, ng/Li khác và tiêu xài hoang phí h�t món ti�n !ó thì không th; bZo v� !/,c 

mình khi ch4 n, !�n !òi, ho sU nói n�ng vNi anh ta m�t cách khó nghe, ho<c ho sU trói anh ta lai và 
!ánh !3p anh ta; anh ta phZi chiu !�ng t�t cZ nh'ng chuy�n này, và món n, là lý do anh ta phZi chiu 
!�ng nó. T/[ng t�, n�u m�t ng/Li kh\i lên tham duc !$i vNi m�t ng/Li khác và l�y (ng/Li �y) làm !$i 
t/,ng c4a tâm tham, thLi y phZi hoàn toàn chiu !�ng khi ng/Li �y nói vNi y m�t cách khó nghe, hay 
khi ng/Li !ó trói y và !ánh !3p y; và lòng duc c4a y là lý do khi�n y phZi chiu !�ng !i�u !ó. M�t ví du 
là tr/Lng h,p c4a nh'ng ng/Li phu n' bi !ánh !3p b\i nh'ng gia ch4 (tAc chBng c4a ho). Nh/ v3y 
tham duc phZi !/,c xem nh/ món n,. 

 
M�t ng/Li, sau khi !ã vay n,, dùng nó vào vi�c kinh doanh c4a mình và !/,c thành công. 

Anh ta nghF, ‘Món n� này là mIt trC ngai chính,’ vì th� anh ta trZ h�t món n, cùng vNi ti�n lLi và xé 
b` gi�y hen trZ n,. Tb !ó tr\ !i không ai g\i gi�y báo hay th[ (nhEc anh ta v1 món n�) n'a. Khi anh ta 
th�y ng/Li ch4 n, anh ta có th; !Ang d3y hay cA ngBi yên trên gh� c4a mình, tuO thích. Tai sao v3y? vì 
anh ta không còn bi ràng bu�c vào ho, không còn bi l� thu�c vào ho n'a. T/[ng t�, m�t vi TO-kheo 
nghF, ‘Tham duc là trC ngai chính,’ vì th� vi �y tu t3p sáu pháp và !oan trb duc tham tri�n cái. Khi vi 
�y !ã !oan trb !/,c duc tham tri�n cái nh/ v3y, lúc !ó ceng nh/ ng/Li thoát n, không còn cZm th�y 
s, hãi hay lo âu khi nhìn th�y ch4 n, nh/ th� nào, vi TO-kheo ceng không cZm th�y dính mfc hay ràng 
bu�c !$i vNi b�t kO ngoai cZnh nào nh/ th�. Cho dù vi �y có th�y nh'ng hình dáng !ep tuy�t trIn thì 
phi�n não ceng không t�n công vi �y. Do !ó HAc Th� Tôn mNi nói rCng !oan trb duc tham ceng gi$ng 
nh/ thoát kh`i n, nIn v3y. 

 
Ng/Li bi khh s\ vNi chAng b�nh !au m3t, n�u có !/,c ng/Li ta cho nh'ng món nh/ m3t ong và 

!/Lng, anh ta ceng sU không th/\ng thAc !/,c h/[ng vi c4a chúng do b�nh !au m3t c4a mình. Th3m 
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chí anh ta còn nhh nh'ng món �y ra vì nghF chúng !fng. T/[ng t�, n�u m�t ng/Li vNi n�i tâm sân h3n 
!/,c vi thIy có lòng tb min giáo giNi dù chj qua loa thôi, y ceng sU không ch�p nh3n lLi giáo giNi �y. 
Th3m chí còn bác b` nó, nói rCng ‘ThIy !ã áp bAc tôi quá nhi�u rBi!’ và b` !i. Ceng nh/ ng/Li bi khh 
s\ vì chAng !au m3t không th; th/\ng thAc !/,c h/[ng vi c4a m3t ong nh/ th� nào, ng/Li bi khh s\ 
vNi sân h3n ceng th�, không th; th/\ng thAc !/,c h/[ng vi c4a giáo pháp HAc Ph3t, !ó là, lac c4a b3c 
thi�n (Jh7na)…. Vì v3y, sân h3n phZi !/,c xem nh/ m�t chAng b�nh. 

 
M�t ng/Li khh s\ vNi b�nh !au m3t bi�t ch� ng� b�nh �y bCng cách u$ng thu$c. Tb !ó tr\ !i 

anh ta th/\ng thAc !/,c h/[ng vi c4a nh'ng thA nh/ m3t ong và !/Lng. T/[ng t�, m�t vi TO-kheo 
(Bhikkhu) nghF, ‘Sân h3n là nguyên nhân chính c4a tai hoa,’ vì th� vi �y tu t3p sáu pháp và !oan trb 
!/,c sân tri�n cái. Khi vi �y !ã !oan trb !/,c sân h3n, thì nh/ ng/Li kh`i b�nh !au m3t �n !/,c 
nh'ng thA nh/ m3t ong hay !/Lng và thích thú vNi h/[ng vi c4a chúng th� nào, vi TO-kheo ceng v3y, 
sau khi thành kính ti�p nh3n nh'ng hoc giNi nh/ nh'ng công b$ liên quan !�n cách c/ xq (hanh),…vi 
�y hoc t3p chúng và thích thú chúng. Do !ó, !Ac Th� Tôn mNi nói rCng s� !oan trb sân h3n ceng gi$ng 
nh/ !/,c sAc kh`e t$t v3y. 

 
Vào ngày lr h�i m�t ng/Li bi nh$t trong tù không th; th�y !/,c !oan !Iu, !oan gi'a và !oan 

cu$i c4a lr h�i. N�u nh/ hôm sau y !/,c thZ ra, và nghe ng/Li ta nói, ‘s, hôm qua có m�t lr h�i th3t là 
vui! VNi nh'ng !i�u múa, nh'ng bài hát nh/ v3y, nh/ v3y!’ y không th; trZ lLi gì !/,c. Lý do tai sao? 
B\i vì bZn thân y không có tham d� lr h�i. T/[ng t�, n�u m�t vi TO-kheo bi hôn trIm và thuy miên áp 
!Zo khi buhi thuy�t Pháp (Dhamma) nói v� nh'ng pháp môn khác nhau dirn ra, vi �y không th; hi;u 
!oan !Iu, !oan gi'a, và !oan cu$i c4a bài Pháp. Khi buhi thuy�t Pháp ch�m dAt vi �y nghe moi ng/Li 
tán d/[ng thLi Pháp, ‘s, th3t là m�t thLi Pháp tuy�t di�u! vNi nh'ng lý lU, và nh'ng ví du nh/ v3y, 
nh/ v3y!’ nh/ng vi �y không th; !/a ra m�t câu trZ lLi. Vì lý do gì? Vì vi �y bi hôn trIm và thuy miên 
chi�n thfng và không th; th/\ng thAc !/,c thLi Pháp. Vì th� hôn trIm và thuy miên phZi !/,c xem 
nh/ bi giam hãm trong tù v3y. 

 
M�t ng/Li bi nh$t trong tù vào m�t ngày lr h�i. Vào ngày lr h�i sau y nghF, ‘Tr/Nc !ây, do dr 

duôi, ta !ã bi nh$t trong tù, và vì v3y ta không th/\ng thAc !/,c lr h�i. Bây giL ta sU th3n trong l/u 
ý.’ Nh/ v3y ng/Li �y tr\ nên th3n trong, vì th� mà nh'ng kv x�u không có c[ h�i (!; làm cho y bi tù). 
Sau khi th/\ng thAc lr h�i, y th$t lên nh'ng lLi vui s/Nng, ‘s, th3t m�t lr h�i tuy�t vLi! Ô, th3t là m�t 
lr h�i tuy�t vLi!’ T/[ng t�, vi TO-kheo nghF, ‘Hôn trIm và thuy miên là nguyên nhân chính c4a tai 
hoa,’ vì th� vi �y tu t3p sáu pháp và !oan trb hôn trIm và thuy miên. Khi vi �y !ã !oan trb !/,c hôn 
trIm và thuy miên, thì, nh/ ng/Li thoát kh`i tù t�i th/\ng thAc !/,c !oan !Iu, !oan gi'a và !oan 
cu$i c4a lr h�i th3m chí trong cZ tuIn lr, th� nào, vi TO-kheo ceng v3y, th/\ng thAc !/,c !oan !Iu, 
!oan gi'a và !oan cu$i c4a Pháp (Dhamma) và chAng !fc Alahán Thánh Hao cùng vNi tA tu� phân 
tích. Do !ó HAc Th� Tôn mNi nói rCng s� !oan trb hôn trIm và thuy miên ceng gi$ng nh/ thoát kh`i 
tù t�i v3y.  

 
M�t ng/Li nô l�, ngay cZ khi !ang vui ch[i tai m�t lr h�i, ceng có th; bi ch4 nhân sai bZo: 

‘Này có công vi�c khyn c�p cho mi làm !ây. Hãy !i !�n !ó nhanh lên! N�u mi không !i, ta sU ch<t 
chân ch<t tay mi, ta sU cft tai cft mei mi !�y!’ Nh/ v3y y phZi nhanh chóng mà !i làm và không !/,c 
th/\ng thAc !oan !Iu, !oan gi'a và !oan cu$i c4a lr h�i. Vì sao? Vì y phZi phuc tùng cho nh'ng 
ng/Li khác v3y. T/[ng t�, khi m�t ng/Li không thi�n xZo trong Lu3t (Vinaya) !i vào rbng s$ng !�c c/ 
(hành thi�n), vi �y có th; mfc phZi m�t giNi t�i nh` nào !ó, ngay cZ nh3n thit không !/,c phép (tho 
dung) là thit !/,c phép (tho dung). Th� là vi �y phZi tb b` s� !�c c/ c4a mình. Tai sao? Vì vi �y !ã bi 
trao cq và h$i h3n áp !Zo. Nh/ v3y trao cq và h$i h3n phZi !/,c xem nh/ tình trang nô l�. 
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M�t ng/Li nô l�, vNi s� giúp !z c4a m�t ng/Li ban, !/a ti�n cho ch4 nhân c4a y và giZi thoát y 

kh`i tình trang nô l�. Tb !ó tr\ !i y có th; làm nh'ng gì tuO theo ý mu$n c4a y. T/[ng t�, vi TO-kheo 
nghF, ‘Trao cq và h$i h3n là nguyên nhân chính c4a tai hoa,’ vì th� vi �y tu t3p sáu pháp và !oan trb 
trao cq và h$i h3n. Khi vi �y !ã !oan trb !/,c trao cq và h$i h3n, thì, ceng nh/ ng/Li !/,c t� do có 
th; làm nh'ng gì mình mu$n không ai có th; dùng ve l�c ng�n không cho ho làm !i�u !ó, vi TO-kheo 
ceng v3y an vui th�c hành giZi thoát !ao, và trao cq và h$i h3n không th; dùng sAc manh ng�n cZn 
không cho vi �y làm !i�u !ó. Vì th� HAc Th� Tôn mNi nói rCng s� !oan trb trao cq và h$i h3n ceng 
gi$ng nh/ thoát kh`i tình trang nô l� v3y. 

 
M�t ng/Li !i trên con !/Lng hoang vfng, sau khi !ã nhìn th�y nguy c[ cho nh'ng tay !ao t<c 

nhZy ra gi�t ng/Li, tr\ nên lo lfng và s, hãi, ngay cZ vNi âm thanh xào xac c4a m�t cành cây  hay c4a 
m�t con chim y ceng nghF rCng ‘Nh'ng tay !ao t<c !ã !�n!’ Y !i tNi tr/Nc (m�t chút), dbng lai, và xoay 
l/ng. CA nh/ th� su$t cu�c hành trình nh'ng ch� y dbng nhi�u h[n cZ nh'ng ch� y !i. Y v� !�n n[i an 
toàn vNi !Iy lo lfng và khó kh�n, ho<c có th; y hoàn toàn không v� !/,c !�n n[i n'a là khác. T/[ng 
t�, n�u hoài nghi v� tám tr/Lng h,p !ã kh\i lên n[i m�t ng/Li, y sU ti�p tuc hoài nghi, không hi;u ‘B3c 
Hao S/ có Giác Ng� hay không?’ và sU không th; nào giZi quy�t (nghi) và ch�p nh3n nó vNi ni�m tin.  
Do không th; nào quy�t nghi và ch�p nh3n vNi ni�m tin, ng/Li �y không !at !�n !ao và quZ. Nh/ v3y, 
ceng nh/ ng/Li l' hành trên hoang l�, do hoài nghi không bi�t có nh'ng tay !ao t<c hay không, cA liên 
tuc nhi lên tình trang l/zng l� và do d�, thi�u ni�m tin và hoZng s,, tao ra m�t ch/Nng ngai trong vi�c 
!i !�n n[i an toàn c4a anh ta th� nào, vi TO-kheo ceng v3y do hoài nghi không bi�t Hao S/ có phZi là 
m�t B3c Giác Ng� hay không, cA liên tuc kh[i d3y tình trang l/zng l� và do d�, thi�u ni�m tin và 
hoZng s,, tao ra m�t ch/Nng ngai trong vi�c !i !�n Thánh cZnh c4a mình (cZnh giNi c4a các B3c 
Thánh). Nh/ v3y hoài nghi phZi !/,c xem nh/ m�t con !/Lng hoang vfng. 

M�t ng/Li khov manh, sau khi !ã cIm nh'ng v3t có giá tri lNn trong tay, có th; du hành qua 
sa mac, võ trang !Iy !4 cùng vNi nh'ng tuO tùng c4a mình. Bon !ao t<c th�y ng/Li �y tb xa ceng sU 
b` chay. Sau khi v/,t qua sa mac và !�n m�t n[i an toàn, y sU vô cùng sung s/Nng và hB h\i. T/[ng 
t�, vi TO-kheo nghF, ‘Hoài nghi là nguyên nhân chính c4a tai hoa,’ vì th� vi �y tu t3p sáu pháp và 
!oan trb hoài nghi tri�n cái. Khi vi �y !ã !oan trb !/,c hoài nghi, thì, nh/ ng/Li !àn ông khov manh 
võ trang !Iy !4 cùng vNi nh'ng tuO tùng c4a mình, không s, hãi, và xem nh'ng tên !ao t<c kia không 
h[n c` rác, an toàn !i trong sa mac và !�n m�t n[i an toàn, vi TO-kheo ceng v3y v/,t qua sa mac tà 
hanh !�n n[i an toàn t$i th/,ng, tAc s� b�t tq hay Ni�t-bàn. Do !ó HAc Th� Tôn mNi nói rCng s� 
!oan trb hoài nghi ceng gi$ng nh/ m�t n[i an toàn v3y. 

Hoan tb s� !oan trb duc tham cho !�n cZm nghi�m lac tho b\i m�t ng/Li có s� yên tinh n[i 
thân !/,c nói là thu�c v� s� tu t3p chuyn bi !inh, chA không phZi tu t3p an chj !inh. Nh/ng trong 
tr/Lng h,p khi mà tâm c4a m�t ng/Li có lac tr\ thành !inh, thì cZ chuyn bi !inh và an chj !inh !/,c 
nói tNi, vì lac là nhân gIn cho !inh ceng nh/ cho s� tu t3p c3n hành (!inh), và b\i vì an chj c4a s[ 
thi�n v.v… !/,c thành t�u nhL (ph/[ng ti�n) t/[ng quan nhân và quZ. Nói khác h[n, gi$ng nh/ lac 
c4a giai !oan chuyn bi, lac c4a an chj ceng là m�t nhân cho an chj !inh v3y 
ðây là sự giải thích từ chú giải. 

      
 

ðừng Dừng Lại Khi Chưa ðến ðích 
 

Mặc dù năm triền cái có thể ñược ñè nén bằng Jhāna (bậc thiền) và ñoạn trừ tạm thời 
bằng tuệ Minh sát (Vipassanā, song nếu chúng chưa ñược bứng gốc bằng ñạo tuệ, chắc chắn 
chúng vẫn khởi lên trở lại trong tương lai. Nói khác hơn khi quý vị mất Jhāna (thiền) và tuệ 
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minh sát, các loại tai hoạ khác nhau có thể xảy ñến cho quý vị. ðể chứng minh tầm quan trọng 
của việc nỗ lực liên tục cho ñến khi ñạt ñến thánh ñạo và thánh quả, tôi sẽ liên hệ ở ñây một câu 
chuyện ñược ghi lại trong Sammoha-vinodanī, chú giải của Vibha�ga (B� Phân Tích, m�t trong bZy 
b� sách c4a Tang Di�u Pháp): 

Một vị Trưởng-lão nọ là bậc ñã ñoạn tận các lậu hoặc (ám ch\ mIt b8c Alahán) nghĩ ñến việc 
ñi ñảnh lễ tại ngôi ðại ðiện (thờ Xá-lợi ðức Phật) và cây ðại Thọ Bồ-ñề (tại Anurādhapurā). 
Tháp tùng ngài là một vị Sa-di có các thiền chứng phục vụ như một thị giả, vì ngài từ một vùng 
quê ñến ngôi ðại Tự này. Khi Tăng-chúng ñi ñảnh lễ ngôi ðại ðiện chiều hôm ấy, ngài không ñi 
theo họ (ñể ñảnh lễ). Vì sao? Vì những vị ñã ñoạn tận các lậu hoặc tin Tam Bảo là rất thiêng 
liêng. Do ñó khi Tăng-chúng ñảnh lễ xong và trở về, vào cái giờ mà mọi người ñang ăn bữa tối, 
ngài ra ñi một mình không thông báo cho vị Sa-di, với ý ñịnh ñảnh lễ ngôi ðại ðiện. 

Vị Sa-di nghĩ: ‘Tại sao Trưởng-lão lại ñi ra ngoài một mình vào cái giờ bất thường 
như thế này? Ta sẽ khám phá xem.’ Và vị ấy ñi ra ngoài lần theo những bước chân của thầy tế 
ñộ1. Không hay biết sự hiện diện của Sa-di do không tác ý2, vị Trưởng-lão ñi lên và vào trong 
khuôn viên của ngôi ðaị ðiện bằng cổng nam. Vị Sa-di, theo dấu chân ngài, cũng ñi lên. Khi vị 
Trưởng-lão nhìn ñăm ñăm vào ngôi ðại ðiện, ngài cảm thấy say mê với hình ảnh ðấng Giác 
Ngộ kể như ñối tượng và, tập trung toàn tâm toàn ý của mình, ngài ñảnh lễ ngôi ðại ðiện với 
niềm hỷ lạc vô biên. Nhìn thấy cách ngài ñảnh lễ, vị Sa-di  nghĩ: ‘Thầy tế ñộ của ta ñảnh lễ với 
lòng tràn ñầy niềm hoan hỷ. Nếu như ngài có những bông hoa và dâng lên cúng dường thì 
sao nhỉ?’ 

Sau khi ñảnh lễ xong, vị Trưởng-lão ñứng dậy và với hai tay chắp lại với nhau ở trên ñầu 
nhìn vào ngôi ðại ðiện. Vị Sa-di ñằng hắng cho ngài biết có sự hiện diện của mình. Vị Trưởng-
lão quay lại nhìn chú và hỏi: ‘Ngươi ñến khi nào?’ 

‘Khi ngài ñang ñảnh lễ ngôi ðại ðiện, bạch Trưởng-lão. Ngài ñã ñảnh lễ ñiện thờ với 
niềm hoan hỷ vô cùng tận. Nếu như ngài có những bông hoa ñể dâng lên cúng dường thì sao 
ạ?’ 

‘ðúng vậy, này Sa-di. Không ở nơi nào khác tập trung ñược nhiều xá-lợi như ở ngôi 
ñiện thờ này. Ở một nơi tưởng niệm vĩ ñại không ñâu sánh bằng như thế, nếu có hương hoa 
ai lại không muốn dâng lên cúng dường chứ?’ 

Vị Sa-di nói: ‘Hãy chờ, bạch Trưởng-lão, Con sẽ trở lại.’ Nói như thế xong vị ấy nhập 
thiền (Jhāna) và, bằng năng lực thần thông của mình, bay ñến Hi-mã-lạp-sơn (Himalayas), vị ấy 
bỏ ñầy vào túi lọc nước3 của mình những bông hoa thơm, sắc màu tươi ñẹp nhất. Và trước khi vị 
Trưởng-lão ñến ñược cổng tây của ngôi ñiện thờ từ cổng nam, vị Sa-di ñã ñặt túi lọc nước ñựng 
ñầy hoa ấy vào tay ngài và nói: ‘Bạch Trưởng-lão, hãy dâng lên cúng dường.’ 

Trưởng-lão nói: ‘Những bông hoa này dường như quá ít, có phải vậy không?’ 
‘Cứ ñi, bạch Trưởng-lão, và khi cúng dường hoa hãy quán tưởng ñến những ân ñức 

của Bậc Giác Ngộ.’ 
Vị Trưởng-lão ñi lên bằng cầu thang của cổng tây và bắt ñầu cúng dường hoa trên sân 

thượng của hàng rào chấn song bên trong. Sân thượng ñầy hoa. Những bông hoa rơi xuống  tầng 
hai ngập lên ñến gối. Từ ñó ñi xuống, ngài cúng dường hoa tại chân hành lang. Nơi ñó cũng ñầy 
hoa. Thấy hoa ñã ñầy, ngài ñi xuống và rắc hoa trên nền ñất ở phía dưới. Trưởng-lão ñã rắc ñầy 
cả khuôn viên ñiện thờ. Khi tất cả ñã ñầy ngài nói: ‘Này Sa-di , hoa vẫn chưa hết.’ 

‘Hãy lộn ngược túi lọc nước lại, bạch Trưởng-lão.’ 
Lộn ngược xong, ngài lắc lắc cái túi và những bông hoa ñã hết. Trưởng-lão ñưa cái túi lọc 

nước lại cho vị Sa-di và nhiễu quanh ñiện thờ cùng với Bức Tường Voi ba vòng về bên phải và 

                                            
1 thầy tế ñộ là vị thầy cho xuất gia và dậy dỗ ñệ tử. 
2  ở ñây cần hiểu, mặc dù là một bậc Alahán, ngài có ñủ khả năng ñể biết chuyện này, nhưng do không sử dụng trí (ñể tác ý) 
nên ngài không biết mà thôi. 
3 Túi lọc nước: một túi vải như cái túi lọc café, ñược dùng ñể lọc nước uống (một trong tám vật dụng của vị Tỳ-kheo).  
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ñảnh lễ tại bốn cửa ñiện. Trên ñường trở về phòng, ngài nghĩ: ‘Sa-di  này thật là có năng khiếu 
về thần thông! Liệu y có thể giữ gìn ñược những năng lực thần thông ấy không?’ Và (bằng 
khả năng của mình) ngài thấy rằng y không thể, Trưởng-lão bèn nói với Sa-di: ‘Này Sa-di, hiện 
tại ông rất mạnh với những năng lực thần thông. Nhưng sau này, khi mà những năng lực ấy  
mấ ñit, ông sẽ phải húp cháo gạo bóp bằng tay của một cô gái thợ dệt mù ñấy.’ 

Chính do sự nông nỗi của tuổi trẻ mà vị Sa-di ñã không bị ñộng tâm bởi những lời nói 
của thầy tế ñộ mà còn yêu cầu ngài: ‘Hãy giải thích cho con một ñề tài thiền ñi, bạch Trưởng-
lão.’ Và y bỏ ñi như thể không nghe thấy gì, nghĩ rằng; ‘Thầy tế ñộ của ta ñang nói cái gì thế 
nhỉ?’ 

Sau khi ñảnh lễ tại ngôi ðại ðiện và ðại Thọ Bồ-ñề xong, vị Trưởng-lão bảo Sa-di cầm 
lấy bát và y (tăng-già-lê) của mình, và ñúng thời họ ñi ñến ðại Tự Kutelitissa. 

Vị Sa-di  không ñi khất thực theo thầy; mà sau khi hỏi: ‘Bạch Trưởng-lão, ngài sẽ ñi 
làng nào?’ khi y biết thầy tế ñộ của mình ñã ñi ñến tại cổng làng, y cầm lấy y bát của mình cũng 
như y bát của vị Trưởng-lão và,  phi hành bằng ñường hư không, y ñưa bát và y cho vị Trưởng-
lão rồi ñi vào làng khất thực. Mỗi lần như vậy, vị Trưởng-lão ñều cảnh báo: ‘Này Sa-di, chớ có 
hành ñộng như vậy. Thần thông của hàng phàm nhân (người chưa ñắc Thánh) không bền 
ñâu; chỉ cần lấy một cảnh sắc không thích hợp làm ñối tượng chúng lập tức ñứt ngay ñấy. Và 
sau khi mất một thiền chứng người ta không thể tiếp tục an trú vững chắc trong ñời phạm 
hạnh ñược ñâu.’ Nhưng vị Sa-di nghĩ: ‘Thầy tế ñộ của ta ñang nói cái gì vậy?’ và y không 
muốn nghe. Y vẫn tiếp tục làm như trước. 

ðảnh lễ những ngôi tháp thờ xá lợi tại ðại Tự Kutelitissa xong, ñúng thời Trưởng-lão ñi 
ñến ðại Tự Kupavena. Trong khi vị Trưởng-lão trú ở ñó, vị Sa-di tiếp tục sử dụng thần thông 
như trước. Thế rồi một hôm cô con gái của người thợ dệt xinh ñẹp, ñang ñộ tuổi thanh xuân ñi ra 
khỏi làng Kupavena, và cô ñi xuống một hồ sen ñể hái những bông hoa sen ở ñó, vừa làm vừa 
hát (như cô vẫn từng làm). Nhưng ñúng vào lúc ñó vị Sa-di bay ngang (qua hư không) trên hồ 
sen và, giống như người ñánh cá mù trong cái sàng!? Y bị tóm chặt trong tiếng hát của cô. Lập 
tức những năng lực thần thông của y biến mất và y (rơi) không khác một con quạ bị cắt cánh. 
Tuy nhên nhờ thiền chứng y không ñến nỗi rơi thẳng xuống nước, mà giống như một hạt bông 
chìm từ từ y dạt vào nghỉ trên bờ hồ sen. 

Nhanh chân, y chạy ñi ñưa y bát cho thầy tế ñộ và quay trở lại. Vị Trưởng-lão [Nghĩ] 
‘Thật ñúng như ta ñã ñoán trước; nếu y bị chướng ngại y sẽ không trở lại,’ vị Trưởng-lão 
không nói gì và lặng lẽ ñi vào làng khất thực. 

Vị Sa-di quay trở lại và ñứng trên bờ hồ sen chờ cô gái lội lên khỏi nước. Cô gái ñã thấy 
vị Sa-di bay qua hư không và [bây giờ] y ñã quay trở lại và ñang chờ, cô biết chắc chắn là vì cô 
mà y ñã trở nên bất mãn. ‘Xin lui lại, bạch Sa-di’ cô nói. Y làm theo như vậy. Cô bước lên khỏi 
nước và, sau khi ñã mặc quần áo vào, ñi ñến chỗ y. ‘Có chuyện gì thế, bạch Ngài?’ cô hỏi. 

Vị Sa-di kể lại sự tình của mình. Với nhiều lý lẽ cô gái chỉ ra cho thấy những nguy hiểm 
của ñời sống gia ñình và những lợi ích của ñời phạm hạnh [nhưng] dù hết lời dỗ dành cô vẫn 
không thể nào xua tan ñược sự bất mãn của y. [Suy nghĩ] ‘Chính vì ta mà y ñã mất những năng 
lực thần thông; bỏ y lúc này thật là không phải,’ cô bèn nói y ñứng chờ ở ñó. Cô chạy về nhà 
và kể lại cho cha mẹ mình những gì ñã xảy ra. Họ cùng ñi ñến và, mặc dù ñã cảnh báo y bằng 
nhiều cách, song vì y không chú ý ñến những lời họ nói: ‘Chớ có xem chúng tôi là một gia ñình 
sang cả, chúng tôi chỉ là những người thợ dệt. Liệu anh có thể làm công việc của người thợ 
dệt ñược không?’ Vị Sa-di nói: ‘Này cư sĩ, nếu tôi trở thành một người tại gia tôi sẽ làm công 
việc của người thợ dệt hay công việc của người ñan rổ rá cũng ñược. Có gì nào? Chớ có miễn 
cưỡng tôi một miếng vải [ñể tôi mặc như một người tại gia cư sĩ] .’ 

Sau khi ñưa cho y một miếng vải ñể quấn quanh hông, người thợ dệt ñưa y về nhà và gả 
con gái cho y. Học xong nghề dệt, y làm việc trong gian phòng lớn cùng với những người thợ 
dệt khác. Vợ của những người khác lo chuẩn bị bữa ăn từ sáng sớm và mang nó ñến gian phòng 
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lớn. Còn vợ của y không ñến liền. Trong khi những người khác ngưng công việc ñể ăn cơm, y 
phải ngồi rầu rĩ với con thoi. Cuối cùng thì vợ y cũng ñến. Y trách vợ: ‘Cô làm gì mà lâu thế 
mới ñến!’ 

Và khi những người phụ nữ biết rằng tâm [của một người ñàn ông] rất quan tâm ñến họ, 
họ thường ñối xử với y như kẻ nô lệ, cho dù y có là một vị Chuyển Luân Vương chăng nữa. Vì 
thế mà cô vợ trả lời như vầy: ‘Ở nhà người khác, rau củi, mắm muối và các thứ ñồ khác có 
sẵn, vả lại còn có người giúp việc cũng như tôi tớ từ ở ngoài ñến nữa. Còn tôi thì chỉ có một 
mình. Anh không biết trong nhà anh cái gì có, cái gì không. Nếu anh muốn ăn thì ăn; còn 
không muốn ăn thì ñừng ăn, vậy thôi.’ 

Y nói: ‘Chẳng những trưa trầy trưa trật cô mới mang cơm ñến mà lại còn nói với tôi 
bằng những lời xúc phạm như thế hả!’ Và thế là nổi cơn thịnh nộ, không tìm ra cái gì ñể ñánh 
cô vợ, y kéo cái cán con thoi ra khỏi con thoi và ném nó [vào cô ta]. Thấy nó bay tới, cô xoay 
người tránh. Vì ñầu của cán con thoi rất bén và vì cô ta xoay người qua một bên nên nó ñâm vào 
ñuôi mắt của cô ta và cắm chặt ở ñó. Lập tức cô ñưa hai tay lên bưng mắt. Máu tuôn ra từ vết 
thương.  

Ngay giây phút ấy y nhớ ñến lời nói của vị thầy tế ñộ. Thế là y bắt ñầu khóc rống lên 
trong tiếng nức nở: ‘Chính vì ñiều này mà thầy tế ñộ của ta nói: “Trong t#Jng lai s�p t/i ông s� húp 
cháo gao bóp b`ng tay c�a cô gái th[ dSt mù �ây sao.” Bây giờ những gì ngài tiên ñoán ñã trở thành 
sự thực. Ôi, ngài thấy xa biết chừng nào! Than ôi! 

Nghe thế những người kia nói: ‘Thôi ñủ rồi, này ông bạn, ñừng có khóc nữa. Có khóc  
con mắt hư cũng không lành lại ñược.’ 

Y nói: ‘Tôi không khóc vì lý do ñó. Mà tôi khóc vì ñiều này [ñiều thầy tế ñộ của tôi 
nói].’ Và y kể lại cho mọi người biết những gì ñã xảy ra. 

Từ câu chuyện trên chúng ta biết rằng ngưng hành thiền chỉ và thiền Minh-sát 
(Vipassanā) sẽ dẫn ñến tai hoạ như vậy. Và quý vị không nên theo tấm gương ñáng thương này 
mà hãy cố gắng thực hành liên tục cho ñến khi quý vị ñạt ñến thánh ñạo và thánh quả mới thôi. 

 
Sống Theo Pháp (Dhamma) 

 
Có lẽ sẽ thích hợp ñể tôi chấm dứt bài giảng ở ñây với bài kinh ñược gọi là ‘SAng Theo 

Pháp (Dhamma)’ trong A>guttara Nikāya (Tăng Chi Kinh): 
Lúc bấy giờ một vị Tỳ-kheo ñến thăm viếng ðức Thế Tôn, sau khi ñến vị ấy ñảnh lễ ðức 

Thế Tôn, ñảnh lễ xong vị ấy ngồi xuống một bên. Ngồi xong, vị ấy nói với ngài như sau: 
‘Bạch Thế Tôn, người ta nói: Sống theo Pháp, sống theo Pháp! Bạch Thế Tôn, 

một vị Tỳ-kheo sống theo Pháp là thế nào?’ 
‘Này Tỳ-kheo, hãy suy xét, một vị Tỳ-kheo tinh thông Pháp (Dhamma): Khế 

kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, 
Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng — vị ấy dành trọn cả ngày ñể học thuộc 
lòng Pháp-Dhamma; bỏ phế sống ñộc cư (ñể hành thiền) và không nỗ lực ñể an tịnh 
tự thân. Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ñó ñược nói  là nhanh chóng tinh thông kinh ñiển, 
nhưng không sống theo Pháp. 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét vị Tỳ-kheo dạy Pháp cho người khác một 
cách chi tiết như vị ấy ñã ñược nghe, như vị ấy ñã ñược học — vị ấy dành trọn cả ngày 
ñể thuyết phục những người khác về Pháp; bỏ phế sống ñộc cư (ñể hành thiền) và 
không nỗ lực ñể an tịnh tự thân. Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ñó ñược nói là nhanh chóng 
thuyết phục, nhưng không sống theo Pháp. 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét vị Tỳ-kheo lập lại ñầy ñủ Pháp, như vị ấy ñã 
ñược nghe, như vị ấy ñã ñược học nó — vị ấy dành trọn cả ngày ñể lập ñi lập lại Pháp; 



 33 

bỏ phế sống ñộc cư (ñể hành thiền) và không nỗ lực ñể an tịnh tự thân. Này Tỳ-kheo, 
vị Tỳ-kheo ñó ñược nói  là nhanh chóng lập lại Pháp, nhưng không sống theo Pháp. 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét, vị Tỳ-kheo hướng tâm ñến Pháp, tư duy 
Pháp, phản tỉnh Pháp, như vị ấy ñã ñược nghe, như vị ấy ñã ñược học — vị ấy dành 
trọn cả ngày ñể tư duy về Pháp; bỏ phế sống ñộc cư (ñể hành thiền) và không nỗ lực 
ñể an tịnh tự thân. Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo ñó ñược nói  là nhanh chóng tư duy Pháp, 
nhưng không sống theo Pháp. 

‘Nhưng, này Tỳ-kheo, lấy trường hợp vị Tỳ-kheo tinh thông Pháp (Dhamma): 
Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng — vị ấy không dành trọn cả ngày 
ñể học thuộc lòng Dhamma; không bỏ phế ñộc cư (ñể hành thiền) và nỗ lực ñể an tịnh 
tự thân. Này Tỳ-kheo, quả thực vị Tỳ-kheo ñó ñược nói  là người sống theo Pháp. 

‘Này Tỳ-kheo, thực sự như vậy Ta ñã nói về vị nhanh chóng tinh thông, vị 
nhanh chóng thuyết phục, vị nhanh chóng lập lại, vị nhanh chóng tư duy, và vị sống 
theo Pháp. 

‘Này Tỳ-kheo, những gì một vị ñạo sư cần phải làm cho các ñệ tử vì sự tốt ñẹp 
của họ, những ñiều ấy Như lai ñã làm xuất phát từ lòng bi mẫn,  từ lòng thương xót 
ñối với họ. Này Tỳ-kheo (hãy nhìn) ñây là những gốc cây, ñây là những ngôi nhà 
trống. Này Tỳ-kheo, hãy hành thiền, chớ có phóng dật; chớ ñể tự trách mình về sau. 
ðây là lời giáo giới của Ta cho ông.’ 
 
Trên ñây là những gì ðức Phật nói trong bài kinh gọi là ‘Sống Theo Pháp (Dhamma)’ 
C?u chúc quý vi hành thi5n thEt chuyên c?n và sAng �úng theo Pháp. 

 

H�i & ðáp 

 

- Câu Hỏi 1: Có phải Bát Thánh ðạo chỉ là ñạo lộ mở ñầu, không phải là ñạo lộ hỗn hợp? 
ðạo lộ mở ñầu là thế nào? Tại sao Bát Thánh ðạo không phải là ñạo lộ hỗn hợp? Có phảivì nó 
không bao gồm các pháp siêu thế? 

Trả Lời Câu Hỏi 1: ðạo lộ mở ñầu là ñạo lộ ñi trước sự sanh khởi của thánh ñạo, nó bao 
gồm tất cả các tuệ minh sát sanh trước ñạo tuệ. Bát Thánh ðạo không bao gồm vừa hiệp thế lẫn 
siêu thế ñạo, nhưng tôi nghĩ hành giả ñã hiểu lầm những gì tôi nói, bởi vì cái tôi muốn nói là ‘tứ 
niệm xứ là ñạo lộ mở ñầu’, chứ không phải ‘Bát Thánh ðạo là ñạo lộ mở ñầu’.  

Khi Kinh Tứ Niệm Xứ (Mahāsatipammhāna Sutta) nói rằng tứ niệm xứ là con ñường duy 
nhất, thì tất cả bảy (chi) ñạo khác ngấm ngầm cũng ñược bao hàm trong ñó, nhưng tám chi ñạo ở 
ñây chỉ ñề cập tới Bát Thánh ðạo hiệp thế. ðiều này có thể hiểu ñược, bởi vì Bát Thánh ðạo 
siêu thế lấy Niết-bàn làm ñối tượng, chứ không phải lấy thân (kāya), thọ (vedanā), tâm (citta), và 
Pháp (dhamma). Hơn nữa, mỗi tâm ñạo chỉ sanh lên có một lần, và tất nhiên cũng không thể 
khởi lên nối tiếp nhau trong bảy ngày, hay cho tới bảy năm. Nhưng trong Kinh ðức Phật nói 
rằng nếu một vị Tỳ-kheo thực hành Tứ Niệm Xứ một cách chuyên cần trong bảy ngày hay tối ña 
bảy năm, vị ấy sẽ ñạt ñến ñạo quả Alahán, hay ñạo quả bất lai. Từ hai ñiểm vừa nêu chúng ta có 
thể kết luận rằng tứ niệm xứ chỉ thuộc về ñạo lộ mở ñầu mà thôi. 
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 - Câu Hỏi 2: Thanh Tịnh ðạo (Visuddhimagga) không giải thích là khi hành pháp Tuỳ 
Niệm Phật nhất thiết phải hình dung hình ảnh của ðức Phật, lý do tại sao Sayadaw (Thầy) luôn 
luôn hướng dẫn các hành giả ở ñây trước tiên phải hình dung hình ảnh của ðức Phật vậy? 

Trả Lời Câu Hỏi 2: Trong Dhajagga Sutta ðức Phật dạy: ‘Mameva tasmi� samaye 
anussareyyātha: Itipiso bhagavā araha� sammāsambuddho vijjhācarana sampanno sugato 
lokavidū anuttaro purisadammasāratthi satthā devamanussāna� buddho bhagavā’ti — ‘Vào lúc 
có sự nguy hiểm, hãy nhớ ñến ta, và niệm tưởng như vầy: “Ngài quT thVc là dDc Th
 Tôn: BEc Dng 
cúng, chánh bi
n tri, minh hanh túc, thiSn thS, th
 gian giTi, vô th#[ng s4, �i5u ngV tr#[ng phu, thiên nhân s#, 

phEt, th
 tôn.”’ Do ñó, ở giai ñoạn ñầu của việc thực hành pháp tuỳ niệm Phật, trước tiên chúng ta 
phải hình dung hình ảnh của ðức Phật, nếu không thì làm sao chúng ta biết ñược những ân ñức 
mà chúng ta ñang niệm ấy là của ai? Khi ðức Phật còn tại thế người ta có thể hình dung ñược 
ðức Phật dễ dàng, nhưng bây giờ ðức Phật ñã nhập Niết-bàn quá lâu rồi, vì thế chúng ta chỉ có 
thể mường tượng hình ảnh một vị Phật và lấy hình ảnh ấy ñể thay thế cho ðức Phật. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng chỉ mường tượng hình ảnh của ðức Phật ở giai ñoạn ñầu của việc thực hành mà 
thôi, sau ñó chúng ta phải tập trung vào những ân ñức của ðức Phật, và lúc ñó hình ảnh của ðức 
Phật có biến mất cũng không thành vấn ñề.   

- Câu Hỏi 3: Trong thời Pháp ngày 21 tháng Ba Sayadaw có nói rằng khi một hành giả 
thực hành pháp duyên khởi phân biệt tương lai, người ấy phải phân biệt ñược trong một kiếp 
sống tương lai nào ñó vị ấy sẽ ñạt ñến ñạo quả Alahán, nhập vô dư Niết-bàn, và lúc ñó tất cả 
danh-sắc của vị ấy sẽ chấm dứt. Có phải tất cả mọi hành giả thực hành lên ñến giai ñoạn này ñều 
có thể phân biệt ñược như thế không? 

Trả Lời Câu Hỏi 3: Phải. Bởi vì sau ñó khi tu tập Sanh-Diệt Trí (Udayabbayañā�a), mỗi 
hành giả phải phân biệt hai loại (trạng thái) sanh và diệt của tất cả các hành, ñó là, sự sanh diệt 
trong từng sát-na của các hành (kha�ato udayabbaya) và sự sanh diệt theo nhân duyên của các 
hành (paccayato udayabbaya). 

Về  sự sanh diệt theo nhân duyên của các hành (paccayato udayabbaya), tôi sẽ giải thích 
nó với ví dụ về sắc. Trước tiên hành giả phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của sắc bằng 
cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởi1. Hành giả nhìn lại những sát-na cận tử 
của kiếp trước của mình, ñể thấy năm nhân quá khứ, những nhân khiến cho có sự sanh khởi của 
sắc nghiệp (sắc do nghiệp tạo — Kammaja-rūpa) trong kiếp này. Lúc ấy hành giả sẽ thấy rằng: 

1. Vô minh sanh khi�n cho sfc nghi�p sanh. 

2. Ái sanh khi�n cho sfc nghi�p sanh. 

3. Th4 sanh khi�n cho sfc nghi�p sanh. 

4. Các hành sanh khi�n cho sfc nghi�p sanh. 

5. Nghi�p (Kamma) sanh khi�n cho sfc nghi�p sanh. 

Kế ñó hành giả cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc tâm ( sắc do tâm tạo — 
cittaja-rūpa), sắc thời tiết (sắc do thời tiết tạo — Utuja-rūpa) và sắc vật thực (sắc do vật thực tạo 
— Āhāraja-rūpa)2. 

6. Hành giZ phân bi�t !; hi;u rCng tâm (là nhân) khi�n cho có sfc do tâm tao. 

7. Hành giZ phân bi�t !; hi;u rCng thLi ti�t (là nhân) khi�n cho có sfc do thLi ti�t tao. 

                                            
1 Phương pháp thứ năm phân biệt duyên khởi do Tôn giả Xá-lợi-phất giảng và ñược ghi lại trong Vô Ngại Giải 
ðạo(Paṭisambhidāmagga). Xem chi tiết trong Biết và Thấy, Tr 353. 
2 Về bốn loại nguồn gốc của sắc này, xem lại trong Biết & Thấy trang214-223. 
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8. Hành giZ phân bi�t !; hi;u rCng v3t th�c (là nhân) khi�n cho có sfc do v3t th�c tao. 

Sau khi hành giả ñã có thể phân biệt ñược sự sanh theo nhân duyên của sắc rồi, thì tiếp 
theo hành giả cố gắng thấy ñi thấy lại nhiều lần sự diệt của chúng, và nhân duyên diệt của 
chúng. Chẳng hạn, trong trường hợp của sắc, hành giả phân biệt sự diệt theo nhân duyên của sắc 
bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởi (xem lại ở trên). Hành giả nhìn về 
kiếp sống tương lai trong (kiếp) ñó hành giả trở hành một bậc A-la-hán, hành giả thấy rằng khi 
hành giả ñạt ñến ðạo & Quả A-la-hán (arahatamagga và arahataphala), tất cả mọi phiền não ñều 
diệt. Hành giả thấy rằng vào cuối của kiếp sống ñó tất cả các hành ñều ngưng lại: ñây là cái thấy 
trực tiếp Parinibbāna (sự nhập Niết-bàn) của hành giả khi không còn danh và sắc mới sanh lên 
nữa. Hành giả thấy rằng: 

1. Vô minh di�t khi�n cho sfc nghi�p (sfc do nghi�p sanh) di�t. 

2. Ái di�t khi�n cho sfc nghi�p di�t. 

3. Th4 di�t khi�n cho sfc nghi�p di�t. 

4. Các hành di�t khi�n cho sfc nghi�p di�t. 

5. Nghi�p di�t khi�n cho sfc nghi�p di�t.   

Kế ñó hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc tâm (sắc do tâm tạo), sắc 
thời tiết, và sắc vật thực. Hành giả thấy rằng: 

6. Tâm di�t khi�n cho sfc tâm (sfc do tâm sanh) di�t. 

7. ThLi ti�t di�t khi�n cho sfc thLi ti�t (sfc do thLi ti�t sanh) di�t. 

8. V3t th�c di�t khi�n cho sfc v3t th�c (sfc do v3t th�c sanh) di�t. 

Sau ñó hành giả phân biệt sự sanh và diệt của sắc theo nhân duyên cùng với nhau. 

Nếu như hành giả không thấy ñược kiếp sống cuối cùng trong tương lai, ở kiếp ñó hành 
giả sẽ ñoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não và ñạt ñến A-la-hán thánh quả, hành giả không thể nào 
phân biệt ñược sự sanh và diệt của các hành theo nhân duyên, mà chỉ phân biệt ñược sự sanh 
theo nhân duyên của các hành mà thôi. ðó là lý do vì sao việc phân biệt kiếp sống cuối trong 
tương lai là cần thiết. 

- Câu-Hỏi 4: Lý do chính trong trường hợp này là gì, nếu một người muốn trở thành một 
bậc A-la-hán thường thôi, sau khi ñã phân biệt năm, mười hay nhiều hơn nữa các kiếp sống 
trong tương lai nhưng vẫn không thấy ñược kiếp sống cuối trong tương lai của mình? 

- Trả Lời Câu Hỏi 4: Một trong những lý do khả dĩ là người ấy ñã nhận ñược một lời thọ 
ký xác ñịnh trong giáo pháp của một vị Phật trước. Nghĩa là có thể người ấy ñã ñược vị Phật ñó 
thọ ký rằng sau một thời gian lâu hơn thời gian mà hành giả vừa ñề cập (năm, mười v.v… kiếp 
sau) người ấy sẽ ñạt ñến Giác Ngộ. Một lý do khả dĩ khác là mặc dù người ấy chưa từng nhận 
ñược một lời thọ ký nào cả, song vị ấy ñã phát nguyện ñạt ñến giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp 
của một vị Phật tương lai khác. Chẳng hạn, có hai ngàn vị Tỳ-kheo Ni là bậc A-la-hán thường ñã 
nhập Vô-dư Niết-bàn cùng một ngày như bà Da-du-ñà-la (Yasodharā). Trong thời kỳ ðức Phật 
Nhiên ðăng Dīpa>kara, họ ñã cùng nhau phát nguyện giải thoát tử sanh luân hồi (Sa�sāra) 
trong giáo pháp của ðức Phật Thích-ca (Sakyamuni) của chúng ta. Mặc dù, ñể trở thành một vị 
A-la-hán thường không cần thiết phải tích tạo Ba-la-mật tới bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn ñại 
kiếp như vậy, song họ ñã phải ở lại trong vòng luân hồi từ thời ðức Phật Nhiên ðăng 
(Dīpa>kara) cho ñến thời kỳ của ðức Phật Thích-ca (Sakyamuni), chỉ vì nguyện vọng của họ. 
Tức là họ không nhận ñược lời thọ ký xác ñịnh, mà chỉ thực hiện một lời phát nguyện mà thôi. 



 36 

- Câu Hỏi 5: Một hành giả, do phân biệt mà biết ñược rằng sau chừng ấy kiếp nữa họ sẽ 
ñạt ñến A-la-hán Thánh quả, họ có cần phải phân biệt cùng số kiếp như vậy nữa trong quá khứ 
không? Chẳng hạn, nếu họ thấy rằng họ còn thêm mười kiếp sống trong tương lai, vậy họ có cần 
phân biệt mười kiếp sống trong quá khứ nữa không? 

Trả Lời Câu Hỏi  5:  

Trong kinh Duyên (Paccaya Sutta) của Tăng Chi Kinh (A�guttara Nikāya), ðức Phật nói 
rằng chúng ta phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ; và trong cuốn Sammohavinodanī, 
chú giải của bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) cũng có nói là vị Tỳ-kheo phải phân biệt ñể hiểu 
ñược rằng các kiếp sống trong quá khứ và tương lai chỉ là các (tiến trình) nhân và quả. Như vậy 
việc phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ là việc cần thiết phải làm, tuy nhiên cần phải phân 
biệt bao nhiêu kiếp sống trong quá khứ thì không thấy nói. 

Có vài lý do tại sao lại cần thiết phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ, chẳng hạn, 
thứ nhất ñể loại trừ hoài nghi liên quan ñến các kiếp sống quá khứ, hai nữa ñể loại trừ chấp thủ 
ñối với các kiếp quá khứ, và thứ ba là ñể phân biệt xem những hạt giống minh (vijjā) và hạnh 
(carana) ñã tích lũy trong quá khứ là gì. Chính vì lý do thứ ba này mà Tôi luôn luôn dạy các 
hành giả phân biệt ñể khám phá xem trong kiếp quá khứ nào họ ñã tích lũy ñủ những hạt giống 
trí tuệ Ba-la-mật cho mình ñể ñạt ñến sự giác ngộ trong kiếp hiện tại này. Còn việc họ cần phải 
phân biệt bao nhiêu kiếp sống tùy thuộc vào khả năng cá nhân của họ.  

- Câu Hỏi 6: Liệu thời gian chứng ñắc giác ngộ trong tương lai có thay ñổi không? Chẳng 
hạn, một hành giả có thể ñạt ñến quả vị Alahán sớm hơn hoặc trễ hơn thời gian mà vị ấy ñã phân 
biệt không? 

Trả Lời Câu Hỏi  6: Trừ phi người ấy nhận ñược một lời thọ ký xác ñịnh từ trước, còn 
không thì việc khi nào vị ấy sẽ ñạt ñến quả vị Alahán vẫn có thể thay ñổi. Chẳng hạn, thời ðức 
Phật có một người ñàn ông tên là Mahādhāna. ðức Phật nói rằng nếu người này từ bỏ thế gian 
(xuất gia) và thực hành Pháp trong giai ñoạn ñầu của cuộc ñời (tuổi thanh niên), ông ta sẽ ñắc 
quả Alahán; nếu người ñàn ông này từ bỏ thế gian và thực hành Pháp trong giai ñoạn thứ nhì của 
cuộc ñời (tuổi trung niên), ông ta sẽ ñạt ñến ñạo quả bất lai; còn nếu ông ta từ bỏ thế gian và 
thực hành Pháp trong giai ñoạn cuối của cuộc ñời (lão niên), ông ta sẽ ñạt ñến ñạo quả nhất lai. 
Tuy nhiên, khi ðức Phật gặp ông ta, ông ta ñã trở thành một kẻ ăn mày nghèo hèn, không thể 
thực hành Pháp, và cũng không còn khả năng ñể ñạt ñến bất kỳ ñạo quả nào. 

- Câu Hỏi 7: Bài Kinh Susīma (Susīma Sutta) có ñề cập ‘chúng tôi bi;t r`ng sanh tm �ã ch'm 
dBt, �>i pham hanh �ã �#�c thi;t l8p…’ và ‘pháp trú trí (dhammavvhitiñixa) phGi �at �;n tr#(c, sau �ó trí v1 
Ni;t-bàn m(i �Ec’. Liệu hai lời tuyên bố này có cùng một ý nghĩa như Sayadaw ñã ñề cập trong bài 

giảng ngày 21 tháng Ba không? Chẳng hạn, liệu ‘mIt hành giG do phân biWt mà bi;t �#�c r`ng trong 
mIt ki;p s"ng t#�ng lai nào �ó anh ta s* �at �;n Alahán Thánh quG’ có cùng ý nghĩa như ‘chúng tôi bi;t 
r`ng sanh và tm �ã ch'm dBt, �>i pham hanh �ã �#�c thi;t l8p…’ và ‘pháp trú trí (dhammavvhitiñixa) phGi 
�at �;n tr#(c, sau �ó trí v1 Ni;t-bàn m(i �Ec’ không? 

Trả Lời Câu Hỏi 7: Tôi nghĩ rằng hành giả ñã hiểu sai cả bài Kinh Susīma lẫn những gì 
tôi nói. Câu ‘Tôi bi;t r`ng sanh �ã t8n, pham hanh �ã thành, nh�ng gì cNn làm �ã làm xong, không còn gì 
phGi làm n�a’ là những lời thường ñược các vị Alahán dùng ñể thừa nhận sự chứng ñắc ñạo quả 
Alahán của mình, làm thế nào một người chỉ mới thực hành ñến tuệ phân biệt duyên khởi lại có 
thể ñưa ra một lời tuyên bố như vậy? 

Susīma ñã nghe nói rằng nhiều vị A-la-hán ñi ñến ðức Phật, và báo rằng họ ñã ñạt ñến 
quả vị A-la-hán. Vì thế Susīma mới hỏi các vị xem họ có tám thiền chứng và ngũ thông hay 
không. Các vị trả lời “Không’. ‘Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị ñạt 
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ñến qủa vị A-la-hán như thế nào?’ Lúc ñó các vị A-la-hán trả lời ‘Paññivimutti kho mayaz ivuso 

Susgma’: ‘Này hi1n giG Susgma, chúng tôi �at �;n s6 giGi thoát nh> trí tuW.’ Susīma không thể hiểu nổi 
ñiều này nên ông ta ñã hỏi ðức Phật câu hỏi nêu trên. ðức Phật nói, ‘Pubbe kho Susgma 
dhammavvhitiñixaz pacchi nibbine ñixaz.’ : ‘Pháp Trú Trí �;n tr#(c, �ao Trí l'y Ni;t-bàn làm �"i t#�ng 
�;n sau.’ 

ðiều này có nghĩa là gì? ðạo Trí không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ 
thông, mà nó là kết quả của các tuệ Minh-sát (Vipassanā). Vì thế ðạo Trí chỉ có thể khởi lên sau 
khi các tuệ Minh-sát (Vipassanā) ñã khởi lên; chứ không phải sau khi chứng bát thiền và ngũ 
thông. Trong bài kinh Susīma này, tất cả các tuệ (hay trí) Minh-sát ñều muốn nói tới Pháp Trú 
Trí. Ở ñây, pháp (các hiện tượng) là tất cả các hành (sa>khāra-dhamma), ‘pháp trú’ có nghĩa là 
‘lấy các hành làm ñối tượng’, và trí muốn nói tới trí hay tuệ minh sát. Như vậy Pháp Trú Trí là 
minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các hành, tức danh, sắc và các nhân 
của chúng. 

- Câu Hỏi 8: Theo những gì Sayadaw nói, thì ñể thực hành Vipassanā trước hết chúng ta 
phải phát triển ñịnh thật vững mạnh, nhưng các vị A-la-hán ñề cập trong Kinh Susīma không có 
ai chứng thiền (Jhāna) cả. Sayadaw có thể vui lòng giải thích sự giải thoát nhờ tuệ là như thế nào 
ñược không? 

Trả Lời Câu Hỏi 8: ‘Giải thoát nhờ tuệ’ là sự giải thoát ñạt ñược bằng việc thực hành cỗ 
xe thuần quán (thuần quán thừa), không có bất kỳ thiền chứng nào. Tuy nhiên, ñiều này không 
có nghĩa rằng giải thoát ấy có thể ñạt ñược mà không cần phải có ñịnh vững mạnh làm nền tảng. 
Những ai muốn ñạt ñến giải thoát ñều phải thực hành thiền (phân tích) tứ ñại,  tức là phân tích 
các ñặc tính của tứ ñại nơi thân. Các ñặc tính ñó là: cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ, lưu chảy, 
kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ, và ñẩy. Họ phải phân biệt các ñặc tính ấy cho tới khi thấy  thân của 
họ trở nên trong suốt và phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi họ tiếp tục ñể phân biệt tứ ñại trong thân 
trong suốt ấy hay (tiếp tục) ñể thấy những khoảng trống trong ñó, họ sẽ thấy những phân tử rất 
nhỏ sanh và diệt một cách nhanh chóng. Lúc ñó kể như họ ñã ñạt ñến sát-na ñịnh vững mạnh, 
ñịnh này có sức mạnh tương ñương với cận ñịnh. Dựa trên sát-na ñịnh vững mạnh này, họ phải 
phân tích thêm tất cả các loại phân tử nhỏ trong sáu môn và bốn mươi hai phần của thân, ñể 
phân biệt tất cả sắc cùng tột trong mỗi loại phân tử nhỏ ấy. Rồi họ phải phân biệt thêm danh 
cùng tột ñúng theo những tiến trình tâm nữa. Sau khi ñã phân biệt danh-sắc cùng tột bên trong 
và bên ngoài, họ phải phân biệt các nhân của danh-sắc. Lúc ñó họ mới có thể hiểu danh-sắc cả 
bên trong lẫn bên ngoài và các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, cho ñến khi họ ñạt 
ñến quả vị A-la-hán. 

- Câu Hỏi 9: Có phải hầu hết những hành giả ñã ñắc các bậc thiền (Jhāna) và thực hành 
thiền Minh-sát (Vipassana) ñến Hành Xả Trí ñều ñạt ñến Niết-bàn trong kiếp hiện tại này? Và 
hầu hết các bậc thánh ấy ñều tái sanh trong cõi sắc giới? 

Trả Lời Câu Hỏi 9: ðúng vậy, hầu hết những hành giả ñã ñắc các bậc thiền (Jhāna) và 
thực hành Minh-sát (Vipassana) ñến Hành Xả Trí ñều có thể ñạt ñến Niết-bàn trong kiếp này. 
Nếu họ không ñắc Niết-bàn, hầu hết trong họ sẽ ñắc nó trong kiếp kế. 

Còn về việc có phải hầu hết các bậc thánh ấy ñều tái sanh trong cõi sắc giới hay không, 
ñiều ñó tuỳ thuộc vào việc họ ñã ñạt ñến bao nhiêu thánh ñạo và thánh quả, cũng như họ ñã ñắc 
bậc thiền nào, và họ có ý ñịnh tái sanh ở ñâu. Bởi lẽ tất cả các bậc A-la-hán sẽ không còn tái 
sanh nữa, nên việc tái sanh cõi sắc giới ñối với họ là không có. Tất cả các bậc thánh Bất lai sẽ tái 
sanh nơi cõi sắc giới, có thể nói phần lớn trong họ sẽ tái sanh cõi tịnh cư thiên, nhưng họ cũng 
có thể chọn tái sanh trong một cõi sắc giới thấp hơn theo ước nguyện của họ. Chẳng hạn như 
Phạm Thiên Sahampati là một bậc thánh bất lai nhưng tái sanh trong cõi sơ thiền. Còn về các 
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bậc thánh nhất lai và nhập lưu, nếu họ ñã ñắc một hay nhiều hơn một bậc thiền, và có thể duy trì 
một trong những bậc thiền ấy cho ñến sát-na cận tử của họ, họ sẽ tái sanh trong cõi sắc giới hợp 
theo bậc thiền họ ñắc. Riêng những bậc nhất lai và nhập lưu không có một thiền chứng nào cả, 
họ chỉ có thể tái sanh trong cõi dục giới như một vị chư thiên hay con người mà thôi. 

Câu-Hỏi 10: Trong bài Pháp vừa rồi, Sayadaw có ñề cập: thiền tự nó chỉ có lợi ích, chứ 
không có hại; vấn ñề duy nhất là ngã mạn và chấp trước phát sanh sau khi hành thiền mà thôi. 
Làm thế nào ñể một người hành thiền có thể khám phá ra là ngã mạn và chấp trước ñã phát sinh 
trong tâm mình? Và làm cách nào ñể ngăn không cho chúng khởi lên? 

Trả Lời Câu Hỏi 10: Nếu người ấy có thể phân biệt ñược danh tối hậu, thì sẽ rất dễ cho 
họ ñể kiểm tra xem ngã mạn và chấp trước có khởi lên trong tâm mình hay không. Nếu người ấy 
không thể phân biệt ñược danh tối hậu, thì cũng không khó ñể người ấy kiểm tra chúng, bởi vì 
những trạng thái ấy rất rõ ràng. Chẳng hạn, nếu một hành giả ñã ñạt ñến các thiền chứng và coi 
thường những người không ñắc thiền, kể như ngã mạn ñã khởi lên nơi người ấy. Nói chung bất 
cứ khi nào người ấy có ý nghĩ so sánh mình với người khác, như ‘Hắn hay hơn ta’, ‘Ta hay hơn 
hắn’, hoặc ‘Chúng ta ñồng ñẳng như nhau’, thì ngã mạn ñã khởi lên nơi người ấy. 

Trong Kinh ðiển Pā�i có một câu chuyện về ngã mạn như sau: Một lần Tôn-giả A-nậu-
lâu-ñà (Anuruddha) ñã hỏi Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta): ‘Tôi có thể thấy một ngàn thái 
dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm, thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể ñạt ñến giải thoát? 
Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) trả lời: ‘Khi ông nói “Tôi có thể thấy một ngàn thái dương hệ chỉ 
với một thiên nhãn tâm” thì ñó là ngã mạn, và khi ông nói “tại sao tôi vẫn không thể ñạt ñến giải 
thoát?” là trạo cử.’ Sau khi nghe Ngài Xá-lợi-phất trả lời, Tôn-giả A-nâụ-lâu-ñà (Anuruddha) 
hiểu ra rằng ngã mạn và trạo cử chính là những chướng ngại cản trở con ñường giải thoát của 
mình vậy. 

ðể loại trừ ngã mạn và chấp trước, người ñang hành thiền minh sát Vipassanā  cần phải 
thường xuyên tuệ tri các hành, danh và sắc, là vô thường, khổ và vô ngã. Với minh sát trí về tam 
tướng hay ba ñặc tính này, vị ấy sẽ dần dần loại bỏ ñược những ảo tưởng về thường, lạc, và ngã 
ñối với tất cả các hành, từ ñó làm suy yếu ñi sự ngã mạn và chấp trước của mình. Khi ñạt ñến A-
la-hán Thánh ðạo nhờ hành thiền Vipassanā, thánh ñạo này sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền 
não, nhờ thế chúng sẽ không thể nào khởi sanh trong tương lai nữa. 

Còn ñối với những người không hành thiền Vipassanā, họ có thể ñè nén tạm thời ngã mạn 
và chấp trước bằng cách phản tỉnh sáng suốt. Họ sẽ phản tỉnh như vầy: “Ngã man và ch�p tr/Nc có 
hai cho ta, nó có th; khi�n cho ta phZi tái sanh vào b$n ác !ao (!ia nguc, nga qu�, súc sanh và Atula). N�u ta 
mu$n không t� hai mình, ta nên ch�p nh3n không ngã man và ch�p tr/Nc’, ho<c ‘Trong nghFa cùng t�t, th� 
gian này ch�ng có gì !; hãnh di�n và ch�p tr/Nc vào, v3y thì tai sao ta lai hãnh di�n và ch�p tr/Nc?’ Do phản 
tỉnh sáng suốt, chúng ta có thể thấy ñược những nguy hiểm của ngã mạn và chấp trước, và như 
vậy từ bỏ ñược chúng. 

- Câu Hỏi 11: Vị trí hiện nay của xứ Kuru là ở ñâu? 

Trả Lời Câu Hỏi 11: Theo một số học giả thì vị trí hiện nay của xứ Kuru là New Delhi, 
thủ ñô của Ấn-ñộ. 

- Câu Hỏi 12: Thế nào là sự khác nhau giữa niệm căn, niệm giác chi và chánh niệm? 
Người ta nói rằng chánh niệm của Bát Thánh ðạo chỉ nói ñến tứ niệm xứ có ñúng không?  

Trả Lời Câu Hỏi 12: Chúng là như nhau. Sở dĩ chúng mang những tên khác chỉ là vì ðức 
Phật giải thích niệm từ những góc ñộ khác nhau mà thôi. 

Bát Thánh ðạo có Bát Thánh ðạo hiệp thế và Bát Thánh ðạo siêu thế; tứ niệm xứ thuộc 
về chánh niệm hiệp thế. 
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- Câu Hỏi 13: Tuệ căn có thể biết ñược tợ tướng (pamibhāga-nimitta), và trạch pháp giác 
chi chũng có thể biết ñược tợ tướng (pamibhāga-nimitta), Vậy thế nào là sự khác nhau giữa tuệ 
căn và trạch pháp giác chi? 

Trả Lời Câu Hỏi 13: Tuệ căn và trạch pháp giác chi là như nhau; chúng chỉ là chánh kiến, 
trí tuệ tâm sở. 

ðể tránh cho các hành giả khỏi bị hiểu lầm rằng chúng chỉ có thể bắt tợ tướng (pamibhāga-
nimitta) làm ñối tượng, tôi sẽ giải thích các loại chánh kiến khác nhau cho mọi người cùng hiểu. 
Chúng ta có: chánh kiến thuộc thiền (ñịnh), chánh kiến thiền Minh-sát (Vipassanā), chánh kiến 
thuộc Thánh ðạo, và chánh kiến thuộc Thánh Quả. 

Thường thì ñối tượng của chánh kiến thiền ñịnh là tợ tướng (pamibhāga-nimitta) vốn là 
một khái niệm. Tuy nhiên một số chánh kiến thiền ñịnh có thể lấy thực tại cùng tột làm ñối 
tượng, chẳng hạn, chánh kiến của thức vô biên xứ lấy tâm thiền không vô biên xứ làm ñối tượng, 
chánh kiến của phi tưởng phi phi tưởng xứ lấy tâm thiền vô sở hữu xứ làm ñối tượng. Tuy nhiên, 
chánh kiến thiền ñịnh không qua trọng. 

Chánh kiến thiền Minh-sát (Vipassanā) gồm: 

1. Chánh kiến phân biệt Khổ Thánh ðế, tức phân biệt danh-sắc tối hậu. 

2. Chánh kiến phân biệt Nhân Sanh Khổ Thánh ðế, ñó là phân biệt duyên khởi. Nó cũng 
ñược gọi là chánh kiến thấy ñúng nghiệp là tài sản của mỗi người (kammassakatā 
sammādimmhi). 

3. Chánh kiến hiệp thế ñạo là chánh kiến phân biệt tất cả các hành (danh-sắc).  

Chánh kiến Thánh ðạo chỉ lấy sự diệt làm ñối tượng. Cần nhớ ở ñây là có hai loại diệt: 
vĩnh viễn diệt (accantanirodha) và biến hoại diệt (khayanirodha). Vĩnh viễn diệt là Niết-bàn, và 
chánh kiến lấy Niết-bàn làm ñối tượng và là chánh kiến siêu thế ñạo. Biến hoại diệt là giai ñoạn 
diệt của các hành, tức, giai ñoạn diệt của danh-sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến lấy sự 
diẹt này làm ñối tượng là chánh kiến hiệp thế ñạo. 

Chánh kiến Thánh Quả là tâm sở trí tuệ của tâm quả vốn luôn luôn lấy Niết-bàn làm ñối 
tượng. 

- Câu Hỏi 14: Chúng con cần phải chuẩn bị thân và tâm như thế nào trước khi tham dự 
một khoá thiền thất? 

Trả Lời Câu Hỏi 14: Quý vị phải hành thiền ñều ñặn ở nhà, chẳng hạn, một tiếng vào lúc 
buổi sáng và một tiếng trước khi ñi ngủ, như vậy ñể cho thân và tâm của quý vị quen với việc 
ngồi thiền. Nếu quý vị có những công việc gì phải làm, quý vị nên làm chúng trước hoặc sau 
khoá thiền thất. Nếu quý vị cứ luôn luôn nghĩ về những công việc ấy trong thời gian thiền thất, 
quý vị sẽ không thể nào hành thiền một cách toàn tâm toàn ý, và do ñó cũng không thể phát triển 
ñịnh sâu ñược. Vì thế quý vị phải bỏ chúng qua một bên trong thời gian hành thiền. Quý vị nên 
hiểu rõ giá trị của việc hành thiền và tận dụng cơ hội quý hiếm này ñể tích luỹ Ba-la-mật thiền 
vững mạnh. 

- Câu Hỏi 15: Nếu một người luôn luôn bận rộn với công việc của mình, như buôn bán, 
rồi những vấn ñề gia ñình, ñời sống hôn nhân, liệu họ có thể thành công trong thiền khi họ tham 
dự một khoá thiền không? 

ðức Phật có nói gì về tác ñộng của hôn nhân trên việc hành thiền? Liệu một người ñã có 
vợ hoặc chồng có hành thiền tốt ñược không? Nếu ñiều ñó là có thể, người ấy phải làm như thế 
nào? 
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Sau khi từ một khoá thiền trở lại với công việc hàng ngày, nhịp ñộ của cuộc sống rất 
nhanh, chứ không chậm và bình yên như trong thời gian khoá thiền. Chúng con sẽ duy trì ñược 
một nội tâm thanh thản và bình yên như vậy trong công việc như thế nào? 

Sau khi ñạt ñến sơ thiền, hay cho ñến tứ thiền với năm pháp thuần thục, nếu một hành giả 
sống dễ duôi và ñắm chìm trong các dục lạc, như ăn, uống, xem phim ảnh, ca hát, khiêu vũ, hay 
nếu họ quá tất bật với công việc, hoặc nếu họ bị bệnh và suy yếu, nhưng vẫn thiền mỗi ngày, 
liệu thiền của người ấy có xuống cấp không? Tại sao? 

Trả Lời Câu Hỏi 15: Thời ðức Phật, ở Sāvatthi (Xá-vệ) có bảy mươi triệu người. Năm 
mươi triệu trong ñó là các vị thánh ñệ tử tại gia của ðức Phật. Con số các vị thánh ñệ tử tại gia ở 
Rājagaha (Vương Xá) cũng vào khoảng năm mươi triệu. Hàng ngày họ sửa soạn thức ăn vào 
buổi sáng và cúng dường ñến chư Tăng (Sa>gha). Sau bữa ăn trưa, các vị tín nữ ñi ñến tu viện 
ñể nghe Pháp và hành thiền ở ñó. Họ trở về nhà trước lúc hoàng hôn. Buổi tối, các vị thiện nam 
ñi ñến tu viện ñể nghe Pháp và hành thiền ở ñó. Họ về nhà sáng sớm ngày hôm sau. Theo cách 
này họ hành Pháp (Dhamma) cho ñến mức có thể. Vì thế có rất nhiều vị thánh ñệ tử tại gia trong 
thời ðức Phật.  

Nếu quý vị muốn ñược là một người ñệ tử có lòng tin của ðức Phật, quý vị nên cố gắng 
bắt chước tấm gương của họ, bởi vì chỉ những vị thánh ñệ tử mới có niềm tin bất ñộng nơi ðức 
Phật mà thôi. Quý vị không nên cố gắng ñể trở thành những ñệ tử tại gia tân thời của ðức Phật. 
Quý vị có biết ñệ tử tại gia tân thời là thế nào không? Họ là những ñệ tử Phật chỉ vài giờ trong 
một tuần, ñặc biệt là khi cúng dường ñến các vị sư và nghe thuyết Pháp ngày Chủ nhật. Còn hầu 
hết thời giờ họ là những ñệ tử có niềm tin của vô tuyến truyền hình, của âm nhạc, xi-nê, báo chí, 
mua sắm, nói chuyện tầm phào, v.v… Vui lòng cho tôi biết quý vị muốn làm loại ñệ tử có niềm 
tin nào ñây? 

Quý vị không thể vừa ñắm chìm trong dục lạc vừa muốn duy trì ñịnh sâu cùng một lúc 
ñược, bởi vì dục lạc là một trong năm chướng ngại (triền cái) ñối với ñịnh. Nếu thực lòng quý vị 
muốn thành công trong thiền hay muốn duy trì thiền của mình, quý vị phải từ bỏ các dục lạc. 
Chớ ñừng lấy phiền não của quý vị như một cái cớ (bào chữa) cho việc không có thì giờ hành 
thiền. ðiều ñó thực sự là tai hại, vì nghiệp xấu của quý vị sẽ không chấp nhận một lời bào chữa 
như vậy, và chắc chắn nó sẽ kéo quý vị vào khổ cảnh trong kiếp sau. 

Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, quý vị nên dành thật nhiều thời gian cho việc 
hành thiền. Thiền trong một vài tuần lễ như vậy là quá ngắn, vì thế quý vị không nên trông ñợi 
nhiều từ nó. Tôi hiểu, là những người thế tục, quý vị rất bận rộn và có nhiều vấn ñề trong cuộc 
sống. Bởi lẽ có nhiều người trong quý vị gặp rất nhiều vấn ñề trong cuộc sống của mình, nên cho 
phép tôi ñược ñưa ra một ñề nghị: nếu quý vị trở thành một vị sư hay tu nữ thì thế nào?(quý vị 
có muốn xuất gia hay không?) 

- Câu Hỏi 16: Một hành giả sơ cơ có nên phớt lờ ánh sáng phát sanh do thiền khi nó xuất 
hiện không? Nếu người ấy phớt lờ nó, liệu ánh sáng ấy có biến mất và không bao giờ xuất hiện 
lại không? Sau khi theo những hướng dẫn của thiền sư ñể phớt lờ ánh sáng, tâm con trở nên bất 
an và không thể tập trung một cách yên ổn như trước, tai bắt ñầu chú ý ñến những âm thanh vô 
ích, niềm tin của con bị lung lay và cảm thấy muốn từ bỏ hành thiền. Có phải chướng ngại này là 
do nghiệp xấu trong quá khứ của con hay do Ma-vương (Māra) quấy phá? 

Trả Lời Câu Hỏi 16: ðiều ñó không phải do Nghiệp xấu trong quá khứ hay Māra gì cả. 
Khi ánh sáng lần ñầu tiên xuất hiện, thường thì nó không ổn ñịnh bởi vì thiền của hành giả vẫn 
chưa vững chắc. Ánh sáng xuất hiện khi sức tập trung hay ñịnh của hành giả mạnh, và biến mất 
khi sự tập trung yếu ñi. Hành giả mất nó bởi vì sức tập trung của hành giả yếu chứ không có gì 
khác. Và bây giờ sở dĩ hành giả không thể lấy lại ánh sáng ấy là vì hành giả ñã thất vọng.Trong 
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lúc hành thiền niệm hơi thở, hành giả không nên trông ñợi một ñiều gì, mà chỉ tập trung vào hơi 
thở. Nếu sức tập trung hay ñịnh của hành giả mạnh và vững chắc, ánh sáng sẽ luôn luôn có mặt 
ở ñó (chỗ hơi thở xúc chạm). 

- Câu Hỏi 17: Chỉ nhờ hành thiền mà người ta mới có thể dạt ñến Niết-bàn và giải thoát 
khỏi vòng tử sanh luân hồi, có phải vậy không? 

Trả Lời Câu Hỏi 17: Có bốn loại người trong thế gian này, uggamitaññū, vipañcittaññū, 
neyya, và padaparama. Người uggamitaññū (lược khai trí giả) là người có thể ñạt ñến Niết-bàn 
chỉ do nghe một bài kệ ngắn. Tôn-giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thuộc về loại người này. 
Người vipañcittaññū (quảng khai trí giả) là người có thể ñạt ñến Niết-bàn chỉ do nghe một bài 
pháp. Chẳng hạn, Tôn-giả Kiều-trần-như trở thành một bậc thánh Nhập lưu do nghe Kinh 
Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta). Giờ ñây hai loại người ấy không còn hiện 
hữu nữa. Người Neyya (ứng dẫn trí giả) là người phải thực hành tuần tự theo hệ thống ñể ñạt ñến 
Niết-bàn. Hầu hết các hành giả hiện nay ñều thuộc loại người này. Người padaparama (văn cú 
tối vi giả) là người không thể ñắc bất cứ một bậc thiền (Jhāna) hay ñạo quả nào cho dù người ấy 
có chịu khó thực hành tới mức nào chăng nữa. Mặc dù vậy nếu quý vị thuộc loại người này quý 
vị cũng nên chịu khó thực hành  ñể tích lũy ñủ Ba-la-mật ngõ hầu ñạt ñến Niết-bàn trong kiếp vị 
lai. 

- Câu Hỏi 18: Sau khi ñắc (bậc) thiền hơi thở (ānāpāna jhāna), người hành thiền có thể 
thấy một vài sự kiện trong tiền kiếp của mình, chẳng hạn như kiếp trước họ là ai và ñược sanh ra 
ở ñâu, ñược không? 

Trả Lời Câu Hỏi 18: Không ñược, việc thấy ấy thuộc về lĩnh vực của thần thông gọi là 
túc mạng thông (khả năng nhớ lại các kiếp quá khứ).  

Với sự trợ giúp của bậc thiền hơi thở, hành giả có thể hành thiền phân tích tứ ñại một 
cách dễ dàng, và rồi tiếp tục hành  thiền phân biệt danh và sắc. Sau ñó hành giả có thể phân biệt 
danh và sắc trong kiếp qua khứ của mình ñể thấy năm nhân quá khứ: vô minh, ái, thủ, hành và 
nghiệp, làm phát sanh kiếp sống hiện tại của hành giả. Như vậy, với sự trợ giúp của bậc thiền, 
hành giả có thể phát triển minh sát trí ñể thấy danh và sắc quá khứ ñược, còn những khái niệm 
về tên hành giả là gì, tên của nơi hành giả ñược sanh ra là gì v.v...thì không. 

- Câu Hỏi 19: Có một hành giả nói rằng trong khi anh ta ñang toạ thiền, phân biệt quả ñồi 
ở trước mặt, thì anh thấy một con rồng bay vào trong người anh. Kể từ ñó anh ta có con rồng 
trong mình. Rất nhiều khi, vô tình hay cố ý, anh ta gợi ý cho mọi người biết rằng anh ta khác với 
người phàm, bởi vì anh ta ñã thuần phục ñược con rồng vào trong người anh ta. Liệu những ñiều 
ñại loại như vậy có thể xảy ra với người hành thiền không? 

Trả Lời Câu Hỏi 19: Có lẽ anh ta ñang mơ. 

- Câu Hỏi 20: Những phiền não nào một người hành thiền phải ñoạn trừ ñể ñạt ñến quả vị 
nhập lưu? người ấy có cần một vị thầy ñể xác nhận cho mình không hay họ tự mình biết ñiều ñó 
khi họ thực sự dạt ñến qua vị nhập lưu? 

Trả Lời Câu Hỏi 20: Theo một số bài Kinh, người ấy phải ñoạn trừ thân kiến 
(sakkāyadimmhi), hoài nghi (vicikiccha) và giới cấm thủ (silabbataparamasa). Song ở một số bài 
kinh khác lại nói, người ấy phải ñoạn trừ ba phiền não trên và thêm hai phiền não khác nữa là 
ganh tỵ (issa) và bỏn xẻn (macchariya). Nếu người ấy rành rẽ Kinh ðiển, họ có thể biết rằng 
mình ñã là một bậc thánh rồi. Nhưng nếu anh ta không thông kinh ñiển, anh ta có thể không biết 
rằng mình ñã là một bậc thánh. Chẳng hạn, Mahānāma (Ma-ha-nam), một người bà con của ðức 
Phật, không biết ñược phiền não nào ông ta ñã ñoạn trừ vậy. 

- Câu Hỏi 21: Chúng ta có cần ñịnh sâu ñể thực hành bốn loài thiền bảo hộ không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 21: Có thì tốt hơn, nhưng ñó không phải là ñiều cần thiết. 

- Câu Hỏi 22: Khi nào thì các Ba-la-mật (pāramīs) ñược gọi là chín mùi? 

Trả Lời Câu Hỏi 22: Khi bạn ñạt ñến Thánh ðạo. 

- Câu Hỏi 23: Mỗi người hành thiền phải tích luỹ các Ba-la-mật (pāramīs) trong rất nhiều 
kiếp sống ñể ñạt ñến giác ngộ. Nhưng nếu tình cờ người ấy phải tái sanh vào một khổ cảnh (ñịa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh…), hay nếu người ấy sanh lại làm người nhưng quên không tiếp tục 
việc thực hành của mình hay không có cơ hội ñể nghe pháp (Dhamma), liệu các Ba-la-mật 
(pāramīs) qúa khứ của của họ có mất không? Hành giả nên thực hành cho ñến mức ñộ nào ñể họ 
sẽ không quên tiếp nối công việc thực hành của mình trong mỗi và mọi kiếp sống tương lai? 

Trả Lời Câu Hỏi 23: Các Ba-la-mật (pāramīs) quá khứ của quý vị không thể nào biến 
mất, cho dù nó ñã ñược tích luỹ cả mười ngàn kiếp trước. Khi quý vị ñạt ñến Nhập Lưu Thánh 
ðạo, quý vị sẽ không bao giờ quên tiếp tục công việc thực hành Pháp (Dhamma) của mình trong 
tương lai ñược. 

- Câu Hỏi 24: Thói quen có phải là một loại nghiệp (kamma) không? 

Trả Lời Câu Hỏi 24: Thói quen tốt là thiện nghiệp, và thói quen xấu là bất thiện nghiệp, 
tuy nhiên thói quen của một vị A-la-hán không thể xem là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, mà 
chỉ là duy tác. 

- Câu Hỏi 25: Có phải sự tập trung và chánh niệm chỉ tu tập ñược trong những chuyển 
ñộng chậm rãi như ñi thật chậm…, chứ không ñược trong những chuyển ñộng nhanh lẹ? 

Trả Lời Câu Hỏi 25:  ðiều ñó tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi hành giả. Một số người hành 
thiền chỉ có thể tập trung và ghi nhận ñược khi họ chuyển ñộng chậm rãi, nhưng một số hành giả  
có khả năng chánh niệm và tập trung tốt cho dù họ chuyển ñộng một cách bình thường, hoặc 
nhanh nhẹn. 

- Câu Hỏi 26: Người hành thiền có phải cố gắng giữ vẻ thanh tịnh và nghiêm túc suốt ñời 
không? ðức Phật có biểu lộ tính u mặc hay hài hước của ngài trong một số bài Kinh, ñúng 
không? 

Trả Lời Câu Hỏi 26: ðức Phật rất nghiêm túc, nhưng hoà nhã và ñầy lòng bi mẫn. ðức 
Phật không bao giờ nói ñùa. Ngài chỉ nói sự thực. 

Có lần ðức Phật kể cho các vị Tỳ-kheo nghe một câu chuyện tiền thân như sau: 

Ngày xưa, có một người lái buôn tên là Kappama. Ông có một con lừa dùng ñể chuyên chở 
hàng gốm, mỗi ngày ông thường ñi một cuộc hành trình dài bảy lý (khoảng 30 km). Một dịp nọ 
Kappata chất hàng hoá lên lưng lừa và ñi ñến Takkasila. Trong khi bận rộn sắp xếp những hàng 
hoá ra bày bán, ông ñể cho con lừa ñược chạy ñi rông thoải mái. Khi chú lừa lang thang dọc theo 
bờ mương, chú nhìn thấy một chị lừa cái và chạy thẳng ñến cô nàng. Chị lừa cái cho anh ta một 
lời chào rất thân thiện và nói, ‘Anh tb !âu !�n?’ ‘Tb Ba-na-nai (Benares)’ ‘V� vi�c gì?’ ‘Mua bán.’ ‘Anh 
mang kh$i hàng lNn bao nhiêu?’ ‘M�t kh$i hàng g$m lNn.’ ‘Mang m�t kh$i hàng lNn nh/ th� anh !i !/,c bao 
nhiêu lý?’ ‘BZy lý.’ ‘Nh'ng n[i khác anh !�n, có ai bóp chân và !�m l/ng cho anh không?’ ‘Không.’ ‘N�u v3y 
thì, anh h�n !ã phZi trZi qua m�t thLi gian c�c kO gian khh !�y nhj.’ 

Vì lời nói của cô nàng, mà chú lừa trở nên bất mãn. Sau khi người lái buôn ñã sắp xếp 
xong hàng hoá của mình, ông trở lại với chú lừa và nói với nó, ‘Này con, Jack, chúng ta hãy !i v�.’ 
‘Ông !i m�t mình !i; tôi không !i !âu.’ Bằng những lời dịu dàng, người lái buôn cố gắng thuyết phục 
chú lừa nhiều lần; và khi, bất chấp những cố gắng của ông, chú lừa vẫn giữ thái ñộ bướng bỉnh, 
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ông quở trách nó. Cuối cùng ông nghĩ trong bụng, ‘Ta bi�t có cách !; làm cho nó !i,’ và nói lên bài 
kệ sau: 

Ta s* làm g8y nhon, 
mQi gai m#>i sáu inh(-x�); 
 CEt mi thành t_ng mi;ng;  
Bi;t �i1u, hMi l_a kia. 

Khi nghe như thế, chú lừa nghĩ, ‘N�u v3y thì tôi sU bi�t cách phZi làm gì vNi ông.’ Và nó cũng 
ñáp lại bằng bài kệ sau: 

Ông nói làm g8y nhon,  
mQi gai m#>i sáu inh(-x�).  
�#�c lEm! 
 Tôi s* ch"ng chân tr#(c, 
tung b,ng hai chân sau, 
H't ông ngã g{y rqng; 
Bi;t �i1u, hMi Kap-pat-ta. 

 

Khi người lái buôn nghe thế, ông tự nghĩ, ‘lý do gì khi�n hfn nói nh/ th�?’ Người lái buôn 
nhìn tới nhìn lui, và cuối cùng ông thấy con lừa cái. ‘À té ra!’ người lái buôn nghĩ bụng, ‘Cô nàng 
chfc h�n !ã day cho nó nh'ng mánh lNi này !ây!’. Ta sẽ nói với lừa, ‘Này con, ta sU mang v� nhà cho con 
m�t cô v, gi$ng th�.’ Như vậy, nhờ dùng miếng mồi nữ nhân, ta sẽ làm cho hắn ñi.’ Do ñó ông 
tuyên bố bài kệ sau: 

MIt chi l_a cái, m]t nh# ngoc, 
Có t't cG t#(ng c:a m| nhân. 
Ta s* cho con �� làm v�; 
Hãy bi;t �i1u này, hMi l_a kia. 

 

Khi chú lừa nghe nói vậy, lòng nó vô cùng hân hoan, và trả lời chủ bằng bài kệ: 
L_a cái, m]t nh# ngoc, 
�Ny �: t#(ng m| nhân, 
 Cho tôi làm v� sao!  
V8y thì, Kappata 
Tr#(c gi> �i bGy lý, 
Sau này s* tqng lên 
m#>i b"n lý mIt ngày. 

 

‘T$t lfm,’ Kappata nói, ‘hãy !�n !ây!’ Và ông dắt lừa cùng ñi với ông trở lại chỗ ñể xe. 

Sau vài ngày con lừa nói với ông, ‘Ch�ng phZi là ông !ã nói vNi tôi, “Ta sU mang v� cho con m�t 
ng/Li v, sao?” Người lái buôn trả lời, ‘Húng, ta có nói nh/ th�, và ta sU không nu$t lLi hAa; ta sU mang v� 
nhà cho con m�t cô v,. Nh/ng phZi nhN là ta sU chj cung c�p thAc �n cho m�t mình con. ThAc �n �y, có th; !4 
ho<c ceng có th; không !4 cho cZ hai, con và v, con, nh/ng !ó là v�n !� t� con quy�t !inh. Sau khi hai !Aa 
s$ng vNi nhau, nh'ng chú lba con sU !/,c sinh ra. ThAc �n ta cung c�p cho con, ceng có th; ho<c không th; !4 
cho hai v, chBng và con cái c4a con !âu !�y, nh/ng v�n !� tùy thu�c m�t mình con quy�t !inh.’ Khi người 
lái buôn nói những lời ấy, chú lừa mất hết cả hứng thú. 
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Vào cuối câu chuyện, ðức Phật nói rằng người lái buôn lúc ấy chính là ngài, chú lừa là 
Nanda, và chị lừa cái là Janapadakayā�i, người vợ sắp cưới cũ của Nanda. 

Quý vị có thể cho rằng ðức Phật ñã kể một câu chuyện hài hước. Nhưng Ngài không có ý 
ñùa tí nào, Ngài chỉ nói sự thực. 

- Câu Hỏi 27: Những ý nghĩ lung tung (phóng tâm) phát sinh trong lúc hành thiền có phải 
là một loại nghiệp (kamma) không? Nếu ñó là nghiệp, thì có nghĩa rằng trong khi chúng ta hành 
thiền, chúng ta không chỉ thực hiện những thiện nghiệp mà cũng có thể thực hiện những bất 
thiện nghiệp nữa, có phải vậy không thưa Ngài? 

Trả Lời Câu Hỏi 27: ðiều ñó còn tùy thuộc vào ý nghĩ khởi lên là loại gì nữa. Nếu hành 
giả nghĩ với như lý tác ý, chẳng hạn, hành giả nghĩ về việc cúng dường Chư Tăng ngày mai, thì 
ñó là thiện. Nhưng nếu hành giả nghĩ với phi lý tác ý, chẳng hạn, hành giả nghĩ ñến việc thọ 
hưởng các dục lạc, thì dó là bất thiện. 

- Câu Hỏi 28: Trong bài Pháp ñầu tiên của Sayadaw, con nghe Ngài có ñề cập rằng ở một 
trong các tuệ (minh sát) nào ñó người ta có thể thấy chính xác thời ñiểm họ sẽ ñắc Alahán Thánh 
Quả. Có phải ñiều này muốn nói rằng khi nào ñạt ñến A-la-hán Thánh Quả ñã ñược ñịnh trước 
rồi phải không? Nếu vậy, khi một người ñã có ñược trí thấy ‘thời ñiểm họ sẽ ñắc A-la-hán 
Thánh Quả’, thì số lượng những nỗ lực và công ñức sau này của họ sẽ không giúp ñược gì cho 
các Ba-la-mật của họ chín mùi nhanh hơn và làm cho sự giác ngộ xảy ra sớm hơn, phải không? 

Trả Lời Câu Hỏi 28: Bộ Song ðối (Yamaka), một trong bảy bộ của Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma), cho biết rằng ðức Phật nói có hai loại người kiếp chót ( pacchimabhavika—tối 
hậu hữu giả). Một loại người trong ñó là nhất ñịnh, và loại người kia thì bất ñịnh. 

Người nhất ñịnh kiếp chót là người chắc chắn sẽ ñắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp ñó, 
chẳng hạn, Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta), Tôn-giả Mục-kiền-liên (Mogallāna), Tôn-giả 
Bakkula, và  Tôn-giả Sa>kicca. 

Khi Tôn-giả Bakkula còn là một ñứa trẻ thơ ñược người nhà ñem ñi tắm ở một con sông 
nhân ngày cát tường, do bất cẩn người vú nuôi ñánh rơi ngài xuống dòng nước. Một con cá ñã 
nuốt lấy ngài và cuối cùng ñi ñến một bến tắm ở Benares (Ba-la-nại). Ở ñó nó bị một người ñánh 
cá bắt ñược và ñem bán cho vợ của một phú ông. Bà rất quan tâm ñến con cá, và nghĩ sẽ tự mình 
nấu nó, nên bà xẻ bụng nó ra. Khi xẻ ra, bà thấy một ñứa bé chẳng khác gì một bức tượng vàng, 
nằm trong bao tử của con cá. Là một người không con, bà vô cùng vui sướng, nghĩ rằng ‘Cu$i 
cùng thì ta !ã có m�t quý tq’. Sự sống sót an toàn của Tôn-giả Bakkula trong bao tử của con cá 
trong kiếp cuối cùng của ngài này là do sự kiện rằng ngài nhất ñịnh sẽ ñắc A-la-hán Thánh ðạo 
Tuệ ngay trong kiếp ñó. 

Còn về Tôn-giả Sa>kicca, mẹ ngài chết lúc ngài vẫn còn nằm trong bào thai. Lúc hoả 
táng, xác bà bị chọc thủng bằng những cây gậy nhọn và ñem ñặt trên giàn hoả. ðứa bé chịu một 
vết thương nơi ñuôi mắt do gậy nhọn thọc vào và bật lên một tiếng kêu. Nghĩ rằng ñứa bé chắc 
phải còn sống, nên người ta lấy cái xác xuống và mổ bụng lấy ñứa bé ra. Họ trao ñứa bé cho bà 
nội nó. Dưới sự chăm sóc của bà ngài lớn lên. Khi lên bảy tuổi ngài xuất gia làm sa-di và ñắc A-
la-hán Thánh Quả cùng với tứ tuệ phân tích. Sở dĩ Tôn-giả Sa>kicca có thể sống sót ñược trong 
bào thai cho dù người mẹ của ngài ñã chết, chính là do sự kiện rằng ngài chắc chắn sẽ ñạt ñến A-
la-hán Thánh ðạo Tuệ trong kiếp ñó vậy. 

 Trong khi ñó lộ trình của loại người kiếp chót kia vẫn có thể thay ñổi, chẳng hạn, thanh 
niên Mahādhanasetthiputta. Một lần ðức Phật nhìn thấy một cặp vợ chồng người ăn mày già và 
mỉm cười. Tôn-giả Ānanda hỏi ðức Phật lý do vì sao ngài lại cười. Nhân ñó ðức Phật kể cho 
Ānanda biết rằng nếu cặp vợ chồng này thực hành Pháp (Dhamma) vào giai ñoạn ñầu của cuộc 
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ñời họ (tức lúc tuổi thanh niên), người chồng gọi là Mahādhanasetthiputta này lẽ ra ñã ñắc A-la-
hán Thánh Quả, và vợ ông ta ñắc ñạo quả  Bất-lai. Nếu họ thực hành Pháp ở giai ñoạn thứ nhì 
của ñời (tuổi trung niên), người chồng sẽ ñắc ñạo quả Bất-lai, và người vợ sẽ ñắc ñạo quả Nhất-
lai. Nếu họ thực hành Pháp vào giai ñoạn thứ ba của cuộc ñời (lão niên), người chồng sẽ ñắc ñạo 
quả Nhất-lai, và người vợ ñắc ñạo quả Nhập lưu. Nhưng bây giờ thì họ ñã trở thành những kẻ ăn 
xin và quá già yếu ñể có thể thực hành Pháp (Dhamma), vì thế họ ñã bỏ lỡ cơ hội thực hành 
Pháp và không thể ñạt ñược bất kỳ ñạo quả nào cả.  

Một trường hợp khác là ñức Vua A-xà-thế (Ajatasattu). ðức Vua có tiềm năng ñể ñạt ñến 
ñạo quả nhập-lưu trong khi nghe ðức Phật thuyết Kinh Sa-môn Quả (Sammaññaphala Sutta), 
nhưng ngài không thể ñắc ñược vì ñã không gặp ðức Phật trước khi giết cha của mình. 

Theo sự giải thích của Ngài Ledi Sayadaw, ñức Vua A-xà-thế, người ăn mày 
Mahādhanasetthiputta và vợ của ông ta có tiềm năng giác ngộ bởi vì họ ñã có ñủ hạt giống trí 
tuệ (Minh-vijja). Nhưng do không có ñủ hạt giống thiện hạnh (carana), nên họ không thể gặp 
ñược ðức Phật ñúng thời và phải chịu sự mất mát cơ hội thoát khỏi tử sanh luân hồi to lớn bằng 
vàng này.   

Do ñó, có thể một số hành giả chắc chắn sẽ ñắc A-la-hán Thánh Quả ở một trong những 
kiếp tương lai của mình, nhưng cũng có một số hành giả khác sự chứng ñắc vẫn chưa chắc chắn 
lắm. Vì thế, quý vị cần phải tiếp tục thực hành ñể phân biệt danh sắc trong các kiếp tương lai của 
mình như vô thường, khổ và vô ngã ñể phát triểnTuệ Phân Biệt ñối với danh sắc. Tuệ này càng 
mạnh, hành giả sẽ ñắc A-la-hán Thánh Quả càng nhanh hơn, có khi ngay trong kiếp này cũng 
có. Chẳng hạn, khi một số hành giả ñang phân biệt duyên khởi họ thấy rằng họ sẽ còn bốn hay 
năm kiếp tương lai nữa, nhưng sau một thời gian hành thiền Minh-sát (Vipassanā) họ lại thấy 
rằng họ chỉ còn có một hoặc hai kiếp sống trong tương lai nữa mà thôi. ðối với loại người này, 
tương lai của họ vẫn có thể thay ñổi theo những ñiều kiện. 

- Câu Hỏi 29: Nếu y của một vị sư ñược làm bằng chất liệu hảo hạng và ñắt tiền có thể 
ñem lại sự thoải mái cho vị ấy khi hành thiền, nhất là dễ giặt, dễ khô, như vậy vị ấy vẫn thực 
hành pháp tỉnh giác việc thích hợp có phải không?  

Trả Lời Câu Hỏi 29: Phải.  

- Câu Hỏi 30: Sayadaw dạy các thiền sinh phân biệt mười hai ñặc tính của tứ ñại trong 
toàn thân ñể phát triển cận ñịnh, và rồi chuyển thẳng sang hành Minh-sát (Vipassanā) ñể tu tập 
năm thanh tịnh cuối trong thất tịnh1. Chỉ sau khi những thanh tịnh ấy ñã ñược hoàn tất người 
hành thiền mới có thể ñạt ñến Niết-bàn. Ngày nay cũng có một loại pháp hành ñược nói là xuất 
phát từ Lời Dạy của ðức Phật. Pháp hành này bắt ñầu với việc quán cảm thọ của toàn thân là vô 
thường. Nó rất nhấn mạnh vào việc phân biệt hiện tại, chứ không cần thiết phải phân biệt danh 
sắc chơn ñế.  Liệu một hành giả có thể ñắc thiền (Jhāna) hay Niết-bàn do thực hành theo phương 
pháp này không? phương pháp này có phù hợp với những gì ñược nói trong Kinh ðại Niệm Xứ 
(Mahāsatipammhāna Sutta) không? 

Trả Lời Câu Hỏi 30: Hành giả ñã ñược nghe Kinh ðại Niệm Xứ (Mahāsatipammhāna 
Sutta), vì thế hành giả nên tự mình xác ñịnh xem pháp hành ñó có phù hợp với những gì ñược 
nói trong Kinh ðại Niệm Xứ (Mahā Satipammhāna Sutta)  hay không.  

Trong Kinh Aparijānana, phẩm Sabbavagga của Sa�āyatana Sa�yutta (Tương Ưng Xứ), 
ðức Phật nói: ‘sabba� bhikkhave anabhijāna� aparijāna� appajaha� abhabbo 
dukkhakkhayāy…(P) …Sabbaññca kho bhikkhave abhijāna� parijāna� virājaya� pajaha� 

                                            
1 Thất Thanh Tịnh hay Bảy Giai ðoạn Thanh Tịnh: 1. Giới Tịnh, 2. Tâm Tịnh, 3. Kiến Tịnh, 4. ðoạn Nghi Tịnh, 5. ðạo Phi 
ðạo Tri Kiến Tịnh, 6. ðạo Hành Tri Kiến Tịnh, 7. Tri kiến Tịnh.  



 46 

bhabbo dukkhakkhayāya.’ — ‘Này các T*-kheo, không th�ng tri (hiPu bi
t �?y ��), không li}u tri (tuS tri), 
không ly tham, không t; bi T"t CT, th0i không thP có �oan tEn kh= �au…Này các T*-kheo, do th�ng tri, li}u 
tri, ly tham, t; bi T"t CT, ng#0i ta có thP �oan tEn kh= �au.’ 

Chú giải bài kinh giải thích thêm rằng ñiều này muốn nói tới ba loại tuệ tri (pariññā). Chú 
giải nói: ‘Iti imasmi� sutte tissopi pariññā kathitā, ‘parijānan’ti vaccanena, tīra�apariññā, 
‘virājaya� pajahan’ ti dvīhi pahānapariññāti.’— Những gì ñược nói trong Kinh này là ba loại 
tuệ tri. “Th�ng tri” nói tới sự hiểu biết ñầy ñủ kể như trí �at tri (ñ�ta pariññ�), “tuS tri” nói tới sự 
hiểu biết ñầy ñủ kể như trí thpm sát (t�ra�a pariññ�), và hai loại cuối “ly tham và �oan tr;” muốn nói 
tới sự hiểu biết kể như trí �oan tr; (pah�na pariññ�). 

Liên quan ñến chữ ‘Tất Cả’, bộ Mahāmikā nói: ‘Ta>hi anāvasesato pariññeyya� eka�sato 
virājitabba�.’ – Trước tiên nhất thiết phải phân biệt một cách toàn diện và không ngoại trừ tất cả 
năm thủ uẩn vốn là những ñối tượng của thiền Minh-sát (Vipassanā) .’ Tất cả năm thủ uẩn là gì? 
Chúng là mười một loại của năm thủ uẩn: quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, 
hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Như vậy, ñể loại trừ tham ái ñối với danh & sắc và ñể thoát khỏi 
khổ ñau, hành giả phải tuệ tri tam tướng (ba ñặc tính) của tất cả các loại danh&sắc vốn là những 
ñối tượng của thiền Minh-sát (Vipassanā).  

Trong Mahānidāna Sutta (Kinh ðại Duyên) của Trường Bộ Kinh (Dighā Nikāya), ðức 
Phật nói: ‘Gambhīro cāya� Ānanda pamiccasamuppādo gambhīrāvabhāso ca. Etassacānanda 
dhammassa ananubodhā appamvedhā evamaya� pajā tantākulakajātā gulāga�mhikajāta 
muñjapabbajabhuuta apāya� duggati, vinipāta� nātivattati.’ — “Này A-na-�a, pháp duyên khBi này 
r"t là sâu xa và thEt là thâm sâu khó hiPu. Chính vì không th"y rõ duyên khBi v/i tùy giác trí và thông �at trí, 
c ng nh# do không �at �
n các �ao, quT trí, mà các chúng sinh bi rAi ren trong vòng luân hMi giAng nh# m�t 
cu�n ch7 rAi, giAng nh# m�t t= kén, giAng nh# m�t thTm ci lát rAi b0i không thP l?n ra �âu là �?u, �âu là cuAi; 
và không thP thoát khii các kh= cTnh (�ia nguc, nga quK, súc sanh và Atula).  

  Ở ñây, Tuỳ giác trí và Thông ñạt trí muốn nói ñến ba loại tuệ tri. Liên quan tới ñoạn văn 
trong kinh này, chú giải sư nói như sau: ‘Ñā�āsinā samādhipavarasilāyam sunisitena 
bhavacakkamapadāletvā, asanivicakkamiva niccanimmatanam. Sa�sārabhaya-mātito, na koci 
supinantarepyatthi.’ — ‘Không ng#0i nào, dù là trong gi"c mJ, có thP thoát khii vòng sanh t$ luân hMi mà 
không có khT nIng c�t �Dt bánh xe sanh h1u, bánh xe vAn luôn luôn bDc bách các chúng sinh giAng nh# s"m 
sét, v/i g#Jm trí �#[c khéo mài s�c trên �á thi5n �inh.’ 

Theo như kinh ñiển thì người hành thiền trước phải có khả năng phân biệt tất cả các loại 
danh & sắc tạo thành từng uẩn một của ngũ thủ uẩn. ðó là: Trí phân biệt tất cả các loại danh & 
sắc mà trong mười sáu tuệ minh sát thường gọi là Danh Sắc Phân Tích Trí 
(Nāmarūpaparicchedañā�a). Cần hiểu thêm, Trí phân biệt ñược danh & sắc như hai nhóm riêng 
biệt thì gọi là Danh Sắc Phân Tích Trí. Ở giai ñoạn này, nếu như trí (minh sát) thấy rõ rằng 
không có người, không có chúng sinh hay linh hồn, mà chỉ có danh & sắc thì ñược gọi là Trí 
Minh ðịnh Danh và Sắc. 

Một người cố gắng phân biệt tất cả các loại danh & sắc, nếu không ñắc thiền, có thể bỏ 
sót những gì liên quan ñến bậc thiền (Jhāna). Tuy nhiên, nếu người ấy có khả năng ñắc thiền 
người ấy nên phân biệt (tâm thiền) và với minh sát trí trên danh - sắc kết hợp với bất cứ bậc 
thiền nào vị ấy ñã ñắc. 

Thứ hai, các nhân sanh ra danh & sắc ấy cũng phải ñược biết một cách chính xác ñúng 
như chúng thực sự là. ðây là Trí Phân Biệt Nhân và Duyên. 



 47 

Bởi vì với hai trí này, Danh Sắc Phân Tích Trí (Nāmarūpaparicchedañā�a) và Phân Biệt 
Nhân và Duyên Trí, vị ấy thấy một cách rõ ràng, tách bạch và ñúng ñắn các pháp ñược xem là 
những ñối tượng của minh sát trí, nên hai trí ấy cũng còn ñược gọi là trí ñạt tri (ñāta pariññā). 

Thứ ba, các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh & sắc và các nhân của chúng 
phải ñược thấy rõ ràng. Trong suốt những giai ñoạn minh sát từ Trí về Sự Hiểu Biết (Tam 
Tướng) hay Tuệ Thẩm Sát Tam Tướng trở ñi, vốn làm thành vipassanā (minh sát), danh, sắc, và 
các nhân của danh & sắc ñược hiểu rõ bằng việc thấy tam tướng hay ba ñặc tính của chúng. 

Trong các minh sát trí này, hai trí: Thẩm Sát Tam Tướng Trí (Sammasanañā�a) và Sanh 
Diệt Trí (Udayabbayañā�a), mà nhiệm vụ của chúng là ñể thẩm sát và phân biệt các ñặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng, ñược gọi là sự hiểu biết ñầy 
ñủ hay tuệ tri kể như trí thẩm sát (tīra�a pariññā). 

Từ Hoại Diệt Trí (Bhangañā�a – trí quán sự tan hoại) cho  ñến các minh sát trí còn lại, 
chỉ có sự diệt của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng ñược biết và nhận thức như vô thường, 
khổ và vô ngã. Vì vào lúc ñó các phiền não vốn phải ñược ñoạn trừ ñã tạm thời vắng mặt, nên 
những minh sát trí này còn ñược gọi là sự hiểu biết kể như trí ñoạn trừ (pahāna pariññā). 

Chỉ sau khi phân biệt tất cả các loại danh & sắc theo cách như vậy người hành thiền mới 
có thể ñạt ñến thánh ñạo. 

Liên quan ñến ‘sát-na hay khoảnh khắc hiện tại’, ở ñây tôi muốn giải thích một cách ngắn 
gọn thêm. Sẽ là ñiều không thể cho chúng ta ñể phân biệt tâm ñang sanh trong sát-na hay 
khoảnh khắc hiện tại. Tại sao? Bởi vì trong một sát-na hay khoảnh khắc tâm chỉ một tâm sanh, 
và nó không thể lấy chính nó làm ñối tượng, mà chỉ có thể lấy một tâm khác làm ñối tượng mà 
thôi, cũng giống như chúng ta không thể dùng ñầu ngón tay ñể tự sờ nó, nhưng có thể dùng nó 
ñể sờ ngón tay khác thì ñược. Do ñó những gì thường ñược người ta nói bằng câu: ‘phân bi#t tâm 

c]a sát-na hi#n tai’ thực sự là phân biệt tâm vừa mới diệt, chứ không phải tâm ñang sanh vậy. 

ðoạn kinh văn trên muốn nói ñến sự kiện rằng khi người hành thiền hành minh sát cho 
ñến giai ñoạn thành thục của Sanh Diệt Trí (Udayabbayañā�a), người ấy sẽ thấy một cách chính 
xác các sát-na hay khoảnh khắc sanh, trú và diệt của danh & sắc trong các kiếp quá khứ, hiện tại 
và tương lai; ñây là sự phân biệt sát-na hiện tại. Chẳng hạn, một tâm hành nào ñó sanh lên, giữ 
yên (trú) và diệt ở một sát-na nào ñó trong kiếp quá khứ của hành giả, và hành giả có thể phân 
biệt một cách chính xác những sát-na sanh, trú và diệt của nó, thời hành giả ñang phân biệt sát-
na hiện tại. 

Tôi hy vọng sự giải thích này sẽ giúp hành giả loại trừ ñược hoài nghi của mình. 

- Câu Hỏi 31: Sayadaw dạy các thiền sinh bắt ñầu thực hành thiền tứ ñại với việc phân 
biệt mười hai ñặc tính của tứ ñại. Thực sự hiện tượng rõ ràng nhất là cảm thọ. Tại sao Sayadaw 
không hướng dẫn chúng con bắt ñầu với việc phân biệt cảm thọ? 

Trả Lời Câu Hỏi 31: Phân biệt một mình cảm thọ thì không dủ ñể hành giả chứng ngộ 
Niết-bàn; hành giả cũng phải phân biệt các tâm hành kết hợp với nó nữa. Có nhiều tâm hành 
sanh lên trong các tiến trình tâm thuộc sáu môn. Nếu hành giả muốn phân biệt danh, hành giả 
phải thấy ñúng như thực tất cả tâm hành trong mỗi sát-na tâm của các tiến trình tâm thuộc sáu 
môn. Bây giờ hành giả có thể cố gắng ñể thấy chúng xem. Tức là hành giả thử xem là mình có 
thể phân biệt ñược các tâm hành trong các tiến trình tâm hay không.  

ðối với các hành giả thuần minh sát (không qua giai ñoạn tu tập ñịnh) thì việc bắt ñầu với 
thiền tứ ñại là một quy luật chung. ðó là lý do vì sao chúng tôi dạy những người muốn hành 
theo con ñường thuần quán hay minh sát thuần túy bắt ñầu với phân biệt tứ ñại. Khi họ ñã có 
thể thấy ñược các Kalāpas (tổng hợp sắc), chúng tôi dạy họ cách phân biệt sắc, ñể phân tích các 
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loại sắc khác nhau. Sau khi làm xong ñiều này, danh sẽ tự dộng xuất hiện một cách rõ ràng ñến 
tâm minh sát của họ. Vì thế, chỉ ở giai ñoạn này chúng tôi mới dạy họ cách phân biệt danh, ñể 
phân tích các loại danh khác nhau trong những tiến trình tâm thuộc sáu môn. 

- Câu Hỏi 32: Trong bài giảng trước ñây, Sayadaw nói rằng chú ý ñến cái ñau sẽ gây trở 
ngại cho tiến bộ của ñịnh. Nhưng có một loại pháp hành chú trọng vào việc phân tích cái ñau khi 
nó xảy ra. Việc phân tích này là ñể phát triển minh sát trí do phân biệt toàn bộ tiến trình của sự 
ñau như là vô thường, khổ và vô ngã. Liệu pháp hành này có ñúng hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 32: Ở giai ñoạn thiền chỉ (samātha), người hành thiền nên tập trung duy 
nhất vào ñề mục thiền của mình ñể phát triển ñịnh sâu. Cái ñau là thọ khổ (cảm giác ñau) kết 
hợp với thân thức quả bất thiện (unwholesome resultant body consciousness) trong tiến trình tâm 
thuộc thân môn. Trong sát-na tâm thân thức, có cả thảy tám tâm hành, ñó là, thân thức, xúc, thọ 
(khổ), tưởng, tư, mạng quyền, tác ý, và nhất tâm. Ngoài sat-na tâm thân thức, cũng còn có các 
các sát-na tâm khác trong tiến trình tâm thuộc thân môn. Nếu hành giả muốn phân biệt cái ñau, 
hành giả không nên phân biệt nó một mình, mà nên phân biệt từng tâm hành trong mỗi sát-na 
hay khoảnh khắc tâm. 

- Câu Hỏi 33: Lúc ñầu con muốn xuất gia ñể thực hành tam học—giới, ñịnh và tuệ, ñặc 
biệt là hành theo phương pháp của trường thiền Pa-Auk. Nhưng con thấy một số người giữ giới  
nghiêm túc nhưng lại thích dính dáng vào những chuyện vu khống, chê bai, chỉ trích. ðiều này 
làm cho con cảm thấy buồn và hoang mang. Tại sao một người giữ giới nghiêm túc như vậy lại 
không thể có ñược sự hiểu biết và thông cảm hơn ñối với những người khác? 

Trả Lời Câu Hỏi 33: Bạn không nên cảm thấy khó chịu và ñể bị tác ñộng bởi phiền não 
của người khác. Bạn phải nhớ rằng ngay cả ðức Phật cũng bị những người khác chỉ trích và cáo 
gian. Khi một người nào ñó vu khống hay chỉ trích bạn hoặc người khác, ñó là nghiệp bất thiện 
của anh ta. Bạn không nên biểu lộ thái ñộ giống như vậy ñối với anh ta. 

- Câu Hỏi 34: Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo 
gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác, và có một nội tâm ñầy sân hận và ganh ghét, 
cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của ðức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp 
khó khăn nào không? 

Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của ðức 
Phật rồi. Và hành thiền ñối với anh ta là một ñiều khó. 

Xưa, có một vị Tỳ-kheo Trưởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ ñi khất thực trong một ngôi 
làng nọ. Ở ngôi nhà ñầu tiên họ chỉ nhận ñược một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Trưởng-lão 
ñang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho ñau ñớn. Ngài nghĩ ‘Muhng cháo này s� h1u ích cho ta; ta s� 
uAng nó tr#/c khi nó bi ngu�i �i’. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ ñặt ở bậc cửa, và ngài 
ngồi xuống ñó ñể húp cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói ‘Ông già này �ã �P cho cJn �ói �ánh 
bai và làm nh1ng �i5u l� ra ông nên cTm th"y h= then �P làm vEy’. Vị Trưởng-lão tiếp tục ñi khất thực, 
và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ‘Hi5n giT �ã có chh �mt chân nào trong Giáo-Pháp này 
ch#a? —‘Có, bach Tr#Bng-lão, tôi là m�t bEc nhEp l#u (Thánh Tu-�à-hoàn, bEc thánh �?u tiên trong tD quT 
thánh)’ –  ‘Th
 thì, này Hi5n giT, �;ng cA g�ng �P (�at �
n) nh1ng �ao quT cao hJn làm gì; m�t ng#0i là bEc 
lEu tEn (tDc bEc �ã ��c A-la-hán) �ã bi ông x7 vT �"y.’ Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu ñược) vội vàng xin sám hối 
và nhờ ñó thoát khỏi chướng ngại cho việc ñạt ñến các chứng ñắc cao hơn do lời chỉ trích của 
mình gây ra. 

Nếu một người ñã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể ñạt ñến bất 
cứ ñạo quả nào ñược, và nếu một bậc thánh chứng ñạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng 
ñạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể ñạt ñến bất kỳ ñạo quả nào cao hơn khác 
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trong kiếp ấy. Từ ñiều này chúng ta có thể thấy rằng chỉ trích bất cứ người nào là ñiều hoàn toàn 
không có lợi, vì chúng ta không biết ñược là họ có phải là thánh nhân hay không vậy. 

- Câu Hỏi 35: ðể ñạt ñến Niết-bàn, người hành thiền có nhất thiết phải hành mọi loại 
thiền bao gồm trong kāyagatāsati kammammhāna (thân hành niệm nghiệp xứ, hay các ñề mục 
niệm thân), chẳng hạn ānāpānasati trước, rồi thiền tứ ñại, thiền ba mươi hai thể trược, v.v… 
không? Nếu có, làm thế nào người ấy có thể hành mộ ñịa quán (quán tử thi trong nghĩa ñịa) 
trong thời buổi ngày nay ñược? Trình tự này có phải do ðức Phật quy ñịnh không? 

Trả Lời Câu Hỏi 35: ðể ñạt ñến Niết-bàn, không nhất thiết phải hành hết mọi loại thiền 
bao gồm trong kāyagatāsati kammammhāna (thân hành niệm nghiệp xứ, hay các ñề mục niệm 
thân). Sở dĩ ðức Phật liệt kê chuỗi ñề mục thiền này là ñể giải thích giáo pháp (desana) của ngài, 
chứ không phải ñể quy ñịnh như một trình tự hành thiền cố ñịnh. Khi quý vị hành Mộ ñịa quán, 
thì cũng không nhất thiết phải hành tất cả chín loại (chín giai ñoạn phân hoại của tử thi). Quý vị 
có thể quán trên bất kỳ loại tử thi nào mình ñã nhìn thấy trước ñây như bất tịnh ñể phát triển 
ñịnh lực. Nếu quý vị chưa bao giờ thấy một tử thi nào, quý vị có thể quán trên xác của bất kỳ 
con vật nào hay thậm chí trên bất kỳ bức hình của một xác chết nào trên báo chí hay tạp chí cũng 
ñược. 

- Câu Hỏi 36: Sayadaw nhấn mạnh rất nhiều ñến các Ba-la-mật và nói rằng ‘chỉ khi nào 
có ñủ Ba-la-mật người ta mới có thể ñạt ñến các Thánh ðạo và Thánh Quả.’ Ngày nay chúng 
con tu tập loại Ba-la-mật dành cho sự giác ngộ này như thể nào? 

Trả Lời Câu Hỏi: ðể hoàn thành các Ba-la-mật cho sự giác ngộ, hành giả phải trau dồi cả 
hai hạt gống— ‘hạt giống minh hay trí tuệ’ và ‘hạt giống hạnh’ với ước nguyện ñể chứng ñắc 
Niết-bàn. Hai loại hạt giống này ñược gọi là Ba-la-mật (Pāramī). ðể trau dồi hạt giống trí tuệ 
(minh), hành giả phải phân biệt danh & sắc tối hậu, rồi phân biệt các nhân của chúng, và tiếp 
ñến quán cả hai — tính chất nhân quả lẫn danh & sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Bất kỳ giai 
ñoạn nào trong ba giai ñoạn tu tập này ñều là hạt giống trí tuệ (minh) vững mạnh cho hành giả 
ñể ñạt ñến Niết-bàn. ðể tu tập hạt giống hạnh, hành giả phải thực hiện các nghiệp công ñức, 
bằng cách bố thí, giữ giới và hành thiền chỉ (samatha). Những thiện nghiệp này sẽ dẫn dắt hành 
giả ñến một sanh hữu an vui, cung cấp cho hành giả những ñiều kiện thích hợp khác ñể hành 
thiền và cho hành giả cơ hội lớn ñược gặp ðức Phật hay các vị ñệ tử của ðức Phật. Với sự hỗ 
trợ của những hạt giống hạnh, hành giả nên tu tập hạt giống trí tuệ của mình thêm nữa bằng cách 
thực hành thiền Minh-sát (Vipassanā) theo những lời dạy của ðức Phật. Khi các Ba-la-mật của 
hành giả chín mùi, hành giả sẽ ñạt ñến Thánh ðạo và Thánh Quả. 

- Câu Hỏi 37: Nếu một hành giả thất bại trong việc hành thiền chỉ (samatha) và muốn 
chuyển sang hành thiền Minh-sát (Vipassanā), họ nên bắt ñầu từ ñâu? 

Trả Lời Câu Hỏi 37: Những hành giả hành thẳng thiền Minh-sát (Vipassanā) không có 
bất cứ một thiền chứng nào ñược gọi là thuần quán hành giả hay khô quán hành giả 
(sukkhavipassaka). Trước tiên họ phải hành thiền tứ ñại, vốn là một ñề mục thiền căn bản và bắt 
buộc cho mọi hành giả thuần quán. Với sự trợ giúp của ñịnh mạnh và vững chắc do hành thiền 
tứ ñại ñem lại, họ sẽ thấy các tổng hợp sắc (rūpakalāpas), hay các phân tử nhỏ của vật chất. Nhờ 
phân tích các kalāpas và thể nhập vào sắc tối hậu (sắc chân ñế), họ phá vỡ ñược tính rắn chắc 
của sắc (vật chất). Kế ñó họ phân biệt các căn xứ và ñối tượng của danh cùng nhau ñể giúp cho 
việc quán các trạng thái tâm thiện và bất thiện. Sau ñó, họ phải phân biệt các nhân của danh & 
sắc, và rồi quán sắc, danh và các nhân của chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách này, 
khi minh sát trí của họ thuần thục, họ sẽ chứng ngộ Niết-bàn. Dĩ nhiên ñây chỉ là một sự giải 
thích tóm tắt về sự thực hành của các hành giả thuần quán mà thôi. 
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- Câu Hỏi 38: Có phải ñối với người mới bắt ñầu hành thiền niệm hơi thở (ānāpānasati), 
môi trường, nơi chốn và các oai nghi là rất quan trọng không? Liệu những ñiều kiện bên ngoài 
này có tác ñộng ñến sự yên tĩnh và thư thái của tâm người ấy không? 

Trả Lời Câu Hỏi 38: Có, môi trường và oai nghi thích hợp rất quan trọng ñối với một 
hành giả ñể phát triển ñịnh. Những ñiều kiện bên ngoài không thích hợp sẽ ảnh hưởng ñến sự 
yên tĩnh và thư thái của tâm họ. Tu tập ñịnh trong một môi trường ồn ào dĩ nhiên phải khó hơn 
tu tập trong một môi trường yên tĩnh vậy. Còn về các oai nghi, nói chung, oai nghi ngồi ñược 
xem là tốt nhất trong tất cả các oai nghi hành thiền. 

- Câu Hỏi 39: Loại môi trường và chỗ ở nào ñược xem là thích hợp cho một người mới 
bắt ñầu hành thiền? 

Trả Lời Câu Hỏi 39: ðức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy rằng một khu rừng, dưới gốc cây 
hay một nơi trống trải (căn nhà trống) là nơi thích hợp nhất cho việc hành thiền. Mặc dù hiện tại 
quý vị không ở trong rừng, cũng chẳng ở dưới gốc cây và nơi ñây lại còn ñông ñúc với rất nhiều 
thiền sinh, song nếu quý vị có thể phớt lờ sự hiện diện của những người khác, bỏ qua một bên tất 
cả những việc khác và chỉ hay biết ñề mục thiền của mình, thì nơi ñây cũng giống như một nơi 
trống trải cho quý vị. Hơn nữa, thiền theo nhóm hay thiền tập thể còn giúp quý vị dễ khơi dậy 
năng lực tinh tấn và tiến bộ nhanh hơn trong thiền nữa. 

- Câu Hỏi 40: Vì sao ở một nơi thanh tịnh và yên vắng người hành thiền có thể tập trung 
tâm dễ dàng hơn, còn trong một môi trường ồn ào thì sự tập trung không tốt ñược như vậy? Có 
phải là do sức tập trung của người ấy không ñầy ñủ? Vậy, người ấy phải làm thế nào ñể cho tâm 
yên lắng trong khi ở một nơi ồn náo? 

Trả Lời Câu Hỏi 40: Ở một nơi thanh tịnh và yên lắng, hầu như lúc nào người hành thiền 
cũng có thể tập tung tâm trên ñề mục thiền của mình ñược, và khi thoảng mới chú ý ñến các ñối 
tượng khác. ðó là lý do vì sao người ấy có thể tập trung tâm dễ hơn ở ñấy. Còn trong một môi 
trường ồn náo, hầu hết thời gian tâm của họ bị các ñối tượng khác, chẳng hạn như những tiếng 
ồn ñủ mọi loại, làm cho phân tán và thỉnh thoảng mới chú ý ñến ñối tượng thiền của mình. Vì 
thế ở những nơi ñó họ không thể tập trung tốt ñược. Dĩ nhiên, họ không thể tập trung tốt ñược là 
vì ñịnh lực của họ còn yếu. ðối với những người có ñủ ñịnh lực, như ðức Phật và các vị Thánh 
ñệ tử của ngài, tiếng ồn không thể khuấy ñộng ñược các vị. Các vị có thể nhập ñịnh ở bất cứ nơi 
nào. ðể làm cho tâm yên lắng khi ở một nơi ồn ào, tất cả cái quý vị cần phải làm là phớt lờ tiếng 
ồn và tập trung tâm duy nhất vào ñề mục thiền của quý vị. ðừng cảm thấy thất vọng khi quý vị 
bị tiếng ồn khuấy ñộng. ‘Thực hành làm cho hoàn thiện.’ Nếu quý vị thường xuyên thực hành 
theo cách vừa ñề cập này một cách kiên trì, dần dần quý vị sẽ tiến bộ và cuối cùng có thể lắng 
yên tâm của mình ngay cả trong một môi trường ồn ào nhất ñược. 

Trưởng-lão Vebu-Sayadaw nổi tiếng (của Miến-ñiện) nói rằng bạn phải ñi ñến một nơi 
nào ñó ở ñây bạn không nghe thấy gì cả, một nơi hoàn toàn yên lặng. Làm thế nào bạn ñi ñến 
một nơi như vậy ñược? Thực sự rất khó tìm ñược một nơi hoàn toàn yên vắng. Ngay cả trong 
rừng cũng ñầy những âm thanh khác nhau – âm thanh của các loài thú, âm thanh của chim chóc, 
âm thanh của các loài côn trùng và gió. Cách ñể ñi ñến một nơi hoàn toàn yên lắng là tập trung 
hoàn toàn vào ñề mục thiền của quý vị mà thôi. Khi quý vị nhập ñịnh, quý vị sẽ không nghe một 
âm thanh nào cả. Như vậy mới có thể nói ñược rằng quý vị ñã ñi ñến một nơi ở ñây quý vị 
không nghe thấy gì cả. Theo Abhidhamma (Vi-diệu-pháp), hai tâm không thể cùng khởi lên 
trong một sát-na (tâm). Do ñó khi tâm quý vị tập trung trên ñề mục thiền của mình không gián 
ñoạn, quý vị sẽ không thể nào biết bất kỳ một ñối tượng nào khác, huống gì là âm thanh. 

- Câu Hỏi 41: Tâm Bhava>ga là gì? Có phải ñó là tâm làm nhiệm vụ phân biệt không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 41:  Bhava>ga ñược dịch là ‘hữu phần’ hay ‘hộ kiếp’. Nó là một loại 
tâm thụ ñộng và là yếu tố chính duy trì trạng thái tâm lý suốt cả ñời người. Nhờ Bhava>ga mà 
dòng tâm không dừng lại trong suốt cuộc ñời. Chỉ khi có một tiến trình tâm khởi lên, bhava>ga 
mới tạm thời dừng lại. Nhưng khi tiến trình tâm kết thúc, bhava>ga liền xuất hiện nối tiếp nhau 
một cách liên tục. Chẳng hạn, khi quý vị ñang ngủ say không mơ mộng gì, sẽ không có tiến trình 
tâm nào cả, mà chỉ có rất nhiều tâm bhava>ga hay hữu phần khởi lên liên tục không ngừng. Nếu 
những bhava>ga hay hữu phần này không khởi lên, quý vị sẽ chết. Bởi vì khi tiến trình tâm dừng 
lại, cái chết xảy ra. Trước ñây một số học giả thường dịch bhava>ga hay hữu phần như là ‘vô 
thức’ hay ‘tiềm thức’. Nhưng thực sự ra bhava>ga hay hữu phần là một loại tâm. Tuy nhiên, nó 
không bắt bất kỳ một ñối tượng hiện tại nào cả, mà chỉ bắt ñối tượng quá khứ mà tốc hành tâm 
cận tử của ñời trước bắt mà thôi. 

- Câu Hỏi 42: Nếu một người hành thiền không thấy ñược nimitta (ánh sáng trong thiền 
ñịnh) hay không có ñược những kết quả tốt nào khác sau khi ñã hành thiền trong ba hoặc năm 
năm, hoặc lâu hơn nữa, người ấy nên làm gì? 

Trả Lời Câu Hỏi 42: Người hành thiền như thế trước tiên phải kiểm tra lại ñể thấy xem 
mình có hành theo ñúng cách và hành  một cách hệ thống không, có hành dưới sự hướng dẫn của 
một vị thầy có ñủ khả năng không, và có chuyên cần thực hành hàng ngày với sự thích thú lớn 
hay không. Nếu có, thời người ấy nên chọn một ñề mục thiền khác trong số bốn mươi ñề mục 
thiền ñề cập trong Thanh Tịnh ðạo (Visuddhimagga) và chuyên cần hành nó trong một tháng. 
Nếu vẫn không ñạt ñược tiến bộ gì, người ấy nên thử một ñề mục thiền khác và chuyên cần hành 
trong một tháng. Nếu ñề mục ñó cũng thất bại, thời nên chọn một ñề mục khác nữa…Theo cách 
này người ấy cứ thử hết các ñề mục cho ñến khi tìm ra ñược một ñề mục thiền thích hợp. Rồi từ 
ñó nên thực hành ñề mục thiền thích hợp này cho ñến lúc thành công.  

- Câu Hỏi 43: Liệu ngồi thiền có làm cho người ta ngây ngây dại dại hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 43: Từ tấm gương của ðức Phật Gotama,  chúng ta có thể thấy rõ ñiều 
này. Trong cái ñêm mà ngài chắc chắn sẽ Giác Ngộ, ngài ñã toạ thiền một cách kiên trì dưới gốc 
cây Bồ ðề. Nếu ngồi thiền làm cho người ta ngây dại, Ngài ñã ñến Giác Ngộ như thế nào? 

- Câu Hỏi 44: Làm sao người ta biết ñược rằng họ ñã hiểu sai những lời dạy của ðức 
Phật?  

Trả Lời Câu Hỏi 44: Họ phải nghiên cứu giáo lý hay những lời dạy của ðức Phật, ñặc 
biệt là hai bộ: Trung Bộ kinh (Majjhima Nikāya) và Tương Ưng Kinh (Sa�yutta Nikāya). Lại 
nữa, họ cũng nên nghiên cứu các bản chú giải, nhất là Thanh Tịnh ðạo (Visuddhimagga) và Vi 
Diệu Pháp Yếu Nghĩa (Abhidhammatthasa>gaha) một cách cẩn thận. Lúc ấy họ sẽ biết ñược là 
mình có hiểu sai những lời dạy của ðức Phật hay không. 

- Câu Hỏi 45: Người ta ñược sanh ra làm người nam hay người nữ là vì sao? 

Trả Lời Câu Hỏi 45: Nếu một người làm ñược một thiện sự nào ñó, chẳng hạn như bố thí, 
giữ giới, hành thiền chỉ hay thiền quán, và phát nguyện ñược sanh làm một người nam hay một 
người nữ, và nếu thiện nghiệp của người ấy chín mùi vào sát na cận tử của họ, họ sẽ ñược tái 
sanh làm người nam hay người nữ theo như ước nguyện của họ. 

Nếu một người phạm tội tà dâm và nếu bất thiện nghiệp ấy chín mùi vào sát-na cận tử của 
họ, họ sẽ tái sanh trong ñịa ngục. Sau khi thoát khỏi ñịa ngục và trở lại nhân giới, họ sẽ phải tái 
sanh làm người nữ. 

- Câu Hỏi 46: Trong bài giảng ngày 27 tháng 12, khi trả lời câu hỏi Sayadaw có nói rằng 
một người có thể chứng ñắc Niết-bàn nhờ tự mình thực hành với những cuốn sách của Sayadaw 
và bộ Thanh Tịnh ðạo (Visuddhimagga) kể như người hướng dẫn. Nếu chỉ cần như vậy, tại sao 
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Sayadaw vẫn khuyến khích những người khác ñi ñến Thiền Viện Pa-Auk? Và tại sao Sayadaw 
phải nhọc lòng từ xa ñến Penang này ñể dạy thiền? Từ giờ chúng con có thể tự mình thực hành 
theo những hướng dẫn trong sách của Sayadaw và không cần phải ñi trình pháp (vấn thiền) nữa 
ñược không? 

Trả Lời Câu Hỏi 46: Nếu như quý vị hiểu thông suốt những cuốn sách của tôi và bộ 
Thanh Tịnh ðạo (Visuddhimagga) quý vị có thể tự mình thực hành ñược, nhưng hầu hết mọi 
người không thể hiểu thông suốt chúng và gặp phải nhiều vấn ñề trong lúc hành thiền, vì thế 
chấp nhận sự chỉ dẫn từ một vị thầy thiện xảo vẫn tốt hơn.  

- Câu Hỏi 47: Một người bác sĩ ñủ tư cách phải trải qua một khoá huấn luyện nghiêm túc. 
Không phải rằng một bệnh nhân sau khi lành bệnh là có thể trở thành một ông bác sỹ và ñi ñây 
ñi ñó trị bệnh cho những người khác ñược. Sayadaw có bao giờ huấn luyện cho những người 
khác một cách nghiêm túc ñể trở thành một vị thiền sư ñủ phẩm chất chưa? 

Trả Lời Câu Hỏi: Từ trước ñến nay tôi chưa bao giờ huấn luyện bất cứ một vị thiền sư ñủ 
tư cách nào cả, bởi vì tôi quá bận, tuy nhiên trong tương lai tôi sẽ cố gắng huấn luyện một số 
người. 

- Câu Hỏi 48: Bởi lẽ hầu hết những thiền sinh ngoại quốc (không phải người Miến) sau 
khi hành ñến một mức nào ñó là rời Thiền Viện Pa-Auk ñể ñi giảng dạy, không sẵn lòng chấp 
nhận những sự thử nghiệm và huấn luyện nghiêm ngặt, và sau ñó khiến cho những người khác 
hoài nghi phương pháp thiền Pa-Auk bởi vì trình ñộ giảng dạy nghèo nàn của họ, Sayadaw có 
thể vui lòng cho thêm những thiền sư người Miến ñã trải qua sự huấn luyện nghiêm túc ñi ra 
nước ngoài ñể dạy thiền, nhờ thế mà nhiều người có thể có ñược những chỉ dẫn hành thiền ñúng 
ñắn ñược không? 

Trả Lời Câu Hỏi 48: Mặc dù tôi ñã yêu cầu những thiền sinh ngoại quốc này ở lại trong 
Thiền Viện Pa-Auk, song họ không muốn ở lại mà muốn ñóng vai trò như một vị thiền sư không 
ñược huấn luyện. Thế thì tôi có thể làm ñược gì ñối với họ chứ? Có lẽ tôi sẽ làm như những gì 
quý vị ñề nghị thôi. 

- Câu Hỏi 49: Có lần một vị Tỳ-kheo kia dạy phương pháp thiền Pa-Auk nói công khai 
rằng trong lúc ở trạng thái ñịnh sâu vị ấy thấy một người cư sĩ nọ ñạt ñến ñạo quả nhập lưu (tức 
ñắc thánh quả Tu-ñà-hoàn). Năng lực gì vị Tỳ-kheo phải có ñể nói ñược một ñiều như thế? Quả 
(báo) dành cho người nói như thế sẽ là gì? Sayadaw có thể vui lòng giải thích ñiều này ñược 
không, bởi vì nhiều người không thể không hoài nghi phương pháp thiền Pa-Auk sau khi nghe 
một việc như vậy? 

Trả Lời Câu Hỏi 49: ðể biết ñược người khác ñã ñạt ñến ñạo quả nhập lưu, bản thân 
người ấy ít nhất cũng phải ñắc cùng ñạo quả và phải có năng lực thần thông biết ñược tâm người 
khác (paracittavijanana abhiñña—tha tâm thông). Muốn có thần thông này, người ấy phải hành 
mười kasi�a (biến xứ ñất, nước, lửa, gió…) và tám thiền chứng theo mười bốn cách. Nhưng y ñã 
không làm ñiều này, vì thế chứng tỏ y không có thần thông. Như vậy rất có khả năng là y ñã 
vọng ngữ, và ñó không phải là một lời nói dối nhỏ mà là ñại vọng ngữ. Phạm ñiều này là phạm 
tội bất cộng trụ (parajika), và có thể  y không còn là một vị Tỳ-kheo thực nữa. Quả bất thiện của 
ñại vọng ngữ sẽ là rất xấu; y có thể phải tái sanh vào ñịa ngục. 
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Sửa xong ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
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