DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
Bài 1: BA THỜI KỲ PHẬT GIÁO
TT. Thích Nhật Từ
1. Người khai sáng đạo Phật
- Sanh năm 624 BC tại Lumbini. Con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya.
- Năm 29 tuổi cưới công chúa Da-du-đà-la. 10 tháng sau rời hoàng cung, gia đình vợ
con, thành đạo sĩ.
- 6 năm tu khổ hạnh, mong tìm ra con đường diệt khổ.
- Năm 35 tuổi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề ở Gaya, sau 49 ngày thiền định.
- Chuyển pháp luân tại Sarnath: Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Vô ngã tướng, Kinh
Thế gian bốc cháy.
- Suốt 45 năm tiếp theo, thuyết giảng hàng ngàn Kinh về triết học, đạo đức, giải phóng
khổ đau.
- Năm 544 BC, qua đời tại Kusinagara, tròn 80 tuổi.
2. Thời kỳ nguyên thủy (100 năm: 589-489 BC) 544-444 BC
- 5 bộ Nikaya với hàng ngàn bài giảng, cho mọi tầng lớp xã hội.
- Tiếng Magadhi, được truyền khẩu và chuyển dịch nhiều ngôn ngữ địa phương.
- Phật qua đời năm 544 BC, tôn giả Ca Diếp triệu tập hội đồng 500 tu sĩ tại đồi núi
Vương Xá (Rajagaha) để kết tập (sangiti, chanting together) kinh điển lần 1. Mục đích
tập hợp lời Phật, hệ thống hóa, thống nhất, truyền thừa. Ngài A Nan trùng tuyên Kinh,
ngài Ưu Ba Ly trùng tuyên giới luật. Nội dung: Kinh tạng (bốn bộ Nikaya) và Luật
Tạng (chưa có Bồ-tát giới).
- Phật Giáo Đại thừa (Mahāyāna): Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông
Cổ, Việt Nam.
- Phật Giáo Nguyên thủy (Theravāda): Ấn Độ, Tích Lan (Sri Lanka), Miến Điện, Thái
Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam (cộng đồng Khmer tại miền Nam, cộng đồng Việt
1940.
- Ba thời kỳ Phật giáo: Thời kỳ nguyên thủy (100 năm), thời kỳ bộ phái (400 năm), và
thời kỳ chuyển hóa (500 năm).
3. Thời kỳ bộ phái (400 năm: 489-089 BC)
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- Năm 244 BC, một trăm năm sau đó, Đại Hội Kết Tập Lần Thứ III được triệu tập
dưới thời vua A Dục (Asoka), 268-232 BC. Dưới sự chỉ đạo của ngài Mục Kiền Liên
Đế Tu (Moggaliputta Tissa). Đối tượng gồm 1000 tu sĩ. Nội dung: Kinh Tạng (5 bộ)
và Thắng Pháp Tạng. Tăng đoàn giới hạnh trang nghiêm theo truyền thống Trưởng
Lão Thuyết được chấn chỉnh lại theo đúng các giới luật.
- Đại Chúng Bộ có bốn lần phân chia, thành 7 tông phái trong vòng 200 năm.
- Nhiều giáo đoàn truyền đạo khắp Trung Ấn, mạn Nam và mạn Tây xứ Ấn Độ.
- Nhu cầu tiếp biến văn hóa gia tăng, thúc đẩy nhu cầu cải cách.
- Năm 344 BC, 100 năm sau ngày Đức Phật nhập, Đại Hội Kết Tập Lần Thứ II tại
thành Vaisali. Đối tượng: 700 tăng sĩ. Mục đích giải quyết các tranh chấp về 10 điều
luật căn bản. Nội dung: Kinh tạng (vài tập Tiểu bộ). Giữ nguyên giới luật. Phân hóa
đầu tiên trong Tăng đoàn: Trưởng Lão Thuyết Bộ (Sthaviravada) bảo thủ và Đại
Chúng Bộ (Mahasanghika) cải cách.
- Trưởng Lão Thuyết Bộ cũng bị phân chia bảy lần, tạo ra 11 tông phái.
- Vua A-dục (Asoka) 304-202 TTL, triều đại Maurya, có công truyền bá. Phái con
trai Mahinda (284-204 TTL) và 4 Tăng sĩ truyền bá đạo Phật vào Tích Lan. Con gái là
Trưởng lão ni Sanghamitta (281-202 TTL) thành lập dòng Tỳ-khưu-ni tại Sri Lanka.
- Phật giáo phát triển mạnh ở Kashmir. Tư tưởng Đại thừa thành hình, thâm nhập vào
Đại Chúng Bộ, chẳng hạn như tông Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokottaravadin).
4. Thời kỳ phát triển (Theravāda): 500 năm: 1-500 STL
- Sau hơn 500 năm truyền khẩu, vào 29-17 BC, đại hội V gồm 500 tu sĩ phái
Mahavihara tập họp và biên tập Kinh, Luật và Thắng Pháp lá bối đa. Lưu truyền cho
đến ngày nay. Pali được dùng vì ngôn ngữ Tây Ấn.
- Đại Tạng Kinh này được truyền bá sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, và Cam Bốt.
- Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) của ngài Phật Âm (Buddhaghosa) thế kỷ 4 C.N.,
Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha) của ngài Anuruddha, ... cũng
được lưu truyền.
- Theravāda = Sthaviravada = học thuyết của các vị trưởng lão (Doctrine of the
Elders).
- Trưởng Lão Thuyết Bộ chuẩn hơn Trưởng Lão Bộ, Thượng Tọa Bộ, một trong hai
bộ phái chính từ thời kỳ nguyên thủy.
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- Theravāda = truyền thống Phật giáo Nam tông, bắt nguồn từ Tích Lan, chịu ảnh
hưởng của phái Đại Tự Viện (Mahavihara), do Đại đức Mahinda và các tu sĩ thuộc
tông phái Phân Biệt Thuyết Bộ (Vibhajyavada), một nhánh của Trưởng Lão Thuyết
Bộ, truyền bá vào Tích Lan khoảng 200 năm trước Công nguyên.
5. Thời kỳ phát triển (Mahāyāna)
a) Bối cảnh: 200 năm Phật nhập Niết Bàn, Đại Chúng Bộ phát triển và phân hóa
thành nhiều tông phái. Dùng kinh điển A hàm (Agama) bằng ngôn ngữ Sanskrit, hàm
chứa tư tưởng đại thừa.
b) Giai đoạn: 250 năm, từ năm 150 TCN đến 100 CN. Từ vài bài kinh ngắn, sau kết
tập lại thành những bộ kinh lớn.
- Lúc đầu là Bồ-tát thừa (Bodhisattva-yana) đến TK 1 đổi thành Đại thừa, qua kinh
Diệu Pháp Liên Hoa.
c)Nguồn gốc: Trí tuệ tập thể, không thuộc cá nhân nào. Mahāyāna ảnh hưởng từ Đại
Chúng Bộ vì thoáng về giới luật. Tư tưởng của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ
(Sarvastivadin), Nhất Thuyết Bộ (Ekavyavaharika), Thuyết Xuất Thế Bộ
(Lokottaravadin), Kế Dẫn Bộ (Kaukutika) góp phần hình thành Đại thừa. Phong trào
lớn mạnh toàn Ấn Độ.
- Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, A Di Đà còn bản Sanskrit; các kinh đầu của
Đại thừa bị thất lạc.
d) Các Bồ-tát lớn: Các Bồ-tát Mã Minh, Long Thọ, Long Trí, Đề Bà, Vô Trước, Thế
Thân trong 4 tk đầu Công nguyên làm Đại thừa phát triển toàn Ấn Độ. TK7, Huyền
Trang ước tính 100,000/200,000 theo phong trào Đại thừa.
e) Bản chất: Các kinh Đại thừa là tư tưởng cải cách để đại chúng hóa đạo Phật, đối
kháng lại đường lối thủ cựu, giáo điều, chấp kiến, chứ không ám chỉ riêng tông phái
nào.
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 Timeline
o This is a rough timeline of the development of the different schools/traditions:

TÀI LIỆU
Bộ sách của GS. Kimura Taiken (木村泰賢 - Mộc Thôn Thái Hiền, 1881-1930):
1. Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận (Genshi Bukkyō Shisōron



原始佛敎思想論), Âu Dương Hãn Tồn (歐陽瀚存) dịch từ Nhật ngữ sang Hán ngữ;
HT. Quảng Độ dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ.
2. Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận (Shōjō Bukkyō Shisōron



(小乘佛敎思想論), Pháp sư Diễn Bồi (演培) dịch từ Nhật ngữ sang Hán ngữ; HT.
Quảng Độ dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ.
3. Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận (Daijō Bukkyō Shisōron



(大乘佛教思想論), Pháp sư Diễn Bồi (演培) dịch từ Nhật ngữ sang Hán ngữ; HT.
Quảng Độ dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ.
4. Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa (Aspects of Mahāyāna Buddhism and



its Relation to Hīnayāna) của GS. Nalinaksha Dutt, HT. Thích Minh Châu dịch, 1971,
1999.
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5. Thánh Nghiêm, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Thích Tâm Trí dịch. NXB
Phương Đông, TP.HCM, 2008.



6. Thích Thanh Kiểm, Lược sử Phật giáo Ấn Độ, THPG TP.HCM, 1989.



7. Viên Trí, Ấn Độ Phật giáo sử luận, NXB Phương Đông, TP.HCM, 2006.

BÀI 2: TỔNG QUAN VỀ ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA
I. DẪN NHẬP
1. Khái niệm căn bản
a) - Phật Giáo Nguyên khởi (Original Buddhism, Early Buddhism) = Phật Giáo Kinh
Bộ (Nikaya Buddhism) chỉ các tông phái sử dụng kinh điển nguyên thủy, giữ nguyên
truyền thống, có phần thủ cựu.
- Còn gọi là "Phật Giáo Nam Phương" hay Nam tông (Southern Buddhism) để chỉ
Phật Giáo tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cam Bốt.
b) Phật giáo Đại thừa (Mahayana Buddhism) = Phật giáo phát triển (Developed/ Later
Buddhism) chỉ đạo Phật cách tân, nhập thế, tiếp biến văn hóa.
- Còn gọi là Phật giáo Bắc phương, hay Bắc tông (Northern Buddhism) để chỉ cho
Phật giáo phát triển tại Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng, Việt Nam.
- Thỉnh thoảng, danh từ "Phật Giáo Bắc Phương" (Northern Buddhism) chỉ Phật giáo
Tây Tạng (Mật tông), "Phật Giáo Đông Phương" (Eastern Buddhism) chỉ Phật giáo tại
Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam.
c) Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy cho đến thời kỳ Bộ phái (sau Đức Phật 500 năm)
chưa có danh từ Đại thừa hay Tiểu thừa. Danh từ Đại thừa và Tiểu thừa xuất hiện
đồng thời với kinh điển Đại thừa khoảng thế kỷ thứ I trước Tây lịch.
d) Năm 1950, Hội Thân hữu Phật tử Thế giới (World Fellowship of Buddhists, WFB)
họp tại Colombo (Tích Lan) đã nhất trí loại bỏ danh từ Tiểu thừa khi nói đến Nam
tông Phật giáo.
2. Liên hệ giữa hai trường phái
- Hòa thượng Quảng Độ: “Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân
cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân
cây là Tiểu Thừa Phật Giáo, phần cành lá là Đại Thừa Phật Giáo. Người ta không thể
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nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có
gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không
có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái
ấn tượng trơ trụi tiêu điều. Nếu phần gốc và thân cây giữ cho cái
cây đứng vững, thì phần cành lá sum suê, xanh tốt là sự biểu dương cho cái sức sống
mãnh liệt của toàn bộ cái cây; hơn nữa tàn cây tươi thắm tỏa ra che rợp khoảng không
gian có đủ sức mang lại cho người lữ hành trên con đường dài mệt mỏi những phút
giây êm mát, thoải mái giữa buổi trưa hè oi bức. Cái cây Phật giáo cũng thế: cả ba
phần Căn Bản, Tiểu Thừa, Đại Thừa có hợp lại, có biểu lí và bổ sung cho nhau thì mới
là cái cây Phật giáo hoàn toàn”.
- Trong hệ Pali Nikaya và A-hàm, đức Phật dạy cỗ xe Pháp duy nhất, Pháp thừa
(Dhammayana) = Bát Chánh Đạo (SN XLV.4, SA 769): "Này Ananda, Con Đường
Tám Chánh nầy là đồng nghĩa với cỗ xe tối thượng, là cỗ xe Pháp, là sự chiến
thắng vô thượng trong mọi chiến trận nhiếp phục tham, sân, si."
- Kinh Pháp Hoa: "Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất đưa đến giải thoát (Nhất
thừa Phật đạo), không có hai mà cũng chẳng có ba".
- Kinh Pali: "Như tất cả các đại dương đều có cùng một vị mặn, các giáo pháp của
Ta cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát."
II. VỀ VĂN HỆ VÀ VĂN PHONG
1. Phương thức truyền thừa: Cả hai đều khẩu truyền suốt 400 năm sau Phật nhập
diệt. Sau đó được biên tập thành ba tạng kinh điển.
2. Văn hệ: PG nguyên thủy sử dụng tiếng Ma-kiệt-đà, về sau sử dụng Pali. PG Đại
thừa sử dụng phương ngữ miền Trung Ấn => "Sanskrit tạp" (Hybrid Sanskrit), gần
Sanskrit cỗ, ngữ văn quý trọng của Ấn Độ. Không được truyền thống thừa nhận là
Buddhavaccana. Được dịch ra Hán cổ và Tạng ngữ.
III. VỀ ĐỨC PHẬT
1. Vai trò của đức Phật
- Ðức Phật toàn tri, có 6 thần thông và chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Sự xuất hiện của đức Phật là quý hiếm như hoa ưu đàm.
- Đức Phật Thích-ca không phải là nhưng vượt lên trên Thượng đế và thần linh.
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- Đức Phật là bậc đạo sư, là người chỉ đường, đại lương y, pháp vương, điều trị dứt
điểm các bệnh khổ đau của chúng sinh.
2. Sử liệu về đức Phật
- PGNT: Sanh 624 (15-4), đi tu lúc 29 tuổi, 35 tuổi thành đạo (15-4), nhập diệt lúc 80
tuổi (15-4). 45 chuyển pháp luân. Cuộc đời thật.
- PGĐT: Sanh 624 (8-4), đi tu lúc 19 tuổi (8-2), 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh,
thành đạo 30 tuổi (8-12), nhập diệt lúc 70 tuổi (15-2). 49 thuyết pháp. Thị hiện.
3. Thân Phật
- PGNT: Sắc thân bốn đại chịu tác động của vô thường, vẫn sinh, già, bệnh, chết
nhưng không đau khổ theo.
- PGĐT: Có ba thân (Trikāya, 三身): Pháp thân (Dharmakāya)= thân chánh pháp, báo
thân (Sambhogakāya, 報身) = Thụ dụng thân (zh. 受用身), “thân của sự thụ hưởng
công đức, Ứng thân (zh. 應身, sa. nirmāṇakāya) = sắc thân.
4. Số lượng và thọ mạng
- PGNT: Một đức Phật lịch sử, 80 tuổi. PGĐT: Vô số Phật ở mười phương, thọ mạng
dài lâu vô lượng.
IV. GIÁO PHÁP CĂN BẢN
1. Giống căn bản: Tứ diệu đế, tam pháp ấn, lý duyên khởi, nhân quả nghiệp báo, luân
hồi tái sinh. Chủ trương xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ. Tám chánh đạo và tam
vô lậu học là con đường đạt được Niết-bàn và giải thoát. Không thừa nhận có nguyên
nhân đầu tiên, phủ định duy vật và duy tâm, chủ trương một thế giới quan duyên khởi
và nhân sinh quan tổ hợp (uẩn).
2. Đạo đức học
- PGNT: năm điều đạo đức, mười điều thiện, giới sa-di, sa-di-ni, thức-xoa-ma-na-ni,
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Làm chủ bốn oai nghi. Xét trên quy chuẩn luật.
- PGĐT: Ngoài ra, còn có thêm giới Bồ-tát tại gia và Bồ-tát xuất gia. Đặt nặng động
cơ

của

tâm
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ý.

3. Phương thức độ sanh
- PGNT: Không thêm một câu, không bớt một chữ, giữ nguyên truyền thống và bản
sắc. Không thể độ người không có duyên và nhân xấu đã đến lúc chín muồi. Giác ngộ
tự thân rồi mới dấn thân hóa độ chúng sinh.
- PGĐT: Dùng "phương tiện thiện xảo", theo trình độ và căn duyên của người nghe =>
Tiếp biến văn hóa để độ sanh. Không vội chứng Niết-bàn, phát nguyện đồng hành với
chúng sinh.
4. Quả vị giác ngộ (Phala)
- PGNT: Quả A-la-hán là cao nhất, chỉ sau đức Phật khai sáng. Đồng với Thanh Văn,
Duyên Giác và Độc giác.
- PGĐT: Bồ Tát Thừa (Bodhisatva-yana) phân biệt với Thanh Văn Thừa (Sravakayana) với quả vị A-la-hán (Arahat), không phải quả vị Chánh Đẳng Giác (Sammasambuddho). Thanh văn thừa, Độc giác thừa, và Bồ tát thừa đều quy về Nhất Thừa
(eka-yana).
=> Sự thấp kém của A-la-hán là vô lý. Không A-la-hán nào là người còn chấp ngã và
ích kỷ.
5. Niết-bàn (nirvāṇa; nibbāna)
a) Giống nhau: Trạng thái an tịnh hoàn toàn, tận trừ mọi phiền não (kilesa) và đau
khổ; hoàn toàn an tịnh (sànta), vi diệu (Panìta), an lạc (安樂), giải thoát (解脫), vô vi
(無爲).
b) Khác nhau
- PGNT: Hữu dư Niết-bàn (有餘涅槃; sa. sopadhiśeṣa-nirvāṇa, pi. savupadisesanibbāna), Vô dư Niết-bàn (zh. 無餘涅槃, sa. nirupadhiśeṣa-nirvāṇa, pi. anupadisesanibbāna). Niết bàn là vô ngã.
- PGĐT: Vô trụ xứ Niết-bàn (zh. 無住處涅槃, sa. apratiṣṭhitanirvāṇa) và Trụ xứ
Niết-bàn (zh. 住處涅槃, sa. pratiṣṭhita-nirvāṇa). Niết-bàn là thường, lạc, ngã, tịnh.
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Bài 3: BỐI CẢNH XÃ HỘI THỜI ĐỨC PHẬT
I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ
- Văn hóa Ấn Độ hình thành vào TK15 TTL, nhờ vào tư duy sáng tạo của dân Aryana
và phi-Aryan.
- Dân Aryan lần theo núi Hindu Kush vào Đông Bắc Ấn, đánh bại dân bản xứ là
Dravidian. Lúc đầu định cư ở vùng ngũ Hà (Panca-nada) tức Panjab, về sau ở sông
Hằng.
- Aryan nói thổ ngữ Vedic, nền tảng của ngôn ngữ Ấn - Âu.
- Đến TK12 TTL, hình thành văn minh Harappan, thay đổi lễ nghi tôn giáo, phong
tục, ngôn ngữ.
- Đây là thời kỳ tranh minh tôn giáo lớn nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Hy Lạp
có Plato, Socrates. Trung Đông có Zoroaster. Trung Quốc có Lão Tử và Khổng Tử.
Ấn Độ có nhiều triết phái và triết gia nhất.
II. BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ
- Theo Kinh Tăng Chi (Vol I, p 213, Vol IV, pp 252, 256, 260): Ấn Độ trước thời Phật
gồm có 16 nước lớn (Solasa Mahājanapada):
(1). Anga, có giai đoạn trở thành một phần của vương quốc Magadha.
(2). Magadha vương quốc của vua Bimbisāra và Ajātasattu, thủ phủ tại Vương xá.
(3) Bārānasi thủ đô là Kāsī, nổi tiếng tơ lụa.
(4) Kosala vương quốc của vua Pasenadi, thủ phủ tại Sāvatthī.
(5) Vajjī Thủ phủ là Vesālī.
(6) Mallas thủ phủ là Kusināra.
(7) Cetī phía tây nam của Kāsī.
(8) Vanga thung lũng sông Hằng.
(9) Kurū đông bắc của Delhi ngày nay (nơi giảng Kālāma suttas).
(10) Pañcāla miền Tây của Kāsī.
(11) Maccha miền Tây của Cetī.
(12) Sūrasena miền Tây của Delhi.
(13) Assaka vùng có hang động Ajanta.
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(14) Avantī phía tây nam của Cetī
(15) Gandhāra có đại học Takkasila (Taxila) nổi tiếng.
(16) Kamboja vượt khỏi núi Hindu Kush, nay là Afghanistan. Nổi tiếng ngựa quý
- Bốn nước lớn là, được đề cập đến nhiều là Magadha, Kosala, Avanti và Vamsa. =>
Sự tranh giành quyền lực giữa các nước lớn đối với các nước nhỏ.
- Về tập cấp xã hội, lúc đầu, giới vua chúa nắm mọi quyền bính theo tập quyền trung
ương. Về sau, giới Bà-la-môn mới thật sự nắm các quyền bính, đứng trên cả vua chúa.
- Dân Aryan phân chia xã hội thành bốn giai cấp: “Vì sự phồn vinh của thế giới, đấng
Phạm thiên đã tạo giới Bà-la-môn từ miệng, giới Sát-đế-lợi từ cánh tay, giới thương
gia từ bắp vế và giới lao động từ chân của mình.” => Thượng đế được xem là công cụ
cai trị, chà đạp nhân phẩm con người.
III. BỐI CẢNH TÔN GIÁO
Có hai trường phái tôn giáo chính ở Ấn Độ, phái Ấn Độ giáo và phái Sa-môn giáo.
Phái Ấn Độ giáo còn gọi là phái chính thống (astika) gồm: (1) Chánh lý (Nyaya), (2)
Thắng luận (Vaisesika), (3) Số luận (Samkhya), (4) Yoga, (5) Mimamsa, (6) Hậu
Veda (Vedanta).
Phái Sa-môn (samana/ nastika) gồm có 3 nhóm chính (1) Carvaka, (2) Jaina, (3)
Ajìvika, (4) Bauddha.
1. Phái Ấn Độ giáochính thống (Astika)
a) Chủ trương chính
-Dựa vào kinh điển Veda.
- Tổ chức xã hội thành 4 giai cấp.
- Học kinh Veda, tu khổ hạnh (tapa) là cách xóa tội.
- D.I. 127; DB. I. 173 : Tế lễ là sự truyền thông thần bí giữa người và thần thánh =>
nghi lễ đẫm máu, tốn kém, vô nhân đạo.
b) Bốn giai cấp
- Giai cấp Bà-la-môn: Giới tu sĩ học hỏi và truyền bá kinh Veda, thực hiện các nghi
thức tế lễ cho mình và các giai cấp khác.
- Giai cấp Sát-đế-lợi: Giới vua chúa, giới quân sự, phụ trách công việc quản trị quốc
gia, thực hiện tế lễ, thống lãnh mọi quyền bính quan trọng nhất.

10

- Giai cấp Thương gia: Giới thương buôn, canh tác đất đai, nuôi gia súc, làm nông
nghiệp; tham dự các cuộc tế lễ của Bà-la-môn giáo.
- Giai cấp Lao động (sudra): Phục dịch và nô lệ cho 3 giai cấp trên. Không được học
hành, không được tham dự nghi thức tôn giáo.
Ba giai cấp trên có 2 lần sinh ra. Lần thứ nhất là do cha mẹ. Lần thứ hai từ sự học hỏi
văn hóa từ kinh Veda.
c) Bốn giai đoạn của kiếp người
1) Phạm thế kỳ: Từ 5-19 tuổi đối với Bà-la-môn, từ 6-20 tuổi đối với Sát-đế-lợi
và 8-24 tuổi đối với thương gia. Học kinh Vệ-đà, kỹ năng và phẩm chất tốt.
2) Gia trú kỳ: Làm gia chủ, từ việc lập gia đình. Hưởng hạnh phúc gia đình và
phục vụ xã hội bằng cách nuôi dạy con cái, làm giàu, giúp đỡ cha mẹ và họ hàng,
dâng cúng Bà-la-môn, và tế lễ chư thần.
3) Lâm trú kỳ: Tuổi về hưu, sống trong rừng bằng rau quả. Tiếp tục nghiên cứu
kinh Vệ-đà và thực hiện tín ngưỡng.
4) Độn thế kỳ: Tuổi 70 trở đi, từ bỏ cuộc sống, đi lang thang tìm đạo. Khất
thực, từ bỏ bám víu, tu tập thiền định, để hợp nhất với Phạm Thiên
d) Dùng thần để cai trị con người
- Ấn Độ giáo chủ trương đa thần, đề cao vai trò của thượng đế qua ba phương diện
(khai sinh, duy trì, hủy diệt), chủ trương định mệnh, bất công, khổ hạnh và tế lễ.
-Con người trở thành nô lệ của thần và 2 giai cấp đầu.
- GS. P.L. Narasu (1976) : «Thuật tế lễ phát sinh sự kính trọng của người dân. Người
có kiến thức về tế lễ sẽ thành công trong việc thống trị nhân dân Ấn Độ » Bà-la-môn
là trên hết. (Xem D. III. 93-95; DB. III. 88-91; Trường II. 407-410).
2) Các phái phi chính thống (Nastika)
a) Khuynh hướng
- Các nhà tư tưởng tiến bộ bất bình trước sự bất công của xã hội bị tôn giáo lũng đoạn
qua hình ảnh của Phạm thiên. Gọi chung là các phái sa-môn, đạo sa-môn.
- Tự do tư tưởng, hình thành thế giới quan và nhân sinh quan không lệ thuộc vào Veda
và quan niệm tôn giáo truyền thống.
- Không chấp nhận 3 chủ thuyết chính chủ nghĩa (1) thần ý luận, (2) định mệnh luận
và (3) ngẫu nhiên luận.
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- Loại bỏ vai trò của thượng đế, các thần linh, giới Bà-la-môn.
b) Các trường phái sa-môn
+ Phái duy vật (Lokayata) : Đề cao tự do ý chí và hành động, không chấp nhận định
mệnh.
+ Phái kỳ-na (Jainism) : Bất bạo động, trường trai, mặc áo không khí, khổ luyện, nửa
định mệnh, nửa tự lực.
- Họ tự cho được toàn tri trong khi đi, đứng, ngồi hay nằm. Tên của các vị Lục Sư
Ngoại Đạo được biết đến là Pùrana Kassapa (phi nghiệp), Makkhali Gosàla (tự nhiên
luận), Ajita Kesakambali (thuyết hoại diệt), Pakudha Kaccàyana (thuyết thường hằng),
Nigantha Nàtaputta (thuyết trừ nghiệp cũ, ngưng nghiệp mới) và SanÕjaya BelatÏtïha
putta (ngụy biện luận).
- Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh (D. I. 47; DB. I. 66; Trường I, 94) đề cập
đến 6 đạo sĩ thuộc các truyền thống sa-môn ngoài đạo Phật. Mỗi vị là “lãnh tụ của một
giáo đoàn, của một nhóm ủng hộ, thầy của một trường phái, được biết đến nhiều và
nổi tiếng là một nhà hùng biện, được người dân kính trọng, một người có kinh
nghiệm, từ lâu là một người tu ẩn dật, cao tuổi và có ảnh hưởng trong nhiều năm.”
Phạm vi hoạt động ở Magadha.
- Hình thành 62 học thuyết triết học tôn giáo thời Phật, thuộc về tà kiến.
+ Phái sa-môn giác ngộ (Buddhism) :
- Cuộc cách mạng tư tưởng, sinh ra hệ thống triết học lấy con người (tự ngã) làm trung
tâm. Thành công nhất là đạo Phật (triết học nhân bản và nhân văn).
- Đề cao trách nhiệm đạo đức và vai trò trí tuệ,
- M. I. 39; MLS. I. 49; Trung I. 93: Tín ngưỡng rữa tội bằng cách dìm mình xuống các
sông thiêng như Bahuka, Sundarika, Bahumatì, Ganga, Sarassatì là không có tác dụng.
IV. VỊ TRÍ CỦA ĐẠO PHẬT
1. Quan điểm 1: Đức Phật chịu ảnh hưởng từ Ấn giáo đương thời.
- Các tư tưởng hiện hữu trước thời Đức Phật nhất thiết là đã có những ảnh hưởng đối
với Đạo Phật.
- Cho rằng Đạo Phật phát nguồn từ các tư tưởng Vệ-đà, Áo nghĩa thư, Kỳ-na giáo,
Yoga.
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- S.Radhakrisnan trong Triết học Ấn giáo (1958): “Đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc
của nó là một nhánh của Ấn giáo.”
- K.N. Upadhyaya (1983: 104): “Đạo Phật cũng chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư
tưởng đương thời khác nhau.”
- P. Bandyopadhyay: “Đức Phật không cảm thấy Ngài đang tuyên dương một tôn giáo
mới.”
2. Quan điểm 2: Đạo Phật có vị trí độc lập vì đức Phật là bậc có trí tuệ vô sư.
- P.D. Mehta trong Tư Tưởng Tôn giáo Ấn Cổ (1982:186f) “Tôn giáo mà Đức Phật đã
tuyên bố là độc lập đến nỗi nó khác xa một cách đáng ngạc nhiên so với tất cả các tôn
giáo lớn khác. Giáo Pháp,chứ không phải một Con Người thần thánh hay một Đấng
Tuyệt Đối, chính là nguồn gốc. Mục tiêu là vô ngã, đoạn diệt với nguồn đau khổ và
xấu ác, và sự chứng ngộ Bất Tử, Niết-bàn. »
- K.T.S.Sarao (1995:25) : “Đạo Phật xuất hiện như một câu trả lời cho nhiều vấn đề
khác nhau, những vấn đề đã phát sinh trong xã hội và cái ảnh hưởng toàn diện của
Đạo Phật cung cấp một mãnh đất trù phú cho sự đâm chồi của nhiều đức tin. Trong
thời Đức Phật, sự đặt ngang nhau của kinh Vệ đà về công việc và sự thờ phụng, giàu
có và phúc lợi, con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thô bạo. »
- K.N.Upadhyaya (1971:105): “Đức Phật không chỉ chịu ảnh hưởng bởi những tư
tưởng đương thời. Thiên tài của Ngài nằm trong sự tránh xa tất cả các cực đoan và đi
theo một con đường trung đạo trong đó các chân lý một phần của các trường phái đối
nghịch khác được kết hợp mà không hủy hoại vị trí của Ngài.”

Bài 4: BA GIAI ĐOẠN TRIẾT HỌC ẤN GIÁO
I. NỀN TẢNG TRIẾT HỌC ẤN GIÁO
1. Khái niệm
- Ấn Độ giáo (Hinduism): Bắt nguồn từ tiếng Ba-tư “sindhu,” = Latin “Indus,” = cư
dân sống tại địa lục Ấn Độ (cf. Monier-Williams p.1298) => Từ “umbrella term” chỉ
chung các truyền thống tôn giáo và triết học tại Ấn Độ (Indian religio-philosophical
traditions), bao gồm Phật giáo (Buddhism) và Kỳ-na giáo (Jainism).
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- Bà-la-môn giáo hay Ấn Độ giáo (Hinduism) = hệ thống tín ngưỡng tôn giáo và triết
học (a body of religious and philosophical beliefs) tại Ấn Độ (Indian subcontinent).
Không có người sáng lập.
- Ấn Độ giáo = một trong các truyền thống tôn giáo cổ xưa nhất của nhân loại
(Hinduism is one of the world’s oldest religious traditions) dựa vào kinh điển Veda,
các bản văn tôn giáo xưa nhất của nhân loại, hiện còn tồn tại (the oldest surviving
Vedas). # Ấn Độ giáo mới (Neo-Hinduism) = hệ thống tín ngưỡng và triết lý Ấn giáo
do các nhà Ấn Độ học chủ xướng theo phong cách thế tục hóa (sectarianism) và khoa
học (scientism) của phương Tây.
- Các nước theo Ấn Độ giáo: Bali, India, Mauritius, Nepal. Nay có mặt khắp châu Á,
châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.
2. Đa thần giáo (Polytheism)
- Đa thần giáo = tín ngưỡng thờ phượng nhiều thần = đặc điểm quan trọng nhất của
Ấn Độ giáo
- Cũng có người Ấn Độ theo truyền thống giáo phái (sectarian traditions): Vaiṣṇavism
chỉ thờ nhất thần Viṣṇu hoặc Śaivism, chỉ thờ nhất thần Śiva.
- Trong các thần Ấn giáo (Indic deities), Phạm thiên (Brahmā) được xem là quan trọng
nhất, đấng sáng thế (the Creator God). (cf. Majjhima Nikāya II.130; Saṃyutta Nikāya
I.421-23).
- Trong Veda, có 33 thần chính. Có khoảng 330 triệu thần (Wikipedia.com) => các
hình thái vô tận của thượng đế (indicating infinite forms of God).
- Tam thần quan trọng (Hindu Trinity): Brahma (sanh, sống), Viṣṇu (tồn tại, duy trì,
the Preserver or Sustainer of life. Có 10 hóa thân, vợ là Lakṣmī) và Śiva (chết, hủy
diệt = Shiva Limgam).
- Các thần phổ biến khác của Ấn giáo:
(1) Ganesha: Con của Shiva and Parvati. Biểu tượng của thành công, diệt tà ma,
chướng ngại. => tri thức, trí tuệ, tài lộc.
(2) Krishna: hóa thân thứ chín của Vishnu. Ảnh hưởng trong tư tưởng, văn hóa, văn
học, hội họa, điêu khác, múa, nhạc.
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(3) Rama: Hóa thân hoàn thiện nhất của thần duy trì Vishnu (Supreme Protector
Vishnu) = biểu tượng chân lý, đạo đức, con lý tưởng, chồng lý tưởng, vua lý tưởng,
chủ nghĩa anh hùng.
(4) Hanuman: hóa thân của thần Shiva. Chống lại sự dữ, tà ma. Biểu tượng sức khỏe,
duy trì và dâng hiến. Phổ biến trong đền Ấn giáo.
(5) Lakshmi: nữ thần may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Nghĩa đen là mục đích (aim,
goal). Đẹp, thanh tịnh, sinh sôi, lý tưởng.
(6) Durga: nữ thần mẹ (The Mother Goddess): năng lực thiên khải (shakti) của thần
Shiva. Bảo vệ công bằng, tiêu diệt tà ác.
(7) Kali: Nữ thần đen (the dark goddess): Hình thái sợ hãi của thần nữ mẹ Durga. Vợ
của Shiva.
(8) Saraswati: nữ thần học hỏi, tri thức, trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc. Mẹ của kinh
Veda. Con của thần Shiva và Durga.
3. Nghiệp (Karma)
- Giống với Phật giáo và Kỳ-na-giáo, cuộc sống con người được quản lý bởi nghiệp
(karma).
- Karma = hành động = nhân quả đạo đức gồm thân thể, luân lý, tâm lý, tâm linh (the
moral, psychological spiritual and physical causal consequences).
4. Cứu cánh của con người (Puruṣārthas): dharma, artha, kāma and mokṣa
- Hệ bốn giá trị chính (a core set of values) = puruṣārthas = cứu cánh của con người
(ends of persons). Quan trọng trong tư tưởng Ấn Độ.
a) Pháp (dharma): Trách nhiệm đạo đức và luân lý theo Veda.
b) Tài sản (artha): Tài sản kinh tế cần cho sự sống.
c) Khoái lạc (kāma): Khoái lạc giác quan.
d) Giải thoát (mokṣa): Kết thúc sinh tử.
5. Giai cấp (Varna, caste)
- Varna = màu da, đặc điểm phân biệt chủng tộc. Nhóm cùng nghề nghiệp mang tính
tập cấp. Dựa vào huyết thống (jati).
- Xã hội 4 giai cấp (the four-fold caste society/ caste-social order): trách nhiệm tập cấp
(strict obligations).
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- Thiết chế giai cấp Ấn giáo dựa vào màu da (varna) và phân định theo huyết thống
thọ sinh (jāti).
- Thiết chế giai cấp (the institution of a caste system): được biện hộ như sự phân công
lao động (obligate them to certain occupations in life).
- Vũ trụ là hệ thống đạo đức được thực hiện bằng trách nhiệm và tế tự súc vật cho thần
linh (the universe is a closed ethical system, supported by a system of obligation and
animal to the gods).
- Mục đích ngự trị xã hội (social domination) => quy định đạo đức học giai cấp (caste
morality) cần thiết cho người tầm cầu tâm linh (spiritually serious aspirant).
a) Bà-la-môn (Brahmins): Giai cấp tu sĩ (priestly caste), giai cấp học giả (scholarly
caste).
b) Giai cấp Sát-đế-lợi (Kṣatriya): Giai cấp hoàng gia (royal caste), chính trị gia và
quân đội (marshal caste).
c) Giai cấp thương gia (Vaiśyas): Bao tử của xã hội.
d) Giai cấp lao động (Sūdras): Các thành phần lao động tay chân.
* Ba giai đoạn tôn giáo - triết học Ấn Độ
a) Triết học Ấn Độ giáo không hệ thống (Non-Systematic Hindu Philosophy): Bắt đầu
từ thiên niên kỷ thứ 2 trước TL. Dựa vào kinh Veda và các bản văn tôn giáo khác.
b) Triết học Ấn Độ giáo có hệ thống (Systematic Hindu Philosophy): Thiên niên kỷ
thứ nhất trước TL.
c) Triết học Ấn Độ giáo mới (Neo-Hindu Philosophy): Bắt đầu thế kỷ 19.
II. Triết học Ấn Độ giáo không hệ thống (Non-Systematic Hindu Philosophy)
- Bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ 2 trước TL. Dựa vào kinh Veda và các bản văn tôn giáo
khác.
a. Bốn bộ Veda (Vedas Samhitā)
- Tk 12 TTL, người Aryan hình thành văn minh thung lũng Indu, văn hóa Harappan.
- Không có bộ kinh gốc, không thuộc một tác giả. Công của nhiều giáo sĩ Ấn giáo.
- Kho tàng văn học lớn (large corpus), theo khẩu truyền từ thầy sang trò (transmitted
orally from teacher to student).
- Thuật ngữ “veda” = tri thức (knowledge) hay trí tuệ (wisdom).
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- Vedas được sáng tác khoảng 900 năm, từ 1500 TTL đến 600 TTL. Hệ ngôn ngữ ẤnÂu (Indo-European language) > ngôn ngữ Sanskrit, thực ra là tiền Sanskrit, ngôn ngữ
Vedic.
- Bốn Veda gồm: Thánh ca thọ minh (Ṛg Veda), Thánh ca bình minh (Sāma Veda),
Thánh ca tự minh (Yajur Veda) và Thánh ca thuật minh (AtharvaVeda). Kinh Phật đề
cập 3 Veda đầu. Atharva Veda phát triển về sau.
- Mỗi Veda thường được biên tập thành 4 phần: Thần chú thư (Mantras), Tế nghi thư
(Brāhmanas), Lâm thư/ A-lan-nhã thư (Āraṇyakas), và Áo nghĩa thư (Upaniṣads).
(1) Phần hành động của Veda (Karma Khaṇḍa/ Action Section of the Vedas).
+ Phần thần chú (mantras): phần chính yếu = bùa chú (incantations) và thánh vịnh
(sacred chants).
+ Phần Tế nghi th (Brāhmanïas): 800 TTL. Các hướng dẫn về nghi lễ (ritual
instruction), thảo luận về ý nghĩa của nghi lễ Veda (Vedic rituals), thần thoại vũ trụ.
- Còn gọi là Pūrvamīmāṃsā, nghĩa là khảo cứu trước (former inquiry).
- Cầu mong ân tứ của thần linh (favors from deities), quả phúc (artha, kāma) do tế tự.
(2) Phần tri thức của Veda (Jñāna Khaṇḍa/ Knowledge Section of the Vedas)
Bao gồm Lâm thư (Āraṇyakas) và Áo nghĩa thư (Upaniṣads).
- Sau Phần hành động (karma khaṇḍa) là Lâm thư (Āraṇyakas/ forest books): Sử dụng
trong các nghi lễ tôn giáo (rituals), dành cho giáo sĩ Ấn giáo. Dạy khổ hạnh và thiền là
cách hợp nhất với Phạm thiên.
- Sau Lâm thư là Áo nghĩa thư (Upaniṣads). 700 TTL. Đỉnh cao của Veda. Đối thoại
tôn giáo giữa thầy và trò về các vấn đề siêu hình học (metaphysical issues) và vũ trụ
(cosmological issues). Thuyết bất nhị (advaita) giữa Phạm thiên và tiểu ngã. Khát
vọng giải thoát bằng Yoga.
- Kiến thức (jñāna) về Phạm thiên (Brahman), từ trung tính chỉ cho đấng tuyệt đối,
tức thượng đế (a neuter term for the Ultimate/ the ultimate God).
(2) Phần tri thức của Veda (Jñāna Khaṇḍa/ Knowledge Section of the Vedas)
- Trong Upaniṣads, Phạm thiên (Brahman) = tiểu ngã (Ātma). Nhận thức được tính
đồng nhất này, con người thoát khổ (cf. MuṇdakaUpaniṣad 7).
- Brahman/ Ātma = thực tại toàn trí, toàn năng, hiện hữu cùng khắp (the omniscient,
omnipotent, omnipresent).
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- Phần sau của Veda được gọi là hậu Veda (vedānta) hayuttara mīmāṃsā (khảo cứu
cao cấp, higher inquiry) không thỏa mãn với các nghi lễ tôn giáo (dissatisfaction with
ritual).
- Vedānta có nghĩa là “end of the Vedas.” Còn được gọi là phần tri thức
(jñānakhaṇḍa/ knowledge portion) của Veda.
- Trường phái Vedānta nhấn mạnh phần tri thức của Vedas.
- Nhấn mạnh rằng vũ trụ là kết quả của mối quan hệ nhân quả giữa Phạm thiên và tiểu
ngã (cosmos is the result of the causal efficacy of Brahman, or Ātma).

(cf.

MuṇdakaUpaniṣad I.ii.10).
b. Các bản văn thứ yếu (Smṛti Literature/ Secondary Texts)
- Theo các trường phái Pūrvamīmāṃsā và Vedānta, các Kinh Vedas là các bản văn
mặc khải (śruti = heard/ revealed texts) và đối lại với văn học thuộc lòng (smṛti/
remembered texts).
- Các bản văn thuộc lòng rất nhiều, do dựa vào việc học tập kinh Veda của quần
chúng.
- Văn học Vedas dành cho giai cấp cao. Văn học smṛti từ gốc Sanskrit, xâm nhập vào
ngôn ngữ phổ thông.
- Xuất hiện cuối giai đoạn Veda. Giúp tín đồ hợp nhất mục đích (đạo đức) cho phần
hành động trong Veda để được giải thoát (mokṣa)
(1) Văn học chuyện kể (Itihāsas)
- Khoảng 1000 TTL – 700 STL. Được biên tập nhiều lần, đến tk 2 TL mới xong.
- itihāsa= từng được nghe kể về (thus spoken). Dạng chuyện kể, chứa triết lý về đạo
đức và vũ trụ.
- Nổi tiếng nhất trong văn học thuộc lòng (smṛti) là anh hùng ca Ấn giáo (Hindu
epics) như Mahābhārata và Rāmāyana.
(b) Mahābhārata: Chiến tranh giữa con cái của 2 hoàng tử. Nhân vật thần Kṛṣṇa nổi
trội nhất, là cousin của hai bên. là Chí tôn ca (Bhagavad Gītā).
(a) Rāmāyana: Cuộc đời của thái tử Rāma chiến thắng vua Rāvana, dành lại công chúa
Sītā.
(2) Chí tôn ca (Bhagavad Gītā)
- Phần nổi tiếng nhất của Mahābhārata.
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- Đàm đạo của thầnKṛṣṇa ngay đêm xảy ra cuộc chiến giữa Mahābhārata với Arjuna
(anh em chú bác), giành ngai vàng. Kṛṣṇa khuyên Arjuna hãy thực hiện nghĩa vụ chiến
tranh (Bhagavad Gītā 2:31) (For “better is one’s own duty, though ill done, than the
duty of another well done….” (Bhagavad Gītā 18:47; cf. Manu X. 97).
(3) Văn học lịch sử (Purāṇas)
- “Purāna” = lịch sử. Gồm các bản văn có nội dung: (a) Giới thiệu tiểu sử các thần và
vũ trụ, (b) Ca tụng các thần.
- Không giới hạn trong các hóa thân của các thần. Mô tả hoạt động của các thần, bao
gồm tái sinh.
- Khó xác định niên đại ra đời của Purāṇa. Có nhiều Purāṇas, nổi tiếng nhất là
BhāgavataPurāṇa.
(4) Pháp luận (Dharmaśāstra)
- “dharmaśāstra” = luận hoặc khoa học (śāstra) về pháp (dharma).
- Loại văn học của các nhà Bà-la-môn với mục đích truyền bá và củng cố giai cấp
(Varna āśrama dharma). Bà-la-môn là giai cấp được đặc quyền nhất.
- Chứa nhiều đặc điểm của văn học thuộc lòng (smṛti), hấp dẫn về triết lý.
- Giống Purāṇa, Pháp Luận nói về nguồn gốc thế giới, quy định gắt gao về tập cấp xã
hội như một trách nhiệm đạo đức, loáng thoáng về sự giải thoát. Hình thành trật tự xã
hội Ấn giáo.
- Thiên niên kỷ thứ nhất trước TL. Ngôn ngữ Sanskrit.
- Kinh điển Veda là nền của các trường phái triết học Ấn giáo (systematic Hindu
philosophies) nhưng không phải là các bản văn về triết học một cách có hệ thống.
Nhiều vấn đề triết học bị bỏ qua.
- Các trường phái triết học Ấn giáo (darśana) hệ thống hóa Veda theo cách riêng.
- “darśana” = “vision” => chỉ cho quan điểm triết học có hệ thống (systematic
philosophical views).
- Các phái triết Ấn nhấn mạnh đến darśanas như quan điểm triết học (philosophical
views), xuất hiện cùng nhau.
III. Triết học Ấn Độ giáo có hệ thống (Systematic Hindu Philosophy)
- Triết Ấn gồm 6 phái (āstika): Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṅkhya, Yoga, Pūrvamīmāṃsā, và
Vedānta.
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a. Nyāya
- Tổ sáng lập Gautama (Tk. 2).
- “Nyāya” = luận lý hình thức (formal reasoning), về sau hiểu chung là logic.
- Dùng logic để thảo luận về nhận thức luận, thần học, siêu hình học.
- Giai đoạn đầu được xem là đối lập với các phái triết Ấn chánh thống (darśanas). Từ
thế kỷ 17 Gaṅgeśa đánh giá lại như triết chính thống, nhấn mạnh các vấn đề nhận thức
luận, không đào sâu siêu hình học => hình thành nên phái Luận Lý Mới (Navya
Nyāya).
- Nhận thức luận: Trực quan (perception), suy luận (inference), ảnh dụ (analogy) và
luận chứng miệng (verbal testimony). (Nyāya-Sūtra I.1.3–7).
- Theo tác phẩm Nyāya-Sūtra, phái này phân tích 16 chủ đề: pramāna (nhận thức
luận, epistemology), prameya (bản thể học, ontology), saṃśaya (hoài nghi, doubt),
prayojana (mục đích, purpose), dṛṣṭānta (tình huống lập luật, cases that establish a
rule), Siddhānta (học thuyết, established doctrine), avayava (tiền đề của tam đoạn
luận, premise of a syllogism), tarka (reductio ad absurdum), nirnaya (niềm tin được
từ phương tiện, beliefs gained through means), vāda (thảo luận, discussion), jalpa
(tranh biện thắng đối phương, sophistic debates aimed at beating the opponent),
vitaṇḍa (tranh biện thành lập quan điểm, a debate establishing a positive view),
hetvābhāsa (luận điểm thuyết phục, persuasive arguments), chala (phản biện làm rõ
nghĩa, attempt to contradict a statement by equivocating its meaning), jāti (hồi biện
dựa vào ví dụ sai, an argument based on a false analogy), và nigrahasthāna (nền tảng
tranh biện) (Nyāya-Sūtra và Vātsyāyana’s Bhāṣya I.1.1-20).
b. Thắng luận (Vaiśeṣika)
Khái niệm: Sáng lập sáu phạm trù (lục cú luận), không có thuyết nào hơn nỗi, nên gọi
là Thắng. Do Thắng nhân sáng lập nên gọi là Thắng luận.
- Do đạo sĩ Kaṇāḍa (Tk.1) thành lập. Tên nghĩa đen là “atom-eater” vì chủ trương chủ
nghĩa nguyên tử bản thể luận (ontological atomism) (Vaiśeṣika Sūtra VII.1.8).
Chủ trương (Vaiśeṣika-sūtra): Lục cú luận. Các phạm trù (padārtha) vốn đa thù, thực
hữu tính, được nhận thức bằng hiện lượng.
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- Căn bản có 6 phạm trù: (1) thực thể (dravya), (2) đức tính (guṇa), (3) nghiệp
(karma), (4) đồng (sāmānya), (5) dị (sādṛśya), (6) hòa hiệp (samavāya). (Vaiśeṣika
Sūtra I.1.4).
- 10 phạm trù (Thắng tông thập cú nghĩa luận): 6 phạm trù đầu + (7) hữu năng (śakti),
(8) vô năng (aśkati), (9) câu phần (sādṛśya: tương tợ), (10) vô thể, vô thuyết (abhāva).
- Từ kiến thức về phạm trù (knowledge of the categories/ knowledge of the essences),
đến kiến thức về chân lý (knowledge of truths), nhằm đạt giải thoát mokṣa.
- Vaiśeṣika Sūtra’ của Kaṇāḍa: Giảng giảng về dharma (luân lý giai cấp) vốn do
thượng đế (niḥreyasa) quy định; con đường đạt được 4 mục đích kiếp người
(puruṣārtha).
- Śaṅkara-Misra (Tk. 15): Giá trị Veda là do giải thích về luân lý (validity of the
Vedas rests on the fact that it is an explication of dharma). (Śaṅkara-Misra’s
VaiśeṣikaSūtra Bhāṣya I.1.2, p.7).
c. Số luận (Sāṅkhya)
- Thần ngã có tính năng nhận thức. Chủ thể “tôi.” Tâm, hoạt động tâm, thông đạt
(mahat) không phải là một phần của thần ngã, mà là kết quả của tổ chức vật chất phức
tạp (complex organization of matter), gọi là guṇa. (Sāṅkhya Kārikā 12-13, 19, 21).
- Hai bản thể này kết hợp nhau, phát sinh 23 sự thật: đại (mahat), ngã mạn
(ahaṃkāra); từ ngã mạn phát sinh 16 thứ: 11 căn (indriyāni) và năm duy (pañca
tanmātrāṇi). Từ 5 duy phát sinh 5 đại (pañca mahābhūtāni). Trong đó, một nguyên lý
duy bản chất là tự tánh; duy biến thái gồm có 5 đại và 11 căn vì được sinh từ cái khác
chứ tự thân không làm bản chất để phát sinh cái khác; vừa bản vừa biến gồm đại, ngã
mạn và 5 duy vì được sinh từ cái khác và cùng phát sinh ra cái khác. Thần ngã phi
bản, phi biến. Tổng thể, có tất cả 25 nguyên lý, từ đó phát sinh mọi hiện tượng
d. Yoga
- Khoảng tk.3; dựa vào Upaniṣads và Bhagavad Gītā. Hệ thống nhất là Yoga Sūtra
của Patañjali.
- Chủ trương vũ trụ nhị nguyên luận (dualistic cosmology) như Số luận (Sāṅkhya).
- Không lệ thuộc 100% vào thẩm quyền Veda, nhấn mạnh về siêu hình học và luân lý,
như bản chất của tác nhân (the nature of agency) và hướng dẫn các phương pháp giải
thoát.
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- Vũ trụ là tương tác của hai phạm trù thần ngã (Puruṣa) và tự tánh (Prakṛti). Về thần
ngã, giống với Số Luận (cf. Yoga Sūtra II.18)
- Không cho tâm (Mahat) là tạo vật vĩ đại của thiên nhiên (the greatest creation of
Nature).
- Yoga Sūtra IV.18: Thần ngã là “chúa của tâm” (lord of the mind). Giải thoát là do nỗ
lực của thần ngã. Số luận: giải thoát do tự tánh làm thần ngã giác ngộ (Nature
enlightening the Puruṣa).
- Làm thư lắng tâm (Astāṅga yoga): Theo Yoga Sūtra II.29-32, gồm có 8 (aṣṭa) bước
(anga) :
yama – Không làm điều tà ác như sát hại (Ahiṃsā), nói láo (asatya), tham lam – ganh
ghét (aparigraha), tuyệt dục (brahmacarya).
niyamas – thực tập thanh tịnh (sauca), hài lòng (santos) and khổ hạnh (tapas).
āsana – tập tư thế.
prāṇāyāma – làm chủ hơi thở.
pratyāhāra – rút tâm khỏi đối vật.
dhāranā– nhất niệm.
dhyāna – thiền.
samādhi – định.
e. Pūrvamīmāṃsā
- Dựa vào kinh MīmāṃsāSūtra của Jaimini (Tk.1).
- Chính thống nhất trong các trường phái triết Ấn. Đặt tên theo một phần của kinh
Veda, liên hệ đến phần khảo cứu (Mīmāṃsā) đầu (pūrva) của Veda, còn gọi là karma
khaṇḍa.
- Giống các phái triết Ấn, Pūrvamīmāṃsā cho rằng dharma (“trách nhiệm” hay “đạo
đức”) là trọng tâm (MīmāṃsāSūtra I.i.1), có thể mang lại phúc lợi (artha).
- Khác với các phái triết Ấn, Pūrvamīmāṃsā không giảng thích về giải thoát (mokṣa).
- Kumārila (Tk.7.): Giải thoát là đối tượng đáng theo đuổi, gắn với dharma (Kumārila
V.xvi.108–110).
- Không chỉ thừa nhận Veda như các phái triết khác, phái này còn xem Veda là nền
tảng nhận thức luận quan trọng (Vedas are epistemically foundational), phương tiện
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nhận thức đảm bảo => thánh giáo lượng. Cũng thừa nhận một số kiến thức có giá trị
độc lập (independently valid knowledge).
- Śaṅkara-Misra (VaiśeṣikaSūtraBhāṣya, p.7): Vedas là nhân chứng của thượng đế =>
Được Hậu Veda (Vedānta) như Viśiṣṭādvaita cho thượng đế là tác giả của Veda. (cf.
Rāmānuja’s Bhagavad GītāBhāṣya 18:58).
- Lóe lên các tranh luận về triết học ngôn ngữ, ảnh hưởng đến các vấn đề thần học.
Chẳng hạn, mối quan hệ giữa một từ (word) và vật tham chiếu (referent) là thuộc tính.
Các từ hoặc các đơn vị ngữ thanh (śabda, verbal units) là các hiện hữu ngoại tại.
(MīmāṃsāSūtra I.i.5).
f. Hậu Veda (Vedānta)
- Dựa vào tác phẩm VedāntaSūtras, hoặc BrahmaSūtras của Bādarāyana (Tk.1)
- Như triết phái Pūrvamīmāṃsā tradition, phái Vedānta liên hệ đến phần nội dung sau
(anta) của Vedas.
- Phần đầu của Veda là hành động (karma) và pháp (dharma). Phần sau của Veda là tri
thức và giải thoát (mokṣa), là mãng văn học Ấn giáo quan trọng.
- Hệ thống hóa và phân tích tóm tắt nội dung của Upaniṣads: bản chất của tuyệt đối
gồm Phạm thiên (Brahman) và tiểu ngã (Ātma/ về sau là jīva)
IV. Ấn giáo mới (Neo-Hinduism)
- Ấn giáo mới (Neo-Hinduism) = đạo Ấn giáo do các tác giả cận đại thành lập theo
triết học Ấn độ truyền thống.
- Chủ trương: Ẩn dụ “Mọi sông chảy về biển” => tất cả tôn giáo dẫn đến thượng đế
(all religions lead to God). Mỗi tôn giáo là một con sông cứu khổ. Cứu cánh cứu khổ
là thượng đế.
- Swami Vivekānanda (1863-1902) thuộc trường phái Rāma-Kṛṣṇa: “Tôn giáo của
chúng ta là tôn giáo hoàn vũ. Đây là sự bao hàm, đủ rộng để bao gồm tất cả lý tưởng.
Lý tưởng của tất cả tôn giáo trên thế gian này có thể được bao gồm, và chúng ta có thể
đợi tất cả lý tưởng đến trong tương lai, được nhìn nhận theo cùng cách thức, được
chứa đựng trong bàn tay vô tận của tôn giáo Hậu Veda.”
(Ours is the universal religion. It is inclusive enough, it is broad enough to include all
the ideals. All the ideals of religion that already exist in the world can be immediately
included, and we can patiently wait for all the ideals that are to come in the future to
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be taken in the same fashion, embraced in the infinite arms of the religion of Vedānta.
(Vivekānanda, vol. III p.251-2.)
- Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975): “Hậu Veda
không phải là một tôn giáo, nhưng là tôn giáo trong chính nó trong ý nghĩa sâu xa nhất
và phổ quát nhất”
(The Vedānta is not a religion, but religion itself in its most universal and deepest
significance).
- Swami Nirvenananda trong quyển Hinduism at a Glance: “Tất cả tôn giáo chân
chính trên thế giới dẫn dắt chúng ta đến cùng một mục đích, đò là sự chân thiện mỹ,
và dĩ nhiên các tôn giáo phải được thực tập cách chân thành. Mỗi tôn giáo là con
đường chân chánh dẫn đến thánh thiên. Người Ấn giáo được huấn luyện, xem tôn giáo
bằng nhãn quan này.”
(All true religions of the world lead us alike to the same goal, namely, to perfection if,
of course, they are followed faithfully. Each of them is a correct path to Divinity. The
Hindus have been taught to regard religion in this light). (Nivernananda, p.20.)
- Ấn giáo hiện đại là hình thái mới của Advaita Vedānta, nhấn mạnh khuynh hướng
thần học giải thoát (liberal theological tendencies) trên đặc tính kép của Phạm thiên
(the two-fold account of Brahman). “Phạm thiên cao” (nirguṇaBrahman) là phi nhân,
gắn với tính thượng đế; thực tại tồn tại bên ngoài. Phạm thiên thấp (saguṇa Brahman)
có đặc tính người, gắn với thần linh; lỗi của sáng thế.
- Các nhà phê bình cho rằng Neo-Hinduism là một lịch sử tồi (a bad history).
- Neo-Hinduism tự cho mình tôn giáo cách tân (revisionism). Giải thích lịch sử của
triết Ấn.

TRIẾT HỌC CỦA ĐỨC PHẬT
Bài 5: ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO
I. ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO LÀ GÌ?
- Đạo đức học (Ethics) = triết học đạo đức (moral philosophy) là ngành triết học, hệ
thống hóa, quy chuẩn hóa các khái niệm thiện ác, đúng sai, hành vi đạo đức của con
người.
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- Đạo đức học gồm bốn phương diện nghiên cứu a) Đạo đức học quy chuẩn
(Normative Ethics), b) Đạo đức học ứng dụng (Applied Ethics), c) Đạo đức học mô tả
(Descriptive Ethics) = đạo đức tỷ giảo (comparative ethics) và d) Siêu đạo đức học
(Meta-ethics). Phật giáo nhấn mạnh đến đạo đức học quy chuẩn và đạo đức học ứng
dụng.
- Đạo đức học Phật giáo nghiên cứu các khái niệm, quy chuẩn, hành vi đạo đức theo
tinh thần Phật dạy trong kinh điển Pali.
- Tầm quan trọng của đạo đức Phật giáo như nền tảng con đường giác ngộ, giải thoát
là không thể phủ định.
- Poussin (1927): viii: Phật giáo trong tinh hoa là khuôn phép đạo đức (Buddhism is,
in its essence, an ethical discipline).
- Saddhatissa (Buddhist Ethics, 1970): Đạo đức là tinh hoa Phật giáo (ethics is the
Essence of Buddhism).
- Wijesekera (1971): 49: Phật giáo trở nên nổi tiếng hơn các tôn giáo thế giới là nhờ
vào học thuyết đạo đức (dhammavadā / kammavāda): Đã được chấp nhận phổ quát
rằng Phật giáo được xem là tôn giáo đạo đức nhất trong các hệ thống triết học tôn giáo
trên thế giới (It is universally recognized that Buddhism can claim to be the most
ethical of all religious-philosophical systems of the world).
- Mrs. Rhys Davids: Triết học Phật giáo là triết học đạo đức. Đây là điều không thể
phủ định (Buddhist philosophy is ethical first and last-this is beyond dispute).
II. PHÂN LOẠI ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
1. Đạo đức học giới (Sila ethics): Giới học trong Therāvāda và Mahāyāna. Đạo đức
tại gia: a) Năm đạo đức (pañca-sīla), b) Tám đạo đức (ahaṅga-sīla). Đạo đức
xuất gia gồm a) Mười đạo đức sa-di (dasa-sīla), b) Sáu học giới (sikkhāpada), c)
Đạo đức cụ túc (bhikkhu / bhikkhunī pātimokkha), d) Đạo đức Bồ-tát (Bodhisattva
Prātimokkha). Đạo đức giới (sīla) là nền tảng của thiền định (samādhi) và trí tuệ
(paññā).
2. Đạo đức học nghiệp (Kammic ethics): Đạo đức chuyển hóa thân tâm thông qua
chức năng và động cơ của hành động. Hành động lý trí và phi lý trí. Trách nhiệm đạo
đức. Động cơ (cetanā) và kết quả.
3. Đạo đức tâm lý (Psycho ethics): Các nguyên lý tâm lý Phật giáo, bản chất tâm
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(citta, mind, thought), ý (mano, mentation), thức (viññāṇa // vijñāna). Tổ hợp tâm vật
lý (nāmarūpa, psycho-physical complexity). Nguồn gốc thiện (kusalamūla) và bất
thiện (akusalamūla). Động cơ và kết quả. Xử lý khổ đau bằng vô ngã: Cái này không
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi
(M. III. 241-4).
4. Đạo đức trách nhiệm (Ethics as duties) = đạo đức xã hội (social ethics): Dựa vào
kinh Thiện Sinh (D. III. 180-93, Sigālovāda Sutta). Trách nhiệm đạo đức song phương
(aññamañña, bilateral relationship). Gồm a) Vợ - chồng, b) cha mẹ - con cái, c) nhà
giáo – học viên, d) chủ lao động – người lao động, e) tình bạn, f) Tín đồ - Tăng sĩ.
Một phần nền tảng triết học xã hội.
III. TIÊU CHÍ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
- Thiện (Kusala) và bất thiện (akusala) do Phật sáng tạo, là khái niệm chìa khóa, đánh
giá hành vi của con người.
- Thiện: tốt lành (good), chân chính (right), đạo đức (virtuous), công đức (meritorious),
lợi lạc (beneficial); may mắn (lucky), hạnh phúc (happy), khỏe mạnh (healthy) và thịnh
vượng (prosperous); khéo léo (skilful), thông thái (intelligent). (theo Dhammapada,
Aṅguttara-nikāya, Itivuttaka, Udāna and Saṃyutta-nikāya).
- Bất thiện được định nghĩa đối lập với thiện, phát khởi nghiệp dữ (kammānaṃ
samudayāya).
- Thiện = hành vi đạo đức không dẫn đến hậu quả tai hại (asavyāpajjha-vipāka), bất
thiện => thảm hại (savyāpajjha-vipāka).
- Thiện ác là các giá trị mặc định, mô tả trạng thái đạo đức của hành vi con người.
- Phát triển các giá trị đạo đức sẽ chuyển hóa người phàm (puthujjana) thành thánh nhân
(perfect human being, Arahat).
- Buddhaghosa: Năm tiêu chí thiện gồm (1) thoát khỏi bệnh tật (ārogya, free of
illness), (2) không nhơ uế (anavajja, unstained, clean), (3) dựa vào trí tuệ (kosalasambhūta, based on wisdom), (4) giải phóng khỏi khổ lụy (niddaratha, freedom from
bondage), và (5) hướng đến hạnh phúc (sukha-vipāka, conductive happiness or wellbeing).
- A.I.58: Từ bỏ ác, phát triển thiện:
Bhikkhu, what is morally evil should be abandoned. It can be done. If it were not
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possible I would not tell you to do so. Moreover, if the abandoning morally evil
qualities were not conductive to welfare, but to suffering, I would not tell you
‘abandon evil,’ but because its abandoning conduces to well being and happiness, I
therefore ask you to do so.
Bhikkhu, what is morally good should be cultivated. It can be done. If it were not
impossible I would not tell you to do so. Moreover, if the cultivation of morally good
qualities was not conductive to welfare, but to suffering, I would not tell you ‘cultivate
good,’ but because its cultivation conduces to well-being and happiness, I therefore
ask you to do so.
- A.I.204: Thiện dẫn đến Niết-bàn:
“Having abandoned the evil demeritorious states, which born of greed, hatred and
delusion, he lives in this world undisturbed, free from suffering, bondage and attains the
ultimate goal (nibbāna) in this very existence, just like a palm-tree stump, unable to grow
again in the future.”
- Hai cấp độ thiện (MA. I. 89ff): a) Dẫn đến tái sinh (vaa gāmī) trong cảnh giới
lành (sugati), b) kết thúc tái sinh (vivaa gāmī, leading to the end of rebirth ).
- Sn.183: Đề cao thiện (kusala apasampadā) là một phần của đạo đức Phật giáo
(promoting is part of the Buddhist ethics).
- S.V. 106: Phân định thiện ác (kusala-akusala), đáng khen và đáng chê (sāvajjaanavajja, blameworthy and non-blameworthy), hạ liệt và cao thượng (hīna-paṇīta,
low and excellent), mờ ám và thanh tịnh (kaṇha-sukka, shady and clean).
IV. NỀN TẢNG LÝ TRÍ (KRAVAT) CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO
- MLS, I. 16; It. p. 101: Đức Phật kêu gọi đệ tử ngài hãy trở thành người thừa kế chánh
pháp (heirs of Buddha’s dhamma), thay vì tài vật (āmisa, heirs of material things).
- M.I.69:- A. I. 189ff: Tinh thần lý trí của đạo đức Phật giáo (rational spirit of
Buddhist ethics): Không dựa vào (1) Quyền lực kinh thánh (anussava, Vedic
authority), (2) truyền thống (paramparā, tradition), (3) truyền tụng (itikirā, hearsay,
report), (4) thẩm quyền sách vở (piakasampadā, textual authority), (5) được người
ủng hộ (samaṇo no garu, apparent agreebility of the view), (6) thẩm quyển của người
nắm quan điểmr (takkahetu, authority of the holder of the view), (7) tính logic của
quan điểm (nayahetu, logicality of the view), (8) quan điểm được chấp nhận
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(ākāraparivitakka, the fact that the view is an accepted standpoint), (9) lý trí thiếu
tương thích (bhabbarūpatā, inadequate reflection on reasons), (10) trùng với quan
điểm bản thân (dihinijjhānakkhanti, the fact that the view agrees with one’s own).
01. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
02. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
03. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
04. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
05. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
06. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
07. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
08. Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
09. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
10. Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình
tuyên thuyết.
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
a) Phật giáo là hệ thống triết học đạo đức (dhammaniyāma) để hành trì, là con
đường tuệ giác (bodhidhamma), giáo pháp giác ngộ (mokkhadhamma). (Pháp cú 1920).
b) Đạo đức Phật giáo không bận tâm đến các câu hỏi siêu hình vô ích (avyākata //
avyākṛta). (1-4) thế giới là thường còn, không thường còn, hữu biên, vô biên, (5-6)
tâm đồng thân, tâm khác thân, (7-10) Phật tồn tại khi chết, không tồn tại, vừa tồn tại
vừa không tồn tại, chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại. (M. I. 426-32; 483 ff;
M. II. 228-38; S. III. 213-24; 257ff.; S. IV. 374-403; Milin. 144ff).
- Vì không đưa đến lợi lạc, đời sống thánh, ly tham, ly chấp, tịch tịnh, trí tuệ, giác ngộ,
niết bàn (because these questions are not profitable, not basically conductive to holy
life, nor leading to aversion, to detachment, to cessation, to tranquillity, to
supernatural knowledge, to perfect enlightenment, to nibbāna) (M.I.431).
- Dụ ngôn mũi tên độc (M.I.429).
- Dụ ngôn lá siṃsapā trên tay và trong rừng (S. V. 437; GS. V. 370).
c) Đạo đức Phật giáo mang tính nhân bản
- Giải phóng con người khỏi thần linh.
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- Vai trò của ý chí tự do (cetanā) trong hành vi đạo đức.
- Cuộc đấu tranh toàn thiện đạo đức (The struggle for moral perfection) là tự lực, trên
nền tảng trí tuệ.
- Dhp. 183; D. II. 39: Ba phương diện quan trọng: a) Không làm ác (Sabbapāpassa
akaraṇaṃ), b) Tình nguyện làm thiện (kusalassa upasampadā), c) Làm thiện với động
cơ cao quý (sacittapariyodapanaṃ).
- A.I.173-9: Giúp con người vượt qua chủ nghĩa ngẫu nhiên (ahetu-apaccayavāda,
accidentalism), thần ý luận (assarakaraṇavāda, theistic determinism) và định mệnh
luận (pubbekatavāda, past-action determinism).
VI. ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO: PHƯƠNG TIỆN HAY CỨU CÁNH?
- Đạo đức Phật giáo qua tam học thánh: a) Giới học (sīla), b) Định học (samādhi), c)
Tuệ học (paññā).
- Hành trình tâm linh Phật giáo (the hallmarks of the Buddhist spiritual journey).
- Đạo đức là cứu cánh? Anesaki (1908-26): 448. Đạo đức không đơn thuần là một
phương tiện dẫn đến toàn thiện. Đạo đức là một phần của toàn thiện, như một trong
các đức hiệu của đức Phật là minh hạnh túc” (Morality is not merely a means to
perfection . . . it is an integral part of the perfection, and hence of the epithets of Buddha
… ‘abounding in wisdom and goodness).
- Đạo đức là công cụ? Keown (1992): 75: “Theo ảnh dụ Chiếc bè, khái niệm được
chấp nhận là đạo đức trong Phật giáo là tình trạng tạm thời, mang tính công cụ, có chức
năng đưa hành giả sang sông giác ngộ” (Largely on the basis of the parable of the Raft],
the notion has gained acceptance that ethics in Buddhism has only a provisional and
instrumental status and may- even must- be discarded when it has fulfilled its function of
ferrying the practitioner to the further shore of enlightenment.)
- Mối quan hệ công cụ giữa giới, định, huệ? Trong phần lớn trường hợp, mang tính trình
tự, kéo theo, duyên khởi. Hiếm khi từ “thiền định => giới, trí tuệ” hoặc “trí tuệ => giới,
thiền định”.
- Vin. III.1: Trí tuệ là yếu tố tạo ra giác ngộ, thành Phật (Buddha), toàn giác
(Sambuddha), toàn trí (Sabbaññū), người sở hữu siêu nhãn (Cakkhumā), bậc toàn tri
(Samantacakkhu), bậc đại tuệ (Bhūripañña), người thấy rõ thực tại (Tathāgata), người
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thấu rõ thế giới (Lokavidu) bậc minh hạnh đầy đủ (Vijj ācaraṇasampanna). => chứng
Niết-bàn (nibbāna).
- Dhp. 372: Không có thiền định, không có trí tuệ. Không có trí tuệ, không có thiền
định. Người có thiền và trí là đang gần Niết-bàn. (Without meditation there is no
wisdom; without wisdom there is no meditation. He who has both meditation and wisdom
is near to nibbāna).
- Dhp 217: Hạnh phúc khi già có đức. Hạnh phúc khi có trí tuệ (Happy is morality lasting
to old age; happy is attainment of wisdom).
- Piyadassi (1972): 30: “Giới định tuệ là lời dạy cốt lõi, khi thực tập trọn vẹn sẽ giúp con
người chuyển hóa từ thấp thành cao, từ tối ra sang, từ tham ái đến ly tham, từ bấn loạn
thành định tĩnh. Giới định tuệ không phải là các phản ứng rời rạc, mà là các phần đoạn
của con đường thánh” (Virtue, Concentration and Wisdom or Insight (sīla, samādhi,
paññā) are the cardinal teaching which when fully cultivated raise man from lower to
higher levels of mental life; lead him from darkness to light; from pass to dispassion;
from turmoil to tranquillity. These three are not isolated reactions, but integral parts of the
path).

TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CỦA ĐỨC PHẬT
Bài 6: KHẾ ƯỚC XÃ HỘI VÀ VƯƠNG QUYỀN
I. HỌC THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI (SOCIAL CONTRACT)
1. Nguồn gốc khế ước xã hội
- D.III.93 (Aggañña-Sutta):Sự tiến hóa của xã hội loài người theo Phật giáo khác với
thuyết Darwin và Ấn giáo.
- Ấn giáo cho rằng trong sự sáng thế, Phạm thiên đã tạo ra thiết chế xã hội gồm 4 giai
cấp. Phật giáo cho rằng xã hội loài người do con người tạo ra bởi tự do ý chí (cetanā)
trên nền tảng chức năng.
- Theo D.III.93: Nguồn gốc con người trên hành tinh này là con người đến từ hành
tinh khác, vì tham ái, đam mê, hưởng dục => tạo ra thiết chế tài sản tư hữu, nói dối,
lừa đảo, trộm cắp, bạo lực và các tệ nạn xã hội khác.
- Triết học Ấn giáo đặt quyền lực chính trị xã hội vào Phạm thiên (Brahmā). Phật giáo
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đặt quyền lực chính trị trên đồng thuận tập thể (the collective consent of the people).
- Luật pháp, trừng phạt, công lý, vương quyền có mặt để đảm bảo trật tự xã hội, hòa
bình và sự thịnh vượng của con người => Thiết chế gia đình, cộng đồng, xã hội có
mặt.
- Chức năng của chính phủ là đảm bảo an toàn xã hội và kinh tế, ngăn chận sự suy
thoái đạo đức (ethical degeneration); hướng đến hòa bình, thái bình, thịnh trị, phát
triển bền vững.
- Để duy trì công bằng và trật tự xã hội, quan hệ vua và công dân được đặt ra. Quần
chúng bầu chọn nhà vua, không dựa vào huyết thống thọ sinh, màu da, giai cấp.
2.Nguyên nhân phân tầng xã hội
- Thiết chế xã hội là do con người tạo ra, dựa vào quyền lực và chịu ảnh hưởng bởi
các yếu tố sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lực.
- Vô minh, sân hận, tham lam = nguyên nhân chủ yếu.
- Khẳng định vị thế xã hội của con người dựa vào đạo đức, năng lực và trí tuệ.
- Jataka. I, 92-93: “Trong giáo pháp ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định
không dựa vào giai cấp, mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ.
- M. II, 148, 154: Giá trị thật của một con người không nằm ở sự xuất thân mà nằm ở
sự đạt được tài năng, kiến thức, giới hạnh.
- Upali là thợ cạo. Sunita người hốt phân. Theo Rhys Davids, 8,5% phụ nữ được nhận
vào Ni đoàn là "con nhà hà tiện." Họ trở nên chói sáng trong đạo Phật.
- Ananda khất thực, gặp cô gái giai cấp Matanga: “Này cô, ta không hỏi sự xuất thân
của cô, ta chỉ hỏi xin nước."
3. Trọng tâm của khế ước xã hội Phật giáo
(i) thuyết chủ quyền đồng thuận (the consensual theory of sovereignty),
(ii) nguyên lý quản trị bầu cử (the elective principle of government),
(iii) nguyên lý nhà vua thông thái (the elite principle of the ruler),
(iv) chủ quyền chánh pháp (dhamma sovereignty) quản trị pháp quyền,
(v) học thuyết quản trị chức năng (the functional theory of government) đảm bảo an
ninh cho hệ thống xã hội, kinh tế của đất nước, đảm bảo nhân quyền.
II. NGUỒN GỐC VƯƠNG QUYỀN
- D. III. 89-90: Nguồn gốc và sự phát triển xã hội loài người gồm các giai đoạn. Chuyển
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tiếp từ giai đoạn lượm nhặt (thực phẩm và tài sản chung) đến sản xuất thông qua nông
nghiệp.
- Thiết chế tư hữu có mặt => cấu trúc đời sống gia đình, xã hội, quốc gia, liên minh. Thiết
lập biên giới, phân chia quyền lực, thắt chặc an ninh.
- Có người do tham, sân, si, không lao động mà muốn được hưởng đã nói láo, lừa dối, trộm
cắp => vi phạm luật pháp, tạo ra tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
- Để đảm bảo luật lệ và trật tự xã hội, trừng phạt kẻ xấu, tưởng thưởng người tốt, thiết chế
nhà nước vương quyền có mặt, trên nền tảng dân bầu người đại diện xứng đáng nhất
(mahāsammata) = sự lựa chọn của quần chúng nhân dân = chúa của các cánh đồng
(Khattiya, the Lord of the Fields), người tạo công bằng xã hội bằng pháp trị
(dhamma), người làm mọi người thích pháp trị (dhammena jane rañjetīti rāj).
- Từ đó, ý niệm về chính phủ, vương quốc, xã hội được hình thành.
- Các nghề nghiệp và đẳng cấp xã hội được phân công và phân chia, như kết quả của
tư duy, khuynh hướng, nghiệp.
- Vua được bầu(mahāsammata, Great Elect) có chức năng trừng phạt kẻ có tội, đảm
bảo trật tự xã hội, phúc lợi và phát triển.
- Ulūka Jātaka 270:Vua đầu tiên được dân bầu chọn (atīte pahamakappikā sanni
pātivā) có thân thể tráng kiện, đẹp trai, nhân đức và có trí tuệ (quản trị giỏi). Phục vụ
nhân dân. Xứng đáng được nhân dân phụng sự.
- Nhân vật mahāsammata được xã hội bầu chọn để duy trì trật tự và an ninh. Đóng vai
thẩm phán đạo đức.
- Vua (rājā) phải là người gương mẫu và hướng dẫn mọi người sống với chánh pháp và
đạo đức gồm công bằng (naya, justice), bình đẳng (sama, equality), đạo đức (sīla,
morality), và chân lý (sacca, truth).
- Giai cấp xã hội là kết quả của lao động và nghề nghiệp, trên nền tảng chọn lựa tự do
(cetanā).
- Con người bình đẳng về mọi phương diện, không cao thấp trên nền tảng huyết thống.
III. CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG
1. Khái niệm chuyển luân thánh vương
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- A. I. 109-10; A. III. 149-50: - Đức Phật được gọi là pháp vương (dhammarājā /
dhammassāmi). Chuyển luân thánh vương (cakkavatti): Người vận chuyển bánh xe
pháp, tôn trọng pháp, dựa vào pháp, cai trị theo pháp vì sự sáng lạn của thế giới.
- D. II. 17-8; D. III. 142-79; M. II. 134: Pháp vương và chuyển luân thánh vương đều có
32 tướng tốt của đại nhân (mahāpurisa lakkhana), người phi thường (acchariyamanussa).
- A. I. 76-7; A. II. 245: Hai người đáng dựng tháp tôn thờ: “These two persons born into
the world are out of the benefits, happiness and welfare of many: a Tathāgata, an arahant who
is perfectly enlightened one (Buddha) and a world ruling monarch (cakkavatti). . . The death
of these two persons is regretted by many . . . These two are worthy of a relic shrine (stūpa).
2. Năm đức và bảy sở hữu của chuyển luân thánh vương:
a) Năm đức: A. III. 148: (1) có kiến thức về thiện (atthaññū, knowledge of
good), (2) kiến thức về thực tại (dhammaññū, knowledge of righteousness or reality),
(3) kiến thức về trừng phạt (mattaññū, knowledge of measure in punishment), (4) kiến
thức về thời cuộc (kālaññū, knowledge of time), (5) kiến thức về các nhóm xã hội
(parisaññū, knowledge of assemblies).1
- D.III.63: Nhiệm vụ của chuyển luân thánh vương là tôn kính, bảo hộ, truyền bá
nguyên lý công bằng (dhamma) và quản trị đất nước bằng công bằng, chứ không bằng
bạo lực. => bảo vệ, an ninh, hòa bình, thịnh vượng cho mọi thành phần xã hội.
b) Bảy sở hữu: D. III. 163, 267; A. IV. 5: bảy báu gồm (i) bánh xe quyền lực
(cakka, wheel of power), (ii) voi báu (hatthi, elephant), (iii) ngựa báu (assa, horse),
(iv) ngọc báu (mani, gem), (v) vợ (itthi, wife), (vi) gia chủ báu (gahapati), (vii) thủ
tướng (parināyaka).
(Thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, xả ly và trí tuệ).
3. Vai trò của chuyển luân thánh vương
- D. II. 16; D. III. 142; M. II. 134; A. I. 109: Chuyển luân thánh vương (cakkavattin) =
vua chân chính (dhammiko dhammarājā, the righteous ruler).
- Quyền lực tối cao về nguyên lý và chính sách quản trị đất nước.
- A. I. 109: Chuyển luân thánh vương, vị vua chân chính, dựa vào pháp (dhammaṃ
yeva nissāya), tôn thờ pháp (dhammaṃ sakkaronto), tôn kính pháp (dhammaṃ
1A.

III. 148.
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garukaronto), ngưỡng vọng pháp (dhammaṃ apacāyamāno), lấy pháp làm tiêu chuẩn
(dhammaketu), lấy pháp làm tiêu chí (dhammāddhajo), xem pháp là chúa của mình
(dhammādhipateyyo) và chăm sóc, bảo vệ thần dân bằng pháp (dhammikaṃ
rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidahati).
- Pháp (Dhamma/ dharma). Trong Veda : Pháp là trật tự vũ trụ (rta, cosmic order),
chân lý (satya, truth) và nguyện ước (vrata, vow). Trong Brhadāranyaka Upanikhad
[I. 4. 11], pháp đồng nghĩa vớiātman và Brahman. Trong Phật giáo, pháp = duyên
khởi (paicca samuppāda) và Niết-bàn (nibbāna).
a) Tôn trọng và bảo vệ chủ quyền (D. III. 142, 146): Mang lại hòa bình, ổn định
chính trị trong nước, giữa các quốc gia và thế giới. Thiết lập nền tảng thống nhất, hòa
hợp, tôn trọng chủ quyền nước khác; không xâm lăng, không phân hóa. Cai trị đất
nước không bằng bạo lực (asatthena), trừng phạt (adaṇena), mà bằng giáo hoá
(dhammena). Khích lệ mọi người giữ năm điều đạo đức (pañcasīla).
b) Bảo vệ sự sống: Bảo vệ thần dân và mọi loài.
- D. III. 61; A. I. 109: Chuyển luân thánh vương trông coi, bảo vệ thần dân, quân đội,
người cao quý, giới tu sĩ, giới gia chủ, cư dân, chim thú.
- S. I. 116: Vị vua chân chính, không sát hại và không để ai bị giết; không cưỡng bức
và không để ai bị cưỡng bức; không khổ đau và không để ai gây khổ đau. Cai trị muôn
dân một cách bình đẳng (dhammena samena).
c) Bảo vệ tự do tôn giáo (D. III. 61; A. I. 109): Bảo hộ sự tu tập của sa-môn và Bà-lamôn (samaṇabrahmaṇesu). Tạo điều kiện giúp đỡ, khích lệ. Đảm bảo tự do tôn giáo,
hành đạo, truyền đạo. Duy trì sự hòa hợp tôn giáo và rộng lượng tôn giáo.
d) Tham vấn các lãnh tụ tôn giáo (D. III. 62): Tham vấn về thiện, ác; đáng khen,
đáng trách; đáng theo, nên tránh; nên làm, không nên làm; phúc lợi và hạnh phúc.
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Bài 7: KHẾ ƯỚC XÃ HỘI VÀ VƯƠNG QUYỀN
I. HỌC THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI (SOCIAL CONTRACT)
1. Nguồn gốc khế ước xã hội
- D.III.93 (Aggaa-Sutta): Sự tiến hóa của xã hội loài người theo Phật giáo khác
với thuyết Darwin và Ấn giáo.
- Ấn giáo cho rằng trong sự sáng thế, Phạm thiên đã tạo ra thiết chế xã hội gồm 4 giai
cấp. Phật giáo cho rằng xã hội loài người do con người tạo ra bởi tự do ý chí (cetanā)
trên nền tảng chức năng.
- Theo D.III.93: Nguồn gốc con người trên hành tinh này là con người đến từ hành
tinh khác, vì tham ái, đam mê, hưởng dục => tạo ra thiết chế tài sản tư hữu, nói dối,
lừa đảo, trộm cắp, bạo lực và các tệ nạn xã hội khác.
- Triết học Ấn giáo đặt quyền lực chính trị xã hội vào Phạm thiên (Brahmā). Phật giáo
đặt quyền lực chính trị trên đồng thuận tập thể (the collective consent of the people).
- Luật pháp, trừng phạt, công lý, vương quyền có mặt để đảm bảo trật tự xã hội, hòa
bình và sự thịnh vượng của con người => Thiết chế gia đình, cộng đồng, xã hội có
mặt.
- Chức năng của chính phủ là đảm bảo an toàn xã hội và kinh tế, ngăn chận sự suy
thoái đạo đức (ethical degeneration); hướng đến hòa bình, thái bình, thịnh trị, phát
triển bền vững.
- Để duy trì công bằng và trật tự xã hội, quan hệ vua và công dân được đặt ra. Quần
chúng bầu chọn nhà vua, không dựa vào huyết thống thọ sinh, màu da, giai cấp.
2. Nguyên nhân phân tầng xã hội
- Thiết chế xã hội là do con người tạo ra, dựa vào quyền lực và chịu ảnh hưởng bởi
các yếu tố sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lực.
- Vô minh, sân hận, tham lam = nguyên nhân chủ yếu.
- Khẳng định vị thế xã hội của con người dựa vào đạo đức, năng lực và trí tuệ.
- Jataka. I, 92-93: “Trong giáo pháp ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định
không dựa vào giai cấp, mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ.
- M. II, 148, 154: Giá trị thật của một con người không nằm ở sự xuất thân mà nằm ở
sự đạt được tài năng, kiến thức, giới hạnh.
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- Upali là thợ cạo. Sunita người hốt phân. Theo Rhys Davids, 8,5% phụ nữ được nhận
vào Ni đoàn là "con nhà hà tiện." Họ trở nên chói sáng trong đạo Phật.
- Ananda khất thực, gặp cô gái giai cấp Matanga: “Này cô, ta không hỏi sự xuất thân
của cô, ta chỉ hỏi xin nước."
3. Trọng tâm của khế ước xã hội Phật giáo
(i) thuyết chủ quyền đồng thuận (the consensual theory of sovereignty),
(ii) nguyên lý quản trị bầu cử (the elective principle of government),
(iii) nguyên lý nhà vua thông thái (the elite principle of the ruler),
(iv) chủ quyền chánh pháp (dhamma sovereignty) quản trị pháp quyền,
(v) học thuyết quản trị chức năng (the functional theory of government) đảm bảo an
ninh cho hệ thống xã hội, kinh tế của đất nước, đảm bảo nhân quyền.
II. NGUỒN GỐC VƯƠNG QUYỀN
- D. III. 89-90: Nguồn gốc và sự phát triển xã hội loài người gồm các giai đoạn.
Chuyển tiếp từ giai đoạn lượm nhặt (thực phẩm và tài sản chung) đến sản xuất thông
qua nông nghiệp.
- Thiết chế tư hữu có mặt => cấu trúc đời sống gia đình, xã hội, quốc gia, liên minh.
Thiết lập biên giới, phân chia quyền lực, thắt chặc an ninh.
- Có người do tham, sân, si, không lao động mà muốn được hưởng đã nói láo, lừa dối,
trộm cắp => vi phạm luật pháp, tạo ra tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
- Để đảm bảo luật lệ và trật tự xã hội, trừng phạt kẻ xấu, tưởng thưởng người tốt, thiết
chế nhà nước vương quyền có mặt, trên nền tảng dân bầu người đại diện xứng đáng
nhất (mahāsammata) = sự lựa chọn của quần chúng nhân dân = chúa của các cánh
đồng (Khattiya, the Lord of the Fields), người tạo công bằng xã hội bằng pháp trị
(dhamma), người làm mọi người thích pháp trị (dhammena jane rajetti rāj).
- Từ đó, ý niệm về chính phủ, vương quốc, xã hội được hình thành.
- Các nghề nghiệp và đẳng cấp xã hội được phân công và phân chia, như kết quả của
tư duy, khuynh hướng, nghiệp.
- Vua được bầu (mahāsammata, Great Elect) có chức năng trừng phạt kẻ có tội, đảm
bảo trật tự xã hội, phúc lợi và phát triển.
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- Ulka Jātaka 270:Vua đầu tiên được dân bầu chọn (atte pahamakappikā sanni
pātivā) có thân thể tráng kiện, đẹp trai, nhân đức và có trí tuệ (quản trị giỏi). Phục vụ
nhân dân. Xứng đáng được nhân dân phụng sự.
- Nhân vật mahāsammata được xã hội bầu chọn để duy trì trật tự và an ninh. Đóng vai
thẩm phán đạo đức.
- Vua (rājā) phải là người gương mẫu và hướng dẫn mọi người sống với chánh pháp
và đạo đức gồm công bằng (naya, justice), bình đẳng (sama, equality), đạo đức (sla,
morality), và chân lý (sacca, truth).
- Giai cấp xã hội là kết quả của lao động và nghề nghiệp, trên nền tảng chọn lựa tự do
(cetanā).
- Con người bình đẳng về mọi phương diện, không cao thấp trên nền tảng huyết thống.
- Vua (rājā) phải là người gương mẫu và hướng dẫn mọi người sống với chánh pháp
và đạo đức gồm công bằng (naya, justice), bình đẳng (sama, equality), đạo đức (sla,
morality), và chân lý (sacca, truth).
- Giai cấp xã hội là kết quả của lao động và nghề nghiệp, trên nền tảng chọn lựa tự do
(cetanā).
- Con người bình đẳng về mọi phương diện, không cao thấp trên nền tảng huyết thống.
III. CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG
1. Khái niệm chuyển luân thánh vương - A. I. 109-10; A. III. 149-50: - Đức Phật
được gọi là pháp vương (dhammarājā / dhammassāmi). Chuyển luân thánh vương
(cakkavatti): Người vận chuyển bánh xe pháp, tôn trọng pháp, dựa vào pháp, cai trị
theo pháp vì sự sáng lạn của thế giới.
- D. II. 17-8; D. III. 142-79; M. II. 134: Pháp vương và chuyển luân thánh vương đều
có 32 tướng tốt của đại nhân (mahāpurisa lakkhana), người phi thường (acchariyamanussa).
- A. I. 76-7; A. II. 245: Hai người đáng dựng tháp tôn thờ: “These two persons born
into the world are out of the benefits, happiness and welfare of many: a Tathāgata, an
arahant who is perfectly enlightened one (Buddha) and a world ruling monarch
(cakkavatti). . . The death of these two persons is regretted by many . . . These two are
worthy of a relic shrine (stpa).
2. Năm đức và bảy sở hữu của chuyển luân thánh vương:
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a) Năm đức: A. III. 148: (1) có kiến thức về thiện (atthau, knowledge of good),
(2) kiến thức về thực tại (dhammau, knowledge of righteousness or reality), (3)
kiến thức về trừng phạt (mattau, knowledge of measure in punishment), (4) kiến
thức về thời cuộc (kālau, knowledge of time), (5) kiến thức về các nhóm xã hội
(parisau, knowledge of assemblies).
- D.III.63: Nhiệm vụ của chuyển luân thánh vương là tôn kính, bảo hộ, truyền bá
nguyên lý công bằng (dhamma) và quản trị đất nước bằng công bằng, chứ không bằng
bạo lực. => bảo vệ, an ninh, hòa bình, thịnh vượng cho mọi thành phần xã hội.
A. III. 148.
b) Bảy sở hữu: D. III. 163, 267; A. IV. 5: bảy báu gồm (i) bánh xe quyền lực (cakka,
wheel of power), (ii) voi báu (hatthi, elephant), (iii) ngựa báu (assa, horse), (iv) ngọc
báu (mani, gem), (v) vợ (itthi, wife), (vi) gia chủ báu (gahapati), (vii) thủ tướng
(parināyaka).
(Thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, xả ly và trí tuệ).
3. Vai trò của chuyển luân thánh vương
- D. II. 16; D. III. 142; M. II. 134; A. I. 109: Chuyển luân thánh vương (cakkavattin) =
vua chân chính (dhammiko dhammarājā, the righteous ruler).
- Quyền lực tối cao về nguyên lý và chính sách quản trị đất nước.
-

A. I. 109: Chuyển luân thánh vương, vị vua chân chính, dựa vào pháp (dhamma yeva
nissāya), tôn thờ pháp (dhamma sakkaronto), tôn kính pháp (dhamma
garukaronto), ngưỡng vọng pháp (dhamma apacāyamāno), lấy pháp làm tiêu chuẩn
(dhammaketu), lấy pháp làm tiêu chí (dhammāddhajo), xem pháp là chúa của mình
(dhammādhipateyyo) và chăm sóc, bảo vệ thần dân bằng pháp (dhammika
rakkhāvaraagutti savidahati).
- Pháp (Dhamma/ dharma). Trong Veda : Pháp là trật tự vũ trụ (rta, cosmic order),
chân lý (satya, truth) và nguyện ước (vrata, vow). Trong Brhadāranyaka Upaniad
[I. 4. 11], pháp đồng nghĩa vớiātman và Brahman. Trong Phật giáo, pháp = duyên
khởi (paicca samuppāda) và Niết-bàn (nibbāna).
a) Tôn trọng và bảo vệ chủ quyền (D. III. 142, 146): Mang lại hòa bình, ổn định
chính trị trong nước, giữa các quốc gia và thế giới. Thiết lập nền tảng thống nhất, hòa
hợp, tôn trọng chủ quyền nước khác; không xâm lăng, không phân hóa. Cai trị đất
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nước không bằng bạo lực (asatthena), trừng phạt (adaena), mà bằng giáo hoá
(dhammena). Khích lệ mọi người giữ năm điều đạo đức (pacasla).
b) Bảo vệ sự sống: Bảo vệ thần dân và mọi loài.
- D. III. 61; A. I. 109: Chuyển luân thánh vương trông coi, bảo vệ thần dân, quân đội,
người cao quý, giới tu sĩ, giới gia chủ, cư dân, chim thú.
- S. I. 116: Vị vua chân chính, không sát hại và không để ai bị giết; không cưỡng bức
và không để ai bị cưỡng bức; không khổ đau và không để ai gây khổ đau. Cai trị muôn
dân một cách bình đẳng (dhammena samena).
c) Bảo vệ tự do tôn giáo (D. III. 61; A. I. 109): Bảo hộ sự tu tập của sa-môn và Bàla-môn (samaabrahmaesu). Tạo điều kiện giúp đỡ, khích lệ. Đảm bảo tự do tôn
giáo, hành đạo, truyền đạo. Duy trì sự hòa hợp tôn giáo và rộng lượng tôn giáo.
d) Tham vấn các lãnh tụ tôn giáo (D. III. 62): Tham vấn về thiện, ác; đáng khen,
đáng trách; đáng theo, nên tránh; nên làm, không nên làm; phúc lợi và hạnh phúc.

Bài 8: QUAN ĐIỂM CỦA ĐỨC PHẬT VỀ DÂN CHỦ,
NHÂN QUYỀN VÀ BÌNH ĐẲNG
I. QUAN NIỆM CỦA PHẬT VỀ DÂN CHỦ (DEMOCRACY)
1) Khái niệm
- Thiết chế chính trị thừa nhận nhân dân là gốc quyền lực, thông qua bầu cử.
- Dân chủ (Democracy) trong lịch sử chính trị là “cai trị theo số đông” (rule by
majority) hoặc “cai trị bởi quần chúng” (rule by the people) = quyền lực của nhân dân
# cai trị bởi một người hay nhóm người.
- Hệ thống quyết định mà mọi thành viên trong tổ chức chính trị đều có quyền bình
đẳng.
- Mọi người có quyền tham gia quyết định chính trị => công cụ quan trọng đảm bảo
sự tốt đẹp cho xã hội phát triển.
- Mọi công dân đều có quyền tiếp cận quyền lực một cách bình đẳng. Mọi công dân
đều được hưởng các quyền tự do được công nhận phổ quát.
2) Hai thể chế chính trị thời Phật
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a) Thể chế dân chủ cộng hòa (republican) gồm Vajji, Malla, Licchavi và Sākya và các
nước dọc theo sông Hằng (Ganges) và dãi Himalayas cho đến đông Kosala và đông
bắc Magadha.
b) Thể chế quân chủ (monarchical) gồm nước Kosala và Magadha. Vua là cán cân của
luật và chân lý.
c) Thể chế pháp trị
- D.III.61: Đức Phật giới thiệu thể chế “chuyển luân thánh vương” (cakkavattin): cai
trị theo nguyên lý pháp quyền/ pháp trị (dhamma yeva nissāya, the principle of
righteousness).
- A.I.109: Vua được đặt dưới pháp quyền. Pháp quyền mới chính là vua đích thực
(dhammādhipateyyo, righteousness is the king of the ruler).
- Thể chế chính trị lý tưởng, đảm bảo công bằng xã hội và kinh tế => đạo đức xã hội
hoàn hảo.
3. Dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo
- Không có người đứng đầu như thể chế quân chủ (monarchical head).
- Trưởng lão Kassapa Mahātherā không phải lãnh tụ tăng đoàn.
- Không có chuổi thẩm quyền về mệnh lệnh và trách nhiệm đính kèm (no authoritarian
chain of command and responsibility).
- Mọi thành viên tăng đoàn có quyền bình đẳng trong biểu quyết tăng sự
(saghakamma), tán thưởng và trị phạt (yết-ma).
- M. III. 9-10: Tất cả mọi người đều tôn thờ pháp và luật (dhamma-vinaya) như điểm
nương tựa: There is no any single bhikkhu who was appointed by the Buddha thus
“he will be our refuge when he is gone, and whom we now have recourse to? We are
not without a refuge. We have dhamma as our refuge.
- D. II. 77; A. IV. 20: Vì sự thống nhất và thịnh vượng của tăng đoàn (bhikkhuaparihāniyadhamma).
- Nguyên lý dân chủ tự trị (autonomy or self-rule principle of democracy).
- D. II. 77: Cho đến khi nào tăng đoàn không phá hoại giới luật, cho đến lúc đó, tăng
đoàn phát triển (“so long as the bhikkhus do not alternate what has been prescribed, do
not break up the established rules, but train oneself in the prescribed training rules, so
long may the bhikkhus be expected not to decline, but to prosper.”
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- D.II.154: “Khi Như Lai qua đời, tăng đoàn, tùy theo nhu cầu, hãy từ bỏ các giới luật
tiểu tiết” (When I am gone, nanda, let the sagha if it should so wish, abandon all
minor rules).
- Trong thiết chế dân chủ hiện đại, quyết định dựa trên đại đa số (approval of the
majority).
- Vin. I. 121f: Phật giáo chủ trương dân chủ đồng thuận tuyệt đối (absolute consensus
democracy, chanda).
- Đối với vấn đề bất đồng (controversial issues), giải quyết tranh chấp
(vavādādhikaraa). Hội họp, làm việc và giải tán trong tinh thần hòa hợp.
II. QUAN NIỆM CỦA PHẬT VỀ NHÂN QUYỀN (HUMAN RIGHTS)
1. Khái niệm
- Quyền tự nhiên của con người, không thể xâm phạm, không thể truất phế, không thể
chuyển nhượng.
- Các quyền tồn tại không phụ thuộc vào chính phủ, do đó chúng không thể bị luật
pháp bãi bỏ cũng như không phụ thuộc vào ý muốn.
- Nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập
hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đó.
Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm (dignity) và các quyền
(rights) căn bản, không có phân biệt đối xử. Nhân quyền là quyền làm người.
- Hệ thống Bà-la-môn (Brahmanical value system) dựa trên tập cấp xã hội (caste
hierarchy) => trái lại với nhân quyền.
- Đức Phật chứng minh thượng đế không có thật, giải phóng con người khỏi ách nô lệ
của thần linh, tạo ra hình thức nhân quyền cao nhất.
- Hệ thống năm điều đạo đức (paca-sla) và tương quan trách nhiệm (mutual
duties) giữa các cá nhân có khả năng bảo hộ nhân quyền bao gồm quyền dân sự,
quyền kinh tế, quyền xã hội và quyền văn hóa.
2. Các quyền căn bản trong Phật giáo
a) Quyền được bảo hộ sự sống (rights to life)
- Điều đạo đức đầu tiên “không được giết hại” (Pāātipātā verama
sikkhāpada samādiyāmi).
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- Phát triển tâm từ bi (mettā) và bất bạo động (ahisā, non-injury) là thực tập quyền
sự sống (rights to life) và quyền an toàn cho con người (security of person).
- Không ứng xử hành hạ (torture), tàn nhẫn (cruel), phi nhân (inhuman) đối với con
người và động vật.
- M. III. 75; A. III. 111: Tránh các nghề hủy diệt sự sống con người (human
destruction businesses) như buôn bán vũ khí (sattha vaijjā), độc dược (visa
vaijjā).
- Pháp Cú 131-32: Chúng sinh đều muốn hưởng hạnh phúc (sukhakāmāni bhtāni),
sợ chết và bị đối xử tàn nhẫn (tasanti daassa … bhāyanti maccuno) nên không
giết và không bảo giết.
b) Quyền không bị làm nô lệ (right to freedom from slavery)
- M. III. 75; A. III. 111: Phần quan trọng của chánh mạng (sammā-ājva), gồm không
buôn bán nô lệ (satta vaijjā) và buôn bán động vật (masa vaijjā) => đề cao
luôn quyền động vật, một hình thái kêu gọi ý thức bảo tồn chim thú (migapakkhisu).
c) Quyền lao động
- Kinh Thiện Sinh (D.III.191): Trách nhiệm đạo đức của chủ lao động và công nhân
dựa trên hành động chân chính (sammā-kammanta) của hai bên.
- Chính mạng (sammā-ājva) là hình thái đề cao quyền thành lập doanh nghiệp và
liên đoàn doanh nghiệp, quyền làm việc và quyền hợp đồng lao động, quyền trả lương
bình đẳng cho công việc bình đẳng, quyền an toàn cho nhân công trong lao động,
trong bảo hiểm, trong bệnh tật và về hưu.
d) Quyền phát ngôn
- Đạo đức 5-8 trong mười thiện (dasakusalakammapatha) khích lệ phát ngôn thiện.
- Kinh Kālāma (A.I.188): Nền tảng của tự do tư tưởng, tự do quan điểm, tự do ngôn
luận.
e) Quyền giáo dục
- Quyền được giáo dục được đề cập trong Kinh Thiện Sinh (D.III.191).
- Cha mẹ : Một là ngăn chận con làm việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành.
- Con cái : Hai là trình báo và xin lời khuyên. Ba là không chống điều cha mẹ dạy.
Bốn là không trái điều cha mẹ làm.
e) Quyền giáo dục
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- Người dạy : Một là huấn luyện đúng với chánh pháp. Hai là dạy trò những điều chưa
biết. Ba là giải rõ những điều thắc mắc. Bốn là truyền trao, không hề dấu nghề. Năm
là giúp trò trưởng thành, hạnh phúc
- Người học: Ba là khát ngưỡng, cầu học không chán. Bốn là kính thuận những điều
thầy dạy. Năm là nhớ, làm những điều đã học.
f) Quyền hội đoàn
- D. II. 73; A. IV. 15: Quyền tự do hội họp, thành lập hội đồng, tham gia cộng đồng,
thành lập chính phủ và dịch vụ quần chúng
III. QUAN NIỆM CỦA PHẬT VỀ BÌNH ĐẲNG
1. Khái niệm
- "Egalitarianism" (Pháp: Egalitaire = bằng nhau) chủ nghĩa bình đẳng = bình đẳng
giữa con người.
- Cách mạng công nghiệp ở phương Tây: Ý thức về việc loại bỏ giai cấp, đảm bảo
công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. => Bình đẳng là nền tảng hòa bình và thái bình.
- Dù thừa nhận có "sự khác nhau giữa cá thể" (Puggala-vematattà), Phật chủ trương
bản chất căn bản của con người là giống nhau, cho dù có thể có sự khác nhau do di
truyền, môi trường và biệt nghiệp.
- Bốn giai cấp (vaa // vaa) gồm Bà-la-môn (brāhmaa), vua
chúa(katriya), thương gia và nông nghiệp gia(vaiya)nô lệ (dra) không phải là
“trách nhiệm cao quý” (svadharma).
- D.III.81: Bà la môn là giai cấp cao nhất, các giai cấp còn lại là thấp kém hơn. Bà-lamôn đẹp đẽ, trắng trẻo, các giai cấp khác thì đen. Bà-la-môn thì thanh tịnh, các giai
cấp khác thì bất tịnh. Bà-la-môn chính là con ruột của Phạm thiên, sinh từ miệng
Phạm thiên, là người thừa kế Phạm thiên (“the Brahmin caste is the highest caste,
other castes are base; the Brahmin caste is fair, other castes are dark; Brahmins are
purified, non-Brahmins are not, the Brahmins are true children of Brahmā, born from
his mouth, born of Brahmā, created by Brahmā, heirs of Brahmā).
2. Các luận điểm bình đẳng trong Phật giáo
a) Luận điểm sinh học
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- Kinh Vàsattha thuộc Kinh tập: Thế giới động vật và thực vật có những đặc tính khác
nhau về loài (lingam jàtimayan); mỗi loài có nhiều dạng (annanannà hi jàtiyo) và là đa
dạng (puthù)
- Các loài căn bản: Loài vi trùng, côn trùng (patange), loài bò sát như rắn (pàdùdare...
urage dìghapitthhike), loài cá (macche vàrigocare) và loài chim bay trên bầu trời
(pakkhi... vihangamà)
- Không có những dấu vết khác nhau tương tự như trong loài người (evam natthi
nasussesu lingam jàtimayam puthù).
- M. I. 494; S. II. 21: Dù khác nhau căn bản (puggala-vemattarā), con người có tính
đồng nhất về gien, cộng nghiệp thể chất, giáo dục, kinh nghiệm.
- Phật chống lại các phân biệt xã hội trên nền tảng sinh học của con người.
2. Các luận điểm bình đẳng trong Phật giáo
b) Luận điểm nhân chủng học
- Kinh Khởi thế nhân bổn: Từ khởi nguyên toàn thể nhân loại "giống nhau, nhưng
không phải là không khác nhau" (annesan sadisanneva no asadisam).
- Các phân biệt xã hội: phân công lao động (săn bắn, thu hoạch thực phẩm), kinh tế
nguyên thủy => kinh tế nông nghiệp, công nghiệp; khế ước xã hội và khế ước chính
phủ.
- D.III.93: Bình đẳng là quy luật phù hợp với vũ trụ (dhammen'eva no adhammena).
c) Luận điểm pháp lý xã hội
- Kinh Assalàyana thuộc kinh Trung Bộ: Không có cái gọi là thể chế tập cấp cha
truyền con nối. Bà la môn tự cho là tối cao không thể chấp nhận được.
- Ví dụ: Bang Yona-Kambayas (Yona-Kamgojesu) chỉ có hai giai cấp địa chủ và nông
nô (ayyo c'eva dàso ca). Địa chủ trở thành nông nô và nông nô trở thành địa chủ"
(Ayyo hutvà dàso hoti, dàso hutvà ayyo hoti). => Được làm vua, thua làm giặc.
- Kinh Madhura thuộc kinh Trung bộ: Phục vụ người khác theo yêu cầu, chẳng qua
chỉ là quyền lực kinh tế; không liên hệ đến giai cấp xã hội.
- Quyền tối cao của Bà-la-môn chỉ là lời tuyên bố rỗng tuếch, không có sơ sở (ghoso
yeva kho eso, lokasmi).
d) Luận điểm pháp lý
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- Kinh Madhura: Bất luận vị trí xã hội, giới tính khi vi phạm luật pháp thì điều bị
trừng phạt như nhau.
- Bất luận giai cấp hay đẳng cấp nào, tên ăn cướp vẫn là tên ăn cướp không hơn không
kém, (Corot' eva sankham gacchati).
- Bốn giai cấp Sát-đế-lợi (Khattiya), Bà-la-môn (Bràhmana), Thương-gia (Vessa) và
Nô-lệ (Sudda) không có khác biệt về pháp lý (Ime cattàro vannà samasamà honti: na'
sam ettha kinci nànàkaranam...).
- Mọi người bình đẳng trước pháp luật. Thưởng phạt là cán cân công bằng tương đối.
e) Luận điểm đạo đức
- Quy luật đạo đức-tâm lý (karma) quyết định hạnh phúc hay khổ đau.
- Bất luận giai cấp nào, khi có hành vi xấu về tư duy, lời nói hoặc thân tạo tác, phải
gánh lấy hậu quả bất hạnh.
- Trở nên thiện hay ác lệ thuộc vào tự do ý chí và hoàn cảnh đời sống.
- Kinh Sangiti thuộc kinh Trường bộ: Tính khí ác (Kanhàbhijàtiko samàno) => hành
vi xấu (kanham dhammam abhijàyati) => hậu quả xấu ác đời này và đời sau; không
thể trốn chạy.
e) Luận điểm đạo đức
- Quy luật đạo đức-tâm lý (karma) quyết định hạnh phúc hay khổ đau.
- Bất luận giai cấp nào, khi có hành vi xấu về tư duy, lời nói hoặc thân tạo tác, phải
gánh lấy hậu quả bất hạnh.
- Trở nên thiện hay ác lệ thuộc vào tự do ý chí và hoàn cảnh đời sống.
- Kinh Sangiti thuộc kinh Trường bộ: Tính khí ác (Kanhàbhijàtiko samàno) => hành
vi xấu (kanham dhammam abhijàyati) => hậu quả xấu ác đời này và đời sau; không
thể trốn chạy.
f) Luận điểm tâm linh
- Ai cũng có khả năng phát triển tâm linh và giải thoát (vimutti) khỏi các đau khổ
(dukkha), nhờ nỗ lực tinh thần (padhàna).
- Tăng đoàn Phật giáo gồm 4 hội chúng Tăng (Bhikkhu), Ni (Bhikkhùni), Thiện nam
(Upàsaka) và Tín nữ (Upàsakà). Khác biệt hạ lạp.
- V.II.239; A.IV.202: Giống các sông Gangà, Yamunà, Aciravatì, Sarabhù và Mahì
khi chảy vào đại dương. Vào tăng đoàn chỉ còn là Sa-môn Thích tử (samaa
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Sākyaputtiyā tv’eva sakha gacchati), bất luận xuất thân, dòng họ, tên tuổi (Jahanti
puri màni nàmagottàni).
- Có tiềm năng giải thoát như nhau, trở thành thánh A-la-hán, Bồ-tát, Phật.

Bài 9 CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH
1. NGUYÊN NHÂN TRANH CHẤP / CHIẾN TRANH
- Phật giáo gắn liền với bất bạo động và hoà bình.
- Không tán đồng các hình thức bạo lực, bạo quyền và quân phiệt. Trong chiến tranh,
chùa là nơi trú ẩn an toàn.
- Hòa bình nội tại => hòa bình thế giới. Niết bàn là hòa bình lớn nhất.
- Tham lam, thù hận và cố chấp là gốc rễ xung đột => tôi muốn có quyền và sở hữu
quyền (A.I.121).
- Chấp vào lạc thú, tài sản, đất đai, giàu sang, độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị =>
xung đột (M.I.86).
- Phật giáo gắn liền với bất bạo động và hoà bình.
- Không tán đồng các hình thức bạo lực, bạo quyền và quân phiệt. Trong chiến tranh,
chùa là nơi trú ẩn an toàn.
- Hòa bình nội tại => hòa bình thế giới. Niết bàn là hòa bình lớn nhất.
- Tham lam, thù hận và cố chấp là gốc rễ xung đột => tôi muốn có quyền và sở hữu
quyền (A.I.121).
- Chấp vào lạc thú, tài sản, đất đai, giàu sang, độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị =>
xung đột (M.I.86).
- Chấp ngã và ngã sở hữu (hình ảnh tôi, gia đình tôi, cộng đồng tôi, quốc gia tôi, tôn
giáo tôi) mang tính vị kỷ, tiêu cực => xung đột (D.I.3).
- Cố chấp quan điểm => chiến tranh tôn giáo, thánh chiến. Tranh chấp ham muốn, độc
tôn, độc chiếm (D.II.276).
- Phật khuyên không giận dữ khi bị xúc phạm; không vui mừng khi được khen (D.I.3)
=> đánh giá sự thật.
2. GIẢI PHÁP NHẬN DIỆN TÁC HẠI

46

- Dân Kapilavastu (Sakya) and that of Kilivastu (Koliya) tranh chấp nước sông, thóa
mạ, dấy binh, độc chiếm. Phật xuất hiện, tất cả buông bỏ vũ khí. Ngài khuyên hãy
nghĩ về sự hy sinh có giá trị cao quý hơn; nước không bằng sinh mạng => lãnh binh
ngưng chiến tranh, giải pháp cả hai cùng có lợi.
- V.I.348: Vua Brahmadatta của Kasi xâm lăng và hành quyết vua nước yếu. Trước
khi băng hà, vua này nói với con mình “Này Dìghàvu, oán thù sẽ không làm giảm đi
oán thù, oán thù chỉ giảm đi do lòng không oán thù.” Dìghàvu phục hận. Ông học hát,
được tuyển vào cung. Cả ba lần rút gươm giết vua, ông đều dừng lại vì nhớ lại lời trăn
trối của phụ vương mình. Khi nhà vua thức, thì Dìghàvu xác nhận tung tích. Nhà vua
tha mạng, Dìghàvu bèn nói: “Phụ hoàng tôi đã bị vua giết, nhưng nếu tôi giết vua thì
người nào hưởng bổng lộc của vua cũng sẽ giết tôi, và người nào hưỏng được ân huệ
của tôi cũng sẽ giết họ lại, cuối cùng thì thù oán sẽ không giải quyết được thù oán.”
- Kinh Duy Ma: Dùng từ tâm và thương cảm, chuyển hóa sinh linh, sống trong an hòa
=> hóa giải dị biệt.
3. GIẢI PHÁP ĐẠO ĐỨC BẤT BẠO ĐỘNG (Ahimsa)
1. Cam kết từ bỏ tâm sát hại sinh vật hữu tình, trực tiếp hay gián tiếp => không sử
dụng và không biện minh bạo lực, bạo động, chiến tranh, tàn phá.
2. Phát triển tâm từ bi bác ái => chuyển hóa hận thù trực tiếp
3. Mưu sinh liêm chính (Không sản xuất và buôn bán vũ khí; không sản xuất và buôn
bán độc dược) A.V.177. => Không gián tiếp và tạo thuận duyên cho sát hại có mặt.
Ajàtasattu tấn công, vua Pasenadi (chú Phật) bỏ chạy, Phật: “Chiến thắng gieo thêm
hận thù, người bại trận sống trong đau khổ. Hạnh phúc thay cho một đời sống an hoà,
từ bỏ được mọi chuyện thắng thua.” (PC. 201, S.I.83).
- Lần 2, Pasenadi thắng, bắt được Ajàtasattu, tịch thu vũ khí, nắm quân đội. Phật:
“Cho đến lúc mà quả ác báo chưa chín mùi, thì kẻ điên nghĩ đó chính là cơ hội, nhưng
khi ác báo đã đủ rồi thì kẻ điên chịu khổ. Giết người thì sẽ bị người giết lại, chinh
phục người thì sẽ bị người chinh phục lại, sỉ nhục người sẽ bị người sỉ nhục lại. Phẩn
nộ gây thêm phiền não. Ai lấy của ngưòi sẽ bị người lấy của lại, đó là luật tiến hoá cuả
nghiệp báo.” (S.I.84).
- J.I.261: Kiếp xưa Phật là vua, khi biết nước bị xăm lăng: “Ta không muốn vương
quốc nào được bảo vệ bằng cách gây tổn hại.” Khi bị bao vây, không tử thủ, mở cổng
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thành, bị truất phế và hạ ngục. Trong ngục, cầu nguyện vua xăm lăng hối cải => thành
bạn tâm giao, hai nước giao hão hữu nghị. => không phải lúc nào cũng cứu vớt được
sinh mạng.
- Dân Sakya bị tiêu diệt vì không tự chống nỗi kẻ xâm lược.
- PC 223: “Hãy chế ngự hận thù bằng thưong yêu, xoá điều ác bằng cách tạo điều
thiện, thay lòng ti tiện bằng bố thí, chinh phục người gian dối bằng sự thật.”
- PC 103: Thay chiến trường đẫm máu thành vượt qua chính mình: “Chiến thắng ngàn
quân địch ở chiến trường không bằng chiến thắng bản thân.”
- M.III.268: Thầy Punna vô úy, khi hoằng pháp cho dân Sunãparanta. Vẫn hiền khi chỉ
sỉ nhục # đánh đập; đánh # ném đá; ném đá # dùng vũ khí; dùng vũ khí # chưa giết.
Nhờ đó, độ được nhiều người tại đây.
- Manu-smrti của Ấn Độ giáo: Vua phải gây chiến để mở rộng uy quyền, không có tội
ác khi nhà vua giết kẻ thù. Áo Nghiã thư, Bhagava Gità : Chết trận lên thiên đường.
- Vua Ấn Độ A Dục, Asoka, (268-239 TTL) từ bỏ thói quen quân sự và bạo lực trong
vương quốc của mình. Pháp dụ ở Kalinga ghi lại nỗi kinh hoàng về tàn sát => từ bỏ
xâm lăng, mở rộng vương quốc bằng hòa bình, liên minh. Vd. Liên kết với Sri Lanka,
nơi con ông, là sư Mahinda, truyền bá Phật giáo.
- Kinh Đại Niết Bàn, Arya satyaka parivarta, dạy rằng nhà lãnh đạo liêm chính phải
tìm cách tránh chiến tranh bằng thương thuyết, xoa dịu hay có những liên minh mạnh;
tránh qủa báo của việc chém giết.
- Vua Cakkavatti trị vì bằng Chính Pháp của Phật (công bằng, đức độ và chính trực),
không trực tiếp giết người, không gây ra sự giết người, không chinh phục và không
gây ra sự chinh phục, không khổ và không gây khố cho ai. (S.I.116).
- A. IV.89: Ta là minh vương, Cakkavatti, không sử dụng bạo lực.”Ta đã có hơn một
ngàn người tùy tùng mà còn là những anh hùng, những kẻ chinh phục được quân thù.
Ta luôn nghĩ đến trần gian được biển vây bọc này, sẽ được chế ngự bằng chánh Pháp
mà không cần có gây gộc hay kiếm cung.”
4. CHUYỂN HÓA SÂN HẬN VÀ TU NHẪN NHỤC
- Kiên nhẫn chịu đựng tích cực => giảm xung đột và hận thù
- Chuyển hóa cảm xúc tiêu cực và tâm lý tranh chấp.
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- PC 42: “bất kể là loại hại gì, thù chỉ đem đến thêm thù, ghét chỉ đem thêm ghét, ác
tâm thì chỉ gây thêm hại.”
- Chiêm nghiệm Thanh Tịnh Đạo Luận 300: “Giả sử như một người khác gây phiền
não, khiêu khích ta bằng những hành vi khả ố, tại sao phải chịu đựng khi cơn giận nổi
lên, và hãy làm như họ làm đối với mình hay sao? Khi ta nổi giận, có thể ta tạo cho họ
phải khổ, có thể là không. Dù với sự tổn thương do sự nổi giận mang lại, chắc chắn
một điều là chính mình bị khổ.”
- A.IV.94: Phản ứng lại bằng giận dữ hay bạo lực chỉ làm khổ bản thân. Kẻ thù muốn
ta đau khổ, sợ hãi, cô lập, mất mát, tổn thương.
- Kinh 42 chương: Giận dữ người khác như thổi bụi chống lại gió => tổn hại trực tiếp.
- Trung Bộ: Diệt trừ phiền não bằng phương pháp xa tránh nơi nguy hiểm, người nguy
hiểm, thú nguy hiểm, vạ lây.
- Bhodi-caryàvatara VI 47- 8: Hồi đáp giận dữ bằng cơn giận lớn hơn là tự đánh bại
mình. Không kiềm chế mình trong cơn thịnh nội thì tự gieo địa ngục cho bản thân.
- A. I.220: Khổng lồ Vepaciti bị thần Saka, được hỏi vì sợ hãi hay yếu đuối, trả lời:
“chỉ vì tôi không muốn đôi co với người điên.”
- Sutta Nipata I, 222: Khi bị nguyền ruả, ai là người không nguyền ruả lại, thì người
đó thắng được hai lần.
- Kinh 42 chương: Không đáp trả lại cơn thịnh nộ, cha Da-xá nguyền rủa Phật khi con
đi tu, Phật nói về ảnh dụ “Không nhận quà.
- PC 3: “Họ sỉ nhục, đánh đập, cướp giật tôi, phá hại tôi, ai còn bị giam hảm trong
những ý nghĩ thù oán như thế thì oán hận không được xoa dịu.”
5. CHIẾN TRANH VỆ QUỐC
- D.III.133 : « Arahat, không thể giết một cách thoải mái bất cứ thứ gì. »
- D.I.178 : Tu sĩ phạm giới nếu đi xem quân đội chiến đấu, ngủ lại trong quân ; tránh
bàn chuyện quân đội và chiến đấu.
- Kinh Đạt Bát Niết-bàn : Bi trí dũng trong chiến tranh vệ quốc: chiến đấu với ý
nguyện bảo vệ dân chúng, đất nước, hơn là giết quân thù. Giết giặc ngoại xâm ít tội
hơn là tội xâm lăng giết người.
- Kinh Đại Thừa cho phép sát sinh trong nghịch cảnh trừ khi việc này được bắt nguồn
từ lòng từ tâm và thực hiện với thiện xão.
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- Quân đội Trung Quốc dùng Thiên Vương Tỳ Sa Môn, Vaisravanan, làm nghi lễ
chính trong thời nhà Tần, nhằm bảo đảm thắng trận để bảo vệ chánh pháp.
- Ở Nhật thì Thiên Vương Tỳ Sa Môn cũng như là thần linh phù hộ cho binh sĩ. Có sự
phối hợp giữa Phật giáo và nhà nước từ năm 538 sau công nguyên. Triều đại Đức
Xuyên, Tokugawa (1603-1867) là thời mà các sòhei, hay các sư tăng lãnh đạo đất
nước.
- Tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi đối kháng với chế độ quân phiệt theo chủ nghĩa
Mác xit dân tộc.
- Tại Thái, Sulak Sivaraksa phục vụ hoà bình, nhân quyền, phát triển cộng đồng, đối
thoại liên tôn và chống lại đảo chính của quân đội.
- Tại Việt Nam, Thích Nhất Hạnh nỗ lực chống chiến tranh từ năm 1964-75 và trợ
giúp người tỵ nạn.
- Đức Lai Lạt Ma trở thành một biểu tượng trên toàn thế giới về giá trị Phật giáo =>
chống đối sử dụng bạo lực và thúc đẩy về tinh thần từ bi và trách nhiệm phổ quát
trong một thế giới ngày càng tương thuộc nhau hơn.
- Dalai Lama và Aung San Suu Kyi đã nhận giải Nobel về hoà bình trong khi
Ariyaratne, Ghosànanda và Nhất Hạnh đề được đề cừ để nhận giải.

Bài 10 KINH TẾ TỪ CÁI NHÌN PHẬT GIÁO
- Phật không cách mạng kinh tế, nhưng Phật pháp có đề cập đến những khía
cạnh đạo đức của kinh tế học.
- Phật chỉ dẫn và những quy định liên quan đến những khía cạnh đặc biệt của
kinh tế mà đến nay vẫn còn có liên hệ đến những học thuyết kinh tế học hiện đạ
- Phật dạy về bốn nhu cầu (paccaya) – ăn, mặc, ở và thuốc men (bhesajja).
I. HAI LOẠI CỦA CẢI: VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN
a) Tài sản vật chất (A.IV.5)
- Tu sĩ PG không quan tâm đến sự tiến bộ vật chất và tích luỹ của cải mà phải quan
tâm đến tiến bộ tinh thần.
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- Tại gia nên xem của cải không phải là cứu cánh. Làm việc vất vả với phương tiện
hợp pháp và sự chân chánh để được của cải nhằm thực hiện những công việc tốt đẹp
cho chính họ cũng như cho người khác.
- Của cải không phải là cái chí thiện của đời sống. Nhiều người sở hữu nhiều tiện ích
và hưởng thụ sự tiện nghi xa hoa, nhưng vẫn không là những người hạnh phúc, do vì
thiếu trí tuệ.
- Khổ của người sở hữu tài sản: nô lệ vào tài sản; cất dấu tài sản và đòi hỏi sự thoã
mãn khoái lạc giác quan.
- Của cải vật chất là những pháp duyên sinh, không thể bảo đảm sự thoả mãn đối với
vật sở hữu, vì nó vô thường. Bám chấp vào nó hay nô lệ cho nó sẽ đem đến ràng buộc
và đau khổ.
- Pháp Cú: Của cải là tài nguyên làm lợi ích cho xã hội đối với người trí; nó cũng có
thể trở thành chướng ngại đối với sự phát triển của kẻ ngu vì họ trở thành nô lệ cho
nó.
- Sự thủ chấp hay thái độ sai lầm đối với của cải vật chất đã tạo ra rắc rối.
- Đạo đức và trí tuệ mang lại hạnh phúc cho con người.
b) Tài sản tâm linh (D.III.163,267)
- Của cải vật chất không bảo đảm được cái hạnh phúc chân thực, đức Phật kêu gọi nỗ
lực đạt được tài sản tâm linh, thánh tài (Ariyadhana):
(1). Tín tài (Saddhādhana), tin nhân quả, kiếp sao, tự lực.
(2). Giới tài (Sīladhana), ngăn ác, làm lành, tịnh tâm.
(3). Tàm tài (Hiridhana), hổ thẹn cá nhân về bất thiện pháp.
(4). Quý tài (Ottappadhana), hổ thẹn xã hội (sự ghê sợ) cái ác.
(5). Văn tài (Sutadhana), học rộng Phật pháp.
(6). Thí tài (Cāgadhana), bỏ bỏn xẻn, thích bố thí.
(7). Tuệ tài (Paññādhana), hiểu nhân quả, hiểu điều thiện ác, chánh kiến.
Bảy tài sản cao quí này không bị cướp đoạt, không bị hư hoại; làm cho tâm an lạc,
giàu có.
II. PHƯƠNG THỨC TẠO RA CỦA CẢI
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- Đạo Phật không xem của cải là điều xấu, hay cứu cánh trong tự thân của nó. Tuỳ
thuộc phương cách tạo ra và mục đích sử dụng, của cải sẽ được khuyến khích hay bị
lên án.
- Không quan trọng ta có bao nhiêu của cải, mà là cách thức sở hữu và sử dụng.
- Tăng Chi: Phát triển điền sản, của cải, ngũ cốc, người bạn đời và con cái, người làm
công và nơi súc vật gồm trong mười sự phát triển mà một vị thánh đệ tử gắng làm để
hoàn thiện mình.
- Đạo Phật khuyến khích một đời sống chánh đáng để thiết lập một xã hội tốt đẹp.
Pháp Cú: Không vì mình và mọi người mà ta làm điều xấu ác. Cũng không vì con cái,
gia đình, bạn bè, vương quốc mà làm điều xấu ác, cũng không muốn thành công bằng
những phương tiện bất thiện. Người như vậy là đạo đức, khôn ngoan và đúng đắn.
- Tăng II. 69: Phật cho rằng mắc nợ là khổ và không mắc nợ là nguồn gốc của hạnh
phúc.
(1). Lạc sở hữu (Atthisukha) hợp pháp.
(2). Lạc hưởng thụ (Bhogasukha) tài sản để nuôi mạng, gia đình, làm công đức.
(3). Lạc vô trái (Anaṇasukha), khiến tâm tự do thoải mái.
(4). Lạc vô tội (Anavajjasukha), không lo sợ người khác chê trách.
- Phật phê phán hai thái độ bủn xỉn (nô lệ) và phung phí (hủy hoại) đối với của cải =>
khó làm hài lòng và an lạc.
- Trung đạo vượt lên trên hai cực đoan của (a) sự phóng dật trong chủ nghĩa hưởng thụ
(nợ nần, đau khổ), và (b) sự nghèo khó, thiếu thốn mọi phương tiện cần thiết để có đời
sống đạo đức tốt đẹp.
- PC 203-4: Đói là căn bệnh nặng. Tri túc là tài sản lớn.=> nói dối, lường gạt, trộm
cắp, phạm pháp, bất ổn và rối loạn xã hội. => 4 điều kiện. Đó là (1) con người phải
khoẻ mạnh, (2) không thiếu thốn lương thực, (3) sống trong môi trường thân thiện, và
(4) tập thể hoà hợp.
III. CÁC NGHỀ MƯU SINH CHÂN CHÍNH
a) Các nghề nên tránh
- A. III. 207: năm nghề tà (Micchājīvavaṇijjā), hậu quả tổn hại xã hội
(1). Buôn bán vũ khí (Satthavaṇijjā).
(2). Buôn bán nô lệ (Sattavaṇijjā).
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(3). Buôn bán thịt (Maṃsavaṇijjā).
(4). Buôn bán chất say (Majjavaṇijjā).
(5). Buôn bán thuốc độc (Visavaṇijjā).
b) Sự thủ đắc chân chánh
- Khích lệ sự thủ đắc và gia tăng của cải bằng đường chân chính và hợp pháp.
- Một người không hề nghĩ đến việc thủ đắc của cải được so sánh với người mù, trong
khi một người không nghĩ đến gì khác ngoài việc có tiền bạc là một kẻ chột mắt. Chỉ
người nào nghĩ đến việc thủ đắc và làm gia tăng của cải như cách y trau dồi việc thiện
và tránh việc ác mới được tán thán là người có đủ hai mắt.
- Tránh: (i) có của cải bằng nghề bất lương (như gạt gẫm, trộm cắp, v.v…) hay những
cách bất hợp pháp, (ii) trở thành nô lệ cho của cải, (iii) bủn xỉn và không trang trải của
cải vì người khác hay vì lợi ích và sự an lạc của người khác, và (iv) dùng của cải như
một phương tiện gây tổn hại và đau khổ cho người.
IV. THÁI ĐỘ ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI SỰ TIÊU DÙNG
- Sự tiêu dùng thích đáng làm tăng trưởng hạnh phúc thật sự của người tiêu dùng.
- Tiêu dùng từ lòng tham lam sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại.
- Tu sĩ hạn chế tối đa 3 nhu cầu tối thiểu là ăn, mặc, ngủ => không bám víu; sống giản
đơn, thanh cao, tu học, tiến bộ tâm linh và phụng sự. Như con chim không để lại dấu
vết. Vượt qua được chăm nôm, lo lắng, sợ hãi, chấp ngã sở hữu.
V. SỰ ĐIỀU ĐỘ VÀ HẠNH PHÚC
- Kinh tế hiện đại: Hoạt động kinh tế là để thoả mãn tối đa những ham muốn. Kinh tế
học Phật giáo hướng về sự an lạc và hạnh phúc của cá nhân và xã hội qua sự điều độ.
- A.II.249: Bốn điều hưng thịnh gia đình
(1). Biết tìm lại cái đã mất (Naṭṭhagavesanā).
(2). Biết sửa chữa cái đã hư cũ (Jiṇṇapaṭisaṅkharanā).
(3). Biết tiết chế trong việc ăn xài (Parimitapānabhojanā).
(4). Đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt (Adhipaccasīlavantaṭhapanā).
- Lối sống điều độ trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong kinh tế học Phật
giáo.
- Điều độ giúp ta thoát khỏi những ham muốn vô tận và bất thiện, => kiểm soát sự rắc
rối do sản xuất quá mức và tiêu dùng quá độ.
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- Điều độ về bốn nhu yếu ăn (phòng đói khát, mạng sống), mặc (bảo vệ cơ thể, lạnh
nóng, ruồi muỗi), giường (giản đơn) và thuốc men (tránh đau đớn, khỏe và thọ).
- Công thức như sau: “hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu.” => tiêu dùng
thích đáng và khôn ngoan có quan hệ lớn đến phẩm chất đời sống kể cả sự tốt đẹp và
đạo đức của cá nhân và xã hội.
VI. SỰ NGHÈO KHỔ VÀ RỐI LOẠN XÃ HỘI
a) Nguyên nhân nghèo khó
- Kinh Khởi Thế Nhân Bổn: Rối loạn xã hội (dhana) do tư hữu và Rối loạn xã hội do
nghèo khổ (daliddiya).
- Sự suy đồi xuất hiện vào giai đoạn có sự nghèo khổ của người dân cùng với hậu quả
của sự làm biếng, tham lam tiêu dùng không hợp pháp, và chủ nghĩa cá nhân (atta) bắt
đầu có mặt. Vì thiếu nỗ lực chân chính để kiếm sống, sanh ra do sự tham lam thủ đắc
nhiều tài sản hơn, con người sanh ra trộm cắp, lừa gạt, bạo hành và điều này mang lại
sự bất ổn và rối loạn xã hội.
- Để đảm bảo công bằng, an ninh và hạnh phúc xã hội, người dân chọn ra một người
xứng đáng nhất, về thể chất, đạo đức và trí tuệ để làm vua (mahasammata). Cai trị dân
đúng theo chánh pháp.
- Tránh năm suy sụp (Vbh.128, 184)
(1). Suy sụp thân quyến (Ñātibyasana), quyến thuộc bị ly tán.
(2). Suy sụp tài sản (Bhogabyasana), nợ nần, khánh tận.
(3). Suy sụp bệnh hoạn (Rogabyasana).
(4). Suy sụp giới hạnh (Sīlabyasana), phạm pháp, trái lương tâm.
(5). Suy sụp tri kiến (Diṭṭhibyasana), theo ác kiến.
- D.III, 70-76: Nghèo khổ là điều kiện chính phát sinh ra những tội ác và rối loạn xã
hội và làm suy sụp đất nước. Làm hư hoại cấu trúc xã hội, phá huỷ đạo đức của xã
hội, làm gia tăng tội phạm và bạo hành, và cuối cùng đưa đất nước đến một cuộc chiến
tranh trên quy mô lớn giữa người có của và người không có.
- Kinh Khởi thế nhân bổn: Do không cấp tài sản cho người thiếu thốn, sự nghèo khó
tăng nhiều. Từ sự gia tăng nghèo khó này sẽ làm gia tăng việc trộm cắp. Từ trộm cắp
gia tăng việc dùng khí giới. Từ sự gia tăng sử dụng khí giới, sự cướp đoạt sinh mạng
người khác gia tăng. Từ sự gia tăng sát hại đó tuổi thọ con người giảm xuống. Sắc đẹp
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giảm xuống, con cái của những người có tuổi thọ tám mươi ngàn năm chỉ còn sống
đến bốn mươi ngàn năm… Như vậy do việc hàng hoá không được ban ra… sự nói
dối… nói điều ác… sự vô đạo đức … nói lời nhục mạ … câu chuyện vu vơ… sự tham
lam phóng đảng, và tính dâm đảng đồi truỵ… cho đến cuối cùng là thiếu tình thương
con cái và sự mộ đạo, và thiếu sự thăm hỏi đối với người trưởng tộc gia tăng… trong
số những con người như thế xuất hiện mười bài học đạo đức trong việc xử thế sẽ cùng
biến mất, tiếp đó mười bài học về hoạt động phi đạo đức sẽ vô cùng phát triển, sẽ
không có một lời đạo đức nào giữa con người như thế và càng ít những con người đạo
đức hơn nữa.
Giữa những người như thế, kẻ nào thiếu tình cảm con cái và sự mộ đạo, và không có
chút tôn trọng đối với người trưởng tộc – đó là những người đáng để tôn trọng và tán
thán - thế giới sẽ rơi vào chỗ rối loạn… Giữa những con người như thế sự oán cừu sâu
sắc lẫn nhau là lẽ thường, sân hận dữ dội, những tư tưởng phiền não sẽ xuất hiện,
thậm chí như con muốn giết mẹ, mẹ muốn giết con, con muốn giết cha, cha muốn giết
con. Giữa những người như vậy sẽ sinh ra một giai đoạn đấu kiếm bảy ngày, trong
suốt thời gian đó họ nhìn nhau như nhìn những con dã thú, kiếm bén sẽ xuất hiện nơi
tay, và ý nghĩ “đây là một dã thú, đây là một dã thú” sẽ tước đi mạng sống của nhau
bằng thanh kiếm của họ.
b) Trách nhiệm của giới lãnh đạo
- Kinh Khởi thế nhân bổn:
+ Nhà lãnh đạo không tổ chức các tế lễ lãng phí,
+ Tăng cường an ninh,
+ Thực thi luật pháp trừng phạt nghiêm minh.
+ Cung cấp và hỗ trợ kinh tế
(i) Nông dân và người làm nghề nông nghiệp nên được cấp cho những phương tiện
thiết yếu như hạt giống, phân bón, trâu bò và những dụng cụ cần thiết cho nghề nông.
Như vậy sản phẩm sẽ được sản xuất nhiều hơn với chất lượng cao hơn.
(ii) Nhà buôn và doanh nhân nên được cung cấp vốn liếng chủ yếu để họ có thể đầu tư
hợp pháp với hiệu suất kinh tế cao hơn.
(iii) Nhân viên nhà nước hay những người phục vụ trong chánh phủ nên được trả
lương thích đáng để nhổ tận gốc rễ của việc lạm dụng chức quyền và tham nhũng.
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(iv) Những người khó khăn tài chánh nên được miễn thuế để họ có thể nhân cơ hội
này mà tăng tiến công việc của họ.
VII. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
a) Các yêu cầu căn bản ( A.IV.281)
(1). Có sự nỗ lực (Uṭṭhānasampadā), tháo vát, thành thạo, làm việc hiệu quả cao.
(2). Có sự bảo quản (Ārakkhasampadā), gìn giữ những gì thu hoạch được.
(3). Có bạn tốt (Kalyānamittatā), bạn hiền thiện, đạo đức.
(4). Có cuộc sống thăng bằng (Samajīvitā), không sống tiêu xa phung phí, cũng không
keo kiết bón rít.
b) Bốn yếu tố phát triển (A IV, 282- 283)
(i) Chuyên cần và siêng năng với bổn phận và công việc.
(ii) Trú ngụ ở nơi tốt đẹp, tiện lợi, và kết giao với người đạo đức và có trí.
(iii) Tin tưởng vào Phật, pháp, tăng và giữ gìn đức hạnh.
(iv) Tránh rượu, ma tuý, và không lãng vãng ở đường phố vào những giờ giấc không
thích hợp.
c) Kế hoạch kinh doanh (A IV, 284- 285):
1. Có năng lực và nghị lực.
2. Có sự thận trọng.
3. Hợp tác với những người có tài, người có tinh thần xây dựng, có phẩm chất đạo đức
tốt.
4. Cuộc sống được cân bằng.
d) Bốn ngõ suy sụp (Apāyamukha) nên tránh (A.IV. 283)
1. Mê nữ sắc điếm đàng (Itthīdhutta),
2. Nghiện rượu (Surādhutta) .
3. Đam mê cờ bạc (Akkhadhutta) .
4. Kết bạn xấu (Pāpamittatā).
VIII. KẾT LUẬN
- Đạo Phật chấp nhận sự tiện nghi vật chất bằng những nỗ lực chân chánh, vốn đóng
vai trò quan trọng trong việc mang lại đời sống tốt đẹp và hạnh phúc.
- Của cải chỉ có thể quan trọng hàng thứ yếu nếu và chỉ nếu nó đưa đến an lạc, hạnh
phúc và sự phát triển đạo đức cho mình và cho người.
56

- “Nghèo nàn là sự đau khổ trên đời này” [1] đạo Phật không phán đoán các giá trị con
người hay một quốc gia qua số lượng của cải vật chất, cũng không cho của cải là cuộc
sống tốt đẹp.
- Đạo Phật không lên án sự tích luỹ của cải, vì đạo Phật thấy rõ của cải tự thân nó
không phải là một điều xấu.
- Giá trị đạo đức của tài sản có thể được phê phán từ đường lối hay phương cách nó
được thủ đắc, và quan trọng hơn nữa là nó được sử dụng vào mục đích gì. Sự tích luỹ
của cải bằng phương tiện bất hợp pháp và những đường lối phi đạo đức đều không
được khuyến khích. Sử dụng của cải cho mục đích làm tổn hại sự an lạc của kẻ khác
phải bị lên án.
- Điều quan trọng là người sở hữu không nên làm nô lệ cho của cải vật chất, vì sự
chấp thủ vào của cải tạo ra gánh nặng và ràng buộc.
- Ngoài việc sử dụng của cải như là nguồn lợi lạc cho các công ích xã hội, con người
cũng nên tu tập và nuôi dưỡng tài sản tâm linh vì nó cần thiết cho sự tiến bộ đạo đức
và đời sống đạo đức thật sự.

Bài 11 THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO
I. NGUỒN GỐC CỦA THẾ GIỚI
a) Nguồn gốc (Trung A hàm 3,II.18; A.I.173)
* Thần ý luận (issara nimmana hetu) => Duy thần = Đại phạm thiên là đấng sáng thế,
* Ngẫu nhiên luận (ahetu apaccaya).
* Duy vật luận.
* Duy tâm luận
- Thanh Tịnh Đạo Luận: “Không thể tìm ra một tạo vật, một Brahma hay một vị nào
khác làm chủ vòng luân chuyển đời sốn;. chỉ có hiện tượng diễn tiến, tùy thuộc những
điều kiện”.
- Pháp giới trùng trùng duyên khởi:
“Cái này có thì cái kia có
Cái này không thì cái kia không.
Cái này sanh thì cái kia sanh
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Cái này diệt thì cái kia diệt.” (M. III 63)
- Thế giới hình thành và vận hành do duyên (paccaya), điều kiện (nidana), tập khởi
(samudaya).
- Trường 22, Thế Bản duyên: Do nghiệp tái sinh trước, lầm nhận mình là đấng sáng
thế.
- PG không truy nguyên ủy của sự sống và vũ trụ; chỉ gián tiếp nói về sự sống trên địa
cầu.
b) Bốn nguyên tố vật chất (Dhātu) = sắc đại hiển (Mahābhūta, bhūtarūpa):
D.I.214; Vism.443
1. Địa giới (Paṭhavīdhātu), nguyên tố đất, nguyên tố tạo hình thể của sắc pháp.
2. Thủy giới (Āpodhātu), nguyên tố nước, kết dính, quến tụ, gom lại.
3. Hỏa giới (Tejodhātu), nguyên tố lửa, nóng hoặc lạnh; có tính năng đốt cháy, làm
sắc pháp biến đổi.
4. Phong giới (Vāyodhātu), nguyên tố gió, di động, chuyển động, co giãn chuyển dịch.
II. BỐN GIAI ĐOẠN CỦA THẾ GIỚI
a) Kiếp
- Một đại kiếp = 80 trung kiếp = 160 tiểu kiếp. Mỗi trung kiếp = 2 tiểu kiếp.
- Đại Trí Độ: Mỗi tiểu kiếp = 84.000 tuổi, sau mỗi 100 năm, giảm 1 tuổi; cho đến còn
10 tuổi thọ. Quay trở lại từ 10 tuổi, cứ 100 năm tăng 1 tuổi, cho đến 84.000 như cũ
(Đại, 2, 100 hạ). => số liệu không thống nhất.
- Thành kiếp (hình thành 20 trung kiếp), trụ kiếp (20 trung kiếp= phát triển = 4,46 tỉ
năm), hoại kiếp (thú hoại, giới hoại => hỏa tai, thủy tai, phong tai), không kiếp (hết
oxy, mất sự sống) => thế giới không tận diệt quá sớm như đồn thổi.
b) Ngũ trược ác thế (Đại 32, 220)
- Gồm: thọ trược, kiếp trược, phiền não trược, kiến trược, hữu tình trược.
- Thời kiếp sơ: Tất cả là hóa sinh (sắc thành ý), con người tự phát quang, không phân
biệt giới tính, nếm mùi đất, thân thể nặng, phân biệt, tranh chấp, tổ chức xã hội (đất
đai, nhà cửa, tư hữu hóa, phân chia, tranh đấu. Khế ước xã hội hình thành.
- Ham hưởng thụ khoái lạc, giảm nhân nghĩa, thích 10 ác.
- Đối diện với 3 nạn: binh đao (chiến tranh), tật bệnh, nghèo đói.
III. BA THẾ GIỚI (Loka, Bhava, D.III.215;M.I.294)
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a) Ba thế giới
(1). Cõi dục giới (Kāmaloka) vui dục.
(2). Cõi sắc giới (Rūpaloka) phạm thiên hữu sắc.
(3). Cõi vô sắc giới (Arūpaloka) phạm thiên vô sắc.
b) Hữu tình trong ba thế giới (Trường, Đao Lợi thiên; Đại 1, 135 hạ): Gồm 41
loại


Dục giới (Kāmāvacara-bhūmi, hay kāmaloka) (21)
a) Địa ngục (Niraya, 8)
b) Ngạ quỷ (Pittivisaya 1)
c) Bàng sanh (Tiracchānayoni 1)
d) Atula (Asurakāya 1)
e) Nhân loại (Manussa 4): Với bốn châu: Bắc cu-lô, Nam thiệm bội, Đông thắng thần,
Tây ngưu hóa.
f) Dục thiên (6): 1. Tứ đại thiên vương (Catummahārājika), 2. Cõi đao lợi (Tāvatiṃsa,
tettiṃsā), 3. Cõi dạ ma (Yāmā), 4. Cõi đâu suất (Tusita), 5. Cõi hóa lạc
(Nimmānaratī), 6. Cõi tha hóa tự tại (Paranimmitavasavattī).
Sắc giới(Rūpāvācarabhūmi, hay rūpaloka) (16)
a) Sơ thiền (3):1.Phạm chúng thiên (Brahmapārisajjā), 2. Cõi Phạm phụ thiên
(Brahmapurohitā), 3. Cõi Đại phạm thiên (Mahābrahmā).
b) Nhị thiền (3): 1. Thiểu quang thiên (Parittābhā), 2. Cõi vô lượng quang thiên
(Appamāṇābhā), 3. Cõi quang âm thiên (Ābhassarā)
c) Tam thiền (3): 1. Thiểu tịnh thiên (Parittasubhā), 2. Cõi vô lượng tịnh thiên
(Appamāṇasubhā), 3. Cõi biến tịnh thiên (Subhakiṇhā)
d) Tứ thiền (7): 1. quảng quả thiên (Vehapphalā), 2. Cõi vô tưởng thiên (Asaññīsatta),
3. Cõi vô phiền thiên (Avihā), 4. Cõi vô nhiệt thiên (Atappā), 5. Cõi thiện kiến thiên
(Sudassana), 6. Cõi thiện hiện thiên (Sudassī), 7. Cõi sắc cứu cánh thiên (Akiniṭṭhā)
Vô sắc giới(Arūpāvacarabhūmi hay arūpaloka) (4)
1. Cõi không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatanabhūmi),
2. Cõi thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatanabhūmi),
3. Cõi vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatanabhūmi),
4. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi)
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IV. ĐIỀU KIỆN SANH VÀ BỐN SỰ SINH (Yoni):
a) Điều kiện sanh (Trung Bộ): tinh cha, trứng mẹ, giao phối trong ngày thọ thai, tâm
tái tục.
b) Bốn loại sanh (D.III.230; M.I.73)
1. Thai sanh (Jalābuja) sinh từ bào thai mẹ, như con người và một số bàng sanh (trâu,
bò v.v...)
2. Noãn sanh (Aṇḍaja) sanh ra từ vỏ trứng, như loài chim, rắn, rồng, cá v.v....
3. Thấp sanh (Saṃsedaja) sanh ra từ chỗ ẩm thấp, nhơ nhớp, như là côn trùng (ruồi,
muỗi, sâu bọ v.v...).
4. Hóa sanh (Opapātika) sanh ra từ sự biến hóa tự nhiên.
V. BỐN LOẠI VẬT THỰC NUÔI SỐNG CHÚNG SANH (Āhārā)
- D.III.228; M.I.48, S.II.101, Vbh.401:
1. Đoàn thực (Kabaliṅkārāhāra) vật thực nhai nuốt như cơm cháo v.v... = sắc vật thực.
2. Xúc thực (Phassāhāra) hội tụ của căn - cảnh - thức - sẽ làm duyên cho thọ sanh
khởi.
3. Tư niệm thực (Manosañcetanāhāra) tư tâm sở, sự cố ý hành động tạo ra thân
nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, sẽ làm nhân cho quả tái tục trong các hữu.
4. Thức thực (Viññāṇāhāra) thức uẩn hay tâm thức, pháp làm duyên trợ danh sắc.
- Tạp 13, 552; Câu xá 22: “Tứ thực lấy gì làm nhân? Do đâu mà sinh? Tứ thực lấy dục
mà phát sinh.”
VI. PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI (Kinh Hoa Nghiêm)
a) Pháp giới trùng trùng duyên khởi
- Vũ trụ và vạn hữu hỗ tương phụ thuộc, hỗ tương giao thiệp, không trở ngại lẫn nhau.
- Tương tác “một là tất cả, tất cả là một” => nhất chân pháp giới, được biểu hiện qua 4
mặt:
1) Sự pháp giới: Thế giới của đời sống hiện thực.
2) Lý pháp giới: Thế giới lý tưởng mang tính quy luật.
3) Lý sự vô ngại pháp giới: Thế giới thể hiện lý trong sự, sự và lý cùng hòa điệu.
4) Sự sự vô ngại pháp giới: Thế giới tương giao hòa điệu giữa các sự và các hiện thực.
b) 10 huyền môn dung thông vô ngại
1- Đồng thời cụ túc tương ưng môn

2- Quảng hiệp tự tại vô ngại môn
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3- Nhất đa tương ưng bất đồng môn

7- Nhân đà la võng cảnh giới môn

4- Chư pháp tương tức tự tại môn

8- Thật sự hiển pháp sinh giải môn

5- Ẩn mật hiển liễu câu thành môn

9- Thập thế cách pháp dị thành môn

6- Vi tế tương dung an lập môn

10- Duy tâm hồi chuyển dị thành môn.

Bài 12 NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO
I. CÁC YẾU TỐ CẤU TẠO CON NGƯỜI
a) Năm thủ uẩn (Pañcupādāna-kkhandha): D. III.278; S.III.47; PS.II.109;
Vism.505:
1. Sắc thủ uẩn (Rūpūpādānakkhandha), nội sắc uẩn (lục phủ ngũ tạng...), ngoại sắc uẩn
(địa, thủy, hỏa, phong).
- Thắng Pháp: Sắc pháp được cấu tạo bởi bốn đại chủng: đất, nước, gió, lửa
(mahabhutani) và tứ đại sở tạo sắc (upadaya rupani) là sắc do 4 đại hợp thành. Cái gì
cứng là địa đại, ướt là thủy đại, nóng là hỏa đại, động là phong đại.
2. Thọ thủ uẩn (Vedanūpādānakkhandha), khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Câu xá luận: ‘Thọ lãnh
nạp tùy xúc’ có nghĩa là sự lãnh nạp tùy theo cảnh của xúc .. thọ y nơi xúc mà sanh
vậy’
3. Tưởng thủ uẩn (Saññūpādānakkhandha), kinh nghiệm, hồi tưởng và ký ức về sắc,
thinh, hương, vị, xúc, pháp. Gồm có tưởng sắc, thọ, tưởng... thức tưởng.
- Câu xá luận: ‘Tưởng thủ tượng vi thể’, nghĩa là tưởng có công năng đối cảnh rồi chấp
giữ các hình tượng sai khác.
- Thành duy thức luận nói: Tác nghiệp của tưởng là thi thiết các loại ngôn từ và tên gọi
để xây dựng các cảnh tướng. ‘Cũng như những cảm giác (thọ), tưởng được phát sanh
do sự tiếp xúc giữa 6 căn với ngoại giới. Chính những tri giác này, nhận biết sự vật là
vật lý hay tâm linh’
4. Hành thủ uẩn (Saṅkhārūpādānakkhandha) tư duy, nghĩ thiện ác bao gồm mọi hoạt
động xấu hay tốt của ý chí và những gì được xem là nghiệp (kamma).
- Ðại Thừa ngũ uẩn luận: ‘Tư là chủ của hành uẩn vì nó dẫn đầu tất cả các pháp’, vì
chức năng của tư là hướng ý đi vào phạm vi các hành động. Hành bao gồm sắc tư, thọ
tư, . . thức tư, là sự thể hiện, hình thành các pháp hữu vi. Cũng chính là nghiệp thiện,
ác dẫn chúng sinh đi thọ thai và luân hồi sanh tử.
5. Thức thủ uẩn (Viññāṇūpādānakkhandha), sáu thức giác quan.
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- Thiền sư Khuê Phong nói: ‘Thức như huyễn và mộng mị, chỉ bản tâm là thực có’.
b) Vô ngã luận (anatta vada)
- S.I.134: “Tự ngã (atta/ atman) chẳng phải tự có, chẳng do ai tạo, do nhân duyên
(ketum paticca) mà sinh, do nhân duyên mà diệt, cũng như hạt giống ngoài đồng ruộng
gặp đất, nước và ánh sáng mà nảy nở.”
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm:
(1) Thân thể giống như hoa đốm: chẳng phải ngẫu nhiên, tự nhiên.
(2) Cảm giác do duyên tiếp xúc, hội đủ duyên thì có, thiếu duyên thì tan, vốn là hư
vọng.
(3) Tri giác giống như việc tưởng trái mơ chua thì tiết ra nước miếng, nghĩ đến leo dốc
cao thì lòng bàn chân ghê rợn => hư vọng.
(4) Tâm tư như dòng nước chảy mạnh, làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt
khỏi nhau.
(5) Thức ấm như hư không, đặt trong dụng cụ nào thì có hình thù đó.
- Trị liệu khổ đau: Tương Ưng bộ III, 95. 96 (TMC dịch):
“Thế nào là năm uẩn? Bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, hiện tại, vị lai
thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần... Cần phải như thật quán
với chánh trí huệ: năm uẩn là vô thường, cái gì vô thường cái đó gây khổ đau, cái gì
khổ đau thì hãy quán chiếu rằng ‘Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là
tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi’
II. NGUỒN GỐC CON NGƯỜI
a) Các học thuyết căn bản
* Thần ý luận (issara nimmana hetu) => Duy thần = Đại phạm thiên là đấng sáng thế,
* Ngẫu nhiên luận (ahetu apaccaya).
* Duy vật luận.
* Duy tâm luận
b) Vòng luân hồi 12 mắc xích (Paṭiccasamuppāda):
Vin.I.1; S.II.1; Vbh.135; Vism.517: Mười hai duyên sinh = hữu luân (bhavacakka) =
bánh xe sanh tử.
1. Vô minh (Avijjā) si mê, thiếu trí tuệ về nhân quả và đạo đức.
2. Hành do duyên vô minh (Avijjāpaccayā saṅkhārā) phi phúc hành, phúc hành và bất
động hành.
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3. Thức do duyên hành (Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ) gồm sáu thức giác quan do
nghiệp hành tạo ra.
4. Danh sắc do duyên thức (Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ). Danh là ba uẩn sở hữu tâm
đồng sanh với thức uẩn quả. Sắc ở đây là sắc nghiệp tục sinh.
5. Lục nhập do duyên danh sắc (Nāmarūpa-paccayā saḷāyatanaṃ), còn gọi là sáu nội
xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, và ý xứ.
6. Xúc do duyên lục nhập (Saḷāyatanapaccayā phasso) sự tiếp xúc giữa căn với cảnh và
thức, gồm có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc.
7. Thọ do duyên xúc (Phassapaccayā vedanā) gồm khổ, lạc và phi khổ, phi lạc, hoặc
khổ, lạc, ưu, hỷ và xả.
8. Ái do duyên thọ (Vedanāpaccayā taṇhā) dục ái, hữu ái và phi hữu ái.
9. Thủ do duyên ái (Taṇhāpaccayā upādānaṃ) gồm dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và
ngã chấp thủ.
10. Hữu do duyên thủ (Upādānapaccayā bhavo). Hữu ở đây là nghiệp hữu, tức là thân
nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp có thiện và bất thiện.
11. Sanh do duyên hữu (Bhavapaccayā jāti) tức sanh hữu, cõi sống của chúng sanh
như là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, hoặc ngũ uẩn hữu, tứ uẩn hữu và nhất uẩn hữu.
12. Lão, tử => sầu, bi, khổ, ưu, ai do duyên sanh (Jātipaccayā jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhado-manassupādāyāsā).
A- Ba thời (Addhā):
1. Quá khứ: gồm hai chi là vô minh và hành.
2. Hiện tại: gồm tám chi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu.
3. Vị lai: gồm hai chi là sanh, Lão-tử, (sầu - bi - khổ - ưu - ai).
B- Bốn yếu lược (Saṅkhepa):
1. Nhân quá khứ: vô minh, hành.
2. Quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ.
3. Nhân hiện tại: ái, thủ, hữu.
4. Quả vị lai: sanh, lão-tử-sầu-bi-khổ-ưu-ai.
C- Hai mươi hành tướng (Ākāra):
a) 5 nhân quá khứ: vô minh, hành, ái, thủ, hữu.
b) 5 quả hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ.
c) 5 nhân hiện tại: vô minh, hành, ái, thủ, hữu.
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d) 5 quả vị lai: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ.
D- Ba luân (Vaṭṭa):
1. Phiền não luân: vô minh, ái, thủ.
2. Nghiệp luân: hành và hữu.
3. Quả luân: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão-tử-sầu-bi-khổ-ưu-ai.
E. Tương tích nghiệp và nhân cách
- Nghiệp và quả rất thỏa đáng. Bảo toàn nhân cách đời trước và đời sau.
F. Chặt đứt sanh tử
a) Thuyết thuận chiều (Anuloma), là trình bày theo khía cạnh tập khởi của khổ uẩn
(Dukkhakkhandhassa samudayo hoti). Như là "Avijjāpaccayā saṅkhārā (Vô minh
duyên hành) v.v... => thấy rõ khổ tập thánh đế.
b) Thuyết nghịch chiều (Paṭiloma), là trình bày theo khía cạnh đoạn diệt của khổ uẩn
(dukkhak-khandhassa nirodho hoti). Như là Avijjāya tveva asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho (do sự đoạn diệt vô nhiễm hoàn toàn đối với vô minh nên hành diệt)
v.v..."
III. NGHIỆP HAY HÀNH VI ĐẠO ĐỨC
a) Bản chất hành vi đạo đức
- M.I.373: Ba nghiệp (Kamma) tạo quả dị thục: (1). Thân nghiệp (Kāyakamma), (2)
Khẩu nghiệp (Vacīkamma), (3) Ý nghiệp (Manokamma).
- Hành vi con người do tự do ý chí (Cetanā) đạo diễn và dẵn dắt => thôi thúc thực
hiện.
- Cộng hưởng nghiệp thiện (Vbh. 339): (1) Lợi điểm sanh thú, (2) Lợi điểm thân thể,
(3) Lợi điểm thời kỳ, (4) Lợi điểm sở hành.
- Nghiệp dẫn đi tái sinh, hưởng phước hay chịu khổ đều do nghiệp.
- Sự chuyển nghiệp ở kiếp sống này => không có số phận, định mệnh.
Bốn nghiệp theo phương thức trổ quả (Pākadānapariyāyena)
1. Trọng nghiệp (Garukakamma), là nghiệp có mãnh lực trổ quả chắc chắn, nghiệp có
công suất mạnh hơn các nghiệp thông thường. Trọng nghiệp thiện là tám thiền chứng,
trọng nghiệp ác là năm tội vô gián.
2. Tập quán nghiệp/ thường nghiệp (Bahukakamma hay āciṇṇakamma), là nghiệp quen
làm, thường làm, trở thành tập quán, nghiệp này cũng có thiện có ác, tạo ra quả bằng
cách thường cận y duyên.
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3. Cận tử nghiệp (Āsannakamma), là loại nghiệp được hình thành trước lúc chết, do
bất chợt bị chi phối bởi cảnh tượng tốt hoặc xấu lúc sắp lâm chung rồi khởi tâm thiện
hay bất thiện để tạo quả tái sanh.
4. Khinh tác nghiệp (Katattākamma), là nghiệp tạo tình cờ trong bình nhật với tư niệm
yếu ớt, không chủ ý lắm, nghiệp này ít khi trổ quả, không quan trọng như trọng
nghiệp, thường nghiệp và cận tử nghiệp.
Bốn loại nghiệp theo thời gian trổ quả (Pākakālavasena):
1. Hiện báo nghiệp (Diṭṭhadhammavedanīyakamma), là nghiệp có khả năng tạo quả dị
thục trong đời hiện tại, sau khi làm. Nghiệp này chính do tâm đổng lực thiện hoặc bất
thiện, sát na thứ nhất. Nếu sát na đổng lực này quá đời hiện tại sẽ là vô hiệu nghiệp.
2. Sanh báo nghiệp (Upapajjavedanīyakamma), là nghiệp có khả năng tạo quả dị thục
trong đời sống kế kiếp đây. Nghiệp này chính do đổng lực thiện hoặc bất thiện, sát na
thứ bảy. Nếu qua đời kế tục thì sẽ là vô hiệu nghiệp.
3. Hậu báo nghiệp (Aparāpariyavedanīyakamma), là nghiệp có khả năng tạo quả dị
thục trong những đời sống sau nữa, mãi cho đến khi viên tịch níp-bàn mới là vô hiệu.
Chính là đổng lực thiện hay bất thiện, năm sát na giữa.
4. Vô hiệu nghiệp (Ahosikamma), là nghiệp không còn khả năng trổ quả, tức là sự mất
hiệu lực của hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp.
IV. GIẢI QUYẾT CÁC VẤN NẠN CON NGƯỜI (Ariyasaccāni) D.III.277,
S.V.421, Vbh.99, Vin.I.9
1. Khổ thánh đế (Dukkhaṃ ariyasaccaṃ). Như sanh già bệnh chết, oán hội ngộ, ái biệt
ly, cầu biết đắc, tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ.
2. Khổ tập thánh đế (Dukkhasamudayo ariya-saccaṃ). Gồm tham ái (dục ái, hữu ái và
phi hữu ái), sân hận, si mê, chấp thủ.
3. Khổ diệt thánh đế (Dukkhanirodho ariya-saccaṃ) trạng thái đoạn diệt hoàn toàn
khát ái, không còn thủ truớc, vô nhiễm, an tịnh và giải thoát.
4. Khổ diệt đạo lộ thánh đế (Dukkhanirodha-gāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ) gồm chánh
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm
và chánh định.
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13. QUAN NIỆM GIẢI THOÁT
NIẾT-BÀN: BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU GIÁC NGỘ
Thích Nhật Từ

I. KHÁI NIỆM NIẾT-BÀN
a) Từ nguyên
- Về từ nguyên, thuật ngữ Bắc phạn nirvāṇa, tương đương với từ nibbāna trong Pali, bắt
nguồn từ tiếp đầu ngữ nis/nir vốn có nghĩa là "sự phủ định" và từ căn vā, có nghĩa là "rĩ
chảy." Do vậy nibbāna / nirvāṇa dòng chảy đã chấm dứt, hay trở nên thanh lương."
- Trong ẩn dụ giải thoát, nibbāna // nirvāṇa được sánh ví với trạng thái bị dập tắt của ngọn
lửa, do nhiên liệu của hiện hữu đã hết sạch (abhava/vibhava).
- Niết-bàn không phải là trạng thái diệt tận vĩnh viễn, lại càng không phải là một cảnh giới
siêu nhiên hay thiên đường của các tôn giáo khác. Niết-bàn # Phạm Thiên hay tiểu ngã
(Brahman / ātman) như được trình bày trong kinh điển Áo Nghĩa Thư (Upaniṣads), hay là
Thượng đế của các tôn giáo hữu thần.
- Niết-bàn đơn thuần là trạng thái chấm dứt khổ đau (anto dukkhassa)[Ud. 80] một cách vĩnh
viễn (akāliko).
b) Các mô tả
- Niết-bàn được mô tả khi thì phủ định, khẳng định, lúc thì mang tính tâm lý và ẩn dụ.
- ẩn dụ: S. IV. 368-73: hòn đảo (dīpa), hang động (leṇa), nơi nương tựa (saraṇaṃ), bờ bên
kia. [ S. I. 125, S. IV. 371-2]
- Khẳng định: = thanh tịnh của tâm, chẳng hạn như giải thoát khỏi khổ đau (asokaṃ), sự an
ổn toàn triệt (khenaṃ), trạng thái thăng bằng của tâm (accutaṃ padaṃ), sự an tịnh (santaṃ),
không còn bóng dáng của sợ sệt (akutobhaya), sự an bình tuyệt đối (paramā santi), từ mẫn
(avyāpajjo), không giao động (acalaṃ) trạng thái vững chắc (akuppa), không thể lay chuyển
(asaṃhīraṃ), bất động (asaṃkuppaṃ), nhu nhuyến (nipunaṃ), thanh tịnh (suddhi), sức khỏe
toàn hảo (ārogya), trở nên thanh lương (sītibhūto); về phương diện cảm xúc, Niết-bàn được
định nghĩa như sự hạnh phúc (sivaṃ), sự an lạc cao cấp nhất (nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ).
- Chuyển hóa, Niết-bàn (nibbāna) = giải thoát (mutti), giải phóng khỏi khổ đau (vimutti), giải
thoát khỏi mọi ràng buộc (nibbānaṃ sabbaganthappamocanaṃ), sự an ổn tuyệt đối khỏi sự
ràng buộc (yogakkhema), cứu cánh (antaṃ), thanh tịnh (suddhi), giải thoát khỏi các bất tịnh
(asankiliṭṭha), và giải thoát khỏi các chấp mắc (anālaya), chân lý cao thượng nhất (paranaṃ
ariya saccaṃ) v.v. . .
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- Phủ định: đoạn diệt tham ái (taṇhakkhaya), thuộc không duyên khởi (asaṃkhata), sự chấm
dứt các uẩn (nirodha), và không dính mắc (virāga).
- vô sanh, không còn bị sanh (ajāta), không già hay thoát khỏi già (ajarā), không bệnh tật
(abyādhiṃ), không đau khổ (asokaṃ) không ô uế (asankiliṭṭhaṃ), bất tử (amata), không còn
tái sanh (a-punabbhava), không còn trở thành (abhūta), vô vi (akata), không thuộc duyên
khởi (asaṃkhata), hoàn toàn không còn tham luyến (asesavirāganirodha), không còn tham
(aniccha), trạng thái không còn sợ hãi (akutobhaya), không còn phiền muộn (akhalita),
không còn trở ngại (nirupatāpa), không bị tràn đầy (asambādha), không còn đối kháng
(asapatta), vô hại (abyāpajja), không còn các lậu hoặc (anāsava), không còn mê hoặc
(nippapañca), chấm dứt sự tái hiện hữu (bhavanirodho nibbānaṃ), chấm dứt của sanh và tử
(jātimaraṇassa antaṃ), không còn các bất tịnh (asankiliṭṭha), không còn các vướng mắc
(anālaya).
- sự chấm dứt các lậu hoặc của tâm (āsavānaṃ khayo / khīnāsavo), chấm dứt toàn bộ các
phiền não (kilesa-parinibbāna), sự tiêu diệt hoàn toàn các bất thiện (akusalamūla), sự chấm
dứt của hữu (bhavanirodho nibbānaṃ), sự chấm dứt của sanh tử (jātimaraṇassa antaṃ), và sự
đoạn diệt của thế giới (loka-nirodha).
-

sự chấm dứt toàn bộ tham ái (rāgakkhaya), sân hận (dosakkhaya) và vô minh

(mohakkhaya).
c) Bản chất
- Niết-bàn(nibbāna // nirvāṇa) = chân lý về trạng thái vắng mặt hoàn toàn khổ đau (dukkhanirodha-ariya-sacca) là mục đích tối hậu của con đường tâm linh Phật giáo ngay đời này.
- Trong mô thức của bốn chân lý, Niết-bàn là trạng thái an lạc cao cấp nhất (nibbānaṃ
paramaṃ sukhaṃ), (Dhp. 203), một trạng thái vắng mặt toàn bộ sự không thỏa mãn hay là sự
giải thoát khỏi khổ đau một cách toàn triệt (sabbadukkhapamocanaṃ).[ S. II. 278]
- Sự nhận chân hay chứng đắc Niết-bàn, do đó, được định nghĩa là sự chấm dứt toàn bộ khổ
đau (anto dukkhassa).[ Ud. p. 80].
- Niết-bàn được chứng đạt ngay trong đời sống hiện tại [D. I. 156] thông qua sự thực hành
toàn hảo đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ.[A. I. 8].
II. HAI KHUYNH HƯỚNG NGỘ NHẬN VỀ NIẾT-BÀN
Cần nói rằng các mô tả phủ định về Niết-bàn cũng không tránh khỏi việc hiểu sai và giải thích
sai rằng Niết-bàn thuộc về chủ nghĩa siêu việt(transcendentalism). Các hiểu sai và giải thích
sai này được thể hiện rõ trong tác phẩm Gṛ. Welbon, Niết-bàn của Phật giáo và các Nhà Giải
Thích Phương Tây.[63]Phân tích và nghiên cứu kỹ lưởng tác phẩm này sẽ giúp chúng ta phân
loại các giải thích sai lầm về Niết-bàn thành hai nhóm chính, đó là lối
1) Giải thích theo đoạn diệt luận (annihilationalist interpretation ofnibbāna)
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- đồng hóa một cách sai lầm Niết-bàn với sự đoạn diệt, sự tiêu diệt vĩnh viễn sự sống.
- H. Oldenberg, "Cuộc Đời, Giáo Pháp và Tăng Đoàn của Đức Phật (Buddha: His Life, His
Doctrine and His Order) xuất bản vào năm 1882. Sự phủ nhận của Phật giáo về một thực thể
bản ngã thường sẽ dẫn đến kết luận cho rằng Niết-bàn là đoạn diệt, cả về phương diện tự
nhiên và logic.
- GS. L.V. Poussin trong Con Đường Niết-bàn (The Way to Nirvāṇa) (1917, 1982): "Thật là
an toàn khi chủ trương rằng Niết-bàn là sự đoạn diệt" (It may therefore be safely maintained
that Niravāṇa is annihilation) (p. 117); "Rằng Niết-bàn là đoạn diệt bắt nguồn - ít nhất cho
chúng ta - nhưng từ các nguyên lý tổng quát của triết học Phật giáo và từ các tuyên bố rõ
ràng" (That Nirvāṇa is annihilation results-at least for us-but from the general principles of
Buddhist philosophy and from clear statements" (p. 116).
- Niết-bàn là đoạn diệt (nirvāṇa is annihilation) = "absolute nihilisṃ" => đoạn diệt luận
(ucchedavāda).
- S. III. 109-115: tỳ-kheo Yamaka: Ngay khi thân thể trở về với cát bụi, người đã nhổ sạch các
phiền não lậu hoặc (āsava) sẽ bị đoạn diệt và không còn hiện hữu sau khi chết. Phật: Bậc đã
giác ngộ không thể bị đồng hóa với hay tách rời khỏi năm nhóm nhân tính (pañcakkhandhā).
- Học thuyết này đã đánh đồng bản ngã với thân vật lý.
2) Giải thích theo siêu việt luận (transcendental interpretation ofnibbāna).
- Đối lập lại với đoạn diệt luận, nhiều học giả đã giải thích Niết-bàn là một thực tại siêu việt
tuyệt đối (transempirical reality).
- Đồng hóa thực tại phi kinh nghiệm, dẫn tới thường hằng luận hay trở nên đồng nhất với
Phạm Thiên của Áo Nghĩa Thư (UpaniṣadicBrahman) => thường kiến luận (sassatavāda).
- M. I. 484-8: Nếu người giác ngộ không thể bị đồng hóa với hay biệt lập khỏi năm nhóm
nhân tính, và siêu việt khỏi bốn khả thể hiện hữu đó là hiện hữu (hoti), phi hiện hữu (na hoti),
vừa hiện hữu vừa phi hiện hữu (hoti ca na hoti ca) và phi hiện hữu và phi phi-hiện-hữu (neva
hoti na na hoti),[68] thì sự giác ngộ của các ngài hay Niết-bàn phải là một thực tại, siêu việt
khỏi bốn khả thể tính nêu trên.
- W. Rahula (1959, 1978): 35: "Câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi ṃiết-bàn là gì?" là điều
này sẽ không bao giờ được trả lời một cách trọn vẹn và thỏa mãn bằng ngôn ngữ, bởi vì ngôn
ngữ của con người quá nghèo nàn đến độ không thể giải thích được bản chất thật của thực tại
tuyệt đối."
(The only reasonable reply to give to the question [what is nibbāna?] is that it can never be
answered completely and satisfactorily in words, because human language is too poor to
express the real nature of the Absolute Truth or Ultimate Reality which is Nirvāṇa).
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- GS. N. Dutt (1980): 279: “Niết-bàn không thể suy tưởng đến được. Các mô tả về Niết-bàn
do đó không thể trở thành tiêu chí. Do vậy, đạo Phật cho rằng Niết-bàn, chân lý cao thượng
nhất, chỉ có thể được thực chứng trong từng cá nhân (paccattaṃ veditabbo viññūhi =
pratyātmyavedya); Niết-bàn cũng không thể mô tả được (nippapañca) và như thế không cần
phải tốn công để biểu đạt Niết-bàn; Niết-bàn rất thâm diệu và không thể truyền đạt từ người
này sang người khác.
- GS. K. N. Jayatilleke (1980): 476: "không phải do có điều gì đó đức Phật không tuệ tri,
nhưng những gì mà ngài biết rằng trong ý nghĩa siêu việt không thể chuyên chở được qua
ngôn từ bởi lý do đơn giản ngôn ngữ và chủ nghĩa kinh nghiệm luôn có giới hạn của chúng.
(not that there was something that the Buddha did not know, but that what he 'knew' in the
transcendental sense could not be conveyed in words because of the limitations of language
and of empiricism).
- S. Radhakrishnan (1977): 676ff: mang tính Áo Nghĩa Thư hay Vệ-đàn-đà, => chủ nghĩa
thường kiến (sassadavāda), một học thuyết về một bản ngã siêu hình có thực thể thường hằng
bất biến.
 Quy kết cho rằng đức Phật chủ trương đoạn diệt luận hay cho rằng Niết-bàn là một hình
thức đoạn diệt, chỉ là do không phản ánh trung thực về bản chất của bốn chân lý cao thượng.
- Giáo sư R. E. A. Johansson (1969: 41-64) có thể được xem là học giả tiêu biểu cho lối giải
thích Niết-bàn tương đối mới mẻ này.
- Vài năm sau đó giáo sư D. J. Kalupahana (1976: 82-9), A. Tilakaratne (1993: 69-82) và Y.
Karunadasa (1994: 1-14), cũng là những học giả đáng được đề cập đến trong khuynh hướng
giải thích này.
- Niết-bàn nếu là sự đoạn diệt thì đó là sự đoạn diệt của tất cả dòng chảy bất thiện của tâm
(akusalacitta-kkhaya) và tất cả các phiền não lậu hoặc (kilesa-kkhaya); hoàn toàn không phải
là sự đoạn tuyệt của hiện hữu, mặc dù người chứng đạt Niết-bàn không còn bị chi phối của
chuổi sanh tử luân hồi. Đối tượng được đoạn tận khi một hành giả đạt ngộ Niết-bàn là khối
khổ đau (dukkha) và các dòng chảy bất thiện của tâm (akusala cetasika), chứ không phải bản
thân của sự sống (jīvitanirodha), lại càng không phải sự đoạn diệt con người cá nhân hay thế
giới ngoại tại!
III. NIẾT-BÀN KHI CÒN SỐNG
1) Niết-bàn khi còn sống (kilesa-(pari)-nibbāna, hữu dư y Niết-bàn)
a) Khái niệm và bản chất
- còn gọi là sa-upādi-sesa-nibbāna/ upādi-sesa-(pari)-nibbāna
- Có nghĩa đen là Niết-bàn với năm nhóm nhân tính còn tồn tại.
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- bậc A-la-hán đã diệt sạch các lậu hoặc của tâm (khīnāsavo), đã sống cuộc đời thánh thiện,
hoàn tất những gì cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được đích đến, chặt đứt hoàn toàn
các trói buộc của tái hiện hữu, giải thoát bằng trí tuệ (sammappaññā vimutto).
- It. 38: Năm giác quan vẫn còn. Do còn các giác quan, vị ấy vẫn còn phải kinh nghiệm qua
các cảm giác, khổ hay hạnh phúc, thích hay không thích. Tham ái (rāga), sân hận (dosa) và
vô minh (moha) đã chấm dứt.
- M. I. 140; S. III. 109-115; S. IV. 383ff: Không thể bị đồng hóa với hay tách rời khỏi năm
nhóm nhân tính tâm vật lý, dù là cá thể hay tập thể.
- Khi còn sống, do hoạt lực của nghiệp trong quá khứ phối hợp với các giác quan và các nhóm
nhân tính, các tiến trình tâm vật lý của vị ấy vẫn phải còn hoạt động, cho đến khi vị ấy lìa
khỏi cõi đời. Nhưng nhờ sự chấm dứt toàn bộ các dòng chảy của các lậu hoặc tâm và các trói
buộc tái hiện hữu, bậc giác ngộ không còn phải tái sanh nữa.
b) Mô tả 1 của Cảm Hứng Ngữ về Niết-bàn
- “Có (atthi) một cảnh giới (āyatana) nơi đó không có đất, nước, lửa, gió, không có không vô
biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có thế giới
này và thế giới bên kia hay cả hai; không có mặt trời, không có mặt trăng. Đây là điều ta gọi
là giải thoát khỏi đến (āgatiṃ) và đi (gatiṃ), khỏi hình thành và phát triển (ṭhitiṃ) và hoại diệt
(cutiṃ); không có bắt đầu (upapattiṃ) không có hình thành; không có kết quả và không có
nguyên nhâṇ Đó thật ra là sự chấm dứt của đau khổ.” (Udāna 80)
(Atthi bhikkhave tad āyatanaṃ, yattha neva paỉhavī na āpo na tejo na vāyo na
ākāsānañcāyatanaṃ

na

viññāṇānañcāyatanaṃ

na

ākiñcaññāyatanaṃ

na

nevasaññānāsaññāyatanaṃ nāyaṃ loko na paraloka ubho candimasūriyā, tad ahaṃ bhikkhave
neva āgatiṃ vadāmi na gatiṃ na ỉhitiṃ na cutiṃ na upapattiṃ appatiỉỉhaṃ appavattaṃ
anārammaṇam eva taṃ, esevanto dukkhassāti.).
- Niết-bàn là không duyên khởi, vô vi =>Niết-bàn không do bất cứ cái gì hình thành nên.
- Không thể bị đồng hóa với bất kỳ một cái nào của mười hai hiện hữu tương thuộc, bao gồm,
bốn yếu tố của vật chất (mahābhūta-rūpa), bốn cảnh thiền vô sắc giới (arūpaloka), thế giới
này (loka), thế giới bên kia (paraloka), mặt trời (suriya), và mặt trăng (canda), bởi vì các hiện
hữu thuộc tính này mang tính duyên khởi và công cụ của những cái tương thuộc khác
(conditioned and instrumental by inter-others).
- sự an tĩnh siêu việt thời gian (akāliko) vắng mặt hoàn toàn khổ đau, ngự trị. Niết-bàn không
thể được tạo nên bởi bất kỳ sự vật hay chủ thể nào trong thế giới vật chất (rūpaloka) này,
chẳng hạn như, đất (paṭhavi), nước (āpa), lửa (teja) và gió (vāya), cũng không thể được tạo
nên bởi bất cứ vật gì trong thế giới vô sắc (arūpaloka), như cảnh giới không vô biên xứ
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(Ākāsānañcāyatana), thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatana), vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatana)
và cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatana).
- Khi đạt đến được sự chấm dứt đau khổ (anto dukkhassa) thông qua sự diệt trừ tham ái
(taṇhākkhaya), hành giả đạt được Niết-bàn, thoát khỏi mọi trở ngại của thế giới này (loka)
hay thế giới bên kia (paraloka), chẳng hạn như ngày và đêm, sống và chết, đến và đi, v.v. . .
Vị ấy sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi các sợ hãi (akutobhaya).
c) Mô tả 2 của Cảm Hứng Ngữ về Niết-bàn
- bản chất của Niết-bàn và mối liên hệ của nó với tính không thực thể (vô ngã) cũng như con
đường dẫn đến sự chứng đạt Niết-bàn:
“Sự nhận chân tính không thực thể [cuả mọi hiện hữu] quả thật là khó. Chân lý cũng không
phải dễ dàng để nhận ra. Tham ái được tuệ tri đối với người tuệ giác và không còn gì vướng
mắc đối với người đã thấy được [chân lý Niết-bàn].” (Duddasaṃ anattaṃ nāma, na hi saccaṃ
sudassanaṃ; paỉividdhā taṇhā, passato natthi kiñcananti).
- Khái niệm "không còn" trong câu cuối không nên được đánh đồng với "cái không còn gì"
(nothingness) hay "cái phi hiện hữu" (non-existence) =>Niết-bàn là đoạn diệt.
- "Không còn gì" = "không còn gì vướng mắc" = không còn gì của bóng dáng tham ái và khổ
đau, bởi lẽ.
- Làm chủ và diệt sạch được mấu chốt tiếp xúc-cảm giác và tham ái thì sự chứng đạt Niết-bàn
sẽ lập tức hiển hiện.
- Nếu có một thuộc tính của Niết-bàn thì thuộc tính đó là tính không thực thể (phi ngã,
anatta). Niết-bàn là vô ngã.
d) Mô tả 3 của Cảm Hứng Ngữ về Niết-bàn
- “Này các tỳ-kheo, có một thứ hiện hữu vốn không được sinh ra (ajātaṃ), không bị trở thành
(abhūtaṃ), không được tác tạo (akataṃ), không bị điều kiện hóa (asaṃkhataṃ). Này các tỳkheo, nếu cái không được sanh ra, không bị trở thành, không được tác tạo và không bị điều
kiện hóa đó mà không có hiện hữu thì rõ ràng là sẽ không có sự giải thoát khỏi cái được sinh
ra, bị trở thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa, như chúng ta từng chứng kiến. Nhưng này
các tỳ-kheo, do vì từng có sự hiện hữu của cái không được sanh ra, không bị trở thành, không
được tác tạo và không bị điều kiện hóa, nên con đường thoát khỏi cái cái được sinh ra, bị trở
thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa sẽ được biết đến.”
- Atthi bhikkhave ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaơkhataṃ, no ce taṃ bhikkhave abhavissa ajātaṃ
abhūtaṃ akataṃ asankhataṃ, na yidha jātassa bhūtassa katassa sankhatassa nissaraṇaṃ
paññāyethA. Yasmā ca kho bhikkhave atthi ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asankhataṃ, tasmā jātassa
bhūtassa katassa sankhatassa nissaraṇaṃ paññāyati.
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- Nếu đau khổ (dukkha) = điều kiện hóa thì Niết-bàn, sự chấm dứt khổ đau, là phi điều kiện
hóa (asaṃkhataṃ).
- Trong Niết-bàn, không có tính điều kiện, tiến trình của tính điều kiện, các sự vật mang tính
điều kiện về thời gian và không gian không thể hiện hữu trong Niết-bàn.
- Đặc tính vô sanh của Niết-bàn chỉ ra rằng Niết-bàn thoát khỏi ngoại diên của thời gian. Niếtbàn siêu việt tính thời gian (akāliko) hay vượt khỏi ranh giới của quá khứ, hiện tại và vị lai.
- Khác với năm nhóm nhân tính, Niết-bàn không còn phải bị vướng mắc vào sanh khởi.
Với tính chất không bị sinh ra hay vô sanh (abhūtaṃ), Niết-bàn không phải trải qua các giai
đoạn trưởng thành, già nua và chết đi, như bao nhiên hiện hữu tương thuộc khác. Niết-bàn
thoát khỏi tính tạo dựng (akata).
- Bản chất của Niết-bàn được mô tả bằng các thuật từ vô sanh (ajātaṃ), không bị trở thành
(abhūtaṃ), không được tạo nên (akataṃ) và không bị điều kiện hóa (asaṃkhataṃ).
e) Mô tả 4 của Cảm Hứng Ngữ về Niết-bàn
“Đối với người còn chấp mắc sẽ có tính không vững vàng. Đối với người không còn vướng
mắc, sự không vững đó sẽ không còṇ Một khi sự không vững vàng không thì sự an tịnh sẽ
hiện hữu. Khi có sự an tịnh sẽ không có đam mê. Khi không còn đam mê, sẽ không còn sự
đến và đi [trong luân hồi]. Khi không còn đến và đi thì không còn chết và tái sanḥ Khi không
còn chết và tái sanh thì không còn đời này, đời sau và sự chuyển tiếp giữa chúng. Đó thật sự
là sự chấm dứt của đau khổ.”
- (Nissitassa ca calitaṃ anissitassa calitaṃ natthi, calite asati passaddhi , passadhiyā sati rati
na hoti, ratiyā asati āgatgati na hoti, āgati-gatiyā asati cutūpapāto na hoti, cutūpapāte asati
nevidha na huraṃ na ubhayamantare, esevanto dukkhassāti).
- Sự chấm dứt của khối đau khổ hay sự chứng đạt Niết-bàn chỉ có thể hoàn thành được bằng
"không chấp mắc" hay giải thoát mình khỏi vướng mắc.
- Sự không vướng mắc => an tịnh (tranquillity) không đam mê (no-delight) không đến
không đi (no-coming-and-going) chết đi và tái sanh (dying-and-being-reborn) không còn đời
này đời sau và sự chuyển tiếp giữa chúng (no-here-and-no-there-and-in-between). Nói khác
đi, giải thoát khỏi chấp mắc sẽ làm cho giải thoát khỏi đau khổ trở nên hiện thực.
- Các mô tả này cho thấy rằng Niết-bàn chỉ có thể chứng đạt được khi có sự chuyển hóa tâm
một cách trọn vẹn từ những trạng thái bất thiện đến sự diệt tận các dòng chảy lậu hoặc của
tâm.
IV. NIẾT-BÀN SAU KHI CHẾT
- bị hiểu lầm nhiều nhất là vị trí sau khi chết(parammaraṇā) của bậc đã giác ngộ.
- Phật Nói Như Vậy 38 (Itivuttaka): “Thế nào là Niết-bàn vô dư y? Ở đây, một vị A-la-hán đã
diệt sạch các dòng lậu hoặc và phiền não (khīnāsavo), đã sống hoàn thành đời sống thánh
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thiện, thực hiện hoàn mãn các điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã chứng đạt mục đích,
chấm dứt được các trói buộc của tái hiện hữu, giải thoát bằng trí tuệ. Ở vị a-la-hán như vậy,
trong đời sống này, tất cả các cảm giác không còn tham luyến nữa, đã hoàn toàn bị dập tắṭ
Đây gọi là Niết-bàn vô dư y.”
- Không còn phải chịu cảnh trở thành hay tái hiện hữu, vì cảm giác hay kinh nghiệm giác
quan (vedayitāni) đã hoàn toàn dừng nghỉ (sītibhūtāni).
- D. III. 216; S. IV. 259: Giải thoát khỏi 3 đau khổ: a) đau khổ vật lý (dukkha-dukkhatā, khổ
khổ), b)đau khổ do thay đổi ngược chiều của sự vật (vipariṇāma-dukkhatā, hoại khổ), và c)
đau khổ do các thay đổi tâm lý gây ra (saṃkhāra-dukkhatā, hành khổ).
- Bậc giác ngộ đã chấm dứt hoàn toàn tham ái (taṇhā), chấp mắc (upādāna) và vô minh
(avijjā), những chất liệu của sanh tử.
- Đâu là tình trạng sau khi chết (parammaraṇā) của một bậc đã giác ngộ? a) Đoạn diệt hẳn, b)
Có sự tiếp nối hiện hữu, cùng một hình thái hay khác hình thái, c) Bậc giác ngộ sau khi chết
vượt khỏi mọi nạn vấn.
- M. I. 484-8: kinh dụ ngôn về lửa. Mười câu hỏi của Vacchagotta không được đức Phật trả lời
(avyākata // avyākṛta):
1. Như Lai tồn tại sau khi chết (Hoti Tathāgato parammaraṇā).
2. Như Lai không tồn tại sau khi chết (Na hoti Tathāgato parammaraṇā).
3. Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết (Hoti ca na ca hoti Tathāgato
parammaraṇā).
4. Như Lai chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết (N’eva hoti na na hoti
Tathāgato parammaraṇā).
=> Phật: "tất cả chúng đều ‘không thích hợp’ (na upeti) với tình trạng của bậc giác ngộ sau
khi chết.
- dụ ngôn về một ngọn lửa đã bị dập tắt (nibbuto aggi). Hướng tiêu mất của ngọn lửa đã tắt
cũng không truy ra được là phương đông, tây, nam hay bắc.
- Kinh Tập (Sutta-Nipāta) như sau: "Cũng như một ngọn lửa bị cơn gió thổi tắt không thể tính
toán được. Cũng vậy, vị A-la-hán thoát khỏi danh và sắc."
- M. I. 139-40: "Trong thế giới hữu hình này, này các tỳ-kheo, ta nói rằng Như Lai không thể
suy lường được (ananuvejjo)." Do Như Lai đã giải thoát khỏi năm nhóm nhân tính tâm vật lý
- S. I. 112: “Người đã từ bỏ mọi đo lường. Người đã chặt đứt dòng tham ái, ở đây, của danh
và sắc [nāma-rūpa]. . . Các thần linh và con người không thể truy ra được sự vận hành của
người ấy. Dù ở đời này, đời sau, trên các cõi trời hay dưới mặt đất.”
- Các lý luận logic (atakkāvacara) và các phương tiện nhận thức (pamāṇa//pramāṇa) đều trở
nên vô dụng hay không thể áp dụng được.
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- Anurādha Saṃyutta: Trong đời này, không thể hiểu biết được đức Như Lai qua chân lý và
thực tại" (saccato thetato anupalabbhiyamāne). "Thật là không thích hợp để tuyên ngôn về
tình trạng của Như Lai sau khi chết.
V. TIẾP XÚC VÀ CẢM GIÁC TRONG NIẾT-BÀN
- Niết-bàn = chấm dứt toàn bộ khối đau khổ (anto dukkhassa).
- D. III. 216: a) đau khổ gây ra từ thân xác (dukkha-dukkhatā, khổ khổ), b)đau khổ do thay đổi
ngược chiều của sự vật (vipariṇāma-dukkhatā, hoại khổ), và c) đau khổ do thay đổi tâm lý
(saṃkhāra-dukkhatā, hành khổ). => vẫn còn khổ thân.
- S. IV. 259: vắng mặt gốc rễ của lậu hoặc và phiền não là các đau khổ nội tâm (cetasikadukkha) và những nỗi sợ hãi.
- Phật Thuyết Như Vậy 38: Vẫn còn xúc giác, kinh nghiệm qua các cảm giác hạnh phúc
(sukha), đau đớn (dukkha), dễ chịu (manāpa) hay khó chịu (amanāpa) của thân.
- Người giác ngộ (arahat) không có phản ứng chấp trước. Hàng phàm phu (puthujjana) phản
ứng chấp thủ.
- Kinh Madhupiṇdika-sutta: Tiến trình kinh nghiệm phàm gồm (i) tiếp xúc (phassa) của các
cơ quan cảm giác (mắt, tai, mủi, lưởi, thân), đối tượng của chúng (màu sắc, âm thanh, mùi, vị,
vật xúc chạm) và các cảm giác phát sanh (các cảm giác thấy, nghe, ngủi, nếm, và nhận thức),
(ii) khái niệm hóa bắt nguồn từ cảm giác (vedanā) và chấm dứt ở khuynh hướng ý niệm hóa
giới hạn vào chủ thể, đối tượng và thời gian.
- M. I. 111-2: Do sự tiếp xúc của con mắt và vật thể màu sắc, nhận thức của con mắt (thấy)
phát sanh. Sự gặp nhau (saṃgati) của ba yếu tố này được gọi là tiếp xúc (phassa). Do có sự
tiếp xúc, các cảm giác (vedanā) phát sanh. Cái gì con người cảm nhận, con người có thể nhận
thức được. Cái gì con người nhận thức được, con người sẽ lý luận về (vitakketi). Cái gì con
người lý luận về, con người bị ám ảnh về khái niệṃ Cái con người bị ám ảnh một cách khái
niệm là nguồn gốc của số lượng các nhận thức và sự ám ảnh, những thứ dồn con người vào
các vật thể mà con mắt có thể nhìn thấy được, thuộc về quá khứ, hiện tại và vị lai. [Tương tự
với bốn nhóm nhân tính còn lại là cảm giác (thọ), ý niệm hoá (tưởng), vận hành tâm (hành) và
thức nhận biết (thức)].”
- Tránh các giải thích hay phản ứng cảm xúc về các điều kiện cũng như sự xuất hiện của thực
tại. Bất động trước các điều kiện và sự hiện hữu của các sự vật hiện tượng thông qua sự tiếp
xúc của các giác quan, đối tượng giác quan và các nhận thức phân biệt, con người trở thành
vô chấp, không vướng mắc.

74

- Tiếp xúc => phản ứng cảm xúc và chấp mắc cảm xúc => tham ái, chấp giữ và chiếm thủ
(upadhi), các đối tượng khoái lạc giác quan (kāmūpadhi), năm nhóm nhân tính tâm vật lý
(khandhūpadhi), đam mê (kilesūpadhi) và chủ ý (abhisaṃkhārūpadhīti).
- S. IV. 231: Tiếp xúc kéo theo sự ra đời của các loại cảm giác (vedanā), như cảm giác thân
thể (kāyika-vedanā) và cảm giác tâm (cetasika-vedanā) với ba phương diện: a) cảm giác hạnh
phúc (sukha-vedanā), b) cảm giác đau khổ (dukkha-vedanā) và c) cảm giác trung tính
(adukkhamasukha-vedanā).
- S. IV. 205: Người phàm: tham dục (rāga) nằm ở các cảm giác hạnh phúc (sukha-vedanā),
khuynh hướng không ưa thích hay từ bỏ nằm ở các cảm giác đau khổ (dukkha-vedanā), và
khuynh hướng vô minh nằm ngay các cảm giác trung tính (adukkhamasukha-vedanā).
- Cảm giác hạnh phúc => chấp thủ (ālaya / upādāna) về những sỡ hữu (upadhi). Các cảm giác
đau khổ => sân. Các cảm giác trung tính => thờ ơ và ngu muội. Như vậy, tham dục (rāga /
lobha), sân hận (dosa) và vô minh (moha) nằm trong nền tảng của các cảm giác, hạnh phúc,
không hạnh phúc, và trung tính.
- S. IV. 216: "cái gì được kinh nghiệm như một cảm giác luôn nối kết với đau khổ
(whatsoever is experienced as a feeling is associated with suffering).[ yaṃ kiñci vedayitaṃ
taṃ dukkhasminti]
- A. II. 6, 36: bậc giác ngộ đã làm chủ được tâm tư (cetovasippatta) và điều khiển được các
giác quan (samāhit indriyo), bằng hoạt động của tuệ tri về các sự vật như chúng đang là
(yoniso manasikāra, như lý tác ý).
- S. IV. 233: Bậc giác ngộ đã tuệ tri hoàn toàn được bản chất của cảm giác: hiện tượng cảm
giác (vedanā), sự xuất hiện của hiện tượng cảm giác (ayaṃ vedanāsamudayo), nguyên nhân
dẫn đến sự xuất hiện của cảm giác (ayaṃ vedanāsamudayagāminī), sự chấm dứt của cảm giác
(ayaṃ vedanānirodho ti), con đường dẫn đến sự chấm dứt của cảm giác (ayaṃ
vedanānirodhagāminī paṭipadāti), vị nguy hiểm của cảm giác (ayaṃ vedanāya ādīnavoti) và
sự xuất ly khỏi cảm giác (ayaṃ vedanāya nissaraṇanti).
- Khi cảm giác xuất hiện, tồn tại và biến mất một cách song hành với chánh niệm (sati), tỉnh
giác (sampajañña) và trí tuệ (paññā).[140]
- Trải qua các cảm giác đau đớn hay khó chịu của thân, bậc giác ngộ không cảm thấy đau khổ
tâm, không có tức tối, nhăn mặt, xoa đầu, đập ngực hay than thở.
- A. IV. 157; D. III. 260: Bậc giác ngộ đã khắc phục trọn vẹn thế giới nhị nguyên của kinh
nghiệm (aṭṭhalokadhamma) như: được (lābha) và mất (alābha); danh tiếng (yasa) và tai tiếng
(ayasa); khen (pasaṃsā) và chê (nindā); hạnh phúc (sukha) và khổ đau (dukkha).
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- Khi kinh nghiệm qua các cảm giác thân khổ: Cái này là vô thường (sā aniccā ti pajānāti),
không nên dính mắc vào cái này (anajjhositā ti pajānāti), cái này không phải là đối tượng để
thưởng thức (anabhinanditāti pajānāti).
- Udana 8, S. IV. 72: Bāhiya, ông phải huấn luyện bản thân như sau: trong cái được thấy chỉ
có sự (hành động) thấy; trong cái được nghe chỉ có sự nghe; trong cái được tưởng tượng chỉ
có sự tưởng tượng và trong cái được nhận thức chỉ có sự nhận thức."
VI. NHẬN THỨC TRONG NIẾT-BÀN
- Vbh. 373: Chuyển hóa nhận thức là đặc tính của bậc giác ngộ. Tất cả các bất thiện về nhận
thức và tâm lý như tham lam (lobha / rāga), sân hận (dosa), quan điểm sai lầm (diṭṭhi) và vô
minh (moha) đã hoàn toàn mất dạng trong bậc giác ngộ.
- S. V. 423: Kiến thức về sự nhận chân Niết-bàn = "bình minh của nhãn quan vô cấu và thanh
tịnh về thế giới hiện tượng" (virajam vītamalaṃ dhamma cukkhuṃ upapādi), và "sự xuất hiện
của mắt, của kiến thức, tuệ tri, trí tuệ và ánh sáng" (cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi).
- M. I. 10: Kiến thức về Niết-bàn = sự chứng đạt về thượng trí (nibbānassa sacchikiriyā
ñāyassa adhigamo), một nhãn quan xuất hiện từ hiện tượng mà trước nay chưa từng được biết
đến (pubbe ananussutesu dhammesu).
- M. I. 175: nhận thức của Niết-bàn = tuệ tri (aññā / ñāṇa / ñāya), kiến thức viên mãn
(pariññā), kiến thức hay tuệ tri cao cấp (abhiññā), trí tuệ (paññā) hoặc tuệ giác (vipassanā)
=> kiến thức về bản chất thật của các hiện tượng như chúng đang là (yathābhūtadassana/ñāṇa).
- Sn. 734: Trong Niết-bàn, hoạt động nhiễm trước của (viññāṇa) thức đã chấm dứt. => Không
sanh khởi của đau khổ.
- Chuyển hóa thức thức (viññāṇa) thành trí tuệ (paññā / aññā / ñāṇa / ñāṇadassana).
- D. II. 63: Trong luân hồi, thức (viññāṇa) vào thai mẹ, tạo sự sanh khởi của tâm-vật-lý
(nāma-rūpa). Trong Niết-bàn, thức không thể hình thành được hoặc an nghỉ (viññāṇaṃ
attham agamā), => không có tiến trình nghiệp.
- Chuyển trí = giải thoát tâm khỏi các lậu hoặc (āsavehi cittāni vimucciṃsu). Khi tâm được
thoát khỏi các lậu hoặc, nội dung của tâm sẽ trở thành tuệ giác (ñāṇa) hay trí tuệ (paññā), một
loại kiến thức về sự được giải thoát: "trong giải thoát, tuệ tri sau đây phát sanh "ta đã giải
thoát" (vimuttasmiṃ vimuttamhīti ñānaṃ hoti)."
- M. I. 292: Xá-lợi-phất (Sāriputta): thức phân biệt (viññāṇa) có thể hiểu được (pariññeyya),
trong khi trí tuệ (paññā) thì cần phải vun trồng (bhāvetabba).
- Visṃ 369-70: Phật Âm (Buddhaghosa): trí tuệ là trạng thái chuyển hóa cao cấp của ý niệm
hóa / tưởng (saññā) và thức phân biệt (viññāṇa).[175] Trí tuệ được định nghĩa là loại tuệ tri
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cao cấp toàn diện (abhiññā), kiến thức viên mãn (pariññā), kiến thức và nhãn quan (ñāṇadassana) và sự loại trừ hay xóa bỏ u mê (pahāṇa).
- Trí tuệ là kiến thức của sự nhìn sự vật như chúng đang là (yathābhūta-dassana), một phương
tiện dẫn đến sự chấm dứt các lậu hoặc (āsavakkhaya) và chứng đạt giác ngộ (bodhi).
- Với thế giới nội tại, thức phân biệt của bậc giác ngộ không có hình thành (ajjhattaṃ
asaṇthitaṃ).
- Bậc giác ngộ không còn chạy theo bốn cấp độ thiền của thế giới sắc thể (rūpajjhānāni),
không còn bị sự thỏa mãn về bốn cảnh giới thiền này trói buộc và không bị các sợi dây thỏa
mãn về chúng trói lại.
- Bậc giác ngộ không còn bị khuấy động và không vướng mắc vật gì (anupādāya na
paritaseyya).
- S. IV. 72: Trong kiến thức Niết-bàn thế giới thực tại được nhìn thấy bằng những cái "đơn
thuần" (matta // mātra) "trong những cái được thấy chỉ đơn thuần là sự thấy; trong những cái
được nghe chỉ đơn thuần là sự nghe; trong những cái được tưởng tượng chỉ đơn thuần là sự
tưởng tượng và trong những cái được nhận thức chỉ đơn thuần là sự nhận thức."
- M. IV. 23: Ở thiền thứ tư (catuttha-jhāna) => (i) bốn cấp độ thiền của thế giới vô sắc
(arūpajjhānāni), (ii) năm thần thông (pañcābhiññā), và (iii) ba tuệ giác (tevijjā, tam minh)
hay sáu tuệ giác hay lục thông (cha -abhiññā). => ứng dụng tâm vào tuệ tri về sự chấm dứt
các dòng chảy lậu hoặc (āsavānaṃ khyaññāṇāya cittaṃ abhininnāmesiṃ).
- Với cái thấy như vậy và cái biết như vậy (thus knowing and thus seeing), tâm của hành giả
sẽ giải thoát khỏi các dòng chảy lậu hoặc của ái dục (kāmāsavo), của tái hiện hữu (bhavāsavo)
và của vô minh (avijjāsavo).
- M. IV. 23: Kiến thức tuệ tri "đây là giải thoát" xuất hiện trong tâm trí của bậc giải thoát:
"sanh đã tận, đời sống thánh thiện đã thành, việc cần làm đã làm và không còn trạng thái sanh
tử nữa".
- D. III. 281; A. III. 19: "Sau khi diệt trừ tận gốc rễ của các lậu hoặc, hành giả bước vào và an
trú sự giải thoát của tâm (ceto-vimuttiṃ) và giải thoát nhờ trí tuệ (paññā-vimuttiṃ), vốn thoát
khỏi các lậu hoặc và có thể được chứng nghiệm ngay trong đời sống này."
VII. NIẾT-BÀN VÀ TRẠNG THÁIKHÔNG CÒN CẢM GIÁC VÀ NHẬN THỨC
- Bà-la-môn: Đánh đồng Niết-bàn với diệt thọ tưởng định (saññāvedayitanirodha, hay còn
được viết tắt là nirodha-samāpatti).
- Sự vắng mặt trọn vẹn các cảm thọ và nhận thức không phải là Niết-bàn, mặc dù có vài sự
giống nhau giữa hai trạng thái này.
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- Trong Niết-bàn dòng chảy tham ái (taṇhā) đã vĩnh viễn khô cạn, trong khi trong trạng thái
vắng mặt cảm giác và nhận thức, dòng tham ái chỉ tạm thời vắng bóng và còn tùy thuộc vào
thời gian (time-bound) và điều kiện (condition-bound).
- Niết-bàn là sự diệt trừ trọn vẹn các dòng chảy tham ái (taṇhā), trong khi đối với trạng thái
vắng mặt cảm thọ và nhận thức, tham ái còn chân đứng trong các cảm giác (vedanā) và nhận
thức (saññā), và điều này kéo theo rằng tham ái tạm thời không hiện hữu trong sự vắng mặt
của cảm giác và nhận thức nhưng khi cảm giác và nhận thức xuất hiện, tham ái vẫn còn hiện
hữu.
- Trong diệt thọ tưởng: vắng mặt cảm giác và nhận thức chỉ có thể được kinh nghiệm bằng
thân thể hay đó là kinh nghiệm của thân thể (kāyena sacchikaraṇīyā dhammā), trong khi Niếtbàn được cảm chứng bằng tâm trí tuệ (paññā).
- Trong diệt thọ tưởng: kinh nghiệm giác quan như hạnh phúc (sukha), đau khổ (dukkha), dễ
chịu (manāpa) hay khó chịu (amanāpa) hoàn toàn tan biến, bởi do không còn sự tiếp xúc
(phassa) đối với ý thức về thế giới ngoại tại.
- Người chứng đạt Niết-bàn vẫn phải trải qua thế giới cảm giác với sự chánh niệm (sati) và trí
tuệ (paññā) về bản chất vô thường, vô ngã, vị ngọt và vị xuất ly của chúng, và do vậy, bậc
giác ngộ trở nên bất động trước thế giới giác quan hay kinh nghiệm.
- Trong Niết-bàn tất cả các hoạt động của thân, tâm và lời vẫn tiếp tục diễn tiến với sự chánh
niệm (sati), tỉnh giác (sampajañña) và trí tuệ (paññā) và hoàn toàn không có vướng mắc
(ālaya) hay chấp trước (upādāna).

14. CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Thích Nhật Từ
Khái niệm con đường (magga // mārga)
- Niết-bàn có hiện hữu, con đường dẫn đến Niết-bàn cũng có hiện hữu và Như Lai hiện hữu với tư cách là người
chỉ con đường Niết-bàn đó. Như Lai chỉ là bậc chỉ đường." (Ṃ ĪI. 6; MLS. ĪI. 56; Trung Bộ Kinh ĪI. 115f).

- Đường được Phật khám phá (pubbe ananussutesu dhammesu) chấm dứt toàn bộ khối đau
khổ (dukkha-nirodha-gāminī-paṭipadā) và nguyên nhân của chúng (samudaya) là con đường
thánh gồm tám yếu tố (ariya-aṭṭhaṇgika-magga // ārya-aṣṭāṇga-mārga).
- Khái niệm "thánh" (ariya // ārya) = cao thượng, cao quý, tôn quý, có thể đưa hành giả đến
được đích giác ngộ (bodhi) hay giúp cho hành giả tự chuyển hóa mình từ tình trạng người
phàm (puthujjana) thành một bậc tỉnh thức (Arahant).
- D. II. 290: Đây là con đường duy nhất (ekāyano aya'm maggo) dẫn đến sự thanh tịnh
(suddhi) cho các chúng sanh, đạt đến trí tuệ cao siêu (abhiññā), sự giác ngộ trọn vẹn
(sambodha) và giải thoát toàn triệt (nibbāna).
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- S. V. 421: Con đường này được gọi là "trung đạo" (majjhimā paṭipadā) vượt lên trên khỏi
hai cực đoan (ubho ante anupagamma) của lối sống khổ hạnh ép xác hay trừng phạt thân thể
(attakilamathānuyoga) và quá tham đắm khoái lạc thân xác (kāma-sukhallikānuyoga).
- Con đường giải thoát = trung đạo của đời sống đạo đức (dhammacariya) hay đời sống cao
thượng (brahmacariya), dẫn đến nhãn quan, trí tuệ, tuệ giác, an tịnh và giác ngộ.
- M. I. 301: Con đường (paṭipadā / magga) này bao gồm ba nhóm yếu tố (tayo kkhandhā) hay
ba đào luyện cao thượng (tividhā sikkhā / tisso sikkhā), đó là, nhóm hành vi đạo đức
(sīlakkhandhena), nhóm thực hành thiền định (samādhikkhandhena) và nhóm trí tuệ
(paññākkhandhena).
- Tiếp đầu ngữ "chánh" (sammā // samyak) là các hợp phần của chân lý không thể phủ định
mà còn dẫn đến sự chứng đạt giác ngộ viên mãn (sammā-sambuddhi).
1. QUAN ĐIỂM CHÂN CHÁNH (SAMMĀDIṭṭHI // SAMYAGDṛṣṭI)
- Tăng. I. 340: Quan trọng nhất của các động cơ thiện (kusalamūla), như mặt trời bình minh
=> kéo theo 7 chánh còn lại.
- A. I. 129: Từ đạo đức, = người có hai mắt (tầm nhìn) toàn hảo, có thể nhìn thấy rõ và phân
biệt thiện (kusala), ác (akusala), trắng đen, đúng sai, lợi và bất lợi. Xem trắng là trắng, đen là
đen.
- Thế gian (lokiya): tuệ tri về kết quả đạo đức của bố thí, rộng lượng, cúng dường, hy sinh,
cũng như kết quả đạo đức của những hành động có chủ ý trong đời này và đời sau. => thu
thập công đức (puñña-bhāgiya).
- Siêu thế (lokuttara): tuệ tri về bốn chân lý cao thượng, đánh giá cao về giá trị của trí tuệ
(paññā), các tuệ căn quan trọng khác (paññindriya) và nói chung năng lực của tuệ giác
(paññā-pala).
- D. II. 312: Tuệ tri về bốn chân lý thánh và mọi sự vật hiện tượng dưới bốn chân lý không thể
phủ bác hay thay đổi này gồm khổ đau (dukkha), chấp thủ (upādāna) và 12 mắc xích duyên
khởi tương thuộc (paṭicca-samuppāda).
- S. V. 144: Kiến thức về bản chất thật của mọi hiện hữu như chính chúng là (yathābhūtadassana/ñāṇa).
- A. III. 438: Chánh kiến là sự nhận chân được bản chất không thường còn (anicca), không
thực thể (anattā) và không thoả mãn (dukkha) của năm nhóm nhân tính (pañcakkhandha) và
mọi sự vật hiện tượng (dhammā) trong đời này (loka).
- S. IV. 2: Người chánh kiến sẽ không bao giờ rơi vào một trong ba hình thái ngộ nhận bản
ngã (sakkāya-diṭṭhi): "cái này là của tôi" (eta'm mama), "cái này là tôi" (eso ham asmi) và "cái
này là bản ngã của tôi" (eso me attā).
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2. TƯ DUY CHÂN CHÁNH(SAMMĀSA"NKAPPA // SAMYAKSAKALPA)
- A. III. 446: tư duy chân chánh (sammāsa"nkappa) = "tưởng chân chánh" (sammā-vitakka).
- A. III. 446: Trái ngược lại với tính tiêu cực của tư duy tà (ti-akusala-vitakka // tayoakusalasa"nkappā), như là sự nghĩ về khoái lạc giác quan (kāma-vitakka / sa"nkappa), những
suy nghĩ chứa đầy sân hận và ác cảm (byāpāda-vitakka / sa"nkappa), hay những tư duy mang
tính ác độc, bạo động, huỷ diệt (vihi'msā-vitakka / sa"nkappa).
- Không kéo theo sự chấp thủ (ālaya/upādāna), về cảm xúc hay nhận thức, dù nhiều hay ít.
- Thế gian, có ba tư duy chân chánh (ti-kusala-vitakka / tisso-kusala-saññā): tư duy về sự xả
bỏ (nekkhamma-vitakka / sa"nkappa), tư duy thoát khỏi sân hận (abyāpāda-vitakka /
sa"nkappa), và tư duy không hảm hại (avihi'msā-vitakka / sa"nkappa).
- M.III. 73: Siêu thế, tư duy chân chánh là sự lý luận logic (takka), sự phản ánh (vitakka), là
khái niệm (sa"nkappa), là sự tập trung trọn vẹn (appanāvyappanā), là sự ứng dụng của tâm
(cetaso abhinīhāro) nói chung là các tư duy cao thượng, không có bóng dáng của lậu hoặc và
nó không được sử dụng cho mục tiêu tích tụ công đức cho đời sau, mà chủ yếu là dẫn đến sự
diệt trừ trọn vẹn các nguồn gốc bất thiện.
3. LỜI NÓI CHÂN CHÁNH (SAMMĀVĀCĀ // SAMYAGVĀK)
- Tư duy đúng => lời nói hay phán đoán (vācā) đúng (taccha / bhūṭa) và thích hợp (anukūla).
- Quan trọng giao lưu, tiếp xúc và quan hệ xã hội.
- M. I. 393-6: 2/6 loại phán đoán có giá trị. Liên hệ (i) chân lý / đúng (taccha / bhūta) hay phi
chân lý / không đúng (ataccha / abhūta), (ii) liên hệ đến mục đích (atthasa'mhita) hay không
liên hệ đến mục đích (anatthasa'mhita), (iii) được người nghe đồng ý (piya / manāpa) hay
không đồng ý (apiya / amanāpa).
(1). Sai hướng đến mục đích -- không đồng ý -- không tuyên bố
(2). Đúng -- không hướng mục đích -- không đồng ý -- không tuyên bố
(3). Đúng -- hướng đến mục đích -- không đồng ý -- tuyên bố
(4). Sai không hướng mục đích -- đồng y 魭 không tuyên bố
(5). Đúng không hướng mục đích -- đồng ý -- không tuyên bố
(6). Đúng hướng đến mục đích -- đồng ý -- tuyên bố
- Ṃ III. 73: Tránh bốn loại tuyên bố sai lầm hay không có lợi (cattāro-anariyavohāra), đó là
sự nói dối (musāvādo), nói lời chi rẽ (pisuṇā-vācā), nói lời hung dữ (pharusā-vācā) và nói lời
vô ích (samphappalāpa).
- Ṃ I. 161: “Khi các vị tập hợp lại với nhau, có hai việc cần làm là, một là nói đúng với chánh
pháp và hai là giữ sự im lặng của bậc thánh."
4. HÀNH VI CHÂN CHÁNH (SAMMĀKAMMANTA // SAMYAKKARMĀNTA)
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- Hành vi (kamma // karma) như hệ quả của tâm (citta) là thai nghén, từ đó các chúng sanh
được sanh ra (kamma-yoni).
- S. I. 62: Có sự chủ ý (cetanā) chỉ đạo, hành vi được thể hiện qua lời nói (vācā) và hành động
(kamma). Hành động do đó là kẻ đã tạo dựng nên thế giới (loka), năm nhóm nhân tính tâm vật
lý (kkhandha) và các kinh nghiệm giác quan.
- Ṃ I. 206: Có ba hình thái của hành vi (ti-kamma // trīṇi-karmāṇi): a) hành động thân (kāyakamma // kāya-karma'm), b) hành động lời nói (vacī-kamma // vākharma'm), c) hành động
tâm (mano-kamma // manokarma'm).
- Hành động thiện hay công đức (puñña/kusala-kamma // puṇya-karma), hành động ác hay
phi công đức (apuñña/akusala-kamma // apuṇya-karma) và hành vi bất động (aniñjyakarma).
- Hành vi xấu ác của thân (micchā /akusala-kāyakamma) = giết hại (pāṇātipāta), trộm cướp
(adinnādāna) và tình dục phi pháp (kāmesumicchācāra).
- Hành vi xấu ác của lời (micchā /akusala-vacīkamma) = nói sai sự thật (musāvāda), lời nói
chia rẽ (pisuṇāvācā), lời nói hung dữ (pharusavācā) và hý luận (samphappalāpa).
- Hành vi xấu ác của tâm ý (micchā / akusala-manokamma) bao gồm sự tham lam (abhijjhā),
sân hận (byāpāda) và quan điểm sai lầm (micchā-diṭṭhi).
- Phật giáo phê phán các hình thức phủ nhận trách nhiệm đạo đức và tự do ý chí. Chủ nghĩa số
phận an bài (niyativāda) cũng như chủ nghĩa phi nhân, phi duyên (ahetuappaccayavāda /
adhiccasamuppannavāda) = quan điểm sai lầm, có hại cho đạo đức nhân sinh và sự phát triển
đạo đức xã hội.
- Tự do ý chí (cetanā) đóng vai trò quan trọng nhất trong đạo đức và kinh nghiẹm nhân sinh.
Bản chất của hành vi chân chánh (sammā kammanta), có thể được xác định tùy thuộc vào tự
do ý chỉ hay sự chủ ý (cetanā) của người thực hiện cũng như kết quả (vipāka) đạo đức mà nó
mang lại.
5. LẬP NGHIỆP CHÂN CHÁNH
- Nghề nghiệp chân chánh (sammā-ājīva) phù hợp với luật pháp và đạo đức.
- Bao gồm các phương tiện sinh nhai không đem lại các kết quả xã hội tồi tệ, xấu xa, về
phương diện đạo đức và nhận thức.
- A. III. 111: Không liên hệ đến lừa đảo, dối trá, luồn cúi, dấu diếm, bỏn xẻn, tham lam không
đáy được xem là các phương tiện sinh nhai bất chánh (micchā ājiva).
- A. III. 208: các nghề buôn bán vũ khí (sattha vaṇijjā), buôn bán người (satta vaṇijjā), buôn
bán động vật (ma'msa vaṇijjā), buôn bán rượu và các kích thích tố có hại cho sức khoẻ và tâm
trí (majja vaṇijjā), và các chất độc nói chung (visa vaṇijjā), đều là các kế sanh nhai bất thiện
mà người Phật tử cần phải xa lánh.
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- Đạo Phật không khuyến khích quan điểm "tồn tại để thương mãi," => cạnh tranh ác độc và
thủ đoạn.
6. NỖ LỰC CHÂN CHÁNH
- Nỗ lực chân chánh (sammā-vāyāma) = chấm dứt các quan niệm sai lầm (micchā diṭṭhi), tư
duy sai lầm (micchā sa"nkhappa), lời nói bất thiện (micchā vācā), hành vi sai trái (micchā
kamanta), nghề nghiệp xấu ác (micchā ājīva), ý thức sai lệch (micchā sati) thiền định tà vạy
(micchā samādhi).
- D. II. 120: Nỗ lực hướng đến và hoàn thiện đời sống đạo đức (dhammacariya), đời sống
thánh thiện (brahmacariya) hay đời sống không còn đau khổ.
- a) Nỗ lực ngăn ngừa (sa'mvara-padhāna) cảnh giác, cẩn trọng. Huấn luyện các quan năng cảm giác
và làm chủ chúng.
- Không nắm bắt tướng chung và tướng riêng khi sáu giác quan tiếp xúc.
b) Nỗ lực từ bỏ (pahāna-padhāna) tư duy về khoái lạc giác quan (kāma-vitakka / sa"nkappa), tư duy
đầy dẫy sân hận và hiềm thù (byāpāda-vitakka / sa"nkappa), và tư duy bạo động và sát hại

(vihi'msā-vitakka / sa"nkappa).
c) Nỗ lực phát triển (bhāvanā-padhāna) là năng lực hay ý chí vun bồi các động cơ thiện
chưa được phát khởi từ bảy yếu tố giác ngộ (satta-bojjha"nga // sapta-bodhya"ngāni), đó là,
chánh niệm (sati-sambojjha"ngo // sṃrti-bodhya"ngā), phân biệt chánh tà (dhammavicayasam-bojjha"ngo // dharma-pravicaya-bodhya"ngā), nỗ lực (viriyasam-bojjha"ngo //
vīrya-bodhya"ngā), hỷ (pītisam-bojjha"ngo // prīti-bodhya"ngā), khuynh an thân tâm
(passadhisam-bojjha"ngo // prasrabdhi-bodhya"ngā), định (samādhisam-bojjha"ngo //
samādhi-bodhya"ngā), và xả trước các biến cố trong đời (upekkhāsam-bojjha"ngo // upekṣābodhya"ngā).
d) Nỗ lực duy trì (anurakkhanā-padhāna) đối tượng thiền định có lợi ích và thiện ích
(bhaddaka'm samādhi-nimitta'm) bằng sự nhận thức hay quán tưởng (saññā) các sự kiện thật
ghê rợn, như đầu sọ hay thây ma.
- A. II. 16: Trọng tâm của những nỗ lực này được dựa trên sự ly tham (virāganissita), hướng
đến sự chấm dứt (nirodhanissita) và kết thúc ở thiện ích (vossaggapariṇāmi).
7. CHÁNH NIỆM (SAMMĀSATI // SAMYAKSṂRTI)
- Sammāsati không chỉ đơn thuần là sự ý thức hay tập trung, mà là sự "ý thức và tập trung
chân chánh," sự ý thức về đối tượng nội tại và ngoại tại một cách không chấp trước và vướng
dính.
- Nó là tiến trình của quan sát và phản ánh (anupassanā) về thế giới của các kinh nghiệp giác
quan và năm nhóm nhân tính không có liên hệ đến các hoạt lý luận, đánh giá và phân biệt.
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- M I. 56: ý thức về các hoạt động của thân một cách không vướng mắc (kāyānupassanā, thân
quán), về các cảm giác (vedanānupassanā, thọ quán), về tâm (cittānupassanā, tâm quán) và
các ý niệm (dhammānupassanā, pháp quán).
- Ý thức hiện tại về thế giới của kinh nghiệm giác quan, dựa trên mấu chốt hiện tại, loại bỏ
các khuynh hướng của chủ nghĩa quá khứ và chủ nghĩa tương lai.
- Đường duy nhất dẫn đến sự thanh tịnh của các chúng sanh, để vượt thoát khỏi các sợ hãi và
lo âu, để chấm dứt khối đau khổ, để chứng đạt con đường hạnh phúc siêu tuyệt (nibbāna).
- Chánh niệm về thân (kāyānupassanā) bao gồm sự ý thức về hơi thở ra vào (ānāpāna-sati),
về các tư thế của thân (caturriyāpathā), về cách hình thành thân (paṭikkūla-manasikāra), về
hợp phần của thân (dhātu-manisikāra) về sự tan rã của thân (navasīvathikāya). => Không
được xem là "cái này là của tôi" (eta'm mama), "cái này là tôi" (eso’ ham asmi) và "cái này là
bản ngã của tôi" (eso me attā).
- Chánh niệm về cảm giác (vedanānupassanā) là để nhằm hiểu được bản chất sanh khởi
(udaya) và hoại diệt (vaya) của các cảm giác, hạnh phúc, đau khổ và trung tính, để chặn đứng
các phản ứng tình cảm vướng mắc vào chúng. Nhờ sự chánh niệm về chúng chỉ như là các
cảm giác đơn thuần, chúng ta giải thoát khỏi chấp mắc (upādāna) hay tham dục (lobha/rāga)
đối với các cảm giác hạnh phúc hay dễ chịu, hay sự đàn áp (dosa) đối với các cảm giác đau
khổ hay khó chịu hoặc trạng thái vô minh (moha) trước những cảm giác trung tính.
- Chánh niệm về tư duy (cittānupassanā) là nhận thức về bản chất của tư duy và sự xuất hiện
của chúng như chúng là. Đó là sự phản ánh khách quan đúng với bản chất thật của sự vật:
xem tham dục (rāga) là tham dục, không tham (vīta-rāga) là không tham, sân (dosa) là sân,
không sân (vīta-dosa) là không sân, si (moha) là si, vô si (vīta-moha) là vô si v.v. . .
- Chánh niệm về ý niệm trong tâm (dhammānupassanā) là sự nhận thức về tâm trong mối
liên hệ với sự vắng mặt của năm trói buộc (pañca nīvaraṇāni, ngũ kiết sử), về sự xuất hiện
của các trói buộc này cũng như sự tiếp nối và hoại diệt của chúng. Đó là sự chánh niệm về sự
có mặt hay vắng mặt của ham muốn khoái lạc giác quan (kāmachanda // kāmachanda.h),
hiềm hận (byāpāda // vyāpāda.h), hôn trầm và thùy miên (thīna-middha // styānamiddha.h),
trạo cử(uddhaca-kukkucca // auddhatyakaukṛtya.h), và nghi hoặc (vicikicchā //vicikitsā).
- Vị ấy cũng chánh niệm về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ (sati-sambojjha"ngo // sṃrtibodhya"ngā) là, phân biệt chánh tà (dhamma-vicayasam-bojjha"ngo // dharma-pravicayabodhya"ngā), tinh tấn (viriyasam-bojjha"ngo // vīrya-bodhya"ngā), hỷ (pītisam-bojjha"ngo //
prīti-bodhya"ngā), khuynh an thân và tâm (passadhisam-bojjha"ngo // prasrabdhibodhya"ngā), định (samādhisam-bojjha"ngo // samādhi-bodhya"ngā), và xả trước những biến
cố của đời (upekkhāsam-bojjha"ngo // upekṣā-bodhya"ngā).
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8. CHÁNH ĐỊNH (SAMMĀSAMĀDHI // SAMYAKSAMĀDHI)
- Chánh định (sammāsamādhi) quyết định sự chứng đạt hạnh phúc tối thượng (nibbāna), được
định nghĩa là sự chuyên nhất của tâm (cittass ekaggatā) trong các đối tượng thiền quán.
- Tập trung của tâm về các chủ đề thiền định để làm cho tâm được định tĩnh, không giao động
trước mọi cảnh vật. Chánh định được dùng đồng nghĩa với thuật ngữ an chỉ (samatha) hay
phát triển về sự an chỉ (samatha-bhāvanā).
- Định thiện (kusala) và bất thiện (akusala) tùy theo mục tiêu của nó thuộc chân chánh
(sammā) hay không chân chánh (micchā). Định trong các động cơ bất thiện được gọi là tà
định (micchā samādhi), trong khi định về các trạng thái thiện của tâm được gọi là chánh định
(sammā samādhi).
- Chuyên nhất của tâm không phải được ứng dụng vào mọi đối tượng, nhưng chỉ ứng dụng
với cái thiện (kusala-cittass ekaggatā), vốn có thể giúp tâm trở nên định tĩnh, và chứng đạt trí
tuệ và giác ngộ.
- Chánh định sẽ tiếp tục phát triển và dẫn đến sự chứng đắc trí tuệ viên mãn (sammā-ñāṇa) và
giải thoát toàn triệt (sammā-vimutti).
- Định sơ khởi (parikamma-samādhi), hay còn gọi là sự chuyên nhất của tâm về các đối tượng
thiền định. Định phát triển định thẳng tiến (upacarā-samādhi), ở đây năm triền cái (pañca
nīvaraṇāni) được xoá sạch. Định trọn vẹn (appanā-samādhi), trạng thái thanh tịnh tâm tuyệt
đối.
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