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Chương I
I-‘KINH DÂY TRÓI BUỘC’[1]
(‘Gaddula-Baddha-Sutta )1
Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ bàn về hai bài
Kinh chính. Một ñược gọi là Dây Trói Buộc (‘GaddulaBaddha-Sutta ’), và bài kia cũng Dây Trói Buộc nhưng là
bản thứ hai (‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Sutta ’)2; như vậy
có hai bài Kinh Dây Trói Buộc và chúng ta sẽ bắt ñầu với
bài thứ nhất trước:
Vô Thỉ, Này Các Tỳ Kheo, Là Sự Khởi ðầu (của
Luân Hồi)
Tôi nghe như vầy. Một thời ðức Thế Tôn ñang trú
tại Sāvatthi, trong Rừng Cây của Thái Tử Kỳ ðà (Jeta),
Tịnh Xá của ông Cấp Cô ðộc (AnāthapiGHika). Ở ñó ðức
Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo:
Vô thỉ (khởi ñầu không thể quan niệm ñược), này các
tỳ kheo, là sự khởi ñầu của vòng tử sanh luân hồi

[1] Lưu ý những con số nằm trong [] là phần trích dẫn Kinh ðiển ñược ghi lại
ở cuối mỗi Chương.
1
Xem thêm trong ‘Dây Trói Buộc’.
2
S.III.I.x.7 và S.III.I.x.8. Gaddula (dây xích)+ baddha (trói buộc). Thực ra ñây
là một khúc cây ñược dùng ñể gây chướng ngại cho sự di chuyển của một con
ngựa hay một con chó. Khúc cây hay miếng ván dài khoảng ba hoặc bốn mươi
phân ñược treo vào cổ con chó, phía trước ñầu gối, bằng một sợi dây. Mỗi lần
con chó muốn chạy, ñầu gối nó sẽ va vào khúc cây ấy và như vậy nó sẽ không
thể chạy ñược.
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(sa sāra)3. Khởi ñiểm (của luân hồi) không thể biết ñược
ñối với những chúng sinh bị vô minh che ñậy (avijjānīvara6āna7 sattāna ), bị tham ái trói buộc (ta6hāsa yojanāna ), phải lưu chuyển (sandhāvata ) và luân
hồi (sa sārata ).
Ở ñây, ðức Phật nói về vòng tái sanh luân hồi
(sa sāra), lưu chuyển hết thế gian này ñến thế gian khác
(lúc làm người, lúc làm chư thiên, lúc làm súc vật, rồi lại
làm người trở lại,…), và có khi loanh quanh trong một thế
gian (làm người hay làm chư thiên…tái ñi tái lại nhiều lần).
Trong bài Kinh ðức Phật ñề cập ñến hai nhân chính khiến
cho tiến trình lưu chuyển này: vô minh (avijjā) và tham ái
(ta6hā).
Vô minh và tham ái là nhân cần thiết cho những hành
ñộng có tiềm lực nghiệp. Nghiệp lực (kamma-satti) là tiềm
lực nhờ ñó hành ñộng có chủ ý bằng thân, bằng lời nói, hay
bằng tâm có thể tạo ra một quả nghiệp (kamma-vipāka).
Tiềm lực này cũng còn gọi là dị thục nghiệp (nānā-kkha6ika
kamma) bởi vì khi chúng ta tạo nghiệp ở một sát-na tâm ñặc
biệt nào ñó, và nếu nghiệp ñó chín mùi, tiềm lực nghiệp sẽ
tạo ra quả ở một sát-na tâm khác: hoặc trong kiếp này hoặc
trong một kiếp tương lai. Nhưng không có vô minh và tham
ái, hành ñộng (chúng ta) làm sẽ không có tiềm lực nghiệp4.
3

sa sāro: danh từ sa sāra xuất phát từ ñộng từ sa sārati, vốn từ ngữ căn
sa (theo cách tương tự) + sārati (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi).
4
Nghiệp lực: Trong Duyên Hệ (Pa99hāna), ðức Phật liệt kê hai mươi bốn loại
duyên (paccaya). Tất cả các duyên này ñều tạo ra quả của chúng do tiềm lực
cố hữu (dhamma-satti). Như vậy, trong khi mỗi hành sanh lên và diệt, nghiệp
lực của nó lưu lại trong cùng tương tục danh-sắc ấy. Trong khi nghiệp là nhân,
tiềm lực cố hữu của nó tạo ra quả. Tiềm lực này cũng ñược gọi là Dị Thục
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Thế nào là vô minh (avijjā)? ðiều này ñược giải thích
trong Thanh Tịnh ðạo5 (Visudhi-Magga) như sau:
Giữa những ñàn ông, ñàn bà…những thứ
vốn không thực hiện hữu trong nghĩa cùng tột
(param-matthato a-vijjamānesu), nó (vô minh) hăm
hở, tuy nhiên, giữa các uẩn, xứ,…vốn thực sự hiện
hữu, nó lại không hăm hở (vijjamānesu pi
khandhādisu na javati), như vậy nó là vô minh
(avijjā).[2]
ðiều này có nghĩa là gì? ðiều này có nghĩa rằng vô
minh chỉ thấy sự thực chế ñịnh hay tục ñế (sammuti-sacca)6:
ñàn bà và ñàn ông, vợ và chồng, con gái và con trai, chó,
mèo, heo, gà….Thấy theo cách này là thấy sai, bởi vì những
thứ ấy không hiện hữu ñúng theo thực tại (yathā bhūta). Tuy
nhiên, các pháp hiện hữu ñúng theo thực tại là các uẩn
(khandha), giới (dhātu), xứ (āyatana), danh sắc (nāma
Nghiệp (nānā-kkha6ika kamma), vì quả sanh trong một tâm khác, có thể kiếp
này hay một kiếp tương lai nào ñó.
5
VsM.xvii.578 ‘Paññā-Bhūmi-Niddesa’ PP.xxī.43. Ibid 591 (PP.xii.58-59.
Trong Bộ Pháp Tụ, phần Tụ Lậu (‘Āsava- Gocchaka ’) ðức Phật giaỉ thích:
‘Ở ñây, thế nào là vô minh lậu? Không biết về khổ, về nhân sanh của khổ, về
sự diệt khổ, về con ñường dẫn ñến sự diệt khổ, không biết về quá khứ, về tương
lai, về quá khứ và tương lai, không biết về pháp duyên sanh.’ Và Thanh Tịnh
ðạo giải thích: ‘Khi [vô minh ñã] sanh, nó che ñậy Sự Thực về Khổ (Khổ ðế),
ngăn sự thể nhập vào ñặc tính và nhiệm vụ ñặc biệt của sự thực ấy. Nó cũng
ngăn che như thế, ñối với nhân sanh, sự diệt và con ñường dẫn ñến sự diệt của
khổ. Năm uẩn ñã qua gọi là quá khứ, năm uẩn sắp ñến gọi là tương lai, và
nhân quả lẫn các pháp khởi sanh do duyên gọi là các pháp duyên sanh nhân
quả ñặc biệt ñều bị nó (vô minh) che ñậy, nó còn ngăn không cho thể nhập vào
các ñặc tính và nhiệm vụ cá biệt của các pháp như vậy: “ðây là vô minh, ñây
là các hành.”’
6
Sammuti-sacca hay tục ñế cũng còn gọi là sự thực chế ñịnh theo quy ước
(vohāra-sacca).
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rūpa), duyên sanh (pa9icca-samuppāda), vận hành của
nghiệp, tam tướng (ti-lakkha6a7)…: tóm lại, Tứ Thánh ðế
[3]. Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay pháp chân
ñế (paramattha-sacca), vô minh lại không thấy.8 ðó là lý do
vì sao, nếu chúng ta nghĩ: ‘ðây là một người ñàn bà, ñây là
một người ñàn ông, ñây là mẹ, cha, con gái, con trai,…ñó là
tưởng về chúng sanh (chúng sanh tưởng-satta-saññā), một
sự thể hiện của vô minh (avijjā). Và vô minh là nhân của
nghiệp (kamma), một lý do giải thích tại sao các chúng sanh
phải lưu chuyển từ ñời này sang ñời khác, từ khổ ñau này
ñến khổ ñau khác [3].
Vô minh là nghĩ rằng có ñàn ông, ñàn bà, có cha, có
mẹ, có con trai, con gái,…Nghĩ theo cách này là nghĩ sai bởi
vì trong thực tế không có ñàn ông, không có ñàn bà,…mà
chỉ có danh và sắc chân ñế.9
ðể thấy rõ sắc, chúng ta cần phải thực hành thiền ñề
7
8

Tam Tướng: vô thường (anicca), khổ (dukkha), và vô ngã (anatta).

VbhA.ii.154 ‘Āyatana-Vibhahgo’ (Xứ Phân Tích) DD.iv.243 giải thích rằng
chính ba loại khối tưởng che ñậy tam tướng: ‘Nhưng chính do không ghi nhớ
cái gì trong tâm, do không thể nhập cái gì, và do bị che ñậy bởi cái gì, mà tam
tướng này không xuất hiện? Trước tiên vô thường tướng (anicca) không xuất
hiện do không ghi nhớ trong tâm (sự sanh và diệt), không thể nhập sự sanh và
diệt vì bị tính tương tục (santati) của nó che ñậy. Khổ tướng không xuất hiện
do không ghi nhớ trong tâm, không thể nhập sự bức bách liên tục và do bị che
ñậy bởi các oai nghi (iriyāpatha) của nó. Vô ngã tướng không xuất hiện do
không ghi nhớ trong tâm, không thể nhập sự phân giải hay chuyển thành các
yếu tố (giới – dhātu) khác (nānā-dhātu-vibbhoga).’ Cũng xem ‘Ba Loại Khối
Tưởng về Sắc’, trang 186.
9
Ở ñây cần lưu ý rằng thấy có mẹ, cha…như một sự thể hiện của vô minh
khác với thấy rằng một vài quả báo nào ñó sẽ sanh do nghiệp thiện hay bất
thiện ñược làm ñối với cha, mẹ. Xem thêm sự giải thích ở ghi chú cuối
chương 203, trang 564/Tập II.
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mục quán sắc (rūpa-kamma99hāna), ñó là, thiền phân tích tứ
ñại (catu-dhātu vavatthāna kamma99hāna). Lúc ñó chúng ta
sẽ thấy các phân tử nhỏ, hay các tổng hợp sắc (rūpa-kalāpa).
Nếu chúng ta phân tích các phân tử nhỏ ấy, chúng ta sẽ thấy
sắc chân ñế: Cả thảy có hai mươi tám loại sắc (rūpa).10
Ngoài sắc, còn có danh (nāma), vốn nương vào sắc11. ðể
thấy rõ danh, chúng ta cần phải thực hành thiền quán danh
(nāma kamma99hāna). Lúc ñó chúng ta sẽ thấy ñược các sátna tâm của các loại tiến trình tâm khác nhau. Nếu phân tích
các sát-na tâm ấy chúng ta sẽ thấy danh chân ñế: tất cả có
tám mươi mốt loại tâm, và các tâm sở phối hợp của chúng12.
Chỉ có danh và sắc, ngoài ra không có gì khác. Ngay khi các
yếu tố gọi là danh và sắc này sanh, chúng liền diệt, sự diệt
ấy có nghĩa là vô thường. Vì lẽ chúng là vô thường nên
không thể có những thực thể thương hằng như một người
ñàn bà, ñàn ông, mẹ, cha, con trai, con gái, … Nếu ai nghĩ
những thứ như vậy thực sự hiện hữu, ñó là một sự thể hiện
của vô minh (avijjā).
Khi ñã có vô minh, tham ái ñối với những ñối tượng
không thực hiện hữu ấy có thể khởi lên. Và khi những hành
ñộng bằng thân, ngữ, ý của chúng ta ñược phối hợp với vô
minh và tham ái này, chúng sẽ có tiềm lực nghiệp, kamma.
Nếu nghiệp ñó thành thục hay chín mùi, nó sẽ tạo ra một quả
tốt hoặc xấu, và chúng ta tiếp tục lao vào và lưu chuyển
trong vòng tử sanh luân hồi. ðó là lý do vì sao, trong bài
10

Xem ‘Phân Tích Sắc Chân ðế’ trang 188 và Bảng 4 liệt kê ‘Hai Mươi Tám
Loại Sắc’ trang 205.
11
Trong cõi dục giới, danh không thể khởi lên ñộc lập với sắc.
12
Tám mươi mốt loại tâm ở ñây muốn nói ñến tám mươi mốt tâm hiệp thế (bất
thiện-12; thiện-17; duy tác- 20, quả-32). Tám loại tâm siêu thế còn lại (thiện-4,
quả-4), vốn lấy Niết-Bàn làm ñối tượng, không ñược kể trong thiền quán danh.
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Kinh này, ðức Phật lại nói:
Vô thỉ (không thể quan niệm ñược), này các tỳ
kheo, là sự bắt ñầu của vòng tử sanh luân hồi
(sa sāra)13. Khởi ñiểm (của luân hồi) không thể biết
ñược ñối với những chúng sinh bị vô minh che ñậy
(avijjā-nīvara6āna7 sattāna ), bị tham ái trói buộc
(ta6hā-sa yojanāna ),
phải
lưu
chuyển
(sandhāvata ) và luân hồi (sa sārata ).
Rồi ðức Phật giải thích trong tương lai thế gian sẽ ñi
ñến sự diệt tận như thế nào.
Sẽ ðến Một Thời, Này các Tỳ Kheo
Trước tiên ñại dương khô cạn:
Sẽ ñến một thời, này các tỳ kheo, ñại dương khô cạn,
biến mất, không còn hiện hữu nữa.
Trong tương lai xa thế gian sẽ bị tiêu hoại theo một
trong ba cách [4]: tiêu hoại bằng lửa, tiêu hoại bằng nước,
hay tiêu hoại bằng gió [5]. Ở ñây ðức Phật mô tả những gì
xảy ra khi thế gian bị tiêu hoại bằng lửa [6].
ðầu tiên hết, một trăm ngàn năm trước khi tận thế,
một số chư thiên trên trời sẽ xuất hiện với ñầu bù tóc rối,
mặt ñầy thương cảm, vừa ñi vừa lấy tay quẹt nước mắt14. Họ
13

sa sāro: danh từ sa sāra xuất phát từ ñộng từ sa sārati, vốn từ ngữ căn
sa (theo cách tương tự) + sārati (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi).
14
Một số chư thiên trên trời, ở ñây muốn nói tới các vị chư thiên cõi dục giới
(kāmāvacara devā). Tuy nhiên, một vài vị giáo thọ sư khác thì bảo rằng ñó là
các vị Phạm Thiên (Brahma) thuộc cõi Tịnh Cư Thiên (suddh-āvāsa- cõi dành
cho các vị Thánh Bất Lai cư trú trong kiếp chót), có năng lực thần thông có thể
nhìn thấy rất xa vào tương lai, nhờ vậy họ thấy ñược sự tiêu hoại của thế gian

Pa-Auk Tawya Sayadaw

7

sẽ thông báo ngày tận thế, và thúc giục mọi người nên tu tập
bốn phạm trú (cattāro brahma-vihārā): từ (mettā), bi
(karu6ā), hỷ (muditā) và xả (Upekkhā) cho ñắc các bậc thiền
(jhāna). Và họ còn khuyên mọi người nên săn sóc cha mẹ,
tôn kính các bậc huynh trưởng.
Hầu hết mọi người sẽ ghi nhớ ñiều này trong tâm và
thực hành tâm từ ñối với nhau. Họ cũng bằng nhiều cách cố
gắng hoàn thành các thiện nghiệp, ai có khả năng ñắc thiền
thì sẽ ñắc thiền. ðối với những ai không có khả năng phát
triển các bậc thiền (jhāna) thì nhờ các thiện nghiệp quá khứ,
họ sẽ ñược tái sanh thiên giới như các vị chư thiên và ở ñó tu
tập thiền. Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực (kamma
satti) của thiền mà các chúng sinh này tạo sẽ khiến cho họ
ñược tái sanh lên Phạm Thiên Giới [7].
Sau một thời gian dài, một ñám mây vĩ ñại xuất hiện,
và một trận mưa như trút nước ñổ xuống khắp một trăm
ngàn triệu cõi thế gian (ko9i-sata-sahassa-cakka-vāja; mười
muôn triệu thế giới Sa-bà). Người ta ñem gieo các vụ mùa,
nhưng khi cây trồng mọc lên cao vừa ñủ tầm con bò gặm,
trời dứt mưa [8]. Do không còn mưa nữa, tất cả cây cối ñều
khô héo, tiêu rụi, và chẳng bao lâu nạn ñói xuất hiện. Con
người chết, chư thiên cư ngụ trên ñịa cầu (bhumma-devā)
cũng chết, vì họ sống nhờ vào các loại hoa qủa trên ñịa cầu.
Do thiện nghiệp quá khứ, họ ñược tái sanh vào cõi chư thiên,
và ở ñó họ tu tập thiền kasia. Một lần nữa, nương vô minh
và tham ái, nghiệp lực thiền của họ khiến cho họ ñược tái
sanh trong Phạm Thiên Giới.
Sau một thời gian dài nữa, nước trên thế gian bắt ñầu
trong tương lai, và yêu cầu các vị chư thiên ñi thông báo ñiều này cho nhân
loại biết (VsM).
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khô cạn, cá, rùa và các sinh vật khác sống trong nước chết.
Do thiện nghiệp quá khứ, những sinh vật này cũng tái sanh
lên thiên giới, ở ñây chúng, như các vị chư thiên, tu tập thiền
ñịnh. Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ
khiến cho họ ñược tái sanh lên Phạm Thiên giới. Theo quy
luật tự nhiên, những chúng sinh trong ñịa ngục cũng ñược
thoát khỏi ñịa ngục và tái sanh cõi nhân loại.15Ở ñây họ sẽ tu
tập tâm từ và ñược tái sanh lên thiên giới, tại thiên giới họ,
lúc này là những chư thiên, sẽ phát triển các bậc thiền
(jhāna). Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ
sẽ khiến cho họ ñược tái sanh Phạm thiên giới. Nhưng ñối
với những chúng sinh tái sanh ñịa ngục do tà kiến cố ñịnh
(niyata-micchā-di99hi)16 thì không thoát khỏi (ñịa ngục).
Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực chấp tà kiến cố ñịnh
của họ sẽ khiến cho họ phải tái sanh vào ñịa ngục vô gián
(lok-anta-rika-niraya), một trong những ñịa ngục nằm trong
hư không giữa các hệ thống thế gian.17Như vậy, cho dù có
tận thế, việc lưu chuyển và luân hồi của các chúng sinh cũng
không chấm dứt. ðức Phật giải thích18:
Ngay cả như thế, này các Tỳ kheo, cái khổ
của các chúng sinh bị vô minh che ñậy, bị tham ái
trói buộc (phải lưu chuyển và luân hồi) cũng không
chấm dứt, Như lai tuyên bố.
Sau một thời gian dài không mưa, khi mà tất cả các
15

VsM.xiii.405 ‘Pubbe-Nivās-Ānussati-Ñā6a-Kathā’ (Luận về Túc Mệnh Tuỳ
Niệm Trí’) PP.xiii.33 nói rằng theo một số các vị giáo thọ sư khác, ñiều này
chỉ xảy ra khi mặt trời thứ bảy xuất hiện.
16
ðây là nghiệp nặng nhất trong số sáu trọng nghiệp: giết cha, giết mẹ, làm
thân Phật chảy máu, giết một bậc Alahán, phá hoà hợp tăng và chấp giữ tà
kiến cố ñịnh. Xem thêm phần nói về ‘Cực Trọng Nghiệp’, trang 350.
17
Chi tiết, xem ghi chú cuối chương 205, trang 564/Tập II.
18
SIII.I.x.7 ‘Gaddula-Baddha-Sutta ’ (Kinh Dây Trói Buộc).
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chúng sinh ñã ñược tái sanh ở nơi khác, một mặt trời thứ hai
xuất hiện19. Và, khi mặt trời này lặn, mặt trời kia sẽ mọc, vì
thế không có sự phân biệt giữa ñêm với ngày nữa; thế gian
cứ liên tục bị ñốt cháy bởi sức nóng của hai mặt trời. Những
con suối và sông nhỏ bắt ñầu khô cạn.
Rồi sau một thời gian rất dài nữa khác, mặt trời thứ
ba xuất hiện, và lúc này các con sông lớn bắt ñầu khô cạn.20
Sau một thời gian rất dài nữa, mặt trời thứ tư xuất hiện, và
các hồ lớn ñược xem là nguồn của những con sông lớn cũng
khô cạn.21 Sau một thời gian dài khác, mặt trời thứ năm xuất
hiện, và các biển cả khô cạn ñến mức nước không còn ñủ ñể
làm ướt một ñốt ngón tay.22 Rồi, sau một thời gian dài khác,
mặt trời thứ sáu xuất hiện, và bây giờ Núi Chúa Tu-di
(Sineru)23 và ngay chính mặt ñất cũng bắt ñầu bốc cháy,
phun lên những ñám mây khói dầy ñặc. Cuối cùng, sau một
thời gian dài khác, mặt trời thứ bảy xuất hiện, và lúc này
mọi thứ ñều bốc lửa, tạo thành một bức màn lửa. Núi chúa
Tu-di và ñịa cầu cháy rụi và tan rã, một trận cuồng phong
19

A. VII.vii.2 ‘Satta-Sūriya-Sutta ’ (‘Kinh Bảy Mặt Trời’).
Các con sông lớn: ở ñây ðức Phật liệt kê năm con sông: Sông Hằng
(Ganges), Sông Yamunā, sông Aciravatī, Sông Sarabhū, và Sông Mahā
(ibid.).
21
hồ lớn: ở ñây ðức Phật liệt kê bảy hồ: hồ Anotattā, hồ Sīhapapātā, hồ
Rathakārā, hồ Kaamuā, hồ Kunālā, hồ Chaddantā, và hồ Mandākiniyā
(ibid.).
22
ðức Phật ñưa ra một sự giải thích chi tiết về việc làm thế nước của các biển
cả lại lùi dần và càng lúc càng trở nên nông hơn, cho ñến khi chỉ còn lại những
vũng nước rải rác ñây ñó như những dấu chân bò (ibid.).
23
Núi Chúa Tu-di: ðức Phật giải thích núi này như sau: ‘Tu-di, này các tỳ
kheo, núi chúa của các quả núi, dài tám mươi bốn ngàn lý, rộng tám mươi bốn
ngàn lý, và cao tám mươi bốn ngàn lý (leagues) nhận chìm trong ñại dương.
Như vậy nó cao ñến tám mươi bốn ngàn lý trên mặt nước biển.’ (ibid.).
20
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cuộn ñám lửa ñó lên cao ñến các cõi Phạm thiên. Và giống
như bơ hay dầu cháy không ñể lại tro như thế nào, núi chúa
Tu-di và ñịa cầu cháy cũng không ñể lại tro như thế ấy. 24
Ngay cả như vậy, ðức Phật giải thích, cũng không có
sự chấm dứt lưu chuyển và luân hồi ñối với những chúng
sanh bị vô minh che ñậy và tham ái trói buộc.25
Một thời sẽ ñến, này các Tỳ kheo, khi Núi
Chúa Tu-di, Vua trong các quả núi, bị thiêu ñốt,
huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay cả như thế, cái
khổ của những chúng sanh bị vô minh che ñậy và
tham ái trói buộc (phải lưu chuyển, luân hồi) cũng
không chấm dứt, Như Lai tuyên bố.
Rồi sẽ ñến một thời, này các Tỳ kheo, khi ñất
lớn, bị thiêu ñốt, huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay
cả như thế, cái khổ củ những chúng sanh bị vô
minh che ñậy và tham ái trói buộc (phải lưu
chuyển, luân hồi) cũng không chấm dứt, Như Lai
tuyên bố.
Sau khi ñã giải thích việc các chúng sanh phải tiếp
tục lưu chuyển và chạy quanh trong vòng luân hồi như thế
nào, kế ñến ðức Phật nói về việc tại sao họ phải bị như vậy.
Ví như, Này Các Tỳ kheo, Một Con Chó Bị Trói Buộc

24

ðức Phật kết luận bằng cách giải thích rằng chỉ có Bậc Thánh mới tin ñược
những lời dạy của Ngài về sự vô thường của quả ñất và Núi Tu-Di. Chú giải
giải thích, sở dĩ ðức Phật nói lời ñó là vì chỉ Bậc Thánh mới có niềm tin toàn
vẹn nơi ðức Phật, và ñã phân biệt ñược duyên khởi tánh (ibid.). Xem ‘ðức
Tin’, ở phần cuối của tập II.

25

S.III.I.x.7 ‘Gaddula-Baddha-Sutta ’ (Kinh Dây Trói Buộc’).
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ðể giải thích việc tại sao các chúng sanh cứ phải chạy
quanh trong vòng luân hồi, ðức Phật dùng một ảnh dụ, ñó là
hình ảnh của một con chó bị trói buộc: [9]
Ví như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích
lại bằng một sợi dây (sā gaddula-baddho), và buộc
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ
chỉ chạy quẩn quanh và chạy vòng quanh cây cột
hay trụ cột ấy.
Con chó ở ñây bị xích bằng một sợi dây, và buộc sát
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc: nó chỉ có thể chạy
lòng vòng quanh cây cột ấy.
Kẻ Vô Văn Phàm Phu
Hình ảnh con chó bị trói buộc ñược ðức Phật dùng
như một ảnh dụ ñể mô tả những gì mà ngài gọi là kẻ vô văn
phàm phu (assutavā puthu-jjano).
Vô Văn
Khi gọi một người là vô văn (assutavā)26. ðức Phật
muốn ám chỉ gì? Ngài muốn nói tới một người không học và
không biết gì cả về lý thuyết lẫn việc thực hành Pháp
(Dhamma); một người không học (āgama) cũng không
chứng ñắc (adhigama). Như vậy kẻ vô văn ở ñây là người
cần ñược học hay ñược dạy dỗ về Tứ Thánh ðế.
26

ðức Phật giaỉ thích kẻ vô văn phàm phu bằng rất nhiều cách. Những phân
tích sau ñược rút ra từ bản toát yếu ghi trong Chú giải Bộ Pháp Tụ
DhSA.iii.1007 (E.451-456), và trong MA.I.i.1 ‘Mūla-Pariyāya-Sutta ’ (Kinh
Pháp Môn Căn Bổn).
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 ٭Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết

về các bài Kinh, và vì thế không biết ñược sự khác
nhau giữa các uẩn (khandha), giới (dhātu), và xứ
(āyatana), vốn là Thánh ðế Thứ Nhất, Khổ Thánh
ðế (Dukkha Ariya-Sacca).[10]
 ٭Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết
về pháp Duyên Sanh (Pa9icca-samuppāda), vốn là
Thánh ðế Thứ Hai, Tập ðế hay Nhân Sanh Khổ
Thánh ðế (Dukkha-Samudaya Ariya Sacca).
 ٭Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết
về bốn nền tảng thiết lập niệm hay tứ niệm xứ, vốn là
Thánh ðế Thứ Tư (Bát Thánh ðạo), Thánh ðế Về
Việc Thực Hành ðưa ðến Sự Diệt Khổ hay ðạo ðế
(Dukkha-Nirodha-Gāminī Pa9ipadā Ariya-Sacca).
 ٭Kẻ vô văn không thực hành một cách hệ
thống, và cũng không quán những pháp ấy, do ñó
không ñắc ñược ðạo và Quả vốn lấy Niết Bàn, Thánh
ðế Thứ Ba hay Thánh ðế về Sự Diệt Khổ (DukkhaNirodha Ariya-Sacca) làm ñối tượng.
ðó là những gì ðức Phật có ý ñịnh muốn nói khi gọi
một người là kẻ vô văn (assutavā).
Phàm Phu
Kế tiếp, ý ðức Phật muốn nói gì khi gọi một người là
phàm phu (puthu-jjana)? Ở ñây ngài muốn nói ñến một
người thuộc một trong số rất nhiều (puthu) [11], người không
có giới (Sīla), người không thích hay chống ñối Thánh Pháp
(Ariya-Dhamma)[12], và người sống theo pháp hạ liệt (nīca-
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dhamma)27. Chẳng hạn:
 ٭Phàm phu phát ra nhiều (puthu) phiền não (kilesa),
như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, vô tàm (không biết hổ
thẹn tội lỗi), …28
 ٭Phàm phu có nhiều thân kiến (sakkāya-di99hi) chẳng
hạn xem sắc như tự ngã, xem sắc có tự ngã, hay xem sắc ở
trong tự ngã, …29
 ٭Phàm phu tôn sùng nhiều vị ñạo sư mà những lời
dạy của họ có tính chất siêu hình và trái ngược với Pháp
(Dhamma).30 [13]
 ٭Phàm phu tạo nhiều hành nghiệp (abhi-sahkhāra)31,
qua thân, khẩu, và ý.
 ٭Phàm phu có thể bị tái sanh trong nhiều sanh thú
(gati) [14]: ñịa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, nhân
giới và thiên giới.[15]
 ٭Phàm phu dính mắc vào nhiều lạc thú qua ngũ dục
(kāma-gua): các sắc qua con mắt, các tiếng qua tai, các mùi
qua mũi, các vị qua lưỡi, và các xúc chạm qua thân.[16]
 ٭Phàm phu bị nhiều chướng ngại (triền cái)[17] che
27

Pháp hạ liệt: ở ñây, pháp (dhamma) muốn nói ñến những giá trị và những
quan niệm sống của một người. Do ñó pháp hạ liệt có thể muốn nói ñến những
giá trị ñược dựa trên tà kiến, trái với lời dạy của ðức Phật.

28

ðiều này ðức Phật ñã giải thích, chẳng hạn như trong ‘Kinh Dây Trói Buộc
Thứ Hai’ ; xem trang 57.

29

ðiều này ñã ñược ðức Phật giải thích trong Kinh Dây Trói Buộc này;
xem phần ‘Coi Ngũ Uẩn Là Tự Ngã’ sau.

30

Xem ñức tin của vị Thánh ðệ Tử ñối với ðức Phật, ghi chú cuối chương 54
trang 55 và những phân tích về ñức tin ấy ở phần cuối của tập II ñể thấy sự trái
ngược này.

31

Hành nghiệp: những hành ñộng bằng thân, bằng lời nói, và bằng tâm.
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ñậy, ñó là dục dục (kāma-cchanda), sân hận (byāpāda), hôn
trầm và thuỵ miên (thīna-middha), trạo cử và hối hận
(uddhacca-kukkucca), hoài nghi (vicikicchā)[18], và vô
minh.32
Ai Không Thấy Các Bậc Thánh
Từ Puthu trong Pai không chỉ có nghĩa là ‘nhiều’ mà
nó còn có nghĩa là ‘tách biệt’ nữa. Như vậy, kẻ phàm phu
(puthu-jjana) cũng có thể ñược xem như tách biệt và khác
biệt với các Bậc Thánh [19], người có những ñức như giới,
ña văn, … ðó là những gì ðức Phật muốn nói tới khi ngài
mô tả thêm về kẻ vô văn:
Kẻ vô văn phàm phu (assutavā puthu-jjano), là người
không thấy các bậc Thánh (Ariyāna a-dassāvī), người
không thiện xảo trong Thánh Pháp (Ariya-Dhammassa akovido), người không tu tập trong Thánh Pháp (AriyaDhamme a-vinīto).
Bậc Thánh (Ariya) ở ñây có thể là một vị Phật [20],
một vị ðộc Giác Phật (Paccekabuddha), hay một vị Thanh
Văn ðệ Tử Phật (Buddha-Sāvaka) ñã ñạt ñến một trạng thái
siêu thế nào ñó.
Việc không thấy các Bậc Thánh của kẻ vô văn phàm
phu có hai loại: một là không thấy với mắt (cakkhunā a-dassāvī),
và hai là không thấy với trí (ñā6ena a-dassāvī)33. Vì ngay cả
32

ðức Phật giải thích ñiều này trong ñoạn ‘bị vô minh che ñậy’ ở cả hai bản
Kinh. Cũng xem ghi chú cuối chương [3] trang 40 , và ‘Tâm Bất Thiện’, trang
90.
33
ðây là hai loại thấy ñã ñược giải thích trong MA.ibid./DhSA.ibid. Chúng
cũng ñược giải thích như không thấy các bậc Thánh với tịnh nhãn hay thần
kinh nhãn (pasāda-cakkhu) hoặc nhãn trí (ñā6a-cakkhu), tức con mắt trí tuệ
(paññā-cakkhu).
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một người có thể thấy các Bậc Thánh với mắt thịt của mình,
họ cũng chỉ thấy cái vẻ bề ngoài chứ không thấy ñược trạng
thái Thánh của các vị.
Một lần có một vị tỳ kheo bị bịnh gần chết. Khi ðức
Phật hỏi xem vị ấy có ñiều gì còn hối tiếc (trước khi chết)
không, vị ấy nói rằng chỉ tiếc mỗi ñiều là không ñược thấy
ðức Phật trong một thời gian lâu quá, nghĩa là vị ấy ñã
không ñược nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của ðức Phật với
mắt thịt của mình. ðức Phật nói với vị ấy:
Này vakkali!
Sao ông lại muốn thấy,
tấm thân ô trược này
Người nào thấy ñược pháp,
người ấy thấy Như Lai;
Người nào thấy Như Lai,
là người ấy thấy pháp.
Vì nhờ thấy ñược Pháp,
họ thấy ñược Như Lai,
Và thấy ñược Như Lai,
là họ thấy ñược Pháp.34
ðiều này có nghĩa rằng chỉ thấy các Bậc Thánh với
mắt thịt của mình là không ñủ. Ta cũng cần phải thấy trạng
thái Thánh của các Bậc Thánh, và những pháp liên quan ñến
trạng thái Thánh của các vị: ñó là, ta cần phải biết và thấy
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc chơn ñế
qua việc thực hành thiền minh sát, và ta cần phải ñắc Pháp
mà các Bậc Thánh ñã ñắc. Bao lâu còn chưa thấy những ñiều
này, chừng ñó ta vẫn còn là một người không thấy các Bậc
34

DhSA/MA ibid ñều liên hệ lại câu chuyện này từ S.III.I.ix.5 ‘Vakkali
Sutta ’ (‘KinhVakkali’)
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Thánh.
Ai Không Thiện Xảo và Không Tu Tập
ðức Phật cũng giải thích rằng kẻ vô văn phàm phu
là người không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh
(Ariya-Dhammassa a-kovido), và không tu tập trong Pháp
của các Bậc Thánh (Ariya-dhamme a-vinīto).
Không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh là
không thiện xảo trong tứ niệm xứ, trong thiền ñịnh và thiền
minh sát,…
Không tu tập trong Thánh Pháp là không có hai loại
tu tập:
1) Tu tập Chế Ngự (sa vara-vinaya)
2) Tu tập ñoạn trừ (pahāna-vinaya)
Tu Tập Chế Ngự
Tu tập chế ngự có năm loại, và kẻ vô văn phàm phu
không tu tập theo năm loại chế ngự này:
1) Chế ngự bằng giới: kẻ vô văn phàm phu không tu
tập theo ngũ giới, bát giới, thập giới, hay các giới
trong Ba-la-ñề-mộc-xoa (Pā9imokkha), và như
vậy không cố gắng tránh sát sanh, trộm cắp, tà
dâm, nói dối, uống bia và rượu,…hay sử dụng các
chất gây say khác.35 [21]
2) Chế ngự bằng chánh niệm (sati-sa vara): kẻ vô
văn phàm phu không chế ngự sáu căn: mắt, tai,
mũi, lưỡi, thân và tâm [22].

35

Xem thêm ‘Uống Bia và Rượu’, phần cuối Tập II ñể biết thêm chi tiết.
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3) Chế ngự bằng trí (ñā6a-sa vara): ñó là,36
 ٭kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế
ngự của trí thiền ñịnh (samatha ñā6a), ở ñây là trí
thấy học tướng (uggaha nimitta) hay tợ tướng
(pa9ibhāga nimitta) theo ñề mục thiền ñã chọn ở
cận ñịnh (upacāra samādhi) hay an chỉ ñịnh
(appanā samādhi).
 ٭kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế
ngự của minh sát trí (vipassanā-ñā6a); tức trí hiểu
biết về các ñặc tính vô thường, khổ và vô ngã của
danh và sắc chân ñế.
 ٭kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế
ngự của ðạo Trí (Magga-Ñā6a): trí về Tứ Thánh
ðế [23].
 ٭kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế
ngự của trí phát sanh do như lý tác ý (yoniso
manasikāra) ñối với bốn món vật dụng cần thiết
của cuộc sống: y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, và
chỗ ở. [24]
4) Chế ngự bằng kham nhẫn (khanti-sa vara): kẻ
vô văn phàm phu không kham nhẫn chịu ñựng
lạnh, nóng, ñói, khát, những côn trùng gây hại và
vô hại, lời nói thô lỗ, sự ñau ñớn,…[25]
5) Chế ngự bằng tinh tấn (vīriya-sa vara): kẻ vô
văn phàm phu không khơi dậy tinh tấn ñê loại trừ
những tư duy tham dục, sân hận, và ác ñộc.[26]
Nói chung kẻ vô văn phàm phu không biết rằng
có những hành ñông do thân, khẩu và ý cần phải
ñược chế ngự và tu tập theo năm cách này.
36

Những phân tích về chế ngự bằng trí này ñược rút ra từ MA.I.i.2 ‘SabbaĀva-Sutta ’ (‘Kinh ðoạn Trừ Lậu Hoặc’).
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Tu Tập ðoạn Trừ
Kẻ vô văn phàm phu cũng không tu tập theo năm loại
tu tập ñoạn trừ (pahāna-vinaya):
1) ðoạn trừ bằng thay thế hay nhất thời ñoạn trừ
(tad-ahga-pahāna): kẻ vô văn phàm phu do
không thực hành thiền minh sát nên không biết
thay thế các minh sát trí thích hợp cho các yếu tố
ô nhiễm khác [27]. Chẳng hạn:
 ٭kẻ vô văn phàm phu ñã không biết thay thế
Danh Sắc Xác ðịnh Trí (nāma-rūpavavatthāna)37 cho thân kiến (sakkāya-di99hi).[28]
 ٭kẻ vô văn phàm phu ñã không biết thay thế
Phân Biệt Nhân Duyên Trí (paccaya-pariggaha)38
cho Vô Nhân Kiến hay Nhân Quả Vô Hiệu Lực
Kiến (a-hetu-visama-hetu-di99hi).39
 ٭kẻ vô văn phàm phu ñã không biết thay thế tri
kiến về sự sanh khởi của các hành (udayadassana) cho ñoạn kiến40(uccheda-di99hi)[30].
 ٭kẻ vô văn phàm phu ñã không biết thay thế tri
kiến về sự diệt của các hành (vaya-dassana) cho
thường kiến41(sassata-di99hi).42
 ٭kẻ vô văn phàm phu ñã không biết thay thế yểm
37

Danh Sắc Xác ðịnh Trí: một từ ñồng nghĩa cho Danh Sắc Phân Tích Trí
(nāma-rūpa-pariccheda-ñā6a).
38
Phân Biệt Nhân Duyên Trí: xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176.
39
Xem sự mô tả của ðức Phật ở phần nói về ‘Vô Nhân Kiến’ trang 347.
40
Xem sự mô tả của ðức Phật ở phần nói về ‘ðoạn Kiến’, trang 24.
41
Xem sự mô tả của ðức Phật ở phần nói về ‘Thường Kiến’, trang 26.
42
Xem thêm trích dẫn, ghi chú cuối chương 51, trang 55.
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ly tuỳ quán (nibbid-ānupassanā) cho ái lạc tưởng
trong các hành (abhirati-saññā).43
2) ðoạn trừ bằng ñè nén hay trấn phục ñoạn trừ
(vikkhambhana-pahāna): kẻ vô văn phàm phu ñã
không thực hành thiền chỉ, và vì vậy không ñè
nén ñược các triền cái (nīvara6a) bằng cận ñịnh
hay ñịnh của bậc thiền (jhāna).[31]
3) ðoạn trừ bằng tuyệt diệt (samuccheda-pahāna):
kẻ vô văn phàm phu ñã không diệt ñược một
phiền não nào nhờ chứng một trong những thánh
ñạo (Ariya-magga).[32]
4) ðoạn trừ bằng tịnh chỉ (pa9ippassaddhi-pahāna):
kẻ vô văn phàm phu ñã không ñạt ñược sự tịnh
chỉ của các phiền não nhờ chứng một trong những
thánh quả (Phala-magga).[33]
5) ðoạn trừ bằng xuất ly (nissara6a-pahāna): kẻ vô
văn phàm phu ñã không xuất ly hay thoát khỏi
các hành nhờ chứng vô hành giới (unformed
element), tức Niết Bàn.[34]
Kẻ vô văn phàm phu luôn luôn bỏ rơi công việc chế
ngự của mình, và ñã không ñoạn trừ những gì cần phải ñoạn
trừ: ñó là những gì ðức Phật muốn nói tới khi ngài nói kẻ vô
văn phàm phu không tu tập trong Thánh Pháp (AriyaDhamme a-vinīto).
Ai Không Thấy Bậc Chân Nhân
Cuối cùng, ðức Phật giải thích kẻ vô văn phàm phu
43

Chi tiết những giải thích của ðức Phật về yểm ly tuỳ quán theo sau việc
thiền minh sát trên năm uẩn, xem trích dẫn tại ‘Vị ða Văn Thánh ðệ Tử Yểm
Ly’, cuối tập II.
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như một người:
Không thấy các Bậc Chân Nhân, người không thiện
xảo trong Pháp của các Bậc Chân Nhân, người không tu
tập trong Pháp của các Bậc Chân Nhân.
Trong trường hợp này, Bậc Chân Nhân là một với các
Bậc Thánh, vì các Bậc Thánh chính là các Bậc Chân Nhân,
và các Bậc Chân Nhân cũng là các Bậc Thánh. Do ñó, Pháp
của các Bậc Thánh là một với Pháp của các Bậc Chân Nhân,
và sự tu tập của Bậc Thánh cũng là sự tu tập của Bậc Chân
Nhân.
ðiều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về
những hàm ý của ðức Phật khi ngài nói về kẻ vô văn phàm
phu (assutavā puthu-jjano).
Xem Năm Uẩn Là Tự Ngã
Sau khi ñã giải thích những ñặc trưng của kẻ vô văn
phàm phu, kế tiếp ðức Phật giải thích một người vô văn như
vậy sẽ xem năm uẩn là tự ngã như thế nào.
ðến ñây có lẽ chúng ta ñã hiểu những lời dạy của
ðức Phật ñược rõ hơn, vì thế chúng ta sẽ bắt ñầu trở lại với
hình ảnh con chó bị trói buộc:
Ví như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích
lại bằng một sợi dây (sā gaddula-baddho), và buộc
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ
chỉ chạy quẩn quanh và chạy vòng quanh cây cột
hay trụ cột ấy.
Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm
phu, không thấy các Bậc Thánh, không thiện xảo
trong Pháp của các Bậc Thánh, không tu tập trong
Pháp của các Bậc Thánh. Không thấy các Bậc
Chân Nhân, không thiện xảo trong Pháp của các
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Bậc Chân Nhân, không tu tập trong Pháp của các
Bậc Chân Nhân,
[1] xem sắc (rūpa) là tự ngã, hay xem tự ngã
như là có sắc, hay xem sắc như ở trong tự ngã, hay
xem tự ngã như ở trong sắc;
[2] xem thọ (vedanā) là tự ngã, hay xem tự
ngã như là có thọ, hay xem thọ như ở trong tự ngã,
hay xem tự ngã như ở trong thọ;
[3] xem tưởng (saññā) là tự ngã, hay xem tự
ngã như là có tưởng, hay xem tưởng như ở trong tự
ngã, hay xem tự ngã như ở trong tưởng;
[4] xem hành (saqkhāra)44 là tự ngã, hay
xem tự ngã như là có hành, hay xem hành như ở
trong tự ngã, hay xem tự ngã như ở trong hành;
[5] xem thức (viññāGa) là tự ngã, hay xem tự
ngã như là có thức, hay xem thức như ở trong tự
ngã, hay xem tự ngã như ở trong thức;
Ở ñây, ðức Phật giải thích kẻ vô văn phàm phu xem
năm uẩn là tự ngã như thế nào.
Mỗi trong năm uẩn có thể có bốn cách ñể xem là tự
ngã. Như vậy cả thảy có hai mươi loại thân kiến (sakkāya
di99hi).

44

Hành (sahkhāra) : ý nghĩa của từ này tuỳ thuộc vào ngữ cảnh. 1) Như một
nhân của thức (trong duyên sanh), hành muốn nói ñến hành nghiệp của thân,
khẩu hoặc ý ; 2) Như thủ uẩn thứ tư (trong nội dung này), hành muốn nói ñến
các tâm sở (ngoại trừ hai tâm sở thọ và tưởng) phối hợp với bất kỳ loại tâm nào
(tâm quả, tâm duy tác, hay tâm nghiệp). Còn trong những ngữ cảnh khác, từ
hành vẫn có những nghĩa khác.
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Những Ảnh Dụ Về Thân Kiến
Kẻ vô văn phàm phu có bốn loại thân kiến dựa trên
sắc , chẳng hạn:
1) Người xem sắc như tự ngã: người này nghĩ tự ngã
của ta và sắc của ta là một hay ñồng nhất.
Chúng ta có thể so sánh cách xem này với ánh
sáng của cây ñèn và ngọn lửa của cây ñèn: chúng
là một. Ánh sáng là ngọn lửa và ngọn lửa là ánh
sáng. Theo cách tương tự, người ta có thể nghĩ tự
ngã của ta là sắc của ta và sắc của ta là tự ngã của
ta. Cũng như ánh sáng của cây ñèn và ngọn lửa
của cây ñèn là một, ở ñây người này có thể nghĩ
sắc của ta và tự ngã của ta là một như vậy.
2) Người xem tự ngã như là có sắc: người này nghĩ
tự ngã của ta và sắc của ta là khác, bởi vì họ nghĩ
tự ngã của họ là danh (tinh thần).
Người này nghĩ các danh uẩn-thọ, tưởng, hành và
thức- là tự ngã của họ, và rằng chúng (bốn danh
uẩn này) có sắc. Họ cũng có thể nghĩ một trong
bốn danh uẩn ấy là tự ngã, hay vài danh uẩn trong
chúng là tự ngã, hay cả bốn danh uẩn là tự ngã.
Chúng ta có thể so sánh nó với một cái cây và
bóng của cái cây ấy: chúng là khác. Mỗi cây có
một bóng: cây là một thứ; bóng của nó là thứ
khác. Tương tự, người ta có thể nghĩ tự ngã của
họ là một thứ và sắc của họ là một thứ khác. Cũng
như một cây có một bóng, ở ñây người này có thể
45

45

Những ảnh dụ này ñược rút ra từ DhSA.iii.1007 ‘Tika-Nikkhepa-Ka6wa ’
E.456-457
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nghĩ tự ngã (danh) của ta có sắc như vậy.
3) Người xem sắc như chứa ñựng trong tự ngã:
người này nghĩ sắc của họ ở bên trong tự ngã, cái
họ nghĩ là danh (phần tinh thần) của họ.
Chúng ta có thể so sánh ñiều này với mùi của một
bông hoa. Mùi hương thì nằm trong bông hoa.
Tương tự, người này nghĩ sắc của ta nằm bên
trong tự ngã (danh) của ta như mùi hương nằm
trong bông hoa vậy.
4) Người xem tự ngã như chứa ñựng trong sắc:
người này nghĩ tự ngã của họ nằm bên trong sắc
của họ, và họ nghĩ tự ngã (danh) của họ là tự ngã
của họ.
Chúng ta có thể so sánh ñiều này với chiếc hộp
trong ñó có một viên ngọc. Viên ngọc nằm bên
trong chiếc hộp. Tương tự, người này nghĩ tự ngã
(danh) của ta nằm bên trong sắc của ta.
Bốn ảnh dụ này (1) ánh sáng và ngọn lửa của cây ñèn,
2) cây và bóng của cây, 3) hoa và mùi của hoa, và 4) hộp và
viên ngọc) mô tả bốn loại thân kiến (sakkāya di99hi) dựa trên
sắc uẩn. ðối với mỗi trong bốn danh uẩn (thọ, tưởng, hành
và thức) cũng có bốn loại thân kiến tương tự và có thể ñược
giải thích theo cách như trên. Như vậy, nếu mỗi uẩn trong
năm uẩn là căn cứ cho bốn loại thân kiến thời tổng cộng có
hai mươi loại thân kiến.
Hai Mươi Loại Thân Kiến
Nếu tóm tắt tất cả hai mươi loại thân kiến trên, chúng
ta sẽ thấy:
 ٭Trong một trường hợp,
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1) Người ta xem tự ngã là một hay ñồng nhất với
sắc,
 ٭Trong bảy trường hợp, người ta xem tự ngã là một
hay ñồng nhất với danh, ñó là:
1) Xem tự ngã như là có sắc.
2) Xem sắc như chứa ñựng trong tự ngã.
3) Xem tự ngã như chứa ñựng trong sắc.
4) Xem thọ là tự ngã.
5) Xem tưởng như là tự ngã.
6) Xem hành như là tự ngã.
7) Xem thức như là tự ngã.
 ٭Trong mười hai trường hợp, người ta xem tự ngã là
một hay ñồng nhất với cả danh và sắc, ñó là:
1) Xem tự ngã như có thọ.
2) Xem thọ như chứa ñựng trong tự ngã.
3) Xem tự ngã như chứa ñựng trong thọ.
4) Xem tự ngã như có tưởng.
5) Xem tự ngã như chứa ñựng trong tưởng.
6) Xem tưởng như chứa ñựng trong tự ngã.
7) Xem tự ngã như có hành.
8) Xem hành như chứa ñựng trong tự ngã.
9) Xem tự ngã như chứa ñựng trong hành.
10) Xem tự ngã như có thức.
11) Xem thức như chứa ñựng trong tự ngã.
12) Xem tự ngã như chứa ñựng trong thức.
ðoạn Kiến
Trong năm trường hợp, ñối với người xem tự ngã như
hoàn toàn ñồng nhất với hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là
tưởng, hoặc là hành, hay thức, thì cách xem ñó là một sự thể
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hiện của ñoạn kiến (uccheda-di99hi),46 tà kiến cho rằng khi
người ta chết, cái ngã của họ cũng huỷ diệt.
Trong Kinh Phạm Võng (‘Brahma-Jāla-Sutta ’),
ðức Phật ñã giải thích ñoạn kiến này như sau:
Ở ñây, này các Tỳ kheo, một số sa-môn hay Bà-lamôn chấp giữ quan kiến này, ñã nói như sau: ‘Vì thực sự,
thưa Ngài, tự ngã này là sắc (vật chất), do tứ ñại hợp
thành, do cha mẹ tạo ra, và vào lúc thân này tan hoại, nó
bị huỷ diệt, diệt vong, và không còn tồn tại sau khi chết.’
Quan kiến này phát sanh bởi vì người ta ñã không
quán danh và sắc chân ñế (paramattha-nāma-rūpa)47. Do ñó
họ không biết rằng khi một uẩn diệt, nó ñược theo sau bởi sự
sanh của một uẩn khác: họ nghĩ lầm rằng khi một uẩn diệt,
nó diệt hoàn toàn không còn lại gì cả. ðoạn kiến sanh cũng
bởi vì người ta ñã không quán những vận hành của duyên
khởi: họ không biết rằng các uẩn sanh do duyên nghiệp quá
khứ.[35]

46

ðoạn kiến: với quan niệm này, người ta tin cái ngã huỷ diệt vào lúc chết.
Quan niệm này tất nhiên không ñồng với chủ thuyết hư vô/ hư vô kiến, bởi vì ở
một cực ñoan, hư vô kiến phủ nhận mọi thực tại, mọi sự thực khách quan; ở
một cực ñoan khác, nó chỉ phủ nhận bất cứ một thực tại siêu hình nào; và trong
hình thức vô vị nhất của nó, nó phủ nhận bất kỳ một trật tự ñạo ñức khách
quan nào, chỉ bênh vực cho chủ nghĩa thực chứng của khoa học hiện ñại (Latin
nihil=nothing -không có chi cả). Tuy nhiên, ñoạn kiến khác với hư vô chủ
nghĩa ở chỗ, trong ñó nó xác nhận thực tại của một cái ngã vật chất bị huỷ diệt
lúc chết.
47
Chú giải ‘Kinh Dây Trói Buộc’ giải thích hai mươi thân kiến chia thành
ñoạn kiến và thường kiến như thế nào, trong khi phụ chú giải ñưa ra những giải
thích chi tiết về ñiều ấy.
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Thường Kiến
Trong mười lăm trường hợp còn lại (ở ñây người ta
xem tự ngã như có danh hoặc sắc, tự ngã như chứa ñựng
danh hoặc sắc, hay tự ngã như chứa ñựng trong danh hoặc
sắc), ñó là một sự thể hiện của thường kiến (sassata di99hi):
tà kiến cho rằng khi người ta chết, cái ngã của họ vẫn tiếp
tục sống bất diệt.
Một lần nữa trong ‘Kinh Phạm Võng’ ðức Phật giải
thích việc một số sa-môn hay bà la môn có khả năng tu tập
ñịnh ñủ ñể có thể thấy ñược nhiều trăm ngàn kiếp quá khứ,
và trên cơ sở ñó họ tuyên bố quan kiến về sự thường hằng
(thường kiến) như thế nào:48
Họ nói: ‘Tự ngã và thế giới là thường hằng, vô sinh,
giống như một ñỉnh núi, ñứng vững chắc như trụ cột.
Những chúng sanh này luân chuyển và luân hồi, chết rồi
sanh trở lại, nhưng tự ngã này vẫn tồn tại bất diệt.’[36]
Tin rằng tự ngã và thế gian là vô sinh (vañjha) là phủ
nhận rằng nghiệp sinh ra quả: chẳng hạn, phủ nhận việc tu
tập thiền (jhāna) có thể tạo ra sự tái sanh trong thế giới
Phạm Thiên.49
Quan kiến này phát sanh cũng bởi vì người ta không
quán danh và sắc chân ñế. Do ñó, mặc dù người ta xem,
chẳng hạn, sắc là tự ngã, họ vẫn không từ bỏ thường tưởng
48

Trong D.i.1 ‘Kinh Phạm Võng’, ðức Phật cũng giải thích bốn cách trong ñó
thường kiến ñược hình thành: ‘Khi những sa-môn và Bà la môn là những
người thường kiến ấy tuyên bố sự bất diệt của tự ngã và thế giới dựa trên bốn
luận cứ, ñó là chỉ có thọ, nhưng họ không biết và không thấy về những cảm thọ
ấy; [ñó là] sự lo lắng và nhăn nhó của những người bị tham ái chi phối.’
49

Vô sanh (vañjha) DA.i.1 giải thích rằng ñiều này nói ñến tình trạng không
thể sanh ra quả/con, và như vậy Jhāna (thiền) không thể tạo ra tái sanh.
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(nicca-saññā). Tại sao? bởi vì người ta lầm lẫn sắc của ñề
mục thiền của họ với hình ảnh do tâm tạo của nó xuất hiện
trong tâm.50 Họ nghĩ rằng chúng là một thứ, và họ cũng
không thấy ñược rằng cả hai ñều sanh và diệt. Tương tự, do
người ta không thấy ñược rằng thọ, tưởng, hành, hay thức
luôn luôn sanh và diệt, nên họ nghĩ chúng là thường
hằng.[37]
Tất cả hai mươi kiến chấp về tự ngã này là những
chướng ngại vật trên Thánh ðạo. Tuy nhiên khi một người
ñạt ñến Nhập Lưu Thánh ðạo (Sot-Āpatti Magga), Thánh
ðạo ðầu Tiên cả hai mươi loại thân kiến ñều bị huỷ diệt.
Như vậy, thân kiến vẫn có thể khởi lên khi chưa ñắc Nhập
lưu thánh ñạo.
Hai mươi loại thân kiến này ñều là tà kiến, và chúng
làm phát sanh những tà kiến khác nữa. Những tà kiến mà
thân kiến làm phát sanh thêm là, chẳng hạn, ba quan kiến
phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp:
1) Vô hành kiến (akiriya-di99hi): quan kiến này phủ
nhận hoạt ñộng của các thiện nghiệp và bất thiện
nghiệp.
2) Vô nhân kiến (ahetuka-di99hi): quan kiến này phủ
nhận nhân của các quả.
3) Vô hữu kiến (n-atthika-di99hi): quan kiến này phủ
nhận quả của các nhân.
Cả ba quan kiến này ñều phủ nhận những vận hành
của nghiệp và quả nghiệp theo một cách nào ñó. Vấn ñề này
50

Phụ chú giải ñưa ra ví dụ vòng tròn Kasia (10 ñề mục thiền: ñất, nước, lửa,
gió, xanh, vàng, ñỏ, trắng, hư không và ánh sáng) và học tướng (uggahanimitta) hay tợ tướng (pa9ibhāga-nimitta) vốn xuất hiện trong tâm người hành
thiền: một bên là sắc do thời tiết sanh (utuja-rūpa), và một bên là sắc do tâm
sanh (citta-ja-rūpa).
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sẽ giải thích sau, khi chúng ta luận bàn về các trọng nghiệp
(garuka-kamma)51
Người Ấy Chỉ Chạy Vòng Quanh Năm Uẩn
Sau khi ñã giải thích hai mươi cách thể hiện thân kiến
kẻ vô văn phàm phu, ðức Phật tiếp tục giải thích hậu quả
của một kiến chấp như vậy:
[1] Người ấy chỉ chạy vòng quanh sắc,
[2] chỉ chạy vòng quanh thọ,
[3] chỉ chạy vòng quang tưởng,
[4] chỉ chạy vòng quanh hành,
[5] chỉ chạy vòng quanh thức.
[1] Do người ấy chạy vòng quanh sắc,
[2] do người ấy chạy vòng quanh thọ,
[3] do người ấy chạy vòng quanh tưởng,
[4] do người ấy chạy vòng quanh hành,
[5] do người ấy chạy vòng quanh thức.
[1] người ấy không thoát khỏi sắc,
[2] người ấy không thoát khỏi thọ,
[3] người ấy không thoát khỏi tưởng,
[4] người ấy không thoát khỏi hành,
[5] người ấy không thoát khỏi thức.
Người ấy không thoát khỏi sanh, không thoát khỏi
già và chết, không thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu và não.
‘Người ấy không thoát khỏi khổ,’ Ta tuyên bố.
51

Những mô tả của của ðức Phật về ba quan kiến này ñã ñược ñưa ra tại ‘Ba
Quan Kiến Phủ Nhận Những Vận Hành của Nghiệp’, tr.345
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Con chó bị cột (vào cổ) một khúc cây, và buộc sát
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc, vì vậy nó không
ñược giải thoát, và không thể chạy ñi ñâu. Theo cách tương
tự, một kẻ vô văn phàm phu có nhiều vô minh, tham ái, và
chấp thủ thân kiến, hay nói cách khác người ấy bị trói buộc
bởi ba yếu tố (vô minh, ái, thủ). Bị trói buộc như vậy, kẻ vô
văn phàm phu không thể giải thoát khỏi vòng luân hồi, và
không thoát khỏi năm uẩn. Vì sao: vì người ấy chấp thủ năm
uẩn. ðó là lý do tại sao chúng ñược gọi là năm thủ uẩn
(pañc-upādāna-kkhandha).
Thân kiến cũng giống như khúc cây treo ở cổ của kẻ
vô văn phàm phu. Tham ái giống như sợi dây buộc họ vào
cây trụ hay cột trụ vững chắc. Năm thủ uẩn giống như cây
trụ hay cột trụ vững chắc ấy. Thân kiến, tham ái và vô minh
che ñậy con mắt trí tuệ của kẻ vô văn phàm phu. Do sự mù
loà này, họ không thấy ñược các pháp theo ñúng thực tại
(yathā-bhūta); không thể thấy ñược sự thực tối hậu hay pháp
chân ñế; không thể thấy sắc chân ñế và danh chân ñế. Do
không thấy các pháp ñúng theo thực tại (như thực tuệ tri), kẻ
vô văn phàm phu không nhận ra rằng các pháp là vô thường,
khổ và vô ngã. Vô minh và tham ái phối hợp với nó này là lý
do khiến kẻ vô văn phàm phu tạo tác những hành ñộng bất
thiện và thiện qua thân, khẩu và ý. Những hành ñộng bắt
nguồn từ vô minh và tham ái như vậy gọi là Nghiệp
(kamma). Bao lâu còn có vô minh và tham ái, nghiệp lực của
một trong những hành ñộng ấy sẽ chín mùi vào lúc chết của
anh ta hay cô ta, và tạo ra thức tái sanh (pa9isandhi-citta,
còn gọi kiết sanh thức hay tâm tục sanh) của kiếp kế. Khi ñã
có thức tái sanh, thời cũng sẽ có bệnh hoạn, già nua, và tử
biệt trở lại, và kèm theo ñó là sầu, bi, khổ, ưu và não. Như
vậy kẻ vô văn phàm phu không ñược giải thoát khỏi khổ,
không ñược giải thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi theo cách
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ñó. [38]
Mong Muốn Tái Sinh
Chúng ta hãy lấy một thí dụ thực tiễn trong ñời sống
hàng ngày về hoạt ñộng của thân kiến. Chẳng hạn, một
người nam hay người nữ nọ dâng cúng ñèn lên một bức
tượng Phật với ước nguyện ñược trở thành một vị tỳ kheo
trong kiếp kế. Những gì họ ước nguyện không thực hiện
hữu, tức là không có tỳ kheo, mà chỉ có danh và sắc. Nếu họ
xem năm uẩn là một vị tỳ kheo, ñó là sự thể hiện của vô
minh. Sự dính mắc vào kiếp sống làm một vị Tỳ kheo là sự
thể hiện của tham ái. Khi tham ái tích luỹ lâu dài thì trở
thành thủ. Nói cách khác, nương vô minh, tham ái và thủ mà
người nam hay người nữ ấy dâng cúng ñèn ñến một bức
tượng Phật. Việc dâng cúng này là một thiện nghiệp, một
hành (sahkhāra) với tiềm lực nghiệp hay một hành nghiệp.
Như vậy có cả thảy năm nhân cho hành nghiệp này, ñó là vô
minh, ái, thủ, hành và nghiệp.
Tuy nhiên, nếu họ có thực hành pháp quán danh
(nāma-kamma99hāna), họ có thể thấy rằng khi họ cúng
dường ñèn ñến một bức tượng Phật thời chỉ có ba mươi bốn
danh pháp lúc ñó. Ngay khi các danh pháp ấy sanh, chúng
liền diệt. Không có hành nào thường hằng. Nhưng tiềm lực
qua ñó thiện nghiệp này có thể chín mùi và tạo ra một kết
quả sẽ còn lại. 52 Nếu nó chín mùi, nó có thể tạo ra năm uẩn
52

Tiềm lực sẽ còn lại: ñiều này không có nghĩa là nghiệp ñể lại một dấu vết
hay vết tích trong dòng tâm tương tục, hay gởi lại ñó ‘một cái gì’. Tiềm lực
nghiệp không ‘tồn tại dưới’ dòng tương tục danh sắc theo cách như vậy. Do
một vài ñiều kiện, nghiệp cá biệt nào ñó chín mùi, và chỉ vào khoảnh khắc ñó
tiềm lực của nghiệp ấy mới tồn tại dưới dòng tương tục danh sắc như một lực
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là kiếp sống của một vị tỳ kheo theo ước nguyện của họ.
Tiềm lực vốn có thể làm ñược một việc như vậy ñược gọi là
Nghiệp Lực (kamma-satti).53 Và bao lâu vô minh, ái, thủ, và
hành còn tồn tại, chừng ñó vòng luân hồi vẫn tiếp diễn, kẻ
vô văn phàm phu vẫn không thoát khỏi khổ ñau.
Bậc ða Văn Thánh ðệ Tử
Sau khi ñã giải thích kẻ vô văn phàm phu, và hai
mươi loại thân kiến của một người là như vậy, ðức Phật nói
tiếp
Bậc ña văn Thánh ðệ Tử, ñược thấy các Bậc
vận hành thực sự. ðức Phật ñưa ra sự phân biệt này khi ngài giải thích rằng
giai ñiệu của cây ñàn luýt không nằm chờ sẵn bên trong cây ñàn, mà phát sanh
do các ñiều kiện: ñó là khi có ñủ các thành phần của cây ñàn và có người nhạc
công chơi nó (S.IV.I.xix.9 ‘Vi-Opama-Sutta¥’ (Kinh Ví Dụ Cây ðàn’) Và
VsM.xx.723 ‘Magg-āmagga-Ñā6a-Dassana-Visuddhi-Niddeso’ (‘ ðạo Phi
ðạo Tri Kiến Thanh Tịnh Giảng Thích”) pp.xx.96 cũng giải thích như vậy;’
…không có một ñống hay kho chứa danh sắc chưa sanh trước khi có sự sanh
khởi của nó. Khi danh sắc sanh, nó không từ một ñống hay kho chứa nào ñến,
và khi nó diệt, nó không ñi về bất kỳ hướng nào. Không có nơi cất giữ ở chỗ
nào theo cách một ñống hay kho chứa những gì ñã diệt. Mà, cũng giống như
không có kho chứa những âm thanh ñể phát ra (trước khi nó sanh) khi một cây
ñàn luýt ñược chơi, khi nó sanh nó chẳng từ kho chứa nào ñến, khi nó diệt nó
chẳng ñi về bất kỳ hướng nào, nó cũng chẳng tiếp tục tồn tại như một kho chứa
khi nó diệt. Nhưng, ngược lại, trước chưa có (âm thanh), nó ñược làm cho có
do các bộ phận, như cổ…của cây ñàn luýt, và nỗ lực thích hợp của con người,
và khi ñã có, nó diệt. Cũng vậy, tất cả danh pháp và sắc pháp, trước chưa sanh,
ñược làm cho sanh; sau khi ñã sanh, chúng diệt.’ Cũng xem “Bậc A-la-hán ði
Về ðâu?’ ở phần cuối của Tập II.
53

Pa99hāna (Duyên Hệ).I. ‘Kusala-Tika’.
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Thánh, thiện xảo trong Thánh Pháp của các bậc Thánh,
tu tập trong Thánh Pháp của các bậc Thánh. ðược thấy
các bậc Chân Nhân, thiện xảo trong Pháp của các bậc
Chân Nhân, tu tập trong Pháp của các bậc Chân Nhân.
Hai loại Thánh ðệ Tử
Có hai loại Thánh ðệ Tử (Ariya-Sāvaka):54
1) ðệ tử của ðức Phật.
2) ðệ tử ñã ñắc Thánh, tức một bậc Thánh Nhân
(Ariya-Puggala)
Ở ñây, trong Kinh ‘Dây Trói Buộc’, ðức Phật muốn
nói ñến vị ñệ tử ñã là một bậc Thánh Nhân.
Tám Bậc Thánh Nhân
Có tám bậc Thánh Nhân55[39]
1) Vị bắt ñầu chứng ñắc Nhập Lưu Thánh Quả (SotĀpatti-Phala-sacchi-kiriyāya pa9ipanna).
2) Vị Thánh Nhập Lưu (Sot-Āpanna).
54

Thánh ðệ Tử: từ này chỉ ñề cập ñến một vị ñệ tử của ðức Phật. Nói chung,
nó có thể bao gồm một vị ñệ tử chưa phải là Thánh Nhân. Chẳng hạn như
trong Iti.III.iv.3 ‘Deva-Sadda-Sutta ’ (‘Kinh Tiếng Chư Thiên’), ðức Phật
cũng dùng từ Thánh ðệ Tử (Ariya-Sāvaka) ñể nói ñến vị tỳ kheo ñang thực
hành tam học (giới, ñịnh, tuệ), nhưng vẫn chưa trở thành một bậc Thánh. Một
người như vậy trong chú giải thường nói ñến như một thiện trí phàm phu tỳ
kheo (kalyāna-puthu-jjana bhikkhu).
55

Người bắt ñầu chứng ñắc một trong bốn Thánh Quả muốn nói ñến một
người mà Tâm ðạo ñã khởi lên trong người ấy, tâm ñạo là tâm ñi liền trước
tâm quả. Trong các kinh sách tiếng Việt thường nói về người này như người
ñạo, chẳng hạn người tu ñà hoàn ñạo…
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3) Vị bắt ñầu chứng ñắc Nhất Lai Thánh Quả
(Sakad-āgāmi-phala-sacchi-kiriyāya pa9ipanna).
4) Vị Thánh Nhất Lai (Sakad-āgāmī)
5) Vị bắt ñầu chứng ñắc Bất Lai Thánh Quả (Anāgāmi-phala-sacchi-kiriyāya pa9ipanna).
6) Vị Thánh Bất Lai (An-āgāmī).
7) Vị bắt ñầu chứng ñắc A-la-hán Thánh Quả
(Arahatta-phala-sacchi-kiriyāya pa9ipanna).
8) Vị Thánh A-la-hán (Arahā).
Bảy loại Thánh Nhân ñầu cũng ñược gọi là bậc hữu
học (sekha)[40], bởi vì các vị còn ñang thực hành tam học:
giới, ñịnh và tuệ. Tuy nhiên, bậc A-la-hán ñược gọi là bậc
vô-học (a-sekha)[41], bởi vì vị ấy ñã hoàn tất tam học; ñã
làm xong những gì cần phải ñược làm.
Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử
Như vậy, trong Kinh Dây Trói Buộc, khi ðức Phật
nói về một bậc ða Văn Thánh ðệ Tử (Sutavā-AriyaSāvako), Ngài muốn nói tới một trong bảy bậc thánh hữu
học, hoặc một bậc A-la-hán.
Ở ñây, chúng tôi có thể mô tả bậc ða Văn Thánh ðệ
Tử ñơn giản như một người có những gì mà kẻ vô văn phàm
phu không có. Như vậy, bậc ða Văn Thánh ðệ Tử không
phải là người có nhiều, mà là người có rất ít,56 và là bậc
ñược học (ña văn) cũng như am hiểu cả về lý thuyết lẫn thực
hành Pháp (Dhamma). Nói cách khác, bậc ða Văn Thánh ðệ
Tử là những bậc hiểu rõ Tứ Thánh ðế. [42]
56

Có rất ít, theo sự giải thích của ðức Phật, bậc ða Văn Thánh ðệ Tử chỉ có
con mắt trí tuệ (tuệ nhãn) mà thôi, xem thêm ghi chú cuối chương [11] trang
41.
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Có thể nêu ra ñây một số ví dụ về sự khác nhau giữa
bậc ða Văn Thánh ðệ Tử và kẻ vô văn phàm phu như sau:
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử có tàm và
57
quý ; tàm có nghĩa là biết hổ thẹn về những tà hạnh bằng
thân, khẩu hoặc ý; và quý có nghĩa là lương tâm không làm
ñiều ác, hay biết ghê sợ ñiều ác. [43]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử biết khơi dậy
tinh tấn ñể loại trừ những tư duy tham dục, sân hận, và ác
ñộc.[44]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử biết chế ngự
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm, bằng cách tác ý ñến tứ niệm
xứ, hay nói các khác là thực hành thiền chỉ và thiền minh
sát.
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử không tìm cầu
lạc thú trong ngũ dục (kāma-gu6a); ñó là không tìm lạc thú
nơi cảnh sắc qua con mắt, âm thanh qua lỗ tai, mùi qua mũi,
vị qua lưỡi, và những xúc chạm qua thân.[46/47]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử nếu là một vị
Tỳ kheo thì ñược chế ngự bằng sự tuân giữ thận trọng giới
luật Ba-la-ñề-mộc-xoa (pā9imokkha) của vị tỳ kheo. Nếu là
một người tại gia cư sĩ thì ñược chế ngự bằng sự giữ gìn
thận trọng ngũ giới. Giữ ngũ giới có nghĩa là người ấy
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói
dối, không uống những thứ như bia và rượu. Bậc ða Văn
Thánh ðệ Tử cũng sẽ giữ tám giới ít nhất mỗi tuần một lần,
hoặc thậm chí người ấy có thể giữ bát quan trai giới hay thập
giới suốt ñời. Trong trường hợp này, người ấy sẽ giữ giới
không ăn chiều,…
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử có Chánh ðịnh
57
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(Sammā-Samādhi), tức có cận ñịnh hay bốn bậc thiền
(jhāna). [48]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử có trí tuệ thể
nhập. Cho ñến khi nào vị Thánh ðệ Tử chưa trở thành một
bậc Thánh Nhân (vị ñã ñắc một trong bốn Thánh Quả), trí
tuệ (của vị ấy) vẫn chỉ là minh sát trí (vipassanā-ñā6a) hiệp
thế, vốn ñè nén các phiền não, và quán sự sanh và diệt của
năm uẩn [49], cũng như duyên sanh và duyên diệt của chúng
[50]. Nhưng một khi vị ấy ñã trở thành một bậc Thánh Nhân,
trí tuệ mà vị ấy có là trí tuệ siêu thế, tức ðạo Trí (MaggaÑā6a), vốn lấy Niết Bàn làm ñối tượng, và ñoạn trừ các
phiền não. Nhờ ðaọ Trí ñó, vị ấy không còn chấp giữ ñoạn
kiến, thường kiến [51] hay thân kiến [52].
٭Bậc ða Văn Thánh Hữu Học ðệ Tử có sở học, do
ñã học và hỏi về Kinh ðiển.[53]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử không có tâm
hoài nghi về sự giác ngộ của ðức Phật, về Giáo Pháp
(Dhamma), về Chư Tăng (Sahgha), về các kiếp sống quá
khứ, về các kiếp sống tương lai, về kiếp sống hiện tại, về các
thế giới khác, hay về quy luật của nghiệp và quả của
nghiệp,…vị ấy có niềm tin hoàn toàn nơi ðức Phật, [54] và
không tin vào một vị ñạo sư nào khác. [55]
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử chắc chắn
không còn bị sanh vào các sanh thú ác (duggati-ác thú hay
khổ thú): ñó là không tái sanh nơi ngạ quỷ giới, không tái
sanh nơi súc sanh giới, và không tái sanh nơi bất kỳ ñịa ngục
nào [56].
 ٭Bậc ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử chắc chắn sẽ
ñạt ñến sự giác ngộ viên mãn (Sambodhi) trong bảy kiếp;
thậm chí sớm hơn. [57]
Những ñiểm vừa nêu ñúc kết lại sự giải thích của
chúng tôi về những gì ðức Phật hàm ý khi ngài nói về Bậc
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ða Văn Hữu Học Thánh ðệ Tử (sutavā Ariya-Sāvako).
Không Xem Năm Uẩn Là Tự Ngã
Sau khi ñã giải thích những phẩm chất của bậc ða
Văn Thánh ðệ Tử, tiếp ñến ðức Phật giải thích về cách
xem năm uẩn của một người như vậy.
ðến ñây có lẽ chúng ta ñã hiểu những lời dạy của
ðức Phật rõ hơn, vì thế chúng ta sẽ bắt ñầu trở lại với sự mô
tả của ngài về bậc ða Văn Thánh ðệ Tử:
Nhưng, này các tỳ kheo, bậc ða Văn Thánh ðệ Tử,
• Người thấy các Bậc Thánh, thiện xảo trong
Thánh Pháp của các Bậc Thánh, tu tập trong
Thánh Pháp của các Bậc Thánh.
• Người thấy các Bậc Chân Nhân, thiện xảo trong
Pháp của các Bậc Chân Nhân, tu tập trong
Pháp của các bậc Chân Nhân,
1) Không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã
như là có sắc, không xem sắc như ở trong tự
ngã, không xem tự ngã như ở trong sắc.
2) Không xem thọ như là tự ngã, không xem tự
ngã như là có thọ, không xem thọ như ở trong
tự ngã, không xem tự ngã như ở trong thọ.
3) Không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã
như như là có tưởng, không xem tưởng như ở
trong tự ngã, không xem tự ngã như ở trong
tưởng.
4) Không xem hành là tự ngã, không xem tự ngã
như là có hành, không xem hành như ở trong
tự ngã, không xem tự ngã như ở trong hành.
5) Không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã
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như là có thức, không xem thức như ở trong tự
ngã, không xem tự ngã như ở trong thức.
Vị ấy không Chạy Vòng Quanh Năm Uẩn
[1] Vị ấy không chạy loanh quanh, không chạy
vòng quanh sắc;
[2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh thọ;
[3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh tưởng;
[4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh hành;
[5] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh thức.
Do
[1] Vị ấy không chạy vòng quanh, không chạy vòng
quanh sắc;
[2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh thọ;
[3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh tưởng;
[4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh hành;
[5] không chạy loanh quanh, không chạy vòng
quanh thức.
Nên
[1] vị ấy ñược giải thoát khỏi sắc;
[2] vị ấy ñược giải thoát khỏi thọ;
[3] vị ấy ñược giải thoát khỏi tưởng;
[4] vị ấy ñược giải thoát khỏi hành;
[3] vị ấy ñược giải thoát khỏi thức;
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vị ấy ñược giải thoát khỏi sanh, giải thoát khỏi già
và chết, giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu và não.
‘Vị ấy ñược giải thoát khỏi khổ,’ Ta tuyên bố như
vậy.
Như ñã ñề cập ở trước, vị Thánh ðệ Tử sẽ không bao
giờ bị tái sanh trong súc sanh giới, trong ngạ quỷ giới và
trong bất kỳ ñịa ngục nào trở lại: vị ấy ñược giải thoát khỏi
cái khổ của việc tái sanh trong một sanh thú ác (ác thú). Vị
Thánh ðệ Tử nếu là một bậc Thánh Bất Lai sẽ tái sanh trong
cõi sắc giới, và không bao giờ bị tái sanh trong cõi nhân loại
hay chư thiên dục giới trở lại: vị ấy ñược giải thoát hoàn
toàn khỏi cái khổ của việc tái sanh trong dục giới. Vị Thánh
ðệ tử nếu là một bậc A-la-hán, ñã làm xong những gì cần
phải làm, ñiều ñó có nghĩa rằng vào lúc chết, sẽ không còn
sự hiện hữu của sắc, không còn sự hiện hữu của thọ, không
còn sự hiện hữu của tưởng, không còn sự hiện hữu của các
hành, không còn sự hiện hữu của thức: vị ấy sẽ không còn
phải tái sanh trở lại bằng bất cứ cách nào. Vị ấy ñược giải
thoát hoàn toàn khỏi cái khổ của các hành58.
Vậy, người ta cần phải làm gì ñể trở thành một bậc
ða Văn Thánh ðệ Tử, ñể ñược giải thoát khỏi khổ ñau theo
cách này? ðiều này chúng ta sẽ bàn ñến sau. Trước hết
chúng ta hãy ñi vào bàn luận bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ
hai ñã.
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Xem sự giải thích của ðức Phật ở cuối bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai;
cũng xem ‘ðã Làm Xong Những Gì Cần Phải Làm’, phần cuối Tập II, và bài
kệ trang 309.
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Ghi Chú Cuối Chương - Chương I
(Những Tham Khảo Kinh ðiển)
[1] Chú giải bài Kinh ðại Niệm Xứ (‘Mahā-Sati-Pa99hānaSutta ’) D.ii.9 giải thích ñiều này với một bài kệ:
Cái họ thấy không phải thấy ñúng;
Cái ñược thấy họ không thấy ñúng;
Không thấy ñúng họ bị trói chặt;
Và kẻ ngu, khi ñã bị trói chặt,
Không thể nào thoát khỏi trầm luân.
[2] ðức Phật giải thích vô minh trong Kinh Phân Tích
(‘Vibhahga Sutta’) S.II.I.i.2 như sau: ‘Và thế nào, này các Tỳ kheo, là
vô minh? 1. Không hiểu biết về khổ, 2. Không hiểu biết về nhân sanh
khổ, 3. Không hiểu biết về sự diệt khổ, 3. Không hiểu biết về con
ñường dẫn ñến sự diệt của khổ.
[3] Trong Iti.I.ii.4 ‘Avijjā-Nīvara6a-Sutta ’ (‘Kinh Vô Minh
Triền cái’) ðức Phật giải thích: ‘Quả thực do vô minh triền cái, này các
tỳ kheo, mà nhân loại bị ngăn trở và trôi lăn, luân chuyển trong một
thời gian dài.’
[4] ðức Phật giải thích tiến trình này trong A.IV.iv.i.6 ‘Kappa
Sutta ’ (‘Kinh Kiếp’).
Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào là
bốn?
Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ñể
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có
nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy.
Khi kiếp ñã chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật
không dễ gì ước tính …như vậy.
Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước
tính có nhiều năm như vậy ... như vậy.
Khi kiếp ñã chuyển hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật
không dễ gì ước tính ... như vậy.
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Này các Tỷ-kheo, ñây là bốn vô lượng của kiếp.
ðức Phật giải thích khoảng thời gian của một kiếp như vậy
trong Kinh Tương Ưng: ‘Ví như, này các Tỳ kheo, có một hòn núi ñá
lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao,
không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng ñá thuần ñặc. Rồi một
người ñến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn ñá ấy một lần với tấm vải
kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi ñá lớn ấy ñược làm như vậy có thể ñi ñến
ñoạn tận, ñoạn diệt mau hơn là một kiếp. Như vậy dài, này các Tỷkheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một
kiếp ñã qua, hơn một trăm kiếp ñã qua, hơn một ngàn kiếp ñã qua, hơn
một trăm ngàn kiếp ñã qua. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa
ñủ ñể giải thoát’. (S.II.IV.i.5 K ‘Kinh Núi- Pabbata-Sutta ’). ðức Phật
cũng giải thích sự tái tạo của Phạm Thiên giới vào lúc bắt ñầu của một
kiếp mới trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh (‘BrahmaJāla-Sutta ’. D.I.1). Và ngài giải thích sự tiến hoá của con người và xã
hội của loài người trong Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (‘Agg-Añña-Sutta ’
D.II.27).
[5] Trong M.I.iii.8 (‘Mahā-Hatthi-Padopama-Sutta ’ — ‘ðại
Kinh Dụ Dấu Chân Voi’), Tôn-giả Xá-lợi-phất nói tới sự huỷ diệt của
‘làng mạc, thành phố, lãnh thổ, quốc ñộ, bằng nước, lửa và gió.
[6] Những chi tiết này không nằm trong ‘Kinh Dây Trói Buộc’,
mà ñược rút ra từ ‘Kinh Bảy Mặt Trời’ của Tăng Chi Kinh (‘SattaSūriya-Sutta ’ A.VII.vii.2), trong bài kinh này ðức Phật ñưa ra một sự
giải thích chi tiết về sự tiêu hoại của thế gian (tận thế) bằng lửa. Trong
Trường Bộ Kinh cũng vậy, ðức Phật giải thích việc các vị sa-môn tu
tập các thắng trí (abhiññā-thần thông) có thể giúp họ thấy ñược những
sự hoại diệt (hoại kiếp) và tái tạo (thành kiếp) của thế gian như thế nào:
‘Vị ấy hướng tâm ñến túc mệnh trí (trí hồi nhớ các kiếp sống quá khứ).
Vị ấy nhớ ñược nhiều ñời quá khứ, ñó là, nhớ ñược một lần tái sanh, hai
lần tái sanh, ba lần tái sanh, bốn lần tái sanh, năm lần tái sanh, mười lần
tái sanh, hai mươi lần tái sanh, ba mươi lần tái sanh, bốn mươi lần tái
sanh, năm mươi lần tái sanh, một trăm lần tái sanh, một ngàn lần tái
sanh, một trăm ngàn lần tái sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp,
nhiều hoại kiếp và thành kiếp…’ Việc tu tập các thắng trí này và những
gì người ta thấy ñược bàn luận rõ trong VsM.xiii.402-410 ‘PubbeNivās-Ānussati-Ñā6a-Kathā’ (‘Luận Về Túc Mệnh Tuỳ Niệm Trí’)
PP.xiii.34-71, và VsMT, với phần tham khảo “Kinh Bảy Mặt Trời’,
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cũng như các chi tiết khác.
[7] Trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh I (‘BrahmaJāla-Sutta ’. D.I.1), ðức Phật giải thích rằng vào lúc kiếp hoại, hầu hết
các chúng sinh ñều tái sanh trong cõi Quang Âm Thiên (ābhassaradevā), vốn là Phạm Thiên giới tương ứng với nhị thiền.
[8] ðức Phật giải thích ñiều này trong Kinh Bảy Mặt Trời như
vầy: ‘Trong nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều ngàn năm,
trong nhiều trăm ngàn năm, trời không có mưa.’
[9] Trong Kinh Năm và Ba của Trung Bộ III (‘Pañca-TtayaSutta’-M.III.1.2), ðức Phật nói về tất cả những kiến chấp sai lầm có thể
có về tương lai, và ñể mô tả những sa-môn và Bà-la-môn tuyên bố ñoạn
kiến, Ngài cũng dùng ảnh dụ tương tự về con chó bị trói buộc chạy
vòng quanh cây cột trụ.
[10] Trong ðại Kinh Người Chăn Bò, Trung Bộ I (‘MahāGopālaka-Sutta ’ M.I.iv.3), ðức Phật giải thích mười một ñức tánh
khiến một vị Tỳ kheo không thể phát triển, tăng trưởng, và hoàn thành
trong Pháp và Luật (Dhamma Vinaya) này. Pháp thứ sáu trong ñó nói:
‘Ở ñây, một vị Tỳ kheo thỉnh thoảng không ñi ñến các vị Tỳ kheo ña
văn, tinh thông trong pháp, tinh thông trong luật, tinh thông trong
các Mẫu ðề [luật của Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni]. Và vị ấy không hỏi
những câu hỏi về pháp và luật như vầy: "Thưa Tôn giả, ñiểm này là
thế nào? ý nghĩa này là gì?" Những bậc Tôn giả ấy không làm cho
hiển lộ những ñiều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những ñiều
chưa ñược rõ ràng, và ñối với những nghi vấn về Chánh pháp, các vị
ấy không ñoạn trừ nghi hoặc.’
[11] Trong ‘Kinh Trí Tuệ’ của Tương Ưng V (‘paññā-Sutta ’.
S.V.XII.vii.3), ðức Phật lấy lên một ít ñất trên ñầu móng tay và so sánh
nó với ñất trên ñịa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, Ngài nói:
‘Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh thành tựu
tuệ nhãn của bậc thánh. Còn nhiều hơn là những chúng sanh có vô
minh, si ám. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy bốn Thánh ñế.’
Chú giải giải thích rằng tuệ nhãn ở ñây là minh sát trí hiệp thế và siêu
thế.
[12] Trong ‘ðại Kinh Người chăn Bò’ (‘Mahā-GopālakaSutta ’ M.I.iv.3), ðức Phật giải thích mười một ñức tánh qua ñó một vị
tỳ kheo không có khả năng phát triển, tăng trưởng, và hoàn thành trong
Pháp và Luật này.’ ðức tánh thứ bảy trong ñó là: ‘Tỷ-kheo trong khi
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Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, không chứng ñạt
nghĩa tín thọ, chứng ñạt pháp tín thọ, chứng ñạt sự hân hoan liên hệ
ñến Pháp.’ (tức không có ñược sự nhiệt tình ñối với ý nghĩa, không
có ñược sự nhiệt tình ñối với Pháp, không có ñược sự hân hoan liên
hệ ñến Pháp – does not gain enthusiasm for the meaning, does not gain
enthusiasm for the Dhamma, does not gain Dhamma-related joy).
[13] ðức Phật phân tích tất cả các tà kiến này trong Kinh Phạm
Võng của Trường Bộ (‘Brahma-Jāla-Sutta ’ DI.1) như sau:
[14] Trong ‘Kinh Hiền-Ngu’ (‘Bāla-Pa6wita-Sutta ’
M.III.iii.9) ðức Phật giải thích những quả báo hiện tại của thân hành ác,
khẩu hành ác và ý hành ác, của thân hành thiện, khẩu hành thiện và ý
hành thiện (xem thêm ‘Nghiệp ðạo’ trang 234), cũng như quả báo tái
sanh của những thân, khẩu, ý hành ác: tái sanh trong ñịa ngục, cảnh giới
súc sanh, và trong một gia ñình hạ cấp; quả báo tái sanh của những
thân, khẩu, ý hành thiện: trong các cõi trời dục giới và trong những gia
ñình cao cấp. Còn trong ‘Kinh Thiên Sứ’ (‘Deva-DūtaSutta ’M.III.iii.10.) Ngài mô tả những khổ ñau khủng khiếp của các
chúng sanh trong ñịa ngục. Và ngài kết luận: ‘Này các Tỳ kheo, ta nói
ñiều này không phải như một ñiều ta ñược nghe từ các sa-môn hay
Bà-la-môn khác. Ta nói ñiều này như một ñiều ta thực sự biết, thực
sự thấy, và tự khám phá cho chính mình.’ Cũng xem ghi chú cuối
chương 39, trang 49.
[15] ðức Phật giải thích về năm sanh thú trong ðại Kinh Sư Tử
Hống (M.I.ii.2. ‘Mahā Sīha-Nāda-Suttam’)như sau: ‘Này Sariputta, có
năm loại sanh thú Thế nào là năm? Ðịa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ,
loài Người, chư Thiên.’. Và trong ‘Kinh Người Khác’ (‘AññatraSutta ’ S.V.XII. vii.1), Ngài lấy một ít ñất trên ñầu móng tay và so sánh
nó với ñất trên ñịa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, ðức Phật
giải thích: ‘Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh
(chết như những con người) ñược tái sanh lại làm người. Còn nhiều
hơn là những chúng sanh (khi chết như những con người) bị tái
sanh khác hơn loài Người. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy
bốn Thánh ñế. Thế nào là bốn? Thánh ñế về Khổ... Thánh ñế về Con
Ðường ñưa ñến Khổ diệt.’
[16] ðức Phật giải thích ñiều này trong Kinh Tương Ưng bài
‘Kinh Biển Thứ Hai’ (‘Dutiya-Samudda-Sutta’, S.IV.xviii.2.) ‘Này các
Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức [tiếng do tai, mùi do mũi, vị
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do lưỡi, sự xúc chạm do thân.] ñược xem là khả lạc, khả hỷ, khá ý,
khả ái, liên hệ ñến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, ñây gọi là biển
trong giới luật của bậc Thánh. Ở ñây, thế giới này với Thiên giới, với
Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn,
với chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm ñắm trong ấy, bị rối ren
như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện bằng
cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, luân hồi!’.
[17] ðức Phật giải thích ñiều này trong Trung Bộ II, ‘ðại Kinh
Mālukyya’ (‘Mahā-Mālukyya-Sutta ’ M.II.ii.4) ‘Ở ñây, này Ananda,
kẻ vô văn phàm phu, không ñến yết kiến các bậc Thánh, không thuần
thục pháp các bậc Thánh, … sống với tâm bị ám ảnh, bị chi phối bởi
hoài nghi, … bởi giới cấm thủ,… bởi dục tham, … bởi sân hận…’.
[18] Hoài nghi: ðức Phật giải thích ñiều này trong Kinh Tâm
Hoang Vu, Trung Bộ I (‘Ceto-Khila-Sutta ’ M.I.ii.6) ‘Tỷ-kheo nào
chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, … vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng
thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy
ra.…[1] Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Ðạo Sư, do dự, không quyết ñoán,
không có tịnh tín. [2] Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, do dự, không
quyết ñoán, không có tịnh tín... (như trên)... [3] Tỷ-kheo nào nghi
ngờ Tăng, do dự, không quyết ñoán, không có tịnh tín... (như trên)...
[4] Tỷ-kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết ñoán,
không có tịnh tín... thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực,
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn [5] Tỷ-kheo phẫn nộ, không hài lòng
ñối với các ñồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống ñối,
cứng rắn.…’ Rồi ðức Phật giải thích vị Tỳ-kheo có thể lớn mạnh,
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, bởi vì vị ấy không
nhi ngờ, do dự, …về ðức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, ðiều học, và
phẫn nộ với bạn ñồng phạm hạnh. Cũng trong Trung Bộ I bài Kinh ‘Tất
Cả Lậu Hoặc’ (‘Sabb-Āsava-Sutta . M.I.i.2) ðức Phật giải thích tình
trạng hoài nghi phát sanh do tác ý không như lý (ayoniso manasikāra):
‘Người ấy tác ý không như lý theo cách này "Ta có mặt trong thời
quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong
thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc
như thế nào? Trước kia ta là gì và ta ñã có mặt như thế nào trong
thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có
mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ

44

Vận Hành của Nghiệp

có mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghi ngờ về
mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt
như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ
ñâu ñến? Và rồi nó sẽ ñi ñâu?" ðức Phật giải thích tiếp rằng vị Thánh
ðệ Tử không vướng mắc vào những hoài nghi như vậy, và chỉ tác ý ñến
Tứ Thánh ðế. Còn trong ‘ðại Kinh Ái ðoạn Tận’ (‘Mahā-Ta6hāSa6khaya-Sutta ’ M.I.iv.8) ngài giải thích rằng tình trạng hoài nghi về
quá khứ, tương lai và hiện tại này biến mất với sự phân biệt hay quán
duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch.
[19] ðức Phật giải thích sự khác biệt của kẻ phàm phu với các
Bậc Thánh trong Kinh ‘Pa9ipanna Sutta ’; xem ghi chú cuối chương
39, trang 49.
[20] Trong ‘Kinh Thế Giới’ của Tương Ưng Kinh V (‘LokaSutta ’. S.V.XII.iii.8) ðức Phật giải thích rằng Ngài là Bậc Thánh:
‘Này các Tỷ-kheo, trong các thế giới, gồm có Thiên giới, Ma giới,
Phạm thiên giới, và quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai là bậc
Thánh.’
[21] Trong Tương Ưng Sự Thực của Tương Ưng Bộ Kinh
(‘Sacca-Sa yutta’ S.V.XII.vii/viii) ðức Phật ñặt một ít ñất trên ñầu
móng tay và so sánh nó với ñất quả ñịa cầu. Dùng sự so sánh này như
một ảnh dụ, ðức Phật giải thích: ‘Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là
các chúng sanh từ bỏ ñắm say rượu men, rượu nấu là nhân sanh dễ
duôi. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ ñắm say rượu
men, rượu nấu…từ bỏ sát sanh…từ bỏ tà dâm…từ bỏ nói dối…từ bỏ
nói lời chia rẽ…từ bỏ nói lời thô ác…từ bỏ nói lời vô ích. Vì sao? Vì
họ không thấy Tứ Thánh ðế.’ Cũng xem ghi chú cuối chương 32,
trang 48.
[22] Chế ngự các căn: xem sự giải thích của Tôn giả ānanda nơi
ghi chú cuối chương 45 trang 52.
[23] ðức Phật giải thích vô minh (sự bất tri) về Tứ Thánh ðế
trong Kinh Koigama Thứ Nhất của Tương Ưng Bộ Kinh (‘Pa9hamaKo9igama-Sutta ’ S.V.XII.iii.1) như sau: ‘Này các Tỷ-kheo, do không
giác ngộ, do không thông ñạt bốn Thánh ñế mà Ta và các Ông lâu
ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. ‘ Cũng xem ghi chú
cuối chương 11 trang. 41; 15, trang 42 và 21, trang 44.
[24] ðức Phật giải thích sự quán tưởng này trong Kinh Tất Cả
Lậu Hoặc của Trung Bộ I (‘Sabb-āsava-Sutta ’ M.I.i.2) như sau: ‘Ở
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ñây, vị Tỳ-kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ ñể ngăn ngừa
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió,
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục ñích che ñậy sự trần
truồng.’ Và ñối với việc thọ dụng vật thực, chỗ ở, và dược phẩm cũng
có một loại chân chánh giác sát hay quán tưởng tương tự.
[25] Chú giải nhắc ñến lời giải thích của ðức Phật trong Kinh
Tất Cả Lậu Hoặc: ‘Ở ñây, này các Tỳ-kheo, vị Tỷ-kheo như lý giác sát,
kham nhẫn lạnh, nóng, ñói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió,
sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ lị
phỉ báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ
thống khổ, khốc liệt, ñau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không
thích thú, chết ñiếng người.’
[26] Chú giải nhắc ñến lời giải thích của ðức Phật trong Kinh
Tất Cả Lậu Hoặc như sau: ‘Ở ñây, Tỷ-kheo như lý giác sát không có
chấp nhận dục niệm ñã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho
tồn tại (dục niệm ấy)’ ðây là những gì ðức Phật gọi là Chánh Tinh Tấn
(Sammā-Padhāna): ‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, là chánh tinh tấn?
Ở ñây, vị Tỳ-kheo Này các Tỷ kheo, ñối với các ác, bất thiện pháp
chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh
tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với các ác, bất thiện pháp ñã sanh, khởi
lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với
các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị
này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Ðối với các thiện pháp ñã
sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến
cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết
tâm, trì chí. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn.’ (D.ii.9
‘Mahā-Sati-Pa99hāna-Sutta ’ ðại Niệm Xứ Kinh) Cũng xem ghi chú
cuối chương 44 trang 52 và 178, trang 555/Tập II.
[27] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘ðại Kinh Sáu Xứ’
(‘Mahā-Saj-āyatanika-Sutta , M.III. v. 7): ‘Với thượng trí, vị ấy liễu
tri những pháp cần phải ñoạn trừ. Với thượng trí, vị ấy ñoạn trừ
những pháp ấy.’
[28] ðức Phật giải thích Trí Xác ðịnh Danh Và Sắc trong
Trường Bộ II bài ‘Kinh ðại Niệm Xứ’ như sau: ‘Ở ñây, này các Tỳkheo, vị Tỳ-kheo tuệ tri: “Ðây là sắc, … Ðây là thọ, …Ðây là tưởng,
…. Ðây là hành, … Ðây là thức, …"’ Cũng xem phần trích dẫn Kinh
dưới tiêu ñề ‘Tiếng Rống Sư Tử’ trang 77.
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[29] ðức Phật giải thích Trí Nắm Bắt (hiểu rõ) Nhân Duyên
trong Kinh ðại Niệm Xứ (‘Mahā-Sati-Pa99hāna-Sutta ’ D.II.9): ‘Ở
ñây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo tuệ tri: “Ðây là sắc, ñây là tập
khởi của sắc…ñây là thọ, ñây là tập khởi của thọ…ñây là tưởng, ñây
là tập khởi của tưởng…ñây là các hành, ñây là tập khởi của các
hành…ñây là thức, ñây là tập khởi của thức…’.
[30] ðức Phật giải thích ñiều này trong Kinh Tập Pháp của
Tương Ưng Bộ Kinh (‘Samudaya-Dhamma-Sutta ’ S.III.I. xiii.1) như
sau: ‘Ở ñây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết
rõ: "Sự sanh khởi của sắc pháp" là sự sanh khởi của sắc pháp,
không như thật biết rõ: "Sự ñoạn diệt của sắc pháp" là Sự ñoạn diệt
của sắc pháp, không như thật biết rõ: "Sự sanh khởi và ñoạn diệt của
sắc pháp" là sự sanh khởi và ñoạn diệt của sắc pháp. Sự sanh khởi
của thọ.…, tưởng…, hành…, thức…là sự sanh khởi của thọ…,
tưởng…, hành…, thức. Sự sanh khởi và ñoạn diệt của
tho,…tưởng,…hành,…thức…là sự sanh khởi và ñoạn diệt….” Này
các Tỳ-kheo, như thế gọi là vô minh. Cho ñến như vậy ñược gọi là vô
minh’. Rồi Ngài giải thích sự ngược lại ñối với vị ða Văn Thánh ðệ
Tử. Xem thêm trích dẫn tại cuối Tập II, và ghi chú cuối chương 49,
trang 54, và 50, trang 54.
[31] ðức Phật giải thích cách một người chế ngự năm triền cái
với ñịnh trong Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi của Trung Bộ I. (‘CūjaHatthi-Pad-Opama-Sutta ’ M.I.iii.7) như sau: ‘Vị ấy từ bỏ tham ái
[một từ ñồng nghĩa với dục tham], sống với tâm thoát ly tham ái, gột
rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết
sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy
miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột
rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá, từ
bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ. Sau khi ñã từ bỏ năm triền cái, những
phiền não của tâm, làm suy yếu trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp ác bất
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất…Như thế, này Bà-la-môn, ñược
gọi là dấu chân của ðấng Thế Tôn.’
[32] Tôn giả Ānanda giải thích một số phiền não ñã ñược ñoạn
trừ cùng với Nhập Lưu Thánh ðạo trong ‘Kinh Trưởng Lão Ānanda’
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của Tương Ưng Kinh (‘Ānanda-Tthera-Sutta ’ S.V.XI.ii.3) như sau:
‘Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín ñối với
ñức Phật, khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, ñọa
xứ, ñịa ngục. Như vậy là không có tịnh tín ñối với ñức Phật. Và vị Ða
văn Thánh ñệ tử, thưa Hiền giả, thành tựu tịnh tín bất ñộng ñối với
ñức Phật, sau khi thân hoại mạng chung, ñược sanh lên thiện thú,
thiên giới, cõi ñời này. Như vậy là tịnh tín bất ñộng ñối với ñức Phật:
"Ðây là bậc Ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn". Kẻ vô văn phàm phu, này
Hiền giả, không thành tựu tịnh tín ñối với Pháp, khi thân hoại mạng
chung, sanh vào ác sanh, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục. Như vậy là không
có tịnh tín ñối với Pháp. Và vị Ða văn Thánh ñệ tử thành tựu tịnh tín
bất ñộng ñối với Pháp... Như vậy là tịnh tín bất ñộng ñối với Pháp:
"Pháp ñược Thế Tôn khéo thuyết... chỉ người có trí mới giác hiểu".
Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín ñối với
chúng Tăng... Như vậy là tịnh tín bất ñộng ñối với chúng Tăng:
"Diệu hạnh là chúng ñệ tử của Thế Tôn... vô thượng phước ñiền ở
ñời". Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, thành tựu ác giới... Như vậy
là không có tịnh tín bất ñộng... Như vậy tịnh tín bất ñộng ñối với các
giới: "Các giới ñược các bậc Thánh ái kính... ñưa ñến Thiền ñịnh".
Do ñoạn tận bốn pháp này, này Hiền giả, do nhân thành tựu bốn
pháp này, quần chúng ở ñời này ñược Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự
lưu, không còn bị thối ñọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.’ Cũng
xem ghi chú cuối chương 54, trang 55.
[33] ðức Phật giải thích sự tịnh chỉ của các phiền não trong
Tương Ưng Kinh (‘Raho-Gata-Sutta ’ S.IV.II.ii.1) như sau: ‘Ðối với
Tỷ-kheo ñoạn tận các lậu hoặc, tham ñược tịnh chỉ, sân ñược tịnh
chỉ, si ñược tịnh chỉ.’
[34] ðức Phật giải thích có sự giải thoát khỏi các hành (hữu vi)
như thế nào, ñể ñến Niết Bàn (Vô Vi) trong Udana.viii.3 ‘TatiyaNibbāna-Pa9isa yutta-Sutta ’ (Kinh Thứ Ba của Phần nói về Niết
Bàn) như sau: ‘Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không
hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly
khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.’ Cũng xem ghi chú cuối chương
270, Tập II và ‘Hai Loại Bát Niết Bàn’, cuối Tập II
[35] Trong Kinh ‘Do Duyên Vô Minh’ của Tương Ưng kinh
(‘Avijjā-Paccaya-Sutta , S.II.I.iv.5), ðức Phật giải thích rằng nếu một
người chấp ñoạn kiến, thời sẽ không có ñời sống phạm hạnh (tu tập
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giới, ñịnh và tuệ): ‘Tự ngã (jīva) là thân thể (tức xem tự ngã và thân
thể là một, chết là hết), này các tỳ kheo, khi có tà kiến này, sẽ không
có ñời sống phạm hạnh.’ Chú giải giải thích rằng việc thực hành ñời
phạm hạnh là việc thực hành Thánh ðạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân
hồi (chấm dứt tái sanh); vì lẽ với ñoạn kiến sự luân hồi dù thế nào ñi
nữa cũng ñã bị huỷ diệt, nên việc thực hành Thánh ðạo là vô nghĩa.
[36] ðức Phật giải thích sự ñồng nhất hoá với năm uẩn làm
phát sanh thân kiến như thế nào trong Kinh ‘Cái Này Là Tự Ngã’ của
Tương Ưng Kinh (‘So-Attā-Sutta ’ S.III.III.i.3) như sau: ‘Do có sắc
(thọ, tưởng, hành, thức), này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên
chấp sắc (thọ, tưởng, hành, thức), (tà) kiến này khởi lên: "Cái ấy là
tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ là cái ấy: một thực thể
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại.”
[37] Trong Kinh ‘Do Duyên Vô Minh’ của Tương Ưng Kinh
(‘Avijjā-Paccaya-Sutta ’ S.II.I.iv.5), ðức Phật giải thích rằng nếu một
người chấp giữ thường kiến, cũng không có ñời phạm hạnh: ‘"Tự ngã
và thân thể là khác", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có ñời Phạm
hạnh.’ Chú gải giải thích rằng với tà kiến này, chỉ có thân thể bị huỷ
diệt, trong khi linh hồn hay tự ngã ra ñi tự do như chim thoát khỏi lồng,
quan kiến này là thường kiến; vệc thực hành ñời phạm hạnh là việc thực
hành Thánh ðạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân hồi (chấm dứt tái sanh);
nếu như, thậm chí chỉ còn một hành bền vững, thường hằng, và bất diệt,
việc thực hành Thánh ðạo cũng sẽ không ñem lại một sự huỷ diệt của
vòng luân hồi ñược, và trong trường hợp này thực hành Thánh ðạo kể
như vô nghĩa. ðức Phật cũng nhấn mạnh ñiểm này trong Kinh ‘ðầu
Móng Tay’ của Tương Ưng Kinh (‘Nakkha-Sikhaa-Sutta ’ S.III.I.x.5).
[38] Trong ‘Kinh Năm Ba’ của Trung Bộ (‘Pañca-Ttaya
Sutta ’ M.III.i.2) ðức Phật dùng lại ví dụ con chó bị trói buộc ñang
chạy vòng tròn, chạy vòng quanh cây cột trụ ñể giải thích tình trạng
không thể giải thoát của những người tin tự ngã bị hủy diệt sau khi chết.
Và trong Thanh Tịnh ðạo, phần ‘Luận Bàn về Thức Uẩn’ (‘Viññā6akhanddha-Kathā’ VsM.xiv. 445) thì giải thích: ‘Sau khi chết, có kiết
sanh trở lại (rebirth-linking) trở lại; và sau kiết sanh là tâm hữu
phần. Cứ thế dòng tâm tương tục hối hả chạy qua các loại hữu, sanh
thú, thức trú, hữu tình cư, liên tục không gián ñoạn. Nhưng khi một
người ñạt ñến A-la-hán Thánh quả, dòng tương tục ấy chấm dứt với
sự chấm dứt của tử tâm của người ấy.’
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[39] ðức Phật giải thích niềm tin bất ñộng của vị Thánh ðệ tử
nơi tám bậc Thánh Tăng trong ‘Kinh ðại Bát Niết Bàn’ của Trường Bộ
(‘Mahā-Parinibbāna-Sutta ’ D.II.3) như sau: "Chúng Tăng ñệ tử Thế
Tôn chân chánh tu hành, chúng Tăng ñệ tử Thế Tôn chân trực tu
hành, chúng Tăng ñệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng ñệ tử
Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn ñôi tám vị. Chúng Tăng ñệ tử
Thế Tôn ñáng ñược nghênh ñón, ñáng ñược cúng dường, ñáng ñược
chiêm ngưỡng, ñáng ñược chấp tay, là phước ñiền vô thượng ở trên
ñời.” Trong ‘Kinh Tám Hạng Người’ của Tăng Chi Kinh (‘pa9hamaPuggala-Sutta ’ A.VIII.II.i.9), ðức Phật giải thích tám hạng người:
‘Bậc Dự lưu, bậc ñã hướng ñến sự chứng ngộ quả Dự lưu; Bậc Nhất
lai, bậc ñã hướng ñến sự chứng ngộ quả Nhất lai; Bậc Bất lai, bậc ñã
hướng ñến sự chứng ngộ quả bất lai; Bậc A-la-hán, bậc ñã hướng
ñến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Tám hạng người này, này các Tỷkheo, ñáng ñược cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở ñời.’ Và
trong ‘Pa9ipanna-Sutta ’, ngài giải thích rằng một người có năm căn
tinh thần (tín, tấn, niệm, ñịnh và tuệ) là một trong tám hạng thánh này,
trong khi người người không có năm căn này là người ñứng ngoài, tức
ñứng bên phía của phàm nhân (bāhiro-puttu-jjana-pakkhe-9hito).’ Còn
trong ‘Tiểu Kinh Sư Tử Hống’ của Trung Bộ (‘Cūja-Sīha-NādaSutta ’ M.I.ii) ðức Phật giải thích rằng Bốn Bậc Thánh chỉ ñược tìm
thấy trong Giáo Pháp của ðức Phật: ‘Này các Tỷ-kheo, chỉ ở ñây là có
Sa-môn thứ nhất; ở ñây là có Sa-môn thứ hai; ở ñây là có Sa-môn
thứ ba; ở ñây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại ñạo khác (parappavāda) không có Sa-môn.’ Cũng xem ghi chú cuối chương 294, Tập II.
[40] Về Tam Học, ðức Phật giải thích trong ‘Kinh Học Giới
Thứ Nhất’ của Tăng Chi Kinh (‘Pa9hama-Sikkhattaya-Sutta ’
A.III.II.iv.9) như sau: ‘Ở ñây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo sống có ñạo
ñức; ñầy ñủ oai nghi chánh hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới
bổn (Pātimokkha), thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt; thọ trì
học tập trong các học giới. Này các Tỳ kheo ñây gọi là tăng thượng giới
học …vị Tỳ kheo, hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp…chứng và
trú thiền thứ nhất…thiền thứ hai…thiền thứ ba…thiền thứ tư. Này các
Tỳ kheo, ñây gọi là tăng thượng tâm học. Vị Tỳ kheo như thực tuệ tri
(hiểu ñúng theo thực tại), “ðây là khổ”… “ðây là nhân sanh của
khổ”… “ðây là sự diệt của khổ.” … “ðây là con ñường dẫn ñến sự diệt
của khổ.” Này các Tỳ kheo, ñây gọi là tăng thượng tuệ học.’ Cũng xem
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‘Kinh Hữu Học’, tóm tắt trong ghi chú 334, trang 276.
[41] ðức Phật sử dụng từ này trong ‘Kinh Bhaddāli’ của Trung
Bộ (‘Bhaddāli-Sutta’ M.II.ii.5), khi ngài nói về mười pháp của bậc Ala-hán (Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học
chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh
nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh
tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh ñịnh,
thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát.) ñược
xem là các pháp của bậc vô học. Theo sự phân loại ñó thì kẻ vô văn
phàm phu ñược gọi là không phải hữu học cũng không phải vô học (n’
eva-sekha-n-ā-sekha — phi hữu học phi vô học).
[42] Trong ‘Kinh ðầu móng Tay’ của Tương Ưng Bộ Kinh
(‘Nakha-Sikha-Sutta ’ S.V.XII.vi.1), ðức Phật ñặt một ít ñất trên ñầu
móng tay và so sánh nó với ñất của ñịa cầu. Dùng sự so sánh ấy như
một ảnh dụ, Ngài giải thích: ‘Cũng vậy, này các Tỳ kheo, Thánh ñệ tử
thành tựu chánh kiến, với người ñã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức
là sự khổ ñã ñược ñoạn tận, ñã ñược tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn
tại. ðối với người ñã rõ biết: "Ðây là Khổ"... ñã rõ biết: "Ðây là Con
Ðường ñưa ñến Khổ diệt" không có thể ước tính, không có thể so sánh,
không có thể thành một phần nhỏ, nếu so sánh với khổ trước ñã ñược
ñoạn tận, ñã ñược tiêu mòn. Tức là trong thời gian tối ña là bảy lần [bảy
kiếp sống nữa] là chấm dứt.’
[43] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Các Sức Mạnh
Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh (‘Vitthata-Bala-Sutta ’ A.VII.i.4)
như sau: ‘Ở ñây, này các Tỷ-kheo, Thánh ñệ tử có lòng hổ thẹn, hổ thẹn
(không ñể vướng) những thân hành ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hổ thẹn
(không ñể vướng vào) những pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, ñây
gọi là tàm lực…Thánh ñệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi ñối với thân làm ác,
miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi với các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷkheo, ñây gọi là quý lực’
[44] Cũng trong Kinh trên ðức Phật giải thích tấn lực như sau:
‘Ở ñây, này các Tỷ-kheo, Thánh ñệ tử sống tinh cần tinh tấn ñể ñoạn
tận các pháp bất thiện, làm cho có ñược các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì,
không có bỏ qua một bên bổn phận ñối với các pháp thiện. Này các Tỷkheo, ñây gọi là tấn lực.’ Cũng xem ghi chú cuối chương 26 trang 45 ở
trên.
[45] Tôn giả Ānanda giải thích ñiều này trong ‘Kinh Hữu Học’
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của Trung Bộ (‘Sekha-Sutta ’ M.II.i.3) như sau: ‘…khi mắt thấy
sắc…tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý
nhận thức các pháp, vị Thánh ðệ Tử không nắm giữ tướng chung,
không nắm giữ tướng riêng. Vì lẽ, nếu vị ấy ñể cho (mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân và) tâm không ñược chế ngự, các ác, bất thiện pháp thuộc
tham và sân có thể xâm chiếm tâm vị ấy, nên vị ấy phải thực hành
cách chế ngự nó, thực hành sự phòng hộ nhãn căn (nhĩ, tỉ, thiệt,
thân), thực hành sự phòng hộ ý căn. ðó là cách vị Thánh ñệ tử hộ trì
các căn’. Và trong ‘Kinh Ví Dụ Con Rùa’ của Tương Ưng Kinh
(‘Kumm-Opama-Sutta ’ S.IV.I.xix.3) ðức Phật khuyên các vị tỳ kheo
phải giữ gìn sáu căn cũng như con rùa giữ chân tay của nó trong tấm
mai, khi con giã can tiến ñến vậy. SA (Chú giải Tương Ưng Kinh) giải
thích rằng nhờ giữ tâm bên trong tấm mai ñối tượng thiền (āramma6akapāle) của mình vị tỳ kheo không cho phép các phiền não có cơ hội
sanh khởi. Và trong ‘Kinh Khó Làm’ của Tương Ưng (‘Du-kkaraSuttam’ S.I.I.ii.7) ở ñây ðức Phật cũng ñưa ra ví dụ con rùa (…Như
rùa rút chân cẳng,Trong mai rùa của mình.Vị Tỷ-kheo cũng
vậy,Thâu nhiếp mọi suy tư…) và phụ chú giải giải thích rằng tấm mai
ñối tương của vị tỳ kheo là hành xứ (gocara) của vị ấy. Và hành xứ của
vị tỳ kheo ñược ðức Phật giải thích trong ‘Kinh Con Chim Ưng’ của
Tương Ưng Bộ kinh (‘Saku6agghi-Sutta ’ S.V.III.i.6) như sau: ‘Và
này các Tỷ-kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là
cảnh giới của tổ tiên vị ấy? Chính là bốn niệm xứ (CattāroSatipahāna) [~ samatha và vipassanā].’ Cũng xem lời giải thích của
ðức Phật ở ghi chú 461, trang 373.
[46] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Căn Tu Tập’ của
Trung Bộ (‘Indriya-Bhāvana-Sutta ’ M.III.v.10) như sau: ‘Ở ñây, này
Ananda, Tỷ-kheo mắt thấy sắc…, tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương...,
lưỡi nếm vị..., thân cảm xúc..., sau khi ý nhận thức pháp, vị ấy khởi lên
khả ý [lạc thọ], khởi lên bất khả ý [khổ thọ], khởi lên khả ý và bất khả ý
[bất khổ bất lạc thọ]. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên,
có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như
vậy, này Ananda là vị hữu học ñã nhập vào ñạo lộ [một vị hữu học
Thánh ðệ Tử là như vậy]. Và trong ‘Kinh ða Giới’ (‘Bahu-DhātukaSutta ’ M.III.ii.5), Ngài giải thích: "Sự kiện này không có xảy ra,
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu (chánh) kiến, lại có thể
xem các hành (saqkhāra) là lạc (sukhato). Sự kiện như vậy không có
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xảy ra". Và "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu rằng một người
phàm phu xem các hành là lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra".
[47] Bất Lai Thánh ðạo ñã ñoạn trừ hoàn toàn tham dục, và ñó
là lý do vì sao bậc Thánh Bất Lai hoàn toàn không thể hưởng dục. Tuy
nhiên, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai chỉ làm suy yếu
tâm tham ñối với các dục lạc thô nào có thể ñưa ñến tái sanh trong bốn
ác ñạo. Chính vì vậy, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai vẫn
có thể hưởng các dục lạc hợp theo Pháp (Dhammika), mà không phạm
vào ngũ giới, cũng như bất cứ nghiệp nào trong mười bất thiện nghiệp
ñạo (xem ‘Mười Bất Thiện Nghiệp ðạo’ trang 234). Chẳng hạn như bà
Visākha, một ñại tín nữ của ðức Phật, là một bậc Thánh Nhập Lưu
nhưng vẫn thọ hưởng những lạc thú của người gia chủ, và có sự luyến
ái ñối với con, cháu của mình. Trong Kinh Visākha (‘Visākha-Sutta ’
U.viii.8) bà nói với ðức Phật là bà muốn có nhiều con, cháu ñông như
dân chúng trong thành Sāvatthi. Nghe như vậy ðức Phật lưu ý bà sự
kiện rằng mỗi ngày ñều có những người chết trong thành Sāvatthi, và
ñiều ñó có nghĩa là bà sẽ luôn luôn phải than khóc cái chết của một
người con hay cháu của mình. Còn trong ‘Kinh các lễ Uposatha’ của
Tăng Chi Kinh (‘Uposatha-Sutta ’ A.III.II.ii.10) ðức Phật giải thích
cho bà cách làm thế nào ñể giữ bát quan trai giới. ðức Phật cũng có
những ñại thí chủ nam, như trưởng giả Cấp Cô ðộc (Anāthapiika),
một bậc Thánh Nhập Lưu hưởng dục, và ðức Phật ñã dạy cho ông một
số bài kinh nói về cách mà một người gia chủ hưởng dục có thể làm:
chẳng hạn trong ‘Kinh Không Mắc Nợ’ của Tăng Chi Kinh (‘Ā6anyaSutta ’ A.IV.II.ii.2) ðức Phật giải thích bốn loại lạc mà một người gia
chủ hưởng dục có thể thụ hưởng: ‘Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ,
người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch ñược, tùy thời gian, tùy thời
cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc
không mắc nợ, lạc không phạm tội.’ 1) sở hữu: Ở ñây, này Gia chủ, tài
sản của người thiện nam tử, thâu hoạch ñược do nỗ lực tinh tấn, tích lũy
ñược do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi ñổ ra ñúng pháp, thâu hoạch
ñúng pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch ñược do nỗ lực
tinh tấn, tích lũy ñược do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch ñúng pháp."
Nghĩ vậy, vị ấy ñược lạc, ñược hỷ. Này Gia chủ, ñây gọi là lạc sở hữu.
2) tài sản: Ở ñây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài sản
thâu hoạch ñược do nỗ lực tinh tấn, tích lũy ñược... thâu hoạch ñúng
pháp và làm các việc phước ñức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thọ hưởng những
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tài sản thâu hoạch ñược do nỗ lực tinh tấn... thâu hoạch ñúng pháp và ta
làm các phước ñức." Nghĩ vậy vị ấy ñược lạc, ñược hỷ. Này Gia chủ,
ñây gọi là lạc tài sản. 3) không mắc nợ: Ở ñây, này Gia chủ, vị thiện
gia nam tử không có mắc nợ ai một ñiều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ
rằng: "Ta không có mắc nợ ai một ñiều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị
ấy ñược lạc, ñược hỷ. Này Gia chủ, ñây gọi là lạc không mắc nợ. 4)
không phạm tội: Ở ñây, này Gia chủ, vị Thánh ñệ tử thành tựu thân
hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý
hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu thân hành không
phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". Nghĩ
vậy, vị ấy ñược lạc, ñược hỷ. Này Gia chủ, ñây gọi là lạc không phạm
tội. Cũng trong Tăng Chi bài ‘Kinh Ādiya-Sutta¥’ (‘Ādiya-Sutta ’
A..V.I.v.1) ðức Phật giải thích năm lý do ñể trở nên giàu có: 1) thọ
hưởng tài sản với của mình với gia ñình, người phục vụ và người làm;
2) thọ hưởng tài sản của mình với bạn bè và ñồng sự; 3) giữ gìn tài sản
của mình an toàn (không ñể bị lửa cháy, nước cuốn trôi,vua chúa tịch
thu, trộm ñạo và con cái phá sản…); 4) tiêu dùng cho thân quyến, khách
khứa, người quá vãng, vua chúa, chư thiên; 5) cúng dường ñến các Samôn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu
hòa, nhiếp phục tự thân, an tịnh tự thân, làm lắng dịu tự thân, ñể chứng
ñắc Niết Bàn. Ðây là lý do thứ năm ñể gầy dựng tài sản. Một vị dụ thứ
ba nữa là Mahānāma, vua của dòng tộc Thích Ca (Sakyan) và cũng là
một bậc Thánh Nhất Lai. Trong ‘Tiểu Kinh Khổ Uẩn’ của Trung Bộ
(‘Cūja-Dukkha-Kkhandha-Sutta ’ M.I.ii.4) Mahānāma giải thích cho
ðức Phật biết rằng: "Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si
là cấu uế của tâm". Tuy vậy, ñôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con
và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm
cứ tâm con và an trú.” ðức Phật nhân ñó mới giải thích cho ông biết
rằng sở dĩ có ñiều này là vì ông vẫn chưa ñoạn trừ ñược dục. Và ngài
giải thích thêm rằng nếu sự hiểu biết của về những nguy hiểm của các
dục lạc ñược hỗ trợ bằng việc kinh nghiệm các lạc ngoài dục lạc (như
lạc của sơ thiền, nhị thiền…), hoặc bằng một pháp tịnh lạc hơn thế (như
tam thiền và tứ thiền) ắt hẳn ông sẽ không sống như một người gia chủ
thọ hưởng các dục lạc.
[48] Tôn giả Ānanda giải thích ñiều này trong ‘Kinh Hữu Học’
của Trung Bộ (‘Sekkha-Sutta ’, M.II.i.3) như sau: ‘Ở ñây, này
Mahanama, vị Thánh ðệ Tử hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng
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và trú Sơ thiền, …nhị thiền…tam thiền… tứ thiền.., ñó là lý do vì sao,
này Mahanama, một vị Thánh ñệ tử thành tựu bốn bậc thiền, thuộc tăng
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng ñắc không khó khăn, chứng ñắc
không mệt nhọc, chứng ñắc không phí sức.’ Trong ‘Kinh Sức Mạnh
Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh (‘Vitthata-Bala-Sutta ’ A.VII.i.4)
ðức Phật cũng giải thích ñiều này và trong ‘ðaị Kinh Bốn Mươi’ của
Trung Bộ (‘Mahā-Cattarīsaka-Sutta ’ M.III.ii.7), ðức Phật giải thích
bốn bậc thiền là Chánh ðịnh (Sammā-Samādhi). Còn trong Thanh Tịnh
ðạo, phần ‘Giải Về Kiến Tịnh’ (‘Di99hi-Visuddhi-Niddesa’
VsM.xviii.662) thì giải thích như sau: ‘Tâm thanh tịnh là tám thiền
chứng cùng với cận ñịnh’, như vậy tâm thanh tịnh là một với Chánh
ðịnh.
[49] ðức Phật giải thích cái thấy sự sanh và diệt của vị Thánh
ðệ Tử trong ‘Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh
(‘Vitthata-Bala-Sutta ’ A.VII.i.4) như sau: ‘Ở ñây, này các Tỷ-kheo,
vị Thánh ñệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt (udayatthagāminiyā
paññāya), trực tiếp ñưa ñến ly dục, trực tiếp ñưa ñến chơn chánh
ñoạn diệt khổ ñau.’ Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 30,
trang 46.
[50] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Thánh ðệ Tử’
của Tương Ưng Kinh (‘Ariya-Sāvaka-Sutta ’ S.II. I.v.9) như sau: ‘Vị
Ða văn Thánh ñệ tử không duyên một ai khác, ở ñây có trí như sau: "Do
cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh
khởi.” …Như vậy vị ấy tuệ tri: ‘ðây là cách thế gian tập khởi.”… “Do
cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu: Do cái này diệt, cái kia
diệt.”… Như vậy vị ấy tuệ tri: ‘ðây là cách thế gian diệt.’”
[51] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Kaccānagotta’
của Tương Ưng Kinh (‘Kaccānagotta-Sutta ’S.II.I.v.9) như sau:
‘Nhưng, này Kaccàyana, khi một người thấy (hợp theo thực tại, với
chánh trí tuệ) tập khởi của thế gian [duyên sanh theo chiều thuận], thời
không có sự phi hiện hữu ñối với thế gian [ñoạn kiến]. Và, này
Kaccàyana, khi một người thấy (hợp theo thực tại, với chánh trí tuệ) sự
ñoạn diệt của thế gian [duyên sanh theo chiều nghịch], thời không có sự
hiện hữu trong thế gian (thường kiến).’ xem thêm ghi chú 272, trang
219.
[52] ðức Phật giải thích ñiều này ‘Kinh Không Thể Có ðược’
của Tăng Chi Kinh (‘A99hāna-Pāji’ A.I.xv.1) như sau: ‘Sự kiện này
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không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có ñược: Một người thành
tựu chánh kiến có thể chấp nhận bất cứ hành nào (sahkhāra) là ngã
(attato), sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các
Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận một hành nào ñó là ngã, sự
kiện này có xảy ra.’
[53] Trong ‘Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh
(‘Vitthata-Bala-Sutta ’ A.VII.i.4) ðức Phật giải thích ñiều này như
sau: ‘Ở ñây, này các Tỷ-kheo, Thánh ñệ tử nghe nhiều, ghi nhớ
những gì ñã nghe, củng cố vững chắc những gì ñã nghe. Những
pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn ñầy ñủ, ñề cao
ñời sống Phạm hạnh hoàn toàn ñầy ñủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị
ấy nghe nhiều, ñã nắm giữ, ñã ghi nhớ tụng ñọc nhiều lần, chuyên ý
quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, ñây gọi
là văn tài.’ Và trong ‘Kinh ða Giới’ của Trung Bộ [‘Bahu-DhātukaSutta ’ M.III.ii.5) ðức Phật giải thích chi tiết hơn: ‘Khi, này Ānanda,
vị Tỳ kheo thiện xảo về các giới (dhātu), thiện xảo về các xứ, thiện
xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ, phi xứ (thiện xảo về ñiều có thể
xảy ra và ñiều không thể xảy ra), theo cách ñó vị ấy ñược gọi là một
bậc hiền trí, một người biết suy tư tìm hiểu.’
[54] Cũng trong Kinh ‘Sức Mạnh Rộng Thuyết’ trên ðức Phật
giải thích: ‘Ở ñây, này các Tỷ-kheo, Thánh ñệ tử có lòng tin, tin tưởng
ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn". Và trong ‘Kinh
Dīghāvu’ của Tương Ưng Bộ Kinh (‘Dīghāvu-Sutta ’ S.V.XI.i.3), cư
sĩ Dīghāvu giải thích cho ðức Phật: Bạch Thế Tôn, ñối với bốn pháp
của bậc Nhập Lưu do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy ñều có ở
trong con. Con thực hiện chúng ñầy ñủ. Vì, bạch Thế Tôn, con thành
tựu lòng tin bất ñộng ñối với Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế
Tôn... Ðối với Pháp... ñối với chúng Tăng... Con thành tựu các giới
ñược các bậc Thánh ái kính, không sứt mẻ… ñưa ñến Thiền ñịnh".
[55] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Hữu Học’ của
Tương Ưng Bộ Kinh 9 ’Sekha-Sutta ’ S.V.IV.vi.3) như sau: ‘Vị ấy
[bậc hữu học] rõ biết như sau: " Quả thực, ngoài Giáo Pháp của ðức
Phật, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết
pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn.”’
[56] ðức Phật giải thích ñiều này trong ‘Kinh Veu-Dvāreyya’
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của Tương Ưng Bộ Kinh (‘Veju-Dvāreyya-Sutta ’ S.V.XI.i.7) như sau:
‘Nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: "Ta ñã ñoạn tận ñịa
ngục, ñoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, ñoạn tận cõi ngạ quỷ,
ñoạn tận ác sanh, ác thú, ñọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, chắc chắn không
còn bị thối ñọa, với sự giác ngộ viên mãn là nơi ñến của ta.’
[57] Trong ‘Kinh Hữu Học Thứ Hai’ (‘Dutiya-Sikkhā-Sutta ’
A.III.II.iv.7) ðức Phật giải thích rằng bậc Thánh Nhập Lưu tối ña chỉ
còn bảy lần tái sanh, bậc Thánh Nhất Lai tối ña một lần tái sanh làm
người, và bậc Thánh Bất Lai tái sanh cõi Phạm Thiên, tại ñây cuối cùng
vị ấy sẽ ñắc A-la-hán thánh quả và nhập Vô-dư Niết-bàn. ðể biết thêm
chi tiết về từng bậc Thánh ðệ Tử, xem ‘Bốn ðạo Trí’, Tập II
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Chương II

II - ‘KINH DÂY TRÓI BUỘC THỨ HAI’
(‘Dutiya Gaddula-Baddha-Sutta ’)
Con Chó Gần Cây Cột
Kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai59 mở ñầu giống như bài
kinh thứ nhất. Ở ñây cũng vậy, ðức Phật ñưa ra ảnh dụ một
con chó bị buộc vào cổ một khúc cây và trói chặt vào một
cây cột trụ. Nhưng trong bài kinh này ðức Phật không nói
về việc con chó chạy vòng quanh cây cột trụ; mà ở ñây, ngài
nói về con chó ñi gần cây cột trụ, hay ñứng, ngồi, nằm gần
cây cột trụ:
Tôi nghe như vầy:
Một thời ðức Thế Tôn ngụ tại Sāvatthi, trong khu
rừng của Thái-tử Kỳ ðà (Jeta), chùa của ông Cấp-cô-ñộc
(AnāthapiGHika). Ở ñó ðức Thế Tôn nói với các vị Tỳ kheo
như sau:
Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Ðiểm
bắt ñầu không thể nêu rõ ñối với chúng sanh bị vô minh
che ñậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.
Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng
trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có ñi, nó
chỉ ñi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ñứng, nó chỉ ñứng
gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần
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cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột
hay cột trụ ấy.
Như ñã giải thích trước ñây, con chó không thể chạy
ñi bởi vì nó ñang mang một khúc cây, và bị cột chặt vào một
cây trụ hay trụ cột vững chắc bằng một sợi dây. Bất cứ tư thế
nào nó sử dụng, dù là ñi, ñứng, ngồi, hoặc nằm, nó vẫn gần
với cây trụ hay cột trụ.

Cái Này Là Của Tôi, Cái Này Là Tôi, Cái Này Là Tự Ngã Của Tôi
Cũng như trước, ðức Phật so sánh con chó với kẻ vô
văn phàm phu:60
Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu,
[1] xem sắc như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi’;
[2] xem thọ như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi’;
[3] xem tưởng như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi’;
[4] xem các hành như: ‘Cái này là của tôi, cái này là
tôi, cái này là tự ngã của tôi’;
[5] xem thức như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi,
cái này là tự ngã của tôi.’
Trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ nhất ðức Phật
giải thích kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như liên hệ
ñến tự ngã theo hai mươi cách: ñó là hai mươi loại thân kiến.
Nhưng ở ñây, trong bài kinh này ðức Phật giải thích rằng kẻ
vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như liên hệ với tự ngã
60
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chỉ theo ba cách:
1) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như ‘Cái
này là của tôi’ (eta mama). ðó là một sự thể
hiện của ái chấp (ta6hā-ggāha).
2) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như ‘Cái
này là Tôi’ (eso-ham-asmi). ðó là một sự thể hiện
của mạn chấp (māna-ggāha).
3) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như ‘Cái
này là tự ngã của tôi’ (eso me attā). ðó là một sự
thể hiện của kiến chấp (di99hi-ggāha), vốn là hai
mươi loại thân kiến (sakkāya-di99hi) ñã ñược ðức
Phật giải thích trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ
nhất.
Ba loại chấp này luôn luôn phối hợp với vô minh
(avijjā), và tham ái (ta6hā); nói chung khi có thân kiến thì
luôn luôn có vô minh và tham ái.
Thân kiến, tham ái và vô minh che ñậy con mắt trí tuệ
của kẻ vô văn phàm phu. Chúng ngăn anh ta hay cô ta không
cho thấy sắc chân ñế và danh chân ñế ñúng theo thực tại. Do
sự mù loà này, kẻ vô văn phàm phu không thể thấy ñược
rằng danh và sắc chân ñế là vô thường, khổ, và vô ngã. Và
anh ta hay cô ta trở nên kiêu mạn (māna). Mạn, vô minh và
tham ái, hay thân kiến, vô minh và tham ái, khiến cho kẻ vô
văn phàm phu làm những hành ñộng thiện và bất thiện qua
thân, khẩu và ý. Hành ñộng này gọi là Nghiệp (kamma):
hoặc thiện nghiệp (kusala kamma) hoặc bất thiện nghiệp
(akusala kamma).
Người Ấy ði Gần Với Năm Thủ Uẩn
Nghiệp lực của những hành ñộng này có khả năng tạo
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ra sự hiện hữu mới sau khi chết, và ñiều này có nghĩa là kẻ
vô văn phàm phu không thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi.
Khi ñã có tái sanh mới (puna-bhav-ābhinipphati), thời cũng
có bệnh mới, già và chết mới, sầu mới, bi mới, khổ mới , ưu
mới, và não mới: tóm lại có năm uẩn mới. Không thoát khỏi
năm uẩn có nghĩa là kẻ vô văn phàm phu không thoát khỏi
khổ, không thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi:
○ Nếu y ñi, thời y ñi gần với năm thủ uẩn ấy;
○ Nếu y ñứng, thời y ñứng gần với năm thủ uẩn ấy;
○ Nếu y ngồi, thời y ngồi gần với năm thủ uẩn ấy;
○ Nếu y nằm, thời y nằm gần với năm thủ uẩn ấy.
Con chó mang một khúc cây, và bị cột chắc vào một
cây cột trụ vững chắc bằng một sợi dây, như vậy có nghĩa là
nó không thể tự thoát khỏi cây cột trụ vững chắc. Tương tự,
kẻ vô văn phàm phu mang một khúc cây chấp chặt thân kiến
(sakkāya di99hi), và bị cột sát vào cây cột trụ năm thủ uẩn
bằng sợi dây tham ái (ta6hā). ðiều ñó có nghĩa là kẻ vô văn
phàm phu không thể thoát khỏi cây trụ cột năm thủ uẩn vững
chắc; và như vậy không thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi
(samsāra)61[58]
Trong Một Thời Gian Dài Tâm Này ðã Bị Ô Nhiễm.
sau:
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát
tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này bị
tham (rāga), sân (dosa), si (moha) nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô
(citta-sa kilesā), này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô.
Do tâm thanh tịnh (citta-vodānā), chúng sanh ñược thanh
tịnh".
Bức Tranh Tưởng Tượng
Kế tiếp, ðức Phật giải thích tâm (citta) bằng cách so
sánh nó với một bức tranh tưởng tượng:
Các vị ñã từng thấy, này các Tỳ kheo, ‘bức tranh du
hành’ chưa? (Thưa có, bạch ðức Thế Tôn)
Ngay cả ‘bức tranh du hành’ ñó, này các Tỳ kheo,
cũng chỉ do tâm ảo tưởng ra. Và tuy thế, này các Tỳ kheo,
tâm còn tưởng tượng hơn ‘bức tranh du hành’ nữa’.
Bức tranh ñược ñề cập ở ñây là ‘bức tranh du hành’
(cara6a citta).62 Sở dĩ nó mang tên ñó là vì các vị Bà-la-môn
gọi là Sa®khas ñi du hành ñây ñó với bức tranh này ñể
thuyết giảng giáo lý của họ. ðể minh hoạ những vận hành
của nghiệp, họ vẽ lên khuôn vải những hình ảnh tưởng
tượng về những sanh thú tốt và xấu (thiên ñàng và ñịa ngục).
Xong họ mang bức tranh ấy theo trên ñường du hành. Chỉ
vào bức tranh ấy, họ sẽ giải thích cho mọi người biết rằng:
‘Nếu ai tạo nghiệp này, họ sẽ gặt quả này; nếu ai tạo nghiệp
nọ, họ sẽ gặt quả nọ.’
Một bức tranh tưởng tượng như vậy rất là giàu chát
tưởng tượng. Nhưng tâm thậm chí còn ảo tưởng hơn thế. Bởi
vì muốn vẽ nó trước tiên người ta phải tưởng tượng ra hình
62
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ảnh gì ñể vẽ, và sắp xếp hình ảnh như thế nào cho ấn tượng,
và rồi họ mới vẽ nó theo sự tưởng tượng của mình. Chẳng
hạn, họ có thể tưởng tượng ra một viên ngọc sáng hơn cả
mặt trời, dù một viên ngọc như vậy không thể nào có.
Với ví dụ về bức tranh du hành này của ðức Phật, có
lẽ chúng ta có thể hiểu ñược rằng tâm ảo tưởng như thế nào.
ðó là lý do vì sao ðức Phật nói:
Ngay cả ‘bức tranh du hành’ ñó, này các Tỳ kheo,
cũng chỉ do tâm tưởg tượng ra. Và tuy thế, này các Tỳ
kheo, tâm còn ảo tưởng hơn cả ‘bức tranh du hành’ấy
nữa’.
Và Ngài thêm:
Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm
này bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷkheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng
sanh ñược thanh tịnh".
Cõi Súc Sanh
Kế tiếp, ðức Phật giải thích tâm bằng cách so sánh nó
với tính ña dạng lạ lùng của các hữu tình trong cõi súc sanh:
Ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại ña dạng
lạ lùng như các hữu tình thuộc loại súc sanh. Ngay cả như
vậy, này các Tỳ kheo, các hữu tình thuộc loại súc sanh ấy
cũng chỉ do tâm ảo tưởng (mà thành). Do vậy, này các Tỷkheo, tâm còn ña dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàng
sanh ấy.
ðiểm ðức Phật nhấn mạnh ở ñây là tính ña dạng lạ
lùng của các sinh vật trong cõi súc sanh phản ánh tính ña
dạng của những nghiệp quá khứ vốn tạo ra sự tái sanh của
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chúng như các con vật. Tính ña dạnh của nghiệp ñó xuất
phát từ tính ña dạng lạ lùng của tham ái (ta6hā), vốn là một
tâm sở bất thiện.
Chẳng hạn,63những con chim cút và gà gô trong tiền
kiếp của chúng chắc chắn không tạo những nghiệp này
nghiệp kia với ý nghĩ: ‘Chúng ta sẽ trở thành một chúng
sanh với những ñặc tính như thế này, thế này.’ Mà chính khi
nghiệp lực của một tiền nghiệp nào ñó chín mùi, nó sẽ tạo ra
quả tái sanh vào một loài nào ñó, như thành một con chim
cút hay thành một con gà gô vậy. Và tính chất ña dạng của
diện mạo bề ngoài, của lối sống…trong cõi súc sanh tuỳ
thuộc vào các loài. Những chúng sanh sanh trong một loài
ñặc biệt nào ñó sẽ sống hợp theo cách của loài chúng ñược
sanh vào ñó. Như vậy tính ña dạng biểu hiện qua bộ loại của
các chúng sanh, và phản ánh tính ña dạng của nghiệp.
Thí dụ, nếu trong một kiếp sống quý vị hoàn tất ñủ
thiện nghiệp ñể trở thành một con người, và nếu nghiệp lực
của nghiệp (thành người) ñó chín mùi vào lúc cận tử, quý vị
sẽ xuất hiện trong chủng loại người (manussa yoni), với năm
uẩn của một con người. ðó là lý do vì sao cha mẹ và con cái
thường thường giống nhau.
Theo cách tương tự, nếu trong một kiếp sống quý vị
hoàn tất một bất thiện nghiệp ñể trở thành một con chim cút,
và nếu nghiệp lực của nghiệp ấy chín mùi, quý vị sẽ xuất
hiện trong chủng loại chim cút, với năm uẩn của một con
chim cút. ðó là lý do vì sao sự ña dạng của các con vật ñược
biểu hiện qua chủng loại, và chủng loại thì phản ánh tính ña
dạng của nghiệp ñời trước vậy.
ðó là lý do vì sao ðức Phật nói:
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Ví dụ này ñược ñưa ra trong chú giải của bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai.

64

Vận Hành của Nghiệp

Ngay các hữu tình thuộc loại bàng sanh ấy, này các
Tỷ-kheo, cũng chỉ do tâm ảo tưởng (mà thành) Và tuy
vậy, này các Tỷ-kheo, tâm lại còn ña dạng hơn các hữu
tình thuộc loại súc sanh ấy.
Và Ngài thêm:
Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm
này ñã bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này
các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh,
chúng sanh ñược thanh tịnh".
Sự ða Dạng Của Tính Khí
Khi ðức Phật nói tâm còn ảo tưởng hơn cả bức tranh
du hành, và ña dạng hơn các hữu tình trong loài súc sanh,
ngài ñang ám chỉ ñến tính ña dạng ảo tưởng của nghiệp thức
(kamma-viññā6a), tức sự ña dạng ảo tưởng của thức phối
hợp với nghiệp lực. Chính nghiệp này ñã phân biệt các hữu
tình chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng.64
Chẳng hạn, quý vị thấy con người có những tính khí
khác nhau. Tính khí của một người là kết quả của nghiệp ñã
hoàn tất trong những kiếp trước.65
Ví dụ, trong một tiền kiếp trước, quý vị ñã hoàn tất
một thiện nghiệp, như bố thí, giữ ngũ giới hay bát quan trai
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giới, hoặc hành thiền (bhāvanā). Và quý vị làm công việc ñó
với ước nguyện mạnh mẽ ñược hưởng những dục lạc trong
tương lai. Có lẽ quý vị nguyện rằng thiện nghiệp mà quý vị
làm ñây sẽ ñược sanh làm người giàu sang trong các kiếp
sống tương lai, hoặc nguyện rằng nó sẽ cho quả tái sanh
trong thiên giới, nhờ vậy quý vị có thể ñược thọ hưởng
những thiên lạc. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp ñó, quý vị
ñược tái sanh làm người, quý vị sẽ có một ước muốn thọ
hưởng các dục lạc mãnh liệt. Như vậy quý vị sẽ có một tính
khí tham (rāga-carita: tánh tham). 66[59]
Cũng có thể quý vị ñã hoàn tất thiện nghiệp với sân.
Chẳng hạn, quý vị làm việc bố thí hay cúng dường, nhưng
với tâm sân: có lẽ do quý vị không thích người ñi chung, hay
có lẽ quý vị cãi nhau với người khác về cách ñiều khiển việc
bố thí, hay quý vị nổi sân với những người thọ nhận, hay
quý vị cảm thấy bất mãn với những vật quý vị ñang cúng
dường. Quý vị cũng có thể giữ bát quan trai giới với tâm
sân: sân vì quý vị không ñược ăn chiều, hay chán vì quý vị
không ñược xem ti-vi…Và nếu, do thiện nghiệp ấy, quý vị
ñược tái sanh làm người, quý vị sẽ là người rất dễ nổi sân và
hay chán. Quý vị sẽ có một tính khí sân (dosa-carita: tánh
sân).
Cũng có thể quý vị ñã hoàn tất thiện nghiệp với tâm
kiêu mạn, tức so sánh việc làm của mình với người khác:
‘ðồ cúng dường của những người khác quá tầm thường; của
ta tốt hơn nhiều!’, ‘Hắn luôn luôn phạm giới, còn giới của ta
thì trong sạch!’, ‘Cô ta chẳng bao giờ ñịnh tâm ñược, còn ta
có thể nhập thiền suốt sáu tiếng!’, ‘Ta thấy ñược hai trăm
66

ðể biết thêm thiện pháp có thể là nhân cho sự khởi sanh của bất thiện pháp
như thế nào, xem lời giải thích của ðức Phật trong ghi chú cuối chương 59
trang 73.
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kiếp quá khứ, còn hắn chỉ thấy ñược có hai kiếp!’, ‘Cô ta
cúng dường món ăn quá ngon; ñiều ñó ñâu cần thiết. Ta
cúng dường món ăn thường thôi; thế ñủ tốt rồi!’, ‘Ta là một
người xấu, cố gắng giữ giới ñối với ta phỏng có ích gì!’ hay
‘Ta suy nghĩ quá nhiều; như vậy không thể hành thiền ñược,
Ta sẽ chỉ ñi làm các việc phước mà thôi! So ño thiện nghiệp
của mình theo cách này là mạn: mạn hơn, mạn bằng và mạn
kém.67[60] Nếu, do nghiệp ñó, quý vị ñược tái sanh làm
người, quý vị sẽ có tánh khí kiêu mạn (māna-carita): luôn
luôn so sánh mình với người khác. Nguyên tắc này cũng áp
dụng cho những người có tính khí ghen tị hoặc ñố kỵ. Và
những người có tánh si (moha-carita) có lẽ ñã hoàn tất thiện
nghiệp mà không hiểu biết quy luật của nghiệp, không hiểu
biết rằng nghiệp họ ñang làm là thiện nghiệp, và không hiểu
biết rằng nghiệp ấy có thể tạo ra tái sanh.
Trái lại, nếu trong một tiền kiếp trước, quý vị hoàn tất
thiện nghiệp với niềm tin kiên ñịnh (okappana-saddhā) nơi
Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng), với niềm tin kiên ñịnh nơi
quy luật của nghiệp và quả của nghiệp.68 Và nếu, do nghiệp
ñó, quý vị ñược tái sanh làm người, quý vị sẽ là người có
ñầy ñủ ñức tin và lòng mộ ñạo. Như vậy quý vị sẽ có một
căn tánh ñức tin (saddhā-carita).
Cũng có thể quý vị ñã hoàn tất thiện nghiệp với tâm
67

VbhA.xvii ‘Khuddaka-Vatthu-Vibhahga’ (‘Tiểu Sự Phân Tích’) giải thích sự
hãnh diện và kiêu mạn ấy như những loại say mê: do dòng tộc, tên tuổi, tuổi
trẻ, sức khoẻ, cuộc sống, thu nhập, màu da, sở học, sự thông minh, thành công,
danh tiếng, giới, ñịnh…. Những vấn ñề này ñược nói ñến rất nhiều trong Kinh
ðiển Pāi. Theo một cách phân loại khác thì mạn có chín cách, ñó là: hơn ỷ
hơn, hơn ỷ bằng, hơn ỷ thua; bằng ỷ hơn, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua; thua ỷ
hơn, thua ỷ bằng, và thua ỷ thua.
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ðể biết thêm những phân tích về Tín (saddhā), xem ‘Tín’, cuối Tập II.
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từ (mettā) mạnh mẽ, như khi thực hiện việc bố thí hay cúng
dường, quý vị làm với ước nguyện lớn lao mong cho những
người thọ nhận ñược lợi ích từ sự bố thí của mình. Hay như
khi tránh sát sanh quý vị cũng có lòng ñại từ ñối với những
chúng sanh khác. Cũng có thể quý vị ñã thực hành thiền tâm
từ (mettā-bhāvanā) thành thói quen. Và nếu, do cận ñịnh của
thiền tâm từ ñó, hay do một thiện nghiệp làm với tâm từ ñó,
quý vị ñược tái sanh làm người, quý vị sẽ có một căn tánh từ
ái (mettā-carita).69
Hoặc, trong một tiền kiếp trước, quý vị ñã thực hiện
việc cúng dường với sự hiểu biết ñúng về quy luật của
nghiệp, nghĩa là hiểu rằng: ‘Nghiệp này có thể tạo ra sự tái
sanh trong nhân giới hoặc thiên giới’, ‘Nghiệp này có thể là
một nhân hỗ trợ cho sự chứng ñắc Niết-bàn.’ Thậm chí quý
vị ñã phát triển ñược trí tuệ mạnh mẽ như minh sát trí chẳng
hạn. Hoặc hành thiền minh sát trên danh-sắc của người thọ
nhận, trên sắc của vật cúng dường, và trên danh -sắc của
chính mình. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp ñó, quý vị ñược tái
sanh làm người, quý vị sẽ có một căn ánh trí tuệ (buddhicarita), và một cái tâm sắc bén. Và nếu nghiệp lực ấy tạo ra
quả của nó ngay trong kiếp này bao gồm cả minh sát trí như
hành xả trí (Sahkhār-Upekkhā-Ñā6a70) chẳng hạn, quý vị sẽ
có trí tuệ cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén ñể chứng ngộ Niếtbàn. Nếu quý vị hành thiền chỉ và thiền minh sát, quý vị có

69

DhSA.I.iii.498 ‘Vipāk-Uddhāra-Kathā’ (‘Luận Về Sự Hiểu Biết Quả’) E.
354, giải thích rằng tâm tục sinh của mỗi vị Phật là một tâm quả thiện dục giới,
thọ hỷ, tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) cộng với từ ái và vô trợ: xem bảng
‘3b: Danh Pháp của Tâm Hợp Trí’ trang 132.
70
Về Hành Xả Trí ('Sahkhār-Upekkhā-Ñā6a') : xem Trí Xả ðối Với Các Hành
(Sahkhār-Upekkhā-Ñā6a —Hán dịch: Hành Xả Trí) trang 221.
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thể nhanh chóng thể nhập Tứ Thánh ðế.71
Chính vai trò mà tâm ñóng này là lý do tại sao ðức
Phật nói:72
Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm
này ñã bị tham, sân, si làm nhiễm ô.
Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh ñược thanh
tịnh".
Triệu Phú Keo Kiệt
Một ví dụ ñiển hình cho những gì chúng ta ñã luận
bàn ở trên là câu chuyện một nhà triệu phú ñã chết ở
Sāvatthi, không có người con hay người cháu nào ñể thừa kế
tài sản73. Vì thế tài sản ấy thuộc về ðức Vua Pasenadi của
xứ Kosala. Và Vua ñã kể cho ðức Phật biết chuyện người
triệu phú ấy ñã chết như một con người rất nghèo hèn như
thế nào, mặc dù ông rất giàu.
ðức Phật nhân ñó giải thích cho Vua biết rằng do
trong một tiền kiếp trước người triệu phú này ñã cúng dường
vật thực ñến một ðức Phật ðộc Giác (Paccekabuddha), kết
quả ông ñược bảy lần tái sanh làm chư thiên, và bảy lần sanh
làm người ñều là triệu phú. Nhưng do vì trong kiếp quá khứ
ñó ông ñã cảm thấy hối tiếc sau khi cúng dường ñến ðức
71

ðể biết thêm những chi tiết liên quan ñến tâm ñi kèm với một người ñã hoàn
tất thiện nghiệp, xem ‘Hạ Liệt Và Cao Thượng’. Về mối liên hệ giữa bất thiện
và thiện, xem ghi chú 544, trang 435 Tập II.
72
S.III.I.x.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Sutta ’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ
Hai’) ñã trích dẫn ở trang 57 trên.
73
S.I.III.ii.10 “Dutiya-Aputta-Sutta ’ (‘Kinh Không Con Thứ Hai’).
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Phật ðộc Giác, nên trong những kiếp sanh làm người, tâm
ông không khuynh hướng về việc chi tiêu tiền bạc cho sự thọ
hưởng các dục lạc. Mặc dù là một phú gia, ông vẫn thích ăn
uống kham khổ, mặc quần áo nghèo hèn, và ñi trên một
chiếc xe xập xệ.74[61] Vì thế, sự bủn xỉn và keo kiệt của ông
ta là do bất thiện nghiệp quá khứ của chính ông vậy.
Hai Anh Em
Một ví dụ ñiển hình khác là sự giải thích của ðức
Phật về một tiền kiếp của Jotika.75
Một lần, trong quá khứ rất xa xưa, có hai anh em. Họ
làm chủ một cánh ñồng mía lớn. Ngày nọ, người em cúng
dường nước mía ñến một vị Phật ðộc Giác. Sau khi cúng
dường xong, anh nguyện xin ba ñiều: một là, phước cúng
dường này sẽ ñem lại cho anh ñược hưởng hạnh phúc cõi
người; hai là, phước cúng dường này sẽ ñem lại cho anh
ñược hưởng hạnh phúc cõi trời, và cuối cùng nó sẽ là một
trợ duyên cho anh chứng ñắc A-la-hán Thánh quả. Sau ñó
anh cúng dường một bát nước mía nữa cho ðức Phật ðộc
Giác nhân danh anh mình, và ðức Phật mang phần nước mía
ấy về nơi trú ngụ của mình ñể chia cho các vị Phật ðộc Giác
khác. Khi người em kể lại việc cúng dường của mình cho
người anh, người anh ngập tràn niềm hoan hỷ, và cũng khởi
phát một lời nguyện. Nhưng anh không nguyện xin ba ñiều
74

ðức Phật nói: ‘Do nghiệp ñó (tassa kammassa vipākena), tâm không khuynh
hướng (namati) về sự thọ hưởng món ăn ngon…áo quần xa xỉ…xe cộ sang
trọng… chỉ thích thọ hưởng ngũ dục tầm thường. ðể biết thêm về nghiệp quá
khứ có tác dụng trên thái ñộ hiện tại của tâm như thế nào, xem những giải thích
của ðức Phật trong ‘Kinh Velāma’, ghi chú cuối chương 61, trang 74.
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Dh.xxvi.34 ‘Brāhma6a-Vagga’ (‘Pháp Cú Kinh xxvi.34 Phẩm Bà La Môn’).
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như người em. Anh chỉ nguyện một ñiều duy nhất: ñó là
chứng ñắc A-la-hán Thánh Quả.
Khi hai anh em qua ñời, họ ñược tái sanh thiên giới.
Rồi, trong thời kỳ giáo pháp của ðức Phật Tỳ-bà-thi
(Vipassī),76 họ tái sanh làm hai anh em trở lại trong một gia
ñình hiền lương. Khi ñến tuổi trưởng thành họ lập gia ñình
và sống ñời sống của những người gia chủ. Một hôm, họ
nghe nói rằng ðức Phật ñã xuất hiện trên thế gian. Cùng với
rất nhiều gia chủ khác, họ ñi gặp ðức Phật, ñể cúng dường
và nghe Pháp. Khi ðức Phật ñang thuyết Pháp, người anh
phát khởi một ước muốn mãnh liệt muốn từ bỏ ñời sống
người gia chủ ñể trở thành một vị Tỳ kheo: anh chính là
người ñã nguyện chỉ ñắc A-la-hán Thánh Quả thuở trước.
Nguyện lực của anh mãnh liệt ñến mức anh giao hết tài sản
cho người em ñể xuất gia làm Tỳ kheo, và chẳng bao lâu
ñoạn tận ñược khổ với A-la-hán Thánh Quả. Còn người em
không thể từ bỏ ñược ñời sống người gia chủ: anh vẫn còn
dính mắc vào các dục lạc thế gian, và vì thế không ñoạn tận
ñược khổ. Thay vào ñó, người em tiếp tục làm các việc cúng
dường tứ sự ñến ðức Phật và Chư Tăng: thậm chí anh còn
dâng cúng một trú xứ rất ñẹp cho ðức Phật.
Người anh, trong kiếp ñó, chấm dứt ñược việc tái
sanh, nhưng người em còn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi từ
thời ðức Phật Tỳ-bà-thi cho ñến thời ðức Phật Gô-ta-ma
của chúng ta. Trong nhiều trăm ngàn ñại kiếp, anh tiếp tục bị
tái sanh. Nhưng nhờ những thiện nghiệp anh ñã hoàn tất, có
khi anh tái sanh thiên giới, có khi anh tái sanh cõi nhân loại.
Chỉ ñến thời ðức Phật của chúng ta, lúc ñó với tên Jotika,
76

ðức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassī): Vị Phật thức sáu trước ðức Phật Gotama
của chúng ta. Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập I.
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một vị trưởng khố giàu có, anh mới từ bỏ ñược các dục lạc,
và trở thành một vị Tỳ kheo. Trong kiếp ñó, cuối cùng anh
ñã ñoạn tận ñược khổ, nhờ trở thành một vị A-la-hán.
Sau ñó, ðức Phật giải thích sự kiện hai anh em ñã có
những tình trạng khác nhau là do những suy nghĩ khác nhau
của họ khi hoàn tất thiện nghiệp như thế nào, và ngài nói lên
bài kệ sau:
Ai ái ñã ñoạn tận,
Bỏ nhà sống không nhà,
Ái-hữu ñược ñoạn tận,
Ta gọi Bà-la-môn.
Ở ñây, ái và hữu (mong muốn tái sanh) ñược ñoạn tận
cũng giống như nói rằng con chó bị trói buộc ñã cắt ñứt
ñược sợi dây buộc nó vào cây cột trụ vững chắc. Và nó ñã
khéo léo quăng bỏ khúc cây buộc vào cổ nó. ðiều ñó có
nghĩa là, với sự chứng ñắc Thánh ðạo và cuối cùng là A-lahán Thánh Quả, kẻ vô văn phàm phu ñã cắt ñứt ñược sợi dây
tham ái (ta6hā), ñã khéo léo quăng bỏ ñược khúc cây thân
kiến (sakkāya di99hi), ñã thoát khỏi cây trụ cột vững chắc
của năm thủ uẩn (pañc-upādāna-kkhandha): và như vậy
người ấy ñã thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi (sa sāra).
ðến ñây ñã kết thúc ví dụ mà chúng tôi muốn ñưa ra
ñể giải thích tính ña dạng của nghiệp thức, hay nói khác hơn
tính ña dạng của thức phối hợp với nghiệp lực, lý giải cho
tính ña dạng trong (cấu tạo) năm uẩn, tính ña dạng trong các
hữu tình chúng sanh.
Liên quan ñến ñiều này, tôi muốn tiếp tục ñể bàn về
một bài kinh khác trong ñó ðức Phật giải thích tính ña dạng
của nghiệp và quả của nghiệp. Bài Kinh ñó ñược gọi là
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‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’77. Tuy nhiên, ñể quý vị hiểu
ñược bài Kinh ấy tốt hơn, trước hết chúng tôi sẽ bàn tương
ñối chi tiết về những vận hành của Nghiệp theo Nghiệp Quả
Trí (Kamma-Vipāka-Ñā6a) của ðức Phật.

77

Kinh Này ñược bàn ñến ở Chương IV, trang 578, Tập II.
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Ghi Chú Cuối Chương của Chương II
(Những Tham Khảo Kinh ðiển)
[58] Trong Kinh Māgaiya của Trung Bộ Kinh (‘Māga6wiya
Sutta ’, M.II. iii.5), ðức Phật giải thích cho một du sĩ ngoại ñạo biết
rằng nếu ông ta thọ trì việc học tập: ‘Thời Ông có thể nghĩ như sau:
"Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối,
phỉnh gạt. Vì khi chấp thủ, ta ñã chỉ chấp thủ sắc,… chấp thủ thọ, …
chấp thủ tưởng, … chấp thủ các hành, …chấp thủ thức,’”
[59] Trong Bộ Duyên Hệ (Pa99hāna-Pāji) phần Thân Y Duyên
(P.I.423 ‘Upanissaya-Paccayo: Decisive-Cause), ðức Phật giải thích
việc thiện pháp có thể trở thành một thân y duyên cho sự sanh khởi của
bất thiện pháp như thế nào. [1] Cảnh Thân Y Duyên (āramma6ūpanissayo), và [2] Thường Thân Y Duyên (Pakat-ūpanissayo- bổn
tánh hay tự nhiên thân y duyên).
Cũng trong ‘Kinh Hành Sanh’ của Trung Bộ (‘SahkhārUupapatti-Sutta ’ M.III.ii.10) ðức Phật giải thích việc vị Tỳ kheo có
ñầy ñủ tín/giới/ña văn/bố thí/trí tuệ và ước mong ñược tái sanh ở một
nơi nào ñó trong cõi nhân loại hay cõi chư thiên dục giới, sẽ ñược tái
sanh về ñó. Cũng vậy, nếu vị ấy dựa trên năm pháp vừa nói mong ước
tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới/vô sắc giới, và tu tập thiền…
thời vị ấy sẽ ñược tái sanh về các cõi ñó. Nhưng nếu dựa trên năm pháp
ñó vị ấy mong ước Thánh Quả A-la-hán và phát triển tuệ giác, vị ấy sẽ
‘không tái sanh ở ñâu cả’ (na katthaci upapajjati). Và trong ‘Kinh
Sāleyyaka-Sutta ’ của Trung Bộ I, ðức Phật cũng giải thích tái sanh
theo cách như vậy ñối với một người thực hành mười thiện nghiệp ñạo.
Còn trong ‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’ của Tăng Chi Kinh (‘DānŪpapatti-Sutta ’ A.VIII.I.iv.5) ðức Phật giải thích ước nguyện tái
sanh ñược thành tựu ñối với những người có giới ñức làm việc bố thí
hay cúng dường.
[60] ðức Phật nói về ba loại mạn, chẳng hạn như trong ‘Kinh
Samiddhi’ của Tương Ưng Kinh (‘Samiddhi Sutta ’ S.I.I.ii.10): ‘Bằng,
hơn, hay thua (ta): Ai suy nghĩ như vậy, ñấu tranh có thể khởi lên:
Bằng, hơn hay thua Ta,
Nghĩ vậy ñấu tranh khởi;
Cả ba không dao ñộng,
Bằng, hơn không khởi lên.
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Và trong ‘Kinh Kiêu Mạn’ của Tương Ưng Kinh (‘VidhāSutta ’ S.V.I.vii.2), ðức Phật giải thích: ‘Này các Tỷ-kheo, có ba kiêu
mạn. Thế nào là ba? Kiêu mạn: "Tôi hơn"; kiêu mạn: "Tôi bằng"; kiêu
mạn: "Tôi thua". Này các Tỷ-kheo, ñó là ba kiêu mạn. Chính vì mục
ñích thắng tri, liễu tri, ñoạn diệt, ñoạn tận ba kiêu mạn này mà Thánh
ñạo Tám ngành ñược tu tập.’ Trong ‘Kinh Sukhumāla’ của Tăng Chi
Kinh (‘Sukhumāla-Sutta , AIII.I.iv.9) ðức Phật nói về kiêu mạn của
tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, và kiêu mạn của sự sống, và trong
‘Kinh Những ðề Tài Phải Luôn Luôn Quán Tưởng’ của Tăng Chi Kinh
(‘Abhi6ha-Paccavekkhitabba-hāna-Sutta ’ A.V.II.i.7) cũng như
‘Kinh Hệ Luỵ' của Tăng Chi Kinh (‘Sa yaga-Sutta ’ A.VII.v.8) ðức
Phật nói về sự kiêu mạn của người nam và người nữ.
[61] Trong ‘Kinh Velāma’ của Tăng Chi Kinh (‘VelāmaSutta ’ A.IX.I.ii.10), ðức Phật giải thích rằng dầu một người bố thí
(dāna deti) các món thô hay tế, nếu họ bố thí không cẩn thận, bố thí
không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng ñi,
và nếu họ bố thí không có niềm tin rằng bố thí ấy sẽ sanh quả dị thục,
thời dù cho quả bố thí ấy có sanh ở ñâu, tâm người ấy cũng giống như
tâm (bủn xỉn) của nhà triệu phú vừa ñề cập. Và thêm nữa, gia ñình và
những người làm công, họ không muốn nghe những gì người ấy nói,
cũng không cố gắng hiểu những gì người ấy nói. Như vậy là quả dị thục
của các nghiệp làm không có cẩn thận. Nhưng một người dầu bố thí các
món thô hay tế, nếu bố thí có cẩn thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay
mình, bố thí những vật không quăng bỏ ñi, và nếu họ bố thí với niềm
tin rằng bố thí ấy sẽ sanh quả dị thục, thời dù cho quả bố thí ấy có sanh
ở ñâu, tâm người ấy cũng khuynh hướng về việc thụ hưởng các dục lạc:
món ăn ngon, quần áo ñẹp, các phương tiện ñi lại hợp thời. Và thêm
nữa, gia ñình và những người làm công, sẽ lắng nghe những gì người ấy
nói, và cố gắng hiểu những gì người ấy nói.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

75

Chương III
III - VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP
Nghiệp Quả Trí Của ðức Phật
Vận hành của nghiệp và quả của nghiệp sâu xa và
khó thấy ñến mức chỉ có Nghiệp Quả Trí (Kamma-VipākaÑā6a) của ðức Phật mới có thể thấy rõ ñược nó, các vị ñệ tử
Phật, ngay cả bậc Thánh A-la-hán cũng không có ñược trí
này.78
Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipāka-Ñā6a) là trí thứ hai
theo những gì ðức Phật gọi là mười ‘Như Lai Lực’
(Tathāgata-Bāla) của ngài.
ðức Phật giải thích ñiều này cho Tôn giả Xá-lợi79
phất:
Lại nữa, này Xá-lợi-phất (Sāriputta), Như Lai như
thật tuệ tri quả báo (Vipāka) của các hành nghiệp quá khứ, vị
lai, hiện tại (Tri Tam Thế Nghiệp Báo Lực) ñã ñược làm,
theo sự kiện có thể xảy ra (9hāna) và theo nhân (hetu).80
78

Trong ‘Kinh Không Thể Nghĩ ðược’ của Tăng Chi Kinh (‘AcinteyyaSutta ’ A.IV.II.iii.7) ðức Phật giải thích bốn ñiều không thể nghĩ ñến ñược
(bất khả tư nghì) trong ñó: ‘Quả dị thục của nghiệp (Kamma-vipāko), này các
Tỷ-kheo, không thể nghĩ ñến ñược, nếu nghĩ ñến, thời người suy nghĩ có thể ñi
ñến cuồng loạn và thống khổ.’
79
80

‘ðại Kinh Sư Tử Hống’ (‘Mahā-Sīha-Snāda-Sutta ’, M.I.ii.2).

9hāna (sự kiện có thể xảy ra): chú giải giải thích rằng ñiều này muốn nói tới
những trường hợp mà dựa vào ñó một nghiệp có thể tạo ra quả của nó. Hoặc ñó
là sự thành tựu (thuận lợi) hoặc ñó là sự thất bại (không thuận lợi) liên quan
ñến bốn loại trường hợp: 1) sanh thú (gati); 2) sanh y (upadhi); 3) thời kỳ
(kāla); và 4) sở hành (payoga). Nhân(hetu): Nghiệp (kamma) là nhân của quả.
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Và, này Xá-lợi-phất (Sāriputta), quả báo của bất cứ
nghiệp quá khứ, vị lai, và hiện tại nào ñã ñược làm Như Lai
như thực tuệ tri ñúng theo theo sự kiện có thể xảy ra và theo
nhân. Như vậy, này Xá-lợi-phất là một Như Lai Lực của
Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho
mình tư thế Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử
trong các hội chúng, và chuyển Phạm luân. 81
Tiếng Rống Sư Tử
Với Như Lai Lực này, ðức Phật rống lên tiếng rống
sư tử của ngài. Thế nào là tiếng rống sư tử của ðức Phật?
Ngài giải thích rằng ñó là giáo lý của ngài về năm uẩn
(pañca-kkhandha), sự sanh khởi (samudaya) của năm uẩn,
và sự ñoạn diệt của năm uẩn (atthahgma).82/[62]
1. ðây là sắc, ñây là tập khởi (sự xuất hiện, sự
sanh khởi) của sắc, ñây là sự ñoạn diệt (biến
mất) của sắc.
2. ðây là thọ, ñây là tập khởi của thọ, ñây là sự
ñoạn diệt của thọ.
(Bốn loại sự kiện có thể xảy ra này ñã ñược bàn ñến dưới tiêu ñề ‘Thành Tựu/
Thất Bại’, trang 442, Tập II.
81

Ngưu Vương (āsabha ) Tư Thế (9hāna ): tư thế là dáng ñiệu của bốn chân
trên mặt ñất, và tư thế ngưu vương là tư thế vững chắc không thể lay chuyển,
tư thế cao nhất, ñược sử dụng bởi thủ lĩnh của các loài trâu (ngưu vương). Bốn
chân của Như Lai là Bốn Vô Sở Uý (vesārajja¸ Phạm Luân (Brahma-cakka 梵

輪) ở ñây muốn nói tới Bánh Xe Pháp (Dhamma Cakka, Pháp Luân); chữ
Phạm (Brahma) có nghĩa là tối tôn, cao nhất, trên hết.
82
‘Kinh Mười Lực’ Tương Ưng II (‘Dasa-Bala-Sutta ’ , S.II.I.iii.1.) ðây là
lý do vì sao trong Kinh ðại Niệm Xứ, ðức Phật mô ta sự hiểu biết về năm uẩn
của vị hành giả Tỳ kheo, trước khi vị ấy quán chúng.
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3. ðây là tưởng, ñây là tập khởi của tưởng, ñây là
sự ñoạn diệt của tưởng.
4. ðây là các hành, ñây là tập khởi của các hành,
ñây là sự ñoạn diệt của các hành.
5. ðây là thức, ñây là tập khởi của thức, ñây là sự
ñoạn diệt của thức.
Năm uẩn là Khổ Thánh ðế (Dukkha-Ariya-Sacca); sự
xuất hiện của năm uẩn là Khổ Tập Thánh ðế (DukkhaSamudaya-Ariya-Sacca); sự biến mất của năm uẩn là Khổ
Diệt Thánh ðế (Dukkha-Nirodha-Ariya-Sacca). Và ñể giải
thích sự xuất hiện và biến mất của năm uẩn, ðức Phật ñưa ra
ñịnh thức duyên khởi (pa9icca-samuppāda):
Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái
này sanh, cái kia sanh.
Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do
cái này diệt, cái kia diệt.
Kế tiếp, ðức Phật giải thích mười hai mắc xích của
duyên khởi: do duyên vô minh, các hành sanh; do duyên các
hành, thức sanh, ….Chúng ta sẽ bàn ñến chuỗi duyên sanh
này sau.83
ðiểm Mấu Chốt của Giáo Lý ðức Phật
ðến ñây, sau khi ñã nghe ðức Phật giải thích giáo lý
của ngài, chúng ta hiểu rằng ñể hiểu ñược năm uẩn, chúng ta
cần phải hiểu sự sanh và diệt theo nhân duyên, và ñiều này
có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu những vận hành của
nghiệp (kamma) vậy.
Tuy nhiên, do chỉ là những ñệ tử của ðức Phật, chúng
83

Xem “Duyên Sanh’, trang 213.
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ta không thể nào hiểu hết ñược những vận hành của nghiệp:
ñó là ñiều bất khả. Nhưng nhờ thực hành thiền minh sát, các
vị ñệ tử có thể thấy ñược những mối liên kết giữa một số
nghiệp và quả của chúng, nhờ vậy mà có ñược sự hiểu biết
phần nào về những vận hành của nghiệp.
Thực thế, một sự hiểu biết như vậy là cần thiết. ðể
ñược là những ñệ tử ñích thực của ðức Phật, ñiều quan trọng
nhất ñối với chúng ta là phải hiểu và có niềm tin sâu sắc nơi
tính thực tế của quy luật Nghiệp Báo (nghiệp và quả của
nghiệp). Tại sao? Bởi vì, theo Giáo Lý của ðức Phật: nghiệp
là ñộng lực của duyên khởi (pa9icca-samupāda), vốn là
Thánh ðế Thứ Hai, Khổ Tập Thánh ðế (Dukkha-Samudaya
Ariya-Sacca), nguồn gốc hay nhân sanh của năm uẩn. Vì
vậy, nếu chúng ta không hiểu những vận hành của nghiệp,
chúng ta không thể hiểu ñược Khổ Tập Thánh ðế, tức không
hiểu ñược nhân sanh của năm uẩn. ðiều ñó có nghĩa là
chúng ta không thể trở thành một bậc Thanh Văn Thánh ðệ
Tử (Ariya-Sāvaka), và thoát khỏi khổ ñau.84 Do ñó, chúng ta
84

Thanh Tịnh ðạo, Luận Về ðoạn Nghi Thanh Tịnh (‘Kahkhā-Vitara6aVisudhi-Niddeso’. VsM.xix.687) giải thích: ‘Chuỗi Nghiệp và Quả trong mười
hai loại nghiệp [xem trang 296] ñược rõ ràng trong bản chất ñích thực của nó
chỉ ñối với Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipāka-Ñā6a) của ðức Phật, một loại trí
mà các vị ñệ tử không có. Nhưng chuỗi nghiệp và quả của nghiệp có thể ñược
biết phần nào bởi một người thực hành minh sát (vipassanā). Chú giải Thanh
Tịnh ðạo giải thích: ‘Bởi vì trí ấy là một ñặc sản của ðức Phật, và bởi vì nó là
lĩnh vực của trí mà các hàng ñệ tử không có, nên nó ñược gọi là “Không chia
sẻ bởi các hàng ñệ tử” (a-sādhāra6a sāvakehi). ðó là lý do vì sao chúng ta
chỉ có thể biết ñược một phần, chứ không thể biết ñược hết, vì nó không phải
là lĩnh vực của trí (minh sát). Phải biết ñược một phần; chứ biết hết không sót
tí nào (không biết) là ñiều không thế có ñược. Nhưng hoàn toàn không biết về
Trí Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñā6a) thời (việc giải thoát)
không thể hoàn thành.
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phải chú ý cẩn thận ñối với những giải thích của ðức Phật
về vận hành của nghiệp. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn
nhớ rằng mặc dù chúng ta phải cố gắng ñể hiểu những giải
thích của ðức Phật về vận hành của nghiệp, nhưng những
giải thích ấy vẫn không thể cung cấp cho chúng ta một sự
hiểu biết ñích thực. ðể có ñược một sự hiểu biết ñích thực
về vận hành của nghiệp, chúng ta cần (ñến mức có thể ñối
với một người ñệ tử) tự mình biết và thấy những vận hành
của nghiệp cho chính mình bằng cách thực hành thiền minh
sát ñúng cách [63], và ñắc ñược Trí Phân Biệt Nhân Duyên
(Paccaya-Pariggaha-Ñā6a).85
Những Vận Hành của Tâm
Muốn hiểu những vận hành của nghiệp một cách
ñúng ñắn, trước hết chúng ta cần phải hiểu sơ qua về những
vận hành của tâm. ðức Phật giải thích rằng khi tâm tỉnh táo,
thì trong một cái búng tay, hàng ngàn triệu tâm sanh và diệt:
các tâm sanh khởi như những chuỗi (tâm), và có nhiều ngàn
triệu tiến trình tâm (citta-vīthi).86 Hầu hết trong các tiến trình
ñó là những tiến trình ý môn: nhiều ngàn triệu tiến trình ý
môn sanh và diệt giống như một dòng sông ñang chảy siết.
Trong cõi dục giới (kām-āvacara-bhūmi) của chúng ta,
85

về Trí Phân Biệt Nhân Duyên, xem trang 218.
Chú giải bài kinh ‘Phe6a-Pi6w-Ūpama-Sutta ’ (‘Kinh Ví Dụ Miếng Bọt
Nước’ S.III.I.x.10) giải thích: ‘Trong một cái búng tay, ước lượng có chừng
mười muôn triệu (ko9i sata-sahassa) tâm sanh lên và diệt.’
(10,000,000x100,000=1,000,000,000,000=một ngàn tỷ tâm (citta). Hàng tỷ
tâm này không hoàn toàn bao gồm các tiến trình tâm ngũ môn và ý môn thôi:
rất nhiều trong số ñó là những tâm hữu phần khởi lên giữa những tiến trình ngũ
môn và ý môn ấy. Như vậy, trong một cái búng tay, rất nhiều ngàn triệu tâm
sanh và diệt.
86
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thường thường một tiến trình ý môn có bảy tốc hành tâm
(javana),87 nếu tâm tốc hành là bất thiện (akusala), chúng sẽ
bao gồm tối thiểu mười sáu và tối ña hai mươi hai danh pháp
(nāma-dhammma); còn nếu là thiện (kusala), chúng sẽ bao
gồm tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối ña ba mươi
lăm88. Trong mọi trường hợp, một trong những danh pháp ấy
là tư (cetanā), và nó chính là ý chí (tư) tạo thành nghiệp.89
Cái ñược xem như nghiệp là tư, ñặc biệt tư của bảy tốc hành
trong một tiến trình tâm bất thiện hay tiến trình tâm thiện90.
Tuy nhiên, trong chương Nghiệp Duyên (kamma paccaya)
của Bộ Pahāna (Bộ Vị Trí), nghiệp cũng ñược giải thích
như nghiệp lực (kamma satti) của tư trong các tốc hành tâm

87

Ở cõi dục, thường chỉ có những tiến trình tâm dục giới khởi lên. Nhưng nếu
một người tu tập thiền sắc giới, vô sắc giới hay thiền siêu thế, thiền ñó sẽ tao
thành các tiến trình tâm sắc giới, vô sắc giới hay các tiến trình tâm siêu thế:
chúng bao gồm từ một ñến vô số các tốc hành tâm. (Xem bảng ‘5d: ‘Tiến
Trình Chứng Thiền (jhāna)’ trang 359.
88
về danh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c, trang
93/95/97 và danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới, xem bảng 3a/3b trang
129/132
89
Tất cả nghiệp (kamma) ñều do tư (cetanā) tạo, nhưng không phải tất cả tư
ñều tạo nghiệp. Vì lẽ tư là một trong bảy tâm sở biến hành hay tâm sở chung
(cho tất cả tâm), và ñiều này có nghĩa là có tư (tâm sở) trong tất cả tâm. Tuy
nhiên nghiệp không thể do tư của các tâm quả tạo (xem bảng 1: ‘tâm quả’
trang89) hay tư của các tâm duy tác tạo (xem bảng 5b: ‘Tiến Trình Ngũ Môn’
trang 294; bảng 5c : ‘Tiến Trình Ý Môn’ trang 297 và Tư trong các tâm Duy
Tác của bậc Thánh A-la-hán ở phần ‘Sự Không Vận Hành Của Nghiệp’ cuối
tập II.
90
Ngoại trừ sự nhận thức của vị Thánh A-la-hán: nó là tâm duy tác thuần tuý,
không thiện cũng không bất thiện. Xem ghi chú trên.
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(duy tác) ấy.91 Hãy cố gắng ghi nhớ ñiều này khi chúng tôi
giải thích thêm.
ðịnh Nghĩa về Nghiệp (Kamma)
Theo nghĩa ñen, chữ ‘Kamma’ có nghĩa là hành ñộng,
nhưng trong Giáo Pháp của ðức Phật kamma chỉ muốn nói
ñến hành ñộng có chủ ý:92
‘Này các Tỷ-kheo, Như Lai tuyên bố tư (cetanā-tư:
hay chủ ý, chủ ñịnh làm) là nghiệp; sau khi có ý ñịnh mới
tạo nghiệp về thân (kāyena), về lời (vācāya), về ý (manasā)’
Tư (cetanā) là một tâm sở trách nhiệm cho việc tạo
Nghiệp(Kamma).

91

Xem ghi chú 4, trang 2, và ghi chú 52, trang 31 (P.I.427 ‘Kamma-Paccayo’
(‘Nghiệp Duyên’) và P ‘Paccay-Uddesa-Va66anā (‘Mô Tả về Phần
Nghiệp’).
92
Xem DhSA.I.iii ‘Kamma-Kathā’ (‘Luận về Nghiệp’) E.-117-118 những trích
dẫn của ñoạn này có thể ñược tìm thấy trong Tăng Chi kinh VI. “Kinh Pháp
Môn Quyết Trạch’ (‘Nibbedhika-Sutta ’. A.VI.vi.9): (‘Này các Tỷ-kheo, Ta
tuyên bố rằng tư (ý ñịnh) là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời,
về ý’). Bộ này cũng trích dẫn một ñoạn có thể ñược tìm thấy trong Tương Ưng
II. ‘Kinh Bhūmija’ (‘Bhūmija-Sutta ’. S.II.I.iii.5) : ‘Này Ananda, chỗ nào có
thân, do nhân thân tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời
nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ
nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ; và
với vô minh kể như nhân.’ Chú giải cũng trích dẫn một ñoạn tương tự như
trong Tăng Chi kinh X , bài ‘Kinh Ý Tư Thứ Nhất và Thứ Hai (‘Pa9hamaDutiya Sañcetanika-Suta ’ A.X.xxi.7&8, và một ñoạn tương tự khác ñược tìm
thấy trong ‘Kinh ðại Nghiệp Phân Biệt’ của Trung Bộ Kinh, (‘MahāKamma- Vibha6ga Sutta ’, M. III. Iv.6.
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Tư Bất Thiện và Tư Thiện
Có hai loại tư:
1) Tư bất thiện (akusala cetanā)
2) Tư Thiện (kusala cetanā)
Tư bất thiện là nghiệp bất thiện, và tư thiện là nghiệp
thiện. Nhưng tư của chư Phật và các bậc Thánh A-la-hán
không phải bất thiện cũng không phải thiện, mà là duy tác
(kiriya) thuần tuý. Nó không bao giờ tạo ra nghiệp, bởi vì
chư Phật và các bậc A-la-hán ñã ñoạn trừ các nhân của
nghiệp, ñó là vô minh và tham ái93. Tuy nhiên, bao lâu tương
tục danh sắc của các vị vẫn còn, ngay cả chư Phật và các bậc
Thánh A-la-hán cũng không thể tránh ñược việc phải cảm
thọ những quả nghiệp quá khứ của mình: những quả ấy chỉ
dừng lại khi các vị nhập Vô dư Niết Bàn (Parinibbāna-BátNiết-Bàn) mà thôi.94
Những Quả Có Thể Xảy Ra và Không Thể Xảy Ra
Quy luật của Nghiệp (kamma niyāma) là một quy luật
93

Tư duy tác của bậc A-la-hán: dùng phép ẩn dụ của nghiệp trắng và nghiệp
ñen, ðức Phật giải thích rằng với sự ñoạn trừ của nghiệp trắng và nghiệp ñen
(bằng A-la-hán Thánh ðaọ và Thánh Quả) nghiệp của một người trở thành
không ñen, không trắng như thế nào (xem ghi chú cuối chương 282, Tập II); và
Ngài giải thích thêm, với sự ñoạn diệt của tham, sân và si có sự ñoạn diệt của
nghiệp nhân (xem ghi chú cuối chương 300, Tập II; và ngài cũng giải thích
rằng khi một vị Tỳ kheo ñạt ñến A-la-hán Thánh ðaọ Trí, không phải vị ấy
hoàn thành một phước hành, hay phi phước hành, cũng không phải vị ấy hoàn
thành một bất ñộng hành (xem ghi chú cuối chương 315, Tập II). Trong mọi
trường hợp, tư của vị A-la-hán chỉ là duy tác (cũng xem sự giải thích ở ghi chú
939, Tập II)
94
Xem phần luận bàn về ‘Hai Loại Parinibbāna’ Tập II
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tự nhiên nó có thể tự duy trì những hoạt ñộng của
nó.95(kamma-sarikkhala-vipāka), cũng như hạt giống của
một quả nhất ñịnh nào ñó sẽ tạo ra một cây mang cùng loại
quả như thế. Chẳng hạn, quả của cây nimb ñắng (nimba?).
Nếu chúng ta trồng hạt của quả nimb ñắng này, nó sẽ tạo ra
một cây cũng mang những quả nimb ñắng như vậy. Tương
tự, một nghiệp bất thiện sẽ tạo ra một quả có tính chất giống
như chính nghiệp bất thiện ñó.
Nghiệp bất thiện không bao giờ tạo ra một quả khả ý.
Nếu nghiệp bất thiện tạo ra quả của nó, quả ñó sẽ luôn luôn
là một quả không khả ý:96
[1] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây thân hành bất thiện tạo
ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không
xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả
95

DhSA.I.iii ‘Vipāk-Uddhāra-Kathā’ (‘Luận về Sự Hiểu Biết Quả’) E.360 giải
thích: ‘Và ở ñây, trong giai ñoạn này, các vị (các Bậc Thầy Chú Giải cổ xưa)
bao gồm những gì ñược gọi là năm trật tự của tự nhiên: trật tự về chủng tử, trật
tự thời tiết, trật tự nghiệp, trật tự Pháp, trật tự tâm.’ Cũng xem trích dẫn ở ghi
chú 174, trang 142
96
A.I.xv.2 ‘A99hāna-Pāji’ (‘Kinh Không Thể Xảy ra’ Tăng Chi Kinh I). Liên
quan ñến việc không thể xảy ra này, ðức Phật có liệt kê một số những ñiều
không thể xảy ra cùng với những ñiều có thể xảy ra ñối lại của chúng. Chẳng
hạn, một người có Chánh Kiến không thể làm một số việc (nhưng một kẻ phàm
phu có thể làm những việc ấy); hai vị Phật, hai vị Chuyển Luân Vương không
thể ñồng thời xuất hiện trong một hệ thống thế gian (thế giới); một người nữ
không thể làm một vị Phật/Chuyển Luân Vương/ðế Thích Thiên Vương/Ma
Vương (Māra)/Phạm Thiên (brahma), nhưng một người nam thì có thể;
Nghiệp bất thiện không thể ñưa ñến tái sanh trong một sanh thú an vui (nghiệp
thiện có thể), và ngược lại. Khả năng ñể thấy ñược ñiều này là Như Lai Lực
thứ nhất trong Mười Như Lai Lực (Tathāgata-Bala) của ðức Phật. Xem trích
dẫn tại ‘ Tri Thị Xứ, Phi Xứ Lực’ (‘Trí Biết Những Gì Có Thể Xảy Ra, Những
Gì Không Thể Xảy Ra’), trang 85.
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dị thục của thân hành bất thiện là không khả lạc,
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra.
[2] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây khẩu hành bất thiện tạo
ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không
xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả
dị thục của khẩu hành bất thiện là không khả lạc,
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra.
[3] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây ý hành bất thiện tạo ra
quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy
ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả dị
thục của ý hành bất thiện là không khả lạc, không
khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra.
Kế tiếp chúng ta lấy trường hợp một cây mía: ñó là
một loại cây ngọt. Nếu chúng ta trồng những ñốt của cây
mía này, nó sẽ sinh ra những cây mía cũng ngọt như vậy97.
Tương tự, một thiện nghiệp sẽ tạo ra một quả có tính chất
giống như chính nghiệp thiện ñó. Thiện nghiệp không bao
giờ tạo ra một quả không khả ý, nó sẽ luôn luôn tạo ra một
quả khả ý.98
[1] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây thân hành thiện tạo ra
quả bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, sự kiện này
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ97

Ví dụ quả nimb ñắng (ở trên) và cây mía ngọt này ñược ñề cập trong AA.I.xv.2 ðức Phật cũng dùng nó trong ‘Kinh Chủng Tử’ của Tăng Chi Bộ Kinh,
(‘Bīja-Sutta , A.X.III.i.4). Trong bài kinh ñó ðức Phật giải thích nghiệp của
một người có tà kiến sẽ dẫn ñến bất thiện và khổ ñau, trong khi nghiệp của một
người có Chánh Kiến thì ngược lại.

98

A.I.xv.3 ‘A99hāna-Pāji’ (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’).
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kheo, quả dị thục của thân hành thiện là khả lạc,
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra.
[2] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây khẩu hành thiện tạo ra
quả bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, sự kiện này
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷkheo, quả dị thục của khẩu hành thiện là khả lạc,
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra.
[3] Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây ý hành thiện tạo ra quả
bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, sự kiện này
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷkheo, quả dị thục của ý hành bất thiện là khả lạc,
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra.
Nghiệp bất thiện tạo ra một quả khả ý là sự kiện
không thể xảy ra cũng như không thể có chuyện hạt của cây
nimb ñắng tạo ra cây mía ngọt; và sự kiện này không thể xảy
ra, là nghiệp thiện tạo ra quả bất khả ý cũng như một ñốt mía
ngọt tạo ra trái nimb ñắng là việc không thể có vậy.
Tri Thị Xứ Phi Xứ Lực Của ðức Phật
‘Tri thị xứ phi xứ lực’ hay trí biết rõ sự kiện không
thể xảy ra và sự kiện có thể xảy ra này là trí lực thứ nhất
trong mười ‘Như Lai Lực’ (Tathāgata-Bala) của ðức Phật.
Trong ‘ðại Kinh Sư Tử Hống’ Ngài giải thích trí này cho
Tôn giả Xá-lợi-phất biết như sau:
Ở ñây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là
xứ, phi xứ là phi xứ (Tri thị xứ phi xứ lực).
Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri sự kiện gì có
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thể xảy ra là có thể xảy ra, và sự kiện gì không thể xảy ra là
không thể xảy ra. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai.
Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình ñịa
vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội
chúng, và chuyển Phạm luân. 99
ðức Phật ñã giải thích nguyên tắc không thể xảy ra và
có thể xảy ra này xuyên suốt Giáo Lý của Ngài. Có thể nói
nguyên tắc này là nguyên tắc căn bản cho Giáo Pháp của
ðức Phật.[64]
Các Pháp Quả
Quả của nghiệp là các pháp quả (vipāka
dhamma).100Chúng gồm danh quả (vipāka-nāma) và sắc do
nghiệp sanh (kamma-ja-rūpa).101
• Danh quả là các loại tâm quả (vipāka-citta) khác
nhau: chẳng hạn, tâm quả bất thiện cho (quả) tái sanh
trong các cõi ñịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó ñược
gọi là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (pa9isandhicitta)102. Nếu nó là tâm quả thiện, nó sẽ cho (quả) tái
sanh trong nhân giới, thiên giới, phạm thiên giới, vô
sắc giới.[65] Tâm hữu phần vốn duy trì danh của một
99

Xem lại ghi chú 82 ở trên.
Chữ Dhamma (pháp) ở ñây tương ñương với ‘mọi sự, mọi vật’ trong Việt
ngữ: có nghĩa là bất cứ ñối tượng khả dĩ nào của tư duy, bao gồm các vật hữu
tình/vô tình, các vật thuộc tinh thần/vật chất, những sự kiện, biến cố, tính chất,
tình huống, sự bày tỏ, và hành ñộng. Như vậy, các pháp thiện/bất thiện, các
pháp danh/sắc, các pháp thiền… ñều gồm trong phạm trù này.
101
Xem “Duyên Sanh’, trang 213.
102
Tâm tục sanh hay kiết sanh thức: tâm quả này nối (tục) kiếp sống quá khứ
với kiếp hiện tại. ðể biết thêm chi tiết, xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang
101.
100
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sắc:

kiếp sống cũng là tâm quả, và chúng chỉ dừng khi
nghiệp tạo ra chúng chấm dứt.
Cũng có các tâm quả khác, chẳng hạn, nhãn
thức tâm, nhĩ thức tâm...và thân thức tâm khởi lên do
tiếp xúc với một ñối tượng khả ý hoặc không khả
ý.103
Như vậy danh quả cũng bao gồm các tâm sở
(cetasika) phối hợp với tâm quả:104chẳng hạn, khổ,
hỷ, hay xả của một tâm quả.[66]
Sắc Do Nghiệp Sanh (kamma-ja-rūpa)105 có mười tám loại
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ðất (ñịa ñại)
Nước (thuỷ ñại)
Lửa (hoả ñại)
Gió (phong ñại)
Màu
Mùi
Vị
Dưỡng chất

9) Mạng căn

Sắc bất ly (avinibbhoga-rūpa): tám
sắc căn bản của bất kỳ loại sắc nào,
dù sắc ấy là sắc nghiệp sanh, tâm
sanh, thời tiết sanh hay do vật thực
sanh.
Khi nó xuất hiện cùng với sắc
nghiệp sanh, nó (ñược gọi) là sắc
do nghiệp sanh…
Mạng căn (Jīvit-indriya) duy trì sự
sống của ñời người. Tất cả sắc nghiệp
ñều sanh cùng với mạng căn.

103

Tất cả những tâm này nằm trong ba mươi sáu loại tâm quả, xem bảng ‘1:
Tâm Quả’, trang 89.
104
105

VsM gọi các tâm sở ấy là các tâm sở quả (vipāka-cetasika).

Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 63, trang 506/Tập II ñể biết sự giải
thích của ðức Phật về thân ñược sanh ra do nghiệp quá khứ như thế nào. Chi
tiết thêm, xem ‘Sắc Chơn ðế’, trang 181.
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10)
11)
12)
13)
14)

Nhãn tịnh sắc
Nhĩ tịnh sắc
Tỷ tịnh sắc
Thiệt tịnh sắc
Thân tịnh sắc

Năm loại tịnh sắc (pasāda-rūpa)
này là nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân
xứ (āyatana). Chúng làm nhiệm vụ
như các môn (dvāra) vật chất qua
ñó các ñối tượng tương ứng (sắc,
thinh, hương..) ñược nhận thức. 106

15) Sắc Ý Vật

Sắc phi tịnh sắc (napasāda-rūpa),
nằm trong chất máu nơi trái tim.
Nó tác hành như một căn cứ cho ý
– môn (mano-dvāra), qua ñó tất cả
các ñối tượng ñược nhận thức.

16) Sắc nữ tánh
17) Sắc nam tánh

Sắc tánh (bhāva-rūpa) xác ñịnh
một người là ñàn bà hay ñàn ông,
và xác ñịnh tướng mạo ñàn bà và
ñàn ông… của tánh ấy.

18) Sắc hư không
do nghiệp sanh
(Kamma-born space)

Hư không giới (ākāsa-dhātu) ñịnh
rõ và phân ranh những nhóm hay
bọn sắc do nghiệp sanh.

Tất cả các pháp quả này sanh khởi khi nghiệp thích
hợp thoả mãn những ñiều kiện hay duyên cần thiết ñể tạo ra
quả của nó.

106

Mặc dù các chúng sanh trong cõi (thiền) sắc giới cũng có mũi, lưỡi, và thân,
song những tịnh sắc tương ñương không xuất hiện, cả sắc tính cũng vậy (xem
ghi chú 431, trang 353) Tuy nhiên các chúng sanh ở ñó ñều xuất hiện như
những người nam (VbhA.XVI.x.809 ‘Pa9hama-Bala-Niddeso’ (Giải Thích về
Sức Mạnh Thứ Nhất’) DD.XVI.x.2191). Các chúng sanh trong cõi vô sắc hoàn
toàn không có sắc.
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Tâm Quả (Vipāka-Citta)
Cõi của Tâm

Cõi Dục

Tính Chất Căn hay Nhân

Số

Chi Tiết
(xem bảng)

Bất Thiện Vô Nhân

7

1a,tr.108

Cõi Dục

Thiện

Vô Nhân

8

1b, tr.127

Cõi Dục

Thiện

Hữu Nhân

8

1c, tr. 129

Cõi Sắc Giới

Thiện

Hữu Nhân

5

1d, tr.370

Cõi Vô Sắc

Thiện

Hữu Nhân

4

1d, tr.370

Cõi Siêu Thế

Thiện

Hữu Nhân

4

1e, tập II

36124

Bất Thiện Nghiệp Và Thiện Nghiệp
Như vậy, bằng những từ bất thiện nghiệp (akusala
kamma) và thiện nghiệp (kusala dhamma) ðức Phật muốn
nói gì?
Khi một tâm có một căn bất thiện (akusala-mūla) thì
ñó là một tâm bất thiện (akusala-citta), và khi một tâm có
một căn thiện (kusala-mūla), ñó là một tâm thiện (kusalacitta). Như vậy, khi những tốc hành (tâm) của một tiến trình
tâm có một căn bất thiện, thời cetanā hay tư của nó là bất
thiện, và chúng ta có một bất thiện nghiệp. Khi những tốc
hành tâm của của một tiến trình tâm có một căn thiện, tư hay
cetanā của nó là thiện và chúng ta có một thiện nghiệp.
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Tâm Bất Thiện
Căn bất thiện có ba: tham (lobha), sân (dosa), và si
(moha). Như vậy có nghĩa là có ba loại tâm bất thiện
chính:107
1) Tâm căn tham (lobha-mūla-citta)
2) Tâm căn sân (dosa-mūla-citta)
3) Tâm căn si (moha-mūla-citta)
Tâm bất thiện không bao giờ phối hợp với các pháp
thiện, mà chỉ phối hợp với các pháp bất thiện mà thôi. [67]
ðó là lý do tại sao các tâm bất thiện luôn luôn phối hợp với
vô tàm (ahiri) [68], vô quý (anottapa), phóng dật (uddhacca)
[69], và si (moha)108 ðiều này có nghĩa rằng một tâm căn
tham luôn luôn phối hợp với si, một tâm căn sân cũng vậy,
luôn luôn phối hợp với si. Nhưng một tâm căn tham không
thể nào phối hợp với sân, cũng như một tâm căn sân không
thể nào phối hợp với tham: nói khác hơn tham và sân không
thể sanh chung trong cùng một tâm. Riêng loại tâm thứ ba,
tâm căn si, là một loại tâm bất thiện chỉ phối hợp với một
mình si mà thôi.
Thế si ñó là gì? Thực ra nó là một với vô minh
(avijjā), và vô minh này ñã ñược giải thích trong ‘Kinh Dây
Trói Buộc’:
107

ðức Phật giải thích các căn trong Kinh ‘Các Căn Bản Bất Thiện’ của
Tăng Chi Kinh (‘Akusala-Mūla-Sutta ’ A.III.II.ii.9) như sau: ‘Ba căn này,
này các Tỳ kheo, là các căn bất thiện. Thế nào là ba? Căn bất thiện tham,
căn bất thiện sân, căn bất thiện si…Ba căn này, này các Tỳ kheo, là các căn
thiện. Thế nào là ba? Căn thiện vô tham, căn thiện vô sân, căn thiện vô si.’
108
Ba căn này cũng là ba trong số mười phiền não (kilesa):1) tham, 2) sân,
3) si, 4) mạn, 5) tà kiến, 6) nghi, 7) hôn trầm, 8) trạo cử, 9) vô tàm, 10) vô
quý. (DhS.iii.1235 ‘Kilesa-Gocchaka ’)
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Giữa những cái không hiện hữu trong nghĩa cùng
tột, giữa những ñàn bà, ñàn ông, nó (vô minh) hăm hở
(lao vào); song giữa những cái thực sự hiện hữu, giữa các
uẩn, xứ…, nó lại không hăm hở…
Có nghĩa là gì? ñiều ñó có nghĩa rằng vô minh (si) chỉ
thấy sự thực chế ñịnh hay thấy trên phương diện tục ñế
(sammuti-sacca)109, ñó là thấy có ñàn bà, ñàn ông, cha, mẹ,
vợ, chồng, con gái, con trai, chó, mèo, heo, gà,…Mà những
thứ này không hiện hữu ñúng theo thực tại (yathā-bhūtañúng như thực). [70]
Tuy nhiên, những cái hiện hữu ñúng theo thực tại là
các uẩn (khandha), xứ (āyatana), giới (dhātu), danh-sắc
(nāma-rūpa), duyên sanh (pa9icca-samuppaada), những vận
hành của nghiệp, tam tướng,…tóm lại, Tứ Thánh
ðế.110Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay chân ñế
(paramattha-sacca), vô minh lại không thấy.111 Và như
chúng tôi cũng ñã giải thich trong bài Kinh Dây Trói Buộc
(xem lại ở trên), ñó là lý do vì sao các chúng sanh cứ mãi
trôi lăn trong luân hồi. Vô minh này là si phối hợp với các
tâm bất thiện.
Tham, sân, si làm cho một tâm thành bất thiện, mà
ñiều này cũng có nghĩa là tư (trong tâm ấy) là bất thiện, và
tư bất thiện là nghiệp bất thiện [71]. ðức Phật cũng gọi nó là
ác (pāpa), và phi phước (apuñña)[72]. Và sự thành tựu của
một bất thiện nghiệp ðức Phật gọi là ác hạnh (du-ccarita)
[73], và phi phước hành (apuññ-ābhisahkhāra) [74]. Nếu
109

Sammuti-sacca cũng còn gọi là vohāra-sacca
Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 152, trang 342/Tập II.
111
Tam tướng: 1) vô thường, khổ, 3) vô ngã. Vô minh không thấy tam
tướng vì ba loại khối tưởng: xem trích dẫn, ghi chú 8, trang 4.
110
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nghiệp ñó tạo ra quả của nó, ñó sẽ là một quả không mong
muốn,và bất khả ý [75], và sẽ dẫn ñến sự tạo tác nghiệp liên
tục.
Vô Trợ Và Hữu Trợ
Nếu một bất thiện nghiệp ñược thực hiện một cách tự
ý, không có sự do dự hay thúc ñẩy của người khác, nghiệp
ñó là vô trợ (asahkhārika); nếu bất thiện nghiệp ñược thực
hiện với sự do dự, hay với sự thúc ñẩy của tự thân hay người
khác, nghiệp ñó là hữu trợ (sasahkhārika) [76].
Tư của nghiệp vô trợ mạnh hơn, vì nó ñược phối hợp
với hỷ, trong khi tư của nghiệp hữu trợ thì yếu hơn, bởi vì nó
phối hợp với hôn trầm và thuỵ miên (thina-middha) [77].
Tâm Căn Tham112
Vậy thì, một tâm căn tham hay tâm có gốc ở tham
(lobha) có nghĩa là gì?
Ở ñây, tham có liên quan ñến sự hấp dẫn, ở mức thô
hay tế: chẳng hạn, ái (ta6hā), tham dục (rāga), dục dục
(kāma-cchanda), dục tham (abhijjhā), luyến ái (āsajjana),
thủ (upādāna), mạn (māna), kiêu (mada), và kiến (di99hi).
Một tâm kết hợp với những pháp này là tâm căn tham
(lobha-mūla-citta). Tư ý trong trường hợp ñó luôn luôn là
bất thiện. Và, như ñã nói ở trước, khi có tham, thì luôn luôn
112

Những bảng biểu sau ñược vẽ theo hệ thống phối hợp (sahgaha-naya): Tất
cả những phối hợp của danh pháp (AbS.ii.43-52 ‘Akusala-Citta-SahgahaNayo’ (Hệ Thống Phối Hợp Tâm Bất Thiện’) CMA.ii.26, và AbS.ii.33-34
‘Sobhana-Cetasika-Sampayoga-Nayo’ (Hệ Thống Kết Hợp các Tâm Sở Tịnh
Hảo’) CMA .ii.17. Một cột là một loại tâm, với các tâm sở ñược tô mờ.
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có vô tàm, vô quý, phóng dật và si. Nhưng hãy nhớ rằng khi
một tâm bất thiện không phối hợp với tà kiến, thì không phải
nhờ thế mà nó phối hợp với Chánh Kiến: một tâm bất thiện
không thể nào kết hợp với Chánh Kiến.
2a: DANH PHÁP
(nāma·dhamma)
CỦA TÂM CĂN THAM
(lobha·mūla·citta)

Vô Trợ

Hữu Trợ

(asahkhārika)

(sasahkhārika)

TÂM (citta)
CÁC TÂM SỞ (cetasika)
Biến Hành (sabba·citta·sādhāra6a)

1. xúc (phassa)
2. thọ (vedanā)
3. tưởng (saññā)
4. tư (cetanā)
5. nhất tâm (ek·aggatā)
6. mạng quyền (jīvit·indriya)
7. tác ý (manasikāra)
Biệt Cảnh (paki66aka)

1. tầm (vitakka)
2. tứ (vicāra)
3. thắng giải (adhimokkha)
4. cần (vīriya)
5. hỷ (pīti)
6. dục (chanda)

Tiếp trang kế
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Bảng 2a tiếp trang trước

Bất Thiện
Tâm Sở (akusala·cetasika)

1. si (moha)
2. vô tàm (ahiri)
3. vô quý (anottappa)
4. phóng dật (uddhacca)
5. tham (lobha)
6. tà kiến (di99hi)
7. mạn (māna)
8. hôn trầm (thina)
9. thuỵ miên (middha)

Tổng cộng 20 19 19 18 22 21 21 20

Tâm Căn Sân
Nếu như tham liên quan ñến sự hấp dẫn, thì sân
(dosa) liên quan ñến sự ghê tởm, và ñối kháng, ở mức thô
hay tế: chẳng hạn, ác cảm (pa9igha), ghen tị (issā), bỏn xẻn
(macchariya), ác ý (byāpāda), phẫn nộ (kodha), thù hằn
(vera), ñộc ác (vihi sa), buồn chán (kosajja), nôn nóng
(akkhanti), hối hận (kukkucca), sầu (soka), bi (parideva), ưu
(domanassa), não (upāyāsa).
Một tâm kết hợp với những pháp này là tâm căn sân.
Tư ý trong trường hợp ñó luôn luôn là bất thiện. Và khi có
sân, thời cũng luôn luôn có vô tàm, vô quý, phóng dật và si.
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2b: DANH PHÁP
(nāma·dhamma)

x

CỦA TÂM CĂN SÂN

(dosa·mūla·citta)

Vô Trợ

Hữu Trợ

(asahkhārika)

(sasahkhārika)x

displeasure
(domanassa)

equanimity
(upekkhā)

TÂM (citta)
CÁC TÂM SỞ (cetasika)
Biến Hành (sabba·citta·sādhāra6a)

1.

xúc (phassa)

2.

thọ (vedanā)

3.

tưởng (saññā)

4.

tư (cetanā)

5.

nhất tâm (ek·aggatā)

6.

mạng quyền (jīvit·indriya)

7.

tác ý (manasikāra)

Biệt Cảnh (paki66aka)

1.

tầm (vitakka)

2.

tứ (vicāra)

3.

thắng giải (adhimokkha)

4.

cần (vīriya)

5.

hỷ (pīti)

6.

dục (chanda)

Bất Thiện
Tâm Sở (akusala·cetasika)

1.

si (moha)
Tiếp trang kế
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Bảng 2b tiếp trang trước

2.

vô tàm (ahiri)

3.

vô quý (anottappa)

4.

phóng dật (uddhacca)

6. sân (dosa)
7.

tật (issā)

8.

lận (macchariya)

9. hối (kukkuca)
10. hôn

trầm (thina)

11. thuỵ

miên (middha)
Tổng Cộng

18

19

20

21

Tâm Căn Si
Si (moha), khi ñứng một mình, có liên quan ñến sự
bình thản lừa dối, thái ñộ bàng quan ñối với những vận hành
của nghiệp. Và khi có hoài nghi (vicikicchā), và phóng dật
(uddhacca), thời nó là một tâm căn si (moha-mūla-citta).
Hoài nghi muốn nói trong trường hợp này là thái ñộ hoài
nghi, ngờ vực, về ðức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, ñiều học,
duyên khởi, các kiếp sống quá khứ, các kiếp sống tương
lai,…113 Tư trong trường hợp này luôn luôn là tư bất thiện.
Và khi có si, thì cũng luôn luôn có vô tàm và vô quý (không
biết hổ thẹn, và không biết ghê sợ ñiều ác).

113

Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 18, trang 43.
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2C: DANH PHÁP (NĀMA·DHAMMA)
CỦA TÂM CĂN SI
(moha·mūla·citta)
TÂM (CITTA)
TÂM SỞ (CETASIKA)
Biến Hành (sabba·citta·sādhāra6a)

1. xúc (phassa)
equanimity
(upekkhā)

2. thọ (vedanā)
3. tưởng (saññā)
4. tư (cetanā)
5. nhất tâm (ek·aggatā)
6. mạng quyền (jīvit·indriya)
7. tác ý (manasikāra)
Biệt Cảnh (paki66aka)

1. tầm (vitakka)
2. tứ (vicāra)
3. thắng giải (adhimokkha)
4. cần (vīriya)
5. hỷ (pīti)
6. dục (chanda)
Bất Thiện
Tâm Sở (akusala·cetasika)

1. si (moha)
2. vô tàm (ahiri)
3. vô quý (anottappa)
4. phóng dật (uddhacca)
5. nghi (vicikicchā)

Tổng Cộng

16

16
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Quả Bất Thiện
Khi một nghiệp ñược làm với một trong ba căn bất
thiện này chín mùi vào lúc chết, tâm tục sanh hay kiết sanh
thức (pa9isandhi-citta) sẽ là một tâm quả bất thiện (akusalavipāka-citta), và ñiều này có nghĩa là sẽ phải tái sanh hoặc
trong cảnh giới súc sanh, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc
nơi một trong các ñịa ngục. Không thể có chuyện ngược
lại:114
(1) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo,
không có trường hợp ở ñây một người có ñầy ñủ
thân hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi
Trời, cõi ñời này, sự kiện này không xảy ra.
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là
người ñầy ñủ thân hành ác, do nhân ấy, do
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể
sanh cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục, sự kiện
này có xảy ra.
(2) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo,
không có trường hợp ở ñây một người có ñầy ñủ
114

A.I.xv.3 ‘A99hāna-Pāji’ (Kinh Không Thể Xảy Ra’) AA giải thích rằng ‘ác
thú’, ‘ñoạ xứ’…tất cả những từ này ñều ñồng nghĩa với ñịa ngục. Và bản chú
giải này còn giải thích rằng khi ðức Phật nói một người ‘có ñầy ñủ’ thân hành
ác/khẩu hành ác/ý hành ác thì ñiều này muốn nói ñến ba loại ‘ñầy ñủ’: 1) tích
luỹ-ñầyñủ (āyūhana-samā®gitā); A: tư-liên tục (cetanā-santati). ðiều này
tương ứng với các tư tiền và tư hậu. 2) tư-ñầy ñủ (cetanā-samā®gitā); A: tưquyết ñịnh (sannihāpaka-cetanā). ðiều này tương ứng với tư-cuối cùng
(Sanihāna-cetanā). 3) Nghiệp ñầy ñủ (kamma-samā®gitā), vốn là nghiệp quá
khứ có thể chín mùi. Cũng xem trong bảng 1a: ‘Tâm Quả Bất Thiện’ ñể biết
thêm về ñiều này.
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khẩu hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi
Trời, cõi ñời này, sự kiện này không xảy ra.
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là
người ñầy ñủ khẩu hành ác, do nhân ấy, do
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể
sanh cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục, sự kiện
này có xảy ra.
(3) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo,
không có trường hợp ở ñây một người có ñầy ñủ
ý hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi
Trời, cõi ñời này, sự kiện này không xảy ra.
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là
người ñầy ñủ ý hành ác, do nhân ấy, do duyên
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh
cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục, sự kiện này có
xảy ra.
Nghiệp ñược làm với ba căn bất thiện này cũng luôn
luôn dẫn ñến sự luân chuyển liên tục từ ñời này sang ñời
khác (luân hồi).
Trong các cõi ñịa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tâm
khởi lên hầu như chỉ là những tâm bất thiện, bắt nguồn từ
tham, sân, và si. Trong ñó si ñược xem là rất mạnh, và việc
khởi lên một tâm thiện ở ñây là rất hiếm. ðó là lý do vì sao
sự giải thoát của các chúng sanh trong những cõi ñó hầu như
không thể xảy ra. [78]
Tái sanh trong cõi nhân loại luôn luôn phải do thiện
nghiệp. Tuy nhiên, ña số trong cõi ñó là những kẻ vô văn
phàm phu, tâm họ phần lớn bén rễ trong tham, sân, si. Khi
thoảng mới có tâm thiện khởi lên. Và trong số những kẻ vô
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văn phàm phu ấy, si rất sâu dày. ðó là lý do vì sao, khi con
người chết, hầu như họ luôn luôn phải tái sanh trong các cõi
ñịa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh.[79]
Tái sanh trong các cõi trời dục giới luôn luôn phải
nhờ những thiện nghiệp cao hơn. ðó là lí do vì sao các vị
chư thiên ñược hưởng các dục lạc cao cấp hơn. Và thân
hình, diện mạo, mắt tai, áo quần, và lâu ñài của họ rất xinh
ñẹp. Không may thay, chính những ñiều ấy lại làm cho họ
phát sanh rất nhiều tham muốn, ghen tỵ, và ích kỷ. Vì thế,
khi các chư thiên dục giới chết, hầu như họ luôn luôn tái
sanh, hoặc trong ñịa ngục, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ,
hoặc trong cảnh giới súc sanh.115 [80]
Trong các cõi Phạm thiên (Brahma), một dạng chư
thiên cao hơn, tâm căn sân không thể phát sanh. Nhưng họ
lại luôn luôn có sự dính mắc và tham ái ñối với kiếp sống ở
ñó và ñây là dạng tâm căn tham. Một vị Phạm Thiên cũng
luôn luôn nghĩ rằng kiếp sống của họ là vĩnh hằng, và rằng
họ là người sáng tạo của thế gian (sáng tạo chủ), một vị
thượng ñế, một ñấng quyền năng vô tận.[81] ðó là tà kiến,
một loại tâm căn tham.
Khi một vị Phạm Thiên chết, vị ấy không bao giờ rơi
thẳng xuống ñịa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh giới. Khi
nghiệp cho quả tái sanh trong phạm Thiên giới hết, họ có thể
phải tái sanh vào một Phạm thiên giới thấp hơn, hoặc tái
sanh trong cõi chư thiên hay nhân loại.
5a:Chết và Tái Sanh

115

Xem ‘Chư Thiên Thối ðoạ’, trang 405.
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VsM.xiv.455'Viññā6a·Kkhandha·Kathā' ('Luận Về Thức Uẩn') PP.xiv.111-114, &
VsM.xvii.622-627'Sahkhāra·Paccayā·Viññā6a·Pada·Vitthāra·Kathā' ('Luận Chi Tiết
Về Hành Duyên Thức Giai ðoạn Kiết Sanh') PP.xvii.133-145.

‡ ðây là những tâm cuối cùng của tiến trình ngũ môn hoặc tiến trình ý môn: xem
những ghi chú tiếp theo.
Bảng 5a
Những Ghi Chú cho Bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’
● Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta-kkhaa),
với ba giai ñoạn: sanh (uppāda)↑, trú (hiti)│, diệt
(bha®ga)↓.
● Sự nhận thức diễn ra theo một phương thức cố
ñịnh, hợp với quy luật tự nhiên của tâm (cittaniyāma). Phương thức ñối với sự chết và tái sanh
là như sau:
Tiến Trình Tâm Cuối Cùng trong Một ðời Người
Tiến trình tâm cuối cùng của ñời người có thể là
một tiến trình ngũ môn hoặc một tiến trình ý
môn116 ðối tượng của tiến trình tâm cuối cùng là
một trong ba loại sau:
1) Nghiệp (kamma): hành nghiệp của một nghiệp
thiện hoặc bất thiện ñã hoàn thành trước ñây, có
thể trong cùng kiếp sống hoặc trong một ñời
trước. Chẳng hạn một người có thể nhớ lại sự thù
hận liên quan ñến những con vật bị giết, hay niềm
vui liên quan tới việc cúng dường thức ăn ñến các
vị Tỳ kheo hay tới những người thọ nhận khác,
hoặc sự tịnh lạc liên quan ñến thiền.
2) Nghiệp Tướng (kamma nimitta): một ñối tượng
116

Xem bảng ‘5b: Tiến Trình Ngũ Môn’ trang 294, và ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’
trang 297.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

103

liên quan tới một nghiệp thiện hoặc bất thiện ñã
làm trước ñây trong cùng kiếp sống hay trong một
tiền kiếp nào ñó. Chẳng hạn người ñồ tể có thể
thấy con dao chọc tiết hay nghe tiếng kêu la của
con vật sắp bị giết, người phá thai thấy bào thai
ñã chết, người bác sĩ thấy bệnh nhân, người sùng
kính Tam Bảo có thể thấy các vị Tỳ kheo, hình
ảnh ðức Phật, hay nghe tiếng tụng kinh Pāji, và
một người hành thiền có thể thấy tợ tướng
(pa9ibhāga nimitta) thuộc ñề tài thiền chỉ của
mình, hay một trong ba ñặc tính (tam tướng) của
ñề tài thiền Minh Sát.
3) Thú tướng (gati-nimitta): một ảo ảnh về sanh thú,
nơi họ sắp sửa tái sanh vào. ðối với trường hợp
tái sanh ñịa ngục, người ta có thể thấy lửa; ñối với
trường hợp tái sanh súc sanh, người ta có thể thấy
những khu rừng hay cánh ñồng; ñối với trường
hợp tái sanh chư thiên, người ta có thể thấy các
toà thiên cung…
ðối tượng này phục vụ như ñối tượng của tâm
ngoài tiến trình của kiếp sống kế.117[82] Chúng khởi
lên ñộc lập với các tiến trình căn môn. Nói chung
chúng là những tâm hữu phần (bhavahga-citta), có
cùng một ñối tượng quá khứ và cùng các tâm sở quá
khứ. Tâm ñầu tiên như vậy trong một kiếp sống phục
vụ như một nối kết giữa hiện hữu quá khứ và hiện
117

‘Tâm ngoài tiến trình’ hay ‘tâm ngoài môn’ (‘dvāra-vimutta’) tâm nằm
ngoài tiến trình (nhận thức) hay ngoài một căn môn. ðã từng phát sanh câu hỏi
liệu Niết Bàn hay Tâm ðạo hoặc Tâm Quả có thể là ñối tượng của những tâm
ngoài tiến trình này hay không. Về ñiều này hãy xem câu trả lời của Pa-Auk
Sayadaw ở ghi chú cuối chương 82, trang 514.
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hữu hiện tại, vì thế nó ñược gọi là Tâm Tục Sanh hay
Kiết Sanh Thức (pa9isandhi-citta). Tâm hữu phần
cuối cùng trong một kiếp sống ñược gọi là tử tâm
(cuti-citta), bởi vì nó chuyển tương tục danh-sắc sang
một hiện hữu mới. Tất cả những tâm khởi lên suốt
kiếp sống, giữa những tiến trình tâm khác như vậy,
ñược gọi là tâm hữu phần (bhava®ga-citta).118[83]
Tiến trình tâm cuối cùng của một kiếp sống luôn
chỉ có năm tốc hành tâm (chứ không bảy như thông
thường). Tư của những tốc hành tâm này không chỉ
tạo ra tâm tục sanh hay kiết sanh thức mà còn làm
nhiệm vụ như một cầu nối ñể ñi vào kiếp sống
mới.119Theo sau những tốc hành tâm này có thể có
hai ñăng ký hay ñồng sở duyên tâm.Trước tử tâm
cũng có thể có các tâm hữu phần khởi lên: những tâm
hữu phần này có thể khởi lên trong một thời gian
ngắn hoặc dài, thậm chí có khi tới vài ngày hay vài
tuần. Khi tử tâm diệt, mạng căn bị cắt ñứt, và lúc ñó
chỉ còn lại một cái xác không mà thôi.
Tiến Trình Tâm ðầu Tiên Của Một Kiếp Sống
Liền sau tâm tục sinh (tâm ñầu tiên cuả một kiếp
sống),120là mười sáu tâm hữu phần với cùng một ñối
118

ðể biết tại sao tâm hữu phần và tử tâm lại mang những tên như vậy, xem
ghi chú cuối chương 83, trang 516/Tập II. Chi tiết về tính chất của hữu phần,
xem ghi chú cuối chương 305, Tập II
119
Xem thêm ‘Trì Nghiệp’, trang 392/Tập II
120
Như chúng ta có thể thấy trong Bảng ‘Chết và Tái Sanh’, sự tái sanh trong
tam giới xảy ra liền ngay sau khi chết. Tuy nhiên, cũng có những người nói về
một sự hiện hữu trung gian (antarā-bhava). Giả thuyết ấy cho rằng giữa tử tâm
và kiết sanh thức khởi lên sau ñó có một sự hiện hữu (nơi ñây người ta không
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tượng (như ñối tượng của tâm tục sinh).121Và kế tiếp
luôn luôn là một tiến trình ý môn, vốn có các uẩn mới
kể như ñối tượng. Thoát ñược cái khổ chết (17 sát-na
tâm trước) làm phát sanh một sự nhẹ nhõm kèm theo
ái luyến (nikantika), vốn là hữu ái (bhava-ta6hā).
Chính vì thế, nghiệp hoàn thành bởi tiến trình tâm
ñầu tiên trong một kiếp sống luôn luôn là nghiệp bất
thiện (akusala).
1a: Tâm Quả Bất Thiện (Akusala-Vipāka-Citta)
MÔN

THỨC

THỌ NHIỆM VỤ

ðỐI TƯỢNG

nhãn-

1. nhãn-

xả x

thấy

nhĩ-

2. nhĩ-

xả

nghe

thinh

tỷ-

3. tỷ-

xả

ngửi

hương

thiệt-

4. thiệt-

xả

nếm

vị

thân-

5. thân-

khổ

xúc chạm

vật có thể sờ chạm

x sắc

phải là tái sanh cũng không phải là không tái sanh). Tà kiến này ñược luận bàn
trong KV.viii.2 ‘Antarā-Bhava-Kathā’ (‘Luận Về sự Hiện Hữu Trung Gian’
hay ‘Thân Trung Ấm’). Trong ñó, luận này giải thích rằng một giả thiết như
vậy chẳng khác gì cho rằng có một cõi hữu (cõi sống) ngoài ba cõi ðức Phật
tuyên bố (cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc) <xem trích dẫn, ghi chú cuối chương
313, Tập II>. Tà kiến này phát sanh do một sự hiểu sai nào ñó về các loại
Thánh Bất Lai khác nhau <xem ghi chú cuối chương 289, Tập II>. Nó cũng có
thể phát sanh do hiểu lầm về một giai ñoạn hiện hữu ngắn ngủi như một ngạ
quỷ (‘peta’- gây ra bởi một nghiệp bất thiện nào ñó) trước một sự tái sanh
khác, mà bản thân sự tái sanh này là do : 1) một nghiệp bất thiện có tính ñồng
nhất gây ra (chẳng hạn như xem chuyện ‘Ngạ Quỷ Nandaka’trang 437/Tập II),
2) một bất thiện nghiệp khác gây ra, 3) một thiện nghiệp gây ra. Khi một người
phân biệt (quán) duyên khởi với minh sát trí của mình, tà kiến này sẽ không
thể chứng minh ñược.
121
Một trường hợp ngoại lệ là chúng sanh vô tưởng (a-sañña-satta), vì họ
không có tâm. Xem ghi chú 935, Tập II).
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6. tiếp thâu

tâm-

7. quan sát

xả

xả

tiếp nhận

sắc/thinh/hương/vị/xúc

1.quan sát

sắc/thinh/hương/vị/xúc

2.ñăng ký

sắc/thinh/hương/vị/
xúc/khác

3.tục sanh/hữu
phần/tử

nghiệp/nghiệp tướng/
thú tướng

Trong Pali, chúng ta hiểu rằng những loại tâm quả
này là những tâm vô nhân (ahetuka) dục giới (kāmāvacaracitta).
THỨC: xem bảng ‘5b: TIẾN TRÌNH NGŨ MÔN’,
trang 294.
THỌ: trong hành ñộng thấy, sắc y ñại sanh (màu sắc)
ñập vào sắc y ñại sanh (thần kinh nhãn của một tổng hợp
nhãn mười sắc hay ñoàn nhãn). Sự tác ñộng như vậy ñược
xem là yếu. Nó cũng giống như ñập một trái banh bông lên
một trái banh bông khác ñang nằm trên ñe. Vì vậy, cả nhãn
thức quả bất thiện lẫn nhãn thức quả thiện ñều chỉ có thọ xả
ñi kèm. ðối với nghe, ngửi, và nếm cũng vậy. Nhưng trong
hành ñộng xúc chạm, cảnh ñại chủng (mahā-bhūtārammaa¥) (cảnh xúc ở ñây là ñất/lửa/gió) ñập trên sắc y
ñại sanh (thần kinh thân của một tổng hợp thân mười sắc hay
ñoàn thân) cũng như trên tứ ñại chủng (của cùng tổng hợp
thân mười sắc ấy). Nó cũng tựa như lấy búa ñập trên trái
banh bông ñang nằm trên ñe vậy. Vì thế, thân thức quả bất
thiện luôn luôn ñi kèm với thọ khổ, thân thức quả thiện luôn
luôn ñi kèm với thọ lạc (DhSA.I.iii ‘Abyākata-Pada¥’ (Vô
Ký) E.349-350: cũng xem bảng ‘1b: Tâm Quả Thiện Vô
Nhân’ trang 124.
NHIỆM VỤ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thể làm
nhiệm vụ như những tâm hữu phần của một kiếp sống: tâm
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ñầu tiên là tâm tục sanh (paisandhi-citta) và tâm cuối cùng
là tử tâm (cuti-citta). Những loại tâm như vậy cũng ñược gọi
là tâm ngoài tiến trình (vīthi-mutta-citta). Xem bảng ñề cập
ở dưới.
ðỐI TƯỢNG: ñối với nghiệp/nghiệp tướng/thú
tướng, xem những ghi chú cho bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’
trang 101.
VÔ MINH, THAM ÁI VÀ CÁC CĂN
Trước khi giải thích tiếp những tâm căn thiện, có lẽ sẽ
tốt hơn nếu giải thích cho quý vị hiểu ñược mối liên kết giữa
vô minh và tham ái cùng với ba căn bất thiện.
Chúng tôi sẽ trích dẫn lại lời ðức Phật trong ‘Kinh
Dây Trói Buộc’ (‘Gaddula-Baddha-Sutta’):
ðiểm khởi ñầu không thể nêu rõ ñối với những chúng
sinh bị vô minh che ñậy, tham ái trói buộc, phải lưu chuyển,
loanh quanh trong luân hồi.
ðây là những gì ðức Phật gọi là vòng tái sanh luân
hồi (samsāra). Vòng luân hồi như vậy chỉ là sự tái sanh liên
tục, hết kiếp này sanh kiếp khác mà thôi. Vào cuối của mỗi
kiếp sống, sự chết xảy ra, và liền sau cái chết, một nghiệp
thiện hay bất thiện sẽ tạo ra quả của nó: quả ở ñây là một
tâm tục sinh (‘pa9isandhi-citta’ kiết sanh thức) mới, và các
uẩn mới. Như ðức Phật ñã giải thích, tiến trình liên tục này
ñược duy trì bởi vô minh (avijjā) và tham ái (ta6hā).
Khi có tham ái, tâm ñược gọi là tâm căn tham (lobhamūla). Và, như trước ñã nói, khi có tham, thì cũng có si
(moha). Si ở ñây ñồng nghĩa với vô minh. Một tâm căn tham
luôn luôn phối hợp với si, như vậy có nghĩa rằng tham ái
luôn luôn phối hợp với vô minh. Ở ñây, cần hiểu rằng ái
(ta6hā) với tham (lobha) là một, và vô minh (avijjā) với si
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(moha) cũng giống như nhau.
Vậy tại sao ðức Phật chỉ ñề cập ñến vô minh và tham
ái? Tại sao ngài không nói ñến sân? ðiều này là vì không
phải mọi người ai cũng có sân. Khi một người trở thành bậc
Thánh Bất lai (An-Āgāmi), họ ñã huỷ diệt hoàn toàn căn sân
(dosa-mūla). Nhưng trong họ vẫn còn chút vô minh và tham
ái rất vi tế gọi là hữu ái (bhava-ta6hā), hoạt ñộng như một
lực ngủ ngầm (anusayā). ðức Phật gọi nó là hữu ái tuỳ miên
(bhava-rāg-ānusaya).122[84] Mọi người trừ bậc Thánh A-lahán, ai cũng có vô minh và tham ái, và chúng là hai ñiều
kiện căn bản nhất cho sự tái sanh liên tục.
Có thể nói, chẳng hạn như, nếu chúng ta nghĩ: Tôi
không muốn tái sanh nữa! Tôi chỉ muốn là một người ñệ tử
122

Tuỳ miên (anusaya, ngủ ngầm) có bảy: tham dục tuỳ miên, phẫn nộ tuỳ
miên, tà kiến tuỳ miên, hoài nghi tuỳ miên, kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ
miên, và vô minh tuỳ miên. Những pháp này sẽ luôn luôn ngủ ngầm (tuỳ miên)
trong dòng tâm thức cho tới khi bị huỷ diệt bằng một thánh ñạo trí nào ñó.
VsM.xxii.(PP.xxii.60) giải thích: ‘Chính do tính thâm căn cố ñế của chúng mà
những pháp ấy ñược gọi là tuỳ miên (anusaya), vì chúng nằm ngấm ngầm
(anusenti) như nhân cho dục tham (tham ñối với các dục), phẫn nộ…sanh khởi
ñi sanh khởi lại không ngừng, nên chúng ñược gọi là tuỳ miên. Chẳng hạn, một
người có thể hành ñắc các bậc thiền và ñè nén ñược các triền cái, nhờ vậy tái
sanh trong các cõi Phạm Thiên, và ở ñó trong một thời gian rất dài. Nhưng
cuối cùng người ấy sẽ phải tái sanh trở lại trong cõi dục. Và mặc dù các triền
cái ñã vắng mặt trong tương tục danh-sắc của người ấy trong một thời gian rất
dài, song khi những ñiều kiện ñầy ñủ, chúng sẽ quay trở lại. VsM.xxii.830
‘Ñā6a-Dassana-Visuddhi-Niddeso’ (Giải Thích về Tri Kiến Thanh Tịnh’)
PP.xxii.73. giải thích rằng tà kiến tuỳ miên, và hoài nghi tuỳ miên bị bứng gốc
với Nhập Lưu Thánh ðạo; dục tham tuỳ miên và phẫn nộ tuỳ miên với Bất Lai
Thánh ðạo; trong khi kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ miên, và vô minh tuỳ
miên chỉ bị bứng gốc với A-la-hán Thánh ðạo. Cũng xem ghi chú cuối
chương 180, trang…556/Tập II
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ñích thực của ðức Phật thôi!’ Và chúng ta thực hành với ước
nguyện ñắc A-la-hán thánh quả trong kiếp này. Nhưng cho
dù chúng ta có một ước nguyện mãnh liệt muốn chấm dứt tái
sanh như thế, việc ñó vẫn tuỳ thuộc vào Ba-la-mật123 của
chúng ta, ñặc biệt là trí tuệ (paññā). Chúng ta ñã hoàn thành
ñược bao nhiêu pháp hành thiền chỉ và thiền minh sát trong
các kiếp quá khứ? Nếu chúng ta hoàn thành ñủ trí tuệ trong
các kiếp quá khứ, thực sự chúng ta có thể ñắc A-la-hán
thánh quả trong kiếp này: bằng không thì ñó là ñiều bất khả.
Chúng ta có thể thực hành với ước nguyện lớn là ñắc A-lahán thánh quả và chấm dứt tái sanh, nhưng do trí tuệ của
chúng ta vẫn chưa ñủ thâm sâu, nên ước nguyện ấy thực sự
cũng không ñủ mạnh. Ít nhiều trong chúng ta vẫn còn năng
lực ngủ ngầm (tuỳ miên) của sự khát khao hiện hữu (‘bhavata6hā’ hữu ái tuỳ miên).124Chỉ với A-la-hán thánh ñạo trí
(Arahatta-Magga-Ñā6a), hữu ái và vô minh phối hợp với nó
mới bị huỷ diệt không còn dư tàn. ðó là lý do vì sao ðức
Phật chỉ nói về vô minh và tham ái, mà không ñề cập ñến
sân.
Bây giờ chúng ta sẽ bàn ñến các căn thiện.

123

Pāramī (ba-la-mật) mười pháp ñòi hỏi phải thực hiện qua nhiều kiếp sống
ñể chứng ñắc A-la-hán thánh quả trong tương lai: 1. bố thí, 2. trì giới. 3. xuất
gia, 4. Trí tuệ, 5. Tinh tấn, 6. Kham nhẫn, 7. Chân thật, 8. quyết ñịnh, 9. Tâm
từ, 10. Tâm xả. ðể ñắc thành Phật Quả, các ba la mật bao gồm cả thảy ba mươi
pháp: mười ba la mật tiêu chuẩn, mười ba la mật bậc trung, và mười ba la mật
tối hậu. ðức Phật Gotama của chúng ta ñã phát triển ba mươi pháp ba la mật
này qua bốn a-tăng-kỳ, và một trăm ngàn ñại kiếp.
124

Cũng xem ghi chú cuối chương 180, trang 556/Tập II.
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TÂM THIỆN
Căn thiện cũng có ba, ñó là vô tham (alobha), vô sân
(adosa) và vô si (a-moha). Nhưng khi bàn về các căn, chúng
ta không nói vô - si mà chỉ nói trí (ñā6a).
Nếu như các tâm bất thiện không bao giờ kết hợp với
những pháp thiện, thì các tâm thiện cũng không bao giờ kết
hợp với các pháp bất thiện[85]. ðó là lí do vì sao các tâm
thiện không bao giờ kết hợp với vô tàm (ahiri), vô quý
(anottappa), phóng dật (uddhacca), hay tham, sân và si. Các
tâm thiện luôn luôn phối hợp với các pháp thiện như mười
chín pháp thường ñược gọi là các tâm sở biến hành tịnh hảo
(sobhana-sādhāra6a): chẳng hạn: tàm (hiri), quý (ottappa),
tịnh tâm (citta-passaddhi), tịnh thân (kāya-passaddhi)125,
niệm (sati) và tín (saddhā)…126Tương tự, tất cả các tâm
thiện ñều kết hợp với vô tham và vô si. Một tâm có căn vô
tham cũng luôn luôn kết hợp với vô sân, và một tâm có căn
vô sân cũng luôn luôn kết hợp với vô tham. Tuy nhiên
không phải tất cả tâm thiện ñều kết hợp với vô si, hay với trí
(ñā6a): ñó là nét phân biệt chính giữa các tâm thiện.[86] Như
125

Tịnh thân/tâm: VsM.xix.470 ‘Khanddha-Niddesa’ (Giải Thích về Các Uẩn)
P.P.xix.144-149 giải thích rằng thân ở ñây là các danh uẩn (thọ, tưởng, hành);
tâm là thức uẩn. Có sáu thuộc tính của danh thiện như vậy: 1) tịnh (ñối với
ñộng hay phóng dật); 2) khinh (ñối với hôn trầm và thuỵ miên); 3) nhu (ñối với
sự cứng nhắc của tà kiến và kiêu mạn); 4) thích (ñối với các triền cái còn lại);
5) thuần (ñối với bất tín,…); 6) chánh (ñối với dối trá, không trung thực,…).
VsM giải thích rằng khi có sự an tịnh, …của danh thân, thời cũng có sự an
tịnh,…của sắc thân. ðó là lý do vì sao ðức Phật chia những thuộc tính tâm này
thành hai vậy.
126
Có cả thảy hai mươi lăm tâm sở tịnh hảo, nhưng chỉ mười chín tâm sở biến
hành tịnh hảo này luôn luôn có mặt trong bất kỳ một tâm thiện nào.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

111

vậy chúng ta có hai loại tâm thiện chính:127
● Tâm không phối hợp với trí hay tâm ly trí (ñā6avippayutta): ñây là tâm nhị nhân (dvi-hetuka), bắt nguồn từ
hai căn vô tham và vô sân.
● Tâm phối hợp với trí hay tâm hợp trí (ñā6asampayutta): ñây là tâm tam nhân (ti-hetuka), bắt nguồn từ
ba căn vô tham, vô sân và vô si (ñā6a-có trí).
Hãy ghi nhớ rằng khi nói tâm thiện ly trí không có
nghĩa tâm ấy phối hợp với si (moha), mà chỉ ñơn thuần là
tâm ấy không có trí phối hợp mà thôi. Vì một tâm thiện
không thể có si ñi kèm.
Vô tham, vô sân, và trí làm thành một tâm thiện. Tâm
thiện có nghĩa rằng tư (trong tâm ấy) là tư thiện, và tư thiện
là nghiệp thiện.[87] ðức Phật cũng gọi nó là phước (puñña).
Và sự thành tựu của thiện nghiệp Ngài cũng gọi là phước
hành (puññ-ābhisahkhāra)128. Nếu nghiệp ñó tạo ra quả, nó
sẽ là một quả khả ý, một quả ñáng mong muốn. Và một
thiện nghiệp như vậy rất cần thiết cho chúng ta ñể chấm dứt
nghiệp và tái sanh.[88]
Ở ñây, cũng cần nói ñể quý vị biết rằng với sự chứng
ñắc A-la-hán thánh ñạo (Arahatta-Magga), tất cả những tâm
tiếp theo (sau tâm ñạo) trong kiếp cuối của vị ấy ñều kết
hợp với vô tham và vô sân. Sự an trú liên tục (satata-vihāra)
của bậc A-la-hán có nghĩa là sự nhận thức tính chất sanh và
diệt của các hành, và sự sanh khởi do duyên của chúng. Sự
nhận thức ấy hầu như luôn luôn hợp với trí. Thế nhưng vào
127

Ở phần bàn luận sau, về những tâm thiện và các phước nghiệp sự, việc tham
khảo chỉ nhắc ñến những tâm tốc hành thiện, tức những tâm chỉ có mặt trong
một người không phải bậc A-la-hán ñang tạo nghiệp (kamma).

128

Xem trích dẫn cuối chương 74, trang 510/Tập II.
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lúc vừa thức dậy hay vào lúc ngủ, hoặc khi mệt mỏi, yếu
người, hay bệnh hoạn, sự nhận thức của bậc A-la-hán vẫn có
thể là sự nhận thức ly trí [90]. Tuy nhiên, dù không thiện, tư
(cetanā) của bậc A-la-hán cũng không làm phát sanh nghiệp
vì nó là tư duy tác (kiriya) thuần tuý.129
CÁC TÂM CĂN VÔ-THAM VÀ VÔ-SÂN
Các tâm thiện luôn luôn có gốc (căn) trong vô tham
và vô sân. ðiều ñó có nghĩa là gì? Ở ñây, vô tham muốn nói
ñến bất cứ ñiều gì có liên quan ñến xả ly (cāga), bố thí
(dāna) và xuất gia (nekkhamma), dù thô hay tế. Vô sân
muốn nói tới bất cứ ñiều gì có liên quan ñến tâm từ (mettā),
thiện ý (abyāpada), thân thiện (avera), lòng trắc ẩn
(avihimsā), lòng bi mẫn (karu6ā), hoan hỷ (muditā-hoan hỷ
với sự thành công và vận may của người khác) dù thô hay tế.
Và những pháp này không thể tách rời nhau. Khi có bố thí
thì cũng có thiện ý. Khi có lòng bi mẫn thì cũng có sự xuất
ly. Và, tất nhiên, những tâm như vậy không thể nào phối hợp
với si: chúng chỉ có thể hoặc không kết hợp với vô si (amoha), hoặc kết hợp với vô si mà thôi.
LY TRÍ VÀ HỢP TRÍ
Vậy vô si hay trí (ñā6a), không kết hợp hoặc kết hợp
với các tâm thiện như thế nào?
Như ñã giải thích trước ñây130, si kết hợp với các tâm
bất thiện là ñể thấy và tin trong sự thực chế ñịnh hay tục ñế
129

ðể biết thêm chi tiết về tư của bậc A-la-hán, hãy xem ‘Tư Bất Thiện và Tư
Thiện’, trang 82.
130
Xem trích dẫn ở Thanh Tịnh ðạo (Visuddhi-Magga) trang 92.
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(sammutti-sacca), thay vì chân ñế (paramattha-sacca). Thấy
theo tục ñế là thấy ñàn ông, ñàn bà, mẹ, cha, chó, mèo, heo,
gà…thay vì thấy ñó chỉ là các uẩn (khandha), danh-sắc
(nāma-rūpa), duyên sanh (pa9icca-samuppāda), …Tuy
nhiên, trí không kết hợp hoặc kết hợp với các tâm thiện là
năm loại trí (ñā6a). Năm loại trí này cũng ñược gọi là năm
loại tuệ (paññā) hay Chánh Kiến (Sammā-di99hi).131
NĂM LOẠI TRÍ
Ba loại trí ñầu là trí hiệp thế hay thế gian trí (lokiya):
1) Nghiệp Sở Hữu Trí/Tuệ (Kamma-SsakataÑā6am/Paññā): trí (hiểu biết) về những vận hành
của nghiệp, ñó là trí biết rằng sự tái sanh của một
người là do nghiệp quá khứ của họ quyết ñịnh, và
rằng trong suốt kiếp sống, nghiệp bất thiện quá
khứ và nghiệp bất thiện hiện tại của họ tạo ra
những quả khổ, trong khi nghiệp thiện của họ tạo
ra những quả an vui cho họ. ðây là Chánh Kiến
cơ bản nhất132.
2) Trí/ Tuệ Thiền ðịnh133 (Jhāna Paññā)134: ñây là
trí an trú135 hay gắn chặt trên ñề mục thiền của
131

AA.I.xvi.4(324) ‘Eka-Dhamma-Pāji’ (‘Chương Một Pháp’). Năm loại trí
này cũng ñược nói ñến như năm loại Chánh Kiến trong AA.ibid.2 (305). Như
vậy, Chánh Kiến (Sammā Di99hi), trí (ñā6a) và tuệ (Paññā) là ñồng nghĩa.
132
Chánh Kiến căn bản: xem trích dẫn ‘Nuôi Dưỡng Chánh Kiến’ trang 276.
133
Xem bảng ‘3c: Danh Pháp của Tâm ðại Hành (mahaggata-citta),trang 166.
134
Jhāna chỉ ñược nói ñến như Trí Tuệ Thiền ðịnh hay Chánh Kiến Thiền
ðịnh chứ không bao giờ nói là ‘Thiền Trí’ (Jhāna ñā6a).
135
An chỉ hay an trú vào (ñề mục): jhāna (thiền) cũng ñược gọi là sự an chỉ
(xem trích dẫn ở ghi chú kế). VsM.iii.39 ‘Kamma-9hāna-Ggaha6a-Niddeso)
(‘Giải Thích về việc Nhận ðề Mục Thiền’) PP.iii.5 giải thích rằng có hai loại
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hành giả. Chẳng hạn, nó có thể ñược gắn chặt trên
tợ tướng trong niệm hơi thở và mười kasia, hoặc
trên hình ảnh của các chúng sanh ñang an vui
trong thiền tâm từ.
3) Minh Sát Tuệ/Trí (vipassanā-ñā6a/paññā): ñây là
trí an trú hay gắn chặt vào tam tướng (ba ñặc tính
của danh và sắc chơn ñế).136khi một tâm ñược kết
hợp với trí này, nó không thấy ñàn ông, ñàn bà,
mẹ, cha, chó, mèo, heo, gà..; nó không thấy chân,
tay, tai, mắt, bên trái, bên phải,…những thứ ñược
xem như tục ñế hay sự thực chế ñịnh (sammutisacca), hoặc khái niệm (paññati). Những pháp
này không hiện hữu ñúng theo thực tại (yathābhūta: ñúng như thực) và tất nhiên chúng ta
không thể hành minh sát trên những pháp không
thực hiện hữu ấy. ðối tượng của thiền minh sát là
sự thực tối hậu hay chân ñế (paramattha-sacca),
ñịnh: 1) cận ñịnh (upacāra) và 2) an chỉ ñịnh (appanā). VsM giải thích sự an
chỉ như: sự dán áp (của tâm) xảy ra như thể ñang hút lấy những pháp phối hợp
trong ñối tượng là sự an chỉ. Vì thế, nó ñược mô tả như “an trú, an chỉ”.
DhS.I.iii.160 ‘Pa9hama-Jjhāna-Kathā-Va66anā’(‘Mô Tả về Sơ Thiền’) giải
thích rằng “an chỉ’ theo cách dùng của chú giải (a99ha-kathā-vohāro) thường
nói ñến nhiệm vụ ñặc biệt của tầm (vitakkassa-kicca-visesena) trong việc ñạt
ñến ñộ ổn ñịnh (thirabhāva) trong ñịnh của sơ thiền (thirabhāva-ppatte
pa9hama-jjhāna-samādhimhi), cũng như ñộ ổn ñịnh tương tự trong ñịnh của
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mặc dù những bậc thiền sau không có tầm
(vitakka-rahitesu).
136
VbhA.X.i.467 ‘Suttanta-Bhājanīya-Va66anā’ (‘Mô Tả về Sự Phân Loại
Theo Pháp Môn Kinh’) DD.X.i.1527 giải thích: ‘ “Trở Nên An ðịnh” là tập
trung một cách chân chánh, là ñặt tâm một cách bất ñộng trên ñối tượng, như
thể ñã ñạt ñến sự an chỉ…sự nhất tâm phối hợp với trí minh sát (vipassanā) và
tạo ra các chi phần giác ngộ này ñược gọi là ñịnh giác chi.’
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ñó là các uẩn (khandha), danh-sắc (nāma-rūpa),
duyên sanh (pa9icca-samuppāda),… Những pháp
này hiện hữu ñúng theo thực tại.
Ba loại trí trên là trí hiệp thế, chúng chỉ biết những
hữu vi giới (sahkhata-dhātu). Hai loại trí kế tiếp là trí siêu
thế (lokuttara), trí biết Vô Vi Giới (Asahkhata-Dhātu)137:
4) ðạo Trí/ðạo Tuệ (Magga-Ñā6a/Paññā): ñạo tuệ
là tâm ñầu tiên biết Niết Bàn, bao gồm: Nhập Lưu
Thánh ðạo Trí, Nhất Lai Thánh ðạo Trí, Bất Lai
Thánh ðạo Trí, và A-la-hán Thánh ðạo Trí.
5) Quả Trí/Tuệ (Phala-Ñā6a/Paññā): quả tuệ là tâm
biết Niết Bàn tiếp theo sau ðạo tuệ, nó cũng gồm:
Nhập Lưu Thánh Quả Trí, Nhất Lai Thánh Quả
Trí, Bất Lai Thánh Quả Trí, và A-la-hán Thánh
Quả Trí.
Hai trí siêu thế này cao tột hơn các loại trí
138
khác. Tuy nhiên ngoài Giáo Pháp của một vị Phật, những
trí này chỉ sanh nơi những ai ñã trở thành ðộc Giác Phật,
chứ không nơi một người nào khác, bởi vì chư ðộc Giác
Phật không thể dạy Pháp (Dhamma). Chỉ duy nhất ðức Phật
Chánh ðẳng Giác mới có thể dạy cho những người khác biết
cách ñạt ñến hai trí này vậy.
Khi một tâm thiện kết hợp với một trong năm loại trí
ñó, nó kể như ñã kết hợp với vô-si (a-moha), và ñiều này có
nghĩa rằng nó là tâm thiện hợp trí (ñā6a-sampayutta- tương
ưng trí) hay tâm thiện tam nhân (ti-hetuka). Nhưng khi một
137

Xem ‘ðạo và Quả’, và bảng ‘5e: Tiến Trình ðạo’ Tập II.
VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Va66anā’ (‘Mô Tả về Ba (loại) Giải
Thích’) DD.XVI.x.2084 giải thích rằng: ‘Nhưng, ðạo và Quả Trí/Tuệ này
vượt qua tất cả các loại trí /tuệ khác. Nó chỉ có khi ñức Như Lai xuất hiện, khi
Như Lai không xuất hiện nó không có.’
138
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tâm thiện không phối hợp với một trong năm trí này, nó kể
như không phối hợp với vô-si, và cũng có nghĩa rằng nó là
tâm thiện ly trí (ñā6a-vippayutta), hay tâm thiện nhị nhân
(dvi-hetuka).
VÔ TRỢ/HỮU TRỢ
Nếu thiện nghiệp ñược thực hiện một cách tự ñộng,
không có sự do dự hay thúc ñẩy của tự thân hay người
khác,139thì ñó là vô trợ (asahkhārika); nếu thiện nghiệp ñược
thực hiện với sự do dự, hoặc với sự thúc ñẩy của tự thân hay
người khác, thiện nghiệp ñó là hữu trợ (sasahkhārika).140[91]
139

ðức Phật cũng ñưa ra sự phân biệt này trong ‘Kinh Bhūmija’ của Tương
Ưng Kinh (‘Bhūmija-Sutta ’, S.II.I.iii.5), cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối
chương 76, trang 510).
140
VsM.xiv. 452 ‘Khandha-Niddesa’ (‘Mô Tả về Các Uẩn’) PP.xiv.84 giải
thích rằng: ‘Khi một người sung sướng vì gặp ñược một món quà tuyệt hảo ñể
cúng dường, hay gặp một người thọ nhận (xứng ñáng), … hoặc một nguyên
nhân tương tự nào ñó làm phát sanh hoan hỷ, và do ñặt Chánh Kiến lên hàng
ñầu như thường xảy ra khi bắt ñầu “việc cúng dường”, người ấy thực hiện
phước sự … không do dự và không bị thúc ñẩy bởi người khác, thời tâm của
người ấy có hỷ ñi kèm, kết hợp với trí, và vô trợ (tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô
trợ). Nhưng khi một người cũng sung sướng và hài lòng theo cách vừa nói và,
trong lúc ñặt Chánh Kiến lên hàng ñầu, người ấy vẫn làm nó một cách do dự vì
thiếu lòng quảng ñại,…, hoặc nhờ người khác thúc ñẩy, thời tâm của người ấy
cũng như loại tâm vừa rồi nhưng hữu trợ (tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí hữu trợ); vì
trong nghĩa này “hữu trợ” là một từ ñể chỉ một tiền nỗ lực do chính người ấy
hay do người khác vận dụng. Nhưng khi một ñứa bé có thói quen tự nhiên do
nhìn thấy cách cư xử của thân quyến, hoan hỷ khi thấy các vị Tỳ kheo và ngay
lập tức nó cho bất cứ những gì nó có trong tay hoặc ñảnh lễ các vị ấy, thời loại
tâm thứ ba phát sanh, ñó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tuy nhiên khi
chúng làm ñiều ấy do bị thúc ñẩy bởi thân quyến, “Bố thí ñi, ñảnh lễ ñi!”, thời
loại tâm thiện thứ tư khởi lên, ñó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ.
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Tư (cetanā) của thiện nghiệp vô trợ mạnh hơn, tuy rằng cả
thiện nghiệp vô trợ lẫn hữu trợ ñều có các tâm sở kết hợp
như nhau141. Nhưng cũng có những yếu tố quan trọng khác
cần xem xét.
HẠ LIỆT VÀ CAO THƯỢNG
Thiện nghiệp cũng có thể ñược chia thành hạ liệt
(omaka) và cao thượng (ukka99ha)142. ðiều này tuỳ thuộc
vào thái ñộ của một người khi thực hiện thiện nghiệp. Khi
thực hiện thiện nghiệp có bốn pháp quyết ñịnh tính chất của
nghiệp:143
1) Ước muốn (chanda): ñây là ước muốn thực hiện
thiện nghiệp của một người: chẳng hạn, ước
muốn cúng dường, ước muốn tránh làm ñiều bất
thiện, ước muốn tập trung trên ñề mục thiền. Nếu
141

ðiều này ngược lại với các tâm vô trợ/hữu trợ bất thiện: xem ‘Vô trợ và hữu
trợ’ trang 92. Cũng xem các Bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97.
142
Trong DhS.i.269-276 ‘Te-Bhūmaka-Kusala ) (‘Thiện Ba Cõi’) ðức Phật
chia các tâm thiện thành ba: hạ (hīna)/trung (majjhima)/thượng (pa6īta) (Cũng
trong DhSA.ibid./E.vii, và DhS). Tuy nhiên trong AbS.v.72-73 ‘KammaCatukka ’ (‘Nghiệp Bốn Loại’) CMA.v.29 thu hẹp lại chỉ còn hai: hạ liệt và
cao thượng.
143
Bốn pháp này thường chỉ ñược bàn ñến như những phương tiện ñưa ñến
sức mạnh (iddhi-pāda: như ý túc hay thần túc), liên quan ñến việc hành thiền
ñịnh (xem ‘Tứ Như Ý Túc’ trang 353) Nhưng khi bàn về những tâm tạo phước
hạ, trung, thượng của ba cõi, trong DhS.ibid. ðức Phật nói về bốn yếu tố này
mà không ñề cập chúng như những như ý túc. Thanh Tịnh ðạo I, phần ‘Luận
về Các Loại Giới Khác Nhau’ (‘Sīla-Ppabheda-Kathā’ VsÅi.12) PP.1.33 cũng
ñề cập ñến chúng như pháp quyết ñịnh tính chất hạ, trung, thượng của giới.
Những chi tiết trong bài này ñược rút từ sự giải thích của ðức Phật trong
Vbh.ix ‘Iddhi-Pāda-Vibhahgo’ (‘Phân Tích về Như Ý Túc’).
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(mức ñộ) ước muốn của một người thấp, thiện
nghiệp của họ là hạ liệt, trái lại nếu ước muốn của
họ cao, thì thiện nghiệp là cao thượng.
2) Tinh tấn (vīriya): ðây là sự ñề khởi tinh tấn của
một người ñể thực hiện thiện nghiệp, sự khơi dậy
tinh cần hành (padhāna).
3) Tâm (citta): ñây là sự tập trung của một người
trên thiện nghiệp. Không phóng tâm, một người
làm việc cúng dường, thọ trì giới, tập trung trên
ñề mục thiền, …
4) Thẩm xét (vīma sa): ñây là trí (ñā6a), là tuệ
(Paññā) và Chánh Kiến (Sammā Di99hi) của một
người khi thực hiện thiện nghiệp. ðiều này chúng
ta vừa bàn ñến xong.
Khi một trong những yếu tố này thấp hay trung bình,
thiện nghiệp kể như hạ liệt; khi cao thì thiện nghiệp là cao
thượng. Chẳng hạn, một người làm một việc cúng dường
hay thọ trì giới ñể mong ñược hưởng các dục lạc trong tương
lai như làm một người giàu sang, hay một vị chư thiên, thiện
nghiệp họ làm là hạ liệt. Nếu một người làm nó với ý ñịnh
ñạt ñến Niết-bàn, thiện nghiệp ấy là cao thượng.144Ở phần
sau, khi bàn về ba phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu),145
chúng ta sẽ bàn ñến ñiều này chi tiết hơn.
Như vậy hạ liệt kết hợp với các pháp bất thiện trước
và sau các tâm thiện nghiệp, trong khi cao thượng kết hợp
với các pháp thiện trước và sau các tâm thiện nghiệp. Chúng
144

DhS. Ibid. thì giải thích rằng, gọi là thấp tuỳ thuộc vào việc còn tái sanh
luân hồi (va99a-nissita), và cao thượng dựa vào sự xuất ly luân hồi (viva99anissita).
145
Xem ‘Phước Nghiệp Sự’ trang 127.
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ñược gọi là những tư tiền và tư hậu (pubb-āpara-cetanā)146
ðiều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta thực hiện
những cúng dường hợp trí, hay khi chúng ta tu tập giới và
ñịnh hợp trí, ñiều ñó không có nghĩa là chúng ta không còn
thấy những khái niệm như ñàn ông, ñàn bà…nữa, mà chúng
ta vẫn thấy, tuy nhiên những tâm bất thiện ấy nằm rải rác
giữa các tâm thiện. Nói chung147, suốt quá trình của một
phước sự, nhiều loại tâm khác nhau, bất thiện cũng như tâm
thiện, sẽ nảy sanh.
Khi chúng ta làm một việc cúng dường hợp trí, các
tâm thiện vốn lấy thiện nghiệp cúng dường làm ñối tượng ấy
có thể bị xen lẫn bởi các loại tâm bất thiện khác, chúng ta ñã
bàn ñiều này trong mối liên quan với các loại cá tánh khác
nhau.148 Chẳng hạn, có thể có những tâm căn tham xen vào,
khi nghĩ: ‘Cúng dường của ta hơn hẳn cúng dường của chị
ấy!’ hoặc ‘Nếu ta thực hiện việc cúng dường cao thượng này
có thể ta sẽ ñược trúng số!’ hoặc ‘Công việc kinh doanh của
ta sẽ phát ñạt!’. Cũng có thể có những tâm căn sân xen vào,
như nghĩ: ‘Cúng dường của ta không tốt lắm!’ hay sau khi
cúng dường xong, ‘Ta ñã cúng qúa nhiều vật thực: thật là
một sự lãng phí!’ Và cũng có thể bị những tâm căn si xen
vào, khi nghĩ: ‘ðây là mẹ ta’, ‘ðây là con trai ta’, ‘ñây là
một vị Tỳ kheo’, …, hay nghi ‘Liệu cúng dường có cho quả
tái sanh không? ðiều ñó có thực chăng?’
146

Những khác biệt này thể hiện trong các tâm quả: xem bảng ‘1f: Thiện
Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Tâm Tục Sanh và Các Nhân của Chúng’, trang
122. Về các tư tiền và tư hậu, xem giải thích ở MA, ghi chú 613, trang 583/Tập
II.
147
Trong một số trường hợp ngoại trừ các bậc Thánh, và trong mọi trường hợp
ngoại trừ bậc Thánh A-la-hán.
148
Xem ‘Sự ða Dạng của Tánh Khí’, trang 64.

120

Vận Hành của Nghiệp

Ngược lại, cúng dường của chúng ta cũng có thể ñược
các tâm thiện có gốc trong vô tham và vô sân xen vào.
Chẳng hạn: ‘Tôi muốn thực hiện những buổi cúng dường tốt
nhất, cúng dường như vậy sẽ làm cho tôi hoan hỷ hơn!’ hay
‘Lành thay anh ta cũng ñang cúng dường!’ (hoan hỷ với việc
cúng dường của người khác). Những tâm thiện xen vào này
cũng có thể là những tâm thiện hợp trí. Chẳng hạn: ‘Việc
cúng dường sẽ làm cho tôi vui sướng: nó sẽ trợ giúp cho
việc hành thiền của tôi!’ hay ‘Cúng dường này sẽ là một trợ
duyên cho sự chứng ñắc Niết Bàn của tôi!’[92]
Tương tự, khi chúng ta ñắc thiền (jhāna), mọi tâm
thiền ñều kết hợp với trí (hiểu biết) về ñối tượng thiền. Tuy
nhiên trước khi chúng ta nhập thiền, hoặc sau khi chúng ta
xuất thiền, có thể có những tâm bất thiện. Chẳng hạn, những
tâm căn tham có thể khởi lên, khi nghĩ: ‘Ta là một người
hành thiền cừ khôi!’ hay ‘Nếu ta nhập thiền cả ngày, ta sẽ
ñược nổi tiếng!’ Những tâm căn sân cũng có thể sanh, khi
nghĩ: ‘Sao những thiền sinh ấy lại làm ồn thế!’ hay ‘ngồi
thiền thì có ích gì chứ?’ Những tâm căn si cũng có thể sanh,
khi nghĩ: ‘ðây là mẹ ta’, ‘ñây là con trai ta’, ‘ñây là một vị
Tỳ kheo’, …, hay ‘Thiền này có thể giúp ta thấy ñược những
kiếp quá khứ và những kiếp tương lai không? ðiều ñó có
thực chăng?’
Trái lại, thiền của chúng ta có thể ñược những tâm
thiện, có gốc trong vô tham và vô sân, xen vào. Chẳng hạn:
‘Tôi muốn tu tập thiền; việc hành thiền sẽ làm cho tôi sống
an vui!’ hay ‘Tốt quá, anh ta cũng ñang hành thiền kìa!’
(ñây là tâm hoan hỷ ñối với việc hành thiền của người khác).
Những tâm thiện xen vào này cũng có thể hợp với trí. Chẳng
hạn: ‘Tu tập thiền (jhāna) có thể giúp ta thấy ñược sự thực
tối hậu: nhờ thế ta có thể hành thiền minh sát và ñắc Niết
Bàn.’
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Dạy Pháp cũng có thể bị những tâm bất thiện xen
vào. Chẳng hạn, nếu một người dạy Pháp vì lợi dưỡng, với ý
nghĩ, ‘Nhờ dạy pháp như thế này ta sẽ ñược mọi người biết
ñến như một vị Pháp sư!’ như vậy tâm căn tham ñã khởi lên.
Tương tự, tham cũng khởi lên nếu một người học Pháp và
nghe Pháp với ý nghĩ: ‘Nhờ học pháp và nghe pháp như vầy
người ta sẽ xem mình là người có ñức tin!’. Trái lại, việc học
pháp và nghe pháp của một người cũng có thể ñược các tâm
thiện, có gốc trong vô tham, vô sân, và ngay cả trí xen vào:
chẳng hạn, nêu một người dạy pháp và học pháp với ý nghĩ,
‘Việc dạy Pháp này sẽ giúp ta hiểu ñược Pháp rõ hơn, và sẽ
là một trợ duyên cho ta chứng ñắc Niết Bàn!’ và ‘Học Pháp
là một phước báu lớn, và sẽ là một trợ duyên cho ta chứng
ñắc Niết Bàn!’
Theo cách này, chúng ta có thể hiểu rằng trừ phi
chúng ta ñang ở trong ñịnh sâu của thiền chỉ hoặc thiền minh
sát, còn không rất nhiều loại tiến trình tâm thiện hoặc bất
thiện vẫn có thể nối tiếp nhau khởi lên. Tuy nhiên cũng phải
luôn luôn nhớ rằng những phân tích này chỉ là những hướng
dẫn chung: vận hành của nghiệp rất thâm sâu, và có nhiều sự
biến ñổi. Chỉ một vị Phật mới có thể giải thích chúng ñầy ñủ
chi tiết, và theo từng trường hợp.
HẠ LIỆT VÀ CAO THƯỢNG; CÁC CĂN VÀ QỦA
Tại sao những pháp phối hợp này lại quan trọng như
vậy? Bởi vì chúng giúp cho việc quyết ñịnh tính chất của
quả nghiệp thiện. Tính chất của các tốc hành tâm (javana)
quyết ñịnh tính chất cuả tâm quả (vipāka-citta): chẳng hạn
như tính chất của tâm tục sanh (pa9isandhi-citta).
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1f: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và Quả
Tái Sanh
 Tâm tụcsinh
NGHIỆP
(pa9isandhi·citta)
TAM NHÂN Cao thượng
(ti·hetuka)
(ukka99ha)
1. Vô tham
(a·lobha)

2.Vô sân
(a·dosa)
3. Vô si
(a·moha)
NHỊ NHÂN
(dvi·hetuka)

1. Vô tham
(a·lobha)

NGHIỆP
Hạ liệt
(omaka)



Tâm tục sinh
(pa9isandhi·citta)



VÔ NHÂN(ahetuka)


0. —

2.Vô sân
(a·dosa)

Tuỳ theo sự hạ liệt và cao thượng, ly trí hay hợp trí,
có ba loại tâm quả khác nhau:149
1) Tâm quả thiện vô nhân (ahetuka): nó có thể làm
nhiệm vụ như tâm trong tiến trình (vīthi-citta) hay
như một tâm ngoài tiến trình (vīthi-mutta-citta).
i)
Như một tâm trong tiến trình, tâm quả
thiện vô nhân là quả của thiện nghiệp hạ liệt
(omaka) cũng như cao thượng (ukka99ha), ly
trí (ñā6a-vippayutta) cũng như hợp trí (ñā6asampayutta), tam nhân (ti-hetuka) cũng như
nhị nhân (dvi-hetuka). Tại sao như vậy? Bởi
149

AbS.v.71 ‘Kamma-Catukka ’ (‘Bốn Loại Nghiệp’ CMA.v.29)
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vì bất kỳ loại thiện nghiệp nào cũng có thể tạo
ra nhãn thức, tỷ thức…Cũng vậy, một vị Phật
thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm các ñối
tượng khả ái (iha) hay rất khả ái (ati-iha),
là quả của thiện nghiệp.
ii)
Như một tâm ngoài tiến trình (viithimutta-citta), tâm quả thiện vô nhân là quả của
thiện nghiệp hạ liệt (omaka) và ly trí (ñā6avippayutta) hay hạ liệt nhị nhân (dvi-hetuka).
Nếu một nghiệp như vậy tạo ra tâm tục sanh,
người ta sẽ làm, hoặc một chư thiên (deva)
cấp thấp, một rakkha (dạ xoa, la sát), một loại
rồng (nāga) hay kim xí ñiểu (garūda), hay
một người bị mù, ñiếc, câm bẩm sinh, hay bị
khiếm khuyết về thân hay tâm theo một cách
nào ñó.
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1b: Tâm Quả Thiện Vô Nhân (Kusala-Vipāka-Ahetuka-Citta)
MÔN

THỨC

nhãn-

1. nhãn-

nhĩ-

THỌ

NHIỆM VỤ

ðỐI TƯỢNG

x xả·

thấy

sắc

2. nhĩ-

xả

nghe

thanh

tỷ-

3. tỷ-

xả

ngửi

hương (khí)

thiệt-

4. thiệt-

xả

nếm

vị

thân-

5. thân-

lạc

ñụng

xúc

xả

tiếp nhận

sắc/thanh/hương
vị/xúc

6.

tiếp thâu

mind7.

quan sát

·

xả

1. quan sát

sắc/thanh/hương/vị/xúc

hỷ

quan sát

sắc/thanh/hương/vị/xúc

xả

2. ñăng ký

sắc/thanh/hương/vị/xúc/khác

hỷ

ñăng ký

sắc/thanh/hương/vị/xúc/khác

xả

3. tục sanh/
hữu phần/
tử

nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng

Chú Thích: Trong kinh ñiển Pāi, cần hiểu rằng
những loại tâm quả này là những tâm dục giới (kāmāvacara-citta).
Thức: xem bảng ‘5b: Tiến Trình Ngũ Môn’, trang
294.
Thọ: xem những ghi chú trong ‘Tâm Quả Bất Thiện’,
trang 105.
Nhiệm Vụ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thể làm
nhiệm vụ như tâm hữu phần của một ñời người: tâm ñầu tiên
là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (paisandhi-citta) và tâm
cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm như vậy
cũng gọi là tâm ngoài tiến trình (vīthi-mutta-citta). Xem
bảng dưới.
ðối Tượng: ðối với nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng,

Pa-Auk Tawya Sayadaw

125

xem lại ghi chú trong bảng ‘5a: Chết và Tái sanh’ trang 101.
2) Tâm quả nhị nhân (dvi-hetuka):150ðây là quả của
hai loại thiện nghiệp. Thiện nghiệp cao thượng
(ukka99ha) ly trí (cao thượng nhị nhân) và thiện
nghiệp hạ liệt (omaka) hợp trí (hạ liệt tam nhân).
Như vừa ñề cập ở trên, khi một nghiệp như vậy
tạo ra nhãn thức, nhĩ thức…những thức quả ấy
ñều vô nhân bất kể thiện nghiệp tạo ra chúng là
gì. Nhưng nếu tâm quả nhị nhân trở thành một
tâm tục sanh, người ta sẽ là một chư thiên cấp
thấp, hay một người thọ sanh thấp hèn, nhưng với
các căn ñầy ñủ. Trí tuệ của người ấy sẽ chậm lụt,
nghĩa là người ấy sẽ không thể hiểu Pháp
(dhamma) một cách rõ ràng. Và trong kiếp ñó
người ấy sẽ không thể ñắc thiền (jhāna) hoặc
ðạo&Quả. [93]
3) Tâm quả tam nhân (ti-hetuka): ðây là quả của
thiện nghiệp cao thượng hợp trí, hay cao thượng
tam nhân. Và ở ñây cũng vậy, khi nghiệp này tạo
ra nhãn thức, nhĩ thức,…thì những thức quả ấy
ñều vô nhân bất kể thiện nghiệp tạo ra chúng là
gì. Nhưng nếu tâm quả tam nhân trở thành một
tâm tục sanh, người ấy sẽ là một vị chư thiên cấp
cao và rất xinh ñẹp, với các thiên lạc cao thượng.
Hoặc nếu làm người thì sẽ ñược thọ sanh cao quý
với các căn ñầy ñủ, xinh ñẹp, khoẻ mạnh, thọ
hưởng các dục lạc cao thượng,…[94] Trí tuệ của
150

Xem bảng ‘1c Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới – Sahetuka-Kām-ĀvacaraVipāka-Citta) trang 126.
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người ấy sẽ sắc bén, nghĩa là họ có thể hiểu ñược
Pháp một cách rõ ràng. Và trong kiếp ñó (tuỳ theo
ba-la-mật của họ), họ có khả năng ñắc thiền hoặc
ðạo-Quả.
1c: Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới (Sahetuka-Kām-Āvacara-VipākaCitta)
MÔN SỐ THỌ

TRÍ

TRỢ

NHIỆM VỤ

1. lạc

hợp trí

vô trợ

x

2. lạc

hợp trí

hữu trợ

3. lạc

ly trí

vô trợ

4. lạc

ly trí

hữu trợ

5. xả

hợp trí

vô trợ

ðỐI TƯỢNG

sắc
thinh
hương
vị
xúc
khác

1. ñăng ký

Ý
môn-

6. xả

hợp trí

hữu trợ

7. xả

ly trí

vô trợ

8. xả

ly trí

hữu trợ

x
tục sinh
2. hữu phần
tử

nghiệp
nghiệp tướng
thú tướng

Ghi chú: Tâm nghiệp tạo ra các loại tâm quả này còn
ñược gọi là tâm ñại thiện (mahā-kusala), và quả của chúng
gọi ñại quả (mahā-vipāka). Ngay cả như vậy, những tâm ñại
quả cũng không ñược gọi là quả thiện (kusala-vipāka), vì lẽ từ
ấy thường chỉ ñể nói ñến các loại tâm quả thiện vô nhân: xem
lại bảng 1b trang 124 trên.
Trợ: xem ‘Vô Trợ và Hữu Trợ’, trang 116
Trí: xem ‘Ly Trí và Hợp Trí’, trang 112
Nhiệm Vụ: tám loại tâm này có thể làm nhiệm vụ như
tâm hữu phần: tâm ñầu tiên là tâm tục sanh (paisandhi-citta)
và tâm cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm như
vây cũng ñược gọi là những tâm ngoài tiến trình (vīthi-muttacitta). Xem bảng dưới.
ðối Tượng: ñối với nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng,
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xem những ghi chú cho bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101
trên

Một lần nữa, hãy nhớ rằng những phân tích trên chỉ là
những hướng dẫn chung, vì vẫn có nhiều thay ñổi. Do ñó,
một người có trí tuệ nhạy bén nhưng xấu xí, thọ sanh trong
một gia ñình giàu có hay nghèo hèn, thực sự vẫn có thể có
tâm tục sinh tam nhân; hoặc một người tuệ chậm lụt nhưng
rất xinh ñẹp, sanh trong một gia ñình giàu có hay nghèo hèn,
thực sự vẫn có thể có một tâm tục sinh nhị nhân.151ðiều này
mỗi người sẽ hiểu rõ hơn khi phân biệt những vận hành của
nghiệp trên chính bản thân với trực giác trí; nhất là khi quý
vị biệt duyên sanh, và ñắc ñược Trí Phân Biệt Nhân Duyên
(Paccaya-Pariggaha-Ñā6a).
Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tâm thiện kể như ba
phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu), hợp với những
151

Những thay ñổi như vậy có thể góp phần vào chướng nghiệp (upapīakakamma): xem ‘Chướng Nghiệp’ trang 394/Tập II.Cũng có thể xem một ví dụ
về sự thay ñổi này trong tích chuyện ‘Pañcapāpi’ trang 612 cô sanh ra rất xấu,
nhưng lại có một xúc giác tuyệt vời.
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hướng dẫn trên.
PHƯỚC NGHIỆP SỰ
Ba phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu) này là ba
cách thực hiện thiện nghiệp, ñể phát triển tâm thiện. ðó
là:[95] bố thí (dāna), trì giới (Sīla) và tu thiền
(bhāvanā).152[96]
Cả ba phước nghiệp sự này có thể là hợp trí hoặc ly
trí; hay nói cách khác, có thể là nhị nhân (dvi-hetuka) hay
tam nhân (ti-hetuka).
ðối với bố thí và trì giới, trí phối hợp là Nghiệp Sở
Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Ñā6a); ñối với thiền, trí phối hợp
hoặc là trí thiền ñịnh (jhāna-paññā), hoặc minh sát trí
(vipassanā-ñā6a). Và nếu thiền của hành giả ñạt ñến tột ñỉnh
của nó, trí phối hợp sẽ là ðạo Trí (Magga-Ñā6a)và Quả Trí
(Phala-Ñā6a).
Như ñã ñề cập ở trên, Nghiệp Sở Hữu Trí là Chánh
Kiến Cơ Bản: trí này cũng có ngoài Giáo Pháp của ðức
Phật. Nhưng bao lâu người ta vẫn còn chưa thấy những vận
hành của duyên khởi (tức bao lâu chưa người ta chưa ñắc Trí
Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñā6a), chừng
ñó Chánh Kiến này vẫn phải dựa trên ñức tin nơi người thầy
hay vị ñạo sư của mình. Nếu ñạo sư là ðức Phật, Chánh
Kiến của họ sẽ rất mạnh. Và họ có thể tạo ñược những cuộc
ñại thí hợp trí.153
152

DhSA.i.156-159 ‘Puñña-Kiriya-Vatth-Ādi-Kathā’ (‘Luận về Phước Nghiệp
Sự’) E.212 mở rộng các phước nghiệp sự từ ba ñến mười.
153

Những trường hợp bố thí to lớn làm ngoài Phật Giáo, VbhA.XVI.x.3.770
‘Tika-Niddesa-Vaanā’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’) DD.XVI.x.2084 ñề cập
ñến những việc bố thí của ñức Bồ Tát trong các kiếp quá khứ, như tích ñức Bồ
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Nếu bố thí của một người không hợp với trí, ở ñây là
Nghiệp Sở hữu trí, thời họ làm việc bố thí vì một lý do nào
ñó khác hơn là ñể hoàn hành một thiện nghiệp.
NHỮNG VẬN HÀNH CỦA BỐ THÍ
LY TRÍ
Chẳng hạn, rất hiếm trường hợp trẻ em làm việc bố
thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của nghiệp. Thường
thường trẻ em bố thí vì chúng muốn bắt chước cha mẹ, hoặc
vì cha mẹ chúng dạy bảo chúng phải làm việc ñó, hay vì
chúng thích bố thí, hay thích ñược khen ngợi khi bố thí.
3a: DANH PHÁP(nāma·dhamma)
CỦA TÂM LY TRÍ (ñā6a·vippayutta·citta) 154
TÂM (citta)
CÁC TÂM SỞ(cetasika)
Biến Hành

Tát Velāma (A. IX.I.ii.10 ‘Velāma-Sutta¥’), và tích ñức Bồ-tát Vessantara
(JA.xxii.10 (547). Và khi giải thích những cuộc ñại thí ñược thực hiện khi một
ðức Như Lai xuất hiện, bộ luận này nói: ‘Những người thực hiện những cuộc
ñại thí (mahā-dāna) hợp trí như vậy là nhiều không thể tính kể.’
154
những bảng sau (3a&3b) ñược trình bày theo hệ thống phối hợp (sa®gahanaya): tất cả những phối hợp của danh pháp. (AbS.ii.40-42 ‘Kām-ĀvacaraSobhana-Citta-Sa®gaha-Nayo’ (‘Hệ Thống Phối Hợp Các Tâm Sở Tịnh Hảo
Dục Giới’) CMA.ii.17.) Một cột là một loại tâm, với các tâm sở ñược bôi mờ.
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(sabba·citta·sādhāra6a)
1. xúc (phassa)
2. thọ155(vedanā)
3. tưởng (saññā)
4. tư (cetanā)
5. nhất-tâm
(ek·aggatā)
6. mạng quyền ( jīvit·indriya)
7. tác ý (manasikāra)
Biệt Cảnh (paki66aka)
1. tầm (vitakka)
2. tứ (vicāra)
3. thắng giải (adhimokkha)
4. cần (vīriya)
5. hỷ (pīti)
6. dục (chanda)
Biến Hành Tịnh Hảo
(sobhana·sādhāra6a)
1. tín (saddhā)
2. niệm (sati)
3. tàm (hiri)
4. quý (ottapa)
5. vô-tham (a·lobha)
6. vô sân (a·dosa)
7.hành xả (tatra·majjhattatā)
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xx

xx

Thọ : một tâm thiện ñược phối hợp với hoặc thọ hỷ (somanassa)hoặc thọ xả
(upekkh ): cả hai ñều là thọ thuộc tâm. Khi có lạc, thì cũng có hỷ (p ti); song khi
có xả, thì không thể có hỷ.
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8. tịnh thân 156(kāya·passaddhi)
9. tịnh tâm (citta·passaddhi)
10.khinh thân (kāya·lahutā)
11.khinh tâm (citta·lahutā)
12. nhu thân (kāya·mudutā)
13. nhu tâm (citta·mudutā)
14. thích thân (kāya·kammaññatā)
15. thích tâm (citta·kammaññatā)
16. thuần thân (kāya·pāguññatā)
17. thuần tâm (citta·pāguññatā)
18. chánh thân (kāy·ujukatā)
19. chánh tâm (citt·ujukatā)
Tiết Chế (viratī)
1. Chánh Ngữ (Sammā·Vācā)
2. Chánh Nghiệp
(Sammā·Kammanta)
3. Chánh Mạng (Sammā·Ājīva)
Vô Lượng (appamaññā)
1. bi (karu6ā)
2. hỷ (muditā)
Tổng Cộng Danh Pháp
33

34

32

33

Thậm chí rất nhiều người lớn khi bố thí cũng không
có trí (hiểu biết) về vận hành của nghiệp. Chẳng hạn, người
ta có thể bố thí, vì lòng thương người, mong muốn giúp ñỡ
người khác, như bố thí thức ăn và những vật dụng cần thiết
khác cho người nghèo, người ñói khổ,…Người ta cũng có
thể bố thí vì ñiều ñó ñã thành tập quán hay truyền thống,
hoặc vì tôn giáo của họ nói nên làm như vậy. Người ta cũng
156

Tịnh Thân/Tâm: xem ghi chú 125 trang 110.
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có thể bố thí vì kiêu mạn, muốn ñược danh thơm, tiếng tốt,
hoặc ñược kính trọng. Thậm chí người ta có thể bố thí vì sợ
bị khiển trách. Khi cha mẹ cho con cái mình một vật gì họ
cũng thường có nhiều sự luyến ái và không như lý tác ý
(nghĩ rằng: ‘ðây là con trai ta’ hay ‘ñây là con gái ta’),
tương tự khi chồng cho vợ một vật gì, vợ cho chồng một vật
gì, hay bạn bè cho nhau một vật gì, …Thậm chí họ còn có
thể bố thí với tà kiến, nghĩa là bố thí nhưng tin rằng không
có quả của bố thí, rằng không có tái sanh sau khi chết,…
Ngay cả như vậy, trong mọi trường hợp, bố thí vẫn là thiện:
nếu nó ñược xen kẽ với những tâm thiện, thậm chí nó còn có
thể là bố thí cao thượng (ukka99ha) nữa. Nhưng do khi bố thí
không hợp với trí hiểu biết về vận hành của nghiệp (ly trí),
nó sẽ ít cao thượng hơn, vì chỉ có hai nhân (dvi-hetuka),
nghĩa là nó chỉ phối hợp với vô tham và vô sân. Và nghiệp
làm có ít sức mạnh thì quả cũng sẽ kém sức mạnh như vậy.
HỢP TRÍ
Bố thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của
nghiệp có sức mạnh lớn hơn. Tại sao? Bởi vì sự hiện diện
của trí tuệ có nghĩa rằng tâm ấy là tâm tam nhân (ti-hetuka):
có gốc trong vô tham, vô sân và vô si. Một tâm như vậy luôn
luôn làm cho thiện nghiệp có tác ñộng mạnh mẽ hơn.
3b: Danh Pháp (nāma·dhamma)
Tâm Hợp Trí(ñā6a·sampayutta·citta) 157
TÂM(citta)
157

Xem ghi chú 154, p.129.
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TÂM SỞ (cetasika)
Biến Hành
(sabba·citta·sādhāra6a)
1. xúc(phassa)
2. thọ(vedanā)
3. tưởng(saññā)
4. tư(cetanā)
5. nhất tâm(ek·aggatā)
6. mạng quyền( jīvit·indriya)
7. tác ý(manasikāra)
Biệt Cảnh(paki66aka)
1. tầm(vitakka)
2. tứ(vicāra)
3. thắng giải(adhimokkha)
4. cần(vīriya)
5. hỷ(pīti)
6. dục(chanda)
Tịnh Hảo Biến Hành
(sobhana·sādhāra6a)
1. tín(saddhā)
2. niệm(sati)
3. tàm(hiri)
4. quý(ottapa)
5. vô tham(a·lobha)
6. vô sân(a·dosa)
7. hành xả(tatra·majjhattatā)
8. thanh tịnh thân (kāya·passaddhi)
9. tịnh tâm(citta·passaddhi)
10. khinh thân(kāya·lahutā)
11. khinh tâm(citta·lahutā)
12. nhu thân(kāya·mudutā)

xx

xx
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13 .nhu tâm(citta·mudutā)
14. thích thân(kāya·kammaññatā)
15. thích tâm(citta·kammaññatā)
16. thuần thân(kāya·pāguññatā)
17. thuần tâm(citta·pāguññatā)
18. chánh thân(kāy·ujukatā)
19. chánh tâm(citt·ujukatā)
Tiết Chế(viratī)
1. Chánh Ngữ(Sammā·Vācā)
2. Chánh Nghiệp(Sammā·Kammanta)

3. Chánh Mạng(Sammā·Ājīva)
Vô Lượng Phần(appamaññā)
1. bi(karu6ā)
2. hỷ(muditā)
Vô Si(a·moha)
1. TUỆ CĂN(paññ·indriya) 158
Tổng cộng danh pháp

158

34 35 33 34

Tuệ căn: ở ñây là Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma·Ssakata·Ñā6a /Paññā)
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Một yếu tố quan trọng thêm nữa, là bố thí thuộc hạ
liệt (omaka) hay cao thượng (ukka99ha):
BỐ THÍ HẠ LIỆT
Những yếu tố quyết ñịnh một bố thí ñược xem như hạ
liệt là gì? Có bốn yếu tố:[97]
1) Người bố thí có ñược những vật cần thiết (tứ vật
dụng) bằng tà mạng.
2) Người bố thí có ít giới ñức hay không có giới
ñức, nghĩa là người ấy chỉ giữ một vài giới, hay
hoàn toàn không giữ giới nào (trong ngũ giới).
3) Trước hoặc sau tâm tác nghiệp bố thí, tâm của
người bố thí phối hợp với các pháp bất thiện.
Chẳng hạn, trước lúc bố thí, người ấy ñã có thái
ñộ nóng giận hay thiếu kiên nhẫn; người ấy có thể
không hài lòng với vật bố thí, hay bố thí với thái
ñộ bất cẩn, lơ ñễnh; sau bố thí, người ấy có thể
hối tiếc ñã làm việc bố thí.159 Cô ta hoặc anh ta
cũng có thể chỉ có một chút ít ñức tin nơi những
vận hành của nghiệp. Hoặc bố thí với mong muốn
ñược chút lợi ñắc thế gian, hay vì muốn hưởng
những dục lạc trong tương lai như một người giàu
sang, hoặc một vị chư thiên…
4) Người thọ nhận có ít giới ñức hay không có giới
ñức, tức chỉ giữ một vài giới hay hoàn toàn không
giữ giới nào cả. [98]
Trên ñây chỉ là những ví dụ cho thấy bố thí của một
159

Xem lại tích ‘Triệu Phú Keo Kiệt’ ở trên.
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người có thể bị xen lẫn với hàng ngàn triệu tâm bất thiện có
gốc ở tham, sân và si như thế nào. ðiều ñó khiến bố thí của
họ trở thành hạ liệt. Trong trong trường hợp này, nếu người
ấy không hiểu ñược những vận hành của nghiệp, thời tâm
của người ấy không kết hợp với vô si hay ly trí, tâm này làm
cho bố thí của họ hạ liệt, nhị nhân, ñiều ñó cũng có nghĩa
rằng tâm quả sẽ là vô nhân (ahetuka). Nếu người ấy hiểu
những vận hành của nghiệp, thời tâm họ cũng phối hợp với
vô si hay hợp trí, tuy nhiên ngay cả như vậy rải rác cũng có
vô số tâm bất thiện làm cho bố thí của họ thành hạ liệt, tam
nhân (ti-hetuka), ñiều ñó có nghĩa rằng tâm quả sẽ chỉ là tâm
quả nhị nhân (dvi-hetuka).
Trong Kinh ðiển Pāji, có câu chuyện kể về một gia
chủ nọ ñã thực hiện bố thí hạ liệt như vậy.160Một trong
những tiền kiếp của ðức Phật, khi ngài vẫn còn là một vị
Bồ-tát chưa giác ngộ, ðức Phật lúc ñó là một vị ñạo sĩ có tên
là Kahadīpāyana. Một hôm, người cha và người mẹ nọ
mang ñứa con trai của họ ñến cho ngài, bởi vì ñứa bé vừa bị
một con rắn ñộc cắn. Và ñể giải ñộc, mọi người trong họ
quyết ñịnh mỗi người sẽ nói lên những lời tuyên bố về Sự
Thực (Sacca-kiriya). Sau khi ñức Bồ-tát nói lên lời tuyên bố
về sự thực của mình, cha của ñứa bé cũng nói lên lời tuyên
bố về sự thực của ông ta. Ông tuyên bố rằng ông thực hiện
những cuộc bố thí mà tâm không hoan hỷ, thực hiện việc bố
thí với tâm miễn cưỡng, không có ñức tin nơi quả của bố thí:
nói chung ông bố thí không có niềm tin. Và như vậy có
nghĩa là bố thí của ông hoàn toàn hạ liệt.

160

JA.IV.x.6<444> ‘Ka6hadīpāyana-Jātaka-Va66anā’ (‘Mô Tả Tiền Thân
Ka6hadīpāyana’)
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BỐ THÍ CAO THƯỢNG
Các yếu tố quyết ñịnh một nghiệp bố thí là cao
thượng (ukka99ha) trái ngược lại với các yếu tố cúng dường
hạ liệt trên.
1) Người bố thí hay thí chủ có ñược những vật dụng
cần thiết (ñể bố thí) bằng Chánh Mạng.
2) Người bố thí có giới ñức: có nghĩa rằng thí chủ là
người có thọ trì giới.
3) Trước hoặc sau tác nghiệp bố thí, tâm thí chủ
phối hợp với các thiện pháp. Chẳng hạn, trước khi
bố thí, cô ta hay anh ta có sự hoan hỷ (pīti)161sau
khi ñã bỏ công sức ra ñể có ñược những vật thí
vừa ý; cô ta hay anh làm việc bố thí với thái ñộ
cung kính, tập trung, và hoan hỷ; sau khi bố thí,
cô ta hay anh ta hoan hỷ ñối với thí sự của mình.
Và cô ta hay anh ta có niềm tin sâu dày nơi những
vận hành của nghiệp. Cô ta hay anh ta có thể thực
hiện việc bố thí với mong ước ñắc chứng NiếtBàn.
4) Người thọ nhận có giới ñức: nghĩa là người thọ
nhận là người có giữ giới. Dĩ nhiên, người thọ
nhận cao thượng nhất theo Phật Giáo, là một vị
Phật, một bậc A-la-hán162, một bậc Thánh, hay
một người ñang thực hành ñể chứng ñắc A-la-hán
Thánh Quả. Nhưng vẫn cao thượng hơn nữa, nếu
người thọ nhận là một hay nhiều vị Tỳ kheo hoặc
161

Thọ hỷ (somanassa), khởi lên cùng với hỷ (pīti). Xem lại ở trên.
ðể có những ví dụ ñiển hình từ Kinh ðiển Pāi, xem ‘Quả Hiện Tại của
Thiện Nghiệp’ trang 316.
162
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Sa-di ñược xem như ñại diện cho Tăng (Sagha)
[99].
ðây là những ví dụ cho thấy bố thí của một người có
thể có hàng ngàn triệu tâm thiện phối hợp với vô tham, vô
sân, và hỷ (pīti) xen kẽ như thế nào. Nếu người bố thí không
hiểu những vận hành của nghiệp, bố thí ấy không phối hợp
với vô si hay còn gọi là bố thí ly trí, và ñiều này làm cho bố
thí của họ trở thành cao thượng nhưng nhị nhân (dvi-hetuka),
và như thế có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân.
Nếu thí chủ hiểu ñược những vận hành của nghiệp, bố thí ñó
hợp với vô si hay bố thí hợp trí, ñiều này làm cho bố thí của
họ trở thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng có nghĩa rằng
tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân.
TRÌ GIỚI (SĪLA)
Phước nghiệp sự thứ hai là trì giới (Sīla): với mục
ñích tránh một số những bất thiện nghiệp. Giới bao gồm ba
sự kiêng tránh hay tiết chế (viratī): Chánh Ngữ (SammāVācā), Chánh Nghiệp (Sammā-Kammanta), và Chánh Mạng
(Sammā-Ājīva), là cách sinh nhai không mắc vào tà ngữ
(micchā-vācā) hay tà nghiệp (micchā-kammanta)163 Những
sự tiết chế này khởi lên trong ba dịp164.
1. Có phát sanh một cơ hội ñể làm một ñiều bất
thiện (akusala-dhamma) nhưng người này tránh
(không làm) vì suy xét thấy ñó là một việc không

163

Xem ba tâm sở tiết chế trong bảng ‘3a: Danh Pháp của Tâm Ly Trí’, và
bảng ‘3b: ‘Tâm Hợp Trí’ trang 129, 132 ở trên.
164
DhSA.i.1 ‘Kusala-Kamma-Patha-Kathā’ (‘Luận Về Thiện Nghiệp ðạo’)
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thích hợp ñể làm.165 ðây gọi là cơ hội-tiết chế
(sampatta-virati, Hán dịch ñắc ly), nghĩa là người
ta tránh phạm khi cơ hội phát sanh.
2. Có phát sanh một cơ hội ñể làm ñiều bất thiện
nhưng người này tránh không làm bởi vì họ ñã
thọ trì các học giới (sikkhā-pada), như ngũ giới,
bát giới, thập giới hoặc Ba-la-ñề mộc-xoa giới
(giới của vị Tỳ kheo).166ðây gọi là thọ giới-tiết
chế (samādāna-virati, Hán dịch thọ ly).
3. Có phát sanh một cơ hội ñể làm ñiều bất thiện,
nhưng do một người ñã diệt một số hay ñã diệt
hoàn toàn các phiền não với Thánh ðạo Trí, nên
họ không thể cố ý làm một số việc bất thiện: riêng
A-la-hán Thánh ðaọ Trí khiến người ta không thể
cố ý làm bất cứ một việc bất thiện nào167. Trong
trường hợp này, sự tiết chế của một người là việc
tự nhiên, và ñược gọi là tuyệt diệt tiết chế
165

DhSA.ibid ñưa ra ví dụ một cậu bé nọ ñược yêu cầu ñi bắt một con thỏ ñể
cho mẹ cậu ăn như một phương thuốc trị bệnh. Cậu săn ñuổi con thỏ, và bắt
ñược nó trong ñám dây leo, ñang kêu khóc vì sợ hãi. Cậu bé nghĩ: ‘Vì mạng
sống của mẹ ta mà ta phải lấy ñi mạng sống của kẻ khác như thế này thì thật
không thích hợp,’ và thả con thỏ ra. Trở về nhà, cậu tuyên bố (sự thực) trước
người mẹ rằng cậu không bao giờ có ý ñịnh giết hại bất kỳ một chúng sanh
nào. Với lời tuyên bố sự thực này, mẹ của cậu bé liền khỏi bệnh.
166
DhSA.ibid ñưa ra ví dụ một người bị trăn quấn. Trước tiên anh ta nghĩ sẽ
giết con trăn ấy với cái rìu mang theo, song anh nhớ lại rằng mình vừa thọ giới
từ một vị Tỳ kheo, và quăng chiếc rìu ñi. Và ñồng thời con trăn cũng buông
anh ra.
167
DhSA.ibid. giải thích rằng khi một người ñắc Thánh ðạo Trí, Bát Thánh
ðạo khởi lên, với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. Một khi Thánh
ðạo ñã sanh, người ta không thể nào còn cố ý phạm vào bất kỳ giới nào trong
ngũ giới nữa. Xem ‘Mười Thiện Nghiệp ðaọ’, trang 260.
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(samuccheda-virati, Hán dịch ñoạn ly).
Giới cơ hội và tuỳ hứng là giới hạ liệt, trong khi giơí
như một pháp tu tập là giới cao thượng.
Bây giờ chúng ta sẽ bàn về các loại học giới khác
nhau.
NGŨ GIỚI
Học giới căn bản nhằm tránh tạo năm bất thiện
nghiệp chính. [100]
1) Tránh xa sự sát sanh (pā6ātipātā verama6ī): người
giữ giới này không sát hại bất kỳ chúng sanh nào: dù
dó là người, hay vật, hoặc chim, cá, côn trùng…
2) Tránh xa sự trộm cắp hay lấy của không cho (a-dinnādā6ā verama6ī): người giữ giới này chỉ nhận những
gì hợp pháp.
3) Tránh xa sự tà dâm (kāmesu-micchā-cārā verama6ī):
người giữ giới này biết bằng lòng với vợ hay chồng
của mình168.
4) Tránh xa sự nói dối (musā-vādā verama6ī): người
giữ giới này không vì bất cứ lý do gì mà nói dối.
Hành giả chỉ nên nói sự thực hoặc giữ thái ñộ im lặng
[101]

5) Tránh xa sự uống rượu, bia, và các chất say là nhân

sanh ra sự cẩu thả, dễ duôi (surā-meraya-majjapamāda-99hānā varama6ī)169: người giữ giới này

168

ðối với hạng người ñược xem là ‘những ñối tượng không ñược ñi ñến’
(agamanīya-vatthu)’, xem trích dẫn ở phần nói về ‘Người ðược Xem Như
Phạm Tà Dâm’, trang 238.
169
ðể biết thêm chi tiết, xem phần ‘Rượu & Bia’ cuối Tập II
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không sử dụng bất kỳ loại chất gây say nào, vì bất cứ
lý do gì. ðắm chìm trong chất say sẽ khiến cho việc
tu tập giới trở nên khó khăn, dẫn ñến sự tai hại [102] và
cuối cùng là mất trí nhớ. 170
Năm ñiều kiêng tránh (pañca verama6ī) này là những
gì kinh ñiển gọi là học giới (sikkhā-pada), hay ngũ giới
(pañca-Sīla). Một người cận sự nam (upāsaka) hay cận sự
nữ (upāsikā) hộ trì Tam Bảo (Phật,Pháp,Tăng) tối thiểu phải
giữ năm giới này, ñó là phẩm chất ñạo ñức (Sīla-sampādaHán dịch giới cụ túc: ñầy ñủ giới hạnh) của người cư sĩ.171
Tất nhiên, bao gồm trong những học giới này cũng có
Chánh Mạng (Sammā-Ājīva): ñể tránh cách sinh nhai không
chân chánh hay tà mạng (micchā-ājīva). Theo ñó, người giữ
giới không nuôi mạng hay kiếm sống bằng cách phạm vào
bất kỳ giới nào mình ñã thọ.172Ở ñây, tránh sát sanh, trộm
cắp, tà dâm và uống các chất say là Chánh Nghiệp (SammāKammanta); tránh nói dối, nói lời chia rẽ, thô ác, và nói
chuyện nhảm nhí vô ích, là Chánh Ngữ (Sammā-Vācā); và
tránh tất cả các giới liên quan ñến nuôi mạng là một phần
của Chánh Mạng (Sammā Ājīva). ðối với người cận sự nam
hoặc cận sự nữ, ðức Phật cũng bao gồm luôn việc kiêng
tránh năm loại nghề buôn bán. [103]
170

Xem ‘Những Quả Không ðáng Kể của Bất Thiện Nghiệp’, trang 253
Những chi tiết liên quan ñến cận sự nam và cận sự nữ này ñược rút ra từ
DA.i.2 ‘Sāmañña-Phala-Sutta¥’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’).
172
DhSA.i.301 ‘Lokuttara-kusala-Vaanā’ (‘Mô Tả về Thiện Siêu Thế’)
E.298 giải thích: ‘Vì sinh kế, người thợ săn, người ñánh cá có thể giết bất cứ
con vật nào. Người trộm cắp có thể phạm bất cứ tội gì: ñây gọi là tà
mạng…Sau khi nhận của hối lộ, bất cứ lời dối trá nào người ta cũng có thể nói,
bất cứ lời chia rẽ nào người ta cũng có thể nói, lời thô ác và nhảm nhí cũng
vậy: ñây gọi là tà mạng; tránh những ñiều ñó là Chánh Mạng.
171

142

Vận Hành của Nghiệp

1. Buôn bán vũ khí (sattha-va6ijjā)
2. Buôn bán người (satta-va6ijjā)
3. Buôn bán thịt (ma sa-va6ijjā): nuôi heo, gà và
các con vật khác ñể bán cho người khác giết thịt.
4. Buôn bán rượu (majja-va6ijjā): ở ñây là bất kỳ
loại chất gây say nào.
5. Buôn bán chất ñộc (visa-va6ijjā): thuốc diệt cỏ,
thuốc trừ sâu, và bất kỳ loại thuốc ñộc khác.
ðể là một người cận sự của Tam Bảo, việc làm ăn
sinh sống của một người cần phải loại trừ năm loại nghề
buôn bán này, nói khác hơn việc sinh sống của một người
cần phải phù hợp với Pháp (Dhammena samena): ñó là
phẩm chất nuôi mạng chân chánh của người cận sự nam hay
nữ (ājīva-sampadā, Hán dịch hoạt mạng cụ túc). Tất nhiên,
nếu một người mắc vào một trong những loại tà mạng này,
hoặc nếu một người phạm vào một trong ngũ giới, Tam Quy
(Ti-Sara6a) của họ kể như ñứt, và họ không còn là một cận
sự nam/nữ của Tam Bảo nữa:173 Lúc ñó họ trở thành người
như ðức Phật gọi là cư sĩ bị ñào thải (upāsaka-ca6dāla),
một người cư sĩ nhơ nhớp (upāsaka-mala), và một người cư
sĩ ñê mạt (upāsaka-patiku99ho).[104]
Ngũ giới giúp người ta ngăn ñược những hành ñộng
173

KhPA.1 ‘Bhed-Ābheda-Phala-Dīpanā’ (‘Minh Giải về Qủa Của Phạm và
Không Phạm ’) MR.i.23 giải thích rằng việc phạm tam quy vô tội (anavajja)
xảy ra vào lúc chết. Phạm có tội (sāvajja) xảy ra khi một người nhận một vị
ñạo sư khác làm nơi nương tựa, hay khi một người quy y không ñúng cách.
Quy y bị ô nhiễm (sa khilittha) do vô-trí (aññā6a), hoài nghi (sa saya), tà trí
(micchā-ñā6a), hay hiểu biết sai về ân ñức của Phật (Buddha Gu6a), và cũng
bị ô nhiễm bởi sự bất kính (anādara) … ñối với ðức Phật, Giáo Pháp (ở ñây là
không tôn kính Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp- Sutta, Vinaya, Abhidhamma),
hoặc Chư Tăng.
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nguy hiểm nhất của tham, sân và si. Khi một người sát sanh,
trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu bia,…tư (cetanā)
hay chủ ý của họ là bất thiện, và do ñó nghiệp sẽ là nghiệp
bất thiện. Nếu nghiệp ấy cho quả vào lúc chết, họ sẽ bị tái
sanh trong ñịa ngục, ngạ quỷ giới hay súc sanh giới.[105]
Tính bất biến của nhân quả, quy luật tự nhiên của nghiệp174
này là lý do tại sao ðức Phật, các vị Tỳ kheo, và cận sự nam
hay nữ thường dạy về ngũ giới:175 không thọ trì những giới
này là một sự tổn tại, sự tai hại lâu dài ñối với một người. Vì
vậy, ngũ giới không phải chỉ có ñộc nhất trong Giáo Pháp
của ðức Phật.176[106] Ngoài Giáo Pháp của ðức Phật , ngũ
giới này cũng ñược các vị ñạo sĩ, du sĩ ngoại ñạo177, các vị
Bồ-Tát hướng ñến Toàn Giác, và các vị Chuyển Luân
Vương giảng dạy [107].
ðức Phật cũng ñề cập ñến các giới: nói lời chia rẽ
(pisu6a-vācā), nói lời thô ác (pharusa-vācā), và nói chuyện
vô ích (samphappalāpa) như Nghiệp có thể cho quả tái sanh
vào các ác ñạo, tuy nhiên chúng trở nên khó giữ hơn khi
người ta giữ ngũ giới trong ñời sống hàng ngày. [108]
Theo cách này, nếu một người giữ ngũ giới trong
cuộc sống hàng ngày, và làm ăn sinh sống theo ñúng Chánh
Mạng, họ có thể tránh ñược những cảnh tái sanh bất hạnh, và
174

Giải thích ñiều này, VbhA.XVI.10.iii.770 ‘Tika-Niddesa-Va66anā’ (‘Mô Tả
về Ba Giải Thích’) DD.XVI.iii.2082 trích dẫn S.II.I.10 ‘Paccaya Suttam’
(‘Kinh Duyên’ Tương Ưng II): ‘Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất
hiện, vẫn hiện hữu là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy (Dhamma-99hitatā), pháp
quyết ñịnh tánh ấy (Dhamma Niyāmatā), y duyên tánh ấy (idappaccayatā)’.
175
VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Vaanā’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’)
DD.XVI.x.2082
176
Ibib.
177
Chẳng hạn, các vị Ba-la-môn gọi là Sahkha: xem lại ‘Bức Tranh Tưởng
Tượng’ trang 62.
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có ñược một sự tái sanh an vui trong cõi người hoặc thậm
chí cõi trời sau khi chết. 178
BÁT GIỚI
Cũng có những cận sự nam hay cận sự nữ nguyện giữ
bát giới (a99ha-sīja). Bát giới gồm: [109]
1. Tránh xa sự sát sanh (pā6ātipātā verama6ī: giới
này giống giới thứ nhất của ngũ giới.
2. Tránh xa sự trộm cắp hay lấy của không cho (adinn-ādā6ā verama6ī) : giới này giống giới thứ
hai của ngũ giới.
3. Tránh xa sự hành dâm (abrahma-cariyāverama6ī): giới này trong sạch hơn giới thứ ba
của ngũ giới. Nếu như trong ngũ giới, người giữ
giới không phạm vào tà dâm, thì ở ñây người giữ
giới không mắc vào bất kỳ loại hành vi dâm dục
nào. Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi
dưỡng dục vọng (kāma-cchanda).[110]
4. Tránh xa sự nói dối (musā-vādā- verama6ī): giới
này giống giới thứ tư của ngũ giới.
5. Tránh xa sự uống rượu & bia, là nhân sanh ra sự
cẩu thả, dễ duôi (surā-meraya-majja-pamāda99hānā-verama6ī): giới này giống giới thứ năm
của ngũ giới.
6. Tránh xa sự ăn sái giờ (vi-kāla-bhojanāverama6ī): người giữ giới này không ñược ăn từ
lúc chính ngọ cho ñến hừng ñông ngày hôm sau.
Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng
dục vọng (kāma-cchanda) và hôn trầm & thuỵ
178

Xem ghi chú cuối chương 124, trang 533.
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miên (thina-middha), và giúp nuôi dưỡng ñức tri
túc (santosa/santu99hi) và tiết ñộ trong ăn uống
(bhojane-mattaññutā).
7. Tránh xa sự múa, hát, ca nhạc, và xem những trò
giải trí khác (nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā-),
tránh xa việc ñeo nữ trang, dùng dầu thơm hay
mỹ phẩm ñể trang ñiểm (-mālā-gandha-vilepanadhāra6a-ma6dala-vibhūsan-a99hānā-verama6ī):
người giữ giới này không ñam mê ca nhạc và
những trò giải trí khác, dù tích cực (tự làm) hay
tiêu cực (xem hay nghe người khác làm). ðiều
này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng
tham, sân và si. Và người giữ giới cũng không
làm ñẹp cho thân bằng cách này hay cách khác
chủ yếu là ñể không nuôi dưỡng dục vọng và sự
kiêu mạn.
8. Tránh nằm giường cao, lớn, sang trọng (uccāsayana-mahā-sayanā veramaī): người giữ giới
này không ñam mê, thoả thích trong giường nằm
cao to sang trọng, và ngủ một mình. ðiều này
giúp họ không nuôi dưỡng dục vọng và hôn trầm
& thụy miên.
Tám giới này cũng vậy, không phải chỉ có ñộc nhất
trong Giáo Pháp của ðức Phật.179Chúng cũng ñược thực
hành bởi những con người hiền thiện ngoài Phật Giáo. [111]
Một số người tu tập bát giới như một cách sống, và một số
người tu tập chúng theo dịp, ñặc biệt vào những ngày Trai
Giới (Uposathas): chẳng hạn 30 và rằm mỗi tháng.[112] ðức
Phật gọi việc thực hành như vậy là A99h-ahga-samannāgata179

VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Va66anā’.
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Uposatha (Bát Phần Giới Tựu Bố Tát), [113] tức thực hành
trai giới có ñầy ñủ tám chi (giới). Và ngài giải thích rằng với
việc thực hành này, người ta ñang noi theo gương các bậc Ala-hán [114]. Quả của việc hành Bát Quan Trai này, ðức Phật
giải thích, ñược tái sanh an vui trong các cõi chư thiên, với
thọ mạng từ chín triệu năm cõi người ñến chín ngàn hai trăm
mười sáu triệu năm cõi người. Và ngài cũng nói rằng việc
thực hành này cũng sẽ là một trợ duyên cho Bất Lai Thánh
Quả, Nhất Lai Thánh Qủa, hoặc Nhập Lưu Thánh Quả. [115].
THẬP GIỚI
Ngoài ngũ giới và bát giới, còn có thập giới (dasasīja). Trong thập giới, các giới hầu như giống hoàn toàn bát
giới, với một vài thay ñổi như: việc tránh làm ñẹp cho thân
trở thành giới thứ tám, và tránh nằm giường cao lớn sang
trọng trở thành giới thứ chín. Và thêm vào giới thứ mười:
10. Tránh xa việc thọ nhận vàng, bạc (jātarūparajata-pa9iggahanā verama6ī): giới này không
chỉ nói tới vàng và bạc thôi, mà còn cả bất cứ
những gì liên quan ñến tiền như: tiền mặt, séc,
ngân phiếu, thẻ tín dụng,…[116]
Có tiền và sử dụng tiền không thể tách khỏi tham, sân
và si.[117] ðó là lý do vì sao không giữ tiền sẽ không nuôi
dưỡng tham, sân và si vậy.
Có một số người tại gia cư sĩ nguyện thọ trì thập giới,
và các vị Sa-di (sāma6era) theo truyền thống Phật Giáo
Nguyên Thuỷ (Theravāda) xuất gia bằng cách thọ mười giới
này. Ở ñây cũng vậy, mười giới không phải chỉ có ñộc nhất
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trong Giáo Pháp của ðức Phật.180
TỲ KHEO GIỚI
Học giới cao nhất là Tỳ kheo giới (bhikkhu-Sīla).
Trong tam học của vị Tỳ kheo thì Giới Học ñược xếp vào
hàng thứ nhất.181 ðức Phật gọi nó là Tăng Thượng Giới học
(adhi-sīja-sikkhā). Tỳ kheo giới là nền móng của ñời phạm
hạnh và là giới bốn loại thanh tịnh (catu-pārisuddhi-sīja: Tứ
Thanh tịnh Giới):182
1. Giới chế ngự theo Giới Bổn (Pātimokkhasa vara-sīja)183ñây là giới Tỳ kheo do ðức Phật
ban hành. Nó bao gồm hai trăm hai mươi bảy giới
chính và rất nhiều giới phối hợp.
2. Giới chế ngự các căn (indriya-sa vara-sīja): chế
ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn
và ý căn nhờ tác ý ñến ñề mục thiền chỉ hay thiền
minh sát của mình. Theo ñó phiền não sẽ không
khởi qua sáu căn.[118]
3. Giới nuôi mạng thanh tịnh (ājīva-pārisuddhisīja): Cũng như người tại gia cư sĩ phải tránh xa
tà mạng thế nào, vị Tỳ kheo cũng phải như
vậy[119]. Tà mạng ñối với một vị Tỳ kheo là nuôi
sống bằng cách phạm vào các giới trong Ba-la-ñềmộc-xoa [120].
180

Ibid.
Tam học của vị Tỳ kheo gồm: Giới học, ðịnh học và Tuệ học. Xem trích
dẫn ở ghi chú cuối chương 40, trang 49.
182
VsM.i.13 ff ‘Sīla-Niddeso’ (‘Giải Thích về Giới’) PP.1.42 ff
183
Chế ngự theo Giới Bổn: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 40, trang 49,
121 trang 532 và 248 Tập II.
181
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4. Giới liên quan ñến tứ vật dụng (paccayasannissita-sīja): Vị Tỳ kheo thọ nhận bốn món
vật dụng của mình từ ñức tin:
i)
y phục (cīvara)
ii)
thực phẩm (pi6wapāta)
iii)
chỗ nằm & ngồi (sen-āsana): ñây là một từ
Pāji chỉ trú xứ hay chỗ ở (như cốc, liêu…)
iv)
thuốc trị bệnh (gilāna-paccaya-bhesajjaparikkhāra).
Như một phần của học giới, vị Tỳ kheo phải quán
tưởng bốn món vật dụng của mình với như lý tác ý (yoniso
manasikāra). Chẳng hạn ðức Phật khuyên vị Tỳ kheo phải
quán tưởng về vật thực theo cách sau:184
Với như lý quán tưởng, ta dùng vật thực
này: ‘không phải ñể vui ñùa, không ñam mê vô ñộ,
không tự làm ñẹp mình, không phải ñể trang sức;
mà chỉ ñể thân này ñược bảo trì mạnh khoẻ, ñể
tránh sự tổn thương, ñể trợ duyên phạm hạnh .
Nhờ vậy, cảm thọ cũ (ñói bụng) ñược trừ; thọ mới
(bội thực) không sanh khởi; và sự nuôi mạng của ta
sẽ không bị khiển trách, ta sống ñược an lành.’185
Khi vị Tỳ kheo quán tưởng tứ vật dụng của
184

ðức Phật giải thích ñiều này trong M.I.i.2 ‘Sabb-Āsava-Sutta ’ (‘Kinh Tất
Cả Lậu Hoặc’, Trung Bộ I) và A.VI.vi.4 ‘Āsava-Sutta ’ (‘Kinh Lậu Hoặc’,
Tăng Chi VI). Và trong S.IV.xii.7 ‘Rath-Opama-Sutta ’ (‘Kinh Ví Dụ Mã Xa’
Tương Ưng IV), ngài xem việc quán tưởng này và sự tiết ñộ trong ăn uống
(bhojane mattaññutā) là như nhau.
185
Vui ñùa: như những cậu trai làng ăn vì cái thú ăn, hay ăn như một sự kiện
xã hội. ðam mê: ăn vì muốn ñược sức khoẻ và sức mạnh như những nhà lực
sĩ. Làm ñẹp mình: ăn (cho mập hay ốm) ñể nhìn cho hấp dẫn, như những cô
gái làng chơi…Trang sức: ñể nhìn cho duyên dáng như những nghệ sĩ, vũ
công…(VsM.i.18ff ‘Sīja – Niddeso’ (‘Giải Thích về Giới’) PP.i.89-94.
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mình theo cách này,186 vị ấy phát triển ñược ñức tri
túc, không ñòi hỏi nhiều từ nơi những thí chủ
(dāyaka) và những người quản lý (kappiya, người giữ
tịnh tài, tịnh vật và giúp ñỡ cho một vị sư trong công
việc hàng ngày). ðiều ñó có nghĩa rằng ñời phạm
hạnh (brahma-cariya) của vị ấy không mắc những
lầm lỗi hay bị khiển trách.
Bốn sự tu tập thanh tịnh hay tứ thanh tịnh giới của vị
Tỳ kheo này chủ yếu giúp vị ấy kiểm soát ñược tâm, nhằm
ngăn ngừa những nghiệp có gốc ở tham, sân, và si. Theo
cách ñó, tăng thượng giới học giúp cho việc tu tập thiền chỉ
của vị Tỳ kheo mà ðức Phật gọi là tăng thượng tâm học
(adhi-citta-sikkhā)[121] . Tất nhiên nó cũng giúp cho vị Tỳ
kheo trong việc tu tập minh sát mà ðức Phật gọi là tăng
thượng tuệ học (adhi-paññā-sikkhā).187 Thêm nữa, khi một
186

Xem thêm trích dẫn ở ghi chú cuối chương 24, trang 44 trên.
VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Va66anā’ (‘Mô Tả về Ba Giái Thích’)
DD.XVI.x.2082 giải thích: ‘Nhưng giơí thuộc chế ngự theo giới bổn
(pātimokkha) vượt xa tất cả giới, và chỉ khi một ñức Như Lại xuất hiện nó mới
có mặt, và khi không có ñức Như Lai nó không có mặt; và chỉ chư Phật Chánh
ðẳng Giác mới làm sáng tỏ nó. Làm sáng tỏ nó như vầy: “ðối với tiêu chuẩn
này, ñiều này là phạm tội” là lãnh vực ñộc nhất của chư Phật, là năng lực của
chư Phật.’ Ibid.2058 giải thích ba tăng thượng học của vị Tỳ kheo: ‘Cũng như,
so với một cây dù hay cây cờ cỡ nhỏ, thì cái dù hay cây cờ cỡ lớn ñược gọi là
cây dù thượng hạng, cây cờ thượng hạng, cũng vậy, so với ngũ giới và thập
giới, thì giới Pātimokkha (Tỳ kheo giới) này là giới cao thượng hơn (tăng
thượng giới), và so với bát thiền chứng của ñịnh hiệp thế, thì bát thiền chứng
dựa căn bản trên Minh Sát ñược gọi là tăng thượng tâm (ñịnh), và so với
Nghiệp Sở Hữu Trí, thì minh sát trí, ðạo Trí và Quả Trí ñược gọi là tăng
thượng tuệ.’
187
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vị Tỳ kheo giữ các học giới một cách cẩn mật,[122] Chánh
pháp có thể ñược duy trì trong một thời gian dài.[123]
Tất cả những loại giới khác nhau này ñều ngược lại
với tham và sân; và có gốc trong vô tham (a-moha) và vô
sân (a-dosa). Nếu chúng ta thực hành giới không có ñức tin
nơi Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Ñā6a), thì nghiệp
ñó là ly trí (ñā6a-vippayutta), và nhị nhân (dvi-hetuka). Nếu
chúng ta thực hành giới với ñức tin hay với sự hiểu biết về
Nghiệp (Nghiệp Sở Hữu Trí), thì nghiệp ñó hợp với trí
(ñā6a-sampayutta) và tam nhân (ti-hetuka).
NHỮNG VẬN HÀNH CỦA GIỚI HỌC
LY TRÍ
Chẳng hạn, ñối với trẻ em, việc tu tập giới hợp với trí
hiểu biết về nghiệp là ñiều rất hiếm. Thường thường trẻ em
thực hành giới vì chúng muốn bắt chước cha mẹ chúng, hay
bởi vì cha mẹ chúng bảo chúng phải làm như vậy, hay vì
chúng thích ñược khen ngợi khi giữ giới.
Người ta cũng có thể giữ giới không sát sanh không
phải vì tu tập giới mà vì lòng từ ái, không muốn làm hại kẻ
khác. Và một người có thể giữ giới có chọn lựa. Chẳng hạn
họ có thể tránh giết những người của một chủng tộc, một tôn
giáo, hay của một quốc gia nào ñó, song họ vẫn giết những
người của một chủng tộc, hay tôn giáo, hay quốc gia khác.
Một người có thể tránh giết hại những người không làm ñiều
gì phạm ñến bản thân mình, ñến gia ñình, bạn bè hay thân
quyến của mình,… song họ vẫn sẽ giết những ai ñã làm ñiều
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gì phạm ñến bản thân họ, gia ñình họ…188 Họ cũng có thể
tránh giết người, song vẫn giết các chúng sanh khác như cá,
chim, chuột, và các loài côn trùng. Hoặc có thể, người ta
mong muốn bảo vệ sự sống của một con vật mà họ xem là
ñẹp hay có lợi: chẳng hạn, một con chim ưng, hay ñại bàng,
một con cá heo hay cá voi, một con cọp hay sư tử, một con
voi hoặc ñười ươi, thậm chí chỉ là một con bướm. Song họ
không muốn bảo vệ như vậy ñối với những con vật mà họ
xem là xấu xí: chẳng hạn, một con kên kên hay con quạ, một
con cá mập, một con dã can hay cáo, một con chuột hay một
con gà rừng, một con ong vò vẽ hay một con muỗi... Tương
tự, có thể vì lòng bi mẫn người ta tránh ăn thịt heo, thịt bò,
và thịt các loài gia cầm như gà, vịt…, song họ vẫn ăn cá vì
những lý do sức khoẻ, thay vì bi mẫn.
Người ta cũng có thể tu tập giới vì một sự hiểu biết
rất khôi hài, chẳng hạn như họ tránh sát sanh, trộm cắp, tà
dâm và nói dối, nhưng vẫn uống rượu và bia,…Hoặc người
ta cũng có thể tu tập giới vì coi ñó là phong tục và truyền
thống, hay vì tôn giáo của họ bảo phải làm như vậy. Người
ta cũng có thể tu tập giới vì họ muốn ñược danh thơm, và
188

VsM.i.12 ‘Sīja-Ppabheda-Kathā’ (‘Luận Về Sự ða Dạng của Giới’)
PP.i.31 giải thích rằng có giới bị giới hạn (pariyanta) bởi lợi ñắc, danh vọng,
quyến thuộc, tay chân, và sinh mạng, và có giới không bị giới hạn
(apariyanta). Bộ Luận này trích dẫn PsM.I.ii.37 ‘Sījamaya-Ñā6a-Niddeso’
(‘Giải Thích về Giới-Bao Gồm Trí’) PD.I.ii.258: ‘Ở ñây, một người với lợi ñắc
là căn bản, với lợi ñắc là nhân, với lợi ñắc là lý do, vượt qua hay vi phạm một
học giới ñã thọ: giới như vậy ñã bị giới hạn bởi lợi ñắc (chẳng hạn, xem ghi
chú 190, trang 152.’ ðối với những giới hạn khác cần phải hiểu theo cách
tương tự . PsM.ibid. giải thích rằng giới như vậy kể như ñã vỡ vụn, không
ñược bậc trí khen ngợi, không bền vững, không dẫn ñến ñịnh, không phải là
căn bản cho bất-hối, an lạc, minh và hạnh,…và không dẫn ñến Niết-bàn. Giới
không bị giới hạn thì ngược lại.
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kính trọng. Và thậm chí người ta có thể tu tập giới vì sợ bị
khiển trách. Việc tu tập giới của một người có thể là ly trí
(ñā6a-vippayutta) theo nhiều cách như vậy.189
Cho dù những tâm qua ñó một người tránh làm các
ñiều ác có thể là ly trí, hay không có sự hiểu biết về những
vận hành của nghiệp, thì cũng không vì lý do ñó mà những
tâm ấy phối hợp với vô minh và tà kiến. Như ñã giải thích ở
trên, một tâm thiện không thể nào phối hợp với vô minh.
Nhưng vào những lúc khác một người có thể chấp giữ tà
kiến. Chẳng hạn người ta có thể tin rằng không có quả của
việc làm ác và thiện, hoặc tin rằng vào lúc chết, con người
hoàn toàn huỷ diệt (chết là hết), hoặc người ta có thể tin rằng
các cõi chư thiên và ñịa ngục chẳng qua chỉ là huyền thoại
hoặc phép ẩn dụ cho những tâm bất thiện. Hoặc họ có thể tin
rằng ngũ giới, bát giới, thập giới, Tỳ kheo giới chỉ là những
nét văn hoá của Ấn ðộ cổ xưa. Khi ñã không có niềm tin và
trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, tất nhiên sẽ
không có sự sợ hãi về một tái sanh xấu, và cũng không có sự
sợ hãi về vòng luân hồi. Và như vậy việc tu tập giới một
cách ñúng ñắn sẽ là ñiều rất khó.
Khi một người tu tập giới không có niềm tin hay trí
hiểu biết về những vận hành của nghiệp như vậy, việc giữ
giới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu gặp những chuyện phiền
phức, họ rất dễ ñầu hàng. Chẳng hạn, khi phát hiện sâu bọ
hay côn trùng trong nhà mình, có thể họ chọn giải pháp dễ
nhất: giết chúng, hoặc bảo người khác giết chúng. Cũng có
khi họ uống rượu, bia trong các dịp chiêu ñãi bạn ñồng
nghiệp, hoặc vui thú cùng bạn bè,…, vì ñó là ñiều mọi người
mong ñợi. Khi công bố những thu nhập có thể bị ñóng thuế,
189

Về các danh pháp của những tâm này, xem bảng ‘3a: Danh Pháp của Tâm
Ly Trí’ , trang 129-131.
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và khi làm ăn mua bán, nói dối là chuyện rất dễ, với cớ rằng
họ phải kiếm sống, hoặc với cớ rằng mọi người ai cũng làm
thế cả.190
Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tránh những ñiều ác
vẫn là thiện nghiệp, và nếu nó ñược xen kẽ bởi những tâm
thiện, thậm chí nó vẫn có thể là thiện nghiệp cao thượng
(ukka99ha). Nhưng khi nó không kết hợp với trí hiểu biết về
những vận hành của nghiệp (ly trí), nó sẽ kém cao thượng
hơn, vì khi ấy nó chỉ là thiện nghiệp nhị nhân, tức chỉ phối
hợp với vô tham và vô sân. Khi nghiệp ít sức mạnh như vậy
thì quả cũng sẽ ít sức mạnh.
HỢP TRÍ
Khi sự tu tập giới của một người ñược kết hợp với trí
(ñā6a-sampayutta), nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với trí ñó,
người ta thấy sợ làm ñiều ác, bởi vì họ không muốn gánh
chịu những hậu quả của bất thiện nghiệp. Với trí hiểu biết về
những vận hành của nghiệp, người ta biết rằng tà hạnh
không chỉ ñưa ñến một tái sanh xấu trong ñời sau, mà ngay
trong kiếp hiện tại, nó còn ñem lại sự bất an, bất hạnh, và
thiếu tự tin.[124] Với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp người ta biết rằng thọ trì việc tu tập càng cao, họ
càng có ñược nhiều an vui, hạnh phúc và tự tin hơn. Họ biết
ñiều ñó chắc chắn sẽ xảy ra. Người ta cảm nhận ñược những
thiện pháp ñi kèm theo tâm thiện như: tàm (hiri-hổ thẹn tội
lỗi), quý (ottappa-ghê sợ tội lỗi), tịnh thân (kāya-passāddhi),
tịnh tâm (citta-passaddhi), niệm (sati), tín (saddhā): tóm lại,
một trạng thái hoàn toàn an lạc (sukha). Lạc này rất quan
trọng nếu một người muốn thành công trong phước nghiệp
190

ðây là giới bị giới hạn bởi lợi ñắc. Xem ghi chú 188 ở trên.

154

Vận Hành của Nghiệp

sự thứ ba, ñó là trong việc tu thiền (bhāvanā) [125]. Những
lợi ích từ việc tu tập giới chắc chắn sẽ xảy ra trong kiếp hiện
tại và trong tương lai này, là lý do tại sao ðức Phật giải thích
rằng chúng ta nên quán tưởng trên Nghiệp Sở Hữu Trí mỗi
ngày: 191[126]
"Ta là chủ nhân của nghiệp (kamma-ssakomhi), là
kẻ thừa tự của nghiệp (kamma-dāyāko), nghiệp là thai tạng
(kamma-yoni, do nghiệp sanh), nghiệp là quyến thuộc
(kamma-bandhu), nghiệp là ñiểm tựa (kamma-pa9isara6o).
Phàm nghiệp nào ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự
nghiệp ấy" 192
Giới với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp
như vậy sẽ mạnh hơn.193Tại sao? Bởi vì sự hiện diện của trí
tuệ có nghĩa rằng tâm ñó là tâm tam nhân (ti-hetuka), có gốc
trong vô tham, vô sân và vô si.194Tâm ñó luôn luôn làm cho
một thiện nghiệp mạnh hơn.[127]
Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là giới hợp trí của một người
ñã ñạt ñến Thánh ðạo Trí (Ariya-Magga-Ñā6a) và Thánh
Quả Trí (Ariya-Phala-Ñā6a), tức một vị Thánh ðệ Tử. Sự
sanh khởi của ðạo Trí là sự sanh khởi của Bát Thánh ðạo
(Ariya A99h-Ahgika Magga): [128]

191

A.V.II.i.7 ‘Abhiha-Paccavekkhitabbahāna-Suttam’ (‘Kinh Những ðiều
Phải Luôn Luôn Quán Tưởng’)
192
Cũng xem trích dẫn trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trang 578/Tập II
193
ðây là giới không bị giới hạn: xem ghi chú 188 ở trên.
194
Về các danh pháp của loại tâm như vậy, xem bảng ‘3b: Danh Pháp của
Tâm Hợp Trí’ trang 132.
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1) Chánh Kiến
5) Chánh Mạng
2) Chánh Tư Duy 6) Chánh Tinh Tấn
3) Chánh Ngữ
7) Chánh Niệm
4) Chánh Nghiệp 8) Chánh ðịnh
Với sự sanh khởi của tám Thánh ðạo này, ba chi
phần của giới: (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng)
sẽ ñoạn trừ hoàn toàn tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Người
ñã ñoạn trừ tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng sẽ không thể còn
cố ý sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bia
nữa…Và trên hết, Chánh Kiến sẽ ñoạn trừ tà kiến.[129] ðắc
ñược ðạo Trí này cũng có nghĩa là người ấy ñã ñạt ñến
Nhân Duyên Phân Biệt Trí (Paccaya-Pariggaha-Ñā6a). Với
trí ñó, người ấy sẽ phân biệt (quán) ñược các kiếp sống quá
khứ và tương lai, và cũng sẽ biết và thấy ñược những vận
hành của nghiệp, nghĩa là thấy ñược một nghiệp nào ñó chín
mùi sau khi chết, tạo ra thức tái sanh và các uẩn mới như thế
nào. Sau khi ñã biết và thấy những vận hành của nghiệp theo
cách này người ấy không thể còn chấp giữ vào bất cứ tà kiến
nào ñược nữa.[130] Và với sự sanh khởi của Nhập Lưu Thánh
ðạo Trí, giới của người ấy không những có ñủ tam nhân, mà
người ấy chắc chắn không bao giờ còn tái sanh vào ñịa ngục,
ngạ quỷ, hay súc sanh giới nữa. Với sự sanh khởi của Bất
Lai Thánh ðạo Trí, người ấy chắc chắn không bao giờ còn
tái sanh trong cõi dục trở lại. Và với sự sanh khởi của A-lahán Thánh ðạo Trí, người ấy chắc chắn không còn phải tái
sanh trở lại bằng bất cứ cách nào và ở bất cứ nơi ñâu.195
Tuy nhiên, trước khi ñiều ñó xảy ra, một yếu tố quan
trọng thêm nữa trong giới của một người là tình trạng hạ liệt
(omaka) hay cao thượng (ukka99ha)khi người ấy giữ giới.
195

ðể biết thêm chi tiết, xem ‘ðạo & Quả’ Tập II.
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GIỚI HẠ LIỆT
Cái gì làm cho giới của một người thành hạ liệt? Nếu,
trước hoặc sau tâm tiết chế, tâm người ấy phối hợp với các
pháp bất thiện, ñó là giới hạ liệt. Như ñã giải thích ở trên,
khi giới của một người không kết hợp với trí hiểu biết về
những vận hành của nghiệp, có thể sự tiết chế (tránh không
làm ñiều ác) của họ luôn luôn mang tính chọn lựa hoặc tuỳ
hứng. Tại sao? Bởi vì liền trước hoặc sau sự tiết chế, thường
sẽ là những tâm căn tham. ði xa hơn nữa, ñó có thể là sự
không tiết chế, vì tâm ấy là tâm căn tham, hoặc tâm căn sân.
Chẳng hạn, người ta có thể tránh giết một con bướm, vì họ
nghĩ nó ñẹp: nghĩ con bướm ñẹp là tâm căn tham. Trái lại,
người ta có thể cố gắng giết những con muỗi hay gián vì
nghĩ chúng có hại, ñó là những tâm căn sân. Như vậy, sự tiết
chế của họ bị xen lẫn bởi tham, sân và si. Một người có thể
tránh ăn cắp của người trong gia ñình mình, người cư ngụ
trong làng của mình, hay người trong xứ của mình: tâm
tránh ăn cắp ñó là tâm lừa ñảo, thuộc căn tham. Nhưng một
người có thể vui vẻ ăn cắp của người trong gia ñình khác,
làng khác, hay xứ sở khác: ñó là tham, sân và si. Nguyên tắc
này áp dụng cho tất cả những ví dụ chúng tôi ñưa ra ñể làm
rõ việc giữ giới mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thường
thường, những tâm ñó là những tâm không phối hợp với trí
hiểu biết về những vận hành của nghiệp. Nhưng ñôi khi nó
cũng có thể phối hợp với trí ấy. Chẳng hạn, một người có thể
nghĩ: ‘ðể sau, ñể sau ñi! Hiện giờ tôi còn phải chăm lo cho
gia ñình, chăm lo cho tài sản của tôi. Khi lớn tuổi hơn, tôi có
thể tu tập giới tốt hơn.’ Hay: ‘Khi tôi ñi dự khoá thiền, hay
sống trong một ngôi chùa, tôi có thể tu tập giới ñúng ñắn
hơn.’ Giới tùy tiện như vậy bị ñan xen bởi những tâm căn
tham và căn sân, khiến cho nó trở thành hạ liệt.
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Cũng có sự thọ giới mang tính hạ liệt. Chẳng hạn,
một người có thể thọ giới một cách miễn cưỡng. Do một
quan niệm nào ñó, người ta có thể nghĩ thọ giới là chuyện lỗi
thời, cổ hủ và do ñó không thọ; do kiêu mạn, một người có
thể không thích ñọc nghi thức xin giới nơi một vị Tỳ kheo;
hay do một quan niệm nào ñó người ta có thể không thích
phải học những nghi thức bằng tiếng Pāji. Nhưng một người
có thể do bạn bè hay gia ñình thúc giục ñi thọ giới, và người
ấy cảm thấy xấu hổ không muốn ñể cho mọi người biết rằng
mình không muốn giữ giới. Vì thế, miễn cưỡng người ấy ñi
ñến một vị Tỳ kheo, miễn cưỡng người ấy học nghi thức thọ
giới bằng Pāji, và miễn cưỡng người ấy thọ giới. Như vậy,
việc thọ giới của người ấy bị ñan xen bởi những tâm bất
thiện phối hợp với tà kiến (căn tham),và với sự chán ngán,
bất mãn (căn sân). Sau ñó, người ấy nhớ lại và tự nhắc nhở
mình rằng mình là một người ñã thọ giới, dù bất mãn nhưng
người này vẫn tiếp tục giữ giới.
Cũng vậy, trong một ngày người ta sẽ gặp rất nhiều
cơ hội ñể phạm giới. Chẳng hạn, một con muỗi bay ñến, và
ñậu trên cánh tay bạn. Khi bạn tránh giết nó một cách có ý
thức, các tâm thiện phát sanh, nhưng bạn cũng có thể làm
ñiều ñó một cách miễn cưỡng, vì thực lòng bạn vẫn muốn
giết con muỗi. Ví dụ khác là một người miễn cưỡng thọ trì
bát quan trai giới trong một ngày: cả ngày hôm ñó anh ta hay
cô ta chán nản và không vui, mong muốn cho mau hết ngày.
Như vậy, anh ta hay cô ta ñã tu tập giới một cách miễn
cưỡng, nôn nóng, và không hoan hỷ.
Ở ñây, một lần nữa chúng tôi dẫn lại ví dụ về ñức Bồ
Tát196, khi ngài còn là một vị ñạo sĩ tên Ka6hadīpayana, mà
trước ñây chúng tôi ñã ñề cập việc ngài công bố sự thực ñể
196

Xem “Những Vận Hành của Bố Thí Ly Trí”, trang 128.
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cứu mạng ñứa bé bị rắn ñộc cắn. Lời công bố sự thực của
ngài cho thấy rằng chỉ tuần lễ ñầu làm ñạo sĩ ngài sống ñời
phạm hạnh một cách vui vẻ, với ước nguyện tạo phước
(puññ-atthiko). Sau ñó, ngài sống ñời phạm hạnh, và thực
hành jhāna (thiền ñịnh) một cách miễn cưỡng, không có
niềm tin. ðiều ñó có nghĩa rằng ngài ñã thực hành thiện giới
và ñịnh với sự bất mãn: vì vậy cả hai căn bản cho việc tác
phước này trở thành hạ liệt, hơn năm mươi năm.
Thiện giới là hạ liệt khi một người giữ giới vì mong
muốn ñược nổi tiếng, vì mong muốn ñược lợi lạc vật chất,
hay vì muốn ñược tái sanh an vui trong tương lai. Và cũng là
hạ liệt nếu một người trở nên kiêu căng tự phụ với thiện giới
của mình, và khinh thường những người không giữ ñược
giới như mình.
Trên ñây là những ví dụ cho thấy giới và nghiệp tiết
chế của một người có thể bị ñan xen bởi vô số những tâm
bất thiện có gốc ở tham, sân và si như thế nào. Và ñiều ñó
làm cho giới của họ trở thành hạ liệt ra sao. Nếu một người
không hiểu những vận hành của nghiệp, thì giới của họ
không phối hợp với vô si, và trở thành hạ liệt, nhị nhân (dvihetuka): ñiều ñó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân
(ahetuka). Nếu một người hiểu những vận hành của nghiệp,
giới của họ cũng ñược phối hợp với vô si, song ngay cả như
vậy sự xen lẫn của vô vàn tâm bất thiện vẫn khiến nó trở
thành giới hạ liệt, tam nhân (ti-hetuka): ñiều ñó có nghĩa
rằng tâm quả sẽ chỉ là nhị nhân (dvi-hetuka) mà thôi.
GIỚI CAO THƯỢNG
Vậy, cái gì làm cho giới của một người trở thành cao
thượng (ukka99ha)? Nếu, trước hoặc sau những tâm tiết chế,
tâm một người phối hợp với các pháp thiện, thì ñó là giới

Pa-Auk Tawya Sayadaw

159

cao thượng.197
Chẳng hạn, một người có thể tránh giết một con muỗi
hay một con gián với niềm vui giống như khi họ tránh giết
một con bướm. Tại sao? Bởi vì giới thứ nhất bao hàm tất cả
chúng sinh chứ không chỉ những con vật mà chúng ta nghĩ là
ñẹp thôi. Cũng vậy, một người tránh trộm cắp tài sản của
những người thuộc gia ñình khác, hay của những người
thuộc làng khác, hay của những người thuộc xứ sở khác, với
niềm hoan hỷ như khi họ tránh lấy tài sản của những người
trong gia ñình mình, làng xóm mình, hay xứ sở mình. Theo
cách này, giới của một người trở thành cao thượng, bởi vì nó
không mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thông thường ñiều
này là do giới ñược phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Kế tiếp là thọ giới cao thượng. Một người có thể hoan
hỷ ñi ñến một vị Tỳ kheo và kính cẩn thỉnh cầu ñược thọ
giới theo ñúng nghi thức. Với tâm hoan hỷ người ấy nghiêm
trang quỳ trước vị Tỳ kheo, chắp tay, và ñọc Tam Quy một
cách thành kính và hoan hỷ. Sau ñó, cũng với tâm hoan hỷ,
thành kính và kiên quyết người ấy tuyên bố sự thọ trì từng
học giới một của mình. Chẳng hạn, giới thứ nhất:
Pā6ātipātā verama6i sikkhā-pada samādiyāmi.
Con xin thọ trì học giới tránh xa sự sát sanh.
Sau khi ñã thọ trì các học giới theo cách này, người
ấy có ñược một nội tâm hoan hỷ. Sau ñó, nhờ ghi nhớ và
luôn tự nhắc nhở mình là người ñã thọ giới, người ấy có thể
củng cố cho sự thọ giới của mình với niềm hân hoan và kiên
ñịnh. Trong cuộc sống hàng ngày, người ấy chắc chắn sẽ gặp
197

Cũng xem giải thích trong MA về việc tại sao trước hoặc sau sự tiết chế hay
tránh sát sanh khiến cho thiện nghiệp của một người trở thành cao thượng: ghi
chú ở bài ‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’ trang 578 Tập.II.
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những cơ hội ñể phạm giới. Chẳng hạn, một con muỗi bay
ñến, và ñậu trên cánh tay người ấy. Với tâm hoan hỷ, người
ấy không giết nó, mà vẫy nhẹ ñuổi nó ñi một cách có ý thức.
Người ấy cũng có thể khởi lên ước muốn nói dối, nhưng với
tâm hoan hỷ người ấy không ñể nó thể hiện ra bằng lời. Như
vậy, ghi nhớ và tự nhắc nhở mình những ñiều nên tránh, nếu
ñược làm thường xuyên có thể phát sanh tâm hoan hỷ. Và
việc duy trì thiện giới ñược xem là cao thượng nhất nếu một
người xuất phát từ ước nguyện muốn ñạt ñến A-la-hán thánh
quả mà thực hiện nó với ý nghĩ: ‘ðiều này cần phải ñược
làm.’
Trên ñây là những ví dụ cho thấy giới của một người
có thể ñược ñan xen với vô vàn tâm thiện kết hợp với vô
tham, vô sân, và hỷ (pīti) như thế nào. Nếu một người không
hiểu những vận hành của nghiệp, ñó là ly trí, nó làm cho giới
của họ trở thành cao thượng nhưng nhị nhân (dvi-hetuka): và
ñiều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân.
Nếu một người hiểu biết những vận hành của nghiệp, ñó là
hợp trí hay vô si, nó làm cho giới của họ trở thành cao
thượng, tam nhân (ti-hetuka): và ñiều này cũng có nghĩa
rằng tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân.198
Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng bao lâu người ta
chưa ñạt ñến một Thánh ðạo và Thánh Quả nào, Chánh
Kiến về Ngiệp Sở Hữu của họ vẫn không chắc chắn. Vì do
tham, sân và si, họ có thể không còn giữ Chánh Kiến; thậm
chí còn chấp theo tà kiến nữa là khác.199 Chỉ có Nhập Lưu
198

Chi tiết, xem ‘Bảng 1f: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và
Tâm Quả Tục Sanh của Chúng’, trang 125.
199
Tà kiến: sự vắng mặt của Chánh Kiến không nhất thiết có nghĩa là tà kiến
có mặt, vì tà kiến chỉ sanh với các tâm căn tham và sân mà thôi. Xem bảng
2a/2b/2c, trang 93/95/97 ở trên.
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Thánh ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga-Ñā6a) mới làm cho
Chánh Kiến của một người trở thành chắc chắn, vì lúc ñó
người ấy ñã thấy ñược những vận hành của nghiệp một cách
trực tiếp. ðó là lý do vì sao bậc Thánh Nhập Lưu không thể
nào phạm ngũ giới. Như vậy, giới cao thượng nhất ít nhất
cũng phải phối hợp với Nhập Lưu Thánh ðaọ Trí.200
ðiều ñó ñã kết luận phần giải thích của chúng tôi về
phước nghiệp sự thứ hai, ñó là giới (sīa).
TU THIỀN
Phước nghiệp sự thứ ba là tu thiền (bhāvanā). Có hai
loại thiền [131]: thiền chỉ hay thiền ñịnh (samatha bhāvanā)
và thiền minh sát (vipassanā bhāvanā).
THIỀN ðỊNH
Thiền ñịnh nhằm mục ñích phát triển một sự tập trung
mạnh mẽ và ñầy năng lực (còn gọi sự nhất tâm [132]) trên
một ñối tượng: hoặc bằng cận ñịnh (upacāra-samādhi) hoặc
bằng an chỉ ñịnh (appanā-samādhi). An chỉ ñịnh cũng còn
gọi là bậc thiền (jhāna).201Có tám bậc thiền; bốn bậc thiền
sắc giới (rūpa-jjhāna), và bốn bậc thiền vô sắc (arupajjhāna).202Chúng cũng còn ñược gọi là tám thiền chứng
200

Xem ‘Nhập Lưu’, Tập.II.
Xem bảng ‘5d: Tiến Trình Chứng Thiền’, trang 359.
202
Bốn thiền vô sắc có cùng số danh pháp như tứ thiền (bậc thiền thứ tư của
thiền sắc giới); sự khác nhau nằm ở chỗ chúng dựa trên một ñối tượng phi vật
chất (vô sắc) mà thôi. Vì thế, ðức Phật mô tả tứ thiền và bốn bậc thiền vô sắc
là bất ñộng (āneñja). Xem M.II.ii.6 ‘Laukik-Opama-Sutta¥’ (‘Kinh Ví Dụ
Con Chim Cáy’) (Ở ñây, này Udayi, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ... chứng và trú
Thiền thứ tư. Thiền này, này Udayi, Ta nói là không ở trong tình trạng dao
201
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(a99ha-samāpatti). Tám thiền chứng không phải chỉ có ñộc
nhất trong Giáo Pháp của ðức Phật. Ngoài Giáo Pháp của
ðức Phật 203, các vị ñạo sĩ và du sĩ ngoại ñạo, các vị Bồ Tát
hướng ñến sự Toàn Giác, và các vị Chuyển Luân Vương,
cũng dạy những thiền này.204Chẳn hạn, ñức Bồ Tát của
chúng ta ñã học bốn thiền sắc giới và ba bậc thiền vô sắc ñầu
từ ñạo sĩ Ājāra Kālāma, và sau ñó ngài cũng học thiền vô
sắc thứ tư từ nơi ñạo sĩ Uddaka Rāmaputta.205Thiền này
ñược gọi là thiền y cứ luân hồi (va99a-pādikā-jhāna), tức
thiền ñể ñạt ñến một sự tái sanh cao hơn, ñể ñược tiếp tục
trong vòng tái sanh luân hồi.206 Ngoài Giáo Pháp của ðức
Phật, cũng có những người dùng thiền của họ ñể phát triển
các năng lực thần thông (abhiññā): bay trên hư không, ñi
trên mặt nước, …207Hay ñể phát triển thiền làm căn bản cho
ñộng [bất ñộng].)/M.III.1.6 ‘āneñjasappāya-Sutta ’ (‘Kinh Bất ðộng Lợi
Ích’). Không cần phải nói, các thiền vô sắc vẫn là các thiền hiệp thế. Chi tiết,
xem VsM.x ‘Ā-Rūpa-Niddesa’ (‘Mô Tả ðịnh Vô Sắc’).
203
VbhA.XVI.x.3.770 “Tika-Niddesa-Vaanā’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’)
DD.XVI.x.2085.
204
Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 111, trang 527/Tập.II
205
ðề cập ở ‘Trọng Nghiệp Thiện’, trang 351.
206
Xem ghi chú cuối chương 198, trang 563.
207
thần thông: có sáu. Năm thuộc hiệp thế: 1) Biến Hoá Thông: một thân hoá
thành nhiều thân, nhiều thân hoá thành một thân; ñi xuyên qua tường, núi như
ñi qua hư không; ñộn thổ như ñộn thuỷ; ñi trên nước như ñi trên ñất; ngồi kiết
già bay qua hư không; lấy tay sờ mặt trăng, mặt trời; thân bay lên cõi phạm
thiên; 2) Thiên Nhĩ Thông: có thể nghe ñược tiếng chư thiên cũng như loài
người ở xa cũng như ở gần; 3) Tha Tâm Thông: ñọc ñược tâm của người khác;
4) Túc Mạng Thông: có thể nhớ ñược nhiều trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp
và hoại kiếp; 5) Thiên Nhãn Thông: có thể thấy ñược các chúng sinh tái sanh
theo nghiệp của họ như thế nào. Lậu Tận Thông: thần thông thứ sáu thuộc siêu
thế, là sự ñoạn trừ của các lậu hoặc (dục lậu/hữu lậu/kiến lậu và vô minh lậu),
vốn là A-la-hán Thánh Quả. Ở ñây, thần thông thứ 4, 5 và 6 cũng ñược gọi là
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sát (vipassanā-pādaka-jjhāna), tức phát triển thiền ñể thể
nhập vào sự thực cùng tột (chân ñế) cho việc thực hành minh
sát,208ñây là nét ñặc thù trong Giáo Pháp của một ðức
Phật.Tại sao? Bởi vì thiền minh chỉ có duy nhất trong Giáo
Pháp của ðức Phật mà thôi209.
ðức Phật ñưa ra bốn mươi ñề mục cho thiền chỉ:210
♦ Mười ñề mục kasias: ñất, nước, lửa, gió, kasias
xanh, vàng, ñỏ, trắng, kasia ánh sáng, và kasia hư
không.
♦ Mười ñề mục bất tịnh (asubha): ñó là mười loại tử
thi, như tử thi trương phồng, tử thi xanh ñen, tử thi
chỉ còn là bộ xương.
♦ Mười tuỳ niệm (anussati): chẳng hạn, tuỳ niệm
Phật, tuỳ niệm Pháp, tuỳ niệm Tăng, tuỳ niệm sự
chết, niệm ba mươi hai thể trược, và niệm hơi thở
(ān-āpāna-ssati).
Tam Minh (te-vijjā). ðức Phật giải thích những thần thông này trong Kinh SaMôn Quả của Trường Bộ (‘Sāmaññā-Phala-Sutta ’) D.i.2
208
VsM.xi.362 ‘Samādhi-ānisa sa-Kathā’ (‘Luận về những Lợi Ích của
ðịnh’) pp.xi. 121 liệt kê năm lợi ích có ñược từ việc phát triển ñịnh. Lợi ích
thứ hai trong ñó là (thiền) ñược dùng như căn bản cho minh sát: ‘Khi hàng
phàm nhân và bậc Thánh Hữu Học (những vị chưa phải là Bậc A-la-hán) phát
triển ñịnh với ý nghĩ “Sau khi xuất khỏi thiền này ta sẽ luyện tập minh sát với
tâm có ñịnh,” thời sự phát triển an chỉ ñịnh cung cấp cho họ lợi ích của minh
sát bằng cách phục vụ như nhân gần cho minh sát, và ñối với cận ñịnh cũng
như vậy.’ ðiều này ñược theo sau bằng sự trích dẫn từ bài ‘Kinh ðịnh’ của
Tương Ưng Kinh (‘Samādhi Sutta ’) S.III.I.1.5. Cũng xem ghi chú 215, trang
164, và ghi chú cuối chương 182, trang 557.
209
VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Vaanā’.
210
VsM.iii.47 ‘Kamma-hāna-Ggahaa-Niddeso’ (‘Giải Thích về việc Nhân
ðề Mục Thiền’) PP.iii.104-105. ðể biết chi tiết, xem ‘Phụ Lục 1: Bốn Mươi
ðề Mục Thiền’, cuối Tập I/II.
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♦ Bốn phạm trú (Brahma vihāra): từ (mettā), bi
(karu6ā), hỷ (muditā) và xả (upekkhā).
♦ Bốn vô sắc (ārūpa)211: không vô biên xứ, thức vô
biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ.
♦ Một tưởng: tưởng vật thực (bất tịnh).
♦ Một xác ñịnh: thiền tứ ñại.
Với một số trong những ñề mục thiền này, người ta
chỉ có thể phát triển ñược cận ñịnh. Còn ña số trong ñó,
chẳng hạn, mười kasi6as và niệm hơi thở,…người ta có thể
phát triển ñược cả cận ñịnh lẫn an chỉ ñịnh. Cận ñịnh rất gần
với jhāna (bậc thiền), và an chỉ ñịnh chính là jhāna.212
TỨ THIỀN VÀ NGŨ THIỀN
ðức Phật xếp loại các jhānas (bậc thiền) theo hai
cách: thiền bốn bậc hay tứ thiền (catuka-jjhānas), và thiền
năm bậc hay ngũ thiền (pañcaka-jjhānas).
Trong các bài kinh (suttas), ðức Phật thường nói về
thiền bốn bậc. Chẳng hạn, trong Kinh ðại Niệm Xứ, ngài
mô tả Chánh ðịnh (Sammā-Samādhi) như tứ thiền:213
1) Sơ thiền (pa99hama jhāna)
2) Nhị thiền (dutiya jhāna)
3) Tam thiền (tatiya jhāna)
4) Tứ thiền (catuttha jhāna)
211

Bốn vô sắc: cũng gọi bốn thiền vô sắc (arūpa-jjhāna), và bốn thiền vô sắc
giới (arūp-āvacara-jjhāna).
212
Jhāna này ñã ñược ðức Phật giải thích ở nhiều nơi, chẳng hạn, bài kinh số 9
của Trường Bộ ii ñã trích dẫn ở ghi chú cuối chương 182, trang 557.
213
D.ii.9 ‘Mahā-Sati-Pa99hāna-Sutta ’
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Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), ðức Phật chỉ ñề
cập ñến thiền năm bậc.
Thế nào là sự khác nhau giữa tứ thiền và ngũ thiền?
Sự khác nhau nằm ở chỗ các thiền chi (jhān-a6ga). Sơ thiền
có năm thiền chi là:
1) tầm (vitakka), 2) tứ (vicāra), 3) hỷ (pīti), 4) lạc
(sukha) và 5) nhất tâm (ek-aggatā).
ðể ñạt ñến nhị thiền, người ta cần phải vượt qua hai
thiền chi ñầu: tầm và tứ. Theo ñó, nhị thiền chỉ có ba thiền
chi: hỷ, lạc và nhất tâm. Nhưng một số hành giả không thể
một lúc vượt qua cả tầm lẫn tứ.214Vì thế, trước tiên họ vượt
qua tầm, và lúc ñó chỉ có bốn thiền chi: tứ, hỷ, lạc và nhất
tâm. Kế tiếp họ vượt qua tứ, và lúc ñó chỉ có ba thiền chi:
hỷ, lạc và nhất tâm còn lại. ðó là tam thiền của thiền năm
bậc: như vậy tam thiền của thiền năm bậc giống như nhị
thiền của thiền bốn bậc. ðối với các bậc thiền còn lại thì tuỳ
theo (xem sơ ñồ)215.
THIỀN BỐN BẬC VÀ THIỀN NĂM BẬC
BỐN BẬC

214

Sơ

—

Nhị

Tam

Tứ

Xem.VsM.iv.90 ‘Pañcaka-Jjhāna-Kathā’ (‘Luận về Thiền Năm Bậc’)
PP.iv.198-202
215
Trong S.IV.IX.i.3 ‘Sa-Vitakka-sa-Vicāra Sutta ’ (‘Kinh Với Tầm và Tứ’)
<cũng như trong A.VIII.II.ii.3’Sa¥khitta-Sutta¥’ (‘Kinh Pháp Tóm Tắt’)>
ðức Phật chia hai bậc thiền ñầu trong thiền bốn bậc thành ba bậc thiền trong
thiền năm bậc: ‘Này các Tỳ kheo, thế nào là ñạo lộ dẫn ñến Vô Vi
(asankhata)? ðịnh với tầm và tứ; ñịnh không tầm nhưng có tứ; ñịnh không tầm
và không tứ. ðây gọi là, này các Tỳ kheo, ñạo lộ dẫn ñến Vô Vi.’ Chi tiết về
các bậc thiền, xem những ghi chú ở bảng 5d ‘Tiến Trình Chứng Thiền’ trang
359.
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NĂM BẬC

Sơ

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Vitakka

tầm

tầm

tầm

tầm

tầm

Vicāra

tứ

tứ

tứ

tứ

tứ

Pīti

hỷ

hỷ

hỷ

hỷ

hỷ

Sukha

lạc

lạc

lạc

lạc

lạc

Ekaggatā

nhất tâm nhất tâm nhất tâm nhất tâm nhất tâm

Upekkhā

xả

Hãy lưu ý rằng trong sơ ñồ chúng tôi chỉ ñề cập các
danh pháp và các pháp quả, và sử dụng cách phân loại thiền
năm bậc như trong Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma).
Khi có cận ñịnh hay jhāna (bậc thiền), tâm sẽ tràn
ñầy ánh sáng rực rỡ và chói lọi: ñó là những gì ðức Phật gọi
là ánh sáng trí tuệ (paññ-ālola).[133] Ánh sáng chói lọi nhất,
rực rỡ nhất, và toả chiếu nhất ñược thành tựu với tứ thiền
(bậc thiền thứ tư).
NHỮNG VẬN HÀNH CỦA THIỀN ðỊNH
Ở ñây, chúng ta cần hiểu rằng ñối với bố thí và giữ
giới, tâm một người có thể ly trí hoặc hợp trí (không phối
hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp hoặc có
phối hợp). Nhưng với thiền ñịnh (jhāna), tâm một người
luôn luôn phải là hợp trí, nghĩa là luôn luôn phối hợp với trí
thể nhập ñịnh-tướng (samādhi-nimitta). Trí này ñược gọi là
trí tuệ thiền chỉ (jhāna-paññā) hay Chánh Kiến Thiền ðịnh
(jhāna-Sammā-di99hi). Tuy nhiên, thiền ñịnh của họ vẫn có
thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng (ukka99ha) tuỳ theo.
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THIỀN ðỊNH HẠ LIỆT
Cái gì làm cho thiền ñịnh của một người trở thành hạ
liệt (omaka)? Nếu, trước hoặc sau tâm thiền (jhāna), tâm của
một người phối hợp với các pháp bất thiện, thì ñó là hạ liệt.
Chẳng hạn, một người có thể tu tập thiền ñịnh vì coi
ñó là phong tục hay truyền thống, hay bởi vì tôn giáo của họ
bảo phải làm như vậy. Và một người cũng có thể tu tập thiền
ñịnh bởi vì họ muốn nổi danh, muốn ñược mọi người kính
trọng, hoặc có thể thiền ñã trở thành một thứ thời trang.
Thậm chí một người cũng có thể tu tập thiền bởi vì họ sợ bị
khiển trách.
Lại nữa, một người có thể tu tập thiền ñịnh vì họ
muốn ñạt ñến Bất Tử. Nhưng do họ không có một vị thầy,
hoặc có nhưng không phải là một vị thầy có khả năng thích
hợp.
Trong trường hợp ñó, việc tu tập của họ có thể sai.
Chẳng hạn, họ có thể ñắc thiền, và nghĩ ánh sáng rực rỡ,
chói lọi (ánh sáng của trí tuệ) ñã phát sanh ñó là Bất Tử.
Hoặc họ có thể nghĩ rằng thành tựu ñược sự tái sanh trong
một thế giới cao hơn bằng thiền ñịnh là thành tựu Bất Tử.
Họ cũng có thể nghĩ rằng nhờ thiền ñịnh người ta có thể tìm
thấy cái chân ngã bên trong, hay một cái ngã bất tử bên
trong.
3c: Danh Pháp (nāma·dhamma) của ðại Hành Tâm(mahaggata·citta)
THIỀN SẮC GIỚI

Tâm(citta)
Tâm Sở(cetasika)
Biến Hành (sabba·citta·sādhāra6a)

Sơ
Thiền

Nhị
Thiền

Tam
Thiền

Tứ
Thiền

Ngũ
Thiền
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1. xúc(phassa)
2. thọ(vedanā)
3. tưởng(saññā)
4. tư(cetanā)
5. nhất tâm
(ek·aggatā)
6. mạng quyền(jīvit·indriya)
7. tác ý(manasikāra)
Biệt Cảnh(paki66aka)
1. tầm(vitakka)
2. tứ(vicāra)
3. thắng giải(adhimokkha)
4. cần(viriya)
5. hỷ(pīti)
6. dục(chanda)
Biến Hành Tịnh Hảo
(sobhana·sādhāra6a)
1. tín(saddhā)
2. niệm(sati)
3. tàm(hiri)
4. quý(ottapa)
5. vô tham(a·lobha)
6. vô sân(a·dosa)
7. hành xả(tatra·majjhattatā)

xx x x xx x x xx x x xx x x xx

8. tịnh thân
(kāya·passaddhi)
9. tịnh tâm(citta·passaddhi)
THIỀN SẮC GIỚI

Biến Hành Tịnh Hảo
(sobhana·sādhāra6a)
10. khinh thân(kāya·lahutā)
11. khinh tâm(citta·lahutā)

Sơ
Thiền

Nhị
Thiền

Tam
Thiền

Tứ Ngũ
Thiền Thiền
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12. nhu thân(kāya·mudutā)
13. nhu tâm(citta·mudutā)
14. thích thân(kāya·kammaññatā)
15. thích tâm (citta·kammaññatā)
16. thuần thân (kāya·pāguññatā)
17.thuần tâm(citta·pāguññatā)
18. chánh thân(kāy·ujukatā)
19. chánh tâm(citt·ujukatā)
Vô Lượng Phần (a·ppamaññā)
1.bi(karu6ā)
2.hỷ(muditā)
Vô- Si(a·moha)
1.TUỆ CĂN(paññ·indriya)
34 35 33 34 32 33 31 32
Tổng Cộng các Danh Pháp

31

Lại nữa, một người có thể tu tập thền ñịnh bởi vì họ
mong muốn có ñược nền tảng ñịnh ñể thực hành minh sát;
bởi vì họ có niềm tin nơi Tam Học mà ðức Phật ñã ñưa ra,
và bởi vì họ muốn chấm dứt khổ: thiền ñịnh trong trường
hợp này ñược gọi là thiền ñịnh làm căn bản cho minh sát
(vipassanā-pādaka-jjhāna). [134] Nhưng họ lại không có
thầy, hoặc có nhưng là một vị thầy không có khả năng thích
hợp. Vì thế, họ có thể nhận ñược những hướng dẫn sai lạc.
Chẳng hạn, họ có thể nghĩ ñã hành thiền thì không cần thiết
phải tu giới. Hay nghĩ một người có thể ñắc thiền bằng cách
quan sát hơi thở ñi khắp toàn thân. [135] Hoặc một người có
thể tin rằng, cho dù không có tợ tướng (pa9ibhāga-nimitta)
người ta vẫn ñắc thiền (jhāna). Hoặc một người có thể có sự
hiểu biết ñúng về pháp hành thền ñịnh, nhưng họ lại tu tập
không có hệ thống, không kiên nhẫn và không có tâm kính
trọng ñối với ñề mục thiền của mình (Khi chúng ta hành

170

Vận Hành của Nghiệp

thiền, chúng ta phải có tâm kính trọng ñối với ñề mục thiền
như ñối với vị thiền sư vậy.) Hoài nghi luôn luôn có thể phát
sanh: ‘Thiền này có thực sự cần thiết không?’ hay ‘Chắc ta
không thể nào thành công ñâu! Vì ta không có ñủ Ba-lamật!’ Người ta thường rất dễ bị nhàm chán và xao lãng việc
hành thiền, dễ tìm ñược những lời bào chữa cho việc không
hành thiền của mình, có thể là do thân cận những bạn bè
xấu, những người không có tín, tấn, niệm, ñịnh, và tuệ. Vì
thế nếu họ có ngồi xuống hành thiền, họ cũng ngồi một cách
miễn cưỡng. Cuối cùng, họ có thể ñầu hàng.
Lại nữa, một người có thể chuyên cần thực hành,
nhưng ñôi khi họ không thấy và biết ñề mục thiền của mình
một cách ñúng ñắn, do một trong những triền cái ñã phát
sanh: trong trường hợp ñó các tâm hợp trí bị xen lẫn với các
tâm ly trí. Và thậm chí nếu một người có thành công trong
việc ñắc thiền, các tâm bất thiện vẫn có thể khởi lên, chẳng
hạn như ngã mạn. Và họ khinh thường những người chưa
ñắc thiền. Họ có thể ñi ñây ñi ñó khoe khoang về sở ñắc của
mình, nói về những gì mình thành tựu ñể gây ấn tượng với
người khác.
Trên ñây là những ví dụ cho thấy thiền ñịnh của một
người có thể bị xen lẫn bởi vô số những tâm bất thiện có gốc
ở tham, sân, và si (ly tà hay hợp với tà kiến) như thế nào.
Chính nó làm cho thiền ñịnh của họ trở thành hạ liệt, nhị
nhân: và ñiều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân
(ahetuka). Tuy nhiên, nếu một người hiểu rõ ñề mục thiền
của mình, thì ñó là tâm hợp trí, nhưng ngay cả như vậy sự
xen lẫn của vô số tâm bất thiện vẫn làm cho thiền ñịnh của
họ hạ liệt, tam nhân (ti-hetuka): ñiều này hàm ý rằng tâm
quả sẽ chỉ là tâm quả nhị nhân (dvi-hetuka).
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THIỀN ðỊNH CAO THƯỢNG
Vậy, cái gì làm cho thiền ñịnh của một người cao
thượng (ukka99ha)? Nếu, trước hoặc sau tâm thiền (jhāna),
tâm của một người phối hợp với các pháp thiện, ñó là cao
thượng.
Chẳn hạn, một người có thể tu tập thiền ñịnh ñể phát
triển bậc thiền làm căn bản cho minh sát (vipassanā-pādakajjhāna). Và họ gawpj ñược một vị thầy ñầy ñủ khả năng
thích hợp. Việc hành thiền của họ ñược dựa trên giới, và họ
tu tập một cách hệ thống, với sự kiên nhẫn và lòng kính
trọng ñối với ñề mục thiền của mình cũng như ñối với thiền
sư. Nếu thành công có ñến chậm, người ấy kiên trì: ‘ðiều
này có thể làm ñược!’ ‘Ta phải làm cho ñược ñiều này!’ ‘Ta
có thể làm ñược ñiều này!’ Khi bị nhàm chán hoặc xao lãng,
người ấy tự ñề khởi tinh tấn, hay người ấy ñược bạn bè tốt,
những người có tín, tấn, niệm, ñịnh và tuệ khích lệ. Khi
người ấy ngồi xuống hành thiền, người ấy ngồi với niềm tin
và hoan hỷ, hay ít nhất cũng với tâm buông xả. Và người ấy
không bao giờ ñầu hàng.
ðây là những ví dụ cho thấy thiền ñịnh của một
người có thể ñược xen lẫn bởi vô vàn tâm thiện phối hợp với
vô tham, vô sân và vô si. Nếu một người không hiểu rõ ñề
mục thiền của mình, ñôi khi thiền của họ sẽ là ly trí, ñiều
này làm cho thiền ñịnh của họ dù cao thượng nhưng nhị
nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm quả sẽ là nhị nhân. Nếu
một người hiểu rõ ñề mục thiền của mình, tâm thiền sẽ là
hợp trí hay phối hợp với vô si, và ñiều này làm cho thiền của
họ thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm
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quả sẽ là tam nhân.216
Tu tập theo cách này, nhanh hay chậm, tuỳ theo nỗ
lực hiện tại và Ba-la-mật quá khứ của một người, nhưng
chắc chắn sẽ thành công.
ÁNH SÁNG CỦA TRÍ TUỆ
Tại sao ðức Phật dạy chúng ta phải phát triển ánh
sáng của trí tuệ (paññ-āloka)? Bởi vì với ánh sáng của trí tuệ
này, người hành thiền có thể vượt qua thực tại khái niệm, và
thể nhập vào sự thực cùng tột hay chân ñế, nói khác hơn, với
ánh sáng này người ta có thể thấy ñược năm thủ uẩn ñúng
theo thực tại (yathā-bhūta, như thực tuệ tri). Chúng ta hãy
nghe lại sự giải thích của ðức Phật:217
Hãy tu tập ñịnh, này các Tỳ kheo
(Samādhi, bhikkhave, bhāvetha). Vị Tỳ kheo có
ñịnh, này các Tỳ kheo, sẽ tuệ tri các pháp ñúng theo
thực tại (samāhito, bhikkhave, bhikkhu yathā-bhūta
pajānāti-như thực tuệ tri). Và vị Tỳ kheo tuệ tri
những gì ñúng theo thực tại?
[1] Sự sanh (xuất hiện) và diệt (biến mất) của
sắc;
[2] Sự sanh và diệt của thọ;
[3] Sự sanh và diệt của tưởng;
[4] Sự sanh và diệt của các hành;
[5] Sự sanh và diệt của thức.
Chỉ khi một người phát triển ñược ñủ ñịnh lực, chỉ
216

Chi tiết, xem ‘1f: Thiện Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Các Nhân và Tâm
Quả Tục Sanh của Chúng’ trang 122.
217
S.III.I.i.5 ‘ðịnh Kinh’ (‘Samādhi-Sutta ’)
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khi một người phát triển ñược ánh sáng trí tuệ, lúc ñó họ mới
có thể biết và thấy năm uẩn ñúng theo thực tại:218sắc chơn ñế
(paramattha-rūpa) và danh chơn ñế (paramattha-nāma).
ðây là những gì chúng ta gọi là Trí Xác ðịnh Danh Sắc
(Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a- thường dịch Danh Sắc
Phân Tích Trí).219 Và chỉ khi ñó người ta mới có thể hành
thiền minh sát (vipassanā-bhāvanā). Tại sao? Bởi vì người
ta không thể hành minh sát trên sự thực chế ñịnh hay thực tại
khái niệm ñược.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bàn luận sơ qua về thiền
minh sát và minh sát trí. Nhờ có một sự hiểu biết về thiền
minh sát này, khi chúng tôi bàn về những vận hành của
nghiệp, liên quan ñến ba phước nghiệp sự, tôi nghĩ sự giải
thích của chúng tôi sẽ giúp quý vị sẽ hiểu dễ hơn.
THIỀN MINH SÁT
218

Trong ‘ðịnh Kinh, Trong Vườn Xoài Jīvaka’ Tương Ưng IV (‘JīvakaAmba-Vana-Samādhi-Sutta ’ S.IV.I.xvi.5), ðức Phật giải thích việc tuệ tri
ñúng theo thực tại (như thực tuệ tri) ñối với sáu xứ: ‘Hãy tu tập ñịnh, này các
Tỳ kheo. Tỷ-kheo có tâm có ñịnh, các pháp sẽ như thật hiển hiện. Và các
pháp gì trở nên như thật hiển hiện? Mắt vô thường trở nên như thật hiển
hiện. Các sắc vô thường trở nên như thật hiển hiện. Nhãn thức vô thường
trở nên như thật hiển hiện. Nhãn xúc vô thường trở nên như thật hiển hiện.
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc;
cảm
thọ
ấy
vô
thường
trở
nên
như
thật
hiển
hiện…tai…mũi…lưỡi…thân…tâm….các pháp…ý thức…ý xúc…Và bất
cứ thọ nào khởi lên do duyên ý xúc, dù ñó là lạc, khổ hay bất khổ bất lạc;
cảm thọ ấy vô thường trở nên như thật hiển hiện.’ SA giải thích rằng ‘trở
nên hiển hiện’ (okkhāyati) có nghĩa là chúng trở nên có thể nhận thấy rõ
ñược (paccakkhāyati), có thể biết rõ ñược (paññāyati), hiển nhiên
(pākata ): paccakkha (có thể nhận thấy rõ/có thể nhận thức ñược/thể hiện
ra/các giác quan có thể biết ñược) là ñối nghịch của anumāna (suy luận ra).
219
Chi tiết, xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176.
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Có hai loại thiền minh sát (vipassanā-bhāvanā):220
1) Minh sát hiệp thế (lokiya-vipassanā): minh sát
này lấy hữu vi giới (sahkhata-dhātu), các pháp
thuộc tam giới, làm ñối tượng. ðó là, sắc chơn ñế
(paramattha-rūpa), danh chơn ñế (paramatthanāma), Khổ Thánh ðế và Tập Thánh ðế. Có
mười một trí phối hợp với minh sát hiệp thế.
2) Minh sát siêu thế (lokuttara-vipassanā): Lấy vô vi
giới (Asahkhata dhātu) làm ñối tượng. ðó là, lấy
Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh ðế, làm ñối tượng. Có
năm trí phối hợp với minh sát siêu thế: ba thuộc
hiệp thế và hai thuộc siêu thế.
ðể hành minh sát siêu thế, trước tiên chúng ta cần
hành minh sát hiệp thế, tức chúng ta cần phải biết và thấy
năm thủ uẩn ñúng theo thực tại (yathā-bhūta-như thực).
TAM TƯỚNG
ðiều ñó có nghĩa rằng chúng ta cần phải biết và thấy
năm uẩn có ba ñặc tính (tam tướng-ti-lakkha6a):221
1. Vô thường tướng(anicca-lakkha6a): năm uẩn
sanh và diệt, thay ñổi liên tục, ñiều ñó có nghĩa

220

VsM.xiv.427 ‘Khandha-Niddesa’ (‘Giải Thích về Các Uẩn’) PP.xiv.15 giải
thích rằng trí (hiểu biết) về các pháp dục giới, sắc giới, và vô sắc giới là minh
sát hiệp thế trong khi trí về Niết Bàn là minh sát Siêu Thế. Cũng xem trích dẫn,
ghi chú cuối chương 292, Tập II.
221
Về những phân tích của ðức Phật, xem ‘Sắc Là Thường Hay Vô Thường?’
Tập II.
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chúng là vô thường.222
2. Khổ tướng(dukkha-lakkha6a): ðức Phật nói về ba
loại khổ:223
1) Khổ khổ(dukkha-dukkha): khổ này muốn
nói tới thọ uẩn. ðó là khổ thuộc về thân và
khổ thuộc về tâm.
2) Hoại khổ(vipāri6āma dukkha): khổ này
cũng muốn nói tới thọ uẩn, nhưng chỉ thọ lạc,
vì những thọ lạc là nhân sanh khổ khi chúng
thay ñổi.
3) Hành khổ(sahkhāra dukkha): khổ này
muốn nói tới thọ xả (thọ uẩn). Nó cũng muốn
nói tới bốn uẩn còn lại (sắc, tưởng, hành,
thức-uẩn), bởi vì các uẩn này cũng sanh và
diệt không ngừng.
3. Vô ngã tướng(an-atta-lakkha6a): muốn nói tới tất
cả năm uẩn. Vì lẽ năm uẩn sanh - diệt, và thay ñổi
không ngừng, nên chúng là khổ, và ñiều này cũng có
nghĩa rằng chúng không có một cốt lõi thường hằng
nào cả. 224
Mục ñích của việc biết và thấy năm thủ uẩn có ba ñặc
tính hay tam tướng này là ñể có ñược minh sát trí(vipassanā
ñā6a), trước tiên là minh sát trí hiệp thế và sau ñó là trí siêu
thế.
222

VsM.viii.236 ‘Anussati-Kamma-hāna-Niddeso’ (‘Giải Thích về Các ðề
Mục Thiền Tuỳ Niệm’) PP.viii.234. Cũng xem “Vô Thường’, Tập II.
223
S.V.I.vii.5 ‘Dukkhatā-Sutta¥’ (‘Khổ Kinh’) ñã giải thích trong
VsM.xvi.539 ‘Indriya-Sacca-Niddeso’ (Giải Thích về Các Căn và ðế’)
PP.xvi.34. Cũng xem ‘Khổ’, cuối Tập II.
224
Xem ‘Vô Ngã’, cuối Tập II.
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Các minh sát trí hiệp thế biết và thấy năm thủ uẩn và
các nhân của chúng. Các trí siêu thế biết và thấy Niết-bàn:
trước tiên tâm Thánh ðạo Trí sanh lên, và rồi ñến các tâm
Thánh Quả Trí.225 ðạo Trí huỷ diệt các phiền não tương ứng,
nhất là si làm cho chúng ta mất khả năng biết và thấy Tứ
Thánh ðế ñúng như thực (yathā bhūta), làm cho chúng ta
không thấy ñược pháp chân ñế (paramattha sacca). ðiều
này hàm ý rằng, chỉ lúc có ðạo Trí chúng ta mới biết và thấy
Niết-bàn, chỉ lúc có ðạo Trí chúng ta mới biết và thấy Tứ
Thánh ðế một cách ñúng ñắn. ðó là:
1. Khổ Thánh ðế (Dukkha-Ariya-Sacca): chúng ta
sẽ biết và thấy ñược năm thủ uẩn, hay biết và thấy
ñược sắc chơn ñế và danh chơn ñế.
2. Tập Thánh ðế (Dukkha-Samudaya-Ariya-Sacca):
Chúng ta sẽ biết và thấy ñược duyên sanh của
năm thủ uẩn. ðó là, chúng ta sẽ biết và thấy vô
minh, hành, ái, thủ, và tiềm lực của nghiệp hữu
làm phát sanh kiết sanh thức, danh-sắc, sáu xứ
(lục nhập), xúc và thọ như thế nào. Chúng ta sẽ
biết và thấy tiến trình này ñã xảy ra trong các kiếp
quá khứ, cho ñến hiện tại, và có thể còn tiếp diễn
trong các kiếp sống tương lai.226
3. Diệt Khổ Thánh ðế (Dukka-Nirodha-AriyaSacca): Chúng ta sẽ biết và thấy sự diệt của năm
thủ uẩn, vốn là Niết-bàn.
4. ðạo Diệt Khổ Thánh ðế (Dukkha-NirodhaGāminī Pa9ipadā Ariya-Sacca): Chúng ta sẽ biết
225

Thánh ðạo Trí: xem bảng ‘5e: ‘Tiến Trình ðạo’, cuối Tập II.
Nếu một người ñắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp này, sẽ không còn kiếp
nào nữa trong tương lai.
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và thấy Bát Thánh ðạo (Airiya Aha®gikaMagga), vốn lấy Niết-bàn làm ñối tượng:
1) Chánh Kiến………(Sammā-di99hi)
2) Chánh Tư Duy…..(Sammā-Sahkappa)
3) Chánh Ngữ………(Sammā-Vācā)
4) Chánh Nghiệp……(Sammā-Kammanta)
5) Chánh Mạng……..(Sammā-Ājīva)
6) Chánh Tinh Tấn….(Sammā-Vāyāma)
7) Chánh Niệm……(Sammā-Sati)
8) Chánh ðịnh…….(Sammā-Samādhi)
Biết và thấy Niết-bàn thực sự là một công việc vĩ ñại,
vì ñiều ñó có nghĩa rằng sự chấm dứt khổ và tái sanh ñã nằm
trong tầm tay.[136] Nhưng, biết và thấy Niết-bàn không phải
dễ, vì không dễ gì thực hành minh sát cho ñúng. Thực sự
như vậy, ñó là ñiều rất khó, và ñể thành công chúng ta cần
phải bỏ ra nhiều nỗ lực trên mọi phương diện. Tại sao? Bởi
vì chúng ta không thể hành minh sát trên những khái niệm;
chúng ta chỉ có thể hành minh sát trên danh và sắc chân ñế.
Mà danh và sắc chân ñế này lại rất sâu xa và khó thấy. Nói
ñúng hơn chúng ta chỉ có thể thấy ñược chúng với ánh sáng
của trí tuệ. Danh sắc chân ñế này là những ñối tượng của
minh sát.
HAI MINH SÁT TRÍ CHUẨN BỊ
Minh sát trí (vipassanā ñā6a) phát sanh như kết quả
của việc thực hành minh sát (vipassanā-bhāvanā). Và vì lẽ
ñối tượng của thiền minh sát là danh và sắc chân ñế, nên
danh sắc này cần phải ñược phân biệt, trước khi người hành
thiền có thể bắt ñầu thực hành minh sát. Vì vậy, chúng ta có
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thể nói rằng hai minh sát trí ñầu tiên trong mười sáu tuệ
minh sát hay mười sáu minh sát trí thực sự là những trí
chuẩn bị cho việc thiền minh sát ñúng ñắn mà thôi. Hai minh
sát trí ñó là: Danh Sắc Xác ðịnh Trí và Phân Biệt Nhân
Duyên Trí.
1) Danh Sắc Xác ðịnh Trí (Nāma-Rūpa-ParicchedaÑā6a).227Với trí xác ñịnh sắc, người hành thiền ñã
biết và thấy ñược sắc chân ñế.228Hành giả ñã biết
và thấy ñược tứ ñại và các sắc do tứ ñại sanh (sắc
y ñại sanh). Với trí xác ñịnh danh, hành giả ñã
biết và thấy ñược các loại tâm riêng biệt: tức hành
giả xác ñịnh ñược các tâm phối hợp với các tiến
trình tâm. Vì lẽ trí này lấy các hành (hữu vi) làm
ñối tượng, nên nó là hiệp thế.229
2) Phân Biệt (hiểu rõ) Nhân Duyên Trí (PaccayaPariggaha-Ñā6a):230 với trí này người hành thiền
ñã phân biệt ñược duyên khởi theo chiều thuận và
chiều nghịch. Người hành thiền cũng ñã hiểu rõ
ñược năm yếu tố nhân của tái sanh và năm yếu tố
quả của tái sanh. Như trước ñây tôi ñã giải
thích,231người hành thiền sẽ biết và thấy ñược vô
minh, ái, thủ, hành và sự hiện hữu của nghiệp lực
từ kiếp quá khứ, làm phát sanh thức tái sanh,
danh-sắc, lục nhập (sáu xứ), xúc, và thọ của kiếp
227

VsM.xviii ‘Dihi-Visuddhi-Niddesa’ (‘Giải Thích về Kiến Tịnh’) PP.xviii:
Kiến Tịnh là ñồng nghĩa với Danh Sắc Xác ðịnh Trí.
228
Xem ‘Sắc Chân ðế’, trang 180.
229
Xem sự mô tả của ðức Phật về trí này, ghi chú cuối chương 28, trang 46.
230
VsM.xix “Kahkhā-Vitarana-Niddesa’ (‘Giải Thích về ðoạn Nghi Thanh tịnh’)
PP.xix: ðoạn Nghi Thanh Tịnh là ñồng nghĩa với Trí Phân Biệt Nhân Duyên.
231
Xem ‘Duyên Sanh’, trang 213.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

179

hiện tại này như thế nào. Về ñiều này, thường
thường người hành thiền ñã phân biệt ñược các
tâm ngoài tiến trình (vīthi-mutta), như tâm tục
sanh, tâm hữu phần, và tâm tử. Người hành thiền
cũng ñã biết và thấy ñược sự diệt của năm nhân
trong tương lai ñưa ñến sự diệt của năm quả, vào
lúc Bát Niết Bàn (Parinibbāna) như thế nào. Vì
lẽ trí này cũng lấy các hành hữu vi làm ñối tượng,
nên nó vẫn là trí hiệp thế.232
Chỉ khi một người ñắc ñược hai trí chuẩn bị này họ
mới có thể biết và thấy các ñối tượng cho thiền minh sát
(vipassanā). Và chỉ khi ñó họ mới có thể tu tập minh sát một
cách ñúng ñắn. Vì thế, ñến ñây chúng ta sẽ bàn tóm tắt về
những ñối tượng cho thiền minh sát.
ðỐI TƯỢNG CỦA MINH SÁT
NĂM THỦ UẨN
Trong các bản kinh (suttas), ðức Phật thường nói về
ñối tượng của minh sát như là năm thủ uẩn (pañc-upādānakkhandha):
1) Sắc thủ uẩn (rūp-upādāna-kkhandha)
2) Thọ thủ uẩn (vedan-upādāna-kkhandha)
3) Tưởng thủ uẩn (saññ-upādāna-kkhandha)
4) Hành thủ uẩn (sahkhār-upādāna-kkhandha)
5) Thức thủ uẩn (viññā6-upādāna-kkhandha)
Ở ñây, sắc uẩn với sắc chân ñế là một, và bốn vô sắc
uẩn với danh chân ñế là như nhau. Như vậy, ñể biết và thấy
232

Xem sự mô tả của ðức Phật về trí này, ghi chú cuối chương 29, trang 45.
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danh chơn ñế và sắc chân ñế, chúng ta cần phải biết và thấy
năm thủ uẩn: tất cả chúng ñều là hữu vi giới (sahkhatadhātu).
Thế nào là năm thủ uẩn? ðức Phật giải thích ñiều này
trong kinh ‘Uẩn’ (‘khandha’) như sau:233[137]
Này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uẩn?
[1] Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì quá khứ,
vị lai, hiện tại (atīt-ānāgata-paccuppanna ), bên
trong hay bên ngoài (ajjhatta vā bahiddhā vā), thô
hay tế (ojārika vā sukkhuma vā), liệt hay cao
thượng (hīna vā pa6ita vā), xa hay gần (ya
dūre santike vā); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc
và bị chấp thủ, ñây gọi là sắc thủ uẩn.
[2] Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì quá khứ,
vị lai, hiện tại (atīt-ānāgata-paccuppanna ), bên
233

S.III.I.v.6 ‘Khandha-Sutta ’ (‘Kinh Uẩn’). Không bài kinh nào giải thích
mười một loại, mà ñiều này chỉ ñược giải thích trong, chẳng hạn như Thanh
Tịnh ðạo, VsM.xiv.493-503 ‘Atīt-Ādi-Vibhaga-Kathā’ (‘Luận về Quá Khứ,
…Sự Phân Loại’) PP.xiv.185-210. Trong kinh này, ðức Phật ñưa ra mười một
loại cho cả các uẩn và thủ uẩn. Và như một ví dụ, Thiền Sư Pa-Auk Tawya
Sayadaw ñề cập việc ðức Bồ Tát Gotama có thể phân biệt (quán) ñược năm
uẩn của ðức Phật Nhiên ðăng (Dipa®kāra) và Bồ Tát Sumedha như thế nào.
Các uẩn của ðức Phật Nhiên ðăng (Dipa®kāra) bao gồm các tâm siêu thế quá
khứ, vì lẽ Ngài ñã ñắc tất cả bốn Thánh ðạo &Thánh Quả: nên các uẩn của
ngài vì lý do ñó không còn là năm thủ uẩn. Các uẩn của ðức Bồ Tát không có
các tâm siêu thế quá khứ: vì lý do ñó các uẩn của ngài là các uẩn bị chấp thủ
(thủ uẩn). Tuy nhiên, người ta không thể quán các uẩn siêu thế trừ phi họ ñã tự
thân ñắc nó, và người ta cũng không thể quán các tâm siêu thế cao hơn chứng
ñắc của mình. ðiều này có nghĩa là kẻ phàm phu không thể quán các tâm siêu
thế của bậc Nhập Lưu, và bậc Nhập Lưu không thể quán các tâm A-la-hán
Thánh ðạo và Thánh Quả của bậc A-la-hán.. ðể biết thêm chi tiết, xem ‘Bởi
thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ Sắc Nào’, cuối Tập II.
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trong hay bên ngoài (ajjhatta vā bahiddhā vā), thô
hay tế (ojārika vā sukkhuma vā), liệt hay cao
thượng (hīna vā pa6ita vā), xa hay gần (ya
dūre santike vā); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc
và chấp thủ, ñây gọi là thọ thủ uẩn.
[3] Này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì quá
khứ, vị lai, hiện tại (atīt-ānāgata-paccuppanna ),
bên trong hay bên ngoài (ajjhatta vā bahiddhā vā),
thô hay tế (ojārika vā sukkhuma vā), liệt hay cao
thượng (hīna vā pa6ita vā), xa hay gần (ya
dūre santike vā); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc
và bị chấp thủ, ñây gọi là tưởng thủ uẩn.
[4] Này các Tỷ-kheo, phàm có các hành gì
quá khứ, vị lai, hiện tại (atīt-ānāgatapaccuppanna ), bên trong hay bên ngoài (ajjhatta
vā bahiddhā vā), thô hay tế (ojārika vā sukkhuma
vā), liệt hay cao thượng (hīna vā pa6ita vā), xa
hay gần (ya dūre santike vā); có thể bị tóm bắt bởi
các lậu hoặc và bị chấp thủ, ñây gọi là hành thủ uẩn.
[5] Này các Tỷ-kheo, phàm có thức gì quá
khứ, vị lai, hiện tại (atīt-ānāgata-paccuppanna ),
bên trong hay bên ngoài (ajjhatta vā bahiddhā vā),
thô hay tế (ojārika vā sukkhuma vā), liệt hay cao
thượng (hīna vā pa6ita vā), xa hay gần (ya
dūre santike vā); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc
và bị chấp thủ, ñây gọi là thức thủ uẩn. Này các Tỷkheo, ñây ñược gọi là năm thủ uẩn.
Từ những giải thích của ðức Phật, chúng ta có thể
hiểu rằng ñể hành thiền minh sát, chúng ta cần phải biết và
thấy tam tướng (vô thường, khổ và vô ngã) của năm mươi
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lăm loại danh - sắc234:
1) Mười một loại sắc là sắc uẩn
2) Mười một loại thọ là thọ uẩn
3) Mười một loại tưởng là tưởng uẩn
4) Mười một loại hành là hành uẩn
5) Mười một loại thức là thức uẩn
Trí hiểu biết về năm uẩn này là Danh Sắc Xác ðịnh
Trí (Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a) mà chúng ta vừa ñề cập.
SẮC CHÂN ðẾ
Như vậy, sắc thủ uẩn nào chúng ta cần phải biết và
thấy? ðó là hai loại sắc:235
1) Sắc tứ ñại (cattāro ca mahā-bhūtā)
2) Sắc do tứ ñại sanh hay sắc y ñại
sinh236(catunnañca mahā-bhūtāna upādāyarūpa ) [138]
SẮC TỨ ðẠI
Tứ ñại hay bốn ñại chủng là: [139]
[1] ðịa ñại…(pathavī-dhātu)
[2] Thuỷ ñại…(āpo-dhātu)

234

[3] Hỏa ñại...(tejo-dhātu)
[4] Phong ñại…(vāyo-dhātu)

xem ‘Bởi thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ Sắc Nào’, cuối Tập II.
Những chi tiết sau ñược rút từ VsM.xviii.667 ‘Di99hi-Visuddhi-Niddesa’
(‘Giải Thích về Kiến Tịnh’) PP.xviii.13. ðể có một cái nhìn khái quát, xem
bảng ‘4: Hai Mươi Tám Loại Sắc’ trang. 205.
236
sắc y ñại sinh: sở dĩ gọi như vậy là vì nó xuất phát từ tứ ñại, dựa trên tứ ñại:
Kinh thường so sánh nó với các loại cây cối dựa trên ñất ñể mọc.
235
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Tứ ñại là sắc cụ thể (nipphanna):237 Nó do nghiệp,
tâm, thời tiết, hay vật thực sanh.238
SẮC Y ðẠI SINH
Sắc xuất phát từ tứ ñại (catunnañca mahā-bhūtāna
upādāya-rūpa ) có hai mươi bốn loại sắc,239 gồm mười bốn
loại sắc cụ thể và mười loại sắc không cụ thể:
1) Sắc Cụ Thể (nipphanna): như vừa ñề cập, sắc này
do nghiệp, tâm, thời tiết, hay vật thực sanh.
2) Sắc Không Cụ Thể (anipphanna): sở dĩ nó ñược
gọi như vậy là vì nó không phải do nghiệp, tâm,
thời tiết hay vật thực sanh mà phát sanh như một
thuộc tính, một cách thức (ākāra) biểu hiện của
sắc cụ thể mà thôi.
SẮC Y ðẠI SINH CỤ THỂ
ðầu tiên trong số mười bốn loại sắc y ñại sinh cụ thể
này là bốn loại sắc cảnh giới (gocara rūpa):
[1] Màu……………(va66a)
[2] Tiếng…………..(sadda)
237

[3] Mùi ………(gandha)
[4] Vị…………(rasa)

cụ thể (nipphanna), chữ nipphanna là qúa khứ phân từ của nipphajjati, có
nghĩa là ñược tạo ra; xuất phát từ; kết quả; xảy ra.
238
Xem ‘Bốn Nguồn Gốc của Sắc’ trang 190.
239
ðức Phật, trong một số bài kinh, giải thích về tứ ñại có ñề cập ñến sắc y ñại
sanh. Tuy nhiên không có bản kinh nào ðức Phật giải thích sắc y ñại sanh ấy là
những sắc gì. Sắc này chỉ ñược giải thích trong các bản chú giải và Vi Diệu
Pháp (Abhidhamma): chẳng hạn, trong VsM.xiv.432-446 ‘Khandha-Niddesa’
(‘Giải Thích về Các Uẩn’) PP.xiv.36-71
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Màu ñược nhận thức bằng mắt, tiếng (thanh) bằng tai,
mùi bằng mũi, và vị bằng lưỡi. Xúc ñược nhận thức bằng
thân, không ñược kể ở ñây, bởi vì tính có thể sờ chạm ñược
này không phải là sắc y ñại sinh. Tính có thể sờ chạm này là
ba ñại chủng: hoặc là ñịa ñại, hoặc hoả ñại, hoặc phong ñại.
Ngoài bốn loại sắc cảnh giới này ra, sắc y ñại sinh cụ
thể cũng còn:
[5] Dưỡng chất (ojā): nó là yếu tố duy trì thân thể vật lý.
Chúng ta có ñược dưỡng chất này từ ñồ ăn chúng ta ăn vào.
[6] Mạng căn (Jīvit-indriya): nó duy trì sắc linh hoạt, và do
nghiệp sanh. Khi chúng ta nói chết, ñiều ñó có nghĩa rằng
mạng căn hoặc ñã bị cắt ñứt, hoặc nghiệp tạo ra nó ñã chấm
dứt.
[7] Sắc ý vật (hadaya-rūpa): nó là chất máu trong trái tim
nơi ñây tâm dựa vào. Trong cõi ngũ uẩn, danh không thể
sanh ñộc lập với sắc (tức là danh phải dựa vào sắc ñể sanh).
Có hai loại sắc tánh (bhāva-rūpa):
[8] Sắc nam tánh (purisa bhāva-rūpa)
[9] Sắc nữ tánh (itthi bhāva-rūpa)
Sắc nam tánh quyết ñịnh những nét ñặc trưng cần
thiết của một người ñàn ông, như cách ñi ñứng…, và sắc nữ
tánh quyết ñịnh những nét ñặc trưng cần thiết của một người
ñàn bà.
Năm loại tịnh sắc (pasāda-rūpa sắc thần kinh)240:
[10] Nhãn tịnh sắc………..(cakkhu pasāda)
[11] Nhĩ tịnh sắc………….(sota pasāda)
[12] Tỷ tịnh sắc…………...(ghāna pasāda)
[13] Thiệt tịnh sắc…………(jivhā pasāda)
[14] Thân tịnh sắc…………(kāya pasāda)
Tịnh sắc là yếu tố qua ñó các ñối tượng ñược nhận
240

Xem ñịnh nghĩa của từ ñiển về từ này. Cũng xem ghi chú 961, cuối Tập II.
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thức bằng các căn tương ứng. Chẳng hạn, màu ñược nhận
thức qua nhãn tịnh sắc, và các tiếng ñược nhận thức qua nhĩ
tịnh sắc. Khi ðức Phật nói về con mắt, lỗ tai, …là Ngài
muốn nói tới sắc chân ñế ñang hiện hữu này,[140] chứ không
phải con mắt theo khái niệm chế ñịnh.241 Vì con mắt không
hiện hữu ñúng như thực (yathā-bhūta).
SẮC Y ðẠI SINH KHÔNG CỤ THỂ
Mười loại sắc y ñại sinh không cụ thể là:
[1] Hư không giới……………(ākāsa-dhātu)
[2] Thân biểu tri……………..(kāya-viññatti)
[3] Khẩu biểu tri……………..(vacī-viññatti)
[4] Khinh……………………..(lahutā)
[5] Nhu…………………………(mudutā)
[6] Thích Nghiệp……………….(kammaññatā)
[7] Sanh………………………...(upaccaya)
[8] Tiến…………………………(santati)
[9] Già…………………………..(jaratā)
[10] Vô thường………………….(anicca)
Có lẽ sẽ khó giải thích sắc không cụ thể này trước khi
giải thích các tổng hợp sắc (rūpa-kalāpas) và bốn nguồn gốc
của sắc: vì thế, chỉ khi giải thích ñiều này xong, chúng tôi sẽ
241

VsM.xviii.665 ‘Nāma-Rūpa-Pariggaha-Kathā’ (‘Luận Về Sự Nắm Bắt
<hiểu rõ> Danh Sắc’) PP.xviii.9 giải thích: ‘Thay vì gọi miếng thịt lốm ñốm
những vòng tròn ñen và trắng, có bề dài và rộng, và buộc chặt vào hốc mắt
bằng những sợi gân, mà thế gian ñặt tên là “con mắt”, ngài xác ñịnh nó là
“nhãn giới” tịnh nhãn thuộc loại ñã mô tả trong số các loại sắc y ñại sinh…ñối
với nhĩ giới, và các giới còn lại cũng áp dụng theo phương pháp (giải thích)
này.’
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giải thích loại sắc không cụ thể sau.242
BIẾT VÀ THẤY SẮC CHÂN ðẾ
Sắc tứ ñại và sắc y ñại sinh là những sắc chân ñế. ðể
thực hành minh sát, chúng ta cần phải biết và thấy sắc chân
ñế. ðiều ñó có nghĩa rằng chúng ta cần phải hành thiền tứ
ñại: chúng ta cần thực hành một cách hệ thống ñể biết và
thấy tứ ñại ở khắp toàn thân bằng cách tập trung trên mười
hai ñặc tính.
MƯỜI HAI ðẶC TÍNH
Mười hai ñặc tính của tứ ñại là:243
ðịa ñại Thuỷ ñại
Hoả ñại Phong ñại
[1] cứng [7] lưu chảy [9] nóng [11] nâng ñỡ
[2] mềm [8] kết dính [10] lạnh [12] ñẩy
[3] thô
[4] mịn
[5] nặng
[6] nhẹ
Khi chúng ta ñã phân biệt ñược mười hai ñặc tính này
ở khắp toàn thân, và tiếp tục thiền ñúng cách, cuối cùng
chúng ta sẽ ñạt ñến cận ñịnh (upacāra-samādhi). Lúc ñó,
nếu thiền thêm nữa, thân sẽ xuất hiện ñối với chúng ta như
242

Cũng xem bảng ‘4: Hai Mươi Tám Loại Sắc’ trang 205.
DhS.ii.646-651 ‘Duka-Niddeso’ (‘Giải Thích về Các Cặp ðôi’)
DhSA.ibid./E.402ff. Cũng xem VsM.xi.306 ‘Catu-Dhātu Vavatthāna
Bhāvanā’ (‘Thiền Xác ðịnh Tứ ðại’) PP.xi.41-43
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một hình thể trắng toát. Nhưng ñó vẫn chưa phải là sắc chân
ñế: nó vẫn là một khái niệm, và chúng ta không thể hành
minh sát trên những khái niệm. Vì thế chúng ta cần hành
thiền tiếp tục trên hình thể trong mờ ấy cho ñến khi chúng ta
có thể thấy hư không giới (ākāsa-dhātu hay sắc hư không).
Khi ñã phân biệt ñược hư không giới, hình thể trong mờ ấy
sẽ tan ra thành những phân tử nhỏ, những nhóm hay cụm sắc
mà trong Pāji gọi là rūpa-kalāpas (tổng hợp sắc).244 Những
tổng hợp sắc này sanh và diệt với tốc ñộ rất lớn. Nhưng
chúng vẫn chỉ là những khái niệm chứ chưa phải là sắc chân
ñế. Vì thế chúng ta cần phân tích từng kalāpa riêng biệt ñể
biết và thấy các yếu tố tạo thành kalāpa ấy. Chỉ lúc ñó chúng
ta mới có thể nói là mình ñã biết và thấy ñược sắc chân ñế.
Tại sao chúng ta cần phân tích từng kalāpa riêng
biệt? Tại sao chúng ta cần biết và thấy sắc chân ñế? ðó là ñể
vượt qua ngã tưởng (atta-saññā). Có lẽ quý vị còn nhớ rằng,
khi bàn về bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ chúng ta ñã bàn ñến
cách kẻ vô văn phàm phu vì một lý do nào ñó ñã ñồng nhất
năm thủ uẩn với tự ngã theo hai mươi cách như thế
nào.245ðiều này xảy ra là bởi vì sự ñánh lừa của tính cô ñặc
hay khối tưởng (ghana).
BA LOẠI KHỐI TƯỞNG VỀ SẮC
Sở dĩ kẻ vô văn phàm phu ñồng nhất sắc thủ uẩn với
tự ngã là vì ba loại khối tưởng. ðiều này chỉ có thể vượt qua
bằng sự phân giải tính cô ñặc hay khối tưởng (ghana-

244

Rūpa (sắc) +kalāpa (nhóm, cụm) = tổng hợp sắc (theo nghĩa nhiều sắc
nhóm lại với nhau)
245
Xem ‘Xem Năm Uẩn Là Tự Ngã’, trang 20.
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vinibbhoga) ấy ra, ñó là phân giải ba loại khối tưởng:246
1] Khối tưởng về tính tương tục (santati-ghana): bởi
vì sắc dường như có một sự liên tục cô ñặc, một tổng
thể liên tục, nên người ta có thể nghĩ thân thể chân
tay của mình có sự hiện hữu ñích thực. Và họ có thể
nghĩ rằng cùng một cái ngã ấy ‘chuyển di’ từ ñời này
sang ñời khác, chỉ mang những hình thức khác mà
thôi. ðể vượt qua sự ñánh lừa này, chúng ta cần phân
giải tính dường như cô ñặc ấy của thân. Chúng ta
cần phải thấy ñược rằng thân này bao gồm các tổng
hợp sắc (rūpa-kalāpas) luôn sanh và diệt. Theo cách
ñó, chúng ta thấy rằng kalāpa hoàn toàn không có
tính tương tục: ngay khi vừa sanh lên, nó liền diệt.
Không có thời gian ñể cho một kalāpa ñi bất kỳ nơi
ñâu, không từ kiếp này sang kiếp khác, thậm chí
không từ sát na này sang sát na khác.
[2] Khối tưởng về tập hợp (samūha-ghana): bởi vì
sắc dường như là một tổng thể tập hợp lại, nên người
ta có thể nghĩ các kalāpas là sắc chân ñế, và là tự ngã
của họ. ðể vượt qua sự ñánh lừa này, chúng ta cần
phân giải tính dường như cô ñặc của từng loại tổng
hợp sắc (kalāpa), nghĩa là chúng ta cần phân tích
từng loại kalāpa riêng rẽ. Theo cách ñó, chúng ta
thấy rằng một kalāpa bao gồm những yếu tố: ñất,
nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng
căn,…Không có một tổng thể tập hợp ở bất cứ nơi
ñâu.
246

Trong VsM.xi.306 ‘Catu-Dhātu-Vavatthāna-Bhāvanā-Va66anā’ (‘Mô Tả
Về Thiền Xác ðịnh Tứ ðại’) PP.xi.30, tham khảo lại ảnh dụ của ðức Phật về
người ñồ tể giết một con bò và xẻ nó ra thành từng miếng: trong D.ii.9 ‘MahāSati-Pa99hāna-Sutta ’ (‘ðại Niệm Xứ Kinh’).
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[3] Khối tưởng về nhiệm vụ (kicca-ghana): do sự
hiểu biết không ñầy ñủ về sắc chân ñế, người ta có
thể nghĩ các yếu tố dựa trên một tự ngã, giống như
các hạt giống và cây cối dựa vào ñất (mọc lên)
vậy.[141] ðể vượt qua sự ñánh lừa này, chúng ta cần
phải thấy ñược rằng mỗi yếu tố có ñặc tính
(lakkha6a), nhiệm vụ (rasa), sự thể hiện
(paccupa99hāna) và nhân gần (pada99hāna) riêng của
nó, chứ không dựa vào bất kỳ pháp bên ngoài nào
như là một tự ngã.
Các bản kinh giải thích rằng trừ phi chúng ta phân
giải thành công ba loại khối tưởng này, bằng không chúng ta
sẽ không thể nào vượt qua ngã tưởng (atta-saññā), ñể ñạt
ñến phi ngã tưởng (an-atta-saññā).
PHÂN TÍCH SẮC CHÂN ðẾ
ðến ñây chúng ta sẽ bàn luận tóm tắt cách làm thế
nào ñể phân giải ba loại khối tưởng, bằng việc phân tích sắc
chân ñế.
Phân tích các loại tổng hợp sắc (rūpa-kalāpas) khác
nhau ở khắp toàn thân, chúng ta sẽ thấy rằng các kalāpas
bao gồm hai loại sắc:
1. Sắc tịnh sắc (pasāda rūpa)
2. Sắc phi tịnh sắc (napasāda rūpa)
TỔNG HỢP TÁM SẮC, CHÍN SẮC và MƯỜI SẮC
Kế tiếp chúng ta cần phân tích các loại tổng hợp sắc
tịnh sắc và tổng hợp sắc phi tịnh sắc khác nhau. Chúng ta sẽ
thấy rằng có ba loại kalāpa (tổng hợp sắc):
1. Tổng hợp tám sắc…………(a99haka-kalāpa)

190

Vận Hành của Nghiệp

2. Tổng hợp chín sắc………..(navaka-kalāpa)
3. Tổng hợp mười sắc……….(dasaka-kalāpa)
Tổng hợp tám sắc bao gồm tám loại sắc:
bốn sắc tứ ñại:
[1] ðịa ñại…(pathavī-dhātu) [3] Hỏa ñại...(tejo-dhātu)
[2] Thuỷ ñại…(āpo-dhātu)
[4] Phong ñại…(vāyo-dhātu)
và bốn sắc y ñại sinh:
[1] Màu……………(va66a) [3] Vị……………(rasa)
[2] Mùi…………..(gandha) [4] Dưỡng chất…..(ojā)
Tổng cộng có tám loại sắc, ñó là lý do tại sao nó ñược
gọi là tổng hợp tám sắc. Tổng hợp tám sắc này là sắc phi
tịnh sắc (napasāda rūpa). Tổng hợp chín cũng ñược gọi như
vậy bởi vì nó bao gồm chín loại sắc như tổng hợp tám, cộng
với một loại sắc thứ chín: ñó là sắc mạng quyền (jīvitindriya). Tổng hợp chín cũng là sắc phi tịnh sắc. Tổng hợp
mười sắc cũng ñược gọi theo cách ñó vì nó bao gồm chín
loại sắc như tổng hợp chín, cộng với sắc thứ mười. Có ba
loại tổng hợp mười sắc, ñó là:
[1] Tổng hợp mười sắc tịnh sắc, gồm.
1. Tổng hợp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalāpa)
2. Tổng hợp nhĩ mười sắc (sota-dasaka-kalāpa)
3. Tổng hợp tỷ mười sắc (ghāna-dasaka-kalāpa)
4. Tổng hợp thiệt mười sắc (jivhā-dasaka-kalāpa)
5. Tổng hợp thân mười sắc (kāya- dasaka-kalāpa)
Tất cả những tổng hợp sắc trên ñều là tịnh sắc bởi vì
yếu tố thứ mười của chúng là sắc tịnh sắc (pasāda rūpa).
[2] Tổng hợp tâm mười sắc (hadāya-dasaka-kalāpa):
chúng là những tổng hợp phi tịnh sắc bởi vì yếu tố thứ mười
của chúng là sắc ý vật (hadāya rūpa) phi tịnh sắc.
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[3] Tổng hợp tánh mười sắc (bhāva-dasaka-kalāpa):
chúng là phi tịnh sắc bởi vì yếu tố thứ mười của chúng là sắc
tánh nam hoặc nữ phi tịnh sắc.
Chúng ta cần phải biết và thấy các tổng hợp tám sắc,
chín sắc và mười sắc này trong mắt (nhãn), tai (nhĩ), mũi
(tỷ), lưỡi (thiệt), thân, và tâm. Và chúng ta cũng cần phải
biết và thấy các tổng hợp tám sắc trong các sắc không linh
hoạt: chẳng hạn như trong thức ăn ở bao tử của chúng ta,
trong nước tiểu ở bàng quang, trong phân ở ruột già, và
trong áo quần chúng ta mặc. Sau ñó, chúng ta cần biết và
thấy các loại sắc khác nhau của các chúng sanh khác, chẳng
hạn như những hành giả khác, người khác, các con vật, chư
thiên, Phạm thiên…Và chúng ta cũng cần biết và thấy các
loại sắc khác nhau của toà nhà chúng ta ñang ở, của cây cối
bên ngoài, của ñất, ñá,…
Tuy nhiên, biết và thấy tất cả sắc bao gồm các loại
tổng hợp sắc khác nhau như vậy vẫn chưa ñủ. Chúng ta cũng
cần phải biết và thấy tập khởi hay nguồn gốc của các tổng
hợp sắc (kalāpas) ấy nữa, ñó là biết và thấy chúng do cái gì
sanh, cái gì tạo ra sắc.
BỐN NGUỒN GỐC CỦA SẮC
Sắc, theo nguồn gốc, có bốn loại:247

247

Những gì cần biết liên quan ñến bốn nguồn gốc của sắc có thể tìm thấy
trong VsM.xi.359 ‘Catu-Dhātu Vava99hāna Bhāvanā’ (‘Thiền xác ðịnh Tứ
ðại’) PP.xi.111, VsM.xviii.664 ‘Di99hi-Visuddhi-Niddesa’ (‘Giải Thích về
Kiến Tịnh’) PP.xviii.5-6, VsM.xx.701-704 ‘Rūpa-Nibbatti-Passanā-KāraKathā’ (‘Luận Về Việc Thấy Nhân của Sắc Sanh’) PP.xx.22-42, và AbS.vi.2944 ‘Rūpa-Samu99hāna-Nayo’ (‘Hệ Thống Nguồn Gốc Sắc’)
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[1] Sắc do nghiệp sanh (kamma-ja-rūpa)
[2] Sắc do tâm sanh (citta-ja-rūpa)
[3] Sắc do thời tiết sanh (utu-ja-rūpa)
[4] Sắc do vật thực sanh (āhāra-ja-rūpa)
Bây giờ chúng ta sẽ bàn về nguồn gốc của sắc một
cách tóm tắt.248
SẮC DO NGHIỆP SANH
Sắc do nghiệp sanh hay gọi tắt là sắc nghiệp (kammaja-rūpa) bao gồm tám loại kalāpa:
1. Tổng hợp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalāpa)
2. Tổng hợp nhĩ mười sắc (sota-dasaka-kalāpa)
3. Tổng hợp tỷ mười sắc (ghāna-dasaka-kalāpa)
4. Tổng hợp thiệt mười sắc (jivhā-dasaka-kalāpa)
5. Tổng hợp thân mười sắc (kāya- dasaka-kalāpa)
6. Tổng hợp tâm mười sắc (hadāya-dasaka-kalāpa)
7. Tổng hợp tánh mười sắc (bhāva-dasaka-kalāpa)
8. Tổng hợp mạng căn chín sắc (jīvita-navaka-kalāpa)
Tám tổng hợp sắc này ñều là sắc linh hoạt và cụ thể.
Vào lúc tái sanh, ba loại tổng hợp (kalāpa): tổng hợp tâm
mười sắc, tổng hợp thân mười sắc, và tổng hợp tánh mười
sắc, sanh cùng với kiết sanh thức (pa9isandhi-citta). Như
vậy, ngay vào lúc thụ thai chúng ta ñã có các tổng hợp thân
mười sắc, với thân tịnh sắc là yếu tố thứ mười (thân căn),
qua nó chúng ta trải nghiệm những cảm thọ lạc và khổ của
thân. Sau ñó, suốt quá trình thai nghén, các tổng hợp nhãn
mười sắc, nhĩ…, tỷ…, thiệt mười sắc sẽ sanh lên. Như ñã
248

Việc phân biệt các loại nguồn gốc khác nhau của sắc này ñược bao gồm
trong sự tu tập Tuệ Xác ðịnh Danh Sắc (‘Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a’).
Xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176.
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giải thích trước ñây, các tổng hợp sắc này là do thiện nghiệp
ñược hoàn tất trong một kiếp quá khứ nào ñó, như bố thí
(dāna), trì giới (Sīla), hay tu thiền (bhāvanā) sanh. Tuy
nhiên nó vẫn dựa vào tham ái.
ðể biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát,
chúng ta cần biết và thấy sắc do nghiệp sanh như thế nào, và
chúng ta cũng cần biết và thấy tâm tục sanh và sắc sanh khởi
cùng với tâm tục sanh ấy là do nghiệp sanh ra sao. Người
hành thiền có thể biết và thấy các pháp này với sự thiện xảo
và tinh tấn ñầy ñủ, cộng với ánh sáng của trí tuệ do cận ñịnh
hoặc bậc thiền sanh.249
SẮC DO TÂM SANH
Sắc do tâm sanh hay sắc tâm (citta-ja-rūpa) không phải
do tâm nhãn thức, -nhĩ thức,-thiệt thức, và thân thức sanh,
mà chỉ tâm khởi lên nương vào sắc ý vật (hadaya-vatthu): ñó
là, ý thức tâm mà thôi. Sắc do tâm sanh bao gồm tám loại
kalāpa:
[1] Tổng hợp thuần tám sắc do tâm sanh (citta-jasuddh-a99haka-kalāpa): tổng hợp này bao gồm tám loại
sắc căn bản, sắc thứ tám ở ñây là dưỡng chất do tâm
sanh (citta-ja-ojā). Vì vậy, nó cũng ñược gọi là tổng
hợp tám có dưỡng chất do tâm sanh (citta-ja-oja99haka-kalāpa), và là sắc cụ thể. Chẳng hạn, giận dữ
và lo lắng là những tâm căn sân, và những tâm căn
sân (dosa-mūla) sẽ tạo ra các tổng hợp thuần tám sắc
do tâm sanh với hoả ñại thạnh. ðó là lý do vì sao, khi
249

Khi người hành thiền tu tập Tuệ Xác ðịnh Danh Sắc, sắc do nghiệp sanh
ñược phân biệt. Nhưng tuệ hay trí biết ñược loại nghiệp tạo ra sắc này chỉ ñược
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chúng ta giận dữ và lo lắng, người chúng ta trở nên
nóng hừng hực.
[2] Tổng hợp thân biểu tri chín sắc (kāya-viññattinavaka-kalāpa): gồm tám sắc căn bản cộng với sắc thứ
chín là thân biểu tri. Thân biểu tri là những ñộng tác
của thân nhằm thông tri cho người khác biết ý ñịnh
của mình: chẳng hạn, vẫy tay (chào), nhướng mày
(ngạc nhiên), nhăn mặt (biểu lộ sự ñau ñớn), ñưa tay
lên doạ ñánh (ngay cả con chó cũng hiểu ñiều ñó).
Thân biểu tri gián tiếp là những ñộng tác của thân
qua ñó người khác có thể suy ra ý ñịnh của một
người: chẳng hạn, chúng ta ñang ñi thì người khác có
thể hiểu ñược là chúng ta ñang ñi theo hướng này
hướng nọ. Nếu chúng ta chạy, người khác có thể hiểu
ñược là chúng ta ñang vội. Khi chúng ta ñi, tâm
chúng ta hướng vào chân. Ý ñịnh ñó tạo ra các tổng
hợp sắc có thân biểu tri do tâm sanh là sắc thứ chín
trong cẳng chân, và khắp toàn thân, với phong ñại
thạnh. Cũng như gió mang các vật ñi theo thế nào, thì
phong ñại cũng mang tứ chi và thân theo như vậy. Sự
chuyển ñộng là một chuỗi dài của những tổng hợp
thân biểu tri do tâm sanh khác nhau ñược tạo ra ở
những vị trí khác nhau. Nghĩa là các kalāpa sanh lúc
nhấc chân lên khác với kalāpa sanh lúc hạ chân
xuống. Mỗi kalāpa sanh và diệt ở cùng một chỗ, và
các kalāpas mới sanh ở chỗ nào khác sẽ diệt tại chỗ
ñó.
[3] Tổng hợp mười một sắc khinh, nhu, thích (lahutādi-ekā-dasaka-kalāpa): tổng hợp này bao gồm tám sắc
căn bản cộng thêm ba loại sắc: sắc khinh (lahutā), sắc
nhu (mudutā), và sắc thích nghiệp (kammaññatā). Nó
phát sanh khi thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng
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(khinh), do an lạc, ñịnh, sức khoẻ, mạnh mẽ, thoải
mái,…Chẳng hạn, lấy các tâm thiền chỉ và thiền
minh sát mạnh mẽ, hoặc các tâm Thánh ðaọ và
Thánh Quả làm ví dụ. Những tâm này rất thanh tịnh,
mạnh mẽ và cao thượng, bởi vì không có các tuỳ
phiền não (upakkilesa). Có nghĩa rằng, tuỳ thuộc vào
năng lực ñịnh hoặc trí tuệ nhạy bén như thế nào mà
những tâm này tạo ra rất nhiều thế hệ tổng hợp mười
một sắc khinh, nhu, thích do tâm sanh như thế ấy: ñịa
ñại, thuỷ ñại, và hoả ñại trong các tổng hợp sắc ñó rất
nhu nhuyến và vi tế. khi các tổng hợp sắc nhu nhuyến
và vi tế ấy chạm vào thân căn (yếu tố hay sắc thứ
mười trong tổng hợp thân mười sắc) người hành thiền
cảm giác một sự thoải mái, dễ chịu về thân rất lớn,
không có sự nặng nề (ñịa ñại): ñó là lý do vì sao
người hành thiền lúc ñó có thể ngồi hàng giờ một
cách dễ dàng.
[4] Tổng hợp thân biểu tri và khinh, nhu, thích mười
hai sắc (kāya-viññatti-lahut-aadi-dvādasaka-kalāpa):
tổng hợp này bao gồm tám sắc căn bản cộng thêm
bốn loại sắc: sắc thân biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, và
sắc thích nghiệp. Nó phát sanh khi, do sự an lạc, tuổi
trẻ, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mải,…những
chuyển ñộng của thân lúc ñó thanh nhã, nhẹ nhàng,
và dễ chịu. Nó cũng có thể phát sanh khi, do sự kích
thích, giận dữ, sợ hãi,..lúc ñó người ta hành ñộng rất
nhanh và rất dễ dàng.
[5] Tổng hợp mười sắc khẩu biểu tri: tổng hợp này
bao gồm tám sắc căn bản cộng thêm hai loại sắc nữa
là khẩu biểu tri và sắc âm thanh. ðó là, tiếng nói hay
các âm thanh khác ñược làm với cơ quan phát âm
nhằm thông tri với những người khác, như la hét,

196

Vận Hành của Nghiệp

khóc lóc,…Âm thanh này chỉ ñược tạo ra bởi sắc linh
hoạt, và các chúng sanh hữu tình. Âm thanh phát
sanh do ñịa ñại của các tổng hợp sắc do tâm sanh ñập
vào ñịa ñại của bộ máy phát âm.250Nó là sắc không
cụ thể.
[6] Tổng hợp mười ba sắc khẩu biểu tri, sắc âm thanh
và sắc khinh,… (vacī-viññatti-sadda-lahut-ādi-terasakalāpa): tổng hợp này bao gồm tám sắc căn bản cộng
thêm năm sắc: khẩu biểu tri, âm thanh, khinh, nhu,
thích nghiệp. Ở ñây một lần nữa, tổng hợp sắc này
sanh khi, do có sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải
mái…, lời nói sẽ êm ái, dễ chịu. Nó cũng có thể sanh
do một chủ ñề ñược xem là ñẹp hay uyên thâm, như
khi giải thích Pháp thâm diệu.
[7] Tổng hợp chín sắc âm thanh hơi thở vô - ra do
tâm sanh (assāsa-passāsa-citta-ja-sadda-navaka-kalāpa) :
tổng hợp này gồm tám sắc căn bản cộng thêm một
sắc thứ chín: âm thanh của hơi thở. Và nó là sắc cụ
thể. Âm thanh này ñược tạo ra bởi các chúng sanh
ñang thở. Ở ñây cũng vậy, âm thanh phát sanh bởi vì
ñịa ñại của các tổng hợp sắc do tâm sanh va ñập vào
ñịa ñại của ñường mũi.
[8] Tổng hợp mười hai sắc âm thanh hơi thở vô-ra do
tâm sanh, và sắc khinh, nhu, thích nghiệp (assāsapassāsa-citta-ja-sadalahut-ādi-dvā-dasaka-kalaapa): tổng
hợp này gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại
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VsM. Xiv.441 ‘Rūpa-Kkhandha-Kathā’ (‘Luận Về Sắc Uẩn’) PP.xiv.62 giải
thích rằng khẩu biểu tri là cách thức và sự biến ñổi của ñịa ñại do bất kỳ tâm
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sắc: âm thanh của hơi thở, sắc khinh, nhu, thích
nghiệp. Ở ñây cũng vậy, tổng hợp này sanh khi, do
có sự an vui, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mái,…hơi
thở sẽ êm ái và dễ dàng: chẳng hạn, khi một người
hành niệm hơi thở, và hơi thở của họ trở nên rất nhu
nhuyến và tế vi.
ðể biết và thấy sắc trong hành thiền minh sát, chúng
ta cần phải biết và thấy một số sắc phát sanh do tâm như thế
nào. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn hành minh sát trong khi
ñi, chúng ta cần phân biệt ý ñịnh ñi. Kế tiếp chúng ta cần
phân biệt các tổng hợp sắc do tâm sanh phát sanh do ý ñịnh
ñi ấy. Và chúng ta cần phân biệt ñể thấy chúng sanh và diệt
trong cùng một chỗ như thế nào, và rồi các tổng hợp sắc mới
sanh lên và diệt ở các vị trí khác ra sao. Chúng ta cần phân
tích các yếu tố (sắc) có trong các kalāpa tạo ra sự nhấc lên
của chân, các kalāpa tạo ra sự chuyển ñộng tới trước của
chân, các kalāpa tạo ra sự kéo dài ra của chân, các kalāpa
tạo ra sự hạ xuống của chân. Nói chung chúng ta cần phải
phân biệt tất cả các yếu tố có trong các kalāpa khác nhau ấy
ñể thấy xem yếu tố nào là nổi bật: ñất, nước, lửa hay gió. Dĩ
nhiên, chúng ta cũng cần phải thấy toàn bộ hoạt ñộng này
trong các oai nghi khác, như ñứng, nằm, ngồi, cử ñộng chân
tay…
Người hành thiền có thể biết và thấy ñược những ñiều
này với ñầy ñủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh sáng của trí tuệ
phát sanh từ cận ñịnh hay bậc thiền.
SẮC DO THỜI TIẾT SANH
Sắc do thời tiết sanh (utu-ja-rūpa): khi nói sắc do thời

198

Vận Hành của Nghiệp

tiết sanh ở ñây phải hiểu là do hỏa ñại (tejo-dhātu)251 sanh và
gồm có bốn loại:
[1] Tổng hợp thuần tám sắc do thời tiết sanh (utu-jasuddh-a99haka-kalāpa): tổng hợp này gồm tám sắc căn
bản, sắc thứ tám của nó là dưỡng chất do thời tiết
sanh (utu-ja-ojā). Nó là một loại sắc cụ thể. Thức ăn
trong bát, thức ăn trong ñường tiêu hoá (thức ăn trong
miệng chúng ta, thức ăn mới ñược ăn vào chưa tiêu
hoá trong bao tử chúng ta, thức ăn tiêu hoá một nửa
và thức ăn ñã tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng
ta, và phân), mủ và nước tiểu tất cả ñều là các tổng
hợp tám sắc có dưỡng chất do thời tiết sanh và không
linh hoạt.
[2] Tổng hợp (âm) thanh chín sắc do thời tiết sanh
(utu-ja-sadda-navaka-kalāpa): tổng hợp này gồm tám
sắc căn bản cộng với một loại sắc thứ chín, ñó là âm
thanh do sắc không linh hoạt tạo ra, chẳng hạn, âm
thanh gây ra bởi gió trong bao tử hay trong ruột, âm
thanh của xương vỡ nứt, âm thanh của nhạc, hay của
một vật ñang bể. Nói chung nó bao gồm tất cả các
tổng hợp âm thanh ngoại trừ những tổng hợp âm
thanh của khẩu biểu tri hay của hơi thở do tâm sanh,
mà chúng ta vừa ñề cập. Ở ñây cũng vậy, âm thanh
phát sanh là do sự va ñập vào nhau của ñịa ñại hay
yếu tố ñất. Nó là sắc cụ thể.
[3] Tổng hợp khinh, nhu, thích mười một sắc (lahutād-ekā-dasaka-kalāpa): tổng hợp này gồm tám sắc căn
bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (lahutā), nhu
(mudutā), thích nghiệp (kammaññatā). Nó phát sanh khi
thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng (khinh), do có
251
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sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải mái,…
[4] Tổng hợp (âm) thanh, khinh,…mười hai sắc
(sadda-lahut-ādi-dvā-dassaka-kalāpa): tổng hợp này
gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại sắc, ñó là
(âm) thanh, khinh, nhu, và thích nghiệp.
Tất cả các kalāpas ñều có hỏa ñại (tejo-dhātu). Và hỏa
ñại trong các kalāpas ấy tạo ra các tổng hợp sắc (kalāpas) do
thời tiết sanh. Các kalāpas do thời tiết sanh này tự thân
chúng cũng có hỏa ñại, và chúng cũng tạo ra các kalāpas do
thời tiết sanh có hỏa ñại nữa,… ðó là lý do vì sao hỏa ñại,
theo sức mạnh của nó, tạo ra sắc qua một số thế hệ như thế
nào.252
Như ñã ñề cập ở trên, các tâm thiền chỉ và thiền minh
sát mạnh mẽ, và các tâm Thánh ðạo và Thánh Quả tạo ra rất
nhiều thế hệ tổng hợp sắc do tâm thanh tịnh và cao thượng
sanh: hỏa ñại của các tổng hợp sắc (kalāpas) ấy cũng tạo ra
nhiều tổng hợp sắc do thời tiết sanh ở bên trong cũng như
bên ngoài thân.
Ánh sáng chói lọi, rực rỡ, và toả chiếu phát sanh cùng
với các tâm cao thượng ấy là do sự sáng chói của các sắc
màu trong các sắc do tâm sanh và thời tiết sanh tạo ra. ðây
là lý do khiến cho nimitta (tợ tướng) trong sáng rõ ràng phát
sanh cùng với thiền ñịnh và ánh sáng của trí tuệ mà chúng ta
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Có nghĩa là: hoả ñại của một tổng hợp sắc (kalāpas) do nghiệp sanh tự nó
tạo ra các tổng hợp sắc do thời tiết sanh: Nghiệp sanh → 1st thời tiết sanh →
2nd thời tiết sanh → 3rd thời tiết sanh → 4th thời tiết sanh → 5th thời tiết
sanh . ðây gọi là sắc nghiệp tạo ra sắc do thời tiết sanh.
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dùng ñể phân biệt sắc chân ñế.253Nó cũng giải thích tại sao
màu da và các căn của người hành thiền phát triển ñược các
tâm cao thượng này lại trong sáng.[142] Chẳng hạn sắc do
tâm thiên nhãn (dibba-cakkhu abhiññā6a) của Tôn giả
Anuruddha sanh toả khắp một ngàn thế giới sa bà: chúng
ñược thắp sáng bởi sắc do tâm cao thượng sanh và xuất hiện
rõ ràng ñối với ngài. Chúng ta cũng có thể thấy các cảnh giới
khác,…nếu như chúng ta phát triển ñược ñủ ñịnh lực và tâm
thanh tịnh.
Thời tiết (hỏa ñại) cũng tạo ra và duy trì các sắc
không linh hoạt. Một ví dụ ñiển hình là các loại cây cối. Sắc
của chúng là sắc do thời tiết sanh và ban ñầu sắc này là do
hỏa ñại trong hạt giống sanh. Sự tăng trưởng của chúng chỉ
là sự tạo ra liên tục của sắc do thời tiết sanh qua nhiều thế
hệ. Sự tăng trưởng này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa ñại từ
trong ñất, mặt trời (nóng), và nước (lạnh).
Chẳng hạn, hỏa ñại trong ñá, kim loại, khoáng chất,
và gỗ cứng rất mạnh, và tạo ra rất nhiều thế hệ sắc. ðó là lý
do vì sao sắc ấy có thể kéo dài trong một thời gian rất lâu.
Tuy nhiên hỏa ñại trong các loại cây mềm, gỗ mềm, thịt,
thức ăn và nước lại rất yếu, không tạo ra ñược nhiều thế hệ
sắc, và cũng là lý do vì sao sắc của chúng chẳng bao lâu sẽ
tan rã. Khi sắc tan rã, chính là vì hỏa ñại không còn tạo ra
sắc mới, thay vào ñó lại tự thiêu ñốt nó: sắc trở nên mục nát,
thối rữa, tan ra, và phân huỷ.
Khi sắc bị thiêu huỷ bằng lửa, như khi gỗ bị ñốt cháy,
chính là do hỏa ñại của sắc bên ngoài (lửa táp vào gỗ) hỗ trợ
cho hỏa ñại của sắc bên trong (gỗ), và một số lớn hỏa ñại
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bùng ra, ñiều này có nghĩa rằng hỏa ñại trở nên tăng thạnh
và sắc bị thiêu huỷ.
ðể biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát,
chúng ta cần biết và thấy một số sắc do thời tiết (hỏa ñại)
sanh như thế nào. Chúng ta cần biết và thấy cách mỗi loại
kalāpa có hỏa ñại, vốn là nhiệt hay thời tiết tạo ra các tổng
hợp tám sắc do thời tiết sanh, và tổng hợp này lại tạo ra
những tổng hợp tám sắc do thời tiết sanh khác, cứ như vậy
chúng tiếp tục tạo ra các thế hệ tổng hợp tám sắc do thời tiết
sanh. Chúng ta cần biết và thấy cách tiến trình này xảy ra
trong tất cả các giác quan (căn), và trong các sắc bên ngoài
ra sao.
Tất nhiên, với ñầy ñủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh
sáng của trí tuệ phát sanh từ cận ñịnh hay bậc thiền, người
hành thiền có thể tự mình biết và thấy ñược những ñiều này.
SẮC DO VẬT THỰC SANH
Sắc do vật thực sanh (āhāra-ja-rūpa) gồm hai loại
tổng hợp sắc do vật thực sanh:
[1] Tổng hợp thuần tám sắc do vật thực sanh (āhāraja-suddh-a99haka-rūpa): tổng hợp này bao gồm tám
loại sắc căn bản, sắc thứ tám của nó là dưỡng chất do
vật thực sanh (āhāra-ja-ojā). Chính vì vậy, nó cũng
còn ñược gọi là tổng hợp tám có dưỡng chất do vật
thực sanh (āhāra-ja-oj-a99haka-kalāpa), nó là một
loại sắc cụ thể.
[2] Tổng hợp khinh, nhu, thích mười một sắc (lahutād-ekā-dassaka-kalāpa): tổng hợp này bao gồm tám sắc
căn bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (lahutā), nhu
(mudutā) và thích (kammaññatā). Nó phát sanh khi thân
cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do sự an lạc, sức
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khoẻ, sức mạnh, thoải mái..: chẳng hạn, nếu sự tiêu
hoá của chúng ta tốt, các tổng hợp sắc có dưỡng chất
do vật thực sanh này truyền ñi rất dễ dàng. ðiều này
cũng có thể xảy ra khi thức ăn thơm ngon và bổ
dưỡng.
Hai loại sắc do vật thực sanh này ñược tạo ra trong
hai tiến trình dinh dưỡng: khi cơ thể ñược nuôi dưỡng bằng
dưỡng chất rút ra từ thức ăn và thức uống. Như thế nào?
Cơ thể hấp thụ dưỡng chất từ thức ăn và thức uống
trong ñường tiêu hoá của chúng ta: thức ăn và thức uống
trong miệng chúng ta, thức ăn và thức uống mới ñưa vào bao
tử chưa tiêu hoá, thức ăn ñã tiêu hoá một phần và thức ăn ñã
tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng ta, và phân. Tất cả
những thứ ñó ñều là các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời
tiết sanh (utu-ja-oj-a99hamaka-kalāpa), thức ăn trong bát của
chúng ta cũng vậy. Và dưỡng chất của các tổng hợp sắc
(kalāpas) ấy nuôi dưỡng cơ thể chủ yếu với sự giúp ñỡ của
lửa tiêu hoá (pācaka-tejo): hoả ñại của các tổng hợp mạng căn
chín sắc, mà như ñã ñề cập là do nghiệp sanh, và ñược tìm
thấy ở khắp toàn thân.
Như vậy có hai giai ñoạn nuôi dưỡng. Giai ñoạn ñầu
xảy ra khi lửa tiêu hoá gặp dưỡng chất của thức ăn trong
ñường tiêu hoá của chúng ta. Do sự gặp gỡ ñó, sắc ñược
sanh thêm ở khắp toàn thân: ñó là, các tổng hợp tám có
dưỡng chất do vật thực sanh (āhāra-ja-oj-a99hamaka-kalāpa)
ñược sanh ra ở khắp toàn thân.
Giai ñoạn nuôi dưỡng thứ hai xảy ra khi lửa tiêu hoá
gặp dưỡng chất của các tổng hợp tám có dưỡng chất do vật
thực sanh cũng như dưỡng chất của sắc khác trong thân. Do
sự gặp gỡ ñó, sắc ñược sanh thêm nữa; ñó là, các tổng hợp
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (āhāra-ja-oj-a99hamaka-
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kalāpa) khác:254
♦ bốn ñến năm thế hệ trong trường hợp của sắc do
nghiệp sanh
♦ hai ñến ba thế hệ trong trường hợp của sắc do tâm
sanh
♦ mười ñến mười hai thế hệ trong trường hợp của sắc
do thời tiết sanh
♦ mười ñến mười hai thế hệ trong trường hợp sắc do
vật thực khác sanh.
ðó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống nuôi
dưỡng thân.
Chẳng hạn, ở giai ñoạn nuôi dưỡng thứ nhất, một
tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh ñi ñến con
mắt. Kế, ở giai ñoạn thứ hai, dưỡng chất của một tổng hợp
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (cùng với lửa tiêu hoá)
ấy gặp dưỡng chất của một tổng hợp nhãn (mắt) mười sắc,
và bốn hay năm thế hệ tổng hợp tám có dưỡng chất do vật
thực sanh ñược tạo ra: tổng hợp tám có dưỡng chất do vật
thực sanh và tổng hợp mạng căn chín sắc làm nhiệm vụ như
hỗ trợ duyên (upatthambhaka-paccaya), và tổng hợp nhãn
mười sắc làm nhiệm vụ như năng sanh duyên (janakapaccaya). Lại nữa, hoả ñại trong bốn hay năm thế hệ tổng
hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh ấy sẽ tạo ra mười
ñến mười hai thế hệ tổng hợp tám có dưỡng chất do thời tiết
254

Sắc ñược tạo ra trong giai ñoạn thứ nhất ñược gọi là sắc khởi nguyên từ vật
thực (āhāra-samu99hāna-rūpa). Ở giai ñoạn thứ hai, ñối với sắc nghiệp sanh,
thế hệ thứ nhất là sắc do vật thực sanh có nghiệp là duyên (kamma-paccayāhāraja-rūpa), trong khi các thế hệ tiếp theo là sắc do vật thực sanh có vật
thực là duyên (āhāra-paccay-āhāra-ja-rūpa), nó cũng ñược gọi là sắc khởi
nguyên từ vật thực có vật thực là duyên (āhāra-paccaya āhāra-samu99hānarūpa). Theo cách tương tự chúng ta có sắc do vật thực sanh có tâm là duyên,
sắc do vật thực sanh có thời tiết là duyên.
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sanh nữa. Và tiến trình như vậy cũng xảy ra với các tổng
hợp thân mười sắc của con mắt, các tổng hợp tánh mười sắc
của con mắt, cũng như các tổng hợp tám do tâm sanh, các
tổng hợp mạng căn chín sắc và các tổng hợp tám do vật thực
sanh khác. ðó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống
nuôi dưỡng, chẳng hạn, con mắt.
Dưỡng chất của thức ăn hấp thụ trong một ngày có
thể tái sinh theo cách này cho ñến bảy ngày. Tất nhiên, con
số các thế hệ (tái sanh) này còn tuỳ thuộc vào khả năng tiêu
hoá của chúng ta, và khả năng này ñược quyết ñịnh bởi
nghiệp riêng của chúng ta. Nó cũng tuỳ thuộc vào chất lượng
của thức ăn nữa. Nếu thức ăn kém phẩm chất, nó không thể
sanh ra nhiều thế hệ, và chúng ta trở nên suy yếu và gầy
còm. Nếu thức ăn giàu dinh dưỡng, nó có thể tạo ra nhiều
thế hệ hơn, và thậm chí chúng ta có thể phát phì. Thức ăn
chư thiên, loại thức ăn cao cấp nhất của thiên giới, có thể tái
sanh theo cách này cho tới một hoặc hai tháng.
Vì lẽ các tổng hợp mạng căn chín sắc ñược thấy ở
khắp toàn thân, nên lửa tiêu hoá cũng ñược thấy ở khắp toàn
thân nhưng mức ñộ yếu hơn. ðó là lý do vì sao, chẳng hạn,
khi dầu (cù là) ñược bôi vào da, hay một mũi thuốc ñược
chích dưới da, thuốc sẽ lan truyền khắp toàn thân (giai ñoạn
nuôi dưỡng thứ nhất). Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu, sự yếu
ớt của lửa tiêu hoá trong da có thể làm cho nó mất lâu hơn
ñể hấp thu. Như vậy thuốc sẽ có hiệu quả khi nó ñi qua giai
ñoạn nuôi dưỡng thứ hai.
ðể biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát
(vipassanā), chúng ta cần biết và thấy cả hai giai ñoạn nuôi
dưỡng: giai ñoạn ñầu qua ñó các tổng hợp tám có dưỡng
chất do vật thực sanh ñược tạo ra và truyền ñến các phần
khác nhau của thân, và giai ñoạn thứ hai qua ñó các thế hệ
khác của tổng hợp sắc có dưỡng chất là thứ tám ñược sanh
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ra ñể nuôi dưỡng các phần khác của thân.
Với ñầy ñủ sự thiện xảo, tinh tấn, và ánh sáng của trí
tuệ do cận ñịnh hay bậc thiền sanh, hành giả có thể biết và
thấy những ñiều này.
KẾT LUẬN
ðến ñây ñã kết thúc sự giải thích ngắn gọn của chúng
tôi về cách làm thế nào ñể một người biết và thấy sắc thủ
uẩn qua thiền tứ ñại.
ðể tu tập ñề tài thiền này, chúng ta cần phải có ñịnh
mạnh: hoặc cận ñịnh, hoặc bậc thiền (jhāna). Nếu chúng ta
bắt ñầu với chính thiền tứ ñại, chúng ta chỉ ñạt ñến cận ñịnh
(upacāra-samādhi). Cận ñịnh là rất gần với bậc thiền
(jhāna), ñiều này có nghĩa rằng ñịnh và ánh sáng của trí tuệ
cũng ñã rất mạnh và ñầy năng lực. Nhưng nếu trước ñó
chúng ta ñã phát triển ñược bậc thiền, chẳng hạn, với bậc
thiền của niệm hơi thở, ánh sáng trí tuệ của chúng ta sẽ ñầy
năng lực hơn, và ñiều ñó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta ñể tu
tập và hoàn thành thiền tứ ñại. Tuy nhiên, không có ñược
ñịnh như vậy, không có ánh sáng của trí tuệ như vậy, việc
thể nhập các tổng hợp sắc (rūpa-kalāpas), cũng như biết và
thấy thực tại tối hậu (pháp chân ñế) sẽ là ñiều bất khả.
Tại sao lại cần thiết phải hành thiền tứ ñại, một ñề tài
thiền khó như vậy? Bởi vì chúng ta không thể hành minh sát
trên những khái niệm. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào khái niệm,
rõ ràng là chúng ta không biết và thấy ñược sắc thủ uẩn ñúng
theo thực tại (như thực- yathā bhūta)255Do ñó, ñể có thể
hành minh sát, và tuệ tri sắc ñúng theo thực tại, chúng ta cần
255

Xem trích dẫn ở mục Ánh Sáng Của Trí Tuệ, trang 170.
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vượt qua những khái niệm, nhằm phân giải tính dường như
cô ñặc của sắc (khối tưởng về sắc), và thể nhập vào sắc chân
ñế.
4: Hai Mươi Tám Loại Sắc
BỐN ðẠI CHỦNG (mahā·bhūta):
Sắc Cụ Thể (nipphanna·rūpa)
1. ðịa ñại (pathavī·dhātu)
2. Thuỷ ñại (āpo·dhātu)
3. Hoả ñại (tejo·dhātu)
4. Phong ñại (vāyo·dhātu)
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓
HAI MƯƠI BỐN SẮC Y ðẠI SINH (Upādāya-rūpa)
Sắc Cụ Thể ((nipphanna·rūpa))
Sắc Cảnh Giới (gocara·rūpa):
(sắc ñối tượng)
1) sắc màu
(va66a)
2) âm thanh
(sadda)
3) mùi
(gandha)
(rasa)
4) vị
1
5)xúc
(pho99habba)

Sắc Tịnh Sắc (pasāda·rūpa):
(sắc chủ thể)
1) Tịnh nhãn sắc
(cakkhu·pasāda)
2) Tịnh nhĩ sắc
(sota·pasāda)
3) Tịnh tỷ sắc
(ghāna·pasāda)
4) Tịnh thiệt sắc
(jivhā·pasāda)
5) Tịnh thân sắc
(kāya·pasāda)

1) Dưỡng Chất1
(ojā)
Sắc Tánh (bhāva·rūpa):1
1) Mạng Căn1
(jīvit·indriya)
1) Sắc Tánh Nam - (purisa·bhāva·rūpa)
1) Sắc Ý- Vật1 (hadaya·rūpa)
2) Sắc tánh nữ
(itthi·bhāva·rūpa)
Sắc Không Cụ Thể (anipphanna)
1) Hư Không Giới2 (ākāsa·dhātu) 6) Sắc Thích Nghiệp2
2) Thân Biểu Tri
(kāya·viññatti) 7) Sắc Sanh2
3) Khẩu Biểu Tri
(vacī·viññatti) 8) Sắc Tiến2
2
4) Sắc Khinh
(lahutā) 9) Sắc Già
5) Sắc Nhu2
(mudutā) 10) Sắc Vô Thường2

(kammaññatā)
(upacaya)
(santati)
(jaratā)
(aniccatā)

Ghi Chú Cho Hai Mươi Tám Loại Sắc
1. Xúc: ñối tượng của thân thức không có một giới riêng, mà là ba trong
bốn ñại chủng: ñịa ñại, hoả ñại, phong ñại. Dưỡng Chất: cũng gọi là
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sắc vật thực (āhāra-rūpa). Mạng Căn: cũng gọi sắc mạng căn (jīvitarūpa). Ý Vật cũng gọi Sắc Ý Vật (Tâm Căn). Sắc Nam/Nữ Tánh:
cũng gọi nam quyền / nữ quyền (puris- indriya, itth-indriya).
Hư Không: sự giới hạn hay ranh giới giữa các tổng hợp sắc (rūpakalāpas), tách riêng tổng hợp sắc này với tổng hợp sắc khác.
Khinh/Nhu/Thích Nghiệp: chỉ có trong các sắc do tâm/thời tiết/vật
thực sanh. Sanh: sự phát sanh các căn vật lý của bào thai: chỉ khi
phân biệt duyên khởi mới phân biệt ñược sắc này (xem ‘Duyên Sanh’
trang 217). Tiến: sự sanh của các sắc sau ñó. Vô Thường: sự tan rã,
tan biến, hoại diệt (bhahga) của sắc.

Sắc không cụ thể cũng ñược bao gồm trong ñịnh
nghĩa về sắc uẩn, nhưng nó không phải là ñối tượng của
minh sát.256
DANH CHƠN ðẾ
ðể hành thiền minh sát (vipassanā), chúng ta không
chỉ biết và thấy sắc thủ uẩn thôi; mà chúng ta cũng cần biết
và thấy bốn danh thủ uẩn nữa, ñó là thọ thủ uẩn, tưởng thủ
uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Bốn thủ uẩn này là danh
(nāma).
Danh là tâm (citta) (cũng gọi thức (viññā6a)), [143] và
các tâm sở (cetasika). Có sáu loại thức chính: [144]
1. nhãn thức……….(cakkhu-viññā6a)
2. nhĩ thức…………(sota-viññā6a)
3. tỷ thức…………...(ghāna-viññā6a)
4. thiệt thức…………(jivhā viññā6a)
5. thân thức…………(kāya-viññā6a)
6. ý thức…………….(mano-viññā6a)
Nhưng thức không thể khởi lên một mình. Không có
256

VsM.xviii.667 ‘Di99hi-Visuddhi-Niddesa’ (‘Giải Thích Về Kiến Tịnh’)
PP.xviii.13
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cái gì gọi là ‘thuần’ thức cả , vì thức luôn luôn khởi lên cùng
với một số tâm sở phối hợp nào ñó.257 Tổng cộng có tất cả
năm mươi hai tâm sở258. ðiều này ñã ñược ñề cập ở trước.
Chẳng hạn, bảy tâm cở biến hành (sabba-citta-sādhāra6a) là
những tâm sở luôn luôn khởi lên với tất cả tâm.259
1. xúc………………...(phassa)
2. thọ………………...(vedanā)
3. tưởng………………(saññā)
4. tư………………….(cetanā)
5. nhất tâm…………..(ek-aggatā)
6. mạng quyền……….(jīvit-indriya)
7. tác ý……………….(manasikāra)
Cũng có sáu tâm sở chỉ khởi lên với một số tâm, ñó là
sáu biệt cảnh tâm sở (pakiaka):
1. tầm…………………..(vitakka)
2. tứ…………………….(vicāra)
3. thắng giải (quyết ñịnh)….(adhimokkha)
4. cần (tinh tấn)…………....(vīriya)
5. hỷ………………………..(pīti)
6. dục………………………(chanda)
Cũng có những tâm sở bất thiện (akusala). Chẳng
hạn:260

257

Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 307, cuối Tập II. Cũng xem ‘Những
ðiều Không Thể Có ðược ðối Với Thức’ Tập II. Và ñể có thêm chi tiết về các
tâm sở phối hợp, xem ghi chú 386, trang 315.
258
VsM.xiv.456-492 “Khandha-Niddesa’ (‘Giải Thích Về Các Uẩn’)
PP.xiv.125-184
259
Xem các bảng 2a/2b/2c, trang 93/95/97. 3c trang 166, và 3d ‘Danh Pháp
Của Tâm Siêu Thế’ Tập II.
260
Về các tâm sở bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97.
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● si…………..(moha)
● vô tàm……..(ahiri)
● vô quý…(anottappa)
● phóng dật…(uddhacca)
● tham……….(lobha)
● (tà) kiến…….(di99hi)

● mạn………(mā6a
● sân………..(dosa)
● tật…………(issā)
● lận……(macchariya)
● hối……(kukkucca)
● nghi…..(vicikicchā)

Và những tâm sở thiện hay tịnh hảo (sobhana), chẳng
hạn:
● tín……(saddhā)
● Chánh Ngữ………(Sammā-Vācā)
● niệm………(sati) ● Chánh Nghiệp...(Sammā-Kammantā)
● Chánh Mạng……..(Sammā-Ājīva)
● tàm………..(hiri)
● quý………(ottappa) ● bi……………… (karu6ā)
● vô tham….(alobha) ● hỷ………………..(mūdutā)
● vô sân……(adosa) ● tuệ căn……………(paññ-indriya)
BIẾT VÀ THẤY DANH CHƠN ðẾ
Với ánh sáng của trí tuệ (từ cận ñịnh hoặc ñịnh của
bậc thiền –jhāna) chúng ta cần biết và thấy tâm dựa trên chất
máu trong trái tim, ñây gọi là tâm căn hay ý vật (hadaya
vatthu). Chúng ta cần biết và thấy dòng tâm duy trì kiếp sống
và các tâm sở của nó, tâm này ñược gọi là tâm hữu phần
(bhavahga).261 Chúng ta cần biết và thấy tâm hữu phần bị gián
ñoạn mỗi khi có sự nhận thức qua một trong năm môn

261

Thiền sư Pa-Auk saydaw giải thích rằng chỉ những hành giả có ñủ Ba-lamật mới có thể phân tích ñược tâm hữu phần ở giai ñoạn này. Còn thông
thường thì sau khi phân biệt ñược pháp duyên khởi người hành thiền mới có
thể làm ñược công việc phân tích hữu phần ấy: xem ‘Duyên Sanh’ trang 213.
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(dvāra): nhãn-, nhĩ-,… như thế nào.262 Chúng ta cũng cần biết

và thấy cách nhận thức ấy xảy ra như một tiến trình tâm
(citta-vīthi): tiến trình nhãn môn, tiến trình nhĩ môn,…tiến
trình thân môn, ra sao. Chúng ta cần biết và thấy có sự nhận
thức qua ý môn, như một tiến trình ý môn (mano-dvāra-vīthi)
như thế nào. Và chúng ta cũng cần biết và thấy các tâm và
tâm sở là thành tố của các tiến trình ngũ môn khác nhau,
cũng như các tâm và tâm sở là thành tố của các tiến trình ý
môn: ñó là danh chơn ñế.
262

Tâm hữu phần: (bhav-ahga-citta, nghiã ñen là tâm tạo thành sự hiện hữu)
tâm này không tương ứng với tâm tiềm thức hay vô thức ñã ñược giả thiết
trong tâm lý học của Freud. Thực sự, những loại tâm như vậy không hiện hữu,
vì hai tâm không thể sanh một lần. Tâm hữu phần là một dòng trôi chảy của
những tâm quả, ñược duy trì bởi nghiệp chín mùi vào thời cận tử. Nó duy trì sự
tương tục của danh (tâm) giữa những tiến trình tâm. Nó cũng làm nhiệm vụ
như ý môn (mano-dvāra). Một khi nghiệp tạo ra kiếp sống này chấm dứt, tâm
hữu phần của kiếp này cũng dừng lại. Nơi những người không phải Thánh Ala-hán, một tâm hữu phần mới, với một ñối tượng mới, sanh lên như kiết sanh
thức hay tâm tục sanh. Vì vậy, có thể nói tâm hữu phần không phải là một
‘dòng ngầm của tiềm thức’ hoạt ñộng ‘bên dưới’ những tiến trình tâm của sáu
môn. Như chúng ta có thể thấy trong bảng 5b (‘Tiến Trình Ngũ Môn’ trang.
294), và 5c (‘Tiến trình Ý Môn’ trang 297), trước khi sanh khởi một tiến trình
tâm, dòng tâm hữu phần phải dừng lại. Và nó tiếp tục trôi chảy khi tiến trình
nhận thức ñã hoàn tất. Tâm hữu phần luôn luôn nhận thức cùng một ñối tượng,
ñối tượng này ñộc lập với những ñối tượng ñi vào sáu môn: ñó là lý do vì sao
nó ñược gọi là tâm ngoài tiến trình (tách biệt với tiến trình nhận thức).
VsM.xiv.455 ‘Viññā6a-Kkhandha-Kathā’ (‘Luận về Thức Uẩn’) giải thích như
sau: ‘ Khi kiết sanh thức ñã dừng, lúc ñó, tiếp theo kiết sanh (dù nó là loại gì),
thì cùng loại ấy, là quả của cùng một nghiệp bất kể nghiệp ñó là gì, khởi lên
như tâm hữu phần với cùng ñối tượng (như kiết sanh). Và bao lâu không có
một loại tâm khác khởi lên phá vỡ sự tương tục, chúng cứ tiếp tục xuất hiện
một cách bất tận trong những giai ñoạn ngủ không mơ mộng,…, giống như sự
trôi chảy của một dòng sông.’ ðể biết thêm chi tiết về ñối tượng của tâm hữu
phần duy trì kiếp sống, xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101.
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BỐN LOẠI KHỐI TƯỞNG VỀ DANH
Tại sao chúng ta cần phải phân tích các loại tiến trình
tâm khác nhau? Một lần nữa, như trong việc phân biệt sắc,
chính là ñể vượt qua ngã tưởng (atta-saññā). Quý vị còn nhớ
khi bàn về Kinh ‘Dây Trói Buộc’ (‘Gaddula-Baddha Sutta’),
chúng ta ñã bàn ñến kẻ vô văn phàm phu bằng cách này hay
cách khác ñã ñồng nhất mình không chỉ với sắc thủ uẩn thôi
mà còn cả với bốn danh thủ uẩn263 ra sao không. ðiều này
xảy ra là vì sự ñánh lừa của tính cô ñặc (ghana-thường dịch
là khối tưởng). Và nó chỉ có thể vượt qua bằng sự phân giải
khối tưởng (ghana-vinibbhoga). Tuy nhiên, trong trường
hợp của danh chúng ta cần phân giải bốn loại khối tưởng:264
1) Khối tưởng về sự tương tục (santati-ghana): bởi vì
danh hay tâm dường như là một sự tương tục cô ñặc,
một tổng thể liên tục, nên người ta có thể nghĩ rằng
cũng một ‘tâm’ ấy nhận thức các ñối tượng qua mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và người ta cũng có thể
nghĩ rằng cũng cái ngã ấy, cũng cái ‘tâm’ ấy, cũng
cái ‘thức thanh tịnh’265 ấy,… ‘chuyển di’ từ kiếp này
sang kiếp khác, ñi vào các thân khác. ðể vượt qua ảo
tưởng này, chúng ta cần phải phân giải tính dường
như cô ñặc ấy của tâm. Chúng ta cần phải thấy ñược
rằng sự nhận thức xảy ra qua các tiến trình tâm luôn
luôn sanh và diệt. Bằng cách ñó, chúng ta thấy rằng
tâm không có tính tương tục: vì ngay khi sinh lên nó
263

Xem lại phần ‘Xem Năm Uẩn Là Tự Ngã’ trang 20.
VsM.xxi.739 ‘Upakkilesa-Vimutta-Udaya-Bbaya-Ñā6a-Kathā-Va66anā’
(‘Mô tả Sự Giải Thích về Trí Sanh&Diệt Thoát Khỏi Tuỳ Phiền Não’).
265
ðể có một thí dụ ñiển hình về ảo tưởng này, xem “Tỳ Kheo Sāti’ trang 286.
264
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liền diệt. Không có thời gian cho tâm ñi bất kỳ nơi
ñâu, tâm không ñi từ kiếp này sanh kiếp khác, thậm
chí không cả từ khoảnh khắc này sanh khoảnh khắc
khác.
2) Khối tưởng về tập hợp (samūha-ghana): bởi vì
danh dường như là một tổng thể tập hợp lại, người ta
có thể nghĩ nó là cái tâm thanh tịnh nhận thức ñối
tượng. Và họ còn nghĩ rằng ñó là tự ngã của họ. ðể
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phân giải tính
dường như cô ñặc của từng loại tâm riêng biệt, có
nghĩa là chúng ta cần phân giải từng loại tâm riêng
biệt trong từng loại tiến trình tâm. Theo ñó, chúng ta
thấy rằng sự nhận thức bao gồm một số các tâm sở,
như thọ, tưởng, tư…; tầm, tứ; hay tham, sân, si, tà
kiến, mạn, và hoài nghi; hay vô tham, vô sân, vô si,
hỷ, niệm, tín, và chánh kiến. Không có một hợp thể ở
bất kỳ nơi ñâu.
3) Khối tưởng về nhiệm vụ (kicca-ghana): do sự hiểu
biết không ñầy ñủ về danh chơn ñế, người ta có thể
nghĩ các giới (dhātu) dựa trên một bản ngã, giống
như hạt giống và cây cối ñều dựa trên ñất vậy.266 ðể
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phải thấy ñược
rằng mỗi tâm và các tâm sở có ñặc tính, nhiệm vụ, sự
thể hiện và nhân gần của riêng nó: nó không dựa trên
bất kỳ một ngoại vật nào xem như là bản ngã của nó.
4) Khối tưởng về chủ thể (? ghana): sau khi ñã chọc
thủng ñược ba loại khối tưởng trước, người ta có thể
nghĩ, chẳng hạn, ‘Ta ñã thấy ñược sắc chơn ñế và
danh chơn ñế’ hay, ‘cái ngã năng tri ñã thấy ñược

266

Xem ghi chú cuối chương 141, trang 539.
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danh và sắc chơn ñế’.267 ðể vượt qua ảo tưởng này,
chúng ta cần phân giải ba loại khối tưởng trong các
tiến trình tâm minh sát làm nhiệm vụ thể nhập hay
chọc thủng ba loại khối tưởng này, với minh sát trí
theo sau (tâm minh sát sau biết tâm minh sát trước).
Chúng ta cần thấy ñược rằng danh như ñối tượng của
minh sát trí cũng là chủ thể của minh sát trí, chính nó
chọc thủng ba loại khối tưởng về danh mà vốn cũng
là một chủ thể với cùng một ñối tượng.[145]
Chú giải giải thích rằng trừ phi chúng ta phân giải
thành công bốn loại khối tưởng này, bằng không chúng ta sẽ
không thể nào vượt qua ñược ngã tưởng (atta-saññā),và
không thể ñạt ñến vô ngã tưởng (anatta-saññā). Tuy nhiên,
với ñầy ñủ sự thiện xảo, nỗ lực tinh tấn, và ánh sáng trí tuệ
của cận ñịnh hay bậc thiền, chúng ta có thể thành tựu ñược
ñiều này.
Thế nhưng thành tựu ñó vẫn chưa ñủ, có phải vậy
không? Từ trước ñến giờ chúng ta mới chỉ thấy ñược danh
và sắc của hiện tại, bên trong và bên ngoài. Như ñã ñề cập ở
trên, theo lời ðức Phật dạy, biết và thấy năm thủ uẩn là biết
và thấy năm thủ uẩn quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên
ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần.[146] Như
vậy, ñể hiểu ñược Thánh ðế Thứ Nhất, hay Khổ Thánh ðế
(‘Dukkha-Ariya-Sacca’), chúng ta cũng cần phải thấy các
loại khác của năm thủ uẩn (ñó là thấy tám loại còn lại trong
mười một loại của năm thủ uẩn vừa kể). Sau khi ñã làm
ñược ñiều này, chúng ta kể như ñã ñạt ñược trí ñầu trong hai
minh sát trí chuẩn bị, ñó là Trí Xác ðịnh Danh và Sắc hay
267

Người ta cũng có thể nghĩ chỉ danh-sắc chơn ñế thay ñổi (vô thường), còn
“tâm biết” không thay ñổi.’
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Danh Sắc Phân Tích Trí (Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a).268
DUYÊN SANH
ðến ñây tôi sẽ nói tóm tắt lại cách chúng ta cần thấy
năm thủ uẩn của quá khứ và tương lai [147] ñể biết và thấy
ñược sự sanh và diệt theo nhân duyên của chúng. Trong việc
hành thiền minh sát, chúng ta cũng cần phải biết và thấy
nguồn gốc của danh và sắc. ðó là biết và thấy Thánh ðế
Thứ Hai, Khổ Tập Thánh ðế (thánh ñế về nguồn gốc của
khổ), và cũng là nguồn gốc của năm thủ uẩn.
Với ánh sáng của trí tuệ phát sanh từ cận ñịnh hay
ñịnh của bậc thiền, hành giả có thể ñi ngược trở lại dòng
danh sắc nối tiếp nhau từ sát na hiện tại ñến sát na tái sanh
của mình trong kiếp này, rồi ñến sát na tử của mình trong
kiếp quá khứ. [148] Và, cho ñến mức có thể phân biệt ñược,
hành giả ñi ngược thêm nữa về nhiều kiếp sống quá khứ theo
cùng cách thức như trên. Sau ñó hành giả cũng có thể nhìn
vào tương lai, ñến thời ñiểm Bát-Niết Bàn (Parinibbāna- sự
diệt tối hậu) của mình. Nhờ nhìn vào các yếu tố riêng biệt
của danh-sắc hành giả có thể nhận ra các nhân và các quả.
ðiều này có nghĩa rằng hành giả có thể biết và thấy các yếu
tố riêng biệt của duyên sanh (pa9icca-samuppāda), và thấy
chúng có liên hệ với nhau như thế nào. ðó là:269
268
269

Về ‘Danh sắc Phân Tích Trí’, xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176.

ðức Phật ñưa ra ñịnh thức duyên sanh này xuyên suốt Giáo Pháp của Ngài.
Chẳng hạn, xem sự mô tả của ngài về sự hiểu biết về duyên sanh và duyên diệt
của bậc Thánh A-la-hán trong U.i.3 ‘Tatiya-Bodhi-Sutta ’ (‘Kinh Giác Ngộ
Thứ Ba’ <"Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh.
Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia
diệt". Tức là duyên vô minh có các hành. Duyên các hành có thức... Duyên
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[1] Do vô minh (avijjā), các hành sanh (sahkhāra);
[2] do hành, thức sanh (viññā6a);
[3] do thức, danh sắc sanh (nāma-rūpa);
[4] do danh sắc, lục nhập sanh (saj-āyatana);
[5] do lục nhập, xúc sanh (phassa);
[6] do xúc, thọ sanh (vedanā);
[7] do thọ, ái sanh (ta6hā);
[8] do ái, thủ sanh (upādāna);
[9] do thủ, hữu sanh (bhava);
[10] do hữu, sanh sanh (jāti);
[11] do sanh,
[12] già chết (jarā-mara6a), sầu (soka), bi (parideva),
khổ (dukkha), ưu (domanassa), và não (upādāya) sanh.
Hiểu ñược những vận hành của duyên sanh không
phải dễ: chỉ khi một người ñã tự mình biết và thấy pháp
duyên sanh thì nó mới trở nên rõ ràng. Lúc ñó họ mới có thể
mô tả ñược năm nhân làm phát sanh một kiếp sống mới, vốn
là năm quả, như thế nào. Năm nhân trong một kiếp sống là:
1) vô minh….(avijjā)
4) hành (nghiệp).. (sahkhāra)
5) hữu ….............(bhava)
2) ái……....(ta6hā)
3) thủ……..(upādāna)
(của nghiệp lực)
Năm nhân này làm phát sanh năm quả trong một kiếp
sống khác. Năm quả lúc ñó là:
1) thức….....(viññāna)

4) xúc…………..(phassa)

sanh, có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của khổ uẩn này. Do
ñoạn diệt, ly tham, vô minh không có dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành
diệt, nên thức diệt... Như vậy là ñoạn diệt của khổ uẩn này">. Và trong
A.III.II.ii.1 “Titth-Āyatana-Sutta ’ (‘Giáo Lý Bộ Phái’), ngài kết luận: ‘ðây
gọi là, này các Tỳ kheo, Thánh ðế về Nguồn Gốc của Khổ (Dukka-Samudaya
Ariya-Sacca ’) Cũng xem ghi chú 272 trang 215.
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2) danh & sắc...(nāma-rūpa) 5) thọ[149]……..(vedanā)
3) lục nhập…(saj-āyatana)
Năm quả là một với tái sanh, già và chết. ðó là cách
một người biết và thấy duyên sanh, hay thấy những vận hành
của nghiệp. ðó là cách một người biết và thấy các nhân của
nghiệp, và các nhân của nghiệp quả: sự sanh ra, sự già và
chết liên tục, sự sanh khởi liên tục của khổ (dukkha).270 [150]
Khi một người ñã thấy ñược duyên sanh theo cách này, họ
không thể còn chấp nhận thường kiến hoặc ñoạn kiến.271
Tuy nhiên, biết và thấy khổ sanh như thế nào thôi thì
không ñủ. ðể hiểu biết ñầy ñủ về duyên sanh, người ta cũng
cần phải thấy khổ diệt ra sao nữa. Người ta cần biết và thấy
sự chứng ñắc Bát Niết Bàn (Parinibbāna- sự diệt tối hậu)
của mình trong tương lai. ðó là.272
270

Xem bảng ‘Duyên Sanh từ Kiếp Này sang Kiếp Khác’, cuối Tập II.
VsM.xvii.660 ‘Paññā-Bhūmi-Niddesa’ (‘Giải Thích về ðất Cho Tuệ Sanh’)
PP.xvii.310-311 giải thích: ‘Ở ñây, sự không gián ñoạn của dòng tương tục
theo cách này, “Do vô minh, hành sanh; do hành, thức sanh”, cũng giống như
một hạt giống ñạt ñến tình trạng của một cái cây qua tình trạng của chồi
non,…, ñược gọi là “Phương Pháp ðồng Nhất” (ekatta-nayo-ñồng nhất lý).
Người thấy ñiều này một cách ñúng ñắn sẽ ñoạn trừ ñược ñoạn kiến nhờ hiểu
sự không gián ñoạn của tính tương tục xảy ra qua mối liên kết nhân - quả. Và
một người thấy sai sẽ chấp giữ thường kiến do nắm bắt tính ñồng nhất trong sự
không gián ñoạn của tương tục tính xảy ra qua mối liên kết nhân - quả này.
Việc xác ñịnh ñặc tính riêng của vô minh…, ñược gọi là “Phương Pháp Biệt
Dị” (nānatta-nayo: Biệt Dị Lý). Người thấy ñúng ñiều này sẽ ñoạn trừ ñược
thường kiến do thấy sự sanh khởi của từng trạng thái mới. Và người thấy sai sẽ
chấp vào ñoạn kiến do nắm bắt nét biệt dị riêng trong chuỗi sự kiện trong một
tương tục duy nhất như thể nó là một tương tục không gián ñoạn.’ Cũng xem
trích dẫn ghi chú cuối chương 166, trang 550.
272
Thí dụ, trong Tăng Chi Kinh, ‘Kinh Giáo Lý Các Bộ Phái’ (‘Titth-ĀyatanaSutta¥’- A.III.II.ii.1). Ở ñó ðức Phật kết luận: ‘ðây gọi là, này các Tỳ kheo,
271
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[1] Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh
(avijjāya tveva asesa-virāga-nirodha), có sự diệt của
các hành (sakhāra-nirodho).
[2] Với sự diệt của các hành, có sự diệt của thức.
[3] Với sự diệt của thức, có sự diệt của danh & sắc.
[4] Với sự diệt của danh & sắc, có sự diệt của lục
nhập.
[5] Với sự diệt của lục nhập, có sự diệt của xúc.
[6] Với sự diệt của xúc, có sự diệt của thọ.
[7] Với sự diệt của thọ, có sự diệt của ái.
[8] Với sự diệt của ái, có sự diệt của thủ.
[9] Với sự diệt của thủ, có sự diệt hữu.
[10] Với sự diệt của hữu, có sự diệt của sanh.
[11] Với sự diệt của sanh,
[12] Già & chết, sầu, bi, khổ, ưu, và não diệt
(nirujjhanti)
Ở ñây, một người biết và thấy việc chứng ñắc A-lahán có quả của nó là sự diệt của năm nhân, vô minh, ái, thủ,
hành và nghiệp hữu như thế nào. Cuối kiếp sống ấy, năm
uẩn diệt không còn dư tàn hay nói cách khác cuối kiếp sống
ấy có sự không khởi lên của năm uẩn, vốn là năm quả —
thức, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ.
Liệu ñiều này có nghĩa là mọi người ñều sẽ ñắc A-lahán thánh quả không? Không. Nhưng khi một người chuyên
cần thực hành, với một cái tâm ñã ñược tịnh hoá nhờ ñịnh
mạnh và ñầy năng lực, miệt mài trong công việc thực hành
phân biệt danh và sắc thâm sâu, thì những ñiều kiện như vậy
Thánh ðế Về Sự Diệt Của Khổ (Dukkha-Nirodha¥ Ariya-Sacca¥). Cũng xem
ghi chú 269, trang 214.
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sẽ giúp họ thấy ñược sự chứng ñắc Bát Niết Bàn, hay sự diệt
tối hậu trong tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu họ ngưng
hành thiền…, những ñiều kiện sẽ thay ñổi, và khi những
ñiều kiện thay ñổi thì kết quả tương lai cũng sẽ thay ñổi. ðó
là lý do vì sao thấy Parinibbāna hay sự diệt tối hậu của
mình trong tương lai không giống như thấy Niết Bàn vậy.
ðiều này kết luận sự giải thích tóm lược của chúng tôi về
công việc chuẩn bị ñược xem là cần thiết cho một người
thực hành minh sát.
BIẾT VÀ THẤY TAM TƯỚNG
Tu tập minh sát (vipassanā-bhāvanā) thực sự là ñể có
ñược cái biết và thấy sắc chân ñế (sắc uẩn), danh chân ñế (vô
sắc uẩn), và sự sanh và diệt của chúng, thuộc quá khứ, tương
lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và
cao thượng, xa và gần, nhưng lúc này người hành thiền cần
thấy chúng có ba ñặc tính hay tam tướng (ti-lakkha6a): vô
thường, khổ và vô ngã như thế nào ñã.273ðó là
1) Danh-sắc và các nhân của chúng ngay khi sanh
lên liền diệt: ñó là ñặc tính vô thường (aniccalakkha6a — vô thường tướng).
2) Danh-sắc và các nhân của chúng phải chịu sự
sanh và diệt không ngừng: ñó là ñặc tính khổ
(dukkha-lakkha6a — khổ tướng).
3) Danh-sắc, do phải chịu vô thường và khổ, nên
không thể có một cốt lõi hay thực chất vững bền,
bất khả hoại: ñó là ñặc tính vô ngã (anatta273

ðể biết thêm những phân tích của ðức Phật, xem, ‘Sắc là Thường hay Vô
Thường’, Tập II. Cũng xem “Tam Tướng’ trang 173.
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lakkha6a — vô ngã tướng).
MƯỜI SÁU TUỆ MINH SÁT (MINH SÁT TRÍ)
Như vậy, tu tập minh sát là ñể tiến triển qua các cấp
ñộ tuệ hay trí.[151] Và như ñã giải thích ở trước, minh sát trí
là hiệp thế (lokiya) hoặc siêu thế (lokuttara) tuỳ theo.
Giải thích việc tu tập các minh sát trí, Kinh ðiển Pāji
thường hói về mười sáu tuệ minh sát (minh sát trí). Hai minh
sát trí ñầu chúng ta ñã bàn ở trước:274
1. Trí Xác ðịnh Danh Sắc (Nāma-Rūpa-ParicchedaÑā6a, thường dịch Danh Sắc Phân Tích Trí): với
trí này, người hành thiền sẽ biết và thấy ñược các
loại danh và sắc chân ñế khác nhau.
2. Trí Phân Biệt (Hiểu Rõ) Nhân Duyên (PaccayaPariggaha-Ñā6a): với trí này, người hành thiền
sẽ biết và thấy ñược duyên sanh theo chiều thuận
(sanh) và chiều nghịch (diệt).
Như ñã nói trước ñây, hai trí này thực sự chỉ là những
trí chuẩn bị, tức những trí nhờ ñó một người biết và thấy
ñược các ñối tượng của thiền minh sát. Như vậy chúng ta
còn lại mười bốn minh sát trí nữa:275
3. Trí Thẩm Sát Tam Tướng (Sammasana-Ñā6a):276
với trí này, người hành thiền sẽ thấy ñược các
tổng hợp danh và sắc ñều có ba ñặc tính mà
274

Xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176.

275

ðể có thêm những chi tiết về các minh sát trí này, hãy xem chương cuối,
‘Sự Không Vận Hành Của Nghiệp’, cuối Tập II.
276

VsM.xx.694-722 ‘Magg-Āmagga-Ñā6a-Dassana-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải
Thích Về ðạo&Phi ðạo Tri Kiến Thanh Tịnh’) PP.xx.6-92.
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chúng ta vừa ñề cập, ñó là vô thường, khổ và vô
ngã. Người hành thiền sẽ hiểu rõ ñược ba ñặc tính
của năm thủ uẩn quá khứ, tương lai, và hiện tại,
bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao
thượng, xa và gần. Người hành thiền cũng sẽ hiểu
rõ ñược ba ñặc tính của sáu nội xứ, sáu ngoại xứ,
mười hai chi phần của duyên sanh, và mười tám
giới.[152] Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm ñối
tượng, nên nó cũng là hiệp thế.
4. Trí Quán Sanh Diệt (Udaya-Bbay-ĀnupassanāÑā6a):277 với trí này, người hành thiền sẽ biết và
thấy sự sanh và diệt theo nhân duyên và theo sát
na của sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc
do thời tiết sanh, và sắc do vật thực sanh ở từng
sát na của các tiến trình tâm họ phân biệt, từ tâm
tục sanh cho ñến tâm tử của mỗi kiếp quá khứ mà
họ ñã phân biệt. Người hành thiền cũng sẽ biết
như vậy ñối với kiếp hiện tại, và tất cả các kiếp
sống tương lai họ phân biệt cho ñến khi Bát-Niếtbàn hay sự diệt tối hậu (Parinibbāna) của họ.
Thực hành theo cách này, người hành thiền sẽ
biết và thấy ñược các hành sanh và diệt như thế
nào, và ñiều này cũng có nghĩa các hành là vô
thường khổ và vô ngã. Và vì lẽ trí này lấy các
hành hữu vi làm ñối tượng, nên nó cũng là hiệp
thế.
5. Trí Quán Sự Hoại Diệt (Bhahg-Ānupassanā-

277

VsM.xx.723-731 ibid./PP.xx.93-104
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Ñā6a):278 với trí này, người hành thiền cũng sẽ
làm như với trí trước, ngoại trừ việc chỉ tập trung
trên sự diệt và tan hoại của các hành mà thôi.
Thấy các hành theo cách này, người hành thiền sẽ
có ñược trí hiểu biết mạnh mẽ hơn về cách các
hành phải chịu vô thường, khổ và vô ngã như thế
nào. Ở ñây cũng vậy, vì trí này lấy các hành hữu
vi làm ñối tượng, nên nó cũng là trí hiệp thế.
6. Trí Hiện Khởi Sự ðáng Sợ Hãi (BhayatUpa99hāna-Ñā6a — Hán dịch ‘Bố Uý Hiện Khởi
Trí’): với trí này, tất cả các hành quá khứ, vị lai
và hiện tại sẽ xuất hiện ñối với người hành thiền
như ñáng sợ hãi, bởi vì sự hoại diệt không thể
tránh ñược của chúng. Vì lẽ trí này lấy các hành
hữu vi làm ñối tượng nên nó cũng là hiệp thế.
7. Trí Quán Sự Nguy Hiểm (Ādinav-ĀnupassanāÑā6a — Hán dịch: Quá Hoạn Tuỳ Quán Trí): với
trí này, người hành thiền sẽ ñi ñến chỗ xem sự
sanh, trụ, và diệt của các hành quá khứ, vị lai và
hiện tại là nguy hiểm. Vì lẽ trí này lấy các hành
hữu vi làm ñối tượng nên nó cũng là hiệp thế.
8. Trí Quán Sự Nhàm Chán (Nibbid-ĀnupassanāÑā6a — Hán dịch: Yểm Ly Tuỳ Quán): với trí
này, người hành thiền sẽ chấm dứt sự thích thú
ñối với các hành quá khứ, vị lai và hiện tại. Và
người ấy chỉ xem sự an tịnh của bất-sanh, trạng
thái tịnh lạc, là ñáng mong muốn. Lúc ñó, tâm
278

Chi tiết về trí này cho ñến trí thứ mười một, ‘Trí Xả ðối Với Các Hành’
xem VsM.xxi.741-803 ‘Pa9ipadā-Ñā6a-Dassana-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải
Thích Về ðạo Hành Trí Kiến Thanh Tịnh’) PP.xx.10-127.
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người ấy sẽ khuynh hướng về Niết-Bàn một cách
tự nhiên.279 Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm
ñối tượng nên nó cũng là hiệp thế.
9. Trí Mong Muốn Giải Thoát (Muñcitu-KamyatāÑā6a — Hán dịch: Thoát Dục Trí): với trí này,
người hành thiền sẽ phát triển một ước muốn
thoát khỏi các hành. Một lần nữa, vì trí này lấy
các hành hữu vi làm ñối tượng, nên nó cũng là trí
hiệp thế.
10. Trí Quán Sự Tỉnh Sát (Pa9isahkh-ĀnupassanāÑā6a — Hán dịch: Tỉnh Sát Tuỳ Quán Trí): với
trí này, một lần nữa người hành thiền sẽ quán các
hành quá khứ, vị lai, và hiện tại ñều mang tính
chất vô thường, khổ và vô ngã, nhưng với sức
mạnh minh sát lớn hơn ñã từng trước ñây. Trí này
vẫn lấy các hành hữu vi làm ñối tượng, nên nó là
hiệp thế.
11. Trí Xả ðối Với Các Hành (Sahkhār-UpekkhāÑā6a —Hán dịch: Hành Xả Trí): với trí này,
tưởng của người hành thiền về các hành ñã thay
ñổi: thay vì thấy chúng như ñáng sợ hãi hay ñáng
ưa thích, họ sẽ trở nên dửng dưng ñối với chúng,
xem chúng với một cái tâm trung lập (không ghét
cũng không thích).280 Một lần nữa, vì trí này lấy
các hành hữu vi làm ñối tượng nên nó cũng là
hiệp thế. Và nó ñược xem là cao nhất trong các trí
279

Các trí: Trí Hiện Khởi Sự ðáng Sợ Hãi, Trí Quán Sự Nguy Hiểm, và Trí
Quán Sự Nhàm Chán, này cũng ñược bàn ñến ở “Vị ða Văn Thánh ðệ Tử Trở
Nên Nhàm Chán’ Tập II.
280
Trí Mong Muốn Giải Thoát, Trí Quán Sự Tỉnh Sát, và Trí Xả ðối Với Các
Hành ñã ñược bàn luận tại ‘Xả ðối Với Ngũ Uẩn’, Tập II.
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hiệp thế.
Năm trí còn lại chỉ sanh trong tương quan với sự
sanh khởi của các ðạo & Quả Trí. Như vậy mặc
dù ba trong năm trí ấy thuộc hiệp thế, chúng ta
vẫn không kể chúng trong những minh sát trí hiệp
thế.281
12. Trí Thuận Thứ (Anuloma-Ñā6a): Trí này có thể
sanh hai hay ba lần, và chỉ sanh liền trước các
ðạo Quả Trí. Nó là trí dọn ñường cho sự chuyển
tiếp từ tám minh sát trí ñã ñến trước (tức từ Trí
Quán Sự Sanh Diệt ñến Trí Xả ðối Với các
Hành) với các hành hữu vi làm ñối tượng, ñến các
ðạo Quả Trí với Vô Vi làm ñối tượng. Như vậy,
mặc dù nó là hiệp thế chúng ta vẫn không kể nó
trong số các minh sát trí hiệp thế.282
13. Trí Chuyển Tộc (Gotrabhu-Ñā6a): ñây là trí ñầu
tiên lấy Vô Vi (Niết-Bàn) làm ñối tượng. Tuy
vậy, nó vẫn là hiệp thế, vì nó chỉ ñánh dấu sự thay
ñổi từ trạng thái phàm nhân (puthu-jjana) sang
Thánh nhân (Ariya).
14. Thánh ðạo Trí (Magga-Ñā6a): ñây là trí ñầu
trong hai trí siêu thế. Nó lấy Vô Vi (Niết-Bàn)
làm ñối tượng, và là sự sanh khởi ñầu tiên của Bát
Thánh ðạo siêu thế trong tương tục danh sắc.
Nhờ trí này, một số phiền não bị tiêu diệt hoặc
yếu ñi. Với A-la-hán Thánh ðạo Trí, tất cả phiền
não sẽ bị huỷ diệt.
281

Chi tiết liên quan ñến các trí này, xem bảng/và các ghi chú dưới mục ‘5e:
Tiến Trình ðạo’ Tập II.
282
Trí Thuận Thứ (Anuloma Ñā6a): trí này tương ứng với hai hay ba tốc hành
tâm ñi trước Trí Chuyển Tộc: xem bảng ñã nói ở trước.
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15. Thánh Quả Trí (Phala-Ñā6a): ñây là trí thứ hai
trong hai trí siêu thế. Trí này có thể sanh lên hai
hay ba lần, và là kết quả trực tiếp của Nghiệp ðạo
(Magga-Kamma).
16. Trí Phản Khán hay Quán Sát (Paccavekkha6aÑā6a):283 trí này chỉ khởi lên sau khi các ðạo &
Quả Trí ñã sanh. Nó khởi lên trong tiến trình tâm
kế, và bao gồm năm sự xem xét: xem xét về ðạo,
xem xét về Quả, xem xét về Niết-Bàn, và có thêm
sự xem xét những phiền não ñã ñược ñoạn trừ
cũng như những phiền não nào còn lại, cho ñến
khi một người ñã ñạt ñến A-la-hán Thánh ðạo.
Mười sáu minh sát trí này chúng ta sẽ bàn ñến chi tiết
hơn trong một chương sau, khi bàn về ‘sự không vận hành’
của nghiệp.
Như ñã nói ở trước, tu tập minh sát (vipassanābhāvanā) chỉ có ñộc nhất trong Giáo Pháp của ðức Phật, nó
không có ở các giáo pháp khác. Cũng vậy tu tập tịnh chỉ như
một khí cụ cho minh sát (vipassanā-pādaka-jjhāna: bậc
thiền làm căn bản cho minh sát) là nét ñộc ñáo ñối với Giáo
Pháp của một ðức Phật.284
NHỮNG VẬN HÀNH CỦA THIỀN MINH SÁT

283

Trong các bản kinh, trí này ñược nhắc ñến cùng với sự mô tả của một vị Ala-hán: ‘Giải thoát trí khởi lên: “Ta ñã ñược giải thoát.”’Xem trích dẫn và luận
bàn dưới mục ‘Những Gì Cần Làm ðã Làm Xong’, Tập II. Chi tiết liên quan
ñến trí này, xem bảng và ghi chú dưới mục “Trí Quán Sát’ Tập II.
284
VbnA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Va66anā’ (Mô Tả về Ba Giải Thích)
D.D.XVI.x.2085
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Ở ñây, khi một người bố thí hay hành giới, tâm của
họ có thể phối hợp hay không phối hợp với Nghiệp Sở Hữu
Trí (gọi tắt hợp trí hay ly trí). Nhưng, cũng như trong thiền
chỉ, tâm thiền ñích thực luôn luôn phối hợp với trí (ñó là trí
hiểu biết về ñối tượng thiền), tâm minh sát ñích thực cũng
vậy, luôn luôn phối hợp với trí (ñā6a-sampayutta: hợp trí)285
hiểu biết về tam tướng hay ba ñặc tính của danh hoặc sắc
chơn ñế.
Trí ñó ñược gọi là minh sát trí (vipassanā-ñā6a),
minh sát tuệ (vipassanā-paññā), hay Chánh Kiến Minh Sát
(Vipassanā Sammā-di99hi). Tuy nhiên việc tu tập minh sát
của một người có thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng
(uka99ha), tuỳ theo.
Minh Sát Hạ Liệt
Cái gì làm cho thiền minh sát của một người trở thành
hạ liệt (omaka)? Nếu, trước hoặc sau các tâm minh sát, tâm
của một người phối hợp với các pháp bất thiện, thời ñó là hạ
liệt.
Chẳng hạn, một người có thể tu tập thiền minh sát bởi
vì ñó là tục lệ hay truyền thống, hoặc bởi vì tôn giáo của họ
bảo phải như vậy.Và một người cũng có thể tu tập thiền
minh sát bởi vì họ muốn có thanh danh, và ñược mọi người
kính trọng, hoặc có thể thiền minh sát ñã trở thành một thứ
thời trang! Thậm chí, một người có thể tu tập minh sát bởi vì
họ sợ bị khiển trách.[153]
285

Trong khi hành thiền minh sát, có thể có những tâm không nhận biết ñối
tượng một cách ñúng ñắn với minh sát trí: trong trường hợp ñó tâm kể như
không có trí. Có thể nói một cách chính ñáng là tâm ấy không phải là tâm
minh sát ‘ñích thực, xác thực’. Xem “Năm Loại Trí’ trang 113.
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Lại nữa, một người có thể tu tập minh sát bởi vì họ
muốn ñạt ñến Bất-Tử. Nhưng do không có thầy, hoặc có
nhưng không phải là một người thầy có khả năng thích hợp.
Trong trường hợp ñó, việc tu tập của họ có thể sai. Chẳng
hạn, họ có thể nghĩ không cần phải tu tập giới, và không cần
phải tu tập ñịnh (samādhi). Hoặc họ cũng có thể hành minh
sát trên khái niệm (sự thực chế ñịnh): ñau lưng hay ñau
gối286, phóng tâm,…Trong trường hợp ñó, họ không có trí
hiểu biết về danh chơn ñế (paramattha-nāma) và sắc chơn
ñế (paramattha-rūpa): Danh Sắc Xác ðịnh (Phân Tích) Trí
(Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a).287Hay một người cũng có
thể nghĩ hành thiền minh sát là ñể tìm cái chân ngã bên
trong, một cái ngã bất tử: ‘cái ngã năng tri’ hay ‘cái hằng
biết’. Một người cũng có thể tu tập minh sát với quan niệm
cho rằng người ta phải quán sát chỉ hiện tại, không cần phân
biệt hay quán duyên sanh ñể ñạt ñến Trí Phân Biệt (Nắm
Bắt) Nhân Duyên — Paccaya-Pariggaha-Ñā6a).288 trong
trường hợp ñó, họ tu tập minh sát không có trí hiểu biết về
Thánh ðế Thứ Hai, ñó là Thánh ðế Về Nguồn Gốc Của Khổ
(Tập ðế), vốn là những vận hành của nghiệp.289 Có người
thậm chí tu tập minh sát nhưng không tin những vận hành
của nghiệp.
Một người cũng có thể ñạt ñến một mức ñộ ñịnh nào
ñó, và rồi họ chìm (otarati) vào tâm hữu phần,290và nghĩ ñó
286

Theo Lời Dạy của ðức Phật, thọ khổ là ở trong tâm, còn ở lưng hay ñầu gối
của một người là sự không quân bình của các ñại, gây ra bởi ñịa ñại, hay một
ñại nào ñó quá thạnh.
287
Danh Sắc Xác ðịnh Trí: xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176.
288
Trí Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm ở trang 177.
289
Xem ‘ðiểm Mấu Chốt của Phật Pháp’, trang 78.
290
Chìm vào hữu phần: VsM.iv.58 ‘Bhāvanā-Vidhāna ’ (‘Những Chỉ Dẫn Về
Thiền’) PP.iv.33 giải thích: ‘Ở ñây, tâm trở nên ñịnh tĩnh trên cận ñịnh
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trạng thái Bất Tử: ‘Tôi không biết gì hết lúc ñó!291[154] Tâm
là vô vi!292 Chìm vào hữu phần rất dễ xảy ra khi ñịnh của
(upacāra) nhờ loại trừ các triền cái, và trên an chỉ ñịnh nhờ sự thể hiện của các
thiền chi. Sự khác nhau giữa hai loại ñịnh là như vậy. Trong cận ñịnh các thiền
chi không mạnh. Chính bởi vì chúng không mạnh nên khi cận ñịnh sanh, tâm
lúc thì lấy tướng làm ñối tượng và lúc thì nhập lại vào hữu phần (bhavahga),
giống như khi một ñứa bé ñược nâng lên cho ñứng trên ñôi chân của nó, nó
luôn té lại xuống ñất vậy.’ Do thiếu trí người ta có thể nghĩ có loại tâm không
ñối tượng, bởi vì họ không biết về tâm hữu phần, và không thể phân biệt ñược
ñối tượng của nó. Với sự thực hành ñể nhập vào hữu phần trong nhiều giờ như
vậy, người ta có thể tin ñó là Chứng Quả. (ðể biết thêm chi tiết về tâm hữu
phần, xem ghi chú 262, trang 209, và bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101)
291
‘Tôi không biết gì hết’: với sự sanh khởi của Thánh ðạo và Thánh Quả, Vô
Vi hay Niết Bàn ñược nhận thức bởi một tâm với ít nhất ba mươi ba tâm sở
(nếu ñó là tâm ñạo tứ hoặc ngũ thiền) và tối ña ba mươi sáu tâm sở (nếu ñó là
tâm ñạo sơ thiền: xem bảng ‘3d: Danh Pháp của Tâm Siêu Thế’ Tập II): chẳng
hạn, thọ cảm giác trạng thái an lạc của Niết-Bàn, tưởng nhận rõ Niết-Bàn, tư
quyết ñịnh tâm và các tâm sở nhận thức Niết-Bàn, nhất tâm tập trung chúng
(tâm, tâm sở) trên Niết-Bàn, tác ý làm cho chúng chú tâm ñến Niết-Bàn, quyết
ñịnh xác ñịnh ñối tượng là Niết-Bàn, tinh tấn làm cho tâm và tâm sở nhận thức
Niết-Bàn, hỷ làm phấn chấn chúng, dục mong muốn chúng trải nghiệm NiếtBàn, tín tin tuyệt ñối vào Niết-bàn, niệm làm cho tâm và tâm sở hay biết trọn
vẹn về Niết Bàn, tuệ căn hiểu biết ñầy ñủ về Niết Bàn, và tuệ tri Tứ Thánh ðế
bằng cách ấy. Thêm nữa, liền sau ñó, Trí Quan Sát hay Phản Khán khởi lên,
làm nhiệm vụ xem xét lại ðạo Trí, Quả Trí, và Niết Bàn (xem bảng ‘5e: Tiến
Trình ðạo’, Tập II). Như vậy, sự sanh khởi của ðạo Trí và Quả Trí ñược phối
hợp với cái biết, chứ không phối hợp với cái không biết (tôi không biết gì cả,
lúc ñó!).
292
Theo Giáo Lý của ðức Phật, danh-sắc và các nhân của chúng là các hành
(sa®khāra): nói chung là năm uẩn. Niết Bàn không cả hai: Niết Bàn là Vô Vi
hay Vô Hành (Vi-Sahkhāra/A-Sahkhata) (xem trích dẫn ghi chú cuối chương
34, trang 47 và 270, trang… Tập II). Và việc chứng ngộ Niết Bàn ñòi hỏi phải
có sự hình thành của tâm nhận thức nó: ‘Tâm hướng ñến vô vi (Visahkhāragata-citta) (ref. Dhp.xi.9). Nhưng tâm, là một trong năm uẩn (Thánh ðế Thứ
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một người chưa phát triển ñầy ñủ.
Với thiền minh sát hạ liệt như vậy, người ta vẫn có
thể ñược xem là rất thành công. Tại sao? Bởi vì họ có thể
ñắc ñược những thứ mà họ nghĩ lầm là minh sát trí; họ có
thể ñắc ñược những gì mà ðức Phật gọi là tà trí (micchā
ñā6a và tà giải thoát (micchā vimutti).[155] Nhưng do những
trí ñó không phải là minh sát trí thực, nên họ không thể ñè
nén hay loại trừ các phiền não; và chúng cũng không dẫn
ñến một ðạo Quả Trí (Magga-Phala-Ñā6a) nào.
Theo ñó, sự tu tập minh sát của một người không
phối hợp với trí hiểu biết ñúng ñắn về khổ, trí hiểu biết ñúng
ñắn về nguồn gốc của khổ, trí hiểu biết ñúng ñắn về sự diệt
khổ, và trí hiểu biết ñúng ñắn về con ñường dẫn ñến sự diệt
khổ. Sau nhiều năm tu tập, sự việc này có thể trở nên rõ
ràng, và lúc ñó họ có thể mất hết niềm tin trong sự tu tập; họ
có thể nghĩ việc tu tập của ðức Phật không thực sự ñoạn tận
khổ, và họ từ bỏ nó.
Lại nữa, một người thực sự có thể ñã ñắc Trí Phân
Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñā6a); có thể họ ñã
thực sự phân biệt ñược danh và sắc chân ñế của quá khứ,
tương lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao
thượng và hạ lệt, xa và gần. Nhưng họ trở nên chán nản và
lơ là, thái ñộ tu tập với sự nhẫn nại và lòng kính trọng ñề tài
thiền của mình càng lúc càng giảm ñi. Hoài nghi lúc ñó sẽ
luôn luôn khởi: ‘Liệu ñiều này có thực sự cần thiết
không?’ hay ‘Chắc ta không thể thành công! Ta không có
ñủ Ba-la-mật!’ Họ trở nên dễ chán và phân tâm, họ cũng dễ
dàng tìm ñược lời bào chữa cho việc không thực hành của
mình: họ có thể thân cận với những bạn bè xấu, những người
Nhất), nên bản thân nó không thể là vô vi. Xem thêm ‘Những ðiều Không Thể
Xảy Ra ðối Với Tâm’
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không có tín, tấn, niệm, ñịnh và tuệ. Do ñó, nếu có ngồi
xuống hành thiền, họ cũng ngồi một cách miễn cưỡng. Cuối
cùng, họ bỏ luôn việc hành thiền.
Một người có thể tiến triển qua các minh sát trí,
nhưng cũng phát triển một trong mười tuỳ phiền não của
minh sát (vipasan-upakkilesa):293
1) Ánh sáng…(obhāsa)
2) Trí…………..(Ñā6a)
3) Hỷ…………..(pīti)
4) Khinh an..(passaddhi)
5) Lạc………(sukha)

6) Quyết ñịnh….(adhimokkha)
7) Tinh tấn……….(paggaha)
8) Thiết ðịnh……..(upa99hāna)
9) Xả……………(upekkhā)
10) Dục cầu……(nikanti)

Dục cầu (một dạng của tham) là một tuỳ phiền não
ñúng như ñược gọi, vì trong mọi trường hợp nó ñều là bất
thiện. Nhưng chín tuỳ phiền não còn lại không phải là tuỳ
phiền não ñúng theo tên gọi. Ánh sáng là sắc, và tám tâm sở
kia tự thân chúng là thiện. Nhưng sở dĩ ở ñây chúng ñược
gọi là những tuỳ phiền não là vì chúng có thể làm phát sanh
những tâm bất thiện. Do sự hiểu biết không ñầy ñủ của bản
thân hay của người thầy về Pháp, người ta có thể nghĩ một
trong những tuỳ phiền não trên là sự chứng ñắc ðạo Quả
Trí. Từ ñó họ có thể khởi lên tà kiến (di99hi), ngã mạn
(māna), hoặc tham ái (ta6hā), khiến cho thiền minh sát của
họ trở thành hạ liệt.
Lại nữa, một người có thể thành công, và thực sự ñắc
các minh sát trí. Nhưng ngã mạn có thể khởi lên, và họ có
thể ñi ñây ñi ñó khoe khoang về những thành tựu của mình,
nói về những sở ñắc của mình ñể gây ấn tượng với người
293

Xem VsM.xx.732-735 ‘Vipassan-Upakkilesa-Kathā’ (‘Luận Về Các Tuỳ
Phiền Não Minh Sát’) PP.xx.105-125.
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khác.

Trên ñây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của
một người có thể bị xen lẫn bởi vô vàn tâm bất thiện có gốc
ở tham, sân, và si: không phối hợp tà kiến hoặc phối hợp với
tà kiến (micchā di99hi) như thế nào. Chính những ñiều ñó
làm cho thiền minh sát của một người trở thành hạ liệt. Nếu
một người không hiểu rõ ñề tài thiền của mình, ñôi khi thiền
của họ cũng là thiền ly trí (không phối hợp với trí tuệ hay vô
si), ñiều này làm cho minh sát của họ trở thành hạ liệt, nhị
nhân (dvi-hetuka), và tâm quả sẽ là vô nhân (ahetuka).
Trường hợp một người hiểu rõ ñề tài thiền của mình, thì
thiền ñó là hợp trí, nhưng ngay cả như vậy sự ñan xen của
của vô vàn tâm bất thiện cũng làm cho thiền minh sát của họ
hạ liệt, tam nhân (ti-hetuka): ñiều ñó có nghĩa rằng tâm quả
sẽ chỉ là nhị nhân (dvi-hetuka).
Minh Sát Cao Thượng
Vậy, cái gì làm cho thiền minh sát của một người
thành cao thượng (ukka99ha)? Nếu, trước hay sau các tâm
minh sát, tâm họ phối hợp với các pháp thiện, thì ñó là minh
sát cao thượng.
Pháp hành cao thượng ñược phối hợp với niềm tin
kiên ñịnh (okappana-saddhā) trong việc tu tập294. Và người
ấy ñược một người thầy có ñầy ñủ khả năng thích hợp chỉ
dẫn. Người ấy tu tập trong giới, và ñể có thể tu tập minh sát,
người ấy phát triển hoặc cận ñịnh mạnh mẽ, hoặc ñịnh của
bậc thiền. Và người ấy tu tập ñể chọc thủng vào danh và sắc
chân ñế (paramattha-rūpa&nāma): ñể ñạt ñến Trí Xác ðịnh

294

ðể hiểu biết thêm về loại tín này, xem ‘Tín’, cuối Tập II.
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Danh Sắc (Nāma-Rūpa-Pariccheda-Ñā6a).295Người ấy tu
tập ñể phân biệt duyên sanh: nhằm ñạt ñến Trí Phân Biệt
Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñā6a).296
Nếu có chìm vào tâm hữu phần, người ấy biết ñó
không phải là Bất Tử (Niết Bàn), và vị thầy của người ấy
cũng biết cách làm thế nào ñể ngăn không cho tình trạng ñó
xảy ra: bằng cách tu tập có hệ thống, với sự nhẫn nại và tôn
kính ñề mục thiền của mình. Nếu thành công có ñến chậm,
người ấy kiên trì: ‘ðiều ñó có thể làm ñược!’ ‘Ta phải làm
ñiều ñó!’ ‘Ta có thể làm ñược ñiều ñó!’ Khi bị chán nản và
trạo cử, người ấy tự khích lệ mình, hoặc ñược bạn bè tốt,
những người có tín, tấn, niệm, ñịnh và tuệ, khích lệ. Khi
ngồi xuống hành thiền, người ấy ngồi với ñức tin và sự hoan
hỷ, hoặc ít nhất cũng với thái ñộ xả.
Theo cách ñó người ấy có thể phân biệt năm uẩn quá
khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao
thượng và hạ liệt, xa và gần. Nếu có phát sanh mười tuỳ
phiền não minh sát, người ấy biết cách làm thế nào ñể vượt
qua chúng, và tiến bộ thêm.
Với sự thực hành như vậy, tuỳ theo nỗ lực hiện tại và
Ba-la-mật quá khứ, sớm muộn gì người ấy cũng có thể ñạt
ñến ðạo Quả ñích thực. ðó là phước nghiệp sự cao nhất:
một phước nghiệp sự thuộc về siêu thế (lokuttara).
Trên ñây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của
một người có thể xen lẫn với vô vàn tâm thiện phối hợp với
vô tham, và vô sân như thế nào. Nếu một người không hiểu
rõ ñề tài thiền của mình, ñôi khi thiền ñó không phối hợp với
295

Trí Xác ðịnh Danh Sắc hay Trí Phân Biệt Danh Sắc: xem ‘Hai Minh Sát
Trí Chuẩn Bị’ trang 176.
296

Trí Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm trang 176-177.
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vô si (ly trí), ñiều này khiến cho thiền minh sát của họ dù
cao thượng, nhưng chỉ là nhị nhân: và cũng có nghĩa rằng
tâm quả sẽ là nhị nhân (dvi-hetuka). Nếu người ấy hiểu rõ ñề
tài thiền của mình, thiền ñó kể như phối hợp với vô si, và
làm cho thiền minh sát của họ cao thượng, tam nhân (tihetuka): ñiều ñó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tam nhân.297
ðến ñây ñã kết luận sự giải thích của chúng tôi về ba
phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu): bố thí (dāna), trì
giới (Sīla), và tu thiền (bhāvanā). Chúng bao gồm hết thảy
mọi tâm thiện: hoặc nhị nhân, hoặc tam nhân; hoặc hạ liệt
hoặc cao thượng.
QUẢ THIỆN
Khi một nghiệp (ñược làm) với tam nhân chín mùi
vào thời cận tử, tâm quả tục sanh (pa9isandhi-citta) sẽ là
thiện, ñiều này có nghĩa là người ấy sẽ ñược tái sanh trong
cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên, hoặc vào một trong các
phạm thiên giới.298Sự kiện này không thể xảy ra ngược
lại:299
● Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây một người ñầy ñủ thân
hành thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, ñọa xứ,
ñịa ngục, sự kiện này không xảy ra.
Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là
người ñầy ñủ thân hành thiện, do nhân ấy, do duyên
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi
297

Chi tiết, xem ‘1f: Hạ Liệt và Cao Thượng; Các Căn và Quả’, trang 122.
Xem tâm quả thiện, các bảng 1b, trang 124, 1c trang 126, và 1d trang 363.
299
A.I.xv.2 ‘A99hāna-Pāji’ (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’)
298
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lành, cõi Trời, cõi ñời này, sự kiện này có xảy ra.
● Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây một người ñầy ñủ khẩu
hành thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, ñọa xứ,
ñịa ngục, sự kiện này không xảy ra.
Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là
người ñầy ñủ khẩu hành thiện, do nhân ấy, do duyên
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi
lành, cõi Trời, cõi ñời này, sự kiện này có xảy ra.
● Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo,
không có trường hợp ở ñây một người ñầy ñủ ý hành
thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại
mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa
ngục, sự kiện này không xảy ra.
Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷkheo, là người ñầy ñủ ý hành thiện, do nhân ấy, do
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh
cõi lành, cõi Trời, cõi ñời này, sự kiện này có xảy ra.
THIỆN NGHIỆP VÀ VÔ MINH/THAM ÁI
ðến ñây, chúng ta ñã biết rằng khi có tái sanh, thì
cũng có vô minh và tham ái. Vì thế, khi một thiện nghiệp
chín mùi vào lúc chết, và chúng ta có ñược một sự tái sanh
an vui, thử hỏi vô minh và tham ái có thể có như thế nào?
Tiến trình tâm cuối cùng trước khi sự chết xảy ra
không có vô minh và tham ái, ñiều ñó ñúng. Và tâm tục sanh
không có vô minh và tham ái, ñiều ñó cũng ñúng. Nhưng
quý vị thấy, do vô minh và tham ái vẫn chưa bị huỷ diệt, nên
chúng chắc chắn sẽ khởi lên khi những ñiều kiện thích hợp
có mặt. Nói chung, vô minh và tham ái vẫn hiện hữu như

234

Vận Hành của Nghiệp

những lực ngủ ngầm (anusaya) trong chúng ta. ðó là lý do
vì sao, dù một người có ñược tái sanh trong một sanh thú bất
hạnh hay trong một sanh thú an vui, tiến trình tâm ñầu tiên
khởi lên trong một kiếp sống vẫn luôn luôn là bất thiện, phối
hợp với vô minh và tham ái: ở ñây là hữu ái (bhava-ta6hā).
ðó là ñiều hiển nhiên. Nếu nó không là vậy, sự tái sanh ắt sẽ
không xảy ra.300
ðây là lý do tại sao ðức Phật luôn luôn khuyên chúng
ta nên chấm dứt tái sanh. [156] Sự chấm dứt tái sanh xảy ra
khi một tâm khởi lên cùng với căn vô si cao thượng nhất, ñó
là tâm A-la-hán Thánh ðạo Trí (Arahatta-Magga-Ñā6a) lấy
Niết-Bàn làm ñối tượng. Nhưng ñể cho trí ấy khởi lên,
chúng ta cần phải hoàn tất rất nhiều thiện nghiệp cao
thượng: thiện nghiệp tam nhân cao thượng. Chỉ khi có thiện
nghiệp ñầy ñủ từ kiếp quá khứ và kiếp hiện tại, chúng ta mới
có thể ñắc A-la-hán Thánh ðạo Trí.301 Với A-la-hán Thánh
ðạo Trí các căn thiện và bất thiện ñều bị huỷ diệt, ñiều này
có nghĩa rằng không còn tạo tác nghiệp nữa. Tư (cetanā) của
vị A-la-hán là duy tác thuần tuý.302 Vào lúc Bát Niết-Bàn (sự
diệt tối hậu) của vị ấy, không có tái sanh thêm nữa.303
CÁC NGHIỆP ðẠO
ðến ñây chúng ta sẽ bàn về những gì ðức Phật gọi là
nghiệp ñạo (kamma patha). Khi ðức Phật giải thích lý do tại
sao các chúng sanh có người tái sanh an vui, kẻ phải tái sanh
300

Xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101
Xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277.
302
ðể biết thêm chi tiết liên quan ñến tư của bậc A-la-hán, xem ‘Tư Thiện và
Tư Bất Thiện’ trang 82.
303
Xem thêm ‘Sự Không Vận Hành của Nghiệp’ cuối Tập II.
301
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bất hạnh, ngài thường nói về các thiện nghiệp ñạo và bất
thiện nghiệp ñạo:304
1) Mười bất thiện nghiệp ñạo (dasa akusala-kammapatha):
i.
ba thân nghiệp bất thiện (akusala kāyakamma)
ii.
bốn khẩu nghiệp bất thiện (akusala vacīkamma)
iii.
ba ý nghiệp bất thiện (akusala mano-kamma)
2) Mười thiện nghiệp ñạo (dasa kusala-kamma-patha):
i.
ba thân nghiệp thiện (kusala kāya kamma)
ii.
bốn khẩu nghiệp thiện (kusala vacī kamma)
iii.
ba ý nghiệp thiện (kusala mano kamma)
MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP ðẠO
BA THÂN NGHIỆP BẤT THIỆN
Chúng ta hãy xem lại lời giải thích của ðức Phật về
mười bất thiện nghiệp ñạo: thế nào là bất thiện nghiệp ñạo,
và các căn (tham, sân, si) của chúng.305Trước tiên, ðức Phật
giải thích ba loại thân nghiệp bất thiện:306
Và này các Tỳ kheo, ba loại thân nghiệp lầm lỗi và
304

A.X.IV.ii.10 ‘Cunda-Sutta ’ (‘Kinh Cunda’)
Tất cả những chi tiết liên quan ñến các căn của mười bất thiện nghiệp ñạo
ñã ñược rút ra từ DhSA.I.iii.1. ‘Akusala-Kamma-Patha-Kathā’ (Luận Về Bất
Thiện Nghiệp ðạo’) E.126-135. (Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 159,
trang 547.) Về những chi tiết liên quan ñến ba căn, xem trích dẫn trang 90, và
liên quan ñến hợp/không hợp tà kiến, xem trích dẫn ghi chú cuối chương 77,
trang 511.

305

306

A.X.V.i.7 ‘Pa9hama-Sañcetanika-Sutta ’
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không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện, cho quả khổ
ñó là thế nào?
SÁT SANH
Ở ñây, này các Tỳ kheo, có người là người
sát sanh:
hung bạo, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại,
ñả thương, tâm không từ bi ñối với các loại hữu
tình.
Tại sao người ta lại giết hại kẻ khác? Chính là vì tham
(lobha) hoặc vì sân (dosa). Và chắc quý vị ñã biết, khi có
tham hoặc sân, thì cũng luôn luôn có si. Như ñã giải thích
trước ñây, si là tin rằng thực sự có chúng sanh khác: một
người nữ, một người nam, một con bò, một con cá…
Người ñồ tể và người ñánh cá sát sanh như một nghề
làm ăn: hành ñộng ñó là tham, bởi vì họ muốn ñược hưởng
các dục lạc. Một người lính cũng vậy, sát sanh do tham,
nhưng họ cũng có thể sát sanh do sợ hãi hoặc sân hận. Một
người làm nông cũng có thể sát sanh ñể bảo vệ mùa màng:
hành ñộng sát sanh của họ là tham vì họ cũng muốn ñược
hưởng các dục lạc, và là sân bởi vì họ có lòng tức giận ñối
với những chúng sanh ñã phá hoại mùa màng của họ. Một
người cũng có thể sát sanh ñể làm cho nhà cửa hay vườn
tược của mình ñược ñẹp hơn: hành ñộng ñó là tham vì họ
muốn cho căn nhà hay khu vườn của mình ñược ñẹp, và ñó
là sân bởi vì họ có lòng giận dữ ñối với các loại côn trùng
hoặc sâu bọ khác làm cho nhà hay vườn của họ không ñược
ñẹp. Theo cách tương tự, một người bác sĩ, như một nghề
làm ăn, có thể giết một bệnh nhân bị căn bệnh nan y không
phương cứu chữa. Gia ñình nạn nhân có thể ñồng ý hay yêu
cầu (vị bác sĩ) khai tử bệnh nhân vì họ không muốn thấy
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người bệnh bị ñau ñớn như vậy. ðiều này cũng tương tự khi
người ta nhờ giết một con vật bị bệnh: họ không muốn nhìn
thấy cảnh con vật quằn quại ñau ñớn. Một người bác sĩ cũng
có thể thực hiện công việc nạo, phá thai như một nghề làm
ăn của mình: ñó là tham. Và người mẹ yêu cầu bác sĩ làm
công việc phá thai cho mình là vì cô ta không muốn nuôi
con. Cô ta muốn ñược tự do (tham), và ghét ñứa con (sân) vì
sợ nó cản trở sự tự do của cô ta. Nếu ñứa bé bị dị tật, cô ta
có thể ghét nó vì nó không bình thường, và bởi vì nó sẽ ñòi
hỏi nhiều sự chăm sóc hơn. Nếu người mẹ bị hiếp dâm, cô ta
cũng thực hiện sự phá thai bởi vì ghét người ñàn ông ñã hãm
hiếp cô, hay bởi vì ghét ñứa con (chưa ra ñời), mà cô cho là
giống người ñàn ông ñó. Trong mọi trường hợp, ñều có si
(moha)307 phối hợp. Và nếu một người nghĩ rằng sát sanh
không có gì sai, hay nghĩ sát sanh bằng cách này hay cách
khác là chánh ñáng, thời nghiệp ñó sẽ phối hợp với tà kiến
(di99hi-sampayutta): trong trường hợp này là hợp với một
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược
lại, nghiệp sát sanh là ly tà hay không hợp với tà kiến
(di99hi-vippayutta).
Mặc dù, trước khi sát sanh tâm có thể hoặc là tham
hoặc là sân, song vào lúc thực sự giết một chúng sinh khác,
tâm chỉ có sân và si. Không thể có chuyện giết một chúng
sinh khác mà tâm không có sân và si ñược.
307

Giải thích về những loại khổ khác nhau, VsM.xvi.540 ‘Jāti-Niddeso’ (‘Giải
Thích về Sanh’) (PP.xvi.39) mô tả, chẳng hạn, sự ñau ñớn của phá thai: ‘Khi
người mẹ phá thai, sự ñau ñớn khởi lên nơi thai nhi do bị cắt xé ngay tại chỗ
cái ñau khởi lên, ñiều ñó bạn bè, thân thuộc nhìn còn không thấy thích hợp
nữa: ñây là cái khổ bắt nguồn từ sự phá thai. ‘ðối với sự sanh khởi của thức và
thọ vào lúc thụ thai và trong thời kỳ thai nghén, xem giải thích trang 196, và
‘Sanh’ cuối Tập II.
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Sau khi giải thích bất thiện nghiệp sát sanh, ðức Phật
giải thích tiếp bất thiện nghiệp trộm cắp.
TRỘM CẮP
Có người là người lấy cắp những gì không
ñược người khác cho: ñó là những tài sản và vật sở
hữu của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại
rừng núi, do lấy cắp nên người ấy là kẻ trộm cắp
những gì không ñược cho.
Trộm cắp cũng do: hoặc là tham và si, hoặc là sân và
si. Một người có thể trộm cắp do tham ñối với món vật, hay
một người có thể trộm cắp do ghét người chủ sở hữu (của
món vật ñó). Vào lúc thực sự lấy vật ấy, có thể có sự vui
thích (‘ha99ha’, căn tham), hoặc sợ hãi (‘bhīta’, căn sân): họ
có thể sợ rằng ai ñó sẽ khám phá ra những gì họ ñang làm;
họ có thể lo sợ bởi vì họ biết họ ñang làm một chuyện xấu.
Trong cả hai trường hợp, ñều có si (moha).
Và nếu họ nghĩ chẳng có gì sai khi lấy tài sản của
người khác, hoặc nếu họ nghĩ dù thế nào ñi nữa lấy tài sản
của người khác cũng là chính ñáng, thời nghiệp họ làm là
hợp với tà kiến (di99hi-sampayutta): có nghĩa là hợp với
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược
lại, nghiệp trộm cắp là ly tà (di99hi-vippayutta).
Sau khi giải thích bất thiện nghiệp trộm cắp xong,
ðức Phật giải thích tiếp về bất thiện nghiệp tà dâm.
TÀ DÂM
Một người ñược xem là người phạm tà dâm:
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[1] với người nữ có sự giám hộ của mẹ,
[2] với người nữ có sự giám hộ của cha,
[3] với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ,
[4] với người nữ có sự giám hộ của anh,
[5] với người nữ có sự giám hộ của chị,
[6] với người nữ có sự giám hộ của thân quyến,
[7] với người nữ có sự giám hộ của gia ñình,
[8] với người nữ có sự giám hộ của một cộng ñồng
tôn giáo,
[9] với người nữ có sự giám hộ của chồng,
[10] với người nữ ñang ñược giao cho một hình
phạt, thậm chí với người nữ ñã ñược ñeo cho một
vòng hoa [hứa hôn], ñều ñược xem là người phạm
tội tà dâm.308 [157]
308

DhS.ibid. giải thích: Những Người Nữ Có Sự Giám Hộ Của Một Cộng
ðồng Tôn Giáo (dhamma-rakkhitā-Pháp Bảo Hộ): sự giám hộ của những tín
ñồ cùng chung tôn giáo (saha-dhmmikehi rakkhitā) [theo Vin.Pār.303, thì ñó
là những du sĩ mặc áo trắng (pa6war-ahga-paribbājaka),..., người cùng thực
hành dưới một vị thầy (eka satthā). Nếu ñịnh nghĩa rộng thì nó bao gồm tất cả
tín ñồ của bất kỳ tôn giáo nào. Trong Giáo Pháp của ðức Phật, nó bao gồm Tỳ
kheo ni, Thức Xoa Ma na, và sa-di ni). NHỮNG NGƯỜI NỮ ðANG ðƯỢC
GIAO CHO MỘT HÌNH PHẠT (saparida6wā): ñó là những người nữ ñang
chịu sự hình phạt của vua (raññā da6wo).
Trong Vin.PāÕII.v.303 ‘Sañcarita-Sikkhaa-Pada (Học Giới Làm
Mai Mối’), ðức Phật ñưa ra hai mươi loại người không ñược ñến gần
(agamanīya-vatthu). Trong ñó, Ngài giải thích Những Người Nữ Có Chồng kể
như ñang ở dưới sự giám hộ (sārakkhā) <người ñã (ñược cha mẹ) hứa hôn khi
còn nằm trong bào thai, hay, như ở ñây, ‘ñược trang ñiểm với một vòng hoa’>,
và sau ñó Ngài ñưa ra mười loại riêng biệt của những người nữ ñã có chồng
<dưới sự giám hộ của một người chồng: mười loại này ñược liệt kê trong ghi
chú cuối chương 157, trang 545>: loại thứ mười là vợ trong thoáng chốc
(muhuttika/tahkha6ika), chẳng hạn như gái ñiếm hoặc kỹ nữ. Như vậy,
DhSA.ibid./E.ibid cũng ñưa ra mười loại người nữ ñã có chồng này, và giải
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Tà dâm, ngoại tình,309 là do tham dục và si mê, hoặc
do sân và si mê.
ðối tượng của một người có thể là một người nữ hoặc
một người nam. Người ta có thể tà dâm do sự thèm khát ñối
với ñối tượng, hay họ có thể làm ñiều ñó do sân hận, muốn
làm hại người ấy, hay làm hại gia ñình người ấy,…Tuy
nhiên, do gì không biết, nhưng vào lúc thực sự hành dâm,
thích rằng tà dâm chỉ ñược phạm bởi người nữ ñang ở dưới sự giám hộ của
người chồng, còn người nữ ñang chịu một hình phạt, và mười loại vợ (trong
trường hợp thứ tám ñang ở dưới sự giám hộ khác hơn sự giám hộ của người
chồng, thì ñiều này tương ứng với tội hiếp dâm theo luật ñịnh hơn, vì ở ñây
người ñàn ông phạm tội còn người nữ thì không <ñoạn văn bị dịch nhầm trong
bản tiếng Anh, E.ibid.> ). Nếu giới ñức của ñối tượng mà một người phạm tội
càng lớn tội sẽ càng nặng. ItiA.iii.5 ‘Putta-Sutta ’ (‘Kinh Người Con Trai’,
giải thích thêm rằng lòng dục bên phạm (tội) càng lớn thì tội càng nặng. Tội sẽ
ít nghiêm trọng (nhưng vẫn là một thân nghiệp ñạo bất thiện ñầy ñủ) khi cả hai
bên ñều ñồng ý, nhưng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu một trong hai bên
dùng ñến sự thuyết phục hay vũ lực. Cũng xem ghi chú kế tiếp.
309
Tà dâm/ngoại tình: trong tiếng Anh, ‘adultery’ một cách chính ñáng, chỉ nói
ñến sự thông dâm giữa một người nữ/nam ñã có chồng/vợ với một người khác
hơn chồng/vợ của mình, dù người ñó ñã có gia ñình hay không. Nhưng theo
phân tích của Pāi về những người không ñược ñến gần (agamanīya-vatthu)
(xem ghi chú 351), bất thiện nghiệp tà dâm bao gồm sự hành dâm với bất cứ
người nào không phải là vợ/chồng của mình (Kinh Thánh xem ñây là ‘tội gian
dâm’), nghĩa là nó cũng ñược xem như tội hiếp dâm theo luật ñịnh (giao cấu
với người dưới tuổi kết hôn hay vị thành niên), sự giao cấu (hành ñộng của bên
chưa kết hôn trong việc thông dâm, cũng như sự giao cấu giữa những người
chưa kết hôn), sự dụ dỗ/xúc phạm người còn trinh tiết, và hiếp dâm. Tuy nhiên,
một người làm ñiếm chuyên nghiệp thì thuộc một trong mười loại vợ, gọi là
‘vợ có kỳ hạn’ hay ‘vợ tạm thời’. Mặc dù vậy nếu một gái ñiếm ñã ñược thoả
thuận với một người ñàn ông nào ñó rồi, thì bất cứ người nào ñi ñến cô ta hay
tự cô ta ñi ñến (người khác) vẫn phạm tội tà dâm.
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chỉ có tham dục và si mê.
Và nếu một người nghĩ rằng tà dâm chẳng có gì sai,
hay nghĩ rằng phạm tà dâm dù thế nào ñi nữa cũng ñúng,
thời nghiệp của họ sẽ hợp với tà kiến: ñó là hợp với một
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược lại
là nghiệp tà dâm không hợp với tà kiến (di99hi-vippayutta).
Trên ñây là ba thân nghiệp ñạo bất thiện: là một
người sát sanh, là một người trộm cắp, và là một người tà
dâm.
BỐN KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
thiện.

Sau ñó ðức Phật giải thích bốn khẩu nghiệp ñạo bất
Và, này các Tỳ kheo, bốn loại khẩu nghiệp
lầm lỗi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện,
cho quả khổ là thế nào?
NÓI DỐI
Ở ñây, này các Tỳ kheo, có người là người
nói không ñúng sự thực: ở chỗ hội họp , hay ở chỗ
tụ hội, hay ở giữa các thân tộc, hay ñến giữa ñám
ñông, hay giữa các vương tộc.
Khi bị dẫn xuất làm chứng và ñược hỏi:
"Này người kia, hãy nói những gì ông biết".
● Dầu cho người ấy không biết, người ấy
nói: "Tôi biết". Dầu cho người ấy biết, người ấy
nói: "Tôi không biết".
● Hay dầu cho người ấy không thấy, người
ấy nói: "Tôi thấy". Hay dầu cho người ấy thấy,
người ấy nói: "Tôi không thấy".
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Như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý
nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền
lợi gì.
Nói lời không ñúng sự thực, hay nói dối là do hoặc
tham và si, hoặc sân và si.
Một người có thể nói dối vì tham muốn một vật gì.
Và cũng là tham nếu nói dối ñể tự bảo vệ mình hay bảo vệ
người khác khỏi sự tai hại. Một người cũng có thể nói dối vì
sân, như muốn làm hại người khác. Trong cả hai trường hợp,
ñều có si. Và nếu họ nghĩ nói dối không có gì sai, hay nếu
họ nghĩ nói dối dù thế nào ñi nữa cũng ñúng, thời nghiệp họ
làm là hợp với tà kiến: ñó là hợp với một quan niệm sai lầm
về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp nói
dối là ly tà hay không hợp với tà kiến.
Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói dối, ðức Phật
giải thích tiếp bất thiện nghiệp nói lời chia rẽ.
NÓI HAI LƯỠI:
Một người là người nói hai lưỡi (nói lời chia rẽ) :
● người ấy nghe ñiều gì ở chỗ này, ñến chỗ
kia nói, ñể sanh chia rẽ ở những người này;
● người ấy nghe ñiều gì ở chỗ kia, ñi nói với
những người ở ñây ñể sanh chia rẽ ở những người
kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay
xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui
thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời ñưa
ñến chia rẽ.
Nói hai lưỡi hay nói ly gián có thể là do tham và si,
hoặc là do sân và si.
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Một người có thể nói vu khống người nào ñó vì lòng
tham ñối với một vật gì, như khi người ta nói vu khống lẫn
nhau ở toà án. Một người cũng có thể ước mong có ñược
quyền lực, có ñược những lợi ích của người nào ñó, có ñược
công việc của người nào ñó, hay khiến cho bạn bè hoặc tín
ñồ của người nào ñó thành của mình. Một người cũng có thể
nói vu khống một người nào ñó vì sân hận, vì muốn làm hại
kẻ ñó. Trong cả hai trường hợp, ñều có si. Và nếu một người
nghĩ nói vu khống người khác không có gì sai, hay nghĩ nói
vu khống người khác dù thế nào ñi nữa cũng ñúng, thời
nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược
lại, nghiệp nói hai lưỡi hay ly gián là ly tà (di99hivippayutta).
Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói hai lưỡi hay
nói ly gián, ðức Phật tiếp tục giải thích bất thiện nghiệp nói
lời thô ác.
NÓI LỜI THÔ ÁC
Người nói lời thô ác:
● bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, ngang bướng, khiến
người ñau khổ, khiến người tức giận,
● những lời không ñưa ñến ñịnh tĩnh. Người ấy nói
những lời như vậy.
Nói lời thô ác có thể do tham và si, hoặc do sân và si.
Cũng như trong trường hợp của người nói hai lưỡi,
người ta có thể dùng lời nói thô ác chống lại người khác bởi
vì lòng tham ñối với một vật gì: chẳng hạn như khi người ta
nói một cách thô lỗ với tên ăn trộm, hay với một nhân viên
nhà nước không ñưa cho họ cái mà họ muốn. Các bậc cha
mẹ rất thường hay nói một cách thô lỗ với con cái của họ,
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bởi vì con cái họ không cư xử theo ý họ muốn, và con cái
cũng ăn nói thô lỗ với cha mẹ bởi vì chúng bị từ chối cái
chúng muốn.310Và có lẽ cũng là ñiều rất chung cho mọi
người ñể nói lời thô ác vì họ ñã từng bị người khác nói bằng
những lời như vậy: khi niềm kiêu hãnh của một người bị tổn
thương, và họ công kích lại. Trong mọi trường hợp, vào lúc
thực sự nói lời thô ác, người ta luôn muốn cho người khác
cảm thấy ñau khổ vì lời nói của mình: như vậy chỉ có sân và
si. Và nếu một người nghĩ nói lời thô ác không có gì sai, hay
nghĩ nói lời thô ác dù thế nào ñi nữa cũng ñúng, thời nghiệp
họ làm là hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan niệm
sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại,
nghiệp nói lời thô ác là ly tà (di99hi-vippayutta).
Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói lời thô ác, ðức
Phật giải thích bất thiện nghiệp nói lời phù phiếm.
NÓI LỜI PHÙ PHIẾM
Người nói lời phù phiếm là:
● Một người nói phi thời,
● Một người nói những lời phi chơn,
● Một nói những lời không lợi ích,
● Một người nói những lời phi pháp,
● Một người nói những lời phi luật,
● Một người nói những lời không ñáng gìn giữ,
phi thời, bâng quơ, không có kết liễu, và không
liên hệ với mục ñích
Nói lời phù phiếm có thể là do tham và si, hoặc có thể
310

ðiều này cũng có thể là do người ta có tánh sân (dosa-carita). Xem ‘Sự ða
Dạng Của Căn Tánh’ trang 64.
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do sân và si.
Giải thích về nói lời phù phiếm, ðức Phật nói về các
loại nói chuyện thấp hèn (tiracchāna-kathā) khác nhau: ñó
là:311
Nói: câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm,
câu chuyện về ñại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện
về hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về ñồ
ăn, câu chuyện về ñồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu
chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện
về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ,
câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về
thành phố, câu chuyện về quốc ñộ, câu chuyện về ñàn bà,
câu chuyện về ñàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu
chuyện bên lề ñường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu
chuyện người ñã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu
chuyện về nguồn gốc của thế giới: như ai tạo ra thế gian, có
phải ñó là thượng ñế,…câu chuyện về nguồn gốc của ñại
dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu…
ðây là những gì chúng ta lúc nào cũng muốn nói về,
có phải vậy không? Có lẽ chúng ta nghĩ nói những chuyện
về chính trị, và về chiến tranh thế này thế nọ là việc rất quan
trọng. Nhưng ðức Phật nói rằng nếu một người muốn ñạt
ñến Niết-Bàn, họ không nên nói về những chuyện này: ngài
tuyên bố nói chuyện như vậy là nói chuyện thấp hèn của
hàng dân dã, của những kẻ phàm phu, ñê tiện, và không có
311

Nghĩa ñen là cuộc nói chuyện của loài súc vật (PED). ðức Phật ñưa ra
bảng liệt kê những cuộc nói chuyện này trong ‘Kinh Nói Chuyện Thấp Hèn’
của Tương Ưng Kinh (‘Tiracchāna-Kathā-Sutta ’ S.V.XII.i.10)
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lợi ích. Quan trọng hơn cả, ðức Phật giải thích việc nói lời
phù phiếm là không ñưa ñến yếm ly, không ñưa ñến ly tham,
không ñưa ñến ñoạn diệt, không ñưa ñến an tịnh, không ñưa
ñến thắng trí, không ñưa ñến giác ngộ, Niết-bàn.
Khi chúng ta nói chuyện với nhau về vua chúa, ñại
thần, tai ương, thực phẩm, gia ñình, …là chúng ta ñang nuôi
dưỡng tham, sân và si. Chẳng hạn, chúng ta nói liên tu bất
tận về chuyện ông tổng thống này tổng thống nọ dở như thế
nào, về tai ương này tai ương nọ khủng khiếp ra sao: ñó là vì
sân và si. Hoặc chúng ta nói về căn nhà của chúng ta ñẹp
như thế nào, về thức ăn của chúng ta, và về tất cả những
người trong gia ñình chúng ta ra sao: ñó là vì tham và si. Nói
chung thích nói về những chuyện như vậy là tham và si. Nó
không phuc vụ cho mục ñích tốt ñẹp nào cả. Và vì nó không
phục vụ một mục ñích thiện nên nó cũng không bao giờ
chấm dứt.
Nếu một người nghĩ nói chuyện phiếm với nhau như
vậy không có gì sai, hay nghĩ nói chuyện phù phiếm dù thế
nào ñi nữa cũng ñúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến,
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành
của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp nói lời phù phiếm là ly
tà (di99hi-vippayutta).
Tôi sẽ giải thích những gì ðức Phật khuyên chúng ta
nên nói về, khi giải thích về mười thiện nghiệp ñạo.312
Như vậy có bốn khẩu nghiệp ñạo bất thiện là: nói dối,
312

Xem ‘Bốn Khẩu Nghiệp Thiện’, trang 264.
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nói hai lưỡi, nói thô ác, và nói phù phiếm.
BA Ý NGHIỆP BẤT THIỆN
Kế tiếp ðức Phật giải thích ba ý nghiệp ñạo bất thiện:
Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại ý nghiệp
lầm lỗi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện,
cho quả khổ?
Ý THAM
Một người là người có ý tham:
ðối với những gì là của cải và sở hữu của người khác,
[nghĩ rằng]: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác
trở thành của mình! "

Ý tham cũng vậy, là do tham và si, hoặc sân và si.
Người ta có thể thèm muốn một vật gì do tham ñối
với vật ñó, hay do ghét người chủ của nó, nghĩa là họ muốn
làm hại người này bằng cách lấy tài sản của anh ta. Có thể
ñó là do sự cạnh tranh, trường hợp này ghen tị có liên quan.
Nhưng vào lúc thực sự thèm muốn ñối tượng, mong muốn
có ñược tài vật của người khác theo cách bất hợp pháp, thì
chỉ có tham và si.313 Và nếu một người nghĩ ý tham không
có gì sai, hay nghĩ ý tham dù thế nào ñi nữa cũng ñúng, thời
nghiệp họ làm hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược
313

DhSA.I.iii.1 ‘Akusala-Kamma-Patha-Kathā’ (‘Luận Về Bất Thiện Nghiệp
ðạo’) E.135 giải thích: ‘Sát sanh có hai nhân: ñó là vì sân và si…tham muốn
chỉ có một nhân, ñó là vì si; ý sân hay ác ý cũng vậy. Tà kiến có hai nhân, ñó là
vì tham và si.
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lại, nghiệp bất thiện ý tham là ly tà (di99hi-vippayutta).
Sau khi giải thích bất thiện nghiệp ý tham, ðức Phật
giải thích tiếp bất thiện nghiệp ý sân (ác ý).
NUÔI DƯỠNG Ý SÂN
Một người với một nội tâm ác ý, khởi lên hại ý, hại
niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình
này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn
hại, hay mong chúng không còn tồn tại! "
Ý sân cũng vậy, hoặc là do tham và si, hoặc là do sân
và si. Chẳng hạn, người ñồ tể và người ñánh cá sẽ luôn luôn
có ý sân ñối với các chúng sinh mà họ sắp giết. Người lính
sẽ có ý sân ñối với kẻ thù, và ngay cả thường dân mà nhà
cửa của họ bị trúng bom, hoặc bạn bè và những người trong
gia ñình của họ bị giết hại, cũng luôn luôn có ý sân. Cũng
vậy, một người làm nông có thể ñang giữ ngũ giới, có nghĩa
rằng họ sẽ không sát sanh. Nhưng khi các chúng sinh (ở ñây
là các loài sâu bọ, côn trùng) làm tổn hại ñến mùa màng của
họ, ác ý có thể khởi lên, do tham và si. Thậm chí một người
bình thường ñang giữ ngũ giới, nhưng khi có chuột bọ trong
nhà hay vườn của mình, hoặc khi có gián trong bếp, muỗi
trong phòng ngủ, ác ý cũng vẫn khởi lên, do có tâm tham
ñắm ñối với căn nhà ñẹp của mình,…, và mặc dù người ta
không giết những chúng sanh ấy, họ vẫn có có tâm mong
muốn cho những chúng sanh ấy chết ñi. Người thầy thuốc
không giết bệnh nhân của mình và gia ñình cũng không cho
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phép một thành viên ñang bệnh trong gia ñình mình bị giết,
song ý sân vẫn có thể khởi lên: mong rằng người này chết ñi
(cho ñỡ ñau khổ). ðối với người mẹ có ñứa con không mong
muốn cũng vậy: có thể cô ta có ñủ sự hiểu biết về những vận
hành của nghiệp ñể tránh giết con mình bằng cách phá thai,
nhưng cô ta vẫn muốn cho ñứa con ấy chết ñi.
Mặc dù có thể có hoặc tham, hoặc sân trước khi sát
sanh, song vào lúc thực sự muốn cho chúng sanh khác bị tổn
hại hay chết ñi, thì trong tâm chỉ có sân và si. Và nếu một
người nghĩ ý sân không có gì sai, hay nghĩ ý sân dù thế nào
ñi nữa cũng ñúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến,
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành
của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp bất thiện ý sân là ly tà
(di99hi-vippayutta).
Sau khi giải thích nghiệp bất thiện ý sân, ðức Phật
giải thích tiếp nghiệp bất thiện tà kiến.
CHẤP GIỮ TÀ KIẾN
Một người là người tà kiến hay là người có quan
ñiểm lầm lạc [nghĩ rằng]:314
[1] ‘Không có bố thí,
[2] không có cúng dường,
[3] không có lễ tế tự;
[4] không có quả lạc hay quả khổ, hay không có quả
báo của nghiệp;
314

ðể biết thêm chi tiết, xem ‘Phi Hữu Kiến’ trang 348.
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[5] không có ñời này;
[6] không có ñời khác;
[7] không có mẹ,
[8] không có cha315;
[9] không có các chúng sanh hoá sanh;
[10] trong ñời này không có những sa-môn và bà-lamôn, thực hành phạm hạnh, thực hành một cách chân
chánh, những bậc với thắng trí (sau khi ñã tự mình
hiểu rõ ñời này và ñời khác) tuyên bố nó.’

ðây là tà kiến tiêu chuẩn mà ðức Phật mô tả. Nó
ñược gọi là mười tà kiến căn bản (dasa-vatthukā-micchādi99hi), phủ nhận những vận hành của nghiệp, và tái
sanh,…Khi ðức Phật nói về tà kiến căn bản, thường thường
mười loại này ñược ngài nhắc tới. Tuy nhiên, một người có
thể, chẳng hạn, chấp giữ quan ñiểm cho rằng những hành
ñộng thiện sẽ ñưa ñến tái sanh trong các cõi trời, và những
hành ñộng ác sẽ ñưa ñến tái sanh trong ñịa ngục, và rằng
một ñấng thượng ñế kiểm soát công việc ấy. Do họ nghĩ
công việc ñó ñược một vị thượng ñế kiểm soát, nên là tà
kiến, nhưng vì họ chấp tính hiệu quả của hành ñộng (một
giáo lý về nghiệp), nên nó không phải là tà kiến.
Chấp giữ tà kiến là do tham và si, hoặc sân và si.
Một người có thể chấp giữ tà kiến do tham ái: lòng
tham ñối với các dục lạc (dục ái), tham hiện hữu (hữu ái),
hoặc tham ñối với sự không hiện hữu (phi hưu ái) . Chấp thủ
315

Về sự khác nhau giữa sự phi hữu và hiện hữu của cha mẹ, xem ghi chú 9,
trang 4 và 330, trang 272, và ghi chú cuối chương 203, trang 564.
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tà kiến (kiến thủ) cũng là do tham. Kiến thủ có thể ñược phối
hợp với (ngã) mạn, vốn cũng thuộc căn tham, và là nhân
sanh ra nhiều cuộc tranh luận giữa con người. Một người
cũng có thể chấp giữ tà kiến vì một mối lợi vật chất: có thể
do họ ñược hứa hẹn một phần thưởng gì ñó. Nhiều người
chấp nhận một tà kiến do thương yêu vợ hay chồng của
mình: người nữ chấp nhận tà kiến của người nam, và người
nam chấp nhận tà kiến của người nữ. Có khi một tà kiến nào
ñó ñã trở nên hợp thời trang và người ta chấp nhận nó ñể
ñược mọi người nhìn nhận như những người hợp thời, ñể
ñược là con người ‘hiện ñại’ (căn tham). Một người cũng có
thể chấp nhận một tà kiến do sợ hãi (căn sân): có thể họ ñã
bị khủng bố ñể chấp nhận một tà kiến. Thậm chí có những
người chấp nhận một tà kiến ñể trả trù (căn sân). Chúng ta
biết có những trường hợp một người ñàn ông phạm tội ngoại
tình, người vợ ly dị anh ta và lấy một người ñàn ông khác có
tà kiến ñể trả thù.
Mặc dù trước khi chấp nhận một tà kiến người ta có
thể có tham hoặc sân, song vào lúc thực sự tư duy về quan
kiến ấy, và thấy mọi sự mọi vật theo tà kiến ấy, thì chỉ có
tham và si.316
Một tà kiến phủ nhận những vận hành của nghiệp
ñược xem là nghiêm trọng nhất trong số những bất thiện
nghiệp ñạo. Tại sao? Tại vì khi một người chấp giữ tà kiến
như vậy họ rất dễ tạo những nghiệp bất thiện khác: thực thế,
316

ðể biết thêm chi tiết, xem thêm trang tiếp theo.
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ñó là ñiều hiển nhiên.[158]
ðến ñây kết thúc phần giải thích của ðức Phật về ba
ý nghiệp ñạo bất thiện: ý tham tài vật của người khác, nuôi
dưỡng ác ý hay ý sân, và chấp giữ tà kiến phủ nhận những
vận hành của nghiệp.
Cả thảy có mười nghiệp ñạo bất thiện: ba thân nghiệp
ñạo bất thiện, bốn khẩu nghiệp ñạo bất thiện, và ba ý nghiệp
ñạo bất thiện. Những nghiệp ñạo bất thiện này ñều phát sanh
do tham, sân và si.[159]
QỦA CỦA NGHIỆP BẤT THIỆN
Quả của những nghiệp bất thiện này là gì? ðức Phật
ñã giải thích ñiều ñó cho các vị Tỳ kheo như sau:
QUẢ CỦA THÂN NGHIỆP BẤT THIỆN
Với ba loại thân nghiệp lầm lỗi, không thích hợp,
với tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào
cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục.
QUẢ CỦA KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN
Với bốn loại khẩu nghiệp lầm lỗi, không thích hợp,
với tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào
cõi dữ, ác thú, ñọa xứ, ñịa ngục.
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QUẢ CỦA Ý NGHIỆP BẤT THIỆN
Với ba loại ý nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, với
tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các chúng
sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác
thú, ñọa xứ, ñịa ngục.
Chính vì mười bất thiện nghiệp ñạo này ñem lại
những quả khổ như vậy nên ðức Phật tuyên bố chúng là bất
thiện (akusala), vô ích (anattho), có tội (sāvajja), và là
những pháp cho quả khổ (dukkha-vipāka-dhamma).317 Và vì
chúng ñưa ñến tái sanh trong ñịa ngục, nên Ngài chỉ trích
chúng là hắc ñạo (ka6ha-magga).[160]
ðức Phật giải thích thêm rằng nếu chúng ta làm cho
người khác vướng vào mười bất thiện nghiệp ñạo này, thời
chúng sẽ thành hai mươi pháp ñưa chúng ta ñến một sanh
thú xấu, thậm chí ñịa ngục; [161] nếu chúng ta còn tán thành
mười bất thiện nghiệp ñạo này, thời chúng sẽ trở thành ba
mươi pháp ñưa chúng ta ñến một sanh thú xấu;[162] và nếu
chúng ta còn nói lời khen ngợi mười bất thiện nghiệp ñạo
này nữa, thời chúng sẽ trở thành bốn mươi pháp ñưa chúng
ta ñến một sanh thú xấu (ác thú).[163]
NHỮNG QUẢ KHÔNG ðÁNG KỂ CỦA BẤT THỆN NGHIỆP
Mặc dù, ở ñây ðức Phật chỉ nói ñến sự việc nghiệp
317

Chi tiết về quả của mười bất thiện nghiệp ñạo, xem thêm ở ghi chú cuối
chương 14, trang 43.
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bất thiện cho quả của nó sau khi chết, ñó là tạo ra tâm tục
sanh (kiết sanh thức) trong cõi súc sanh, ngạ quỷ hay ñịa
ngục. Nhưng nghiệp cũng có thể tạo ra quả của nó trong thời
bình nhật (pavatti) hay nói nôm na trong ñời sống hàng ngày
của một ñời người. Cho dù những quả này vẫn là những quả
không khả ý và không mong muốn, ðức Phật mô tả chúng
như không ñáng kể (sabbalahusa, Hán dịch 極輕 cực khinh,
tức rất nhẹ) so với những quả trên. Trong trường hợp
ñó:318[164]
► Sát sanh chỉ ñưa ñến ñoản thọ hay chết yểu.
► Trộm cắp chỉ ñưa ñến mất mát tài sản.
► Tà dâm chỉ ñưa ñến sự kình ñịch, oán thù.
► Nói dối chỉ ñưa ñến bị vu cáo và bị nói dối.
► Nói hai lưỡi chỉ ñưa ñến chỗ bị sứt mẻ, ñổ vỡ tình
bạn.
► Nói lời thô ác chỉ cho người ta một giọng nói
không êm ái, khó nghe.
► Nói lời phù phiếm chỉ ñưa ñến việc người ta
không tin những gì bạn nói, ngay cả khi bạn nói sự
thật.
► Uống rượu và các chất say chỉ ñưa ñến tình trạng
loạn trí.
Ở ñây, một lần nữa hãy nhớ rằng, ñể cho một hành
ñộng trở thành một nghiệp ñạo ñầy ñủ, nó cần phải có sự
318

Xem thêm lời giải thích của ðức Phật về sát sanh ñưa ñến ñoản thọ trong
‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’, trang 578/Tập II
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chủ tâm hay cố ý, tức cần phải có ước muốn làm hành ñộng
bất thiện. Chẳng hạn, một người cảm thấy một vết ngứa trên
tay, và cào vào tay mình mà không nhìn gì hết. Sau ñó có thể
anh ta phát hiện ra ñó là con muỗi, thời việc sát sanh của anh
ta chỉ là vô ý. Hành ñộng ấy không phải là nghiệp bất thiện,
bởi vì anh ta không chủ ý làm hại con muỗi. Nhưng một
người cũng cảm thấy một vết ngứa trên tay, nhìn xuống,
thấy rằng ñó là con muỗi, và ñập một cái khiến con muỗi
chết. Hành ñộng ñó là nghiệp bất thiện, bởi vì anh ta có chủ
ý muốn giết con muỗi. ðiều này cũng tương tự, nếu người ta
xịt thuốc muỗi ñể giết các loại côn trùng trong phòng của
mình, dùng thuốc ñộc ñể diệt chuột…
MỘT NGHIỆP ðẠO BẤT THIỆN
Thêm nữa, chúng ta cần hiểu là khi ðức Phật giải
thích rằng nghiệp bất thiện tạo ra một tái sanh bất hạnh, ngài
ñang nói ñến một nghiệp ñạo bất thiện (kamma-patha). Ở
ñây chữ ñạo (patha) là tiến trình hay quá trình diễn biến, và
tiến trình này chỉ ñạt ñến khi một số yếu tố (sambhāra-chi
pháp) nào ñó ñã ñầy ñủ. Chẳng hạn, trong hành ñộng sát
sanh (pā6ātipāta), hành ñộng này trở thành một tiến trình
nghiệp ñầy ñủ chỉ khi hoàn thành năm yếu tố hay năm chi
pháp:319
319

ðức Phật cũng ñưa ra những phân tích này trong Sutta-Vibhahga (Phân
Tích-Giới) của Tạng Luật (Vinaya), ñể xác ñịnh một vị Tỳ-kheo có phạm hay
không phạm giới tương ứng. Những phân tích ở ñây ñược rút ra từ DhSA.I.iii
‘Akusala-Kamma-Patha-Kathā’ (‘Luận Về Nghiệp ðạo Bất Thiện’) E.126-
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1. Cần có một chúng sanh (pāa): chẳng hạn, một
con côn trùng, một con cá, hay một con người….
2. Người ấy cần phải nhận thức ñược rằng ñó là một
chúng sanh (pā6a-saññitā): ở ñây, dù người ấy
nhận thức ñược chúng sanh ñó là một con côn
trùng, một con cá, hay con người…không thành
vấn ñề. ðiều quan trọng là người ấy nhận thức
ñược nó là một vật có mạng căn (sanh mạng hay
sự sống): chẳng hạn, một cái thai trong bụng.
3. Người ấy cần phải có tâm sát sanh (vadhakacitta), tức ý ñịnh của người ấy là muốn cắt ñứt
sanh mạng của chúng sanh ñó.
4. Người ấy cần thực hiện một hành ñộng sát
(upakkama-tấn công), nghĩa là người ấy cần thực
hiện một nỗ lực ñể giết. Chẳng hạn, họ cần phải
ñánh, xịt thuốc, thọc dao, hay thả bom…
5. Chúng sanh ñó cần phải chết do hành ñộng sát
của người ấy (tena-mara6anti), có nghĩa rằng
mạng căn hay sanh mạng của chúng sanh ñó phải
bị cắt ñứt bởi hành ñộng sát của người ấy, chứ
không phải (chết) vì một lý do nào khác.
Khi năm yếu tố này ñược hoàn tất, nghiệp kể như ñã
mang lấy tiến trình ñầy ñủ của nó, và tư (cetanā) ñược gọi là
tư cuối cùng (sanni99hāna-cetanā). Nghiệp cũng mang lấy
135. ðiều này cũng có thể tìm thấy trong chú giải ‘Kinh Chánh Tri Kiến của
Trung Bộ I (‘Sammā-Di99hi-Sutta7’ M.I.1.9)
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tiến trình ñầy ñủ của nó nếu người ấy bảo người khác làm
(thay vì tự làm). Nếu nghiệp như vậy chín mùi sau khi chết,
chắc chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ
quỷ, thậm chí ñịa ngục. Tuy nhiên, nếu chỉ một số yếu tố
ñược hoàn tất, quả sẽ không chắc chắn.320
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng tất cả những yếu tố
cấu thành nghiệp sát sanh chỉ có ba, ngoại trừ rằng chúng
sanh ấy không chết. Chẳng hạn, một người thấy một con
muỗi trên cánh tay, và ñập nó, nhưng nó thoát ñược. Trường
hợp này, mặc dù hành ñộng không trở thành nghiệp sát, nó
vẫn trở thành một ý nghiệp ñạo bất thiện: ác ý hay ý sân
(byāpāda). Vì ñể cho ý sân thành một nghiệp ñạo, chỉ hai
yếu tố cần ñược hoàn tất:
1. Một chúng sanh khác (para-satta)
2. Ước muốn huỷ diệt nó (tassa ca vināsa-cintāti)
Khi hai yếu tố này ñược hoàn tất, nghiệp ñã mang lấy
tiến trình ñầy ñủ của nó. Nếu nó chín mùi sau khi chết, chắc
chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ,
thậm chí ñịa ngục.
Một người cũng có thể thấy con muỗi và nổi sân: ‘Ồ,
con muỗi này muốn cắn tao hả! Tao sẽ sốt rét mất thôi!’ Và
người ấy có thể lấy một cây quạt và ñuổi con muỗi ñó ra
khỏi phòng. Bao lâu người ấy chỉ nổi sân thôi, bao lâu người
ấy không có bất kỳ một ước muốn nào nhằm huỷ diệt con
muỗi, chừng ñó nó không trở thành một nghiệp sát sanh,
cũng không trở thành một ý sân. Nhưng nó vẫn là một bất
320

Xem giải thích từ Chú Giải Trung Bộ (MA), ghi chú 613, trang 583/Tập II.
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thiện nghiệp. Nếu sự tức giận ấy khởi lên vào lúc chết, nó có
thể giúp cho nghiệp bất thiện khác tạo ra quả tái sanh trong
cõi súc sanh, ngạ quỷ, hay thậm chí ñịa ngục, như thường.
Nếu, trong bất kỳ tiến trình tạo nghiệp (nghiệp ñạo)
nào, một yếu tố bị thiếu ñi, và nghiệp ấy chín mùi, quả sẽ
không chắc chắn. Nếu nghiệp chín mùi sau khi chết, nó có
thể tạo ra một sự tái sanh bất hạnh, hoặc cũng có thể không.
ðiều ñó còn tuỳ thuộc vào những tình tiết khác: chẳng hạn,
ước muốn giết, và nỗ lực giết của người ấy, có mãnh liệt hay
không mãnh liệt? Người ấy tự ý làm (vô trợ), hay người ấy
làm ñiều ñó do sự thúc ñẩy của người khác (hữu trợ)?321
Chúng sanh bị giết nhỏ hay lớn? Là một người có giới ñức
hay một người ác?...Chúng ta chỉ có thể giải thích những vận
hành của nghiệp theo nguyên tắc cơ bản vậy thôi. Tất nhiên,
có một quy luật ñơn giản và chắc chắn, ñó là nghiệp bất
thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm…, dù lớn hay nhỏ, sẽ
không bao giờ tạo ra một quả tốt, mà chỉ là một quả xấu mà
thôi.
Ví dụ khác là ý nghiệp tà kiến. Nó trở thành một bất
thiện nghiệp ñạo ñầy ñủ chỉ khi hoàn tất hai yếu tố:322
1. Kiến xứ (vatthuno), ở ñây là chỗ y cứ, qua ñó
người ta chấp nhận hay nhìn một vật, nó có thể là
khuynh hướng, là triết lý hướng ñạo hay khoa
học. Và nó thuộc về bản tánh (sabhāva) chứ
321

Xem ‘Vô Trợ và Hữu Trợ’, trang 92.
Một số chi tiết nêu ra ở ñây ñược rút từ phụ chú giải cho bài Kinh Chánh
Trí Kiến của Trung Bộ I (‘Sammā-Di99hi-Sutta ’, M.I.1.9)
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không hợp theo thực tại (a-yathā-bhūta: phi như
thực). Triết lý hay khoa học ñó không những phủ
nhận sự thực (chân lý), mà còn là một trong ba
loại tà kiến phủ nhận những vận hành của
nghiệp:323
i)
Vô Hành Kiến (akiriya-di99hi): tà kiến
phủ nhận hoạt ñộng của nghiệp bất
thiện và nghiệp thiện.
ii)
Vô nhân kiến (ahetuka-di99hi): tà kiến
phủ nhận nhân của các quả.
iii)
Phi hữu kiến (người-atthika-di99hi): tà
kiến phủ nhận quả của nhân.
2. Nhìn sự vật theo cách ñiên ñảo (gahitā-kāraviparītatā), hợp theo kiến xứ ấy: ñó là ý nghiệp
suy luận, xét ñoán, và ñưa ra quyết ñịnh hợp theo
kiến xứ; hợp theo một trong ba loại tà kiến ấy.324
Vào lúc suy luận theo cách ñiên ñảo này, người
ñó nghĩ: ‘Nó là vậy (evam-eta ), nó không thể
nào khác hơn (na ito aññathā).’
Chẳng hạn, một người có thể chấp vào quan ñiểm
duy vật, quan ñiểm này không chấp nhận có
nghiệp bất thiện và nghiệp thiện kể như nhân, và
dĩ nhiên cũng không chấp nhận rằng có quả của
nghiệp bất thiện và quả của nghiệp thiện. Với
323

Xem sự mô tả của ðức Phật về ba loại tà kiến ở phần ‘Ba Quan Kiến Phủ
Nhận Vận Hành Của Nghiệp’ trang 345.
324
Như vậy những gì người này nghĩ là hợp lý/tự nhiên/phải lẽ ñều dựa trên
quan niệm căn bản (kiến xứ) của họ.
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quan niệm như vậy, người này lý luận rằng dù có
làm mười bất thiện nghiệp ñạo cũng chẳng tội lỗi
gì. Ví dụ như, người này có thể lý luận rằng ñi
câu cá, ñi gây chiến, giết các loài côn trùng, và
phá thai (giết ñứa bé ñã thọ thai trong bụng
mẹ)…không có gì sai: thậm chí họ còn có thể
nghĩ làm những việc như vậy là ñúng. Cũng vậy,
họ có thể lý luận rằng tà dâm, nói dối, uống rượu
hay bia ….chẳng có tội lỗi gì. Chính do căn bản
lý luận này làm cho họ xét ñoán những tiến trình
nghiệp bất thiện (bất thiện nghiệp ñạo) theo cách
ñiên ñảo.
Khi hai yếu tố này ñược hoàn tất, nghiệp chấp giữ tà
kiến kể như ñã mang lấy tiến trình ñầy ñủ của nó. Nếu
nghiệp ñó chín mùi sau khi chết, chắc chắn nó sẽ tạo ra quả
tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí ñịa ngục.
Nghiệp sẽ nghiêm trọng ít hơn hoặc nhiều hơn tuỳ theo cách
người ta chấp giữ tà kiến mạnh mẽ như thế nào, và tùy theo
cách họ thường lý luận và quyết ñịnh theo tà kiến ấy ra sao.
ðức Phật giải thích rằng với một quan niệm và lý
luận sai lầm dựa trên tà kiến như vậy, chỉ chờ ñợi là người
ấy sẽ tránh mười thiện nghiệp ñạo và thực hiện mười bất
thiện nghiệp ñạo mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ thấy không có
gì sai trong những ñiều bất thiện, và cũng chẳng có gì tốt
trong những ñiều thiện.325 Chính do sự lý luận và quyết ñịnh
ñiên ñảo như vậy, mà ñã xảy ra nhiều cuộc ñánh nhau và cãi
325

Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 158, trang 546.
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nhau trên thế gian. Cũng cùng lý do này người ta có thể chấp
giữ quan niệm cho rằng việc chế ngự hành vi cư xử của
mình bằng cách giữ giới chẳng qua chỉ là nét văn hoá, một
ñiều chỉ thuộc về Ấn ðộ cổ xưa,… không hợp với thế giới
hiện ñại này. Cách suy nghĩ ấy khiến người ta quyết ñịnh
rằng thọ trì giới luật ñể thanh tịnh những hành vi của thân,
khẩu, ý, cũng như giữ Chánh Kiến (Sammā-di99hi) là ñiều
không cần thiết và thậm chí không ai ưa.
MƯỜI THIỆN NGHIỆP ðẠO
BA THÂN NGHIỆP THIỆN
Chúng tôi sẽ trích lại những giải thích của ðức Phật
về mười thiện nghiệp ñạo: thế nào là mười thiện nghiệp ñạo,
và các nhân (vô tham, vô sân và vô si) của chúng là gì?326
Trước tiên Ngài giải thích ba loại thân hành thiện:327
Và, này các Tỳ kheo, thế nào là ba loại thành
tựu thân nghiệp, thuộc tư thiện (chủ ý tốt), mang
lại hạnh phúc, với quả an lạc?
CÓ LÒNG TỪ ÁI VÀ BI MẪN

326

Tất cả những chi tiết liên quan ñến các nhân của mười bất thiện nghiệp ñạo
ñã ñược rút ra từ DhSA.i.1 ‘Kusala-Kamma-Patha-Kathā’ (‘Luận Về Thiện
Nghiệp ðạo’) E.136-137. Liên quan ñến sự tiết chế của một bậc Thánh, cũng
xem “Bốn Thánh ðạo Trí’, Tập II.
327
A.X.V.i.7’Pa9hama-Sañcetanika-Sutta ’ (‘Kinh “Tư” Thứ Nhất)
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Ở ñây, này các Tỳ kheo, có người ñoạn tận
sát sanh, từ bỏ sát sanh:
Với gậy gộc ñã ñược bỏ xuống, với dao ñã
ñược bỏ xuống; hoà nhã và khoan dung ñối với tất
cả hữu tình chúng sanh, vị ấy sống có lòng từ ái và
bi mẫn.
Tại sao người ta tránh sát sanh? ðiều này ñã ñược
giải thích trước ñây. ðó là vì vô-tham (a-lobha) và vô sân
(a-dosa). Và như quý vị còn nhớ, không sát sanh có thể hợp
trí (ñā6a-sampayutta) hoặc ly trí (ñā6a-vipayutta), nghĩa là
khi tránh sát sanh người ta có thể không biết về những vận
hành của nghiệp, hoặc người ta có thể biết rõ những vận
hành của nghiệp.328
Như chúng tôi cũng ñã giải thích, một người có thể
tránh sát sanh vì tâm từ, hay vì họ nghĩ chúng sanh này ñẹp,
hấp dẫn hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của
họ bảo họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh sát sanh vì
họ muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa
là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một
người cũng có thể tránh sát sanh vì họ nghĩ ñó là một ñiều ô
nhục, hay vì họ ñã thọ trì giới tránh sát sanh. Cuối cùng, một
người có thể tránh sát sanh vì họ ñã ñắc Nhập Lưu Thánh
ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi
mãi không còn cố ý sát sanh nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh sát sanh, ðức
Phật giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp.
328

ðây là Nghiệp Sở Hữu Trí, xem lại ‘Năm Loại Trí’ trang 113.
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KHÔNG TRỘM CẮP
Từ bỏ lấy của không cho, một người trở
thành người tránh lấy những gì không ñược cho:
ðó là những gì thuộc tài vật của người khác,
trong làng mạc hay núi rừng, người ấy không lấy
những gì không ñược cho bằng hành vi trộm cắp.
Ở ñây cũng vậy, tránh trộm cắp là vì vô tham và vô
sân, phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp, hay không phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Lại nữa, một người có thể tránh trộm cắp vì tâm từ,
hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo
họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh sát sanh vì họ
muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là
họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một người
cũng có thể tránh trộm cắp vì họ nghĩ ñó là một ñiều ô nhục,
hay vì họ ñã thọ trì giới tránh trộm cắp. Cuối cùng, một
người có thể tránh trộm cắp vì họ ñã ñắc Nhập Lưu Thánh
ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi
mãi không còn cố ý lấy những gì không ñược cho nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp, ðức
Phật giải thích thiện nghiệp tránh tà dâm.
KHÔNG TÀ DÂM
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Từ bỏ tà dâm, một người trở thành người tránh xa
sự tà dâm:
[1] với người nữ có sự giám hộ của mẹ,
[2] với người nữ có sự giám hộ của cha,
[3] với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ,
[4] với người nữ có sự giám hộ của anh,
[5] với người nữ có sự giám hộ của chị,
[6] với người nữ có sự giám hộ của thân
quyến,
[7] với người nữ có sự giám hộ của gia ñình,
[8] với người nữ có sự giám hộ của một cộng
ñồng tôn giáo,
[9] với người nữ có chồng,
[10] với người nữ ñang ñược giao cho một
hình phạt, thậm chí với người nữ ñã ñược ñeo cho
một vòng hoa [hứa hôn], người ấy là người không
phạm vào tà hạnh như vậy.
Ở ñây cũng vậy, tránh tà dâm là vì vô tham và vô sân:
phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, hay
không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp.
Lại nữa, một người có thể tránh tà dâm vì tâm từ, hay
vì người ấy không muốn làm hại người khác, hay làm hại gia
ñình của người khác,.. .Một người cũng có thể tránh tà dâm
vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ
nên tránh. Một người cũng có thể tránh tà dâm vì muốn có
thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì
hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một người cũng có
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thể tránh vì họ nghĩ ñó là một ñiều ô nhục, hay vì họ ñã thọ
trì giới tránh tà dâm. Cuối cùng, một người có thể tránh tà
dâm vì họ ñã ñắc Nhập Lưu Thánh ðạo Trí (Sot-ĀpattiMagga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi mãi không còn cố ý
phạm tà dâm nữa.
ðó là ba nghiệp ñạo thiện về thân: không sát sanh (có
lòng từ, và bi mẫn ñối với tất cả chúng sanh), không trộm
cắp, và không tà dâm.
BỐN KHẨU NGHIỆP THIỆN
Kế tiếp ðức Phật giải thích bốn nghiệp ñạo
thiện về lời nói:
Và này các Tỳ kheo, thế nào là bốn loại
thành tựu khẩu nghiệp, thuộc tư thiện, mang lại
hạnh phúc, với quả an vui?
KHÔNG NÓI DỐI
Ở ñây, này các Tỳ kheo, ñoạn tận lời nói
không thực, một người là người từ bỏ nói lời không
thực, ñến chỗ tập hội hay ñến chỗ chúng hội, hay
ñến giữa các thân tộc, hay ñến giữa các tổ hợp, hay
ñến giữa các vương tộc.
Khi bị dẫn xuất làm chứng và ñược hỏi:
"Này người kia, hãy nói những gì người biết".
● Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết",
hay nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết".
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● Hay nếu không thấy, người ấy nói: "Tôi không
thấy", hay nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy".
Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý
vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền
lợi gì.
Ở ñây cũng vậy, tránh nói dối là do vô tham và vô
sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp
hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp.
Và, một người có thể tránh nói dối vì phong tục,
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một
người cũng có thể tránh nói dối vì muốn có thanh danh, hay
bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự
khiển trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói
dối vì họ rất tôn trọng sự thật, và vì họ nghĩ nói dối là một
ñiều ô nhục, hay vì họ ñã thọ trì giới tránh nói dối. Cuối
cùng, một người có thể tránh nói dối vì họ ñã ñắc Nhập Lưu
Thánh ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ
mãi mãi không còn cố ý nói dối nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói dối, ðức
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói hai lưỡi (nói ly gián).
KHÔNG NÓI HAI LƯỠI
ðoạn tận lời nói hai lưỡi, một người là người từ bỏ
nói lời hai lưỡi:
● nghe ñiều gì ở chỗ này, không ñi ñến chỗ kia nói,
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ñể sanh chia rẽ ở những người này;
● và nghe ñiều gì ở chỗ kia, không ñi nói với những
người này, ñể sanh chia rẽ ở những người kia.
Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián,
tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp,
nói những lời ñưa ñến hòa hợp.
Ở ñây cũng vậy, tránh nói lời hai lưỡi là do vô tham
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Và, một người có thể tránh nói hai lưỡi vì phong tục,
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một
người cũng có thể tránh nói hai lưỡi vì muốn có thanh danh,
hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự
khiển trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói
hai lưỡi vì họ không thích tình trạng chia rẽ, bất hoà, và vì
họ nghĩ nói ly gián người khác là một ñiều ô nhục, hay vì họ
ñã thọ trì giới tránh nói hai lưỡi329. Cuối cùng, một người có
thể tránh nói hai lưỡi vì họ ñã ñắc Bất Lai Thánh ðạo Trí
(An-Āgāmi-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi mãi không
còn cố ý nói lời hai lưỡi nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói hai lưỡi, ðức
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác.
KHÔNG NÓI LỜI THÔ ÁC
329

Về giới tránh nói lời hai lưỡi, xem hoạt mạng ñệ bát giới (giới có sự nuôi
mạng là thứ tám), ghi chú cuối chương 108, trang 527/Tập II.
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ðoạn trừ lời nói thô ác, một người là người từ bỏ
nói lời thô ác: chỉ nói
● những lời nói không lầm lỗi,
● những lời êm tai, dễ thương, ñi thẳng vào tâm,
tao nhã, ñẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người,
người ấy nói những lời như vậy.
Ở ñây cũng vậy, tránh nói lời thô ác là do vô tham và
vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Và, một người có thể tránh nói lời thô ác vì lòng nhân
từ: chẳng hạn, vì người kia có thể là một ñứa bé, và vì họ
không muốn làm tổn thương một ñứa bé như vậy. Và, một
người có thể tránh nói lời thô ác vì phong tục, truyền thống,
hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một người cũng có
thể tránh nói lời thô ác vì muốn có thanh danh, hay bởi vì họ
sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách
hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói lời thô ác vì
họ thích hoà bình và an tịnh, và vì họ nghĩ nói lời thô ác là
một ñiều ô nhục, hay vì họ ñã thọ trì giới tránh nói lời thô
ác. Và, một người có thể tránh nói lời thô ác vì họ ñã ñắc
Bất Lai Thánh ðạo Trí (An-Āgāmi-Magga-Ñā6a), trí này
làm cho họ mãi mãi không còn cố ý ăn nói một cách thô lỗ
nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác,
ðức Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời phù phiếm.
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KHÔNG NÓI LỜI PHÙ PHIẾM
ðoạn trừ lời nói phù phiếm, một người từ bỏ nói lời
phù phiếm:
● là người nói ñúng thời,
● là người nói lời chân thật,
● là người nói lời hữu ích,
● là người nói ñúng Pháp,
● là người nói ñúng Luật,
● là người nói những lời ñáng ñược gìn giữ, hợp
thời, với mục ñích, có kết liễu, và liên hệ ñến mục
ñích.
Ở ñây cũng vậy, tránh nói lời phù phiếm là do vô
tham và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành
của nghiệp, hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những
vận hành của nghiệp.
Một người có thể tránh nói lời phù phiếm là do lòng
kính trọng: chẳng hạn, người kia có thể là một vị sư, và họ
không muốn tỏ ra lỗ mãng bằng cách nói chuyện phù phiếm
với một vị sư như vậy. Và, một người có thể tránh nói lời phù
phiếm vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo
họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh nói lời phù phiếm
vì muốn có thanh danh, hay họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển
trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói lời
phù phiếm vì họ rất tôn trọng lời nói, và vì họ nghĩ nói lời
phù phiếm là một ñiều ô nhục, hay vì họ ñã thọ trì giới tránh
nói lời phù phiếm. Và cũng vậy, một người có thể tránh nói
lời phù phiếm vì họ ñã ñắc A-la-hán Thánh ðạo Trí
(Arahatta-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi mãi không
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còn muốn nói chuyện phù phiếm nữa.
Khi giải thích những khẩu nghiệp ñạo bất thiện ở
trên, chúng tôi ñã giải thích những ñề tài câu chuyện nào
ñược ðức Phật khuyên không nên nói. ðối với những ñề tài
câu chuyện nên nói, ðức Phật cũng giải thích bằng cách liệt
kê mười ñề tài:[165]
1. nói về sự thiểu dục hay ít muốn (app-iccha-kathā)
2. nói về sự tri túc hay biết ñủ (santu99hi-kathā)
3. nói về sự viễn ly (paviveka-kathā)
4. nói về sự ñộc cư (asa7sagga-kathā)
5. nói về tinh tấn (vīriy-ārambha-kathā)
6. nói về giới (Sīla-kathā)
7. nói về ñịnh (samādhi-kathā)
8. nói về tuệ (paññā-kathā)
9. nói về giải thoát (vimutti-kathā)
10. nói về tri-kiến giải thoát (vimutti-ñā6a-dassanakathā)
Nói về những ñề tài này ñược xem là thích hợp, bởi
vì như ðức Phật giải thích, nó ñưa ñến:
● nhất hướng nhàm chán (ekatanibbidāya)
● ly tham (virāgāya)
● ñoạn diệt (nirodhāya)
● an tịnh (upasamāya)
● thắng trí (abhiññāya)
● giác ngộ (sambodhāya)
● Niết-bàn (Nibbānāya)
Như vậy, có bốn khẩu nghiệp ñạo thiện: không nói
dối (chỉ nói sự thật, hoặc giữ im lặng), không nói lời hai lưỡi
(chỉ nói sao ñể hoà hợp những người chia rẽ và duy trì hoà
hợp giữa những người ñã hoà hợp), không nói lời thô ác (mà
nói một cách lịch thiệp, hoà nhã), và không nói chuyện phù
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phiếm (chỉ nói những ñiều xứng ñáng, những lời phục vụ
cho một mục ñích tốt).
BA Ý NGHIỆP THIỆN
Kế tiếp ðức Phật giải thích ba thiện nghiệp ñạo về ý:
Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại thành tựu ý
nghiệp, thuộc tư (chủ ý) thiện, mang lại hạnh phúc,
với quả an vui?
KHÔNG THAM MUỐN
Ở ñây, này các Tỳ kheo, có người là người không
tham muốn tài vật của người khác, ñối với tài vật
của người khác người ấy không có tâm thèm muốn
[không nghĩ]: ‘Ôi, mong rằng những gì của người
khác sẽ là của ta!’
Ở ñây cũng vậy, tránh tham muốn là do vô tham và
vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Và lại nữa, một người có thể tránh tham muốn do tâm
hoan hỷ (muditā): thay vì mong muốn tài sản của người
khác, họ hoan hỷ ñối với vận may của người khác. Một
người cũng có thể tránh tham muốn vì họ ñã ñắc A-la-hán
Thánh ðaọ Trí (Arahatta-Magga-Ñā6a): trí này làm cho họ
mãi mãi không còn thèm muốn tài sản của người khác.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh tham muốn ðức
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nuôi dưỡng ác ý.
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KHÔNG NUÔI DƯỠNG ÁC Ý
Một người là người không ác ý, không có tâm ý
hiểm ñộc [nghĩ]:
‘Cầu mong những chúng sanh này không có thù
hận, không ác ý, không bực dọc khó chịu, cầu
mong họ luôn giữ mình cho ñược an vui!’
Ở ñây cũng vậy, tránh nuôi dưỡng ác ý là do vô tham
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận
hành của nghiệp.
Và thêm nữa, một người có thể tránh nuôi dưỡng ác ý
là do lòng từ ái (mettā) và bi mẫn (karu6ā), thay vì muốn
cho chúng sanh khác chết ñi hoặc bị tổn hại ñi, họ mong
muốn cho tất cả chúng sanh ñược sống an vui và hạnh phúc.
Và, một người có thể tránh ác ý do ñã ñắc Bất Lai Thánh
ðạo Trí (An-Āgāmi-Magga-Ñā6a), trí này làm cho họ mãi
mãi không còn nuôi dưỡng ác ý nữa.
Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nuôi dưỡng ác ý,
ðức Phật giải thích thiện nghiệp tránh chấp giữ tà kiến, mà
nuôi dưỡng chánh kiến (Sammā-di99hi).
NUÔI DƯỠNG CHÁNH KIẾN
Một người là người có chánh kiến, không phải là
một người có kiến chấp ñiên ñảo [người ấy nghĩ]:
[1] ‘Có bố thí,
[2] có cúng dường,
[3] có tế lễ,
[4] có các hành vi thiện ác, có kết quả dị thục,
[5] có ñời này,
[6] có ñời sau,
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[7] có mẹ,
[8] có cha330,
[9] có các loại hóa sanh,
[10] trong ñời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, có thắng trí
(sau khi tự tri, tự chứng có ñời này và ñời sau) ñã
tuyên bố ñiều ñó cho mọi người cùng biết."
ðây là Chánh Kiến tiêu chuẩn do ðức Phật mô tả. Nó
ñược gọi là mười Chánh Kiến căn bản (dasa-vatthukā
Sammā-di99hi). Chánh kiến này xác nhận những vận hành
của nghiệp, và tái sanh… Khi ðức Phật nói về Chánh Kiến
căn bản, thì loại chánh kiến này thường ñược Ngài ñề cập331.
Giữ ñược Chánh Kiến là do vô tham, vô sân, vô si, và
nó luôn luôn hợp với trí. Nhưng bao lâu một người vẫn
không thấy những vận hành của duyên sanh, Chánh Kiến
của họ chỉ dựa trên ñức tin, và vì lí do ñó không chắc chắn,
nghĩa là có lúc họ giữ chánh kiến và có lúc không. Chỉ Nhập
Lưu Thánh ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga-Ñā6a) mới làm cho
330

ðiều này không có nghĩa rằng cha mẹ không hiện hữu theo thực tại mà nó
chỉ muốn nói tới những quả báo phát sanh do thiện nghiệp hoặc bất thiện
nghiệp ñã làm ñến các bậc cha mẹ. Xem thêm sự giải thích ở ghi chú cuối
chương 9, trang 4 và ghi chú cuối chương 203, trang 564.
331
Chánh Kiến này cũng ñược gọi là Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (Trí)
(kamma-Ssakata-Sammā-Di99hi). Vì vậy, trong ‘Kinh Tỳ Kheo’ của Tương
Ưng Bộ Kinh (‘Bhikkhu-Sutta ’, S.V.III.i.3), ðức Phật giải thích: ‘Và thế nào
là khởi ñầu của các thiện pháp (kusalāna dhammāna )? Chính là giới khéo
thanh tịnh (sīlañ-ca su-visuddha ), và tri kiến chánh trực (di99hi ca ujukā)
[SA:Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (kamma-Ssakataa-di99hi)].’ Và Ngài giải
thích rằng chỉ khi hai pháp này ñã ñược thành tựu, lúc ñó vị Tỳ kheo mới có
thể thực hành bốn niệm xứ. ðức Phật cũng nói như vậy ñối với việc thực hành
Bát Thánh ðạo (S.V.I), và Thất Giác Chi (S.V.II). Xem thêm ‘Năm Loại Trí’
trang 113.
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Chánh Kiến của một người chắc chắn, bởi vì (với trí này)
người ta ñã biết và thấy ñược duyên sanh theo chiều thuận
và theo chiều nghịch: lúc ñó người ta mãi mãi không còn
chấp giữ tà kiến về nghiệp, cũng như bất cứ kiến chấp nào
trong hai mươi loại thân kiến (sakkāya-di99hi) [166] ðồng
thời lúc ñó họ cũng có Chánh Kiến biết ñược sự khác nhau
giữa Chánh Kiến và tà kiến.[167]
Chánh Kiến xác nhận những vận hành của nghiệp
ñược xem là quan trọng nhất trong số những thiện nghiệp
ñạo. Tại sao? Bởi vì khi một người có Chánh Kiến, làm
những ñiều bất thiện ñối với họ là rất khó. Thực vậy, nếu
một người ñã ñắc Chánh Kiến của một bậc Thánh, rất nhiều
pháp bất thiện sẽ trở thành bất khả ñối với họ ñể làm trở
lại.[168]
ðiều này ñã kết luận sự giải thích của ðức Phật về ba
ý nghiệp ñạo thiện: không tham muốn tài sản của người
khác, không nuôi dưỡng ác ý (mà nuôi dưỡng từ bi), và
không chấp giữ tà kiến phủ nhận những vận hành của
nghiệp, mà giữ Chánh Kiến xác nhận những vận hành của
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp.
Như vậy, tổng cộng có mười thiện nghiệp ñạo: ba
thiện nghiệp ñạo về thân, bốn thiện nghiệp ñạo về lời nói và
ba thiện nghiệp ñạo về ý. Tất cả những thiện nghiệp ñạo này
ñều phát sanh do vô tham, vô sân và có thể là ly trí (ñā6avippayutta) hoặc hợp trí (ñā6a-sampayutta), tuỳ theo.
QUẢ CỦA THIỆN NGHIỆP
Quả của những thiện nghiệp này là gì? ðức Phật ñã
giải thích nó cho các vị Tỳ-kheo như sau:
QUẢ CỦA THÂN NGHIỆP THIỆN
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Với ba loại thành tựu của thân nghiệp, có tư thiện
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào lúc
thân hoại mạng chung, sau khi chết, ñược tái sanh
trong một sanh thú tốt ñẹp, ñược tái sanh thiên giới.
QUẢ CỦA KHẨU NGHIỆP THIỆN
Hay với bốn loại thành tựu của khẩu nghiệp, có tư
thiện là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào
lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, ñược tái
sanh trong một sanh thú tốt ñẹp, ñược tái sanh
thiên giới.
QUẢ CỦA Ý NGHIỆP THIỆN
Hay với ba loại thành tựu của ý nghiệp, có tư thiện
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào lúc
thân hoại mạng chung, sau khi chết, ñược tái sanh
trong một sanh thú tốt ñẹp, ñược tái sanh thiên giới.
Mười thiện nghiệp ñạo ñã ñược ðức Phật ca ngợi như
các pháp thiện (kusala), hữu ích (attha), vô lỗi (anavajja), và
như những pháp ñem lại kết quả an vui (sukha-vipāka
dhamma). Và bởi vì chúng dẫn ñến tái sanh trong các cõi
trời (sagga), nên ðức Phật ca ngợi chúng như con ñường
trong sáng hay bạch ñạo (sukka-magga).[169]
ðức Phật còn giải thích thêm rằng nếu chúng ta bảo
ñược người khác tham gia vào mười thiện nghiệp ñạo, thì
mười thiện nghiệp ñạo sẽ trở thành hai mươi pháp ñưa
chúng ta ñến một sanh thú tốt ñẹp, ngay cả thiên giới;[170]
nếu chúng ta còn tán thành mười thiện nghiệp ñạo, chúng sẽ
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trở thành ba mươi pháp ñưa chúng ta ñến một sanh thú tốt
ñẹp [171]; và nếu chúng ta còn khen ngợi mười thiện nghiệp
ñạo nữa, chúng sẽ trở thành bốn mươi pháp ñưa chúng ta
ñến một sanh thú tốt ñẹp.[172]
KẾT LUẬN
ðiều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về mười
bất thiện nghiệp ñạo và mười thiện nghiệp ñạo. Trong khi
mười bất thiện nghiệp ñạo ñưa ñến tái sanh trong bốn ác ñạo
— súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí ñịa ngục, thì mười thiện
nghiệp ñạo ñưa ñến tái sanh trong nhân giới, hoặc thiên giới.
Tuy nhiên, tái sanh trong nhân giới hoặc thiên giới
không phải là mục ñích của Pháp (Dhamma), có ñúng
không? Một sự tái sanh như vậy ngoài Giáo Pháp của ðức
Phật cũng có thể ñạt ñược. Vì vậy, các thiện nghiệp ñạo
không phải là ñộc nhất trong Giáo Pháp của ðức Phật. ðộc
nhất trong Giáo Pháp ðức Phật là lời dạy về Tứ Thánh
ðế:332
1. Khổ (dukkha)
2. Tập (samudaya)
3. Diệt (nirodha)
4. ðạo (magga)
ðó là Giáo Pháp cao tột nhất của chư Phật
(Buddhāna sāmukka sikā Dhamma-desanā). Giáo pháp
này có thể ñưa ñến thiện pháp cao nhất trong các thiện pháp:
sự chứng ñắc các Thánh ðạo và Thánh Quả, mà cùng tột là
332

ðây là tột ñỉnh của những gì ñược gọi là tuỳ thuận giáo (anupubbi-kathā)
của ðức Phật [xem ‘Tabadāthika, Người ñao phủ’, trang 369). Cũng xem
‘Kinh Ambahaka’ (‘Amba99haka-Sutta ’. D.i.3), và ‘Kinh Upāli’. M.II.i.6
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quả vị A-la-hán, chấm dứt sanh, già và chết.
Cái gì ñược xem là cần thiết cho sự chứng ñắc ðạo
Quả? Thiền chỉ và thiền minh sát thành công là cần
thiết.[173] Nhưng ñể cho thiền chỉ và thiền minh sát của
chúng ta thành công, nó phải ñược hỗ trợ bởi nhiều thiện
nghiệp khác. Nói khác hơn, ñể thành công trong thiền, trước
tiên chúng ta cần phải hoàn tất việc thực hành càng nhiều ba
phước nghiệp sự càng tốt: không chỉ trong kiếp này mà cả
trong các kiếp quá khứ nữa. Và việc thực hành ñó ñòi hỏi
phải có một phẩm chất cao: kiên ñịnh và liên tục. ðây là
những gì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận.
MINH VÀ HẠNH
Loại thực hành cần thiết trong quá khứ ñể ñạt ñến
ðạo Quả (ngay cả A-la-hán thánh quả), ñược gọi là minh và
hạnh (vijjā-carana):[174]
1. Minh (vijjā) cũng giống như tuệ (paññā), và là
minh sát trí (vipassanā ñā6a), gồm hiệp thế và
siêu thế.333 Minh hiệp thế lấy các hữu vi giới
(Sahkhata-dhātu), vốn là năm uẩn hay danh và
sắc, thuộc tam giới, làm ñối tượng. Trong khi
minh siêu thế lấy Vô-vi giới (Asahkhata-dhātu),
tức Niết-bàn, làm ñối tượng. Khi bàn về việc thực
333

VsM.vii.133’Buddh-Ānussati’ (‘Tuỳ Niệm Phật’) PP.vii.30 giải thích rằng
theo bài Kinh Ambaha (‘Amba99ha-Sutta’) của Trường Bộ thì minh có tám,
ñó là: 1. Minh sát trí về danh - sắc, 2. Ý-hoá minh, 3. Biến hoá minh, 4.Thiênnhĩ minh, 5. Tha-tâm minh, 6. Túc-mệnh minh, 7. Thiên-nhãn minh, 8. Lậu tận
minh. Và theo Kinh Sợ Hãi và Khiếp ðảm của Trung Bộ (‘Bhaya-BheravaSutta ’ M.II) thì minh là tam minh (te-vijjā): 1. Túc mệnh minh, 2. Thiên nhãn
minh, 3. Lậu tận minh. Tuy nhiên, khi nói về việc thực hành trong quá khứ,
minh siêu thế: lậu tận minh, thường không ñược bao gồm trong ñó.
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hành trong quá khứ cần thiết cho sự chứng ñắc
một ðạo Quả, chúng ta không gồm minh siêu thế
vào ñó, bởi vì nếu có minh siêu thế, thì ñiều ñó có
nghĩa rằng người ấy ñã ñắc ðạo Quả rồi.
2. Hạnh (cara6a) giống như ba phước nghiệp sự
(puñña-kiriya-vatthu): bố thí (dāna), trì giới
(Sīla), và tu thiền (bhāvanā): tu thiền ở ñây có
nghĩa là tu tập thiền chỉ (samatha bhāvanā) và tu
tập thiền minh sát (vipassanā bhāvanā). Tuy
nhiên ba phước nghiệp sự này chỉ có thể gọi là
hạnh khi chúng là những pháp hành thích hợp, và
ñược thực hành một cách kiên ñịnh và liên tục.
ðể giải thích minh và hạnh này một cách dễ hiểu, tôi
sẽ bắt ñầu bằng cách giải thích hạnh trước:
HẠNH
Hạnh có mười lăm pháp:334
334

Trong phần giới thiệu bài ‘Kinh Hữu Học’ của Trung Bộ (‘Sekha
Sutta ’.M.II.i.3) ðức Phật bảo Tôn giả Ananda chỉ dẫn các vị Sakyans (Thích
Ca) của Kapilavatthu về Hữu Học ðạo (Sekho pā9ipado: Vị Thánh ðệ Tử trên
ðaọ Lộ Tu tập) Tôn giả Ānanda giải thích như sau: ‘Ở ñây, này Mahānāma vị
Thánh ðệ Tử ñầy ñủ giới hạnh (sīla-sampannno), phòng hộ các căn (indriyesugutta-dvāro), biết tiết ñộ trong ăn uống (bhojane mattaññū), chú tâm cảnh giác
(jāgariya anuyutto), thành tựu bảy diệu pháp (sattahi sa-dhammehi
samanāgato), ñối với bốn Thiền (catunna -jhānāna ), thuộc tăng thượng tâm
(ābhi-cetasikāna ), hiện tại lạc trú (di99ha-dhamma-sukha-vihārāna ), vị ấy
chứng ñắc không khó khăn (nikāma-lābhi), chứng ñắc không mệt nhọc (akiccha-lābhi), chứng ñắc không phí sức (a-kasira-lābhi). Bảy diệu pháp ñược
Tôn giả Ānanda giải thích như vị Thánh ðệ Tử có 1. ñức tin (saddho), 2.tàm
(hirimā), 3. Quý (ottappī), 4. ða văn (bahu-ssuto), 5.tinh tấn (āraddha-viriyo),
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1. Giới (Sīla): Chúng ta ñã bàn về giới ở phần nói về
ba phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu).335 Ở
ñây chúng tôi chỉ nhắc lại các yếu tố ñó một cách
tóm tắt.
i. ðối với người tại gia, giữ giới có nghĩa là sự
tu tập thường xuyên trong ngũ giới và bát
giới, hoặc thập giới. Nó bao gồm cả Chánh
Mạng (Sammā-Ājīva), tức cách sinh nhai
không phạm vào bất cứ giới nào, và cũng
không phạm vào một trong năm nghề buốn
bán trái phép: buôn bán vũ khí, buôn bán
người (làm nô lệ), buôn bán thịt (mua bán thú
cho người ta xẻ thịt), buôn bán rượu, và buôn
bán thuốc ñộc. 336
ii. ðối với các vị Tỳ kheo, giới có nghĩa là Tỳ
kheo giới (Bhikkhu-Sīla), tăng thượng giới
(adhi-Sīla), hay tứ thanh tịnh giới (catupārisuddhi-Sīla):[175]
a. Thanh tịnh nhờ giữ giới chế ngự theo giới
bổn (pātimokkha-sa vara-Sīla), ở ñây là
việc giữ hai trăm hai mươi bảy giới luật
của Tỳ kheo một cách thường xuyên.
b. Thanh tịnh nhờ giữ giới chế ngự các căn
(indriya-sa vara-Sīla), ñó là thường
xuyên chế ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn,
thiệt căn, thân căn và ý căn, bằng cách tác
6.niệm (satimā), 7. tuệ (paññavā). Và ngài giải thích rằng những pháp này tạo
thành hạnh (cara6a) của vị Thánh ðệ Tử. Ở cuối lời giải thích ñó, ðức Phật ñã
tán thành với lời ‘sādhu’ (Lành thay).
335
Xem lại ‘Giới’, trang 139.
336
Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 103, trang 525/Tập II.
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ý ñến ñề mục thiền (chỉ hay minh sát) của
mình. Theo cách ñó các phiền não không
thể sanh khởi qua ngõ sáu căn.337
c. Thanh tịnh nhờ giữ giới thanh tịnh sinh
mạng (ājīva-pārisuddhi-Sīla) hay ñối với
vị Tỳ kheo là việc giữ Chánh Mạng
(Sammā-Ājīva). Một vị Tỳ kheo phải tránh
nuôi mạng không chân chánh (tà mạng),
hay nói khác hơn sự nuôi mạng của vị Tỳkheo phải không ñược phạm vào bất kỳ
giới nào trong giới bổn ba-la-ñề-mộc-xoa
(Pātimokkha)338.
d. Thanh tịnh nhờ giữ giới liên quan ñến tứ
vật dụng (paccaya-sannissita-Sīla): ñó là
như lý giác sát ñối với bốn món vật dụng
— y phục, vật thực, chỗ ở, và thuốc trị
bệnh.
2. Chế ngự các căn (indriya-sa vara): Cũng giống
như thanh tịnh thứ hai của vị Tỳ-kheo (thanh tịnh
nhờ giữ giới chế ngự các căn): việc chế ngự
thường xuyên sáu căn môn (nhãn, nhĩ…ý môn)
bằng cách tác ý ñến ñề mục thiền của mình, dù là
thiền chỉ hay thiền minh sát. Theo cách này,
phiền não không thể phát sanh qua ngõ các căn
môn.
3. Tiết ñộ trong ăn uống (bhojane-mattaññutā):
thường xuyên chỉ ăn ñến mức cần thiết ñể hỗ trợ
cho việc thực hành, và duy trì (sự khoẻ mạnh) của
337

Chi tiết, xem ghi chú cuối chương 118, trang 529/Tập II.
Chi tiết liên quan ñến tà mạng của vị Tỳ kheo, xem ghi chú cuối chương
120, trang 531/Tập II.
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cơ thể339.
Chú tâm cảnh giác (jāgary-ānuyoga- luôn giữ tâm
tỉnh thức): thường xuyên không ngủ ngày, và
không bao giờ ngủ nhiều hơn mức cần thiết: giữa
hai thời ngủ, thường xuyên hành thiền.
Tín (saddhā): niềm tin sâu sắc và mạnh mẽ nơi
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), nơi những vận hành
của nghiệp, nơi duyên khởi, tái sanh, và các cảnh
giới khác. Như vậy, thói quen thực hành bố thí
(dāna), cũng ñược gồm trong Tín theo cách phân
loại này.
Niệm (sati): Thực hành thường xuyên Tứ Niệm
Xứ—thân, thọ, tâm và pháp.
Tàm (hiri-惭): có lòng hổ thẹn không làm ñiều ác
qua thân, khẩu và ý.
Quý (ottappa-悸): biết ghê sợ không làm ñiều ác
qua thân, khẩu và ý.
ða văn (bāhu-sacca): [176] Thường xuyên học và
hỏi về Kinh ðiển, ñể biết ñược sự khác nhau giữa
năm thủ uẩn (khandha), mười hai xứ (āyatana) và
mười tám giới (dhātu), vốn là Thánh ðế Thứ
Nhất hay Khổ Thánh ðế (Dukkha AriyaSacca).[177] Học và hỏi về duyên khởi (pa9iccasamuppāda) ñể biết ñược nguồn gốc của năm
uẩn, Thánh ðế Thứ Hai hay Tập ðế (DukkhaSamudaya Ariya-Sacca). Và học hỏi về bốn niệm
xứ, ñể biết cách diệt khổ, Thánh ðế Thứ Tư, ðạo

Trong Tương Ưng Kinh, bài kinh ‘Ví Dụ Chiếc Xe’ (‘Rath-Opama-Sutta ’
S.IV.xii.7), ðức Phật giải thích tiết ñộ trong ăn uống này như ăn uống hợp theo
sự quán tưởng ñã trích dẫn ở mục ‘Giới của Vị Tỳ-Kheo’, trang 146.
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ðế (Dukkha-Nirodha-Gāminī Pa9ipadā AriyaSacca—Thánh ðế Về Con ðượng Diệt Khổ).
ða văn cũng bao gồm cả việc biết và thấy
năm uẩn, và nguồn gốc sanh khởi của năm uẩn.
ðó là hai trí chuẩn bị cho việc thực hành minh
sát: Danh Sắc Xác ðịnh Trí (Nāma-RūpaPariccheda-Ñā6a) và Nhân Duyên Phân Biệt Trí
(Paccaya-Pariggaha-Ñā6a). Hai trí này chúng ta
ñã bàn ñến ở trên.340
10. Tinh tấn (vīriya): ñây là việc thực hành thường
xuyên bốn loại tinh tấn (padhāna):[178]
i.
Tinh tấn chế ngự (sa vara-padhāna): với
tinh tấn và nỗ lực hành giả tự chế ngự
mình không ñể làm những nghiệp bất thiện
bằng thân, khẩu và ý.
ii.
Tinh tấn ñoạn trừ (pahāna-padhāna): bất
cứ bất thiện nghiệp nào ñã làm bằng thân,
khẩu và ý, hành giả tinh tấn và nỗ lực
chấm dứt những bất thiện nghiệp ấy.
iii.
Tinh tấn tu tập (bhāvanā-padhāna): với
tinh tấn và nỗ lực hành giả cố gắng tu tập
và tạo tác những thiện nghiệp mới bằng
thân, khẩu và ý. ðiều này có nghĩa là,
hành giả cố gắng tu tập minh (vijjā) và
hạnh (cāra6a) càng nhiều càng tốt.
iv.
Tinh tấn duy trì (anurakkha6a-padhā6a):
bất cứ thiện nghiệp nào ñã làm bằng thân,
khẩu và ý, hành giả cố gắng duy trì nó,
tiếp tục thực hiện công việc của mình.
340

Xem lại ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176.
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11. Tuệ (paññā) [179]: ñây là minh sát trí ñích thực.
Trước ñây chúng ta ñã bàn về mười một minh sát
trí hiệp thế. Hai trí ñầu không phải là những minh
sát trí ñích thực, mà chỉ là hai trí chuẩn bị. Chín
minh sát trí kế tiếp mới thực sự là những minh sát
trí.341 Và minh sát trí thì ñược kể trong nhóm
hạnh, khi nó tạo ra tái sanh. Như thế nào?
Bao lâu một người vẫn chưa trở thành một bậc
Thánh A-la-hán, mặc dù không có tham ái khi
người ấy hành thiền minh sát, song vẫn có tư
(cetanā) vốn có thể tạo ra tái sanh; nghĩa là vẫn
có sự thiết lập của tâm tác nghiệp. ðiều này là do
những khuynh hướng ngủ ngầm (tuỳ miên) gây
nên, và không thể khác hơn ñược.[180]
Lại nữa, minh sát trí thực sự còn có thể bị ñan
xen với trạng thái hỷ duyệt vi tế (abhinandana-ái
lạc) ñối với trí ñó: trạng thái ấy là ái dục (kāmata6hā). Và nếu người ta không có một thiền
chứng (jhāna) nào, thì vào sát-na cận tử minh sát
trí của họ có thể sẽ là thiện nghiệp mạnh nhất chín
mùi. Trong trường hợp ñó, nó sẽ tạo ra tái sanh
hoặc trong cõi nhân loại hoặc trong cõi chư thiên
dục giới.[181]
12. Sơ thiền……….(pa9hama jhāna)
13. Nhị thiền……...(dutiya jhāna)
14. Tam thiền……..(tatiya jhāna)
15. Tứ thiền……….(cattutha jhāna)
ðây là việc thực hành thiền ñịnh. Bốn bậc thiền ñược
ðức Phật gọi là Chánh ðịnh (Sammā Samādhi).[182] Với bốn
341

Xem ‘Mười Sáu Minh Sát Trí’ trang 218.
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bậc thiền, tâm trở nên mạnh mẽ, ñầy năng lực, và có ánh
sáng bừng chói, rực rỡ, vốn là ánh sáng của trí tuệ: người
hành thiền thể nhập vào sự thực tối hậu với ánh sáng này, và
thực hành minh sát trên danh và sắc chơn ñế thuộc quá khứ,
tương lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao
thượng và hạ liệt, xa và gần.
Mười lăm pháp vừa giải thích là những gì ðức Phật
gọi là hạnh (cara6a)[183]. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về minh
(vijjā).
MINH
Minh (vijjā), cũng là minh sát trí (vipassanā-ñā6a),
nhưng chỉ minh sát trí nào không tạo ra tái sanh.
Như vậy ñã kết luận sự giải thích của chúng tôi về
minh và hạnh. Tóm lại, minh và hạnh là loại nghiệp quá khứ
ñòi hỏi phải có ñể một người ñạt ñến ðạo Quả. Quý vị cần
ghi nhớ ñiểm này ñể sau ñây khi chúng tôi ñề cập ñến người
ñã phát triển ñược loại minh như thế trong những kiếp quá
khứ, ñạt ñến tột ñỉnh của các minh sát trí hiệp thế, ñó là
Hành Xả Trí (Sahkhār-Upekkhā-Ñā6a) quý vị sẽ dễ dàng
nắm bắt.
CÁC KẾT QUẢ
Tuy nhiên, ñể kết luận phần giải thích trên một cách
thích ñáng, có lẽ cũng cần nói thêm rằng việc thực hành
minh và hạnh trong các kiếp quá khứ cần phải ñược quân
bình, nghĩa là chúng ta cần phải thực hành ñồng ñều cả hai
pháp minh và hạnh. Tại sao?
ðể giải thích ñiều này, chúng tôi có thể dùng một ví
dụ.[184] Minh giống như ñôi mắt của một người, và hạnh
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giống như ñôi chân342 của họ. Như vậy chúng ta có bốn loại
người theo ví dụ này:
1. Người thực hành hạnh, nhưng không thực hành
minh. Người này giống như người có chân ñể ñi
nhưng lại bị mù.
2. Người thực hành minh, nhưng không thực hành
hạnh. Người này giống như một người có mắt ñể
thấy nhưng lại bị què.
3. Người không hành minh cũng không hành hạnh.
Người này giống như người vừa bị mù vừa bị
què. ðây là loại người chúng ta ñã bàn ñến ở bài
kinh ‘Dây Trói Buộc’: Kẻ vô văn phàm phu
(puthu-jjana).
4. Người thực hành cả minh lẫn hạnh. Người này
giống như người vừa có thể thấy vừa có thể ñi
ñược.
MINH KHÔNG ðẦY ðỦ
Nếu việc thực hành của chúng ta chủ yếu chỉ tạo
thành hạnh (cara6a), thì ñiều ñó cũng giống như chỉ phát
triển ñược chân tay khoẻ mạnh mà thôi. Một sự thực hành
như vậy có thể giúp chúng ta gặp ñược Giáo Pháp của ðức
342

VbhA.iv.205 ‘Magga-Sacca-Niddesa-Va66anā’(‘Mô Tả Về Sự Giải Thích
ðạo ðế’) DD.iv.570 giải thích minh và hạnh ñã ñược bao gồm trong Bát
Thánh ðạo như thế nào: Minh= Chánh Kiến/Chánh Tư Duy (tương ứng với tuệ
minh sát không ñưa ñến tái sanh); Hạnh = các chánh còn lại (chánh
ngữ…chánh ñịnh). Tương tự, Minh = Vipassanā; Hạnh = Samatha (thiền chỉ);
Minh = tuệ uẩn (tuệ học); Hạnh = giới & ñịnh uẩn (giới & ñịnh học). Và bộ
luận giải thích rằng có ñầy ñủ ba uẩn và ba học này, vị Thánh ðệ Tử cũng
giống như một người lữ hành với mắt sáng có thể thấy và với ñôi chân có thể
ñi, cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết-Bàn, Bất Tử.
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Phật, ñược tái sanh làm người, có thân hình khoẻ mạnh, với
các căn ñầy ñủ, ñược sống trong một nơi thích hợp, ở ñây có
ðức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nhưng sự thực hành
khiếm khuyết về minh này cũng giống như người có thị lực
yếu. Không có sự thực hành minh (vijja), chúng ta sẽ không
thể biết và thấy Pháp (Dhamma) một cách ñúng ñắn, ngay cả
khi pháp ấy ñược chính ðức Phật dạy.
VUA PASENADI
Một ví dụ ñiển hình là ðức Vua Pasenadi (Vua Batư-nặc) của nước Kosala, một trong những vị ñại hộ pháp
của ðức Phật. Ông trở thành vua, thọ hưởng vương quyền
và các lạc thú của bậc ñế Vương, nhờ ñã thực hành hạnh
(cara6a) trong quá khứ: bố thí, giữ giới và các phước nghiệp
sự khác. Cũng nhờ việc thực hành hạnh trong quá khứ ấy,
ông ñược gặp ðức Phật, và trở thành một vị ñại hộ pháp của
ngài. Nhưng do sự thực hành minh (vijjā) không ñầy ñủ, ông
không thể biết và thấy Pháp một cách ñúng ñắn, và kết quả
là ông không ñắc một ðạo Quả trí nào trong kiếp ñó. Vì vậy,
mặc dù chúng ta có thể bắt gặp những bài kinh trong ñó mô
tả việc ông ñàm luận pháp với ðức Phật, nhưng ñó chỉ là
Pháp nông cạn, còn ở mức khái niệm chế ñịnh. 343
TỲ KHEO SĀTI
344

cá.
343

Ví dụ khác là Tỳ-kheo Sāti, con trai của người ñánh
Nhờ thực hành hạnh (cara6a) trong quá khứ, ông gặp

Chẳng hạn, xem Tương Ưng I, phần ‘Tương Ưng Kosala’ (‘Kosala
Sa payutta’ S.I.III
344
M.I.iv.8 ‘Mahā-Ta6hā-Sahkhaya-Sutta ’ (‘ðại Kinh Ái ðoạn Tận’)
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ñược ðức Phật, có ñức tin nơi ðức Phật, thậm chí xuất gia
làm Tỳ-kheo, và thọ trì ba tăng thượng học (tăng thượng
giới, - ñịnh, và - tuệ học). Nhưng khi ðức Phật giải thích các
tiền kiếp của ngài cho các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Sāti không
thể nào hiểu ñược ñiều ấy một cách ñúng ñắn: ông nghĩ có
một cái thức (tâm) di trú từ kiếp này sang kiếp khác, một cái
thức cảm thọ các quả của thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ.
Do việc thực hành minh (vijjā) không ñầy ñủ, ông ñã không
thể hiểu ñúng ñược pháp. Cho dù ñược gần gũi các vị Tỳkheo thông thái, và ñược chính ðức Phật dạy dỗ, Tỳ-kheo
Sāti cũng không thể hiểu ñược pháp duyên sanh.[185]
LUẬN SƯ SACCAKA
Ví dụ thứ ba là Saccaka,[186] một học giả chuyên ñi
ñây ñó tranh biện với mọi người. Nhờ thực hành hạnh
(cara6a) trong quá khứ, ông ñược gặp ðức Phật, có lòng tôn
kính ðức Phật. Nhưng do thực hành minh không ñầy ñủ,
ông không chấp nhận hoàn toàn lời dạy của ngài, và cũng
không quy y nơi ngài.
Ngoài ra còn có một số những ñệ tử của ngoại ñạo
ñến ñàm luận Pháp với ðức Phật, thừa nhận lời dạy của ngài
là cao thượng, nhưng vẫn không thể từ bỏ kiến chấp của
mình,[187] ñó cũng là những ví dụ ñiển hình về trường hợp
thực hành minh không ñầy ñủ.
HẠNH KHÔNG ðẦY ðỦ
Giả sử rằng trong quá khứ chúng ta không thực hành
hạnh, ñó là chúng ta ñã không thực hành bố thí, trì giới, chế
ngự các căn; không có niềm tin ñủ mạnh nơi ðức Phật, Giáo
Pháp, và Chư Tăng; không có niềm tin ñủ mạnh nơi những
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vận hành của nghiệp, duyên khởi, tái sanh, và các cõi sống
khác; không phát triển lòng tàm, quý (hổ thẹn và ghê sợ tội
lỗi); không hành bốn loại tinh tấn; và không tu tập thiền
ñịnh. Thì trường hợp này cũng giống như người chân tay bị
khiếm khuyết.
Cho dù chúng ta có thể hiểu ñược những Lời Dạy của
ðức Phật (nếu có cơ hội) thì ñiều ñó cũng sẽ không bao giờ
xảy ra, vì hạnh của chúng ta là hạnh của một kẻ vô văn
phàm phu. Hạnh của kẻ vô văn phàm phu có nghĩa là chúng
ta ñã tạo quá nhiều ác nghiệp bằng thân, khẩu và ý: chẳng
hạn, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bia, và tệ
hơn cả, chúng ta ñã chấp giữ tà kiến. Với những hạnh như
vậy chúng ta sẽ có khuynh hướng tái sanh trong những sanh
thú bất hạnh. Nếu chúng ta tái sanh trong cảnh giới ñịa ngục,
cảnh giới súc sanh, hay cảnh giới ngạ quỷ, thì như ðức Phật
nói, việc thoát khỏi những cảnh giới ñó, hầu như là khó có
thể ñối với chúng ta.345 Trong thời gian ñó, nếu một vị Phật
xuất hiện, kể như chúng ta ñã mất ñi một cơ hội ñể gặp Giáo
Pháp của Ngài. Chỉ khi làm người hay làm chư thiên chúng
ta mới có thể gặp Giáo Pháp của một vị Phật.
Cho dù chúng ta có ñược tái sanh làm người, việc
thực hành hạnh (mười lăm pháp hạnh-cara6a dhamma)
không ñầy ñủ của chúng ta cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ
phải tái sanh trong một thời kỳ không thích hợp, thời kỳ
không có Giáo Pháp của ðức Phật. Tại sao? Bởi vì Giáo
Pháp của một vị Phật rất là hiếm gặp vậy.346 Có thể rất nhiều
345

Liên quan ñến ñiều này, ðức Phật dùng hình ảnh con rùa mù: xem trích dẫn
ở ghi chú cuối chương 78, trang 512/Tập II.
346
ðức Phật giải thích sự hiếm hoi của một vị Phật trong Tăng Chi Kinh,
‘Phẩm Một Người’ (‘Eka-Puggala-Vaggo’ A.I.xiii- Sự xuất hiện của một
người, này các Tỷ-kheo, khó gặp ñược ở ñời. Của người nào? Của Như Lai,
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ñại kiếp trôi qua không có một vị Phật nào xuất hiện. Và cho
dù Giáo Pháp của một vị Phật có mặt chăng nữa, chúng ta
vẫn có khuynh hướng bị tái sanh trong một nơi không thích
hợp, chẳng hạn sanh trong một gia ñình cha mẹ lầm lạc, ở
ñây tà kiến chiếm ưu thế, không có sự hiểu biết và tiếp cận
Giáo Pháp của ðức Phật. Khi làm người chúng ta cũng sẽ
gặp nhiều chướng duyên, và dễ bị bệnh. Trong trường hợp
ñó, gặp ñược Giáo Pháp của một vị Phật cũng sẽ là ñiều rất
khó.
Thị lực của chúng ta có thể rất tốt, nghĩa là chúng ta
có thể dễ dàng hiểu ñược Pháp, và ngay cả có thể ñắc ðạo
Quả. Nhưng do hạnh không ñầy ñủ, chúng ta sẽ không gặp
Giáo Pháp của ðức Phật, bởi vì ‘khiếm khuyết chân tay’.
MAHĀDHANA CON TRAI CỦA VỊ TRƯỞNG KHỐ
Một ví dụ ñiển hình trong trường hợp này là
Mahādhana, con trai của vị trưởng khố .347 Anh ta sanh ra
trong một gia ñình rất giàu ở Bārāasī, và kết hôn với một
thiếu nữ cũng con nhà giàu có. Do không hành giới, anh ta
ñã hoang phí hết toàn bộ tài sản của mình vào việc rượu chè,
mua sắm hương liệu, ca hát và nhảy múa,…, ñể rồi kết thúc
trong cảnh nghèo túng. Khi ðức Phật xuất hiện trên thế gian,
Mahādhana và vợ tuổi ñã xế chiều. Và chỉ ñến lúc tuổi già
phải ñi xin ăn ở chùa Isipatana họ mới gặp ñược Giáo Pháp
bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷkheo, khó gặp ñược ở ñời.), hay trong Kinh Sārandada (‘Sārandada-Sutta ’
A.V.III.v.3) và ngài cũng nói trong Pháp Cú, Phẩm Phật ðà như sau: ‘Hiếm
thay ñược làm người; khó thay ñược trường thọ; khó thay nghe Diệu Pháp; và
Phật ra ñời hiếm thay.’ (DhP.xiv.4 ‘Buddha Vagga’)
347
DhPA.xi.9 ‘Mahādhana-Se99hi-Putta-Vatthu’
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của ðức Phật.
Một hôm ðức Phật nhìn thấy hai vợ chồng
Mahādhana, ngài nói với Tôn-giả Ānanda rằng nếu
Mahādhana khi còn thanh niên biết chăm lo buôn bán, anh ta
sẽ trở thành trưởng khố trong kinh thành. Và nếu
Mahādhana khi còn thanh niên, xuất gia làm sa-môn, ông sẽ
trở thành một bậc Thánh A-la-hán, và vợ ông sẽ là một bậc
Thánh Bất-lai. Tương tự, nếu ở tuổi trung niên, Mahādhana
biết chăm lo công việc, ông sẽ trở thành ñệ nhị trưởng khố
của kinh thành, và nếu là một vị sa-môn ông sẽ trở thành
một bậc Thánh Bất-lai, còn vợ ông là một bậc Thánh Nhấtlai. Và nếu khi ñã về già ông thực hiện ñược những ñiều
này, ông sẽ trở thành ñệ tam trưởng khố của kinh thành,
hoặc làm một vị sa-môn ông sẽ trở thành bậc Thánh Nhấtlai, còn vợ ông là bậc Thánh Nhập-lưu. Nhưng vì ông ñã
không thực hành hạnh (cara6a), nên bây giờ ông hoàn toàn
chẳng ñược gì cả: không có tài sản của một người tại gia
cũng không có thánh sản của một vị sa-môn. Và khi chết ñi,
chắc chắn ông sẽ tái sanh vào ñịa ngục.
VUA A-XÀ-THẾ (AJĀTASATTU)
Một ví dụ ñiển hình khác là ñức Vua A-xà-thế (tên
của ông sẽ ñược ñề cập nhiều lần trong quá trình giải thích
của chúng tôi). Ông là con của ñức Vua Tần-bà-sa-la
(Bimbisāra), một bậc Thánh Nhập Lưu, và cũng là một ñại
hộ pháp của ðức Phật và Tăng Chúng. ðể trở thành Vua, Axà-thế ñã giết chết cha của mình. Về sau, trong một ñêm nọ,
ông ñi ñến gặp ðức Phật , ðức Phật ñã thuyết cho ông nghe
bài Kinh Sa-môn Quả (‘Sāmañña-Phala’), một giáo lý ñược
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xem là vĩ ñại.348 ðức vua có tất cả những ñiều kiện cần thiết
ñể ñắc Nhập Lưu giống cha mình. Nhưng do không thực
hành hạnh lúc ñầu ñời, ông ñã phạm tội giết cha. Giết cha là
một trong những cực trọng nghiệp vô gián: quả của nó là tái
sanh trong ñịa ngục ngay kiếp kế không thể thoát ñược.349 Vì
thế, Vua A-xà-thế trong kiếp ñó ñã không thể ñắc ñược một
ðạo Quả nào, và vẫn còn là một phàm nhân (putthu-jjana).
SANH Ở MỘT NƠI KHÔNG THÍCH HỢP
Trường hợp khác là người không ñược sanh ở nơi mà
ðức Phật gọi là nơi thích hợp (patirūpa-desa): ñó là, người
sanh trong một xứ sở không có Giáo Pháp của ðức Phật
(Buddha-Sāsana).350Chẳng hạn, ngày nay trong Tăng
(Sangha), con số các vị Tỳ kheo ñến từ Bắc Mỹ và Bắc Âu
ngày càng tăng. Con số những người tại gia cư sĩ có niềm tin
nơi Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo) ở những
quốc gia ấy cũng ñang phát triển. Tuy nhiên, ñể chấp nhận
ñược những Lời Dạy của ðức Phật ñối với họ luôn luôn là
ñiều rất khó: ñiều này có lẽ do việc thực hành minh (vijjā)
trong những kiếp quá khứ và cả trong hiện tại của họ không
ñầy ñủ. Lại nữa, gặp ñược Chánh Pháp (Saddhamma) cũng
luôn là một ñiều rất khó ñối với họ, có thể ñó là do việc thực
hành hạnh (cara6a) trong quá khứ và hiện nay không ñầy
ñủ: thật khó mà nói chắc ñược. Khi quý vị phân biệt duyên
khởi, quý vị sẽ hiểu ñược một cách ñúng ñắn tại sao những
348

D.i.2 ‘‘Sāmañña-Phala Sutta ’ (‘Kinh Sa Môn Quả’ Trường Bộ I)
Xem ‘Cực Trọng Nghiệp Bất Thiện’ trang 350.
350
Sống ở nơi có Giáo Pháp của ðức Phật là phúc lành thứ tư do ðức Phật liệt
kê trong SuN.ii.4 ‘Mahgala Sutta ’ (‘Hạnh Phúc Kinh’): ‘ở trú xứ thích hợp
là phúc lành cao thượng’(‘pa9irūpadesavāso’)
349
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vận hành của nghiệp lại như vậy.
ðiều này kết luận phần giải thích của chúng tôi về
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về
mười hai loại nghiệp.
MƯỜI HAI LOẠI NGHIỆP
Mười hai loại nghiệp ñược chia làm ba nhóm bốn:351
• Nghiệp bốn loại phân theo thời gian của quả.
• Nghiệp bốn loại phân theo thứ tự của quả.
• Nghiệp bốn loại phân theo nhiệm vụ của quả.
ðức Phật thường giải thích nghiệp theo mười hai loại
này.352Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chúng theo tuần tự.
THỜI GIAN CỦA QUẢ
Bốn loại nghiệp ñầu ñược phân theo thời gian của
quả, nghĩa là theo cách khi nào thì nghiệp cho quả: 353[188]
351

Mười hai loại nghiệp này ñược nêu ra trong Thanh Tịnh ðạo, Chương xix.
(‘Kahkhā-Vitara6a-Visuddhi-Niddeso’ VsM.xix.685-687), và cũng ñược giải
thích, chẳng hạn trong AA/A.III.I.iv.4 ‘Niddān-Sutta ’ (‘Kinh Nhân Duyên’
trích dẫn ở ghi chú cuối chương 237, trang 575), và PaD.A nhóm bốn thứ tư
ñược ñưa ra trong AbS.v.53 ‘Kamma-Catukka ’ CMA.v.21: sự xảy ra của
quả, ở ñây (giải thích) nghiệp tạo ra quả của nó như thế nào. 1) bất thiện
nghiệp (chỉ có hiệu quả trong cõi dục giới / sắc giới) 2) thiện nghiệp dục giới;
3) thiện nghiệp sắc giới; 4) thiện nghiệp vô sắc giới.
352
Thời Gian cho Quả: ñược bàn ñến ngay dưới ñây; Thứ Tự của Quả: bàn
ở trang 341; Nhiệm Vụ của Quả: bàn ở trang 383/Tập II.
353

VsM.xix.685 (và VsM) ‘Kahkhā-Vitara6a-Visudhi-Niddeso’ (Giải Thích
Về ðoạn Nghi Thanh Tịnh) PP.xix.14, và AbS.v.52 ‘Kamma Catukka ’
CMA.v.20. xem ở ghi chú cuối chương 188, trang 559.
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1. Hiện Báo Nghiệp (di99ha-dhamma-vedanīyakamma): nghiệp có hiệu lực (cho quả) trong cùng
kiếp sống của cá nhân ấy (atta-bhāva).
2. Sanh Báo Nghiệp (upapajja-vedanīya-kamma):
nghiệp có hiệu lực ngay trong kiếp kế.
3. Hậu Báo Nghiệp (apar-āpariya-vedanīyakamma): nghiệp có hiệu lực trong một kiếp bất
ñịnh nào ñó sau kiếp kế.
4. Vô Hiệu (Lực) Nghiệp (ahosi-kamma): nghiệp
không còn hiệu lực hay nghiệp không cho quả.
Nghiệp này chính là hiện báo nghiệp hay sanh
báo nghiệp nhưng không còn tồn tại, nói khác hơn
ñó chỉ gọi là nghiệp trên danh nghĩa thôi. Sau sự
Bát-niết-bàn (sự diệt tối hậu) của một người, tất
cả nghiệp, kể cả những nghiệp cho quả bất ñịnh,
ñều trở thành vô hiệu lực, vì sau khi Bát Niết –
bàn, không nghiệp nào còn hiệu lực nữa.
Trước khi giải thích tiếp, xin quý vị vui lòng nhớ cho
rằng trong một cái búng tay, rất nhiều ngàn triệu tâm sanh
diệt: chúng bao gồm hàng tỷ tiến trình tâm (citta-vīthi).354
Hầu hết trong ñó là các tiến trình ý môn, như vậy có nhiều tỷ
tiến trình ý môn sanh lên và diệt giống như một dòng sông
chảy xiết. Trong thế gian (cõi dục) của chúng ta, một tiến
trình ý môn thường bao gồm bảy tốc hành tâm (javana),355
nếu các tốc hành tâm là bất thiện (akusala), nó sẽ bao gồm
tối thiểu mười sáu danh pháp (nāma-dhamma) và tối ña hai
mươi danh pháp; còn nếu tốc hành tâm là thiện, nó sẽ bao
354

ðể có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 79. Sự tương tục của
tâm ñược tạo thành bởi vô số tâm hữu phần bị gián ñoạn liên tục bởi hàng
chuỗi tâm gọi là tiến trình tâm (tâm nhận thức tích cực).
355
Xem ghi chú 87, trang 80.
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gồm tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối ña ba mươi lăm
danh pháp.356 Trong mọi trường hợp, một trong những danh
pháp ấy là tư (cetanā), và chính tư này tạo thành nghiệp.357
Vì vậy, khi một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp ñươch
hoàn thành, chúng ta có thể nói rằng chuỗi bảy tốc hành tâm
với tư tạo thành nghiệp sanh lên hàng tỷ lần.

356

về danh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c, trang
93/95/97; còn về danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới: xem bảng 3a, 3b,
3c, trang 129/132
357
Tất nhiên không phải tất cả tư ñều tạo ra nghiệp: xem ghi chú 89, trang 81.

* VsM.i.15 'Indriya·Sa

vara·Sīla ' ('Giới Phòng Hộ Các Căn') PP.i.57; VsM.xiv.455 'Viññā6a·Kkhandha·Kathā' ('Luận Về Thức Uẩn') PP.xiv.114-123;

DhSA.i.1 'Kām·Āvacara·Kusala·Pada·Bhājanīya ' ('Phân Loại Phần Thiện Dục Giới') E.96;
DhSA.I.iii 'Vipāk·Uddhāra·Kathā' ('Luận Về Sự Hiểu Biết Quả') E.359-360; & AbS.iv.10 'Pañca·Dvāra·Vīthi' ('Tiến Trình Ngũ Môn') CMA.iv.6.
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5b: Tiến Trình Ngũ Môn (pañca·dvāra·vīthi) tiến trình
nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: vd. tiến trình nhãn môn.) *
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Những Ghi Chú cho Bảng 5b ‘Tiến Trình Ngũ Môn’
•

•

•

•

Cảnh sắc ñược nhận thức bằng một tiến trình ngũ môn kéo
dài 17 sát-na tâm.
Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta·kkha6a), với ba giai
ñoạn: sanh (uppāda) ↑, trú (9hiti) , diệt (bhahga) ↓.
Trước và sau một tiến trình tâm thường có một số tâm hữu
phần khởi lên (xem ghi chú 262 trang 209).
Tất cả các tiến trình ngũ môn (nhãn môn, nhĩ môn, tỷ
môn, thiệt môn, và thân môn) ñều diễn tiến theo cùng
phương thức, hợp với quy luật tự nhiên của tâm (citta·niyāma).
Như vậy, tiến trình ngũ môn chỉ ‘bắt lấy’ ñối tượng (tiến
trình nhẫn môn chỉ nhận ra rằng có màu sắc), chứ chưa
‘biết’ ñối tượng (sắc ấy là gì). Cái ‘biết’ xảy ra ở tiến trình
tâm thứ tư và tiếp theo sau ñó (xem bảng ‘Tiến Trình Ý
Môn’). Tư của các tâm tốc hành ở ñây chỉ là những tư yếu
ớt, ñiều này có nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả
trong thời bình nhật (pavatti) ở tương lai, chứ nó không thể
tạo ra một tâm tục sanh (pa9isandhi·citta).

Danh Pháp (nāma·dhamma) của tiến trình ngũ môn
(pañca·dvāra·vīthi)

(tiến trình nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: ví dụ ở ñây là tiến
trình nhãn môn)
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Tiếp Thọ

1 1

1

1

1

Bảy Biến Hành
(sabba·citta·sādhāra6a 7 7
)

7

7

7 7

DANH PHÁP
TÂM (citta)

Quan Sát

TÂM

Quyết ðịnh

Ngũ Môn Hướng
Nhãn Thức
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Sáu Biệt Cảnh
(paki66aka)
1. tầm (vitakka)

1

1

1

1

1

2. tứ (vicāra)

1

1

1

1

1

3. thắng giải
(adhimokkha)

1

1

1

1

1

4. cần (vīriya)
5. hỷ (pīti)

1
1

Tốc Hành

ðăng ký

1

1

Bất Thiện (akusala) *
Căn-Tham
(lobha·mūla)17/18/19/20/21
Căn-Sân
(dosa·mūla) 17/18/19/20
Căn-Si
(moha·mūla)
Thiện (kusala) *
Ly Trí
(ñāa·vippayutta) 31/32/33
Hợp Trí
(ñāa·sampayutta) 32/33/34

Các tâm
sở
như
của tâm
ñăng ký,
hay như
tâm quả
thiện dục
giới
(vipāka·ci
tta).‡

16/18/19/20/21/22/
32/33/34/35

11/12/
32/33/34

6. dục (chanda) 
Tổng Cộng 11 8 11 11 12 12

* Về danh pháp của các tâm căn bất thiện, xem các bảng 2a,
2b, 2c, trang 93/95/97 , và các căn thiện, xem các bảng trang
3a, 3b trang 129/132
‡ Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tương ứng với các tâm
sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kể các tâm sở vô
lượng và tiết chế: xem cột ‘tốc hành’ ở trước dưới mục
‘Thiện’.
Các tâm ngũ môn, nhãn môn, tiếp thọ, quan sát, và quyết
ñịnh ñều là tâm vô nhân (ahetuka), và không bao giờ phối hợp
với dục (chanda).
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Những ghi chú cho Bảng 5c ‘Tiến Trình Ý Môn’
• Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta·kkha6a), với ba giai
ñoạn: sanh (uppāda) ↑, trú (9hiti) , diệt (bhahga) ↓.
• Trước và Sau một tiến trình tâm sẽ có một số tâm hữu
phần khởi lên.358
• Trước loại tiến trình ý môn này, có một tiến trình ngũ môn
hay tiến trình ý môn khác.359
• Sự nhận thức diễn ra theo một phương thức cố ñịnh, hợp
với quy luật tự nhiên của tâm (citta·niyāma). Chẳng hạn,
sự nhận thức thị giác:360
1) Tiến trình nhãn môn ‘bắt lấy’ ñối tượng; nhận ra màu
sắc. (Xem bảng '5b: Tiến Trình Ngũ Môn', trang 294)
Tiến trình ý môn hiểu ñược màu ñó, nhờ biết màu sắc
trong quá khứ, ñối tượng của tiến trình nhãn môn.
3) Tiến trình ý môn biết ñược nó là màu gì; biết ñược
tên hay danh của màu.
4) Tiến trình ý môn biết ñược ‘ý nghĩa’ của ñối tượng;
thấy toàn thể hình ảnh, một khái niệm ñược quyết ñịnh
358

Tâm Hữu Phần: về chi tiết, xem ghi chú 262 trang 209, và bảng '5a: Chết
và Tái Sanh', trang 101.
359
Tiến trình ý môn này là tiến trình ý môn theo sau tiến trình ngũ môn
(pañca·dvār·ānu·bandhakā). Một tiến trình ý môn khởi lên ñộc lập với tiến trình ngũ
môn là tiến trình ý môn khởi lên ñơn ñộc (visu ·siddhā).
360
Phương thức này ñược mô tả trong DA.ii.439-443
'Po99hapāda·Sutta·Va66anā' ('Mô Tả Kinh Pohapāda'): 'trước tiên âm thanh
ñi qua tai (pa9hama7 sadda7 sotena) ; [âm thanh] quá khứ qua tâm thứ hai (tīta7
dutiya·cetasā) ; danh qua tâm thứ ba (nāma7 tatiya·cittena) ; nghĩa qua tâm thứ tư
(attha7 catuttha·cetasa).'
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bởi kinh nghiệm quá khứ (tưởng (saññā)).
5) Tiến trình ý môn phán ñoán và cảm thọ. ðây là sự
khởi ñầu của việc nhận thức thực thụ. Ở các tiến trình tâm
trước, tư của các tốc hành tâm chỉ là tư yếu, ñiều này có
nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả trong thời bình
nhật (pavatti) chứ không thể tạo ra tâm tục sanh
(pa9isandhi·citta).
Chính từ tiến trình tâm ý môn thứ năm này khái niệm
mới ñược biết, nghĩa là lúc ñó người ta mới biết ñược ñây là
'một người ñàn ông', 'một người ñàn bà', 'một cái bình', 'một
cái sà-rông', 'vàng', 'bạc' ... Và cũng chính từ tiến trình tâm
ñó ñổ ñi mới có hý luận (papañca, bản Anh dịch là mental
proliferation: sự sinh sôi nảy nở của tâm), và sự hoàn thành
của nghiệp: ở ñây nghiệp ñược hoàn thành bởi tư tâm sở
(cetanā) của mỗi tốc hành tâm, có cùng một ñối tượng.
Thiện nghiệp ñược hoàn thành với như lý tác ý
(yoniso manasikāra), chẳng hạn, tỏ lòng cung kính ñối với
vị thầy của mình, ñảnh lễ một bức Tượng Phật hay một vị
Tỳ-kheo; biết rõ ñề mục thiền chỉ của mình, và với minh sát
trí thấy các hành là vô thường (anicca), khổ (dukkha), và vô
ngã (an·atta).
Bất thiện nghiệp ñược hoàn thành với phi như lý tác ý
(ayoniso manasikāra), khi một người thấy cái ta của mình,
hay thấy vợ, chồng, con cái, tài sản…của mình (thực sự)
hiện hữu theo thực tại: như thường (nicca), lạc (sukha), và
hữu ngã (atta). Với cùng một ñối tượng này và tưởng
(saññā) làm khởi lên vô số tiến trình tâm (tâm hành
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(sa®khāra)) củng cố cho sự nhận thức, cho ñến khi tâm tác ý
ñến một ñối tượng mới.361
Danh Pháp (nāma·dhamma) của Tiến Trình Ý Môn (mano·dvāra·vīthi)

TÂM
DANH PHÁP

Ý Môn
Hướng
(Mano·Dvār·
Āvajjana)

Tốc Hành
(Javana)

ðăng Ký
(Tadāramma6a)

1

1

1

TÂM (citta)

Bất Thiện (akusala) *
Căn Tham
(lobha·mūla)17/18/19/20/21
Căn Sân (dosa·mūla)17/18/19/20
Căn Si (moha·mūla)
15

Bảy Biến Hành
7
(sabba·citta·sādhāra6a)
Sáu Biệt Cảnh
(paki66aka)
1. tầm (vitakka)

1

2. tứ (vicāra)

1

3. thắng giải
(adhimokkha)x

1

4. cần (vīriya)

1

Thiện (kusala)
Dục Giới (kām·āvacara) *
Ly Trí
(Ñāa·vippayutta) 31/32/33
Hợp Trí
(Ñāa·sampayutta) 32/33/34
Sắc Giới (rūp·āvacara) *
Thiền Sắc Giới
(rūpa·jjhāna) 30/31/32/33/34

Các Tâm sở
như của tâm
ñăng ký,
hay của tâm
quả thiện
dục giới
(vipāka·
citta).‡

Vô Sắc Giới (ārūp·āvacara) *
Thiền Vô Sắc
(arūpa·jjhāna)
30

5. hỷ (pīti) 

361

Chi tiết về tư của bảy tốc hành tâm, xem phần bàn luận tiếp theo về hiện
báo nghiệp, sanh báo nghiệp, và hậu báo nghiệp.
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Siêu Thế (lokuttara)* 33/34/35/36
ðạo (Magga)
Quả (Phala)

6. dục (chanda) 

Tổng cộng

12

16/18/19/20/21/22
—
31/32/33/34/35/36/37

11/12
—
32/33/34

Về danh pháp của các tốc hành bất thiện, xem lại bảng
2a/2b/2c trang 93/95/97; về thiện dục giới, các bảng
3a/3b/3c trang 129/132/166; sắc giới/vô sắc giới và siêu thế,
bảng 3d trang sau.
‡ Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tương ứng với các
tâm sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kể các tâm sở
vô lượng và tiết chế: xem cột ‘Tốc Hành’ ở trước, dưới mục
‘Dục Giới’
Thọ (vedanā) (một trong bảy biến hành) phối hợp với tâm
hướng ý môn là thọ xả (upekkhā): vì vậy nó không thể phối hợp
với thọ hỷ (pīti). Thêm nữa tâm hướng ý môn là một tâm vô
nhân (ahetuka·citta), và chúng không bao giờ phối hợp với dục
(chanda).
*

HIỆN BÁO NGHIỆP
Loại nghiệp ñầu tiên là hiện báo nghiệp (di99hadhamma-vedanīya-kamma). Nó chính là tư bất thiện hoặc tư
thiện thuộc tốc hành thứ nhất của bảy tốc hành tâm trong
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tiến trình tâm thứ năm ñổ ñi.362
1s t

Javana

2nd

Javana

3rd

Javana

4th

Javana

5th

Javana

6th

Javana

7th

Javana

Trong thời gian của chỉ một nghiệp ñặc biệt nào ñó,
nhiều tỷ tư (cetana) thuộc tốc hành tâm thứ nhất này ñã sanh
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp ñúng ñiều kiện sẽ tạo ra quả
của chúng trong cùng tương tục danh sắc (atta-bhāva-nāmarūpa), kiếp hiện tại.
Bất cứ nghiệp nào cũng có thể tạo ra quả hiện tại như
vậy. Có thể nói những cảm thọ quả lạc, khổ và trung tính
(không lạc không khổ) khởi lên trước, trong hoặc sau một
nghiệp nào ñó là quả của của hiện báo nghiệp này. Chẳng
hạn, cảm giác an lạc, hạnh phúc phát sanh liên quan với việc
bố thí, hay với việc giữ giới, hay tu thiền,…: chúng ta không
thể nói chắc ñược. Chỉ bằng cách phân biệt duyên khởi một
người mới có thể nói chắc ñược ñiều ñó. Tuy nhiên, tâm
khởi lên sau một Tâm ðạo (Magga Citta) thì chắc chắn (là
hiện báo nghiệp). Sở dĩ gọi là hiện báo nghiệp là vì quả của
nó sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả (PhalaCitta).363
Vào cuối kiếp hiện tại, tất cả những hiện báo nghiệp
nào không chín mùi ñều trở thành vô hiệu nghiệp (ahosikamma).364

362

Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297.
ðạo Trí: xem bảng ‘5e: Tiến Trình ðạo’ cuối Tập II.
364
Hiện báo nghiệp sẽ ñược bàn luận thêm ở ‘Những ðiều Kiện Cho Quả
Hiện Hiện Tại’ trang 314.
363
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SANH BÁO NGHIỆP
Loại nghiệp thứ hai là sanh báo nghiệp (upapajjavedanīya-kamma). Nó là tư bất thiện hoặc tư thiện thuộc tốc
hành thứ bảy của bảy tốc hành tâm trong tiến trình tâm thứ
năm ñổ ñi.365Nó ñược gọi là tốc hành ‘hoàn tất-mục ñích’
1s t

Javana

2nd

Javana

3rd

Javana

4th

Javana

5th

Javana

6th

Javana

7th

Javana

(attha-sādhaka), vì là tốc hành cuối cùng của chuỗi bảy tốc
hành tâm giống nhau, nó hoàn tất hành ñộng. Nói khác hơn,
tốc hành tâm này hoàn thành mục ñích phạm giới hay giữ
giới, mục ñích bố thí, hay tu thiền…của một người. Sự lập
lại của sáu tốc hành tâm trước (āsevana) củng cố cho tốc
hành tâm thứ bảy này, vì thế nghiệp (tạo ở tốc hành thứ bảy)
có ñược ñầy ñủ sức mạnh ñể là một nghiệp thích ñáng, sanh
báo nghiệp, tức nghiệp cho quả ở kiếp kế.
Trong thời gian của (chỉ) một nghiệp ñặc biệt nào ñó,
nhiều tỷ tư (cetana) thuộc tốc hành tâm thứ bảy này ñã sanh
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp ñúng ñiều kiện sẽ tạo ra quả
của chúng trong kiếp kế.
Ví dụ như một người ñã hoàn tất một trong những
trọng nghiệp (garuka-kamma) bất thiện. Trọng nghiệp này
ñược gọi là vô gián nghiệp (ān-antariya-kamma),366bởi vì
người ấy chắc chắn sẽ phải tái sanh vào ñịa ngục trong kiếp
kế của họ. Khi một người hoàn tất nghiệp như thế, sẽ có
365

Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297.
Vô gián nghiệp (ān-antariya-kamma): xem ‘Trọng Nghiệp Bất Thiện’,
trang 343.
366
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hàng tỷ tư (cetanā) của tốc hành tâm thứ bảy phát sanh:
những tư ấy chắc chắn sẽ trở thành những sanh báo nghiệp.
Nhưng, trong số nhiều tỷ tốc hành tâm thứ bảy ñó, chỉ có
một là tạo ra năm uẩn trong ñịa ngục, không hơn. Tuy nhiên,
các tư (cetanā) còn lại của những tốc hành tâm thứ bảy ấy sẽ
làm nhiệm vụ hỗ trợ cho năm uẩn của họ trong ñịa ngục.
Như vậy, chúng trở thành sanh báo nghiệp ñể làm cho cái
khổ của một người trong ñịa ngục thậm chí lớn hơn. Và
chúng còn kéo dài sự sống và khổ ñau của một người trong
ñịa ngục. Cuối kiếp sống (ñịa ngục) ñó các sanh báo nghiệp
còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Nguyên tắc này cũng áp
dụng cho các tư của tốc hành tâm thứ bảy của những bất
thiện nghiệp yếu hơn tạo ra quả tái sanh trong cảnh giới ñịa
ngục, hoặc súc sanh, hoặc ngạ quỷ.
Bây giờ chúng ta sẽ giả sử rằng một người ñã hoàn tất
một trong những trọng nghiệp thiện, ñó là một trong tám
thiền chứng.367Tất cả những tốc hành tâm của một thiền
chứng là như nhau, nghĩa là không có tốc hành tâm thứ nhất,
năm tốc hành tâm giữa hay tốc hành tâm thứ bảy, tất cả ñều
có thể làm nhiệm vụ, bằng bất cứ cách nào. Nhưng, cũng
như trước chỉ một tư của các tốc hành tâm nghiệp tạo ra năm
uẩn trong cõi Phạm Thiên, không hơn. Tuy nhiên, các tư còn
lại của những tốc hành tâm ấy sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho
năm uẩn của một người trong Phạm Thiên giới.
Với sự chứng ñắc của Nhập Lưu Thánh ðạo và Nhất
Lai Thánh ðạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mất khả năng
tạo quả tái sanh trong các cõi khổ. Với sự chứng ñắc Bất Lai
Thánh ðạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mất khả năng tạo
367

Tám thiền chứng là bốn thiền sắc giới, và bốn thiền vô sắc giới. Xem
‘Trọng Nghiệp Thiện’, trang 352.
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quả trong cõi dục giới. Dĩ nhiên, với sự chứng ñắc A-la-hán
Thánh ðaọ, sẽ không còn ñời sống tiếp theo,vào cuối của
kiếp sống ñó (tức vào lúc Bát Niết Bàn — Parinibbāna), tất
cả những sanh báo nghiệp hoàn toàn mất hết mọi khả năng
của chúng.
Bao lâu sanh báo nghiệp chưa tạo ra quả, chừng ñó
tiềm lực của nó vẫn còn có thể tạo ra một quả bất cứ lúc nào
trong tương tục danh sắc tiếp theo, nghĩa là nó có thể tạo ra
quả của nó bất cứ lúc nào trong kiếp kế của một
người.368Khi nghiệp này gặp những ñiều kiện thoả ñáng, thì
không người nào, kể cả ðức Phật hay các bậc Thánh A-lahán, có thể tránh ñược việc cảm thọ những quả của sanh báo
nghiệp (mà họ) ñã tạo từ kiếp trước.369
Vào cuối của kiếp kế, tất cả những sanh báo nghiệp
từ kiếp trước chưa chín mùi ñều trở thành vô hiệu nghiệp
(ahosi-kamma).
TÔN GIẢ ðỀ-BÀ-ðẠT-ðA
Một ví dụ ñiển hình của sanh báo nghiệp là Tôn giả
ðề-bà-ñạt-ña, anh bà con của ðức Phật. Chúng tôi sẽ ñề cập
ñến tên của vị này nhiều lần trong quá trình giải thích của
chúng tôi. ðề-bà-ñạt-ña ñã hoàn tất hai trọng nghiệp bất
368

Dĩ nhiên, ñiều này không hàm ý rằng có một ‘kho chứa’ sanh báo nghiệp
‘nằm ngầm’ trong tương tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang 31.
369
Có thể một số nghiệp nào ñó của kiếp này không thể cho quả bởi vì, vào lúc
chết, một nghiệp làm sớm hơn ñã cho quả tái sanh trong một cõi mà ở ñây
nghiệp ñó không thể tạo ra quả của nó ñược. Chẳng hạn, bố thí, giữ giới và tu
thiền của kiếp này có thể không cho quả trong kiếp kế vì một nghiệp làm sớm
hơn ñã tạo ra quả tái sanh trong một cõi khổ rồi. Xem trích dẫn, ghi chú cuối
chương 206, trang 566, và ‘Sự Thành Tựu và Thất Bại’, (Thuận lợi&Bất lợi)
trang 442/Tập II.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

307

thiện.370[189] Lần thứ nhất, ông ñã ñẩy một tảng ñá lớn xuống
vách núi, với ý ñịnh tảng ñá ấy sẽ ñè chết ðức Phật. Nhưng
tảng ñá rơi xuống ñất vỡ ra thành từng mảnh. Một mảnh
trong số ñó văng trúng chân ðức Phật. Mặc dù không bị trầy
da, song có một vết bầm do tụ máu bên trong chân của Ngài.
Như vậy Tôn giả ðề-bà-ñạt-ña với ác ý ñã làm ðức Phật
chảy máu.371[190] Lần thứ hai, ðề-bà-ñạt-ña ñã thực hiện một
sự chia rẽ trong Tăng (phá hoà hợp Tăng): trong hai trọng
nghiệp ông làm thì nghiệp này nặng hơn. Một trong những
tốc hành tâm thứ bảy của ‘nghiệp chia rẽ Tăng’ này tạo ra
năm uẩn của ông trong ñại ðịa Ngục A-tỳ (Avīcī). Không có
tốc hành tâm thứ bảy nào khác của nghiệp ñó tạo ra tái sanh
trong ñịa ngục nữa. Nhưng, những khổ ñau của ðề-bà-ñạt-ña
trong ñịa ngục ñược tăng cường, duy trì, và kéo dài bởi
những tốc hành tâm thứ bảy khác của nghiệp ñó, cũng như
bởi những tốc hành tâm thứ bảy của nghiệp ñã thực hiện với
ác ý làm thân Phật ra máu của ông nữa. Và, tất nhiên, trong
khi ở ñịa ngục, ông cũng sẽ bị những hậu báo nghiệp
(nghiệp cho quả bất ñịnh) từ quá khứ vô ñịnh làm cho cái
khổ của ông trở nên mãnh liệt thêm, lâu dài thêm. Nhưng,
như chúng tôi ñã giải thích trong bài ‘Kinh Dây Trói Buộc’,
khi hệ thống thế gian này bị tiêu hoại (kiếp hoại hay tận thế),
370

Toàn bộ sự nghiệp của ðề-bà-ñạt-ña, từ khi xuất gia làm Tỳ kheo cho ñến
lúc chết và tái sanh sau ñó trong ñại ñịa ngục A-tỳ (Avīcī), ñược giải thích
trong Vin.Cv.vii ‘Sa gha-Bhedaka-Kkhandhaka ’(‘Phần Chia Rẽ Tăng’) và
trong DhPA.i.12 “Devadatta Vatthu’ (‘Trường Hợp của ðề-bà-ñạt-ña’). Ông
cũng ñược bàn ñến ở trang.358, và trang 406/Tập II.
371
Trong
Ap.XXXIX.x.78-79
‘Pubba-Kamma-Pilotika-BuddhaApadāna ’(‘Những Mẩu Chuyện Tiền Nghiệp của ðức Phật’), ðức Phật có
giải thích rằng sở dĩ ngài phải chịu cuộc tấn công này là vì trong một tiền kiếp,
do muốn chiếm ñoạt tài sản, ngài ñã quăng người em (con riêng của dì ghẻ)
xuống khe núi và dùng ñá ñập chết.
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ông sẽ thoát khỏi ñịa ngục ấy, và tái sanh trong cõi người.
Và theo Kinh nói, ông sẽ ñắc A-la-hán thánh quả như một vị
ðộc Giác Phật, với hồng danh Ahissara.372
HẬU BÁO NGHIỆP
Loại nghiệp thứ ba là hậu báo nghiệp (aparāpariyavedanīya-kamma). Nó là tư bất thiện hoặc tư thiện của năm
tốc hành tâm giữa: năm tốc hành tâm nằm giữa tốc hành tâm
thứ nhất và tốc hành tâm thứ bảy.373
1s t

Javana

2nd

Javana

3rd

Javana

4th

Javana

5th

Javana

6th

Javana

7th

Javana

Ở ñây cũng vậy, trong thời gian chỉ một nghiệp ñặc
biệt nào ñó, hàng tỷ tư (cetanā) của năm tốc hành tâm giữa
này ñã sanh lên và diệt. Nếu, trong một kiếp nào ñó sau kiếp
kế, một tốc hành tâm như vậy gặp những ñiều kiện thuận lợi,
nó sẽ tạo ra quả của nó. Chẳng hạn, nó có thể tạo ra năm uẩn
vào sát na tục sanh trong một kiếp tương lai nào ñó.
Như chúng tôi ñã giải thích ở trước, trong tất cả
những tốc hành tâm thứ bảy của một nghiệp, chỉ một tốc
hành tâm duy nhất là có thể tạo ra quả tái sanh. Nhưng ñối
với năm tốc hành tâm giữa hay ñối với hậu báo nghiệp, thì
khác. Mỗi tốc hành tâm trong (năm tốc hành tâm giữa) ñó
ñều có thể tạo ra một quả. ðó là lý do vì sao, như trên ñã
giải thích, do một nghiệp nào ñó một người có thể tái sanh ñi
tái sanh lại trong ñịa ngục, hay bị tái sanh làm súc sanh, ngạ
372
373

DhPA.i.7 ‘Devadatta-Vatthu’
Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297.
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quỷ nhiều lần, hoặc ñược tái sanh ñi tái sanh lại kiếp người
hay làm chư thiên nhiều lần.
Với sự chứng ñắc Nhập Lưu Thánh ðạo và Nhất Lai
Thánh ðạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong một trạng thái
khổ (ñịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh…) của tất cả hậu báo
nghiệp ñều mất hiệu lực. Với sự chứng ñắc của Bất Lai
Thánh ðạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong cõi dục của
tất cả hậu báo nghiệp ñều mất hiệu lực. Và ñương nhiên, với
sự chứng ñắc A-la-hán Thánh ðạo, sẽ không còn tái sanh
nữa: vào lúc chấm dứt của kiếp sống ñó (tức vào lúc BátNiết-Bàn của một người), tất cả hậu báo nghiệp hoàn toàn
mất hết mọi khả năng của chúng.
Ngược lại, bao lâu hậu báo nghiệp chưa cho quả, nó
vẫn có thể có hiệu lực bất cứ lúc nào trong tương tục danh
sắc của một người: nghĩa là nó có thể tạo ra quả trong bất kỳ
kiếp sống tương lai nào sau kiếp kế.374 Cho dù một người có
rong ruỗi hết kiếp này sanh kiếp khác dài bao lâu, nghiệp
này cũng chỉ trở thành vô hiệu vào lúc Bát-Niết Bàn. Trước
khi chứng Bát-Niết-Bàn, không người nào (ngay cả ðức
Phật) tránh ñược việc phải cảm thọ những quả của hậu báo
nghiệp (mà họ ñã làm) từ những kiếp quá khứ.
VÔ HIỆU NGHIỆP
Loại nghiệp thứ tư là vô hiệu nghiệp (ahosi-kamma).
Thực ra nó không ñịnh rõ một loại nghiệp ñặc biệt nào cả.
Nó chỉ ñơn giản là nghiệp không gặp những ñiều kiện thoả
ñáng ñể taọ ra quả của nó mà thôi, nói ñúng hơn nó là
374

Tuy nhiên, ñiều này không hàm ý rằng có một ‘kho chứa’ của hậu báo
nghiệp ‘nằm dưới’ tương tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang
31.
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nghiệp ñã triệt tiêu, hay nghiệp chỉ theo tên gọi. ðối với
những người chưa phải là bậc Thánh A-la-hán, nó chỉ là hiện
báo nghiệp của kiếp hiện tại, và sanh báo nghiệp của kiếp
trước, mà vào lúc (người này) chết không gặp những ñiều
kiện hay (duyên) cần thiết ñể tạo ra quả của nó. Vào lúc BátNiết-Bàn, nó là cả ba loại nghiệp (hiện báo nghiệp, sanh báo
nghiệp và hậu báo nghiệp). Vào lúc Bát-Niết-Bàn của một vị
A-la-hán, vô số những bất thiện nghiệp và thiện nghiệp mà
vị ấy ñã hoàn tất trong suốt quá khứ vô tận, những nghiệp
này lẽ ra sẽ chín mùi trong kiếp kế hay bất cứ lúc nào sau
ñó, tất cả ñều trở thành vô hiệu nghiệp (ahosi-kamma) [191].
ðó là lý do tại sao ðức Phật nói:375
Nghiệp cũ ñã tiêu mòn,
Nghiệp mới không sanh khởi.
Nhàm chán kiếp lai sanh
Chủng tử dục ñoạn tận,
Giống như ngọn ñèn tắt.376
375
376

SuN.ii.1 ‘Ratana Sutta ’ (‘Kinh Châu Báu’) (cũng xem KhP.v.6)

Chú giải bài kinh Châu Báu này giải thích rằng mặc dù nghiệp quá khứ ñã
sanh và diệt, nghiệp ñó vẫn có khả năng vận chuyển một sự tục sanh, bởi vì
trong một phàm nhân chất ẩm ướt của ái (ta6hā-sineha, ái nhuận) chưa ñược
ñoạn trừ. Nhưng trong những người mà chất ẩm ướt của ái ñã khô cạn nhờ Ala-hán Thánh ðạo, nghiệp quá khứ ñó không còn khả năng tạo ra quả trong
tương lai, giống như hạt giống ñã bị thiêu rụi bằng lửa. Bất kỳ nghiệp nào họ
hiện ñang làm ñược gọi là ‘mới’, và không còn khả năng cho quả trong tương
lai, giống như một bông hoa không thể xuất hiện trên một cái cây ñã bị bứng
gốc, nghĩa là nó không thể cho bất kỳ quả nào nữa (‘Nghiệp mới không sanh
khởi’ hay không còn nghiệp hữu mới). Nghiệp như vậy ñã bị thiêu rụi, hạt
giống tái sanh ñã bị thiêu rụi (và SuNA trích dẫn: ‘nghiệp là thửa ruộng; thức
(tâm) là hạt giống’. Xem ghi chú cuối chương 313, Tập II). Và bởi vì không
còn ước muốn cho sự ‘phát triển’ (ñối với sự hiện hữu mới) chúng chết rụi
giống như ngọn ñèn này, và vượt qua lĩnh vực của khái niệm, chẳng hạn như
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ðến ñây, trước khi chúng ta tiếp tục bàn về những
vận hành của nghiệp, quý vị cần nhớ lại những gì chúng ta
ñã bàn về tâm trước ñây, nghĩa là quý vị cần nhớ lại những
vận hành của nghiệp theo chân ñế (sự thực cùng tột).
NGHIỆP NHIỀU KHÔNG THỂ TÍNH KỂ
ðức Phật giải thích rằng khi tâm tỉnh táo, trong một
cái búng tay, rất nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt giống như một
dòng sông chảy xiết: các tâm sanh lên theo chuỗi gọi là tiến
trình tâm (citta-vīthi),377và như vậy có nhiều tỷ tiến trình tâm
(trong một cái búng tay).
Con người sống trong cái chúng ta gọi là cõi dục giới
(kām-āvacara-bhūmi). Cõi dục giới bao gồm các ñịa ngục,
ngạ quỷ và a-tu-la giới, nhân giới và thiên giới. Cõi dục là
nơi năm căn xứ vật chất hoạt ñộng:
1. Khi một sắc xứ (rūp-āyatana) gặp một nhãn xứ
(cakkh-āyatana), thời nhãn thức (cakkhuviññā6a) sanh.
2. Khi một thanh xứ (sadd-āyatana) gặp một nhĩ xứ
(sot-āyatana), nhĩ thức (sota-viññā6a) sanh.
3. Khi một hương xứ (gandh-āyatana) gặp một tỷ
xứ (ghān-āyatana), tỷ thức (ghāna-viññā6a) sanh
4. Khi một vị xứ (ras-āyatana) gặp một thiệt xứ
(jivh-āyatana), thiệt thức (jivhā-viññā6a) sanh
5. Khi một xúc xứ (pho99habb-āyatana) gặp một
thân xứ (kāy-āyatana), thân thức (kāya-viññā6a)
‘sắc và vô sắc’. Ngọn ñèn ñề cập ở ñây là ngọn ñèn ñã bị rụi tắt khi ðức Phật
ñang nói. Cũng xem ví dụ hạt giống ñề cập ở ghi chú cuối chương 237, trang
575/Tập II.
377
ðể có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 79.
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sanh.
Những sự kiện này xảy ra theo tiến trình tâm gọi là
tiến trình ngũ môn (pañca-dvāra-vīthi).378 Cũng có căn xứ
thứ sáu gọi là ý xứ:
6. Khi một sắc xứ, hay thinh xứ, hương xứ, vị xứ,
xúc xứ, hay pháp xứ khác (dhamm-āyatana), gặp
ý xứ (man-āyatana), ý thức (mano-vinññā6a)
phát sanh.
Các tiến trình tâm qua ñó những sự kiện này xảy ra
gọi là tiến trình ý môn.379Trong mỗi tiến trình ý môn ấy có
bảy tốc hành tâm (javana). Nếu tốc hành tâm là bất thiện, nó
sẽ bao gồm tối thiểu mười sáu danh pháp (nāma-dhamma)
và tối ña hai mươi hai danh pháp; còn nếu là thiện (kusala),
nó sẽ bao gồm tối thiểu ba mươi hai và tối ña ba mươi lăm
danh pháp.380Trong mọi trường hợp, một trong những danh
pháp ấy là tư (cetanā), và chính tư ñó tạo thành nghiệp.381
Trong từ ngữ thực tiễn ñiều này có nghĩa là gì? Nó có
nghĩa rằng trong thời gian của chỉ một nghiệp ñặc biệt nào
ñó382, nhiều tỷ tư (cetanā) của các tốc hành thứ nhất ñã sanh
lên và diệt, nhiều tỷ tư của tốc hành thứ bảy ñã sanh lên và
diệt, và nhiều tỷ tư của năm tốc hành giữa ñã sanh lên và
diệt. Nói cách khác, trong thời gian của chỉ một nghiệp ñặc
biệt nào ñó, nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả của chúng trong
kiếp hiện tại này (hiện báo nghiệp) ñã sanh lên và diệt; nhiều
378

Xem bảng ‘5b: ‘Tiến Trình Ngũ Môn’ trang 294.
Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’, trang 297.
380
Danh pháp của những tốc hành tâm bất thiện: xem bảng 2a/2b/2c, trang
93/95/97; còn về các tốc hành tâm thiện: xem các bảng 3a/3b, trang 129/132
381
ðể biết thêm chi tiết, xem ‘Những Vận Hành của Tâm’ trang 79.
382
Về nguyên lý của sự ñồng nhất, xem ‘Nguyên Tắc ðồng Nhất’ trang
424/Tập II.
379
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tỷ tư có thể tạo ra quả của nó trong kiếp kế (sanh báo
nghiệp) ñã sanh lên và diệt; và nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả
của chúng trong một kiếp sống tương lai nào ñó, từ kiếp thứ
hai ñổ ñi (hậu báo nghiệp), ñã sanh lên và diệt.
ðiều này có nghĩa rằng trong suốt một ñời người,
chúng ta hoàn thành hàng tỷ nghiệp bất thiện và nghiệp
thiện, phải nói là hàng tỷ hàng tỷ lần. Thực vậy, chúng ta có
thể nhận ra rằng trong một ñời người, con số những nghiệp
bất thiện và thiện nghiệp mà chúng ta hoàn thành là ngoài
con số (không thể tính bằng con số). ðó là lý do vì sao, khi
ðức Phật nói về các chúng sanh trong ñịa ngục, Ngài thường
nói về việc bị hành hạ của họ trong nhiều trăm năm, nhiều
ngàn năm, và nhiều trăm ngàn năm. [192] Chẳng hạn, một
người ñồ tể giết bò kể như sanh kế của họ. Có thể hơn ba
mươi, bốn mươi hay thậm chí năm mươi năm người ấy giết
bò. Ở mỗi nghiệp ñặc biệt, hay mỗi lần người ấy giết bò,
những nghiệp bất thiện ñược tạo ra là không thể tính kể.
Cũng vậy, người có ñức tin hàng ngày cúng dường vật thực
ñến Tăng Chúng sẽ tạo ra vô số thiện nghiệp. Có thể người
ấy ñã thực hiện việc cúng dường như vậy trong hai mươi, ba
mươi, bốn mươi, hoặc năm mươi năm, hoặc nhiều hơn nữa.
Mỗi lần người ấy cúng dường, các thiện nghiệp ñược tạo ra
ở mỗi nghiệp ñặc biệt ñó sẽ là không tính kể.
Mặc dù con người và chư thiên sống trong cõi dục, họ
vẫn có thể hoàn thành nghiệp của cõi sắc và vô sắc giới. ðó
là lý do vì sao một người hoặc một vị chư thiên có thể nhập
vào một bậc thiền sắc giới hoặc vô sắc. Như ñã ñề cập ở
trước, nghiệp như vậy không thể là nghiệp bất thiện mà chỉ
là thiện nghiệp. Những tốc hành tâm của thiền ñược gọi là
ñáo ñại (mahaggata).
Khi chúng ta hoàn thành một nghiệp dục giới, sẽ có
nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt: chúng bao gồm nhiều ngàn
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triệu tiến trình tâm (citta-vīthi). Mỗi trong các tiến trình tâm
ấy có bảy tốc hành tâm. Nhưng con số những tốc hành tâm
ñáo ñại sanh lên và diệt khi một người nhập thiền khác nhau:
không có con số cố ñịnh. Con số này tuỳ thuộc vào việc
người ấy ở trong thiền chứng bao lâu.383Có thể chỉ vài tỷ tâm
sanh lên và diêt, và cũng có thể rất nhiều và rất nhiều tỷ tâm
sanh lên và diệt. Tuỳ theo sự quyết ñịnh của một người mà
chúng có thể sanh lên và diệt nối tiếp nhau trong một giờ,
hai giờ, thậm chí trong cả ngày, hay cả tuần. Tuy nhiên, khi
một người mới bắt ñầu nhập thiền thì chỉ một tiến trình tâm
an chỉ duy nhất với một tốc hành tâm thiền duy nhất sanh lên
và diệt, sau ñó họ chìm trở lại vào hữu phần.
Trong số các bậc thiền (jhānas) sắc giới và vô sắc
giới mà một người ñắc chứng, chỉ bậc thiền nào họ có thể
duy trì cho ñến sát-na cận tử mới tạo ra tái sanh trong cõi
Phạm Thiên; các thiền chứng còn lại kể như không còn kết
quả. Tuy nhiên, nếu một người ñã tu tập các bậc thiền ấy cho
sự chứng ñắc Niết-Bàn tối hậu, chúng sẽ trở thành những gì
ñược gọi là Ba-la-mật.
Chúng ta cũng cần nhớ rằng vòng tái sanh luân hồi
không có ñiểm khởi ñầu. ðiều này có nghĩa rằng mọi người
ñều ñã hoàn thành vô số các bất thiện nghiệp và thiện nghiệp
trong vô số những kiếp sống quá khứ. Song chúng ta cũng
cần phải nhớ rằng mặc dù trải qua vô lượng kiếp sống,
chúng ta ñã tạo vô số nghiệp, nhưng không phải tất cả những
nghiệp ấy ñều sẽ tạo ra quả của chúng. Như trên ñã nói,
không phải tất cả tốc hành tâm của một nghiệp ñều tạo ra

383

Con số các tâm hữu phần cũng khác nhau theo cách tương tự.
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quả.384

Kinh ðiển Pāji ñưa ra nhiều ví dụ cho thấy nghiệp
vận hành như thế nào. Và nếu chúng ta không hiểu ñúng
những vận hành của nghiệp, những ví dụ ấy ñôi khi có vẻ
hoang ñường hơn là sự thực. Nhưng khi chúng ta hiểu ñược
những vận hành của tâm và bằng cách ấy hiểu ñược những
vận hành của nghiệp, chúng ta sẽ rất dễ dàng hiểu ñược sức
mạnh cùng cực của những ác nghiệp và sức mạnh tối thượng
của những thiện nghiệp. Lúc ñó chúng ta sẽ khó mà không
tin những ví dụ về cách vận hành của nghiệp trong Kinh
ðiển Pāji ñược. Và, việc tin những gì ðức Phật nói, chẳng
hạn khi Ngài nói về các chúng sanh ñược thọ hưởng cực lạc
trên các cõi trời trong nhiều trăm ngàn năm, lúc ñó cũng trở
nên dễ dàng hơn ñối với chúng ta.[193]
Tất nhiên, nếu chúng ta phát triển ñược năng lực tuệ
tri các kiếp sống quá khứ, chúng ta sẽ tự mình thấy ñược
những vận hành của nghiệp, và loại trừ ñược bất kỳ hoài
nghi nào chúng ta có bằng chính sự biết và thấy của chúng
ta.
NHỮNG ðIỀU KIỆN CHO QUẢ HIỆN TẠI
ðến ñây tôi muốn bàn thêm về hiện báo nghiệp hay
nghiệp cho quả ngay trong kiếp sống này. Dưới những ñiều
kiện nào thì hiện báo nghiệp tạo ra quả của chúng, và dưới
những ñiều kiện nào thì hiện báo nghiệp mất hiệu lực? Như
ñã nói ở trên, hiện báo nghiệp ñược tạo ra bởi tư (cetanā)
của tốc hành thứ nhất: nó trở nên có hiệu lực khi ñược thoả
384

Vbh.A.xvi.10.810 ‘Dutiya-Bala-Niddeso' (“Giải Thích về Lực Thứ Hai’)
DD.xvi.2251-2254, và MA.II.iv.6 ‘Ahgulimāla-Sutta ’ (‘Kinh Ăn-gu-li-malá’)
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mãn hai ñiều kiện:385
1. Không
gặp
ñối
thủ
(pa9ipakkhehi
anabhibhūtatāya): ñó là, khi không có nghiệp
mạnh hơn áp ñảo nó.
2. Gặp những ñiều kiện thuận lợi (paccaya-visesena
pailaddha-visesatāya): ñó là, nghiệp ñược tạo ra
ấy là nghiệp thuộc loại cho quả (trong hiện tại)
như vậy.
Tuy nhiên, cho dù nó có thể gặp những ñiều kiện cần
thiết ñể chín mùi, và mặc dù nó hỗ trợ các hành phối hợp
hay các pháp tương ưng trong tương tục tốc hành,386 nó vẫn
ñược xem là yếu nhất trong các tốc hành tâm. ðiều này là
do, là tốc hành tâm thứ nhất, nó chỉ có một mình. Không
giống như sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, nó không có
các tốc hành tâm ñi trước ñể cho nó sức mạnh; nó cũng
385

Chi tiết này và những chi tiết sau ñược rút ra từ VsM.685 ‘KahhāVitara6a-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về ðoạn Nghi Thanh Tịnh’)
386
hỗ trợ các hành phối hợp hay các pháp tương ưng trong tương tục tốc hành:
nghiệp (kamma) là tư (cetanā), và tư là một tâm sở (cetasika). Một tâm sở
không thể sanh ñộc lập với tâm (citta), và một tâm cũng không thể sanh ñộc
lập với các tâm sở. Và các hành cần thiết cho một tâm sanh ít nhất phải có tám:
tâm, và bảy tâm sở biến hành (sabba-citta-sādhāra6a): 1) xúc (phassa), 2) thọ
(vedanā), 3) tưởng (saññā), 4) tư (cetanā), 5) nhất tâm (ek-aggatā), 6) mạng
quyền (jīvit-indriya), và 7) tác ý (manasikāra). Trong một sát-na tâm, tâm và
các tâm sở của nó hỗ trợ lẫn nhau, như hỗ tương duyên (aññām-añña
paccaya): chúng cùng sanh, cùng diệt, cùng bắt một ñối tượng, và cùng nương
một căn (trong những cõi hữu sắc thì hoặc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn,
thân căn hoặc ý căn; trong cõi vô sắc không có căn). ðó là lý do vì sao chúng
ñược gọi là các hành phối hợp hay các pháp tương ưng (sampayutta-dhamma).
Theo cách tương tự, nếu một trong các tâm sở cấu thành không có mặt, các
tâm sở còn lại cũng không thể sanh, và ñiều này cũng có nghĩa rằng tâm không
thể sanh. ðể biết thêm chi tiết, xem các bảng nói về ‘Sự Thành Tựu của
Nghiệp’.
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không ñược tăng cường sức mạnh bằng sự lập lại (āsevana).
Do ñó, qủa của nó ñược xem là yếu, và những ñiều kiện thoả
ñáng ñể nó chín mùi chỉ tìm thấy trong kiếp hiện tại. Giống
như một bông hoa ñơn thuần, nó chỉ chín mùi trong kiếp
hiện tại này: ví như bông hoa không tạo ra quả thế nào, loại
nghiệp này cũng không tạo ra một sự tái sanh trong tương lai
như vậy. Trái lại, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp có
ñược sức mạnh nhờ sự lặp lại. ðiều ñó có nghĩa rằng chúng
có thể tạo ra quả hoặc trong kiếp kế hoặc trong một kiếp
tương lai nào ñó sau kiếp kế, và chúng còn có sức mạnh ñể
tạo ra tái sanh ngay cả trong cõi ñịa ngục hoặc các cõi trời.
Hơn nữa, ñể cho nghiệp tạo ra quả ñược, nó cần phải
gặp những gì chúng ta gọi là sự thành tựu (sampatti, thường
dịch là thuận lợi) và thất bại (vipatti, thường dịch bất lợi).387
Nếu không gặp những ñiều kiện ấy, nó trở thành vô hiệu lực.
QUẢ HIỆN TẠI CỦA THIỆN NGHIỆP
Lấy thiện nghiệp bố thí (dāna) làm ví dụ. Nó có thể
trở thành hiện báo nghiệp tạo ra của cải vật chất trong kiếp
này[194]. Nhưng có bốn ñiều cần thiết phải ñược hoàn thành,
ñó là bốn loại cụ túc (sampadā, ñầy ñủ):388
1. ðối tượng cụ túc (vatthu-sampadā): ñối tượng
của sự cúng dường (người thọ nhận) phải là một
bậc Thánh A-la-hán hay Thánh Bất Lai có thể
387

Những ñiều kiện này có tám: sanh thú thuận lợi, sanh y thuận lợi, thời kỳ
thuận lợi, phương tiện thuận lợi; sanh thú bất lợi, sanh y bất lợi, thời kỳ bất lợi
và phương tiện bất lợi. xem giải thích ở ‘Sự Thành Tựu và Thất Bại’, trang
442/Tập II.
388
DhPA.x.17 “Sukha-Sāma6era-Vatthu’ (‘Chuyện Sa-Di Sukha’). Cũng xem
ví dụ tại ghi chú cuối chương 195, trang 562/Tập II.
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nhập thiền diệt (nirodha-samāpatti): sự diệt tạm
thời của danh và sắc do tâm sanh.389
2. Vật dụng cụ túc (paccaya-sampadā): Vật dụng
ñem cúng dường phải có ñược hợp theo Pháp, tức
là hợp với Chánh Ngữ (Sammā-Vācā), Chánh
Nghiệp (Sammā-Kammanta) và Chánh Mạng
(Sammā-Ājiva).
3. Tư cụ túc (cetanā sampadā): tư hay hay chủ ý của
thí chủ phải không bị ô nhiễm. Thí chủ phải có
một nội tâm hoan hỷ thực sự trước khi cúng
dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng
dường, không bị ô nhiễm bởi tham hay
sân,…không mong chờ ñáp trả ñiều gì từ người
thọ nhận.
4. ðức trọng cụ túc (gu6-ātereka-sampadā): người
thọ nhận phải là một bậc Thánh A-la-hán390 hay
Thánh Bất Lai vừ xuất khỏi thiền diệt (diệt thọ
tưởng ñịnh).
Nếu bốn loại cụ túc này có mặt, tư (cetanā) của tốc
hành tâm thứ nhất phối hợp với sự cúng dường có thể làm
nhiệm vụ như hiện báo nghiệp. Tuy nhiên một mình bốn yếu
tố này thôi chưa ñủ: người cúng dường hay thí chủ cũng cần
phải hoàn tất ñầy ñủ thiện nghiệp trong các kiếp sống quá
khứ nữa, ñó là, việc thực hành hạnh (carana).391ðặc biệt,
389

thiền diệt (diệt thọ tưởng ñịnh): thiền này có thể kéo dài ñến bẩy ngày, tuỳ
thuộc vào sự quyết ñịnh của một người. ðể biết rõ chi tiết, xem S.IV.vii.6
‘Dutiya Kāmabhū-Sutta ’, S.IV.II.ii.1 “Rahogata-Sutta ’, và VsM.xxiii.879
‘Nirodha-Samāpatti-Kathā’ (‘Luận Về Thiền Diệt’) PP.xxiii.43.
390
Bậc thánh A-la-hán ở ñây kể luôn chư Phật, vì lẽ các vị Phật cũng là các bậc
A-la-hán.
391
Xem ‘Hạnh’ trang 278.
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trong những kiếp quá khứ, thí chủ ñã từng làm những cúng
dường cao thượng, ñiều này chúng ta ñã bàn ở trước.392
Cái gì làm cho một sự bố thí hay cúng dường trở
thành cao thượng (uka99ha)? ðức Phật giải thích rằng một
bố thí hay cúng dường muốn trở thành cao thượng cần phải
hoàn thành năm pháp:393
1. Thí chủ phải là người giới ñức, ít nhất phải giữ
ñược ngũ giới.
2. Vật thí phải có ñược hợp theo Pháp: tức là hợp
với Chánh Ngữ (Sammā-Vācā), Chánh Nghiệp
(Sammā-Kammanta) và Chánh Mạng (SammāĀjiva).
3. Thí chủ phải có một nội tâm không cấu uế và
hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường,
không bị ô nhiễm bởi tham hoặc sân…, không
mong ñợi ñược ñáp trả từ người thọ nhận.
4. Thí chủ phải có ñức tin ñầy ñủ nơi quy luật của
nghiệp và quả của nghiệp.394
5. Người thọ nhận cũng phải là người giới ñức, một
người có giữ giới. Nếu giới của người thọ nhận có
thiền (jhāna), minh sát trí hoặc ðạo Quả trí kèm
theo, thời nó còn làm cho cúng dường của người
ấy thậm chí cao thượng hơn nữa.
CÁNH ðỒNG VÀNG
Kinh ðiển Pāji ñưa ra ví dụ về một cúng dường cho
392

Xem ‘2) Bố Thí Cao Thượng’ trang 136.
M.III.iv.12 ‘Dakkhi6ā-Vibhahga-Sutta ’ (‘Kinh Cúng Dường Phân Tích’)
394
ðiều này làm cho thiện nghiệp cúng dường trở thành tam nhân (có ñủ ba
nhân: vô tham, vô sân và vô si)
393
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quả hiện tại, trong cùng một kiếp sống: ñó là cúng dường
của Pua, cha của Uttarā-Nandamāta ở Rājagaha. Sự kiện
xảy ra trong thời ðức Phật của chúng ta:395
Pua và vợ là những người rất nghèo nhưng có ñức
tin sâu xa nơi Tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta). Một ngày lễ
hội nọ, mặc dù chủ của Pua ñã cho ông nghỉ một ngày,
nhưng Pua vẫn ñi ra ngoài cày ruộng, bởi vì ông quá
nghèo ñể nghỉ lễ.
Ngày ñó,Tôn giả Xá-lợi-phất vừa xuất khỏi thiền diệt
(nirodha-samāpatti). Và ngài quán sát thế gian với thiên
nhãn của mình ñể xem ai là người sẽ ñược lợi ích nhất từ
việc cúng dường vật thực cho ngài. Ngài thấy rằng Pua ñã
hoàn thành thiện nghiệp như vậy từ một tiền kiếp trước, rằng
nếu ông ta cúng dường vật thực ñến ngài, nghiệp quá khứ ñó
sẽ làm nhiệm vụ như thân y duyên396 (upanissaya-paccaya)
cho sự cúng dường ñể tạo ra quả báo trong kiếp này: Pua
sẽ trở thành một người giàu có, và sau ñó sẽ thực hiện một
cuộc ñại thí ñến ðức Phật và Chúng Tăng. Sau khi nghe bài
pháp khích lệ (tuỳ hỷ pháp) của ðức Phật ông và vợ sẽ trở
thành Thánh Nhập Lưu.
Vì thế, vào lúc thích hợp, Tôn giả Xá-lợi-phất mang
bát và y hai lớp (y Tăng-già-lê), ñi ñến chỗ Pua ñang cày
ruộng. Và rồi ngài ñứng ở một khoảng cách không xa lắm ñể
cho Pua có thể nhìn thấy ngài. Khi Pua nhìn thấy Tôn
giả Xá-lợi-phất (Sāriputta), ông rất lấy làm vui mừng, ngưng
cày, ông ñi tới gần Tôn giả, và quỳ xuống ñảnh lễ năm ñiểm
sát ñất với tâm cung kính và hoan hỷ. Lúc ñó Tôn giả Xá395

A.A.I.xiv.7 ‘Uttarā-Nanda-Mātā-Vatthu’ (‘Câu Chuyện về Uttarā, Mẹ của
Nada’)
396
Thân y duyên: trợ giúp bằng các nương nhờ. Thí dụ, người thiện tín thường
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lợi-phất hỏi ông xem có thể lấy nước mát ở ñâu. Pua nghĩ
chắc là Tôn giả muốn rửa mặt, vì thế ông làm một cây tăm
xỉa răng từ một loại dây leo gần ñó và dâng nó cho ngài.
Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất ñang chà răng, Pua lấy bát
và túi lọc nước của ngài, ñổ ñầy vào bát với nước trong mát
và ñược lọc một cách thích hợp, và ông cúng dường ñến Tôn
giả.
Sau khi rửa mặt xong, Tôn giả Xá-lợi-phất tiếp tục
lên ñường ñi khất thực. Lúc ấy, ý nghĩ này khởi lên với
Pua: ‘Tôn giả chưa bao giờ ñến ñây theo cách này, có lẽ
hôm nay ngài ñến ñây vì lơị ích của ta chăng. Ước gì vợ
mình có mặt ở ñây với vật thực, ñược cúng dường vật thực
ấy cho ngài thì sẽ là ñiều tốt ñẹp biết bao!’
Lúc bấy giờ vợ của Pua cũng ñang trên ñường
mang thức ăn cho chồng, và gặp Tôn giả Xá-lợi-phất. Bà
nghĩ: ‘ðôi khi ta có thức ăn ñể cúng dường, nhưng lại không
có người thọ nhận; ñôi khi có người thọ nhận, nhưng do
mình nghèo quá không có thức ăn ñể dâng cúng. Hôm nay ta
may mắn làm sao, vừa có Tôn giả Xá-lợi-phất là người thọ
nhận lại vừa có thức ăn này ñể cúng dường!397Vì thế, với
tâm tràn ñầy vui sướng, bà cúng dường thức ăn ñến Tôn giả
Xá-lợi-phất. Rồi bà lại quay trở về nhà, làm thức ăn mới, và
mang nó ra ruộng cho chồng. Pua vô cùng hoan hỷ khi
nghe việc bà cúng dường vật thực ñến Tôn giả Xá-lợi-phất.
Ông ăn cơm rồi nằm nghỉ.
Khi thức dậy, ông thấy cánh ñồng mình cày ban nãy
ñã biến thành vàng. Ông ñem sự việc trình lên ñức vua, vua
liền cho những chiếc xe bò ñi gom vàng về. Nhưng ngay
khi lính của vua vừa chạm vào vàng, nói rằng ñây là vàng
397

Trong quá khứ, ñối tượng cụ túc không có, hoặc vật dụng cụ túc không có:
ngày hôm nay cả bốn pháp cụ túc ñều có mặt.
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của ñức vua, vàng ấy biến thành ñất. Vì thế vàng ñược gom
lại nhân danh Pua, và ñức vua ñã trao tặng ông tước hiệu
Bahu-Dhana-Sehi (Bá Hộ ða Sản). Pua cho xây một căn
nhà và vào ngày tân gia, ông tổ chức một cuộc lễ ñại thí ñến
ðức Phật và Chúng Tăng. Và với pháp thoại tuỳ hỷ của ðức
Phật,398 Pua, vợ và Uttarā, con gái ông ta trở thành Thánh
Nhập Lưu.
Ở ñây,
1. Pua và vợ là những người giới ñức.
2. Vật cúng dường của họ có ñược hợp theo Pháp.
3. Họ có tâm trong sạch, không uế nhiễm và thực sự
hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường.
4. Họ có ñức tin mãnh liệt nơi nghiệp và quả của
nghiệp,
Và
5. Người thọ nhận,Tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta),
là một bậc Thánh A-la-hán vừa xuất khỏi diệt thọ
tưởng ñịnh. Giới của ngài rất hoàn hảo, vì ngài ñã
ñắc A-la-hán Thánh ðaọ và Thánh Quả Trí.
Tuy nhiên, yếu tố quyết ñịnh vẫn là: Pua và vợ của
ông ta trong một kiếp quá khứ ñã hoàn tất một thiện nghiệp
cao thượng, và nghiệp ñó giờ ñây chín mùi hỗ trợ cho
nghiệp cúng dường ñến Tôn giả Xá-lợi-phất hiện tại của họ:
nghiệp quá khứ ñó là thân y duyên (upanissaya-paccaya).
398

Bài pháp khích lệ: pháp thoại ñược thuyết sau một cuộc lễ bố thí, như
trường hợp ở ñây, pháp thoại này trong Pāi gọi là anumodana (tuỳ hỷ pháp):
modana có nghĩa là hoan hỷ; anu (Hán dịch tuỳ) là lập ñi lập lại. Như vậy anumodana là một bài pháp thoại có ý ñịnh khích lệ, làm cho phấn chấn tâm của
những người cúng dường với sự hoan hỷ liên tục (lập ñi lập lại hay tuỳ hỷ),
nhờ ñó mà tăng trưởng thiện nghiệp và phước báu trong việc làm phước của
họ, nhất là làm cho phước sự ấy ñáng ghi nhớ hơn.
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Do sự có mặt của các ñiều kiện thoả ñáng, tư (cetanā) của
tốc hành tâm thứ nhất trong tiến trình tâm ý môn của Pua
khi ñang cúng dường ñến Tôn giả Xá-lợi-phất ñã tạo ra một
quả lớn ngay trong kiếp ñó. ðây là hiện báo nghiệp (di99hidhamma-vedanīya-kamma).[195]
Có thể quý vị sẽ cảm thấy khó tin câu chuyện này;
quả hiện tại của nghiệp mà Pua làm có vẻ như quá hoang
ñường hơn là thực. Tuy nhiên kết quả ấy là sự thực chứ
không có gì hoang ñường. Nếu chúng ta so sánh nó với quả
có thể sẽ chín mùi như sanh báo nghiệp: tức như nghiệp
ñược cảm thọ quả vào lúc tái sanh (quả của tư thuộc tốc
hành tâm thứ bảy), thì hiện báo nghiệp thực sự chỉ là một
quả không ñáng kể. Tại sao? Bởi vì nếu nghiệp cúng dường
của Pua chín mùi vào thời cận tử (mara6a-kāle), nó sẽ tạo
ra tái sanh trong cõi chư thiên, với những thiên lạc thù thắng
và thọ mạng lâu dài của một vị chư thiên:399một cánh ñồng
vàng dù ñem lại sự giàu sang cho con người nhưng chỉ với
tuổi thọ ngắn ngủi (của kiếp người), thì không thể có sự so
sánh. Cúng dường của Pua cũng có thể chín mùi như hậu
báo nghiệp (aparāpariya-vedanīya-kamma), tức như nghiệp
cảm thọ quả trong một kiếp sống nào ñó trong tương lai (từ
kiếp thứ hai ñổ ñi), vốn là quả của tư (cetanā) trong năm tốc
hành tâm giữa. Trong trường hợp ñó, nó sẽ tạo ra những kết
quả thù thắng trong rất nhiều kiếp sống tương lai. Như vậy,
cánh ñồng vàng mà Pua có ñược khi làm người cũng
không thể ñem so sánh ở ñây.
Tất cả những kết quả to lớn này có thể phát sanh là
nhờ ông ñã hoàn thành hàng tỷ thiện nghiệp trước, trong và
sau phước sự cúng dường của ông ñến Tôn giả Xá-lợi-phất.
399

ðể biết sự giải thích của ðức Phật về thọ mạng của chư thiên, xem ghi chú
cuối chương 193, trang 561.
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Quý vị hãy ghi nhớ những vận hành của tâm này. Trong cõi
dục (kām-āvacara-bhūmi) của chúng ta, chỉ một cái búng tay
ñã có rất nhiều ngàn tỷ tâm sanh và diệt: những tâm này bao
gồm nhiều tỷ tiến trình tâm. Mỗi tiến trình trong những tiến
trình tâm này ñều có bảy tốc hành tâm (javana). Và mỗi tốc
hành tâm ấy ñều ñược phối hợp với tư (cetanā): chính tư tạo
ra nghiệp. Nếu quý vị nhớ ñiều này, quý vị có thể hiểu ñược
Pua ñã hoàn thành ñược rất nhiều thiện nghiệp như thế
nào, và câu chuyện cánh ñồng vàng sẽ trở nên dễ hiểu
hơn.[196]
QUẢ HIỆN TẠI CỦA BẤT THIỆN NGHIỆP
TÔN GIẢ ĂNG-GU-LI-MA-LÁ
Hiện báo nghiệp cũng có thể là bất thiện. Chẳng hạn
trường hợp của Ăng-gu-li-ma-lá (A®gulimāla)400. Ông từng
là tướng cướp trong vương quốc Kosala của Vua Ba-tư-nặc
(Pasenadi), và ñã giết rất nhiều người. Thế nhưng, một hôm
ðức Phật, với thiên nhãn của ngài, thấy rằng Ăng-gu-li-malá ngày hôm ñó hoặc sẽ giết mẹ của mình, hoặc, nếu ðức
Phật ñi ñến gặp ông, ông sẽ xuất gia làm Tỳ-kheo. Và thấy
rằng A®gulimāla có ñủ ba-la-mật ñể trở thành một bậc
Thánh A-la-hán trong kiếp ñó, ðức Phật ñã thân hành ñi tới
gặp ông. A®gulimāla xuất gia, và thọ trì tăng thượng tam
học, ñó là tăng thượng giới học (giữ giới Pātimokkha của vị
Tỳ-kheo), tăng thượng tâm học (hành thiền ñịnh) và tăng
thượng tuệ học (hành thiền minh sát).
Lúc bấy giờ, Vua Pasenadi ñang cố gắng ñể bắt tướng
400
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cướp A®gulimāla. Nhưng khi thấy Ăng-gu-li-ma-lá ñã trở
thành một vị Tỳ-kheo thanh tịnh với ðức Phật kể như bậc
ðạo sư, Vua Pasenadi yên tâm và hứa sẽ cung cấp cho ông
bốn món vật dụng: y phục, thực phẩm, thuốc trị bệnh, và chỗ
ở. Như vậy, việc xuất gia của Tôn-giả A®gulimāla với ðức
Phật là kết quả của hiện báo nghiệp.
Sau ñó, dưới sự chỉ dẫn của ðức Phật, Tôn-giả
A®gulimāla ñắc ðạo Quả A-la-hán. Ngày hôm sau, khi ñi
vào kinh thành Sāvatthī ñể khất thực, dân chúng trong kinh
thành ñã tấn công ngài. Họ không thể quên những gì mà ngài
ñã làm khi còn là tướng cướp A®gulimāla, nên, người thì
ném ñá, người ném gậy, và người ném những mảnh sành,
khiến cho bình bát của ngài bị bể, và y áo bị rách nát. Khi
ðức Phật nhìn thấy ñiều ñó, Ngài nói với A®gulimāla:
Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham
nhẫn, này Bà-la-môn!
Ông ñang cảm thọ quả hiện tại của những
nghiệp mà lẽ ra ông sẽ phải bị hành hạ trong nhiều
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong ñịa
ngục vì nghiệp ñó!
Ở ñây, ðức Phật ñang giải thích cho ông biết rằng
việc tấn công ñó chẳng qua là quả hiện tại của ác nghiệp
A®gulimāla ñã làm trong kiếp này. Nếu nghiệp ñó cho quả
của nó như sanh báo nghiệp, hoặc hậu báo nghiệp, ông sẽ bị
tái sanh vào ñịa ngục, và phải chịu khổ trong nhiều ngàn
năm. Nhưng vì ông ñã ñắc A-la-hán Thánh Quả, ác nghiệp
quá khứ ñã trở thành vô hiệu lực, sanh báo nghiệp và hậu
báo nghiệp không còn nữa: nó chỉ có thể có hiệu lực trong
kiếp này (hiện báo nghiệp) như bị mọi người tấn công vậy
thôi.
NGƯỜI ðỒ TỂ
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Ví dụ khác của hiện báo nghiệp bất thiện là trường
hợp của người ñồ tể ở kinh thành Sāvatthi.401Ông chuyên
giết bò, chọn những miếng ngon nhất cho mình và gia ñình,
và ñem bán phần còn lại. Giết bò là kế sinh nhai của ông
suốt năm mươi lăm năm. Ông không bao giờ ăn cơm trừ khi
có thịt bò kèm theo.
Ngày nọ, sau khi ñã chấm dứt công việc hàng này của
mình, trời còn sáng, ông ñưa cho vợ miếng thịt bò ñể nấu
bữa ăn tối, còn ông ñi ra hồ tắm. Trong lúc ấy, một người
bạn của ông ñến, và mặc dù vợ người ñồ tể ñã can ngăn,
người bạn này vẫn lấy miếng thịt bò dành cho bữa ăn tối của
ông ñi.
Khi người ñồ tể tắm xong quay lại, phát hiện ra rằng
bữa tối của ông không có gì cả, ông cầm lấy con dao, và ñi
ra nhà sau chỗ một con bò ñang bị cột. Người ñồ tể ñưa tay
vào miệng bò, kéo cái lưỡi của nó ra, dùng dao cắt ñứt tận
cuống, và ñi trở lại nhà trong. Ông nướng cái lưỡi bò trên vỉ
than, bỏ nó trên cơm nóng, và ngồi xuống ăn. Trước tiên ông
ăn một muỗng cơm ñầy, và một miếng thịt (lưỡi) bò. Ngay
lúc ấy, lưỡi của ông bị cắt ñoạn lìa tận cuống, rơi khỏi miệng
và xuống ñĩa cơm ông ñang ăn. Rồi, với máu tuôn ra từ
miệng, ông chạy ra sân, bò quanh trên ñất, và kêu rống lên
như một con bò. Nghiệp cắt lưỡi bò của ông ñã làm nhiệm
vụ như hiện báo nghiệp, và tạo ra một quả khổ khủng khiếp
ngay trong hiện tại.
Sau khi bò quanh sân vài vòng và rống lên như bò,
ông chết. Do ñã giết bò trong năm mươi năm, sanh báo
nghiệp khiến ông phải tái sanh vào A-tỳ ðịa Ngục (Avīcī).
Và số phận dành cho ông là phải cảm thọ những khổ ñau
401
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khủng khiếp trong ñại ñịa ngục ấy trong một thời gian rất dài
bởi vì vô số những sanh báo nghiệp bất thiện khác, cũng như
vô số những hậu báo nghiệp khác giờ ñây gặp ñược những
ñiều kiện thoả ñáng ñể chín mùi: vòng tái sanh luân hồi thì
không có khởi ñầu (vô thỉ), vì thế mỗi người chúng ta ñều ñã
hoàn thành rất nhiều ác nghiệp. Khi những ñiều kiện có mặt,
ác nghiệp từ những kiếp quá khứ ñó sẽ chín mùi, và cái khổ
của một người ñược kéo dài thêm lên.
ðôi khi, một chúng sanh trong ñịa ngục hết nghiệp
(nghiệp tạo ra tái sanh trong ñịa ngục) và họ chết tại nơi ấy.
Nhưng họ vẫn không thoát khỏi ñịa ngục vì một hậu báo
nghiệp khác của cùng nghiệp ñó sẽ tạo ra quả trong ñịa ngục
trở lại, và ñiều này cứ tiếp diễn mãi như vậy402. Thậm chí
khi họ thoát khỏi ñịa ngục và ñược tái sanh làm ngạ quỷ,
nghiệp ấy cũng vẫn làm nhiệm vụ như hậu báo nghiệp, khiến
cho họ, trong thân ngạ quỷ, cũng bị hành hạ theo cách nào
ñó tương tự như thế.[197]
ðến ñây kết thúc phần bàn luận của chúng tôi về
nghiệp phân theo thời gian cho quả: hiện báo nghiệp, sanh
báo nghiệp, hậu báo nghiệp, và vô hiệu (lực) nghiệp. Tuy
nhiên ñể có một bức tranh toàn diện, chúng ta cũng cần hiểu
rằng bốn loại nghiệp ấy vận hành qua ba giai ñoạn: quá khứ,
hiện tại và tương lai.
NHỮNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI - VỊ LAI
Trong một tương tục danh sắc, luôn luôn có nghiệp
quá khứ, nghiệp hiện tại, và trừ phi một người ñạt ñến A-la402

ðây là một ví dụ cho thấy nghiệp tạo ra kiết sanh thức cũng có thể là từ một
kiếp quá khứ khác như thế nào. Xem lời giải thích của ðức Phật ở ghi chú 410
trang 341 .
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hán Thánh Quả, bằng không nghiệp tương lai cũng luôn luôn
có. Như vậy, tuỳ theo quả, chúng ta có sáu vận hành của
nghiệp qua khứ, bốn vận hành của nghiệp hiện tại, và hai
vận hành của nghiệp tương lai.
SÁU VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP QUÁ KHỨ
Vô Ngại Giải ðạo (Pa9isambhidā-Magga), một bộ
luận do Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết, mô tả sáu vận hành của
nghiệp quá khứ (atīta-kamma)403 như sau:
[1] ðã có nghiệp, ñã có quả của nghiệp.
[2] ðã có nghiệp, ñã không có quả của nghiệp.
[3] ðã có nghiệp, có quả của nghiệp.
[4] ðã có nghiệp, không có quả của nghiệp.
[5] ðã có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp.
[6] ðã có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp.
Chúng ta sẽ cố gắng ñể thấy mối liên quan giữa cách
mô tả này với các loại nghiệp khác nhau mà ở trên chúng ta
ñã bàn, ñó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo
nghiệp, và vô hiệu nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, QUẢ QUÁ KHỨ
Vận hành thứ nhất của nghiệp: nghiệp quá khứ có quả
quá khứ. Như thế nào? Trong những kiếp sống quá khứ, một
người ñã hoàn tất vô số sanh báo nghiệp thiện và sanh báo
nghiệp bất thiện: chúng là tư (cetanā) của các tốc hành tâm
thứ nhất của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy ñã gặp ñược
403
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ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng trong cùng kiếp
sống ñó.
Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ và trung tính ñã
phát sanh liên quan với một nghiệp nào ñó trong một kiếp
quá khứ có thể là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ, những
cảm thọ phát sanh liên quan với một hành nghiệp bố thí
(dāna) trong cùng kiếp quá khứ ñó, hoặc liên quan với hành
nghiệp giữ giới (Sīla) hoặc tu thiền (bhāvanā). Ví dụ khác là
sự khởi lên của một trong ba Tâm ðạo thấp (Magga CittaTu-ñà hoàn ðạo, Tư-ñà-hàm ðạo, A-na-hàm ðạo) trong
một kiếp quá khứ: quả của những tâm ñạo ấy xuất hiện
trong sát-na tâm kế như những Tâm Quả (Phala Citta).
Cũng vậy, trong vô lượng kiếp quá khứ, một người ñã
hoàn tất không thể tính kể những sanh báo nghiệp thiện và
sanh báo nghiệp bất thiện: chúng là tư của những tốc hành
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy ñã gặp ñúng
ñiều kiện ñể tạo ra quả của chúng trong kiếp tiếp theo, tức
kiếp kế liền sau kiếp ñó. Lại nữa, nếu trong một kiếp quá
khứ, một tư (cetanā) như vậy tạo ra kiết sanh thức và danh
sắc của kiếp kế, thời những tư còn lại của những tốc hành
tâm thứ bảy của nghiệp ñó hoặc trở thành vô hiệu lực, hoặc
sẽ hỗ trợ các uẩn ấy trong suốt kiếp kế, như kéo dài thọ
mạng và khổ ñau của một người trong cảnh giới ñịa ngục,
ngạ quỷ…, hay kéo dài hạnh phúc của họ trong cõi nhân loại
hoặc chư thiên.
Thêm nữa, trong vô lượng kiếp quá khứ, một người
ñã hoàn tất không thể tính kể những hậu báo nghiệp thiện và
hậu báo nghiệp bất thiện: chúng là tư (cetanā) của năm tốc
hành tâm giữa của mỗi nghiệp. Những nhiệp ấy ñã gặp ñược
những ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng trong
một kiếp quá khứ nào ñó sau kiếp kế trong quá khứ.
Trong những trường hợp trên, nghiệp thuộc quá khứ,
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và ñã hoàn thành quả của nó; quả của nó cũng thuộc quá
khứ, và ñã hoàn thành xong nhiệm vụ. Như vậy nghiệp ñã có
mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó cũng ñã có
mặt và chấm dứt trong quá khứ. Như trong Vô Ngại Giải
ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: ðã có nghiệp, ñã có quả
của nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, KHÔNG CÓ QUẢ QUÁ KHỨ
Vận hành thứ hai của nghiệp: nghiệp quá khứ không
có quả quá khứ. ðó là, vào cuối của mỗi kiếp sống, tất cả
hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp nào không gặp những
ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng ñều trở thành vô
hiệu lực.
Chẳng hạn, với việc tái sanh trong cõi chư thiên hoặc
cõi nhân loại trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo
nghiệp từ kiếp trước lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong
một cõi khổ ñã không gặp những ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo
ra quả như vậy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối kiếp
sống ñó. Tuy nhiên, với sự chứng ñắc Nhập Lưu Thánh ðạo,
hay Nhất Lai Thánh ðạo trong kiếp quá khứ, tất cả những
sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp ñã ñược hoàn tất trước
ñạo chứng ấy và những nghiệp sau ñó lẽ ra có thể tạo ra quả
của chúng trong một cõi khổ ñều lập tức trở thành vô hiệu
nghiệp. Cũng vậy, với việc tái sanh trong cõi sắc giới và vô
sắc giới trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo
nghiệp từ kiếp trước lẽ ra ñã có thể tạo ra quả của chúng
trong cõi dục giới, ñều trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối
kiếp sống ñó. Và với việc chứng ñắc Bất Lai Thánh ðạo
trong quá khứ, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp mà
sau ñó lẽ ra ñã có thể tạo ra quả của chúng trong cõi dục
giới, ñều lập tức trở thành vô hiệu nghiệp.

Pa-Auk Tawya Sayadaw

331

Trong những trường hợp này, nghiệp thuộc quá khứ,
và ñã hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả của nó thì vô hiệu
lực, và kể như ñã không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như
vậy, nghiệp ñã có mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả
của nó thì không hề có mặt. Như trong Vô Ngại Giải ðạo
(Pa9isambhidā-Magga) nói: ðã có nghiệp, ñã không có
quả của nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, QUẢ HIỆN TẠI
Vận hành thứ ba của nghiệp: nghiệp quá khứ có một
quả hiện tại: ngay trong kiếp sống này. ðó là, trong kiếp
trước, một người ñã hoàn tất vô số kể những sanh báo
nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư (cetanā) của tốc hành
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy bây giờ gặp
ñược ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng ngay
trong kiếp này.
Cũng vậy, trong quá khứ, một người ñã hoàn tất vô số
kể những hậu báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư
(cetanā) của năm tốc hành tâm giữa của mỗi nghiệp. Những
nghiệp ấy bây giờ gặp ñược ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra
quả của chúng ngay trong kiếp này.
Trong những trường hợp như vậy, nghiệp thuộc quá
khứ, và ñã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó trổ ở hiện
tại và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp ñã có
mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó có mặt và
chấm dứt trong hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải ðạo
(Pa9isambhidā-Magga) nói: ðã có nghiệp, có quả của
nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, KHÔNG CÓ QUẢ HIỆN TẠI
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Vận hành thứ tư của nghiệp: nghiệp quá khứ không
có quả hiện tại. ðó là, vào cuối của kiếp sống này, tất cả
sanh báo nghiệp từ kiếp trước không gặp ñược những ñiều
kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng trong kiếp này trở
thành vô hiệu nghiệp.404
Chẳng hạn, với việc tái sanh trong cõi nhân loại hoặc
một cõi chư thiên nào ñó trong kiếp này, tất cả sanh báo
nghiệp từ kiếp trước vốn có thể tạo ra quả của chúng trong
một cõi khổ nhưng ñã không gặp những ñiều kiện thoả ñáng
404

Thiền sư Pa Auk Sayadaw ñưa ra hai ví dụ rõ ràng. Ví dụ thứ nhất là Tôn
giả ðề-bà-ñạt-ña: ông bị tái sanh vào ñịa ngục vì ñã phạm tội chia rẽ Tăng (phá
hoà hợp tăng), một nghiệp ñược xem là nặng nhất trong năm trọng nghiệp bất
thiện. Và vì lẽ những trọng nghiệp ấy là sanh báo nghiệp, nên trọng nghiệp bất
thiện với ác ý làm cho ðức Phật chảy máu của ông, cũng như thiện nghiệp về
thiền, và các sanh báo nghiệp thiện và bất thiện khác, mất hết khả năng cho
quả tái sanh của chúng. Tuy nhiên nếu chúng gặp những ñiều kiện thoả ñáng,
chúng sẽ làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và ñoạn nghiệp trong
kiếp kế ở ñịa ngục của ông. Nếu chúng không gặp những ñiều kiện thoả ñáng,
chúng sẽ trở thành vô hiệu lực vào cuối kiếp sống kế. Nhưng tiềm lực hậu báo
(quả bất ñịnh) của những nghiệp ấy (và của bất cứ thiện nghiệp và bất thiện
nghiệp nào thuộc quá khứ bất tận) vẫn có thể làm nhiệm vụ như sanh nghiệp,
trì nghiệp, chướng nghiệp và ñoạn nghiệp cho ñến khi ông ñắc Bát-Niết-Bàn
như một vị Phật ðộc Giác, ở cuối của một trăm ngàn ñại kiếp: xem thêm ‘Tôngiả ðề-bà-ñạt-ña’, trang 305. Ví dụ thứ hai là Phạm Thiên Sá-hăm-pá-tí
(Brahma Sahampati): ông là một người chuyên dùng sơ thiền, và một khi sơ
thiền này ñã cho ông tái sanh trong Phạm Thiên giới: tất cả những bậc thiền
còn lại mà ông ñắc, kể cả sơ thiền (trong các ñề mục khác), trở thành vô hiệu
lực. Tuy nhiên khả năng như một pháp hỗ trợ Ba-la-mật của chúng không bị
vô hiệu. Cũng vậy, các thiện nghiệp thiền khác của quá khứ, cũng như các
thiện nghiệp dục giới, như bố thí, trì giới, và thiền chỉ (trước khi ñắc thiền), và
việc thực hành minh sát, ñã hoàn thành trong kiếp ñó và các kiếp trước, có thể
làm nhiệm vụ như Ba-la-mật, tăng cường cho các thiện nghiệp khác, và làm
chướng ngại hoặc ngăn chặn các bất thiện nghiệp: xem thêm ‘Brahmā
Sahampati’, trang 357, và ‘Bất Lai’ cuối Tập II)
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ñể tạo ra quả ấy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của
kiếp này. Tuy nhiên, với sự chứng ñắc Nhập Lưu Thánh ðạo
hay Nhất Lai Thánh ðạo, tất cả sanh báo nghiệp vốn có thể
tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ngay kiếp này lập
tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy, với sự tái sanh trong
cõi sắc giới hoặc vô sắc giới trong kiếp này, tất cả sanh báo
nghiệp từ kiếp trước vốn có thể tạo ra quả của chúng trong
dục giới ngay kiếp này trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối
kiếp sống này. Và với sự chứng ñắc của Bất-Lai Thánh ðạo
trong kiếp trước, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp
vốn có thể tạo ra quả của chúng trong dục giới ngay kiếp này
lập tức trở thành vô hiệu nghiệp.
Trong những trường hợp nêu trên, nghiệp thuộc về
quá khứ, và ñã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó ñã vô
hiệu lực, và kể như không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như
vậy nghiệp ñã có mặt và chấm dứt hay diệt trong quá khứ;
quả của nghiệp ñã không có mặt. Như trong Vô Ngại Giải
ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: (ðã) có nghiệp, nhưng
không có quả của nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, QUẢ TƯƠNG LAI
Vận hành thứ năm của nghiệp: nghiệp quá khứ không
có quả tương lai. ðó là, trong các kiếp quá khứ, một người
ñã hoàn thành những hậu báo nghiệp thiện và hậu báo
nghiệp bất thiện. Những nghiệp ñó nếu gặp những ñiều kiện
thoả ñáng sẽ tạo ra quả của nó trong kiếp kế, hay một kiếp
nào sau ñó. Như vậy nghiệp ở quá khứ, và ñã hoàn thành
xong nhiệm vụ; quả của nó thì ở trong tương lai, song vẫn
phải ñược cảm thọ, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Nghiệp ñã có mặt và chấm dứt trong một kiếp quá khứ nào
ñó; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong tương lai. Như

334

Vận Hành của Nghiệp

trong Vô Ngại Giải ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: (ðã)
có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp.
NGHIỆP QUÁ KHỨ, KHÔNG CÓ QUẢ TƯƠNG LAI
Vận hành thứ sáu của nghiệp: nghiệp quá khứ không
có quả tương lai. ðó là, với sự chứng ñắc Nhập Lưu Thánh
ðạo, hay Nhất Lai Thánh ðạo trong một kiếp quá khứ hay
kiếp này, tất cả những hậu báo nghiệp mà trong tương lai lẽ
ra có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ trở thành
vô hiệu nghiệp. Với sự chứng ñắc của Bất Lai Thánh ðạo
trong một kiếp quá khứ hay kiếp này, tất cả những hậu báo
nghiệp mà trong tương lai lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng
trong cõi dục trở thành vô hiệu nghiệp. Và với sự chứng ñắc
của A-la-hán Thánh ðạo trong kiếp này, sẽ không còn ñời
sống tương lai nữa, có nghĩa là vào lúc Bát-Niết-Bàn ở cuối
của kiếp sống này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp
sẽ tuyệt ñối không còn hiệu lực.
Trong những trường hợp này, nghiệp thuộc về quá
khứ, và ñã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó ñã trở
thành vô hiệu lực, và kể như không hoàn thành nhiệm vụ của
nó. Như vậy, nghiệp có mặt và chấm dứt trong một kiếp quá
khứ nào ñó; quả của nó sẽ không bao giờ có mặt. Như trong
Vô Ngại Giải ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: (ðã) có
nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp.’
BỐN VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP HIỆN TẠI
Vô Ngại Giải ðạo (Pa9isambhidā-Magga) cũng mô tả
bốn vận hành của nghiệp hiện tại (paccuppanna-kamma)
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như sau:
[1] Có nghiệp, có quả của nghiệp
[2] Có nghiệp, không có quả của nghiệp.
[3] Có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp.
[4] Có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp.
Chúng ta sẽ cố gắng ñể thấy xem những vận hành này
liên quan với sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, và hậu báo
nghiệp như thế nào.
NGHIỆP HIỆN TẠI, QUẢ HIỆN TẠI
Vận hành thứ nhất của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện
tại có một quả hiện tại (ngay trong kiếp này). ðó là, trong
kiếp này, một người ñã hoàn thành vô số những hiện báo
nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư (cetanā) trong những
tốc hành tâm thứ nhất của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy sẽ
gặp ñược những ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng
trong kiếp này.
Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ, và trung tính
khởi lên trước, trong và sau một nghiệp nào ñó trong kiếp
này có thể là quả của hiện báo nghiệp: ví dụ như những cảm
thọ phát sanh liên hệ với một hành ñộng bố thí (dāna), hay
liên quan tới việc giữ giới, hành thiền, trong kiếp này. Ví dụ
khác là sự sanh khởi của một Tâm ðạo (Magga-Citta) trong
kiếp này: quả của tâm ñạo ấy sẽ phát sanh ngay sát-na tâm
kế như Tâm Quả (Phala-Citta) trong kiếp này.
Trong những trường hợp như vậy, nghiệp thuộc hiện
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả cũng thuộc hiện tại,
và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Cả hai cùng có mặt và chấm
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dứt trong kiếp hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải ðạo
(Pa9isambhidā-Magga) nói: Có nghiệp, có quả của nghiệp.
NGHIỆP HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ QUẢ HIỆN TẠI
Vận hành thứ hai của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại
không có quả hiện tại. Vào cuối kiếp sống này, tất cả những
hiện báo nghiệp nào không gặp ñược ñiều kiện thoả ñáng ñể
tạo ra quả của chúng trong kiếp này ñều trở thành vô hiệu
nghiệp.406
Ở ñây, nghiệp thuộc hiện tại, và ñã làm xong nhiệm
vụ, quả của nó ñã vô hiệu lực, và kể như không hoàn thành
nhiệm vụ của nó. Nghiệp ñã có mặt và chấm dứt trong kiếp
này; quả của nó không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại
Giải ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: Có nghiệp, không có
quả của nghiệp.
NGHIỆP HIỆN TẠI, QUẢ TƯƠNG LAI
Vận hành thứ ba của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại
có một quả trong tương lai. Trong kiếp sống này, một người
ñã hoàn thành vô số những sanh báo nghiệp thiện và bất
thiện: chúng là tư (cetanā) trong các tốc hành tâm thứ bảy
của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy khi gặp những ñiều kiện
thoả ñáng sẽ tạo ra quả của chúng trong kiếp sau, kế kiếp
hiện tại.
Cũng vậy, trong kiếp sống này, một người ñã hoàn
thành vô số hậu báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư
(cetanā) trong năm tốc hành tâm giữa của mỗi nghiệp.
406
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Những nghiệp ấy khi gặp những ñiều kiện thoả ñáng sẽ tạo
ra quả của chúng trong một kiếp tương lai nào ñó sau kiếp
kế (tức từ kiếp thứ hai ñổ ñi).
Trong những trường hợp kể trên, nghiệp thuộc hiện
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả nằm trong tương lai,
chưa ñược trải nghiệm, chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ có
mặt và chấm dứt trong tương lai. Như trong Vô Ngại Giải
ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: Có nghiệp, sẽ có quả của
nghiệp.
NGHIỆP HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ QUẢ TƯƠNG LAI
Vận hành thứ tư của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại,
không có quả tương lai. Cuối của kiếp sống kế, tất cả sanh
báo nghiệp từ kiếp này không gặp ñược những ñiều kiện
thoả ñáng ñể tạo ra quả của chúng trong kiếp kế ñều trở
thành vô hiệu nghiệp.
Chẳng hạn, với sự tái sanh trong cõi người hoặc trong
cõi trời vào kiếp kế, tất cả các sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ
ra ñã có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ở kiếp
kế, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của kiếp sống kế.
Tuy nhiên, với sự chứng ñắc của Nhập Lưu Thánh ðạo hay
Nhất Lai Thánh ðạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nhiệp và
hậu báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong một
cõi khổ ở kiếp kế ñã lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng
vậy, Với sự tái sanh trong cõi sắc hoặc vô sắc ở kiếp kế, tất
cả sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ ra có thể tạo ra quả của
chúng trong cõi dục giới ở kiếp sau sẽ trở thành vô hiệu
nghiệp vào cuối của kiếp sống ñó. Với sự chững ñắc của Bất
Lai Thánh ðạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu
báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong cõi dục
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vào kiếp sau lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng,
với sự chứng ñắc của A-la-hán Thánh ðạo trong kiếp này, sẽ
không còn ñời sống tương lai: vào lúc Bát-Niết-Bàn của một
người ở cuối kiếp sống này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu
báo nghiệp sẽ tuyệt ñối trở thành vô hiệu lực.
Trong những trường hợp vừa nêu, nghiệp thuộc hiện
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả sẽ trở thành vô hiệu
lực, và kể như sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ
không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại Giải ðạo
(Pa9isambhidā-Magga) nói: Có nghiệp, sẽ không có quả
của nghiệp.
HAI VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP TƯƠNG LAI
Vô Ngại Giải ðạo cũng mô tả hai vận hành của
nghiệp tương lai (anāgata-kamma):407
[1] Sẽ có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp.
[2] Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp.
Chúng ta hãy cố gắng ñể thấy những vận hành này
liên hệ với hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, và hậu báo
nghiệp như thế nào. Vả lại, chúng ta sẽ bàn về nghiệp này
chỉ trong trường hợp một người nào ñó vẫn còn sống, và họ
có thể là một phàm nhân, một Thánh Nhân, hay một bậc
Thánh A-la-hán nhưng vẫn chưa nhập Vô Dư Niết Bàn
(Parinibbāna) mà thôi.
NGHIỆP TƯƠNG LAI, QUẢ TƯƠNG LAI

407
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Vận hành thứ nhất của nghiệp tương lai: nghiệp
tương lai có một quả tương lai. ðó là, trừ phi một người ñạt
ñến A-la-hán Thánh Quả, bằng không người ấy sẽ, trong tất
cả những kiếp sống tương lai của mình, hoàn thành vô số
hiện báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư (cetanā)
trong những tốc hành tâm thứ nhất của mỗi nghiệp. Những
nghiệp ấy khi gặp những ñiều kiện thoả ñáng sẽ tạo ra quả
của chúng trong cùng kiếp sống.
Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ hoặc trung tính
sanh khởi liên hệ với một nghiệp nào ñó trong một kiếp sống
tương lai có thể là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ,
những cảm thọ sanh liên hệ với một hành ñộng bố thí trong
tương lai, hay với việc giữ giới, hay tu thiền trong một kiếp
sống tương lai. Ví dụ khác là sự sanh khởi của Tâm ðạo
(Magga-Citta) trong một kiếp sống tương lai: quả của nó sẽ
sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả (Phala-Citta).
Cũng vậy, trừ phi một người ñạt ñến A-la-hán Thánh
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong tất cả những kiếp sống
tương lai của họ, hoàn thành vô số những sanh báo nghiệp
thiện và bất thiện: chúng là tư (cetanā) trong các tốc hành
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp
những ñiều kiện thoả ñáng sẽ tạo ra quả của chúng trong
kiếp kế, ngay sau kiếp này.
Hơn nữa, trừ phi một người ñạt ñến A-la-hán Thánh
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong những kiếp sống tương
lai của mình, hoàn thành vô số những hậu báo nghiệp thiện
hoặc bất thiện: chúng là tư (cetanā) trong năm tốc hành tâm
giữa của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp ñiều kiện
thoả ñáng sẽ tạo ra quả của chúng trong một kiếp sống tương
lai nào ñó sau kiếp tương lai kế.
Trong những trường hợp nêu trên, nghiệp sẽ là ở
trong tương lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ là
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ở trong tương lai, chưa ñược trải nghiệm, và vẫn chưa hoàn
thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm
dứt trong tương lai; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong
tương lai. Như trong Vô Ngại Giải ðạo (Pa9isambhidāMagga) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp.
NGHIỆP TƯƠNG LAI, KHÔNG CÓ QUẢ TƯƠNG LAI
Vận hành thứ hai của nghiệp tương lai: nghiệp tương
lai không có quả tương lai. ðó là, vào cuối của mỗi kiếp
sống tương lai, tất cả những hiện báo nghiệp trong kiếp ñó
không gặp những ñiều kiện thoả ñáng ñể tạo ra quả của
chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. tương tự như vậy, vào
cuối của mỗi kiếp sống tương lai, tất cả những sanh báo
nghiệp từ kiếp trước không gặp ñược những ñiều kiện thoả
ñáng ñể tạo ra quả của chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp.
Chẳng hạn, với sự tái sanh trong nhân giới hoặc thiên
giới ở một kiếp tương lai nào ñó, tất cả sanh báo nghiệp từ
kiếp trước lẽ ra có thể tạo ra qủa của chúng trong một cõi
khổ sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của kiếp sống
tương lai ấy. Tuy nhiên, với sự chứng ñắc của Nhập Lưu
Thánh ðạo, hay Nhất Lai Thánh ðạo trong một kiếp sống
tương lai nào ñó, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ
ra có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ở kiếp
tương lai ñó lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy,
với sự chứng ñắc của Bất Lai Thánh ðạo trong một kiếp
sống tương lai, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ
ra có thể tạo ra quả của chúng ở cõi dục trong tương lai, sẽ
trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng, với sự chứng ñắc của
A-la-hán Thánh ðạo trong tương lai, sẽ không còn tương lai
nữa, nghĩa là vào cuối của kiếp tương lai ñó, khi người ấy
Bát-Niết-bàn, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp sẽ
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tuyệt ñối vô hiệu lực.
Trong những trường hợp vừa nêu, nghiệp sẽ là ở
trong tương lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ vô
hiệu lực, và kể như không hoàn thành nhiệm vụ của nó.,
Như vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm dứt trong tương lai; quả
của nó sẽ không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại Giải
ðạo (Pa9isambhidā-Magga) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ không có
quả của nghiệp.
ðiều này ñã kết luận phần luận bàn của chúng tôi về
những vận hành của nghiệp quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngoài những ví dụ ñược nêu ra ở ñây, chắc chắn quý vị cũng
có thể nghĩ ra thêm ñược những ví dụ nữa về vận hành của
nghiệp.
KẾT LUẬN
Khi chúng ta bàn luận thêm về nghiệp, xin quý vị vui
lòng ghi nhớ nguyên tắc này trong tâm: rằng thiện nghiệp và
bất thiện nghiệp ñã ñược hoàn thành trong quá khứ, ñã ñược
hoàn thành trong hiện tại và (bao lâu chúng ta chưa phải là
bậc Thánh A-la-hán) cũng sẽ ñược hoàn thành trong tương
lai. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nào ñó ñã tạo ra
quả thiện hay bất thiện của nó trong quá khứ; một thiện
nghiệp hay bất thiện nghiệp nào ñó ñã, ñang và sẽ tạo ra quả
thiện hay bất thiện của nó trong hiện tại; và một thiện nghiệp
hay bất thiện nghiệp nào ñó sẽ tạo ra quả thiện hay bất thiện
của nó trong tương lai. Cuối cùng, trong quá khứ một thiện
nghiệp hay bất thiện nghiệp nào ñó ñã vô hiệu lực, trong
hiện tại một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nào ñó trở
thành vô hiệu lực, và trong tương lai, một thiện nghiệp hay
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bất thiện nghiệp nào ñó sẽ vô hiệu lực.408 ðiều này cũng vậy
ñối với nghiệp hữu tội (s-āvajja kamma ) và nghiệp vô tội
(anavajja kamma ); hắc nghiệp (ka6ha kamma ) và bạch
nghiệp (sukka kamma ); nghiệp với lạc quả (sukhudraya
kamma ) và nghiệp với khổ quả (dukkhudraya kamma );
nghiệp cho quả lạc (sukha-vipāka kamma ), và nghiệp cho
quả khổ (dukkha-vipāka kamma ). Và cũng nên nhớ rằng,
những vận hành của nghiệp này là cho tất cả mọi người. Chỉ
các bậc Thánh A-la-hán là ñược miễn khỏi việc thành tựu
nghiệp. Tuy nhiên chừng nào chưa Bát-Niết-Bàn, ngay cả
các bậc Thánh A-la-hán cũng không ñược miễn trừ khỏi việc
cảm thọ lạc và khổ do nghiệp quá khứ. Thậm chí vị A-la-hán
ấy là ðức Phật, ñiều này vẫn sẽ xảy ra. 409
ðến ñây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về
nghiệp bốn loại ñầu tiên: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp,
hậu báo nghiệp, và vô hiệu nghiệp.
THỨ TỰ CỦA QUẢ
Nghiệp bốn loại thứ hai chúng ta sẽ bàn luận ñược
phân theo thứ tự nghiệp nào sẽ cho quả trước410.
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tri kiến không ñầy ñủ của các vị ñạo sư khác dẫn ñến những lời tuyên bố lầm
lẫn về những vận hành của nghiệp như thế nào, bởi vì họ không nhận ra rằng
nghiệp tạo ra thức tái sanh (kiết sanh thức) không nhất thiết là nghiệp mà họ ñã
409
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1] Trọng nghiệp (garuka-kamma)
2] Thường nghiệp (āci66a-kamma)
3] Cận tử nghiệp (āsanna-kamma)
4] Tác thành nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp (katattākamma)
Sở dĩ gọi là trọng nghiệp là vì nó chín mùi trước tiên
trong số bốn nghiệp ấy. Khi không có trọng nghiệp thì một
thường nghiệp hay cận tử nghiệp sẽ chín mùi, tuỳ thuộc vào
nghiệp nào mạnh hơn vào lúc chết. Khi hai nghiệp này
không có, một tác thành nghiệp từ kiếp ñó hay một kiếp
trước nào ñó sẽ chín mùi.
TRỌNG NGHIỆP
Khi trọng nghiệp là bất thiện, nó là một nghiệp rất
vụng và ñáng khiển trách; khi trọng nghiệp là thiện, nó là
một nghiệp rất thiện xảo và cao thượng. Khi chỉ có một
trọng nghiệp, nó sẽ luôn luôn là sanh báo nghiệp có sức
mạnh to lớn. Trọng nghiệp này chắc chắn sẽ tạo ra một quả
có sức mạnh tương xứng trong hình thức của một sự tái sanh
rất bất hạnh hoặc rất hạnh phúc trong kiếp kế. Quả của trọng
nghiệp là không thể tránh ñược. Và khi có một vài trọng
nghiệp thì trọng nghiệp (thiện hay bất thiện) mạnh nhất sẽ
làm việc như sanh báo nghiệp, còn các trọng nghiệp khác sẽ
trở thành hậu báo nghiệp.
TRỌNG NGHIỆP BẤT THIỆN
Trọng nghiệp bất thiện có sáu:
quan sát vì nó có thể là một nghiệp trước ñây. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối
chương 206, trang 566.
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1. ðoạt mạng sống của mẹ (mātara jīvitā voropeti)
2. ðoạt mạng sống của cha (pitara jīvitā voropeti)
3. ðoạt mạng sống của một bậc Thánh A-la-hán
(Arahanta jīvitā voropeti).
4. Với ác ý làm chảy máu một ðức Như Lai
(du99hena cittena Tathāgatassa lohita uppādeti)
5. Phá hoà hợp Tăng (Sahgha bhindati)
6. Chấp giữ khăng khăng một tà kiến (niyata-micchā
di99hi): ñó là, vào lúc chết vẫn chấp giữ tà kiến
phủ nhận những vận hành của nghiệp.
Nếu trong kiếp sống, một người ñã hoàn thành chỉ
một trong sáu nghiệp này, nghiệp ñó sẽ luôn luôn là sanh
báo nghiệp (nghiệp cho quả trong kiếp kế). Và quả của nó
chắc chắn sẽ là tái sanh trong ñịa ngục.411 Nó không thể bị
bất cứ một nghiệp nào khác xen vào.412ðó là lý do vì sao
những nghiệp này cũng ñược gọi là vô gián nghiệp (ān-

411

AA.I.XVI.iii ‘Tatiya-Vaggo’ (‘Chương Ba’) giải thích rằng những người ñã
hoàn thành bốn trọng nghiệp ñầu (giết cha, giết mẹ, giết một bậc A-la-hán, với
ác ý làm một vị phật chảy máu) sẽ thoát khỏi ñịa ngục khi nghiệp của họ chấm
dứt, (mà nghiệp này chấm dứt) không trễ hơn cuối của ñịa kiếp (kappa-kiếp ñịa
cầu). Những người tạo tội chia rẽ Tăng (phá hoà hợp Tăng), chỉ thoát khỏi ñịa
ngục vào cuối của ñịa kiếp (Xem A.X.I.iv.9 ‘Pa9hama-Ānanda-Sutta ’ (‘Kinh
Ānanda Thứ Nhất’). Ba nghiệp sau không thể hoàn thành sớm hơn hay trễ hơn
trong ñịa kiếp, bởi vì vào lúc ñó không có Giáo Pháp của ðức Phật (BuddhaSāsana). Hậu quả của nghiệp chấp giữ khăng khăng một tà kiến ñược giải
thích ở ‘Cực Trọng Nghiệp Bất Thiện’, trang 350.
412
Chẳng hạn, xem những lời dạy của ðức Phật liên quan ñến Vua A-xà-thế
(người ñã giết cha của mình), ñã trích dẫn trang 351.
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antariya kamma).413Năm loại ñầu có hiệu lực như những
trọng nghiệp ngay khi một người hoàn tất nghiệp với tư
(cetanā) bất thiện. Nhưng loại thứ sáu (chấp giữ khăng
khăng một tà kiến) có hiệu lực như trọng nghiệp chỉ khi một
người chấp giữ tà kiến ấy cho ñến lúc chết (mara6a-kāla),
có nghĩa là cho tới tiến trình tâm cuối cùng trước khi tử tâm
sanh.414
Tuy nhiên, không phải tất cả tà kiến ñều ñưa ñến tái
sanh trong ñịa ngục. Chẳng hạn, một người có thể chấp giữ
quan niệm cho rằng bản ngã là thường hằng, và chấp rằng
tuỳ theo cách ăn ở mà một người sẽ tái sanh trong cõi tốt hay
xấu. Quan niệm cho rằng bản ngã thường hằng là một
thường kiến (một loại tà kiến). Nhưng quan niệm cho rằng
nghiệp bất thiện dẫn ñến một sanh thú bất hạnh, và nghiệp
thiện ñưa ñến một sanh thú an vui, là một tác nghiệp luận
(kiriya-vādī: một luận thuyết tin có nghiệp): nó không phủ
nhận những vận hành của nghiệp. ðây là lý do vì sao, nếu
413

ðể giải thích những gì một vị Thánh ðệ Tử không thể làm, từ này xuất hiện
trong MA.III.ii.5 ‘Bahu-Dhātuka-Sutta¥’ (‘Kinh ða Giới’), AA.I.xv.1
‘A99hāna-Pāji’ (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’), và DhSA.iii.1035 ‘TikaNikkhepa-Ka6wa ’ E.462: ‘Trong bộ ba tà kiến, ‘ngay lập tức’ [ở ñây dịch là
‘vô gián’] có nghĩa là cho quả không bị [thời gian] can thiệp. ðây là một từ
tương ñương ñể chỉ những hành ñộng (nghiệp) như giết cha, giết mẹ, …Thực
vậy, khi một hành ñộng (nghiệp) như vậy ñược làm, thì hành ñộng (nghiệp)
khác không thể tìm ñược cơ hội ñể cho quả của nó, do bị ñẩy ra. Vì ngay cả
hành ñộng của một người suốt ñời dâng cúng tứ vật dụng ñến Tăng (Sangha)
có ðức Phật làm toạ chủ, với những bảo ñiện bằng vàng cỡ bằng Núi Tu-Di và
tường vách nạm châu báu nhiều như tam thiên ñại thiên thế giới, chất ñầy
trong ngôi chùa do chính họ xây dựng, cũng không thể ngăn ñược quả (sanh
báo, ngay kiếp kế) của những nghiệp này.’
414
ðối tượng của tâm tử là ñối tượng của tâm hữu phần kiếp ñó. Xem bảng
‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101.
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một người hoàn thành thiện nghiệp với quan niệm như vậy,
họ có thể ñược tái sanh nhân giới, hoặc thiên giới, hoặc
Phạm thiên giới.[198]
Chỉ một loại tà kiến có thể ñưa ñến tái sanh ñịa ngục
là khăng khăng chấp giữ tà kiến phủ nhận nghiệp và quả của
nghiệp bằng cách này hay cách khác: hoặc là ñoạn kiến hoặc
là thường kiến.
BA QUAN KIẾN PHỦ NHẬN NHỮNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP
Có ba loại quan niệm phủ nhận những vận hành của
nghiệp và quả của nghiệp:415
1. Phi tác nghiệp kiến (akiriya-di99hi còn dịch Vô
Hành Kiến): quan kiến phủ nhận những vận hành
của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp.
2. Vô nhân kiến (ahetuka-di99hi): quan kiến phủ
nhận nhân của quả.
3. Phi hữu kiến (n-atthika-di99hi): quan kiến phủ
nhận quả của nhân.
PHI TÁC NGHIỆP KIẾN
Phi tác nghiệp kiến là quan kiến phủ nhận những vận
hành của những hành ñộng thiện và bất thiện, ñiều này cũng
có nghĩa là phủ nhận những thiện nghiệp (kusala kamma) và
bất thiện nghiệp (akusala kamma). Trong thời ðức Phật,
kiến chấp này ñược Pūraa Kassapa dạy. [199] ðức Phật ñã
giải thích thân kiến làm phát sinh ra tà kiến này như thế
415

Những quan niệm này phát sanh từ cùng một tà kiến cơ bản: ñó là quan
niệm phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp. Từ thân kiến chúng phát sanh như
thế nào ñã ñược giải thích ở trang 24.
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nào:416
Này
các
Tỳ-kheo,
khi
có
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, và do chấp thủ
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, do bám chặt vào
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, quan kiến này
[phi tác nghiệp kiến] khởi lên:
"Tự làm hay khiến người làm, chém giết
hay khiến người chém giết, ñốt nấu hay khiến
người ñốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người
gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây
áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ
hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà
vào cướp bóc, ñánh cướp một nhà lẻ loi, chận
ñường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành
ñộng như vậy không có tội ác gì. ‘Nếu lấy một bánh
xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi ñất
thành một ñống thịt, thành một chồng thịt, cũng
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác.
‘Nếu có người ñi trên bờ phía Nam sông
Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém
giết, ñốt nấu, khiến người ñốt nấu, cũng không vì
vậy mà có tội ác.
‘Nếu có người ñi trên bờ phía Bắc sông
Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người
tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Bố thí,
ñiều phục, cấm giới, tự chế, tôn trọng sự thật,
không có phước ñức, không ñưa ñến phước ñức"
Tà kiến này phủ nhận hiệu quả của những hành ñộng
thiện và bất thiện, cũng là phủ nhận hiệu quả của nghiệp
416

S.III.III.1.6 ‘Karoto-Sutta ’ (‘Kinh Người Hành ðộng’)
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(kamma): ðức Phật gọi nó là akiriya-di99hi hay phi tác
nghiệp kiến. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn ñến vô nhân kiến.
VÔ NHÂN KIẾN
Vô nhân kiến (ahetuka-di99hi) chủ trương rằng mọi
việc ñều do số phận, hay do hoàn cảnh, do tự nhiên, quyết
ñịnh, như vậy nó phủ nhận mọi sự kiện ñều có nhân hay có
duyên.417 Thời ðức Phật, thuyết này do Makkhali Gosāla
dạy.[199]
Ở ñây cũng vậy, ðức Phật giải thích thân kiến làm
nảy sanh tà kiến (vô nhân kiến) này như thế nào:418
Này
các
Tỳ-kheo,
khi
có
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, và do chấp thủ
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, do bám chặt vào
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, quan kiến này [vô
nhân kiến] phát sanh:
Không có nhân, không có duyên cho sự ô
nhiễm của các loài hữu tình; không có nhân,
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô.
Không có nhân, không có duyên, cho sự
thanh tịnh của các loài hữu tình; không có nhân,
không có duyên các loài hữu tình ñược thanh
tịnh.[200]
Không có lực, không có tinh tấn, không có
sức mạnh của con người, không có sự cố gắng của
417

Ba yếu tố quyết ñịnh này tương ñương với những tà kiến về: 1. thuyết ñịnh
mệnh, 2. thuyết tiền ñịnh, 3. thuyết tiền ñịnh tự nhiên. Xem chi tiết trong chú
giải ‘Kinh Sa-Môn Quả’ (‘Sāmañña-Phala-Sutta ’) D.i.2
418
S.III.III.1.7 ‘Hetu-Sutta ’ (‘Kinh Nhân’)
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con người. Tất cả chúng sanh, tất cả các loài có hơi
thở, tất cả sinh vật, tất cả hữu tình ñều không tự tại,
không lực, không tinh tấn. Họ bị uốn nắn, chi phối
bởi ñịnh mệnh, bởi hoàn cảnh, bởi tự nhiên. Họ
hưởng thọ khổ, lạc, theo sáu loại"
Sáu loại lạc và khổ Makkhali Gosāla dạy ở ñây là một
hệ thống sáu loại thanh tịnh mà ông ta nói rằng cũng không
có nhân có duyên gì cả.
Tà kiến này phủ nhận các sự kiện do nhân và duyên
(sanh), ñiều này cũng ñược xem là phủ nhận có các nhân
như nghiệp, chẳng hạn.419 ðức Phật gọi nó là Vô Nhân Kiến
(ahetuka-di99hi). Kế tiếp chúng ta sẽ bàn ñến phi hữu kiến.
PHI HỮU KIẾN
Phi hữu kiến (n-atthika-di99hi) chủ trương rằng chỉ
sắc là có sự hiện hữu thực sự, và phủ nhận mọi hành ñộng
(nghiệp) chẳng có quả nào cả. Vì lý do ñó nó cũng phủ nhận
rằng có tái sanh, rằng có những cõi sống khác, và phủ nhận
rằng không có những bậc ñạo sư như ðức Phật là bậc biết và
thấy những pháp này. Thời ðức Phật, quan kiến này ñược
Ajita Kesakambali giảng dạy.[201]
Ở ñây cũng vậy, ðức Phật giải thích thân kiến ñã làm
phát sinh tà kiến này như thế nào:420
Này
các
Tỳ-kheo,
khi
có
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, và do chấp thủ
[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, do bám chặt vào
419

Trong Pahāna (Duyên Hệ), ðức Phật liệt kê và giảng giải tỉ mỉ hai mươi
bốn loại duyên, trong ño nghiệp duyên ở thứ mười ba.
420
S.III.III.i.5 ‘N-Atthi-Dinna-Sutta ’ (‘Kinh Không Có Bố Thí’)
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[sắc…thọ…tưởng…hành], thức, quan kiến này
[phi hữu kiến] phát sanh:
"Không có bố thí, không có lễ hy sinh,
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp
thiện ác, không có ñời này, không có ñời khác,
không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa
sanh. Ở ñời, không có những vị Sa-môn chánh
hạnh, chánh hướng, ñã tự mình chứng tri, chứng
ngộ ñời này và ñời khác, và truyền dạy lại.
Con người này do bốn ñại hợp thành, khi
mệnh chung, ñịa ñại trở về hợp lại với ñịa giới; thủy
ñại trở về hợp lại với thủy giới; hỏa ñại trở về hợp
lại với hỏa giới; phong ñại trở về hợp lại với phong
giới; các căn nhập vào hư không. Với quan tài là
thứ năm người ta gánh người chết mang ñi. Thân
này ñược biết là thân cho ñến nghĩa ñịa (là
cùng)[202], các mảnh xương ñược làm cho trắng và
những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có
người ngu mới tán dương bố thí.[203]
Khi một người chủ trương hữu luận (giáo lý
về sự hiện hữu - ñó là tin có bố thí, cúng dường, tin
có quả của hành ñộng tốt và xấu,…) lời nói của họ
trống không, giả dối. Kẻ ngu cũng như người hiền,
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ ñoạn diệt, tiêu
thất, không còn tồn tại sau khi chết."
Tà kiến này ðức Phật gọi là phi hữu kiến (n-atthikadi99hi). Thực chất ñó là một loại ñoạn kiến (uccheda-di99hi),
và cũng ñồng như duy vật kiến.421Nó còn ñược gọi là Hư vô
Luận (n-atthi vāda), và là ñối nghịch của hữu-luận (atthi421

Về duy vật kiến, ðức Phật ñã mô tả trong Kinh Phạm Võng của Trường Bộ
(‘Brahma-Jāla-Sutta ’, D.i..1) và ñược trích dẫn ở ‘ðoạn Kiến’ trang 24.
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vāda), Chánh Kiến (Sammā-di99hi) căn bản. [204]
CỰC TRỌNG NGHIỆP BẤT THIỆN
Chấp giữ những tà kiến như vậy vào lúc chết ñược
xem là cực trọng trong số sáu trọng nghiệp bất thiện, và nó
ñưa ñến khổ ñau trong ñịa ngục rất nhiều ñịa kiếp. Bao lâu
tiềm lực của nghiệp ñó vẫn còn vận hành, người ta sẽ không
thể thoát khỏi ñịa ngục ấy ngay cả vào lúc thế gian huỷ hoại
(kiếp hoại của quả ñất).422 Lúc bấy giờ, (như ñã ñề cập trong
‘Kinh Dây Trói Buộc’) tất cả những chúng sanh trong ñịa
ngục sẽ ñược tái sanh trong cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên,
và ở ñó họ tu tập thiền ñịnh ñể ñược tái sanh trong cõi Phạm
Thiên. Nhưng, các chúng sanh trong ñịa ngục do chấp giữ
những tà kiến này thì lại tái sanh vào một trong các cõi khổ
nằm ở những khe hở giữa các hệ thống thế gian khác không
bị huỷ diệt423.[205]
Tuy nhiên, nếu trước khi chết họ từ bỏ tà kiến ñó, nó
sẽ không trở thành một cực trọng nghiệp bất thiện nữa.[206]
Một ví dụ của trường hợp này là Dīghanakha (Trường Trảo),
cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất. Ông là một du sĩ ngoại ñạo
(paribbājaka), chấp giữ ñoạn kiến, nhưng sau khi nói
chuyện với ðức Phật, ông ñã từ bỏ nó. ðây là một trong
những lý do tại sao ông lại có thể trở thành bậc Thánh Nhập
422

Sự tiêu hoại của thế gian ñã ñược nói ñến ở “Này các Tỳ kheo, một thời sẽ
ñến”, xem lại bài Kinh Dây Trói Buộc ở trên.
423
AA.I.XVI.iii ‘Tatiya-Vaggo’ (‘Chương Ba’) giải thích rằng khi toàn bộ thế
gian này thiêu rụi, những chúng sanh ñó sẽ ñược tái sanh trong những khe hở
giữa những hệ thống thế gian (thái dương hệ) chịu ñựng cái khổ tuỳ theo từng
mức ñộ. Và khi một hệ thống thế gian mới ñược hình thành, họ sẽ tái sanh
trong ñịa ngục trở lại
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Lưu sau khi nghe bài Kinh Trường Trảo (‘Dīghanakha
Sutta’)424
Tuy nhiên, việc ñắc Nhập Lưu là bất khả nếu một
người ñã tạo tác (hoàn thành) một trong năm trọng nghiệp
ñầu (giết mẹ, giết cha, giết một bậc Thánh A-la-hán, với ác ý
làm cho ðức Phật chảy máu, phá hoà hợp Tăng). Những
nghiệp này tạo ra một chướng ngại không thể vượt qua ñối
với việc ñắc các loại thiền và bất kỳ chứng ñắc siêu thế nào.
Một ví dụ về trường hợp này là ñức Vua A-xà-thế,
câu chuyện của ông chúng ta ñã ñề cập ở trước.425Cha ông là
ñức Vua Tần-bà-sa-la, một bậc Thánh Nhập-lưu, và ñại hộ
pháp của ðức Phật và chư Tăng. ðể chiếm ñoạt vương
quyền, vua A-xà-thế ñã giết chết cha của mình. Một quả báo
hiện tại là hằng ñêm ông không thể nào ngủ ñược. Rồi một
ñêm kia, ông ñến gặp ðức Phật, và ðức Phật ñã thuyết cho
ông nghe một bài pháp lớn, ñó là ‘Kinh Sa-Môn Quả’
(‘Sāmañña-Phala Sutta’).426Mặc dù ñức Vua có ñủ những
ñiều kiện thoả ñáng (Ba-la-mật) ñể ñắc Nhập Lưu giống như
cha của mình, nhưng do ông ñã giết cha, nên (việc chứng
ñắc) ñã bị cản trở, và ông vẫn là một kẻ phàm phu (puthujjana). ðức Phật ñã giải thích sự việc này cho các vị Tỳ kheo
như sau:
Này các Tỷ-kheo, ñã bứng gốc, là vị vua ấy427, này
các Tỷ-kheo, ñã phá huỷ, là vị vua ấy. Nếu vua ấy không
424

M.II.iii.4 ‘Dīgha-Nakha-Sutta ’
Xem ‘Vua A-xà-thế’, trang 290.
426
D.i.2 ‘Sāmañña-Phala-Sutta ’ (‘Kinh Sa-môn Quả’)
427
Phụ chú giải giải thích rằng ‘bứng gốc’ có nghĩa là Vua A-xà-thế ñã bứng
mất các thiện căn (kusala-mūlāna) ông ñã ñạt ñược trong quá khứ, những thiện
căn ấy lẽ ra ñã ñem lại những kết quả của chúng trong kiếp hiện tại này:
xem’Hạ liệt/Cao thượng; Các Căn/ Quả’ trang 121.
425
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hại mạng vua cha (một con người chánh trực, một vị vua
rất chân chánh), thì tại ngay chỗ ngồi này, vua ấy ñã
chứng ñược Pháp nhãn, không trần cấu, không ô uế.
Do thiện nghiệp lắng nghe những lời dạy của ðức
Phật một cách trân trọng, vua vẫn có ñược lợi ích rất lớn, ñó
là có ñược ñức tin tối thượng nơi ðức Phật, Giáo Pháp và
Chúng Tăng mà một phàm nhân có thể ñạt ñược. ðức tin ấy
mãnh liệt ñến nỗi về sau vua có thể ngủ ngon giấc, chứ
không còn mất ngủ như trước. Và ðức Phật thấy ñược rằng
thời gian ấn ñịnh trong ñịa ngục của vua ñã giảm từ nhiều
trăm ngàn năm xuống chỉ còn sáu mươi ngàn năm.428
TRỌNG NGHIỆP THIỆN
Như ñã ñề cập trước ñây, trọng nghiệp không chỉ có
bất thiện mà cũng còn có những trọng nghiệp thiện nữa.
Trọng nghiệp thiện bao gồm tám thiền chứng ñược duy trì
cho ñến lúc chết. Tám thiền chứng ở ñây là tám loại ñịnh
(samādhi):429
- từ ñịnh chứng thứ nhất tới ñịnh chứng thứ tư
thuộc tứ thiền sắc giới (rūp-āvacara-jhāna)
- từ ñịnh chứng thứ năm ñến ñịnh chứng thứ tám
thuộc tứ thiền vô sắc giới (arūpa-āvacara-jhāna)
Chúng ñược gọi là những ñại hành nghiệp
(mahaggata-kamma). Tuy nhiên ñể trở thành trọng nghiệp
thiện, chúng cần phải ñược duy trì cho ñến lúc chết, nghĩa là
428

ðể biết thêm chi tiết về ñiều này, xem chú giải và phụ chú giải bài ‘Kinh
Sa-môn Quả’.
429
VsM.xix.686 ‘Kahkhā-Vitara6a-Visuddhi-Niddeso’ (Mô Tả về ðoạn Nghi
Thanh Tịnh’) PP.xix.15. Về các bậc thiền (jhānas), xem ‘Thiền ðịnh’, trang
161.
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tiến trình tâm cận tử phải nhận thức ñối tượng thiền.430
Quả của những trọng nghiệp thiền này là tái sanh
trong Phạm Thiên giới: hoặc như một vị Phạm Thiên trong
cõi sắc giới (rūpa-loka) hoặc như một chúng sanh vô sắc
(không có thân, chỉ có tâm) trong cõi vô sắc giới (arūpaloka). Tất nhiên quả ñó chỉ có thể xảy ra như quả của sanh
báo nghiệp (tức cho quả liền ngay kiếp kế), chứ không bao
giờ như quả của hậu báo nghiệp.
Một người sẽ tái sanh cõi Phạm Thiên nào tuỳ thuộc
vào bậc thiền mà họ nhấn mạnh.431Ở ñây, có lẽ chúng tôi
cũng cần giải thích thêm cho quý vị hiểu ý nghĩa của ñiều
này.
Một người có thể ñắc cả tám thiền chứng, nhưng
thường thì họ chỉ thích một bậc thiền nào ñó trong tám thiền
chứng ấy. ðặc biệt, người này sẽ thường thực hành bậc thiền
ñó. Và với ước muốn ñược tái sanh trong cõi phạm thiên ñặc
biệt ấy, người này có thể tu tập thuần thục bậc thiền của
mình ñể ñược tái sanh về ñó. Sự thuần thục của ñịnh là
những gì ðức Phật gọi là ‘như ý túc’ hay ‘thần túc’ (iddhipāda).
BỐN NHƯ Ý TÚC
ðức Phật giải thích như ý túc là một phương tiện ñể
(ñạt ñến) sức mạnh của ñịnh ở ñây trong các hành thuộc tinh
tấn có một hành ñược xem là nổi bật.432Và ngài ñưa ra bốn
430

Cũng xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101 và ‘5d: ‘Tiến Trình
Chứng Thiền’, trang 359.
431
ðức Phật có giải thích các cõi phạm thiên tái sanh, theo bậc thiền họ ñã tu
tập, chẳng hạn như trong ‘Pa9hama-Nānā-Kara6a-Sutta ’
432
Bốn loại tinh tấn. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 26, trang 46.
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phương tiện ñể ñạt ñến sức mạnh như vậy:[207]
1. Phương tiện ñể ñạt ñến sức mạnh của ñịnh có tinh
tấn hành nhờ dục hay ước muốn (chandasamādhi-ppadhāna-sahkhāra-samannāgata iddhipāda [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với
dục ñịnh tinh cần hành]).
2. Phương tiện ñể ñạt ñến sức mạnh của ñịnh có tinh
tấn hành nhờ tinh tấn (vīnaya-samādhi-ppadhānasahkhāra-samannāgata iddhi-pāda [HT. Minh
Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tinh tấn ñịnh tinh
cần hành]).

3. Phương tiện ñể ñạt ñến sức mạnh của ñịnh có tinh
tấn hành nhờ tâm (citta-samādhi-ppadhānasahkhāra-samannāgata iddhi-pāda [HT. Minh

Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tâm ñịnh tinh cần
hành]).

4. Phương tiện ñể ñạt ñến sức mạnh của ñịnh có tinh
tấn hành nhờ thẩm hay tư duy (vīma sasamādhi-ppadhāna-sahkhāra-samannāgata iddhipāda [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tư
duy ñịnh tinh cần hành]).
Một người ñắc tám bậc thiền, và không phải là ñệ tử
của Phật, vẫn có thể tu tập các như ý túc này nhưng không
cùng mức ñộ như ñệ tử của một vị Phật. Tại sao? Bởi vì chỉ
ñệ tử của một vị Phật mới ñi sâu vào danh và sắc chân ñế, và
chỉ ñệ tử của một vị Phật mới thực hành minh sát (vipassanā
bhāvanā) với danh sắc chân ñế ấy làm ñối tượng. Sự thực
hành (minh sát) ấy không có ngoài giáo pháp của ðức
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Phật.433 Trừ phi pháp hành thiền chỉ của một người ñược hỗ
trợ bởi các minh sát trí mạnh mẽ và ñầy năng lực như vậy,
bằng không như ý túc mà họ tu tập có thể sẽ bị yếu ñi, và
năng lực thần thông của họ cũng sẽ yếu theo. Vì lý do ñó, họ
sẽ không thể tinh chuyên trong một bậc thiền và có ñược sự
tái sanh theo ước muốn của họ trong một cảnh giới nào ñó.
Những người ngoài Giáo Pháp của ðức Phật ñắc tám
thiền chứng thường nghĩ rằng họ chỉ có thể ñược tái sanh
vào cảnh giới thiền cao nhất của họ: và nếu thiền của họ taọ
ra thức tái sanh, họ sẽ tái sanh tuỳ theo (thức) ñó.
ĀÉĀRA KĀLĀMA VÀ UDDAKA RĀMAPUTTA
Chẳng hạn, khi ðức Phật của chúng ta vẫn còn là một
vị Bồ-tát, ngài ñã học bảy bậc thiền với một vị thầy tên là
Āāra Kālāma. Sau ñó ngài học thiền thứ tám (phi tưởng phi
phi tưởng xứ) với vị thầy khác tên là Uddaka Rāmaputta.
[208]. Nhận ra rằng những chứng ñắc này không ñưa ñến sự
ñoạn tận khổ, ñức Bồ-tát của chúng ta bỏ ñi vào rừng và
hành khổ hạnh. Sau khi hành khổ hạnh trong sáu năm không
kết quả, ngài cũng từ bỏ nó, ăn uống trở lại, và rồi ngồi dưới
gốc cây Bồ ðề bên bờ sông Ni-liên-thiền (Nerañjarā), và ñạt
ñến giác ngộ.
Vì lòng biết ơn, và cũng vì thấy họ có ñủ trí tuệ ñể
ñắc ðạo Quả, ðức Phật quyết ñịnh ñi dạy cho hai vị thầy
ngày trước Pháp mà ngài ñã chứng ngộ, nhưng ngài khám
phá ra rằng cả hai ñều ñã qua ñời. Āāra Kālāma ñã tái sanh
433

ðể có một ví dụ về việc thực hành này, xem pháp hành của ñạo sĩ Nanda
dưới thời ðức Phật Padumuttara, Tập II.
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về cõi thiền vô sắc thứ bảy, vô sở hữu xứ thiền (āki6caññāyatana), và Uddaka Rāmaputta ñã tái sanh về cõi thiền vô
sắc thứ tám, phi tưởng phi phi tưởng xứ (neva-saññā-nāsaññ-āyatana).
Như vậy, mặc dù ðức Phật biết họ có thể hiểu ñược
Pháp, ngài cũng không thể dạy Pháp ñó cho họ. Vì sao? Vì
trong cõi vô sắc không có sắc, và các chúng sanh ở ñó chỉ có
bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành và thức. Họ không có sắc
uẩn, ñiều này cũng hàm ý rằng họ không có mắt và tai: Āāra
Kālāma và Uddaka Rāmaputta không thể thấy ðức Phật và
không thể nghe Pháp.434
ðẠO SĨ KAÉADEVILA
ðiều này cũng ñã xảy ra với ñạo sĩ Kāadevila:435ông
chính là người ñã xem tướng Thái Tử Sĩ-ñạt-ña lúc mới
sanh, và tiên ñoán rằng Ngài sẽ thành Phật.
Kāadevila tinh thông cả tám bậc thiền, và các thần
thông hiệp thế (ñắc bát thiền ngũ thông). Chẳng hạn, ông
thường trải qua cả ngày trên cõi trời ðạo Lợi (Tāvatimsa), vì
434

Trong Vbh.XVIII.ii.3 ‘Arūpa-Dhātu’ (Vô Sắc Giới), ðức Phật giải thích
rằng trong cõi vô sắc không có sự thấy và nghe: ‘Ở ñây, Thế nào là hai xứ
trong vô sắc giới? Ý xứ, pháp xứ [tất cả các ñối tượng chỉ do ý nhận thức]’.
Chính vì vậy chú giải cho bài Kinh ‘Ariya-Pariyesanā-Sutta ’ (‘Kinh Thánh
Cầu’) M.I.iii.6 giải thích rằng Āāra Kālāma và Uddaka Rāmaputta ñã không
có tai ñể nghe Pháp do ðức Phật dạy và cũng không có chân ñể ñi ñến gặp
ðức Phật.
435
BvA.xxvii ‘Gotama-Buddha-Va sa-Va66anā’ (‘Mô Tả về Dòng Dõi ðức
Phật Gotama’)
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ở ñó thoải mái hơn cõi nhân loại. Và chính ở ñó ông ñược
nghe (chư thiên nói về) một vị Phật ñã ñược sinh ra.
Khi ông nói cho ñức Vua Tịnh Phạn và Hoàng-hậu
Ma-da (cha nẹ của ñức bồ-tát) biết rằng con trai của họ sẽ
thành Phật, ông ñã bật khóc. Ông khóc bởi vì ông ñã quá
già, và biết mình sẽ chết trước khi ñức bồ-tát thành Phật.
Tuy nhiên, nếu như ông biết về những phương tiện tu tập
tâm chắc hẳn ông không cần phải khóc như vậy. Chắc chắn
ông có thể ñược tái sanh về cõi sắc giới, nơi ñây các chúng
sanh có ñủ mắt và tai.436Từ cõi sắc giới ông có thể thấy ðức
Phật và nghe giáo Pháp của ðức Phật. Song, giống như
Uddaka Rāmaputta, ông ñã tái sanh lên cõi trời vô sắc cao
nhất, ñó là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, vì ông ñã
không biết về sự tu tập tâm.
PHẠM THIÊN SAHAMPATI
ðối với Phạm Thiên Sahampati lại khác: là ñệ tử của
ðức Phật, ngài biết tứ như ý túc.[209] Dưới thời ðức Phật
Kassapa, là Tỳ-kheo Sahaka, ngài ñã ñã ñắc Bất Lai Thánh
Quả với tám thiền chứng, sau ñó chuyên hành sơ thiền sắc
giới.437Vì vậy vào lúc thân hoại mạng chung ngài ñược tái
sanh vào cõi ðại Phạm Thiên trong Sắc Giới (MahāBrahmā-bhūmi), cõi cao nhất của sơ thiền. ðiều ñó có nghĩa
436

Xem trích dẫn, ghi chú 438 trang 358.
Ngài ñã giải thích ñiều này cho ðức Phật trong ‘Kinh Phạm Thiên
Sahampati’ của Tương Ưng V (‘Sahampati-Brahma-Sutta ’). Chi tiết ñược rút
từ chú giải bài kinh ‘Brahmā-Yācana-Sutta ’ S.I.VI.i.1
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là ngài có mắt ñể thấy ðức Phật và có tai ñể nghe Pháp của
ðức Phật.438

TÔN GIẢ ðỀ-BÀ-ðẠT-ðA
Tuy nhiên, nếu một người không duy trì bậc thiền của
mình cho ñến lúc chết, thời (thiền) ñó không phải là trọng
nghiệp thiện. Tôn giả ðề-bà-ñạt-ña là một ví dụ trong trường
hợp này. Ông là anh bà con của ðức Phật, ñã học và ñắc
ñược tám thiền chứng và ngũ thông từ nơi ngài.439Nhưng khi
ông khởi lên ước muốn lãnh ñạo Tăng Chúng thay thế ðức
Phật, ông mất hết các thiền chứng. Vì thế, vào lúc chết,
không thiền nào trở thành trọng nghiệp thiện của ông. Thay
vào ñó, trọng nghiệp bất thiện chia rẽ Tăng có hiệu lực, và
ông bị tái sanh vào ðại ðịa Ngục A-tỳ.
ðến ñây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về
trọng nghiệp bất thiện và trọng nghiệp thiện: chúng có hiệu
lực trước tất cả các nghiệp khác.

438

Trong Vbh.XVIII.ii.2 ‘Rūpa-Dhātu’ (‘Sắc Giới’) BA.XVIII.ii.994, ðức
Phật giải thích rằng trong cõi Phạm Thiên Sắc Giới có sự thấy và nghe: ‘Ở ñây,
thế nào là sáu xứ trong sắc giới? Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, ý xứ,
pháp xứ.’
439
Tôn giả ðề-bà-ñạt-ña cũng ñã hoàn thành trọng nghiệp bất thiện ‘với ác
ý làm ðức Phật chảy máu’, xem lại phần ‘Tôn giả ðề-bà-ñạt-ña’, trang 305.
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Những ghi chú cho bảng 5d ‘Tiến trình Chứng
Thiền’
• ðối tượng của thiền chứng sắc giới luôn luôn là một
khái niệm (paññatti), chẳng hạn, tợ tướng (pa9ibhāganimitta) của niệm hơi thở (ānāpāna-ssati), hay tợ
tướng của một trong các kasia.440 Với một số ñối
tượng, nếu hành trên ñó chỉ có thể ñắc ñến sơ thiền,
với các ñối tượng khác, hành cùng một ñối tượng,
người ta vẫn có thể ñắc ñến tứ thiền.
Bốn thiền vô sắc ñều là ñệ tứ thiền (hoặc ñệ ngũ
thiền, nếu tính theo thiền năm bậc), và dựa vào việc chứng
ñệ tứ thiền ñi trước, lấy một ñối tượng là kasia. Mỗi thiền
chứng vô sắc tiếp theo sẽ lấy một ñối tượng khác, dựa vào
thiền trước ñó:441
 Thiền vô sắc thứ nhất là khoảng không vô biên còn
lại sau khi loại bỏ ñối tượng kasia vô biên, vốn là
khái niệm hư không (ākāsa-paññatti). ðức Phật gọi
thiền này là không vô biên xứ (ākāsanañcāyatana).
 Thiền vô sắc thứ hai là thức của thiền vô sắc thứ
nhất, có hư không vô biên kể như ñối tượng, và là
một ñại hành tâm (mahaggata-citta): nó là một tâm
ñại hành (mahaggata-citta), một pháp chân ñế
(paramattha dhamma). ðức Phật gọi thiền này là
thức vô biên xứ (viññā6añc-āyatana).
 Thiền vô sắc thứ ba là sự vắng mặt của thức có hư
không vô biên là ñối tượng (và tự thân nó là ñối
tượng của thức vô biên xứ): nó là khái niệm về sự
440

Xem ‘Phụ Lục 1: Bốn Mươi ðề Mục Thiền, cuối Tập I và II.
VsM.x.289-290 ‘Āruppa-Niddeso’ (‘Giải Thích về Vô Sắc’) PP.x.5859&AbS.v.71 ‘Ālamba6a-Sahgaho’ (‘Tóm Tắt’) CMA.iii.18

441
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phi hữu (n-atthi-bhava-paññatti). ðức Phật gọi
thiền này là vô sở hữu xứ (ākiñcaññ-āyatana).
 Thiền vô sắc thứ tư: tâm của thiền vô sắc thứ ba,
vốn lấy sự phi hữu làm ñối tượng, và là một pháp
chân ñế. ðức Phật gọi thiền này là phi tưởng phi
phi tưởng xứ (neva-saññā-người-āsaññ-āyatana).
• Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta-kkha6a), với ba
giai ñoạn: sanh (uppāda) ↑, trụ (9hiti) │, diệt (bhahga)
↓.
• Trước và sau một tiến trình tâm thường có một số tâm
hữu phần khởi lên.442
• Sự nhận thức diễn ra theo một trật tự cố ñịnh, hợp với
quy luật tự nhiên của tâm (citta-niyāma). Như vậy, trật
tự của tiến trình chứng thiền sắc giới là:
 Một ý môn hướng tâm: tâm này nhận thức ñối
tượng thiền (jhāna).
 Ba tốc hành tâm chuẩn bị nhận thức cùng một
ñối tượng:
[1] Chuẩn bị tâm [ii] cận hành tâm [3] thuận thứ
tâm
Các yếu tố tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm của chúng
mạnh hơn các tâm dục giới bình thường. Như vậy,
gọi là chuẩn bị tâm vì chúng dọn (chuẩn bị) ñường
cho sự an chỉ; cận hành tâm vì nó nằm trong cận
thiền (jhāna); và thuận thứ tâm vì chúng thuận theo
tâm ñi trước, và sự Chuyển Tộc tiếp theo sau. (nơi
một người mà các căn nhạy bén, chuẩn bị tâm
không khởi lên mà chỉ có ba tốc hành chuẩn bị.)
 Trí Chuyển Tộc: nó là tốc hành tâm thứ tư,
442

Chi tiết về tâm hữu phần, xem ghi chú 262, trang 209 và bảng 5a: Chết và
Tái Sanh’ trang 101.
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ñánh dấu sự chuyển tiếp từ tâm thuộc tiểu
tộc (paritta-gotta) của dục giới tâm sang ñại
hành tộc (mah-aggata-gotta), của sắc giới
thiền tâm hay vô sắc giới thiền tâm.
 Vô số các tốc hành tâm an chỉ (ñó là các
hành [sahkhāra] ñang nhận thức cùng một
ñối tượng; sự nhận thức trước sẽ củng cố
cho sự nhận thức kế tiếp.443 con số của các
tốc hành an chỉ tuỳ thuộc vào sự chứng
thiền kéo dài trong bao lâu, và sự chứng
thiền này lại tuỳ thuộc vào việc thực hành
và thiện xảo của người hành thiền: nó có thể
chỉ kéo dài vài sát-na, có khi nó kéo dài một
giờ, hoặc nó cũng có thể kéo dài vài ngày,
tuỳ theo. ðối với người hành thiền ñã tu tập
năm pháp thuần thục về thiền sẽ quyết ñịnh
trước ñược thiền chứng của mình kéo dài
trong bao lâu. Nhưng với người mới chứng
thiền lần ñầu, chỉ một sát-na tâm thiền khởi
lên mà thôi.
• Trong một tiến trình ngũ môn, và tiến trình ý môn
thuộc dục giới, các tốc hành tâm hoàn toàn giống nhau,
nhưng trong một tiến trình chứng thiền (thuộc sắc giới
hay vô sắc giới) các tốc hành tâm lại khác nhau. Bốn
tốc hành tâm ñầu là những tốc hành tâm hoàn toàn
thuộc dục giới, trong khi chỉ có tốc hành thứ năm là
tâm thiền thực sự mà thôi. Tất nhiên, nó không chỉ là
một mà nhiều ngàn triệu, và chúng hoàn toàn giống
443

Về các danh pháp của tiến trình an chỉ, xem ‘Danh Pháp của Tiến Trình Ý
Môn’, trang 300. Và về tâm chứng thiền, xem bảng ‘3c: Danh Pháp của ðại
Hành Tâm’, trang 166.
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nhau. Nếu một người nhập thiền trong một thời gian
lâu (vài giờ cho ñến một tuần), con số tốc hành tâm thứ
năm là không thể tính kể.
• Người hành thiền nhập vào thiền chứng hợp với cách
tâm ñã như thị truyền lệnh (yathābhinīhāravasena),
tức người hành thiền quyết ñịnh bậc thiền nào sẽ ñạt
ñến.
• Thiện nghiệp của một thiền chứng trở thành một trọng
nghiệp thiền khi nó ñược duy trì cho ñến tiến trình tâm
cận tử.
• Khi một người nhập vàoThiền Quả444 siêu thế, trật tự
cũng diễn ra theo cùng cách thức như vậy.
1d: Tâm Quả (Vipāka-Citta) Sắc Giới (Rūp-Āvacara) và Vô Sắc
Giới (Arūp-Āvacara)
MÔN

BẬC THIỀN
(JHĀNA)
Sơ thiền sắc giới
Nhị thiền sắc giới
Tam thiền sắc giới
Tứ thiền sắc giới
Ngũ thiền sắc giới

tâm- Thiền vô sắc thứ nhất
Thiền vô sắc thứ hai
Thiền vô sắc thứ ba
Thiền vô sắc thứ tư

444

NHIỆM VỤ

ðỐI TƯỢNG

XX

(khái niệm)
(khái niệm)
(khái niệm)
(khái niệm)
nghiệp (khái niệm)
tướng (khái niệm)

tái sanh
hữu
phần
x
tử

Xem bảng ‘5e: Tiến Trình Tâm ðạo’, cuối Tập II.

(pháp chân
ñế)
(khái niệm)
(pháp chân
ñế)
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GHI CHÚ: Mặc dù các loại tâm quả này là kết quả của
thiện nghiệp, song trong Pāji chúng vẫn không bao giờ
ñược gọi là những quả thiện (kusala-vipāka), vì lẽ từ này
chỉ ñể nói ñến những quả thiện vô nhân: xem bảng, trang
127.
NHIỆM VỤ: chín loại tâm này có thể làm nhiệm vụ như
tâm hữu phần của một ñời người: tâm ñầu tiên là tâm tục
sanh (pa9isandhi-citta) và tâm cuối cùng là tâm tử (cuticitta). Những loại tâm này cũng ñược gọi là những tâm
ngoài tiến trình (vīthi-mutta-citta).
ðỐI TƯỢNG: xem những ghi chú ở bảng 5d ‘Tiến Trình
Chứng Thiền’. Về Nghiệp, Nghiệp Tướng hay Thú
Tướng, và các tâm ngoài tiến trình, xem những ghi chú ở
bảng 5a ‘Chết và Tái Sanh’ trang 101.
THƯỜNG NGHIỆP
Kế tiếp trong thứ tự của quả là thường nghiệp
(āci66a-kamma), ñó là những nghiệp thiện hoặc nghiệp bất
thiện ñược làm thành thói quen, hay ñược làm thường
xuyên, và liên tục. Thường nghiệp chín mùi trước những
nghiệp không thường (abahuka-kamma).445 Và nếu có nhiều
thường nghiệp thì nghiệp thiện hay bất thiện nào quen làm
nhất sẽ chín mùi trước.
THƯỜNG NGHIỆP BẤT THIỆN
Nói về những ví dụ của thường nghiệp chúng ta có
445

Cũng gọi là ‘Dĩ Tác Nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp’ (katattā kamma).
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thể nhắc tới Tôn-giả ðại Mục-kiền-liên (Mahāmoggallāna)
ở ñây. Tôn giả ñược xem là thần thông ñệ nhất trong số
những ñệ tử Phật. Một lần, ngài sống chung với Tôn-giả
Lakkhaa trên Núi Kên Kên (Gijjha-Kū9a Pabbata).446Và
một hôm,[210] khi họ ñang trên ñường xuống núi, Tôn giả
ðại Mục-kiền-liên mỉm cười. Tôn giả Lakkhaa hỏi lý do vì
sao, và ngài nói với vị ấy là hãy hỏi ñiều này trước mặt ðức
Thế Tôn. Vì thế, trước mặt ðức Phật, Tôn giả Lakkhaa ñã
hỏi ngài lại câu hỏi này. Tôn giả ðại Mục-kiền-liên giải
thích rằng khi ấy ngài thấy một bộ xương ñang di chuyển
ngang qua hư không. Những con kên-kên, quạ, và diều hâu
ñuổi theo tấn công bộ xương ấy, xé nó ra thành từng mảnh,
và nó phát ra những tiếng kêu gào thống thiết. Ngài mỉm
cười vì ngài nghĩ rằng một chúng sanh như vậy hiện hữu thật
là một ñiều ñáng kinh ngạc! Lúc ñó ðức Phật xoay qua các
vị Tỳ kheo và giải thích:
Này các Tỳ kheo, quả thực với thiên nhãn ñã
ñược các ñệ tử khéo tu tập; với [thắng] trí ñã ñược
các ñệ tử an trú tu tập, nhờ ñó vị ñệ tử có thể nói về
những sự việc như vậy, nhờ ñó vị ñệ tử có thể biết
ñược, thấy ñược và chứng thực ñược những sự việc
như vậy.
Trong quá khứ cảnh tượng của chúng sanh
ñó ta ñã thấy,447mặc dù ta không nói về nó. Nếu ta
446

Vin.PāÕ1.4 ‘Cattutthā-Pārājika ’ (‘Tội Bất Cộng Trụ Thứ Tư’), và
S.II.VIII.i.1 “A99hi-Sutta ’ (‘Kinh Bộ Xương’). Chú giải giải thích rằng Tôngiả Lakkhaa là một trong số một ngàn vị ñạo sĩ bện tóc thờ lửa (của ba anh
em Kassapa trước ñây) ñã ñắc A-la-hán Thánh Quả với bài giảng về ‘Kinh
“Lửa”’ của ðức Phật.
447
Chú giải giải thích rằng ðức Phật ñã thấy cảnh tượng này trong ñêm thành
ñạo: khi ngài phát triển ñược thiên nhãn (dibba cakkhu), ñiều này cũng ñược
ñề cập ở ghi chú cuối chương 158, trang 546.
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nói về cảnh ấy, những người khác (không thấy) sẽ
không tin ta. Nếu họ không tin ta, thời ñó sẽ là sự
tổn hại và khổ ñau lâu dài cho họ.
Này các Tỳ kheo, chúng sanh ñó từng là một
người ñồ tể ngay trong Kinh thành Rājagaha này.
Ông ta ñã chịu khổ ñau vì quả của nghiệp ñó trong
nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều
ngàn năm, trong nhiều trăm ngàn năm ở ñịa ngục,
do sức mạnh của nghiệp ấy, sự hiện hữu của một
cá nhân như vậy ñã có và ñang ñược trải nghiệm.
Ở ñây, cách sinh nhai của người ñồ tể là giết bò. ðó
là thói quen và cũng là thường nghiệp của ông ta. Do nghiệp
ñó, ông ñã chịu khổ trong ñịa ngục một thời gian dài. Nhưng
khi ông chết từ ñịa ngục, tiến trình tâm cận tử của ông lại bắt
lấy một ñống xương bò làm ñối tượng. Vì thế, do cùng
nghiệp ấy (kamma-sabhāgatāya), hay do cùng ñối tượng ấy
(āramma6a-sabhāgatāya), ông ñã bị tái sanh làm ngạ qủy
dưới dạng một bộ xương. Trong kiếp kế, ông vẫn chịu sự
hành hạ như vậy vì thường nghiệp của ông ta như một người
ñồ tể.
Tôn giả ðại Mục-kiền-liên cũng tường trình việc ñã
thấy nhiều chúng sanh như thế trước ñây, và ðức Phật xác
nhận chính bản thân ngài cũng ñã thấy như vậy. Trong mỗi
trường hợp, những chúng sanh ấy chịu khổ ñều do một
thường nghiệp bất thiện mà họ ñã làm trong quá khứ:
 Một người ñồ tể chịu khổ trong ñịa ngục nhiều
ngàn năm.448Sau ñó ông tái sanh làm ngạ quỷ
dưới hình thức một miếng thịt kêu la trong ñau
ñớn khi bị những con kên kên, quạ và diều hâu
448

S.II.VIII.i.2 ‘Pesi-Sutta ’ (‘Miếng Thịt’)
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cắn xé.
 Một người phụ nữ phạm tội tà dâm chịu khổ trong
ñịa ngục nhiều trăm ngàn năm.449Người phụ nữ
ấy ñã tái sanh làm ngạ quỷ dưới hình thức một
người ñàn bà bị lột da kêu la ñau ñớn khi bị
những con kên kên, quạ, và diều hâu cắn xé.
 Một ác Tỳ kheo, trong thời kỳ Giáo Pháp của ðức
Phật Kassapa, thọ nhận tứ vật dụng từ thí chủ có
lòng tin450, nhưng không biết chế ngự thân là lời
nói, và ñã hành tà mạng, hưởng lạc cho ñến thoả
thích: ông ñã bị khổ trong ñịa ngục nhiều trăm
ngàn năm. Sau ñó ông tái sanh làm ngạ quỷ dưới
hình thức một vị Tỳ kheo kêu la ñau ñớn vì y áo,
bình bát, dây lưng, và thân của vị ấy ñang cháy
ñỏ.
THƯỜNG NGHIỆP THIỆN
Một ví dụ ñiển hình là trường hợp của gia chủ
Dhammika.[211] Ông thường cúng dường ñến ðức Phật và
Tăng chúng như một thói quen suốt cả cuộc ñời mình. Vào
lúc chết, gati nimitta (thú tướng) của thường nghiệp thiện ñó
xuất hiện như những vị chư thiên của sáu cõi trời trên sáu cỗ
xe ngời sáng ñi ñến ñể rước ông.451Sau khi ñã phát nguyện,
ông chọn ñi về cõi trời ðâu-Suất (Tusita).452
449

S.II.VIII.ii.3 ‘Ni-Cchav-Itthi-Sutta ’ (‘Người Phụ Nữ Bị Lột Da’)
S.II.VIII.ii.7 ‘Pāpa-Bhikkhu-Sutta ’ (‘Kinh Ác Tỳ Kheo’)
451
Thú tướng: xem bảng ‘5a: ‘Chết và Tái Sanh’) trang 101.
452
Chú giải nói rằng sở dĩ ông chọn cõi trời ðâu-Suất, bởi vì ñó là cõi dành
cho các vị Bồ-tát kiếp chót, trước khi các vị ñi xuống cõi nhân loại ñể trở thành
một Bậc Chánh ðẳng Giác.
450
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CẬN TỬ NGHIỆP
Kế tiếp trong thứ tự ưu tiên cho quả là cận tử nghiệp
(āsanna-kamma): một nghiệp bất thường nào ñó ñược nhớ
tới một cách rất sống ñộng vào lúc chết. Tất nhiên một
nghiệp bất thường tự nó không ñủ mạnh ñể vượt qua một
thường nghiệp. Nhưng nếu vào lúc chết, một người hồi nhớ
nghiệp ấy một cách sinh ñộng, hành ñộng hồi nhớ sinh ñộng
ấy có thể cho nó ñủ sức mạnh ñể chiến thắng thường nghiệp.
Lúc ñó nghiệp bất thường này sẽ tạo ra quả của nó, và người
ta phải tái sanh theo nghiệp ñó.
CẬN TỬ NGHIỆP BẤT THIỆN
HOÀNG HẬU MALLIKĀ
Một ví dụ ñiển hình của tiến trình này là Hoàng Hậu
Mallikā, chánh cung hoàng hậu của Vua Kosala. Bà là một
Phật tử thuần thành, và hàng ngày bà thường ñặt bát cho
năm trăm vị Tỳ kheo ngay tại hoàng cung: ñó là một thường
nghiệp thiện của bà. Thế nhưng vào lúc chết, bà không thể
kiểm soát ñược tâm của mình, và ñã nhớ ñến một bất thiện
nghiệp bất thường mà bà ñã làm một cách rất sinh ñộng. Vì
lý do ñó, bà bị tái sanh vào ñịa ngục. Tuy nhiên, nghiệp bất
thường ấy không phải là nghiệp cực xấu, có nghĩa là nó rất
yếu, và sau bảy ngày nó bị ñánh bại bởi thường nghiệp của
bà: bà thoát khỏi ñịa ngục và tái sanh lên thiên giới.
Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng day ñi day lại
những nghiệp bất thiện của mình vào lúc chết rất là nguy
hiểm. ðó là lý do vì sao, ñối với những người có ñức tin nơi
ðức Phật, người ta thường có thói quen nhắc nhở người sắp
chết nhớ lại những thiện nghiệp của mình, hay thúc giục
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người này khởi lên những niệm lành vào những khoảnh khắc
cuối cùng của ñời mình. Thậm chí ñối với một người nhân
cách không tốt (người ñã tạo tác những thường nghiệp bất
thiện) ngay trước khi chết cũng nên khuyên họ cố gắng nhớ
lại một thiện nghiệp nào ñó, hay cố gắng giúp họ tạo một
thiện nghiệp gì ñó, ñể họ có thể ñược tái sanh theo nghiệp
này (thay vì nhớ tới nghiệp xấu).
CẬN TỬ NGHIỆP THIỆN
ðAO PHỦ TAMBADĀÌHIKA
Ví dụ ñiển hình trong trường hợp này là
Tambadāhika, người ñao phủ (chuyên hành hình tội nhân)
của ñức vua.453Trong năm mươi lăm năm, ông ñã làm công
việc chặt ñầu các tội nhân, nhưng ñến khi về già ông không
còn có thể chặt ñầu phạm nhân với một nhát dao ñược nữa,
vì thế nhà vua cho ông về hưu. Vào cái ngày ông về hưu ấy,
ông ñã ñặt bát cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phất một ít cháo
sữa với bơ tươi. Sau ñó, Tôn giả Xá-lợi-phất hướng dẫn tuần
tự pháp (anupubbi-kathā) cho ông theo bốn giai ñoạn:
• Hướng dẫn về bố thí (dāna-kathā).
• Hướng dẫn về giữ giới (Sīla-kathā).
• Hướng dẫn về các cõi trời (sagga kathā): ñó là
quả của bố thí và giữ giới.
• Hướng dẫn về sự nguy hiểm, sự ñồi bại, và ô
nhiễm của các dục lạc (kamāna ādīnava
okāra sa kilesa ), và sự lợi ích của việc xuất
ly (nekkhamme-ānisa sa pakāsesi).
453

DhPA.viii.1 ‘Tambadā9hika-Cora-Ghātaka-Vatthu’ (‘Chuyện Tambadāhik,
Người ðao Phủ’).
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Rồi, khi Tôn giả Xá-lợi-phất thấy rằng tâm của
Tambadāhika ñã lắng yên, sẵn sàng, và ñầy ñủ ñức tin, ngài
bèn hướng dẫn ông Giáo Pháp cao siêu nhất của chư Phật
(Buddhāna sāmuka sikā Dhamma-desanā):
1. Khổ…………………(dukkha)
2. Tập………………….(samudaya)
3. Diệt…………………(nirodha)
4. ðạo…………………(magga)
Tambadāhika lắng nghe pháp với như lý tác ý
(yoniso manasikāra). Và do ñã thực hành ñủ minh và hạnh
trong quá khứ,454 ngay tại chỗ ñó ông ñắc Hành Xả Trí
(Sahkhār-Upekkhā-Ñā6a),455rất gần với Nhập lưu Thánh
ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga). Sau ñó ông cùng ñi với Tôn giả
Xá-lợi-phất một ñoạn ñường, và quay trở về nhà. Nhưng trên
ñường về nhà, một dạ-xoa dưới lốt con bò ñã húc ông
chết.456Vào lúc chết, ông nhớ lại hai thiện nghiệp vừa làm
với sự sống ñộng lớn, ñó là cúng dường cháo sữa ñến Tôn
giả Xá-lợi-phất và nghe Pháp. Việc hồi nhớ này trở thành
cận tử nghiệp của ông, và ông ñược tái sanh lên cung trời
ðâu-suất.
TÂM LÚC CHẾT

454

Xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277.
rất gần với Nhập lưu Thánh ðạo Trí (Sot-Āpatti-Magga): ðức Phật giaỉ
thích rằng ông ñã ñạt ñến Trí Thuận Thứ (Anuloma-Ñā6a). Trí này bắt cùng
ñối tượng như Hành Xả Trí (về Trí Thuận Thứ, xem bảng ‘5e: Tiến Trình
ðạo’, cuối Tập II).
456
Sở dĩ dạ xoa này giết ông là vì nghiệp bất thiện quá khứ ông ñã tạo. Xem
‘Gái ðiếm Báo Thù’, trang 617/Tập II.
455
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Ở ñây, xin quý vị ñừng hiểu lầm ví dụ này. Làm ơn
ñừng nghĩ rằng một người có thể tạo tác thật nhiều bất thiện
nghiệp suốt kiếp sống, và rồi chỉ cần nhớ lại một thiện
nghiệp nào ñó vào lúc chết là có ñược một sự tái sanh an
vui. Tambadāhika ñắc Hành Xả Trí (Sahkhār-UpekkhāÑā6a) nhờ nghe Pháp: ñiều này ñòi hỏi phải có ba-la-mật
(pāramī) mạnh mẽ mới ñược. Có thể nói một trường hợp
như vậy là hoàn toàn ngoại lệ, vì ðức Phật ñã nói rõ rằng chỉ
một con số rất nhỏ của hàng phàm phu (puthujana) là ñược
tái sanh lại làm người sau khi chết.457
Quý vị nên nhớ rằng vào lúc chết, kiểm soát ñược
tâm mình là một ñiều rất khó. Chẳng hạn, nếu một người bị
chết trong một thảm hoạ như ñộng ñất, hay sóng thần, hoặc
nếu một người bị chết trong một cuộc chiến tranh hay trong
một tai nạn, hoặc nếu họ bị người nào ñó tấn công, lúc ñó sợ
hãi chắc chắn sẽ phát sanh. Khi có sự sợ hãi như vậy, họ sẽ
rất khó mà kiểm soát ñược tâm mình: sợ hãi thuộc căn sân,
và nếu một người chết với tâm sân, họ sẽ bị tái sanh hoặc
trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc trong cảnh giới ñịa ngục hay
súc sanh. Cũng vậy, nếu một người chết do một chứng bệnh
khủng khiếp nào ñó với nhiều ñau ñớn, thật khó cho họ ñể
kiểm soát tâm. Và nếu họ bị các bác sĩ cho những liều thuốc
nặng, họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào? Ngay cả nếu
một người chết dưới những hoàn cảnh hết sức bình an ñi nữa
cũng khó có thể kiểm soát ñược tâm của mình, bởi vì tâm
thay ñổi rất nhanh. Và nếu một người chưa bao giờ thực
hành sự chế ngự các căn, hoặc nếu họ không hành thiền
ñúng, hoặc nếu họ luôn luôn ñể tâm nghĩ tưởng ñến các dục
lạc, thời họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào?
457

Xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 15, trang 42.
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Có thể lấy trường hợp một người thường hay suy nghĩ
ñến vẻ ñẹp của con cái mình, vẻ ñẹp của chồng hay vợ mình,
vẻ ñẹp của vườn hoa hay căn nhà của mình, vẻ ñẹp của bông
hoa, và những thứ khác ñại loại như vậy, làm ví dụ: sự suy
nghĩ ñó là ñiên ñảo tưởng (saññā-vipallāsa),458dựa trên phi
như lý tác ý (ayoniso manasikāra). Nếu một người có thói
quen tìm kiếm những ñối tượng như vậy với phi như lý tác ý
thì vào giờ phút cuối cùng của cuộc ñời, bất ngờ họ sẽ rất
khó mà suy xét ñến chúng với như lý tác ý ñược. Một người
có thể chưa từng bao giờ quán niệm về sự chết, vào lúc sắp
chết họ sẽ lo lắng về việc chết và cảm thấy sầu khổ: sầu khổ
này bắt nguồn từ căn sân và si. Cũng có thể một người chưa
bao giờ thực hành pháp tri túc và kham nhẫn, họ thường
xuyên cảm thấy bất mãn và nôn nóng, khó chịu. Vào lúc
cuối cùng của cuộc ñời họ cũng sẽ cảm thấy bất mãn, khó
chịu như vậy: bất mãn, khó chịu ñó cũng bắt nguồn từ căn
sân và si. Cũng có người khi chết còn nuôi dưỡng lòng hận
thù với một ai ñó, hay một người có thể chết với tâm hối hận
ñã làm một ñiều xấu nào ñó: sự hối hận ấy cũng có gốc từ
căn sân và si. Một người có thể cảm thấy bị ñảo lộn về
những gì xảy ra sau khi chết: trạng thái ñó có gốc ở si. Nếu
một người chết với tâm (tham và si, sân và si hay một mình
si)459 như vậy, họ không thể nào tránh khỏi bị tái sanh vào
khổ cảnh460.
458

Xem ‘Bốn ðiên ðảo’, Tập II.
ðiều này chỉ nói ñến tâm si hợp với hoài nghi (vicikicchā) chứ không nói
ñến tâm si phóng dật (uddhacca). Về hai loại tâm căn si, xem bảng ‘2c: Danh
Pháp của Tâm Căn Si’, trang 97.
460
Trong S.IV.I.xviii.8 ‘Āditta-Pariyāya-Sutta ’, ðức Phật giaỉ thích rằng thà
lấy cây sắt nóng, cháy ñỏ huỷ hoại nhãn căn còn hơn là nắm giữ tướng chung,
tướng riêng (nét ñẹp của một cảnh sắc), vì nếu một người chết trong khi ñang
thọ hưởng một tướng như vậy, họ có thể sẽ bị tái sanh trong cảnh giới ñịa ngục
459
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ðó là lý do vì sao ðức Phật và các vị ñệ tử của ngài
thường dạy về những vận hành của nghiệp và khuyến khích
mọi người thực hành ba phước nghiệp sự (bố thí, trì giới,
tham thiền): ñể giúp họ tránh bị tái sanh trong bốn ác ñạo.461
Nhưng nếu phước nghiệp sự của một người hạ liệt, hoặc bị
hành sai do dựa trên tà kiến, thời nó sẽ không giúp ích ñược
gì nhiều.
TÍCH LUỸ NGHIỆP
Bây giờ chúng ta sẽ bàn ñến loại nghiệp chín mùi sau
cùng: tích luỹ nghiệp (katattā-kamma, Hán dịch Dĩ Tác
Nghiệp). Nó chỉ ñơn giản là nghiệp ñã ñược tạo tác hay ñã
ñược hoàn thành và có thể là bất cứ nghiệp nào trong hai
mươi nghiệp ñạo mà chúng ta ñã bàn ở trước. Ở ñây chúng
tôi chỉ tóm tắt lại462:

hoặc súc sanh. ðối với năm căn còn lại (nhĩ, tỷ…ý căn) ðức Phật cũng nói như
vậy.
461
Về bài kinh tham chiếu, xem ghi chú cuối chương 124, trang 533.
462
Chi tiết về mười bất thiện/thiện nghiệp ñạo, xem “Các Nghiệp ðạo’, trang
234.

375

Pa-Auk Tawya Sayadaw

Mười bất thiện nghiệp ñạo (dasa akusala-kamma-patha)
BA THÂN NGHIỆP
ðẠO BẤT THIỆN
1. Sát sanh
2. trộm cắp
3. tà dâm

BỐN KHẨU NGHIỆP
ðẠO BẤT THIỆN
1. nói dối
2. nói hai lưỡi
3. nói lời thô ác
4. nói chuyện phù
phiếm

BA Ý NGHIỆP ðẠO
BẤT THIỆN
1. ý tham
2. ý sân
3. chấp giữ tà kiến
(phủ
nhận
những vận hành
của nghiệp, tái
sanh, các cõi
sống khác.

Mười thiện nghiệp ñạo (dasa kusala kamma-patha)
BA THÂN NGHIỆP
BỐN KHẨU NGHIỆP BA Ý NGHIỆP ðẠO
ðẠO THIỆN
ðẠO THIỆN
THIỆN
1. không sát sanh 1. không nói dối 1. không tham
(có lòng từ ñối
(chỉ nói sự thực) 2. không sân
với các chúng 2. không nói hai 3. giữ Chánh Kiến
sanh)
lưỡi
(xác
nhận
2. không trộm cắp 3. không nói lời thô
những vận hành
của nghiệp, tái
3. không tà dâm
ác (nói một cách
hoà nhã và lễ ñộ)
sanh, các cõi
sống khác,…)
4. không nói chuyện
phù phiếm (chỉ
nói những ñiều
ñáng nghe, những
ñiều có giá trị)
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Một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp như vậy có thể
ñã ñược làm trong kiếp này, hay trong kiếp trước, hay trong
một kiếp quá khứ vô ñịnh nào ñó. Nó tạo ra tái sanh, khi ba
loại nghiệp ñầu hoặc không có hoặc không sanh khởi (do
không ñủ ñiều kiện ñể sanh). Nghiệp bất thiện ñã hoàn thành
(tích luỹ nghiệp bất thiện) tạo ra tái sanh trong cõi súc sanh,
cõi ngạ quỷ hay trong ñịa ngục, và tích luỹ nghiệp thiện hay
nghiệp thiện ñã hoàn thành tạo ra tái sanh trong cõi nhân loại
hay cõi chư thiên.
Như vậy ñã kết luận phần giải thích của chúng tôi về
thứ tự ưu tiên cho quả của nghiệp: trọng nghiệp thứ nhất, kế
ñến thường nghiệp, kế ñến cận tử nghiệp, và cuối cùng là
tích luỹ nghiệp.
Hết Tập Một.
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PHỤ LỤC 1: BỐN MƯƠI ðỀ MỤC THIỀN
Bốn mươi ñề mục thiền này ñược ðức Phật dạy,463ñể
tu tập thiền ñịnh, với một số tham khảo kinh ñiển.464
Kasina + Bất Tịnh + Tuỳ Niệm + Phạm Trú + Vô Sắc + Tưởng + xác ðịnh = TC
10 + 10
+
10
+ 4
+ 4
+ 1 + 1
= 40

Mười Kasixas
D.ii.2 ‘Mahā-Nidāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Duyên’)
M.II.iii.7 ‘Mahā-Sakuludāyi-Sutta¥’ (‘ðại Kinh Sakuludāyi’)

Mười Bất Tịnh
D.ii.9 ‘Mahā-Sati-Pahāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niệm Xứ’)
M.III.ii.9 ‘Kāya-Gatā-Sati-Sutta¥’ (‘Thân Hành Niệm’)

Mười Tuỳ Niệm
Tuỳ Niệm Phật,Pháp,Tăng

D.ii.3 ‘Mahā-Parinibbāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niết-Bàn’)
S.I.XI.i.3 ‘Dhajagga Sutta¥’ (‘Kinh ðầu Lá Cờ’)
Tuỳ Niệm Giới

D.ii.3 ‘Mahā-Parinibbāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niết-Bàn’)
A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-Sutta¥’ (‘Kinh Các Lễ Uposatha’)

463

VsM.iii.47 ‘Kamma-Tthāna-Ggahaa-Niddeso’ (‘Giải Thích về Việc Nhận
Một ðề Mục Thiền’) PP.iii.104-105.

464

những tham khảo kinh ñiển ñược nêu ra chỉ như những ví dụ: vì còn nhiều
bài kinh nữa ñề cập ñến những ñề mục thiền này.
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Tuỳ Niệm Bố Thí

A.VI.i.10 ‘Mahānāma-Sutta¥’ (‘Kinh Ma-ha-nam’)
Tuỳ Niệm Thiên

A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-Sutta¥’ (‘Kinh Các Lễ Uposatha’)
A.VI.i.10 ‘Mahānāma-Sutta¥’ (‘Kinh Ma-ha-nam’)
Tuỳ Niệm Sự Chết

A.VI.ii.9 ‘Pahama-Maraa-Ssati-Sutta¥’ (Kinh Tuỳ Niệm Chết
Thứ Nhất’
A.VI.ii.10 ‘Dutiya-Maraa-Ssati-Sutta¥’ (Kinh Tuỳ Niệm Chết
Thứ Hai’
Thân Hành Niệm465

D.ii.3 ‘Mahā-Parinibbāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niết-Bàn’)
M.III.ii.9 ‘Kāya-Gatā-Sati-Sutta¥’ (‘Thân Hành Niệm’)
Niệm Hơi Thở

D.ii.3 ‘Mahā-Parinibbāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niết-Bàn’)
M.III.ii.9 ‘Kāya-Gatā-Sati-Sutta¥’ (‘Thân Hành Niệm’)
Niệm Sự Bình Yên466
M.II.ii.4 ‘Mahā-Mālukyāputta-Sutta¥’ (‘ðại Kinh Mālukyāputta’)

A.X.I.i.6 ‘Samādhi-Sutta¥’ (‘Kinh ðịnh’)
465

Trong phần liệt kê của Thanh Tịnh ðạo, thân hành niệm ñặc biệt ñề cập
ñến thiền trên ba mươi hai thân phần (quán ba mươi hai thể trược). Tuy nhiên,
từ thân hành niệm ñược ðức Phật dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn trong
M.III.ii.9 ‘Kāya-Gatā-Sati-Sutta’ (‘Thân Hành Niệm’), ðức Phật giải thích
nó chính xác như mười bốn ñề tài quán thân (bao gồm cả thiền trên ba mươi
hai thân phần) mà ngài ñã giải thích trong D.ii.9 ‘Mahā-Sati-Pahāna-Sutta¥’
(‘Kinh ðại Niệm Xứ’), cũng như bốn thiền sắc giới: ở mỗi ñoạn giải thích,
ngài nói: ‘ðây cũng là cách vị Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm.’
466

ðây là pháp tuỳ niệm những ân ñức của Niết-Bàn.
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Bốn Phạm Trú
Từ

M.I.iii.1 ‘Kakac-Ūpama-Sutta¥’ (‘Kinh Ví Dụ Cái Cưa’)
A.IV.II.ii.7 ‘Ahi-Rāja-Sutta¥’ (‘Kinh Xà Vương’)
Từ, Bi, Hỷ, Xả

D.i.13 ‘Te-Vijja-Sutta¥’ (‘Kinh Tam Minh’)
M.II.iv.3 ‘Maghadeva-Sutta¥’ (‘Kinh Maghadeva’)
A.III.II.ii.5 ‘Kesamutti-Sutta¥’ (‘Kinh Kesamutti’)467

Bốn Thiền Vô Sắc
Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi
Phi Tưởng Xứ

D.ii.2 ‘Mahā-Nidāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Duyên’)
M.I.iii.6 ‘Ariya-Pariyesanā-Sutta¥’ (‘Kinh Thánh Cầu’)468
M.III.i.6 ‘Āneñjasappāya-Sutta¥’ (‘Kinh Bất ðộng Lợi ích’)
A.IX.I.iv.5 ‘Jhāna-Sutta¥’ (‘Kinh Jhāna <Thiền>’)

Một Tưởng
Vật Thực (Bất Tịnh)
S.V.II.viii.3 ‘Āhāre-Paikūla-Sutta¥’ (‘Kinh Vật Thực Bất Tịnh’)
A.X.II.i.6 ‘Pahama-Saññā-Sutta¥’ (‘Kinh Tưởng Thứ Nhất’)
A.X.II.i.7 ‘Dutiya-Saññā-Sutta¥’ (‘Kinh Tưởng Thứ Hai’)

Một Xác ðịnh
Tứ ðại

D.ii.3 ‘Mahā-Parinibbāna-Sutta¥’ (‘Kinh ðại Niết-Bàn’)
M.III.ii.9 ‘Kāya-Gatā-Sati-Sutta¥’ (‘Thân Hành Niệm’)
467

Cũng ñược biết ñến như ‘Kinh Kālāma’.

468

Cũng gọi ‘Pāsa-Rāsi-Sutta¥’ (‘Kinh ða Bẫy’)
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PHỤ LỤC 2: DÒNG DÕI CHƯ PHẬT
Bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn ñại kiếp trước, ñạo
sĩ Sumedha ñã quyết ñịnh trở thành một vị Phật. Ngài thực
hiện quyết ñịnh này trước mặt ðức Phật Dīpa®kara (ðức
Phật Nhiên ðăng). ðức Phật Dīpa®kara thọ ký rằng cuối
cùng ngài sẽ thành Phật hiệu là Gotama. Từ ñó cho ñến khi
ñắc thành Phật Quả, ñức Bồ Tát ñã phát triển các Ba-la-mật
của mình. Việc phát triển các ba-la-mật này gồm luôn cả sự
tu tập dưới hai mươi bốn vị Phật khác nhau: ñôi khi (ngài)
như một ñạo sĩ, ñôi khi như một Tỳ kheo, hay một bà-lamôn, một vị Vua, một gia chủ, một con thú ưu thắng, một
chư thiên, hay một dạ-xoa (yakkha).
Hai mươi bốn vị Phật ñược giải thích trong Bộ Phật
Tông (Buddha-Va¥sa-Pāi). Bộ này giải thích tỉ mỉ sự thọ
sanh, tuổi thọ, ñịa vị, tên cha mẹ, tên vợ con, thọ mạng của
họ, cách xuất gia, thời gian thực hiện nỗ lực ñể thành Phật,
việc dạy ‘Kinh Chuyển Pháp Luân’ (‘Dhamma-CakkaPpavatthana-Sutta¥’),469 và tên của các vị ðại ðệ Tử và cư
sĩ ưu tú của các ngài. Mỗi bản mô tả cũng giải thích nơi các
vị nhập Vô Dư Niết Bàn, và xá lợi của cácvị ñược phân phối
như thế nào.
Trong Bộ Phật Tông cũng có lời thọ ký của ðức Phật
về vị Phật kế tiếp, ñó là ðức Phật Di-Lạc (Metteya).470

469
470

Bản Kinh này của ðức Phật Gotama ñược thấy trong S.V.XII.ii.1.

ðức Phật Gotama cũng ñề cập sự xuất hiện của ðức Phật Metteya (Di-Lạc)
trong D.iii.3 ‘Cakka-Vatti-Sīha-Nāda-Sutta¥’ (‘Kinh Chuyển Luân Thánh
Vương Sư Tử Hống’)
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[24] ðức Phật Dīpa®kara
[23] ðức Phật Koañña
[22] ðức Phật Ma®gala
[21] ðức Phật Sumana
[20] ðức Phật Revata
[19] ðức Phật Sobhita
[18] ðức Phật Anomadassī
[17] ðức Phật Paduma
[16] ðức Phật Nārada
[15] ðức Phật Padumuttara
[14] ðức Phật Sumedha
[13] ðức Phật Sujāta
[12] ðức Phật Piyadassī

[11] ðức Phật Atthadassī
[10] ðức Phật Dhammadassī
[9] ðức Phật Siddhattha
[8] ðức Phật Tissa
[7] ðức Phật Phussa
[6] ðức Phật Vipassī
[5] ðức Phật Sikhī
[4] ðức Phật Vessabhū
[3] ðức Phật Kalusandha
[2] ðức Phật Koāgamana
[1] ðức Phật Kassapa
ðức Phật Gotama
ðức Phật Metteya

Sáu vị Phật trước ðức Phật Gotama cũng ñã ñược
chính ðức Phật của chúng ta giải thích trong ‘Mah-āpadānaSutta¥’ (‘Kinh ðaị Phật Tông’). Chẳng hạn471, ngài giải
thích:
Danh Hiệu

Sự Xuất Hiện

[6] Vipassī
91 ñại kiếp trước
[7] Sikhī
31 ñại kiếp trước
[4] Vessabhū
31 ñại kiếp trước
[3] Kakusandha
[2] Koāgamana
Kiếp hiện tại
[1] Kassapa
ðứcPhật Gotama

471

ðịa Vị
Vua Chúa
Vua Chúa
Vua Chúa
Ba-la-môn
Bà-la-môn
Bà-la-môn
Vua Chúa

Tuổi
Thọ
Con Người
80.000 năm
70.000 năm
60.000 năm
40.000 năm
30.000 năm
20.000 năm
100 năm

(D.ii.1) ðức Phật biết ñiều này bằng chính trí của ngài, và cũng nhờ các bậc
Thánh Bất Lai trong các cõi tịnh cư thiên mô tả họ ñã ñắc ðạo Quả trong giáo
pháp của ðức Phật quá khứ cho ngài như thế nào.
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Chữ Viết Tắt Các Nguồn Tham Khảo
A.
AA.
AbS.
Ap.
ApA.
A.
CMA.
D.
DA.
DD.
DhP.
DhPA.
DhS.
DhSA.

A®guttara-Nikāya (Tăng Chi Kinh)
A®guttara-Nikāya-Ahakathā472 (Chú Giải Tăng
Chi Kinh
Abhidhammattha-Sa®gaho (Vi Diệu Pháp Yếu
Nghĩa)
Apadāna-Pāi (Thanh Văn Sử)
Apadāna-Ahakathā (Chú Giải Thanh Văn Sử)
A®guttara-Nikāya Tikā (Phụ Chú Giải Tăng Chi
Kinh)
A Comprehensive Manual of Abhidhamma473
Dīgha-Nikāya (Trường Bộ Kinh)
Dīgha-Nikāya-Ahakathā (Chú Giải Trường Bộ
Kinh)
Dispeller of Delusion474
Dhamma-Pada (Pháp Cú)
Dhamma-Pada-Ahakathā (Chú Giải Pháp Cú)
Dhamma-Sa®gaī (Bộ Pháp Tụ)
Dhamma-Sa®gaī-Ahakathā (Chú Giải Bộ Pháp

472

Những tựa sách Pali cho các bản chú giải là: AA= Manoratha-Pūrai; DA =
Su-Ma®gala-Vilāsinī; DhSA = Aha-Sālinī; MA = Papañca-Sūdanī; SA =
Sārattha-Ppakaasinī; VbhA = Sa-Mmoha-Vinodanī.

473

CMA: Bản dịch Anh ngữ của tác phẩm Abhidhammattha-Sa®gaha (Vi Diệu
Pháp Yếu Nghĩa) do Bhik. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri
Lanka, hiệu ñính và chú thích.

474

DD: Bản dịch Anh ngữ của Bộ Vibha®ga-Āhakathā (Chú Giải Bộ Phân
Tích), do Bhik Ñāamoli, Pāi Text Society, Oxford, England.
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DhS.
E.
Iti.
J.
JA.
KhP.
KhPA.
M.
MA.
MiP.
MR
M.
P.
PaD.
PD.
PED.
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Tụ)
Dhamma-Sa®gaī-Mūla-Tikā (Phụ Chú Giải Gốc
Bộ Pháp Tụ)
The Expositor475
Iti-Vuttaka-Pāi (Như Thị Thuyết)
Jātaka-Pāi (Chuyện Tiền Thân)
Jātaka-Ahakathā (Chú Giải Chuyện Tiền Thân)
Khuddaka-Pāha-Pāi (Tiểu Bộ Kinh)
Khuddaka-Pāha-Ahakathā (Chú Giải Tiểu Bộ
Kinh)
Majjhima-Nikāya (Trung Bộ Kinh)
Majjhima-Nikāya-Ahakathā (Chú Giải Trung
Bộ Kinh)
Milinda-Pañha-Pāi (Kinh Milinda Vấn ðạo)
The Minor Readings476
Majjhima-Nikāya-ika (Phụ Chú Giải Trung Bộ
Kinh).
Pahāna-Pāi (Duyên Hệ)
Param-Attha-Dīpanī 477(Chân ðế Tường Giải)
Path of Discrimination478
The Pāi Text Society’s Pāi-English Dictionary479

475

Exp: Bản dịch Anh ngữ của Dhamma-Sa®gaī-Ahakathā (Chú Giải Bộ
Pháp Tụ), do Professor Pe Maung Tin M.A., Pāi Text Society, Oxford,
England, soạn dịch.
476

Bản dịch Anh ngữ của Khuddaka-Pāha-Ahakathā (Chú Giải Tiểu Bộ
Kinh), do Bhik. Pāi Text Society, Oxford, England, dịch.

477
478

PaD: ‘Tường Giải’ bởi ðại Trưởng Lão Ledi Sayadaw (1846-1923).

PD: Bản Dịch Anh Ngữ của Bộ Pāisambhidā-Magga (Vô Ngại Giải ðạo),
do Bhik. Pāi Text Society, Oxford, England, dịch.
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PP.
PsM
S.
SA.
SuN.
TG.
TGA
TiG
U.
Vbh.
VbhA.
Vbh
Vin.Cv.
Vin.Mv.
Vin.Pāc.
Vin.PāÕ
VsM.
VsM.
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Path of Purification480
Pāisambhidā-Magga (Vô Ngại Giải ðạo)
Sa¥yutta-Nikāya (Tương Ưng Kinh)
Sa¥yutta-Nikāya-Ahakathā (Chú Giải Tương
Ưng Kinh.
Sutta-Nipāta (Kinh Tập)
Thera-Gāthā-Pāi (Trưởng Lão Tăng Kệ)
Thera-Gāthā-Ahakathā (Chú Giải Trưởng Lão
Tăng Kệ)
Therī-Gāthā-Pāi (Trưởng Lão Ni Kệ)
Udāna (Cảm Hứng Ngữ)
Vibha®ga (Bộ Phân Tích)
Vibha®ga -Ahakathā (Chú Giải Bộ Phân Tích)
Vibha®ga-ika481 (Phụ Chú Giải Bộ Phân Tích)
Vinaya Cūa-Vagga (Luật Tạng: Tiểu Phẩm)
Vinaya Mahā-Vagga (Luật Tạng: ðại Phẩm)
Vinaya Pācittiya-Pāi (Luật Tạng: Ưng ðối Trị)
Vinaya Pārājika-Pāi (Luật Tạng: Bất Cộng Trụ)
Visuddhi-Magga (Thanh Tịnh ðạo)
Visuddhi-Magga-ikā (ðại Phụ Chú Giải Thanh
Tịnh ðạo)

479

PED: do T.W. Rhys Davids,F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D.D.Litt., và William
Stede Ph.D., Pāi Text Society, Oxford, England.

480

PP: Bản dịch Anh ngữ của bộ Visuddhi Magga (Thanh Tịnh ðạo) do Bhik.
Pāi Text Society, Oxford, England, dịch, bản tiếng Việt do Sư Cô Thích Nữ
Trí Hải dịch.
481

Tựa Pāi cho các bộ phụ chú giải là: VbhTi = Mūla-Tikā; VsM = ParamAttha-Mañjūsā.
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