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MỞ ĐẦU 
 
 
 
Møc Çích chân chính cûa ngÜ©i tu PhÆt là 

cÀu giác ng¶, giäi thoát. NhÜng giác ng¶ cái gì?  
Giäi thoát ai?  Và tåi sao phäi giäi thoát? 

Chúng ta kh° nên cÀu giäi thoát?  NhÜng ai 
làm chúng ta kh° và ai giam gi» chúng ta?  NgÜ©i 
Ç©i làm chúng ta kh°, cu¶c Ç©i giam gi» chúng ta 
chæng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta kh°, và 
cÛng chính cái Ta giam gi» chúng ta trong luân 
hÒi sinh tº. Vì n‰u không có Ta thì ai chÎu kh°, 
không có Ta thì ai sinh, ai tº? 

Chúng sinh Çau kh°, trôi læn trong sinh tº 
luân hÒi cÛng chÌ vì cái Ta, cho cái Ta có thÆt rÒi 
bám víu vào nó. Trong Çåo PhÆt g†i Çây là bŒnh 
chÃp Ngã. Khi cæn bŒnh này h‰t thì sinh tº không 
còn, g†i là giäi thoát. MuÓn khÕi bŒnh, ÇiŠu trÜ§c 
tiên là phäi š thÙc ÇÜ®c mình có bŒnh, sau Çó 
m§i Çi tìm thuÓc. ThuÓc trÎ bŒnh chÃp Ngã chính 
là giáo lš Vô Ngã, bàng båc trong các b¶ kinh 
Nikaya và A Hàm (Agama). PhÆt giáo ñåi thØa 
chuyên nói vŠ tánh Không, trong Çó có hai loåi: 
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Ngã Không và Pháp Không. Ngã Không cÛng 
chính là Vô Ngã.  

Thông thÜ©ng, Ç‹ trÎ bŒnh chÃp Ngã chúng 
ta hay nói Ç‰n phÜÖng pháp phá Ngã. Khi bÎ 
ngÜ©i khác m¡ng chºi, Çánh ÇÆp mà không phän 
Ùng, nhÎn nhøc, cÓ g¡ng thän nhiên coi nhÜ 
không thì ÇÜ®c g†i là phá Ngã. NhÜng phÜÖng 
pháp này không ÇÜ®c bäo Çäm cho l¡m, vì nhiŠu 
khi bŠ ngoài nhÎn nhøc nhÜng bên trong rÃt b¿c 
tÙc  ho¥c n‰u không b¿c tÙc thì cái Ngã së nói: 
‘Ta là ngÜ©i nhÎn nhøc hay nhÃt !’ và nhÜ th‰ cái 
Ngã không bÎ phá chút nào mà låi tæng trÜªng 
thêm. ñiŠu cÀn làm là hi‹u rõ Vô Ngã và tu tÆp 
Vô Ngã. Vô Ngã không nh»ng vØa là nŠn täng 
vØa là møc tiêu chÙng Ç¡c cûa các bÆc A La Hán, 
mà cÛng là nŠn täng cho hành giä tu tÆp Không 
tánh cûa ñåi thØa BÒ tát. 

Trong tÆp sách này, tôi së nói sÖ vŠ Vô Ngã 
qua bÓi cänh cûa TÙ DiŒu ñ‰ và sau Çó, møc 
Çích chính là gi§i thiŒu Ç‰n bån Ç†c hai phÜÖng 
pháp tu tÆp Vô Ngã: phÜÖng pháp thÙ nhÃt dùng 
biŒn chÙng pháp cûa Trung Quán, phÜÖng pháp 
thÙ hai là pháp thiŠn TÙ NiŒm XÙ. 
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Vì không phäi tri‰t gia hay h†c giä mà chÌ là 
m¶t du tæng tÀm Çåo nên l©i lë trong Çây së 
không ÇÜ®c væn hoa cho l¡m. Kính xin các bÆc 
cao minh thåc ÇÙc hoan h› lÜ®ng thÙ cho. 

Mong r¢ng tÆp sách này së Çem låi l®i ích 
cho m†i Ç¶c giä và hành giä. 

 
…n vân l¶, tháng 3 næm 1990 
Thích Trí Siêu 
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KHỔ 
 
 
 
TÙ DiŒu ñ‰ là bÓn chân lš ÇÜ®c PhÆt thuy‰t 

minh, b¡t ÇÀu b¢ng Kh° ñ‰, rÒi TÆp ñ‰, DiŒt ñ‰ 
và k‰t thúc b¢ng ñåo ñ‰. Kh° là m¶t th¿c tåi, dù 
ta có š thÙc ÇÜ®c hay không thì bän chÃt cûa 
cu¶c Ç©i vÅn là Çau kh°. Có m¶t sÓ ngÜ©i d¿a 
trên lš duy tâm, duy thÙc cûa Çåo PhÆt, bäo r¢ng 
sÜ§ng kh° ÇŠu do tâm, nghïa là n‰u tâm nghï 
sÜ§ng thì së sÜ§ng, cho là kh° thì së kh°, chung 
quy tâm nghï gì thì s¿ vÆt së là nhÜ th‰. N‰u bån 
Ç†c cÛng nghï nhÜ trên thì khi Çau ræng bån hãy 
thº nghï sÜ§ng xem, ræng có h‰t Çau không? Lºa 
nóng, nhÜng bån cÙ nghï là mát và thò tay vào 
lºa xem tay bån có bÎ ÇÓt cháy không? 

SÜ§ng kh° ÇŠu do tâm, có nghïa là hiŒn 
th©i chúng ta sung sÜ§ng hay kh° Çau Çó là k‰t 
quä cûa nh»ng hành Ç¶ng quá khÙ, trong Çó tâm 
là chû nhân tác nghiŒp. TØ lúc tâm khªi niŒm cho 
Ç‰n khi th† lãnh quä báo, phäi träi qua m¶t th©i 
gian tuân theo luÆt nhân duyên quä. Duy tâm 
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không nên hi‹u là tâm vØa nghï gì thì liŠn có cái 
Çó. N‰u Çúng nhÜ vÆy thì khi bøng Çói, bån hãy 
nghï t§i m¶t cái bánh xem nó có hiŒn ra trÜ§c 
m¥t bån hay không? 

Kh° là m¶t th¿c tåi, bän chÃt cûa cu¶c Ç©i 
là Çau kh°, ngÜ©i tu PhÆt cÀn phäi nhÆn rõ ÇiŠu 
này. ñÙc PhÆt xÜa kia vì sao låi r©i bÕ cung ÇiŒn 
xuÃt gia tìm Çåo?  Bªi vì Ngài chÙng ki‰n cái kh° 
già, bŒnh, ch‰t. Không có kh° thì không có Çåo 
PhÆt. ThÃy và nhÆn ÇÎnh rõ kh° không phäi Ç‹ 
khóc mà Ç‹ tìm ÇÜ©ng thoát kh°. 

Có m¶t sÓ ngÜ©i thÃy kh°, bi‰t mình kh°, 
nhÜng låi không tìm ÇÜ©ng thoát kh°, vì lÀm cho 
Çó là m¶t ÇÎnh nghiŒp, m¶t quä báo cûa nghiŒp 
quá khÙ không th‹ tránh khÕi nên nhÅn tâm chÎu 
Ç¿ng, chÎu trä nghiŒp. NhÜng xÜa kia, ai Çã trói 
bu¶c ta vào cu¶c Ç©i Ç‹ rÒi nay ta ngÒi ch© giây 
kia t¿ ÇÙt ?  ñåo PhÆt dåy TØ Bi nhÜng cÛng dåy 
Hùng L¿c. Chúng ta kh° vì xÜa kia Çã tåo nhân 
xÃu, nhÜng Ç©i này chúng ta không ÇÜ®c thø 
Ç¶ng ngÒi ch© cho nghiŒp h‰t, mà phäi chû 
Ç¶ng, ÇÙng lên tìm ÇÜ©ng giäi thoát, phäi có 
hùng l¿c ch¥t ÇÙt nghiŒp cÛ. Ch¥t m¶t lÀn chÜa 
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xong, phäi ch¥t n»a, ch¥t hoài, Ç‰n khi nào ÇÙt 
m§i thôi. 

Kh° không phäi ÇÜ®c bi‰t m¶t lÀn, hay 
quán chi‰u m¶t lÀn rÒi Ç‹ qua m¶t bên. Kh° cÀn 
ÇÜ®c quán chi‰u thÜ©ng xuyên ngay nÖi bän 
thân, hoàn cänh và s¿ vÆt. NgÜ©i tu Çåo thÃy rõ 
Kh° nhiŠu chØng nào thì chí nguyŒn giäi thoát së 
mãnh liŒt chØng nÃy. 

Kh° là gì?  Ÿ Çây ch¡c không cÀn nói rõ 
hÖn vì ai ai trong chúng ta cÛng ÇŠu träi qua và 
bi‰t rõ nh»ng gì là kh°. Thông thÜ©ng trong kinh 
sách có nêu ra ba ho¥c tám thÙ kh°. 

 
Ba thÙ kh° là: 
Kh° Kh°: Cái kh° chÒng chÃt lên cái kh°, 

bän thân Çã kh° mà hoàn cänh chung quanh låi 
tåo thêm bao cái kh° khác. Thí dø nhÜ vØa bÎ 
thÃt nghiŒp låi mang bŒnh n¥ng, rÒi sau Çó con 
bÎ tai nån ch‰t, v.v... 

Hoåi Kh°: Cái kh° vì bÎ hoåi diŒt. Nh»ng gì 
Çem låi cho chúng ta m¶t chút sung sÜ§ng thì 
không bao gi© kéo dài ÇÜ®c lâu. Ta muÓn trÈ mãi 
nhÜng vÅn bÎ già, ta muÓn månh khÕe nhÜng 
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bŒnh tÆt låi cÙ Ç‰n, ta muÓn ngÜ©i thÜÖng sÓng 
mãi bên ta nhÜng tº thÀn låi Ç‰n cÜ§p h† Çi. 

Hành kh°: Cái kh° cûa s¿ bi‰n chuy‹n. Ta 
muÓn sÓng hånh phúc yên thân nhÜng bän thân 
ta và s¿ vÆt xung quanh luôn bi‰n chuy‹n. Thân 
xác ta bi‰n chuy‹n tØng gi© tØng phút Ç‹ Çi t§i 
già bŒnh rÒi ch‰t, tâm thÙc ta luôn thay Ç°i h‰t 
vui Ç‰n buÒn, h‰t lo Ç‰n s®, h‰t thÜÖng Ç‰n ghét. 
Th‰ gi§i bên ngoài luôn bi‰n chuy‹n theo luÆt 
thành, trø, hoåi, không, thiên tai, chi‰n tranh, 
hån hán, bŒnh dÎch, v.v... 

 
Tám thÙ kh° là:  
Sanh kh°: S¿ sinh sÓng cûa con ngÜ©i có 

hai phÀn kh°: kh° trong lúc sanh và kh° trong 
Ç©i sÓng. Lúc sanh thì cä mË lÅn con ÇŠu Çau 
Ç§n. Lúc sÓng thì phäi tranh Çãu ki‰m k‰ sinh 
nhai, làm løng vÆt l¶n v§i Ç©i Ç‹ sÓng còn. 

Lão kh°: Con ngÜ©i Ç‰n lúc già, thân th‹ 
hao mòn, suy kém, trí huŒ lu m©, kh° cä th‹ xác 
lÅn tinh thÀn. 

BŒnh kh°: Hành hå xác thân con ngÜ©i, 
làm cho nó kh° sª, không gì hÖn là cái Çau. ñã 
Çau, bÃt luÆn là Çau gì, tØ Çau l¥t v¥t nhÜ Çau 
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ræng, nhÙc ÇÀu, Ç‰n các bŒnh nan y nhÜ hûi, lao, 
ung thÜ v. v... ÇŠu làm cho con ngÜ©i kh° sª, rên 
si‰t, khó chÎu. 

Tº kh°: Kh° cûa s¿ ch‰t. Con ngÜ©i s® nhÃt 
là cái ch‰t vì phäi xa lìa vïnh viÍn tÃt cä bà con, 
cûa cäi. Nh¡m m¡t buông xuôi không bi‰t mình 
së Çi vŠ Çâu. 

Ái biŒt ly kh°: Kh° cûa s¿ chia ly v§i nh»ng 
gì thân yêu, ái luy‰n. 

O¡n t¡ng h¶i kh°: ñây là cái kh° gây ra do 
s¿ thù ghét, hiŠm khích nhau mà cÙ phäi gÀn gÛi, 
chung Çøng. 

CÀu bÃt Ç¡c kh°: Kh° cûa s¿ mong cÀu, hy 
v†ng mà không toåi nguyŒn . 

NgÛ uÄn thû kh°: Kh° do s¿ bám víu, ái 
nhiÍm cûa næm uÄn. 

Trên Çây chÌ là k‹ sÖ lÜ®c, bån Ç†c không 
cÀn phäi h†c thu¶c lòng ba hay tám thÙ kh° trên. 
Hãy nhìn th£ng vào Ç©i sÓng cûa bån và t¿ 
nghiŒm lÃy kh° là gì ?  S¿ x¡p loåi trên chÌ là g®i 
š mà thôi. 
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NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ 

 
 
Sau khi suy nghï, quán chi‰u, thÃy rõ th¿c 

tåi cûa Çau kh°, chúng ta phäi làm th‰ nào Ç‹ 
thoát khÕi s¿ chi phÓi cûa nó. ñây là vÃn ÇŠ 
tr†ng y‰u cûa Çåo PhÆt, và møc Çích chân chính 
cûa ngÜ©i PhÆt tº là giác ng¶, giäi thoát. 

Thông thÜ©ng khi vào chùa Ç‹ cÀu Çåo, 
chúng ta thÜ©ng thích h†c ThiŠn, tu TÎnh ñ¶ hay 
MÆt Tông, v.v... tìm cÀu pháp môn này, pháp 
môn kia Ç‹ tu cho mau giác ng¶ giäi thoát. 
NhÜng giác ng¶ cái gì?  Giäi thoát Ai chÙ? 

Ch£ng hay bån Ç†c có bao gi© thº chåy 
ngÜ®c dòng chÜa?  NgÜ®c dòng ª Çây có nghïa 
là ngÜ®c dòng tÜ tÜªng, ngÜ®c dòng š niŒm. M¶t 
lÀn trong sách "ñåi Thû ƒn" tôi có nói sÖ vŠ hai 
loåi š niŒm tÜ tÜªng : 

1/ NgÜ®c dòng: Çây là nh»ng š niŒm phân 
tách tìm tòi nguyên nhân cûa m¶t viŒc, nó là m¶t 
phÀn cûa trí tuŒ có công næng kéo tâm trª vŠ gÀn 
b°n tánh hay th¿c tåi . 
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2/ Xuôi dòng: Là nh»ng š niŒm suy nghï 
tính toán chuyŒn th‰ gian liên quan Ç‰n cái Ta 
(Ngã). 

 
N‰u bån Çi xuôi theo dòng tÜ tÜªng thì së 

thÃy nó vô cùng tÆn, không có ch‡ h‰t, chÌ trØ 
khi bån muÓn ngØng ho¥c chuy‹n sang m¶t ÇŠ 
tài khác. NhÜng n‰u bån Çi ngÜ®c dòng tÜ tÜªng 
thì m¶t lúc nào Çó nó së dÅn bån Ç‰n m¶t con 
ÇÜ©ng cùng, b‰ t¡c bªi m¶t bÙc tÜ©ng. BÙc tÜ©ng 
Çó chính là bÙc tÜ©ng vô minh, mà n‰u không 
dùng trí tuŒ soi thûng nó thì bån së chán nän trª 
ra Çi theo con ÇÜ©ng cÛ (tÙc xuôi dòng). 

Làm th‰ nào Ç‹ Çi ngÜ®c dòng? Có m¶t 
phÜÖng tiŒn ÇÖn giän Çó là t¿ Ç¥t ra nhiŠu câu 
hÕi ngÜ®c låi v§i nh»ng ch» nhÜ: Tåi sao?  Vì 
sao?  Ai? Cái gì ? v.v... 

ñ‹ dÍ hi‹u chúng ta có th‹ lÃy thí dø vŠ ÇŠ 
møc "giäi thoát" Ç‹ quán chi‰u ngÜ®c dòng : 

HÕi: Tåi sao muÓn tu hành? 
ñáp: Vì muÓn giäi thoát. 
HÕi: Tåi sao muÓn giäi thoát? 
ñáp: Vì kh°? 
HÕi: Ai kh°? Kh° cái gì? 
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ñáp: Tôi kh°. Kh° vì sinh, già, bŒnh, 
ch‰t.... 

HÕi: Ai sinh, già, bŒnh, ch‰t? 
ñáp: HÕi v§ vÄn! Tôi sinh, già, bŒnh, ch‰t 

ch§ còn Ai vào Çây! Ch£ng lë cøc Çá sinh, già, 
bŒnh, ch‰t hay sao? 

HÕi: Th‰ Tôi là Ai? 
ñáp: Tôi là ©© .... Ö Tôi! Tôi là Tôi! 
N‰u có hÕi ti‰p n»a thì câu trä l©i vÅn là: 

"Tôi là Tôi!"  Không bi‰t bån Ç†c có bao gi© t¿ 
hÕi mình: "Ta là Ai " chÜa? 

"Tôi là Tôi! ho¥c Ta là Ta!" chính là bÙc 
tÜ©ng cûa ÇÜ©ng cùng. 

H«i các bån PhÆt tº, tåi sao chúng ta phäi 
tu hành? Tu hành vì chúng ta kh°! Tåi sao chúng 
ta kh°?  ChÌ vì chúng ta có cái "Ta".  N‰u không 
có "Ta" thì Ai kh°? N‰u không có Ai kh° thì Ai 
cÀn tu hành? Ai muÓn giäi thoát?  N‰u không có 
"Ta" thì Ai sinh? Ai tº? 

Tóm låi nguyên nhân cûa kh° chính là s¿ 
có cái Ta (ngã).  

Trong ñåo ñÙc Kinh (ChÜÖng 13), Lão tº 
có nói: 
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Ngô sª dï h»u Çåi hoån dä, vÎ ngô h»u 
thân, 

CÆp ngô vô thân, ngô h»u hà hoån?  
Nghïa là: 

 Ta sª dï có hoån nån l§n vì ta có thân, 
N‰u không có thân, làm gì có nån (kh°). 
  
Lão tº cho xác thân chính là nguyên nhân 

cûa kh°, nhÜng nay n‰u bån hi‹u ÇÜ®c chính cái 
Ta (ngã) là nguyên nhân cûa kh° thì bån có th‹ 
nói theo Lão tº. 

Ngô sª dï h»u Çåi hoån dä, vÎ ngô h»u ngô, 
CÆp ngô vô ngô, hà hoån chi h»u. 

Nghïa là: 
Ta sª dï có hoån nån l§n vì ta có Ngã, 
N‰u không có Ngã thì lÃy ai chÎu kh°. 
  
Thông thÜ©ng khi nói vŠ nguyên nhân cûa 

kh°, Ça sÓ cho là ba Ç¶c: tham, sân, si. NhÜng 
nguyên nhân cûa kh° có th‹ nhìn tØ cån Ç‰n sâu. 
Theo cån thì nguyên nhân cûa kh° là ba Ç¶c 
ho¥c mÜ©i phiŠn não: tham, sân, si, mån, nghi, 
thân ki‰n, biên ki‰n, tà ki‰n, ki‰n thû, gi§i cÃm 
thû.  Xa hÖn m¶t chút thì ái døc ÇÜ®c xem là 
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nguyên nhân cûa kh°. Sâu hÖn và t¶t cùng thì vô 
minh chính là nguyên nhân cûa kh°. Vô minh 
thÜ©ng bi‹u l¶ qua hai khía cånh: chÃp ngã và 
chÃp pháp.  ChÃp ngã là tin có m¶t cái Ta chân 
thÆt, hiŒn h»u t¿ tánh và bám víu vào nó.  ChÃp 
pháp là cho r¢ng tÃt cä s¿ vÆt thÆt có t¿ tánh, 
thÜ©ng h¢ng không thay Ç°i. ChÃp ngã và chÃp 
pháp là hai cæn bŒnh vô thÌ cûa chúng sinh mà 
cÛng là nguyên nhân chính cûa Çau kh° luân hÒi. 
TÃt cä giáo lš PhÆt pháp ÇŠu nh¢m giäi trØ hai 
cæn bŒnh này. Tuy nhiên giáo lš Nguyên Thûy 
nhÃn månh vŠ viŒc ÇiŠu trÎ bŒnh chÃp ngã, còn 
giáo lš ñåi thØa nhÃn månh vŠ viŒc ÇiŠu trÎ bŒnh 
chÃp pháp. 
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GIẢI THOÁT  

 
 
Khi khÕi bŒnh chÃp ngã, tÙc hoàn toàn 

chÙng nhÆp Vô Ngã (Anatta) thì hành giä Ç¡c 
quä A La Hán, thoát khÕi sinh tº luân hÒi. 

Khi khÕi bŒnh chÃp pháp, tÙc hoàn toàn 
thÃu triŒt và th‹ nhÆp Không tánh (Sunyata) thì 
hành giä thành PhÆt, bÆc Vô thÜ®ng Chánh Ç£ng 
Chánh giác. 

Nghi vÃn: Có ngÜ©i hÕi vô ngã tÙc không 
có Ta, vÆy n‰u không có Ta thì Ai chÙng A La 
Hán? 

N‰u quán chi‰u kÏ vŠ s¿ chÃp ngã, ta së 
hi‹u dÍ dàng vô ngã. Vô ngã không có nghïa là 
không còn ai h‰t. Sau khi chÙng A La Hán, hành 
giä vÅn còn thân, còn næm uÄn, thí dø nhÜ ngài 
Xá L®i PhÃt, sau khi chÙng A La Hán, ngài Çâu 
có bi‰n mÃt, vÅn còn sÓng, còn æn, uÓng, ngû, 
nghÌ, Çi ÇÙng, nói næng, v.v... NhÜng trong tâm 
cûa ngài không còn bám víu chÃp vào m¶t cái 
Ta. Khi Çi, khi ÇÙng, ngài thÃy rõ chÌ có m¶t s¿ 
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Çi, s¿ ÇÙng, chÙ không có m¶t cái Ta nào Çang 
Çi hay ÇÙng. 

Th‹ nhÆp Không Tánh cÛng vÆy. Th‹ nhÆp 
Không Tánh không có nghïa là bi‰n mÃt vào hÜ 
không. Khi thái tº Sï ñåt Ta (Siddharta) thành 
PhÆt, ngài Çâu có bi‰n mÃt, nÜ§c ƒn ñ¶ cÛng 
Çâu có bi‰n mÃt. Trong các chÜÖng sau së nói rõ 
hÖn vŠ Vô Ngã và Không Tánh. 
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CON ÐƯỜNG GIẢI THOÁT 
 
 
 
TrÜ§c khi bÜ§c chân Çi tìm m¶t pháp môn 

nào Çó Ç‹ tu tÆp, thi‰t nghï chúng ta cÀn phäi 
n¡m v»ng, và hi‹u rõ vŠ ba DiŒu ñ‰ trÜ§c. Sau 
khi bi‰t rõ lš do vì sao tu hành, thÃy rõ møc Çích 
Ç‹ hÜ§ng t§i, chúng ta có th‹ l¿a ch†n m¶t con 
ÇÜ©ng chính Çáng và thích h®p cho mình . 

PhÆt giáo Nguyên Thûy khi nói vŠ ñåo ñ‰, 
thÜ©ng liŒt kê 37 phÄm tr® Çåo: TÙ NiŒm XÙ, TÙ 
Chánh CÀn, TÙ NhÜ Ý Túc, NgÛ Cæn, NgÛ L¿c, 
ThÃt BÒ ñŠ PhÀn, Bát Chánh ñåo. Trong Çó TÙ 
NiŒm XÙ ÇÜ®c th¿c tÆp nhiŠu nhÃt và Çu®c xem 
nhÜ pháp môn chính ª các nÜ§c PhÆt giáo 
phÜÖng Nam nhÜ: Tích Lan, Thái Lan, Mi‰n 
ñiŒn, Lào, Cam BÓt ... 

 PhÆt giáo ñåi thØa khi nói vŠ ñåo ñ‰, vÅn 
liŒt kê 37 phÄm tr® Çåo, nhÜng trên th¿c t‰ thì låi 
xi‹n dÜÖng các pháp môn khác nhÜ ThiŠn Tông, 
TÎnh ñ¶, MÆt Tông, v.v... ñåi thØa PhÆt giáo 
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ÇÜ®c thÎnh hành ª phÜÖng B¡c: Trung Hoa, NhÆt 
Bän, ñåi Hàn, ViŒt Nam, Tây Tång... 

Ÿ Çây bån Ç†c có th‹ hÕi, tåi sao ñåi thØa 
không làm theo l©i PhÆt dåy?  Xin cho bån hay 
vŠ quan niŒm cûa m‡i bên. Theo Ti‹u thØa thì: 
"TÃt cä nh»ng l©i cûa PhÆt nói ÇŠu là chân lš". 
Theo ñåi thØa thì: "Nh»ng gì (ÇÜ®c xem) là chân 
lš ÇŠu do PhÆt nói". Quan niŒm cûa ñåi thØa 
phóng khoáng không bÎ hån hËp bªi l©i kinh, 
dùng nhiŠu phÜÖng tiŒn thiŒn xäo (upaya) miÍn 
sao ÇÜa ngÜ©i Ç‰n giäi thoát, Çó là møc Çích 
chính. 

Trong TÙ DiŒu ñ‰, theo tôi nghï thì ñåo ñ‰ 
quan tr†ng hÖn cä, vì chÌ có ñåo ñ‰ m§i làm cho 
Çåo PhÆt khác h£n các Çåo khác. Vì sao?  Vì các 
Çåo khác cÛng bi‰t Ç©i là kh°, bi‰t tu hành Ç‹ 
cÀu s¿ sung sÜ§ng, nhÜng con ÇÜ©ng cûa h† 
không ÇÜa Ç‰n giäi thoát rÓt ráo. 

Nói vŠ ñåo ñ‰ là cä m¶t vÃn ÇŠ, nói hËp 
thì có 37 phÄm tr® Çåo, nói r¶ng thì có 84.000 
pháp môn. Chúng sinh vô biên, cæn tánh vô 
lÜ®ng, không bi‰t ÇŠ nghÎ Ç‰n bån Ç†c pháp môn 
nào cho phäi. Vä låi dù muÓn Çi n»a cÛng không 
Çû khä næng và tài ÇÙc. Riêng 37 phÄm tr® Çåo 
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thÜ©ng ÇÜ®c kê khai trong các b¶ kinh A-Hàm và 
kinh ñåi Bát Nhã, nhÜng 84.000 pháp môn thì 
thú thÆt, tôi chÌ thÃy ÇŠ cÆp Ç‰n mà chÜa thÃy kê 
khai rõ ràng trong tÆp Kinh hay LuÆn nào. Có lë 
Çây là con sÓ tÜ®ng trÜng cho pháp môn vô 
lÜ®ng. 

N‰u bån th¿c s¿ cÀu giäi thoát thì trÜ§c h‰t 
tôi khuyên bån nên quy-y tam bäo, th† trì ngÛ 
gi§i, sau Çó không bi‰t nói gì hÖn là khuyên bån 
Çi tìm thÀy h†c Çåo. Ban ÇÀu Ç‰n v§i Çåo PhÆt, 
bån có th‹ mua sách PhÆt Ç†c thÆt nhiŠu, Ç‹ tåm 
g®i cho mình m¶t š niŒm vŠ con ÇÜ©ng tu tÆp, 
sau Çó bån nên Çi tìm m¶t vÎ thÀy Ç‹ nÜÖng t¿a, 
h†c hÕi. N‰u bån thông minh, cäm thÃy thÃu 
hi‹u Çåo PhÆt mà vÅn chÜa tìm ÇÜ®c m¶t vÎ thÀy 
hÜ§ng dÅn tinh thÀn thì bån hãy còn thi‰u xót 
nhiŠu l¡m.  Nh© có m¶t vÎ thÀy chÌ dåy cho ta 
thÃy tánh hÜ tÆt xÃu và lòng kiêu cæng cûa mình 
thì cái ngã cûa ta së dÍ tiêu trØ.  
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LIÊN H Ệ THẦY TRÒ 

 
 
Ÿ ngoài Ç©i có câu: "Không thÀy ÇÓ mày 

làm nên". TØ thuª nhÕ Çi h†c cho Ç‰n lúc l§n lên 
thành tài, chúng ta Çã h†c không bi‰t v§i bao 
nhiêu thÀy giáo, cô giáo. N‰u không có các thÀy 
giáo, cô giáo thì làm sao ngày nay chúng ta bi‰t 
Ç†c, bi‰t vi‰t, bi‰t c¶ng, bi‰t trØ. Ch» thÀy, ngoài 
nghïa thÀy giáo, cô giáo trong phåm vi h†c 
ÇÜ©ng còn có nghïa là ngÜ©i chÌ bäo mình cách 
làm. Ban ÇÀu n‰u không có ngÜ©i chÌ bäo thì 
mình khó có th‹ làm gì nên ÇÜ®c. 

Trong Çåo PhÆt cÛng vÆy. NgÜ©i tu hành 
ban ÇÀu bao gi© cÛng cÀn s¿ hÜ§ng dÅn cûa m¶t 
vÎ thÀy. Theo trong luÆt thì các vÎ Sa Di không 
ÇÜ®c phép r©i thÀy cûa mình, và ngay cä các vÎ 
Tÿ Kheo cÛng không ÇÜ®c r©i thÀy cûa mình quá 
s§m, vì s® Çåo l¿c chÜa Çû, có th‹ thÓi thÃt Çåo 
tâm ho¥c sa ngã. NhÜ th‰ ÇÎa vÎ cûa thÀy rÃt là 
quan tr†ng. 
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Lš do quan tr†ng thÙ hai là n‰u theo m¶t 
thÀy lành, ta së trª nên lành, n‰u theo m¶t thÀy 
ác, ta së trª nên ác, änh hÜªng cûa vÎ thÀy không 
phäi là nhÕ. Do Çó ngÜ©i tu hành phäi sáng suÓt 
l¿a ch†n cho mình m¶t vÎ thÀy xÙng Çáng, tin 
tÜªng. N‰u l¿a ch†n Çúng thì s¿ tu hành së g¥p 
nhiŠu thiŒn duyên ti‰n tri‹n. N‰u l¿a ch†n sai thì 
có th‹ ÇÜa Ç‰n thÓi thÃt Çåo tâm, không muÓn tu 
hành, nhiŠu khi Çâm ra hÆn và chán ghét tÃt cä 
các thÀy tu khác n»a. 

Làm th‰ nào Ç‹ tìm cho Çúng?  TrÜ§c h‰t 
bån phäi có tâm thành cÀu giác ng¶ giäi thoát, vì 
có nhiŠu PhÆt tº theo Çåo mà không tìm cÀu giäi 
thoát mà chÌ Ç‰n chùa mua vui, tø h†p tán ngÅu, 
ho¥c chÌ thích làm công quä ki‰m chút phÜ§c.   
Sau Çó khÃn nguyŒn chÜ PhÆt, BÒ tát gia h¶ cho 
bån tìm ÇÜ®c m¶t vÎ thÀy chân chính, xÙng Çáng. 
Khi nghe danh m¶t vÎ nào Çó, không ÇÜ®c v¶i 
vã, hÃp tÃp mà phäi träi qua m¶t th©i gian gÀn 
gÛi, thân cÆn h†c hÕi và khäo xét. Theo trong 
quy‹n "S¿ SÜ pháp ngÛ thÆp tøng" 
(Gurupancasika) , tÙc 50 bài kŒ nói vŠ s¿ hÀu 
thÀy cûa ngài Mã Minh (Asvaghosa) thì m¶t vÎ 
thÀy xÙng Çáng cÀn có mÜ©i ÇiŠu nhÜ sau : 
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1/ Gi» gi§i thanh tÎnh. 
2/ Tu tÆp thiŠn ÇÎnh, có tâm v¡ng l¥ng. 
3/ Có trí huŒ, thÃu rõ m†i äo tÜªng và 

chÜ§ng   ngåi. 
4/ Phäi có m¶t s¿ hi‹u bi‰t sâu r¶ng nhiŠu 

hÖn  ngÜ©i ÇŒ tº trong pháp môn giäng 
dåy. 

5/ Có tâm kiên nhÅn và hoan h› trong lúc 
dåy h†c. 

6/ Có ÇÀy Çû n¶i Çi‹n Kinh LuÆn. 
7/ ThÃu hi‹u tánh Không. 
8/ Bi‰t tùy cæn cÖ cûa ÇŒ tº, dùng nh»ng 

phÜÖng tiŒn thiŒn xäo hÜ§ng dÅn. 
9/ Có lòng Çåi tØ, Çåi bi thÜÖng ÇŒ tº. 
10/ H‰t lòng dåy d‡ ÇŒ tº không nhàm mÕi, 

không phân biŒt cæn tánh, ÇÎa vÎ, giai 
cÃp. 

 
N‰u bån may m¡n, nh© tích lÛy cæn lành tØ 

nhiŠu Ç©i trÜ§c, g¥p ÇÜ®c m¶t vÎ thÀy nhÜ vÆy thì 
bån hãy mau Çänh lÍ vÎ Ãy mà xin làm ÇŒ tº . 

Trong quy‹n "ñåi Thû ƒn" có nói Ç‰n m¶t 
phép quán Ç¥c biŒt cûa Kim Cang ThØa, Çó là 
"B°n SÜ Du Già" (Guru Yoga). TÃt cä hành giä tu 
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tÆp ñåi Thû ƒn nói riêng, và tu tÆp MÆt Tông 
(Tantrayana) nói chung ÇŠu phäi träi qua m¶t 
th©i gian tu tÆp vŠ pháp môn này. Ÿ Çây không 
k‹ låi dài giòng, chÌ xin nói sÖ là trong pháp quán 
này, hành giä phäi quán tÜªng trÜ§c tiên vÎ B°n 
SÜ cûa mình trên Çänh ÇÀu, sau Çó m§i quán 
tÜªng ti‰p Ç‰n nh»ng chi ti‰t khác. Do Çó trong 
Kim Cang ThØa, ÇÎa vÎ cûa thÀy B°n SÜ rÃt là 
quan tr†ng và thi‰t y‰u. 

NhÜng B°n SÜ cûa MÆt giáo Kim Cang 
ThØa có ÇÒng nghïa v§i B°n SÜ cûa Hi‹n giáo 
ñåi ThØa không? 

Theo truyŠn thÓng ñåi thØa thì vÎ thÀy mà 
ta quy-y hay th† gi§i ÇÀu tiên ÇÜ®c xem là thÀy 
B°n SÜ. Ch» B°n ª Çây có nghïa là th©i gian ÇÀu 
tiên, thu¶c vŠ s¿ tÜ§ng. Thêm n»a, dù ngÜ©i ÇŒ 
tº có Üa thích, kính phøc hay không thì vÎ thÀy 
này vÅn là B°n SÜ. ñ‹ phân biŒt v§i B°n SÜ cûa 
MÆt Giáo, ta có th‹ tåm g†i vÎ thÀy này là "s¿ 
tÜ§ng B°n SÜ". 

Theo Kim Cang ThØa, vÎ thÀy nào làm cho 
ta giác ng¶ b°n tánh thì vÎ Çó ÇÜ®c xem là B°n 
SÜ (rtsa ba'i lama). Ch» B°n (rtsa ba) ª Çây có 
nghïa là b°n tánh, thu¶c vŠ lš tánh. NhÜ vÆy, vÎ 
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thÀy truyŠn gi§i hay bÃt cÙ vÎ thÀy nào khác cÛng 
có th‹ trª thành thÀy B°n SÜ cä. S¿ thành hình 
cûa B°n SÜ không qua hình tÜ§ng bên ngoài nhÜ 
lÆp Çàn, truyŠn gi§i, th† gi§i, quy-y ... Và vÎ thÀy 
không th‹ nói v§i ÇŒ tº: "Ta là thÀy B°n SÜ cûa 
ngÜÖi". ChÌ có chính ngÜ©i ÇŒ tº t¿ l¿a ch†n lÃy 
vÎ B°n SÜ cûa mình. ñây có th‹ g†i là "lš tánh 
B°n  SÜ". 

ChÜa nhÆn B°n SÜ thì thôi, nhÜng n‰u 
nhÆn m¶t vÎ thÀy làm B°n SÜ thì ngÜ©i ÇŒ tº phäi 
h‰t lòng tin tÜªng, tôn kính, cúng dÜ©ng vÎ thÀy 
Çó xem nhÜ m¶t ÇÙc PhÆt. 

N‰u xem vÎ thÀy cûa mình là m¶t ngÜ©i 
thÜ©ng, thì nh»ng l©i dåy cûa thÀy së trª thành 
l©i dåy tÀm thÜ©ng, và k‰t quä là ta së chÙng quä 
tÀm thÜ©ng. 

N‰u xem vÎ thÀy cûa mình là m¶t BÒ tát, thì 
nh»ng l©i dåy cûa thÀy là l©i dåy cûa BÒ tát, và 
n‰u y theo tu tÆp thì ta së trª thành BÒ tát. 

N‰u xem vÎ thÀy cûa mình là m¶t ÇÙc PhÆt, 
thì nh»ng l©i dåy cûa thÀy së là l©i dåy cûa PhÆt, 
và n‰u y theo tu tÆp thì ta së thành PhÆt. 

Xem thÀy B°n SÜ nhÜ m¶t BÒ tát hay m¶t 
ÇÙc PhÆt là cæn bän cûa Kim Cang ThØa. Không 
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bi‰t bån Ç†c có bao gi© nhìn ho¥c xem vÎ thÀy 
cûa mình nhÜ m¶t BÒ tát hay m¶t ÇÙc PhÆt 
chÜa?  N‰u chÜa thì bån hãy tÆp thº Çi. Nói thì 
có vÈ dÍ, nhÜng th¿c t‰ không phäi chuyŒn dÍ 
làm. M‡i khi Ç‰n chùa, ÇÜ®c thÀy sæn Çón thæm 
hÕi, làm vØa lòng mình thì  ta hoan h› cung kính 
cúng dÜ©ng, nhÜng khi nào bÎ thÀy la m¡ng 
khi‹n trách thì tâm ta phiŠn não giÆn h©n oán 
ghét thÀy. Ngày nào trong tâm còn chÃp ngã, 
cÓng cao ngã mån, thì ngày Çó ta chÌ nhìn thÃy 
nh»ng l‡i xÃu cûa ngÜ©i khác, m¶t mäy tÓt còn 
không thÃy, nói chi Ç‰n chuyŒn thÃy là BÒ tát, là 
PhÆt. 

Riêng nói thêm vŠ ñåi Thû ƒn, phÀn tu tÆp 
thÜ©ng ÇÜ®c so sánh v§i ba phÀn trên thân th‹ 
cûa con ngÜ©i : 

1/ S¿ tin tÜªng, tôn kính vÎ thÀy ÇÜ®c xem 
nhÜ phÀn ÇÀu. 

2/ S¿ tu tÆp thiŠn quán ÇÜ®c xem nhÜ phÀn 
thân. 

3/ S¿ xa lìa các pháp th‰ gian ÇÜ®c xem 
nhÜ phÀn chân. 
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S¿ tin tÜªng, tôn kính vÎ thÀy mình là 
nguÒn gÓc cûa tÃt cä thành t¿u, chÙng Ç¡c 
(siddhi). 

ñ‰n Çây, tôi không bi‰t vi‰t thêm bao nhiêu 
n»a cho Çû Ç‹ nói lên tÀm quan tr†ng cûa m¶t vÎ 
thÀy dÅn Çåo. ChÌ bi‰t khuyên bån Ç†c nên tìm 
m¶t vÎ thÀy xÙng Çáng Ç‹ nÜÖng t¿a trong suÓt 
cu¶c hành trình ÇÜa Ç‰n giäi thoát. S¿ liên hŒ 
thÀy trò thiêng liêng l¡m, ÇÜ®c làm ÇŒ tº cûa m¶t 
vÎ thÀy giác ng¶ hay tu hành chân chính, ch¡c 
ch¡n ta së giäi thoát, không trong Ç©i này thì 
trong nh»ng Ç©i k‰ ti‰p, vì ta Çã gieo duyên 
(connexion karmique) v§i thÀy Çó rÒi. V§i lòng 
Çåi tØ Çåi bi, vÎ thÀy Çó së không bÕ ta, dù träi 
qua træm ngàn ki‰p. 

Tìm ÇÜ®c lâu hay mau Çó cÛng tùy nghiŒp 
duyên cûa bån. ChÜ PhÆt, BÒ Tát, sÓ lÜ®ng 
nhiŠu hÖn sÓ cát sông H¢ng, các ngài ª kh¡p 
mÜ©i phÜÖng, thŠ Ç¶ tÆn chúng sanh, th‰ nhÜng 
sao ta ch£ng thÃy? N‰u chÜa thÃy thì bån hãy 
thành tâm cÀu nguyŒn, tøng kinh sám hÓi và ti‰p 
tøc tìm ki‰m. Tøc ng» Tây Tång có câu: "Khi ÇŒ 
tº chín mùi, thì vÎ thÀy t¿ Ç‰n".  
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XÜa kia các Çåi ÇŒ tº cûa ÇÙc PhÆt nhÜ: Xá 
l®i PhÃt, Møc kiŠn Liên, Ca Di‰p, A Nan, v.v... có 
duyên lành ÇÜ®c g¥p PhÆt và mau Ç¡c quä là do 
nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p lâu xa Çã tØng gieo duyên 
v§i PhÆt, Çã tØng làm anh em, bè bån, thÀy trò 
v§i bÒ tát. 

ña sÓ chúng ta ngày nay rÃt h© h»ng vŠ 
liên hŒ thÀy trò. NgÜ©i nam thÜ©ng ít Ç‰n chùa, 
có Ç‰n chæng n»a, v§i cæn tánh kiêu mån nên ít 
chÎu hå mình lÍ låy, cung kính, hÕi Çåo quš thÀy. 
NgÜ©i n» thì ngÜ®c låi, thÜ©ng Ç‰n chùa, nhÜng 
cæn tánh hay ái nhiÍm, ganh tÎ, nên ho¥c làm 
công quä hÀu hå quš thÀy, ho¥c tâm s¿ nh»ng 
chuyŒn tình cäm phiŠn não chÒng con, ít có tham 
vÃn h†c hÕi Çåo lš. NhÜ th‰ không bi‰t Ç‰n bao 
gi© m§i g¥p ÇÜ®c thÀy lành, bån tÓt. Bän thân vô 
minh, u mê tØ Ç©i vô thÌ, n‰u không g¥p thÀy 
lành, bån tÓt chÌ dåy, nh¡c nhª thì Ç‰n ki‰p nào 
m§i mong giäi thoát? 
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VÔ NGÃ 
 
 
  Sabbe sankhara anicca 
  Sabbe sankhara dukkha 
  Sabbe dhamma anatta 
Nghïa là:  
  ChÜ hành vô thÜ©ng 
  ChÜ hành là kh° 
  ChÜ pháp vô ngã 
 Ba câu trên là Ti-lakkhana, có nghïa là ba 

Ç¥c tính, tam tÜ§ng. Thông thÜ©ng ÇÜ®c g†i là 
Tam Pháp ƒn. Sª dï ÇÜ®c g†i là Pháp ƒn vì nó 
rÃt quan tr†ng, toàn b¶ giáo lš kinh Çi‹n Nguyên 
Thûy thÜ©ng nhÃn månh và nh¡c Çi nh¡c låi ba 
ÇiŠu này. 

 
* Sabbe sankhara anicca, chÜ hành vô 

thÜ©ng. Hành (sankhara) là nh»ng vÆt do nhân 
duyên k‰t h®p thành. Và tÃt cä nh»ng vÆt Çó ÇŠu 
vô thÜ©ng (anicca) tÙc luôn luôn thay Ç°i, bi‰n 
chuy‹n, sinh diŒt. 

ña sÓ PhÆt tº Ç‰n v§i Çåo PhÆt ÇŠu bi‰t và 
công nhÆn Ç©i là vô thÜ©ng. Bi‰t là vô thÜ©ng 



 38

nhÜng thÃy rõ vô thÜ©ng là m¶t chuyŒn khác. 
Bình thÜ©ng chúng ta ít khi nào thÃy rõ vô 
thÜ©ng, chÌ khi nào trong gia Çình có ngÜ©i bÎ tai 
nån, bŒnh tÆt, ch‰t chóc thì lúc Çó m§i thÃy vô 
thÜ©ng. Loåi vô thÜ©ng này trong Çåo PhÆt g†i là 
"nhÃt kÿ vô thÜ©ng". ThÃy và š thÙc ÇÜ®c loåi vô 
thÜ©ng này cÛng quš l¡m rÒi, vì nhiŠu ngÜ©i 
nhân Çây mà phát tâm xuÃt gia tu hành. Có m¶t 
loåi vô thÜ©ng thÙ hai tinh vi hÖn mà bån nên 
quán chi‰u, ghi nhÆn, Çó là "sát na vô thÜ©ng", 
tÙc s¿ bi‰n chuy‹n sinh diŒt trong tØng sát na, 
tØng giây phút. Bån ÇÜa tay cº Ç¶ng là vô 
thÜ©ng, m‡i bÜ§c Çi là vô thÜ©ng, bån hít vào 
thª ra là vô thÜ©ng, nói chuyŒn là vô thÜ©ng, kim 
giây ÇÒng hÒ cûa bån không chÎu ÇÙng yên là vô 
thÜ©ng (trØ trÜ©ng h®p h‰t pin), m‡i m‡i ÇŠu vô 
thÜ©ng. 

Chúng ta ngoài miŒng nói vô thÜ©ng nhÜng 
trong thâm tâm thì låi cho s¿ vÆt rÃt là thÜ©ng 
(tÙc luôn luôn là nhÜ vÆy, không thay Ç°i, không 
bi‰n chuy‹n, sinh diŒt). ñÓi v§i th¢ng cu Tèo 10 
næm vŠ trÜ§c và cÆu thanh niên Tèo hôm hay ta 
vÅn chÌ thÃy Çó là th¢ng Tèo. Cô v® ÇËp m§i 
cÜ§i ngày hôm nay, ta vÅn Çinh ninh trong tâm là 
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cô ta së ÇËp mãi mãi nhÜ vÆy 20 næm sau. CÙ 
nhÜ th‰, ta luôn luôn bám víu, chÃp cÙng vào s¿ 
vÆt, cho r¢ng nó không bao gi© Ç°i thay. Ông A 
là kÈ thù cûa ta hôm nay thì không th‹ nào trong 
tÜÖng lai có th‹ trª thành bån ta ÇÜ®c. Ta yêu cô 
B hôm nay và tÜªng r¢ng së yêu cô ta mãi mãi. 
Mång sÓng cûa ta rÃt mong manh, Çøng nhË thì 
sÙt da chäy máu, Çøng månh thì b‹ ÇÀu gÅy 
xÜÖng, chÜa k‹ trúng gió, trúng Ç¶c, vi trùng xâm 
nhÆp, ho¥c tai nån xe c¶, không bi‰t ch‰t lúc 
nào?  Có th‹ ch‰t ngày mai, ho¥c chiŠu hôm 
nay, vÆy mà ta cÙ tÜªng mình së sÓng lâu l¡m, 
nên ÇÀu t¡t m¥t tÓi làm æn ki‰m tiŠn Ç‹ lo mua 
nhà, mª tiŒm, æn chÖi, v.v... 

Th¿c tÜ§ng cûa s¿ vÆt là vô thÜ©ng, nhÜng 
ta låi lÀm tÜªng là thÜ©ng. S¿ lÀm tÜªng này 
trong Çåo PhÆt g†i là vô minh, tÙc không nhìn 
thÃy s¿ thÆt. Vì không bi‰t nÜ§c bi‹n là m¥n, låi 
lÀm tÜªng uÓng vào së h‰t khát nên ta cÙ uÓng. 
UÓng vào m¶t lÀn chÜa h‰t khát, ta låi uÓng 
thêm lÀn thÙ hai, thÙ ba..., càng uÓng càng khát, 
Ç‹ rÒi cuÓi cùng khô c° mà ch‰t. 

M†i s¿ Çau kh° ÇŠu b¡t nguÒn tØ vô minh. 
Vì vô minh, không thÃy ÇÜ®c th¿c tåi, không thÃy 
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ÇÜ®c tính chÃt vô thÜ©ng cûa s¿ vÆt nên chúng ta 
t¿ tåo Çau kh° cho mình và ngÜ©i. N‰u th¿c s¿ 
thÃy ÇÜ®c vô thÜ©ng thì ta së có m¶t thái Ç¶ khác 
ÇÓi v§i s¿ vÆt. ThÃy ÇÜ®c vô thÜ©ng thì ngÜ©i 
bån cûa ta hôm nay có th‹ trª thành kÈ thù m¡ng 
chºi ta ngày mai, nhÜng ta së không giÆn. M¶t 
ngÜ©i lÀm l‡i v§i ta hôm nay, và ngày mai Ç‰n 
xin l‡i ta, ta së s¤n sàng tha thÙ. M¶t ngÜ©i thân 
lìa bÕ cõi trÀn ta së không buÒn. ñÜ®c ngÜ©i 
khen thÜªng ta së không mØng. Vì khen hôm nay 
ngày mai låi chê, vinh hôm nay ngày mai là 
nhøc, ÇÜ®c hôm nay ngày mai së mÃt, sung 
sÜ§ng hôm nay ngày mai låi kh°. ThÃy rõ vô 
thÜ©ng thì ta không còn tham lam, ham muÓn, 
bám víu vào s¿ vÆt, không còn nhÜ ngÜ©i g‡ bÎ 
gi¿t dây (bªi cänh Ç©i) mà ta së sÓng t¿ tåi và 
luôn luôn h› xä. 

 
* Sabbe sankhara dukkha, chÜ hành là kh°. 

Câu này quá ng¡n g†n và súc tích, cÀn ÇÜ®c giäi 
thích và bình luÆn. N‰u giäi thích theo nguyên 
væn thì tÃt cä s¿ vÆt gì do nhân duyên k‰t h®p 
thành (conditionné) ÇŠu là kh°. 
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  Không bi‰t bån Ç†c nghï sao, nhÜng theo 
š ki‰n cá nhân thì tôi không ÇÒng š. Cái bàn là 
m¶t thÙ giä h®p, do nhân duyên k‰t thành, 
nhÜng cái bàn Çâu có kh° ! Ngay nhÜ n‰u Çem 
nó ra ch¥t chÈ, thiêu ÇÓt thì nó cÛng Çâu có la 
hét, Çau Ç§n ! Ta có th‹ nêu ra nh»ng thÙ khác 
nhÜ nhà, cºa, xe, c¶, v.v... ÇŠu do nhân duyên 
tåo thành, nhÜng chúng Çâu có kh°. 

Kh° là m¶t loåi cäm th† (sensation) cûa loài 
h»u tình (sattva, sentient beings), do Çó các loåi 
khác nhÜ nhà, cºa, bàn, gh‰, xe, c¶, mây, mÜa, 
v.v... là loài vô tình nên không có cäm th†. 
Không có cäm th† nên không có sÜ§ng, kh°.  

Ch» hành (sankhara) trong câu "ChÜ hành 
là kh°", theo tôi nghï thì nó chÌ ÇÎnh cho loài h»u 
tình. Hành cûa loài h»u tình, nhÃt là con ngÜ©i, 
Çó là ngÛ uÄn. NgÛ uÄn là nh»ng y‰u tÓ cÃu tåo 
nên cái mà ta g†i là con ngÜ©i. Bän chÃt cûa 
chúng là vô thÜ©ng, bi‰n chuy‹n, sinh diŒt. 
Chính vì s¿ bi‰n chuy‹n vô thÜ©ng này mà 
chúng trª thành m¶t môi trÜ©ng cho Çau kh° 
phát sanh. Loåi Çau kh° này có th‹ ÇÜ®c xem là 
ngÛ uÄn thû kh° (pancupadana-kkhanda- 
dukkha) ho¥c hành kh° (sankharadukkha). 
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NhÜ Çã nói ª ÇÀu sách, n‰u không có kh° 
thì không có Çåo PhÆt, vì Çåo PhÆt là Çåo cÙu 
kh° !  ƒy th‰ mà vÅn có nhiŠu ngÜ©i chÜa š thÙc 
ÇÜ®c ÇiŠu này, vì h† cho r¢ng cu¶c Ç©i tuy có 
kh° nhÜng cÛng có vui. Kh° có th‹ ÇÜ®c chia 
làm ba loåi hay tám loåi nhÜ Çã nói ª phÀn 
trÜ§c. Ÿ Çây tôi tåm chia ra hai loåi kh°: kh° tinh 
thÀn và kh° th‹ xác. 

Trong tám loåi kh° nói ª phÀn trÜ§c, có ba 
loåi ÇÜ®c x‰p vào kh° tinh thÀn: ái biŒt ly, cÀu 
bÃt Ç¡c và o¡n t¡ng h¶i. 

Có bÓn loåi ÇÜ®c x‰p vào kh° th‹ xác: 
sinh, lão, bŒnh, tº. 

Có m¶t loåi bÃt ÇÎnh, vì có th‹ vØa là th‹ 
xác, vØa là tinh thÀn: ngÛ uÄn thû. 

N‰u bån là ngÜ©i tu hành có Çåo l¿c khá, 
tâm không Üa ai, ghét ai, ho¥c không mong cÀu 
gì h‰t thì bån có th‹ t¿ hào mà nói r¢ng tôi không 
kh°! NhÜng Çây m§i chÌ là không kh° tinh thÀn 
thôi. 

Ho¥c có ngÜ©i Ç©i này sinh trÜªng trong gia 
Çình giàu có, thân ít bŒnh tÆt, Çau Óm, låi thêm 
tâm thÀn không lo l¡ng gì nhiŠu. Xin khuyên bån 
ÇØng nên t¿ hào cho r¢ng mình không kh°, Çó 
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ch£ng qua nh© túc duyên Ç©i trÜ§c, bån Çã tåo 
nhiŠu nhân lành, nên ngày nay ÇÜ®c hÜªng quä 
báo tÓt. Bån hãy cÄn thÆn vì phÜ§c báo cûa bån 
Çang bÎ tiêu thø Çó! 

Dù sao Çi n»a bån cÛng khó lòng tránh khÕi 
cái kh° vŠ th‹ xác. Ngay cä ÇÙc PhÆt và các bÆc 
A La Hán xÜa kia cÛng không tránh khÕi. ñÙc 
PhÆt Çã bÎ bŒnh ki‰t lœ trÜ§c khi nhÆp Ni‰t Bàn. 
N‰u bån h†c Y khoa hay Vån VÆt thì bån së dÍ 
dàng công nhÆn ÇiŠu này. Thân th‹ con ngÜ©i, 
ngoài tim, gan, thÆn, ph°i... 32 thÙ liŒt kê trong 
kinh, nó còn ÇÜ®c cÃu tåo bªi træm triŒu ngàn t‰ 
bào khác nhau (Çó là chÜa k‹ vô sÓ vi khuÄn, vi 
trùng sÓng trong ru¶t non, ru¶t già, bao tº ...). 
ChÌ cÀn m¶t t‰ bào phát tri‹n vô trÆt t¿ thì bån có 
th‹ mang bŒnh ung thÜ. ChÌ cÀn m¶t håt m« 
(cholesterol) nhÕ hÖn ÇÀu cây kim Çi du lÎch lang 
thang trong máu së có ngày làm nghËt hay v« 
måch máu ÇÀu cûa bån, n‰u håt m« l§n hÖn thì 
së làm nghËt tim. NhÜ vÆy bån Çã có Ç‰n træm 
triŒu ngàn cÖ h¶i Ç‹ bÎ bŒnh ho¥c ch‰t. Th‰ mà 
ngày hôm nay Çây bån còn khÕe månh, sÓng 
còn. Quä thÆt là m¶t ÇiŠu may m¡n, hy h»u. N‰u 
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š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó thì bån hãy nên thÀm cäm 
Ön và Çänh lÍ Tam Bäo. 

BÎ bŒnh kh° l¡m, ngoài viŒc không æn uÓng 
dÍ dàng, låi bÎ Çau nhÙc hành hå kh° sª. BŒnh 
kh° cÛng là m¶t chÜ§ng ngåi l§n lao cho ngÜ©i 
tu hành, vì bån së không tøng kinh ÇÜ®c, không 
ngÒi thiŠn ÇÜ®c, v.v... không làm gì ÇÜ®c cä 
ngoài viŒc Çi bác sï rÒi vŠ nhà n¢m m¶t ch‡, cäm 
th† s¿ Çau nhÙc cûa cæn bŒnh.  Và khi bŒnh thì 
nh»ng ngÜ©i thân nhÃt cûa mình nhÜ cha mË, v® 
chÒng, con cái dù có thÜÖng yêu mình cách mÃy 
Çi n»a cÛng Çành bó tay không th‹ chÎu Çau thay 
mình ÇÜ®c. 

"Phòng bŒnh hÖn ch»a bŒnh". Trong lúc 
thân th‹ còn khÕe månh, tinh thÀn còn tÌnh táo, 
bån hãy nên tu tÆp, trau giÒi phÜ§c huŒ, ÇØng 
ch© Ç‰n khi có bŒnh m§i vào chùa cÀu an. "Hãy 
nên tu trÜ§c, kÈo sau mà nh©". 

 
* Sabbe dhamma anatta, chÜ pháp Vô Ngã. 

Câu này trong các kinh Nguyên Thûy thÜ©ng 
giäng là các pháp không phäi là Ta (ngã), không 
phäi là cûa Ta (ngã sª), không phäi là t¿ ngã cûa 
Ta. M¶t sÓ Çông các h†c giä ñåi thØa cÛng ÇÒng 
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š quan niŒm này. Quan niŒm này có vÈ nhÜ chÌ 
nh¢m Çä phá s¿ chÃp ngã nÖi m¶t chúng sinh, 
chÙ nó không Çi sâu vào th‹ tánh cûa các pháp. 
Câu trên có th‹ hi‹u là tÃt cä các pháp không có 
t¿ ngã, tÙc không có m¶t t¿ tánh cÓ ÇÎnh. Sau 
này ñåi thØa xi‹n dÜÖng lš Không Tánh 
(sunyata) ch£ng qua cÛng b¡t nguÒn tØ lš Vô 
Ngã (anatta) và khai tri‹n r¶ng ra các pháp,  
không còn hån cu¶c ª m¶t chúng sinh. 

Trong câu thÙ ba này, không còn dùng ch» 
hành (sankhara) mà dùng ch» pháp (dhamma). 
Ch» pháp ª Çây r¶ng hÖn và bao trùm cä hành. 
Hành là tÃt cä các pháp h»u vi, còn ch» pháp ª 
Çây bao gÒm cä nh»ng pháp h»u vi và vô vi. Vô 
vi là nh»ng pháp không sinh diŒt nhÜ: PhÆt tánh, 
Ni‰t bàn, Chân nhÜ v.v... 

Møc Çích cûa tÆp sách này nói vŠ Vô Ngã, 
nh¢m giäi trØ s¿ chÃp ngã, nên tôi tåm thu hËp 
ch» pháp ª Çây vŠ m¶t ÇÓi tÜ®ng gi§i hån và cø 
th‹, Çó là con ngÜ©i. Con ngÜ©i Vô Ngã, tÙc con 
ngÜ©i không có Ta!  NhÜng n‰u không có Ta thì 
có gì? 

TrÜ§c khi hi‹u Vô Ngã, cÀn phäi rõ th‰ nào 
là Ngã?  TrÜ§c khi muÓn hi‹u "Không Ta" thì 
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phäi rõ th‰ nào là Ta. ñ‰n Çây ch¡c bån còn 
nh§, ª chÜÖng III, Nguyên nhân cûa kh°, tôi có 
ÇŠ nghÎ bån Çi ngÜ®c dòng tÜ tÜªng Ç‰n tÆn bÙc 
tÜ©ng cûa con ÇÜ©ng cùng, Çó là câu "Ta là ai?" 
Câu này có vÈ "v§ vÄn" nhÜng quan tr†ng vô 
cùng!  N‰u bån không bi‰t ta là ai thì không th‹ 
"làm æn" gì ÇÜ®c. Khi Çi ÇÜ©ng n‰u có ngÜ©i hÕi 
bån là ai, mà bån trä l©i: "Tôi không bi‰t" thì 
ngÜ©i ta së cho bån là ngÜ©i mÃt trí!  Do Çó, bån 
m§i trä l©i: "Tôi là NguyÍn væn A! Tôi là Giám 
ÇÓc, KÏ sÜ, Bác sï, v.v... Khi trä l©i nhÜ th‰ thì 
ngÜ©i ta b¢ng lòng mà bån cÛng yên chí. NhÜng 
s¿ thÆt bån có phäi là nh»ng gì bån vØa nói 
chæng? ñó chÌ là nh»ng nhãn hiŒu cûa cu¶c Ç©i 
mà bån tåm vay mÜ®n chÙ t¿ thân bån Çâu phäi 
nh»ng thÙ Ãy. 

Trong Çåo cÛng vÆy, n‰u bån không bi‰t 
"Ta là ai?" thì cÛng khó tu ti‰n ÇÜ®c. N‰u bån 
cho "Ta là ThÜ®ng t†a A, ñåi ÇÙc B, H¶i trÜªng 
C, Ti‰n sï D..." thì låi càng nguy to!  Vì cho "Ta" 
là nhÜ th‰ nên bån phäi làm chùa cho to, lÆp H¶i 
cho l§n, H¶i h†p cho Çông Ç‹ xÙng Çáng v§i cái 
nhãn hiŒu mà bån g¡n lên cho cái Ta.  
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Ngoài cái Ta ra, còn có cái cûa Ta (ngã sª) 
nhÜ con Ta, v® Ta, nhà cûa Ta, chùa cûa Ta 
v.v... SuÓt cu¶c Ç©i bån phäi ÇÀu t¡t m¥t tÓi, nai 
lÜng ra làm viŒc, tåo nghiŒp ch£ng qua chÌ làm 
công cho cái Ta và nh»ng cái cûa Ta, Ç‹ rÒi cuÓi 
cu¶c Ç©i, ra Çi v§i hai bàn tay tr¡ng, không Çem 
theo ÇÜ®c m¶t chút phÜ§c ÇÙc mà ngÜ®c låi toàn 
là ác nghiŒp. K‹ có Çáng giÆn chæng? 

Gi© Çây trª låi câu: "Ta là ai?" Theo tôi câu: 
"Ta là gì?" có lë dÍ hi‹u hÖn. 

Ta là ngÜ©i, m¶t con ngÜ©i. NhÜ bån 
thÜ©ng bi‰t, con ngÜ©i ÇÜ®c cÃu tåo bªi næm uÄn 
(s¡c, th†, tÜªng, hành, thÙc). M‡i khi có næm uÄn 
h®p låi thì chúng ta g†i Çó là con ngÜ©i. VÆy con 
ngÜ©i là m¶t t°ng th‹ cûa næm uÄn. Theo giáo lš 
Nguyên thûy thì có con ngÜ©i (l'être) nhÜng 
không có cái Ta  (Je, moi) vì cái Ta chÌ là m¶t giä 
danh, tÙc danh tØ tåm lÆp. Sau này theo giáo lš 
Không Tánh cûa Trung Quán thì con ngÜ©i cÛng 
chÌ là m¶t giä danh (nom désigné). 

Ÿ Çây chúng ta tåm gác giáo lš Không 
Tánh qua m¶t bên, chÌ bàn Ç‰n giáo lš Vô Ngã, 
vì hi‹u ÇÜ®c Vô Ngã cÛng là quš l¡m rÒi!  
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Theo tôi nghï, Vô Ngã là m¶t giáo lš cæn 
bän rÃt cÀn thi‰t cho s¿ giäi thoát. Nh»ng giáo lš 
khác tuy cÛng quan tr†ng và có th‹ thâm diŒu 
hÖn nhÜng vÅn cÀn d¿a trên nó, ví nhÜ cæn nhà 
lÀu d¿ng trên nŠn Çá. N‰u nŠn không ch¡c, làm 
b¢ng bùn, cát, thì trÜ§c sau gì cæn nhà lÀu kia 
cÛng bÎ søp Ç°. Tuy có tÀm mÙc quan tr†ng nhÜ 
vÆy, nhÜng låi ít có sách vª nói vŠ Vô Ngã cùng 
nh»ng cách thÙc tu tÆp. 

 

1/ NGŨ  UẨN 
  
Hi‹u Vô Ngã hay nói chuyŒn Vô Ngã 

không có nghïa là thành A La Hán liŠn Çâu nhé 
bån! Hi‹u là m¶t chuyŒn, tu tÆp chÙng Ç¡c là 
m¶t chuyŒn khác. Ÿ Çây không có chuyŒn "ki‰n 
tánh thành PhÆt". 

Theo giáo lš Nguyên Thûy thì tÃt cä các 
pháp ÇŠu có, trØ cái Ta (ngã), vì cái Ta chÌ là m¶t 
äo tÜªng (illusion), m¶t giä danh (désignation) 
cûa næm uÄn. NhÜng næm uÄn là gì? Là PhÆt tº 
lâu næm ch¡c ch¡n bån bi‰t næm uÄn là gì, nhÜng 
ª Çây tôi xin ÇÎnh nghïa låi. 
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Næm uÄn là: s¡c, th†, tÜªng, hành, thÙc. 
UÄn (P. Khanda, Skt. Skandha) Ti‰ng Pháp dÎch 
là agrégat có nghïa là m¶t nhóm, m¶t khÓi, m¶t 
t°ng h®p. 

* S¡c uÄn: TÙc thân th‹ con ngÜ©i, ÇÜ®c 
cÃu tåo bªi bÓn Çåi (ÇÃt, nÜ§c, gió, lºa), n‰u k‹ 
chi ti‰t thì gÒm 32 thÙ: tóc, tai, mÛi, lÜ«i, tim, 
gan, ru¶t, ph°i, xÜÖng, gân, máu, thÎt,v.v ... S¡c 
uÄn tÜÖng ÇÓi cø th‹, dÍ nhÆn bi‰t nên không 
cÀn nói nhiŠu . 

* Th† uÄn: Là nh»ng cäm th† (sensation) 
phát sinh do s¿ ti‰p xúc gi»a sáu cæn (m¡t, tai, 
mÛi, lÜ«i, thân, š) và sáu trÀn (s¡c, thanh, hÜÖng, 
vÎ, xúc, pháp). Có sáu loåi th†: nhãn th†, nhï th†, 
t› th†, thiŒt th†, thân th†, š th†. Tính chÃt cûa 
næm loåi th† ÇÀu có th‹ là: låc (dÍ chÎu), kh° 
(khó chÎu), xä (không kh°, không sÜ§ng). Riêng š 
th†, theo Duy ThÙc, có th‹ có næm tính chÃt: låc, 
kh°, xä, Üu (buÒn) và h› (vui). 

Khi m¡t nhìn lên m¥t tr©i bÎ chói và nhÙc, 
Çó là nhãn th† kh°. Khi tai nghe nhåc êm dÎu, 
thoäi mái, muÓn nghe n»a, Çó là nhï th† låc. Khi 
nghe tin ngÜ©i thân ch‰t, sanh ra buÒn kh°, Çó là 
š th† Üu. 
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* TÜªng uÄn: TÜªng (P. Sanna, Skt. 
Samjna) ÇÜ®c dÎch là tri giác (perception) có 
nghïa là s¿ bi‰t (tri) cûa các giác quan (cæn). Tri 
giác ÇÜ®c phát sanh do s¿ ti‰p xúc gi»a sáu cæn 
và sáu trÀn. Và nhÜ th‰ cúng ta có Ç‰n sáu loåi 
tÜªng. 

M¡t thÃy s¡c. S¿ thÃy cûa m¡t g†i là nhãn 
tÜªng. 

Tai nghe ti‰ng. S¿ nghe cûa tai g†i là nhï 
tÜªng. 

MÛi ngºi mùi. S¿ ngºi cûa mÛi g†i là t› 
tÜªng. 

LÜ«i n‰m vÎ. S¿ n‰m cûa lÜ«i g†i là thiŒt 
tÜªng. 

Thân xúc chåm vÆt. S¿ xúc chåm cûa thân 
g†i là thân tÜªng. 

Ý bi‰t các pháp. S¿ bi‰t cûa Ý g†i là š 
tÜªng. Ch» Ý ª Çây là š cæn (manas, organe 
mental) và các pháp là nh»ng gì thu¶c tâm linh 
nhÜ: š nghï, š niŒm, š tÜªng...  

Nh»ng s¿ thÃy, nghe, ngºi, n‰m, xúc, bi‰t ª 
Çây chÜa tåo nghiŒp, vì nó không có khä næng 
tác š mà chÌ là s¿ cäm nhÆn ÇÖn thuÀn, vô tÜ cûa 
sáu cæn ÇÓi v§i sáu trÀn. N‰u nói theo Duy ThÙc 
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thì nó có th‹ ÇÜ®c xem nhÜ là hiŒn lÜ®ng 
(pratyaksapramana). 

T§i Çây cÀn ÇÎnh nghïa låi vài danh tØ 
thông døng: š thÙc, š niŒm, š tÜªng, š nghï. BÓn 
danh tØ này ÇŠu liên quan Ç‰n Ý, tÙc š cæn 
(manas). Trong ngôn ng» viŒt nam, khi nói Ç‰n 
ch» "š nghï ", ta có th‹ hi‹u theo hai chiŠu: chû 
th‹ (sujet) và ÇÓi tÜ®ng (objet). 

1/ Chû th‹: Ý cæn (chû th‹) suy nghï (Ç¶ng 
tØ). 

2/ ñÓi tÜ®ng: Ý nghï (danh tØ) là nh»ng 
ÇiŠu do Ý cæn nghï ra.  

Thông thÜ©ng ch» "š nghï" ÇÜ®c hi‹u theo 
nghïa thÙ hai. 

Ý niŒm và š tÜªng cÛng vÆy. 
Ý niŒm có th‹ ÇÜ®c hi‹u là : 
1/ Ý cæn ghi nh§ (se souvient1). 
2/ Nh»ng ÇiŠu ghi nh§ (souvenir) bªi Ý cæn.  
 
Ý tÜªng có th‹ ÇÜ®c hi‹u là : 
1/ Ý cæn thâu nhÆn (perçoit). 

                                                 
1 ª Çây giäng theo ki‹u chi‰t t¿ nên tôi thêm vào m¶t loåi tØ ng» 
thÙ hai (Pháp væn) Ç‹ bån Ç†c dÍ hi‹u hÖn. 
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2/ Nh»ng ÇiŠu thâu nhÆn bªi Ý cæn 
(perception). 

Khi Ý-tÜªng-m¶t ÇiŠu gì Çó, chúng ta cho 
cái "ÇiŠu-gì-Çó" là š tÜªng. 

Khi Ý-nghï-m¶t ÇiŠu gì, chúng ta cho cái 
"ÇiŠu-gì" này là š nghï. 

Khi Ý-niŒm-m¶t ÇiŠu gì, chúng ta cho cái 
"ÇiŠu-gì " này là š niŒm. 

Ý tÜªng, š nghï, š niŒm thÜ©ng ÇÜ®c chúng 
ta xem là nh»ng sän phÄm cûa Ý, do Ý tåo ra. 
NhÜng th¿c ra chúng không phäi là sän phÄm 
cûa Ý mà là nh»ng ÇÓi tÜ®ng cûa s¿ tÜªng, nghï, 
niŒm cûa Ý. 

Thay vì hi‹u š tÜªng là s¿ tri giác cûa Ý, 
chúng ta låi cho š tÜªng là m¶t sän phÄm cûa Ý, 
ÇÒng nghïa v§i tÜ tÜªng. ñ‹ tránh trÜ©ng h®p 
khó xº này, chúng ta có th‹ tåm gom cä ba thÙ: 
š tÜªng, š nghï, š niŒm, ÇÓi tÜ®ng cûa š thành 
m¶t loåi: š trÀn. Ch» š trÀn này chÌ là m¶t thu¶c 
phÀn cûa pháp trÀn tÙc ÇÓi tÜ®ng t°ng quát, bao 
la cûa Ý. 

VŠ tÜªng uÄn, Ça sÓ thÜ©ng hi‹u là tÜªng 
tÜ®ng (imaginer). TÜªng tÜ®ng là gì?  Ÿ Çây có 
hai nghïa: thø Ç¶ng và tác š. 
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1/ Nghïa thø Ç¶ng: TÜªng là s¿ cäm nhÆn, 
thâu nhÆn, ghi nhÆn cûa sáu cæn còn g†i là tri 
giác. TÜ®ng là nh»ng hình tÜ®ng, hình änh thu¶c 
tâm linh. 

Thí dø: bÃt ch®t có nh»ng hình änh (tÜ®ng) 
thu¶c quá khÙ nhÜ núi, sông, ngÜ©i, vÆt, v.v... 
hiŒn hành trong tâm. Khi nh»ng hình änh này 
khªi lên và Ý (cæn) thâu nhÆn (perçoit) nó, thì Çó 
g†i là tÜªng tÜ®ng. Nói cho rõ hÖn là Ý (cæn) 
tÜªng (cäm nhÆn) nh»ng hình tÜ®ng. Ÿ Çây 
không có s¿ tác š. NgÜ®c låi, n‰u cÓ nh§, moi 
ÇÀu, moi óc, hình dung låi hình änh, thì Çó là 
m¶t s¿ tác š, cÓ š thu¶c vŠ hành nghiŒp 
(karman). Và khi hình änh này hiŒn ra trên m¥t š 
thÙc thì có s¿ thâu nhÆn (tÜªng). Trong trÜ©ng 
h®p này phäi nói là Ý-nghï-niŒm-tÜªng-š trÀn, 
tÙc là có s¿ suy nghï, cÓ nh§ làm hiŒn hành ra 
nh»ng hình tÜ®ng và tØ Çó có s¿ nhÆn bi‰t 
(tÜªng). 

2/ Nghïa tác š: TÜªng tÜ®ng là tåo ra trong 
tâm trí hình änh cûa nh»ng s¿ vÆt Çã tác Ç¶ng 
vào giác quan, ho¥c hình änh cûa nh»ng s¿ vÆt 
m§i lå chÜa xäy ra. 
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Theo ngôn ng» thông døng thì tÜªng tÜ®ng 
mang nghïa thÙ hai, tÙc tác š. NhÜ vÆy tÜªng 
tÜ®ng (imaginer) là m¶t tác Ç¶ng tØ š nên có th‹ 
tåo nghiŒp. Còn tÜªng (percevoir) cûa tÜªng uÄn 
là m¶t Ç¶ng tØ cäm nhÆn nên chÜa tåo nghiŒp. 

Ch» tÜªng (samjna) cûa tÜªng uÄn, thÃy có 
vÈ giän dÎ nhÜng cho t§i bây gi©, nó vÅn chÜa 
ÇÜ®c giäng giäi và dÎch nhÃt ÇÎnh là gì. Nh»ng 
ÇiŠu vØa nói ª trên chÌ là š ki‰n cá nhân, nên 
không ch¡c là Çúng. Ai cÛng có th‹ cho nh»ng 
ÇiŠu mình hi‹u là Çúng nhÜng không có quyŠn 
b¡t ngÜ©i khác phäi tin và nghe theo mình. Vì 
thÃy Çúng hay sai chÌ là chû quan tÜÖng ÇÓi. Sau 
Çây tôi xin liŒt kê vài dÎch tØ vŠ ch» tÜªng 
(samjna) trong các tác phÄm ViŒt ng» Ç‹ bån Ç†c 
tùy š l¿a ch†n. 

- Trong sách "VÃn ÇŠ nhÆn thÙc trong Duy 
ThÙc H†c" cûa thÀy NhÃt Hånh, tr.79, nói vŠ 5 
uÄn, dÎch ch» tÜªng là các khái niŒm (concepts). 

Trong Kinh "Pháp ƒn" do thÀy NhÃt Hånh 
dÎch và chú giäi, tr.28, dÎch tÜªng là tri giác 
(perception). 

Trong "Câu Xá LuÆn CÜÖng Y‰u " cûa thÀy 
ñÙc NiŒm, tr.40, dÎch tÜªng (uÄn) là nhÆn thÙc 
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t°ng h®p cûa các cäm giác ÇÜa Ç‰n tÜªng nh§, 
nghï ng®i. 

Trong PhÆt H†c TØ ñi‹n cûa ñoàn Trung 
Còn, tÆp 3, trang 1093, dÎch tÜªng (uÄn) là tÜ 
tÜªng, s¿ tÜªng tÜ®ng nÖi tâm trí. 

Ngoài ra Ça  sÓ ÇŠu dÎch tÜªng (uÄn) là 
tÜªng tÜ®ng, tÜªng nh§. 

ñ‰n Çây bån Ç†c có th‹ ngåc nhiên hÕi låi 
tôi r¢ng: "TÜªng tÜ®ng không thu¶c tÜªng uÄn, 
th‰ nó thu¶c cái gì ?" 

Trong pháp sÓ PhÆt h†c, có nhiŠu danh tØ 
giÓng nhau, nhÜng š nghïa låi khác, tùy trÜ©ng 
h®p, vÎ trí và bÓi cänh. Theo tôi, ch» tÜªng trong 
ngÛ uÄn, không có nghïa là tÜªng tÜ®ng, nó chÌ 
có nghïa là tri giác. Trong tâm lš h†c PhÆt giáo có 
nói Ç‰n tÜªng (P.Sanna, Skt.Samjna) nhÜ là m¶t 
tâm sª trong 51 tâm sª (caittas) cûa Duy ThÙc, 
ho¥c 52 tâm sª (cetasika) cûa A Tÿ ñàm 
(Abhidhamma), ho¥c 46 tâm sª cûa Câu Xá H»u 
B¶ (Abhidharmakosa). Trong phåm vi này, nó có 
th‹ ÇÜ®c xem là tÜªng tÜ®ng (imaginer), vì có s¿ 
tác š và nhÜ vÆy nó thu¶c vŠ hành uÄn. 

- Trong "VÃn ÇŠ nhÆn thÙc trong Duy ThÙc 
h†c", tr.66, nói vŠ tÜªng (tâm sª) nhÜ sau: TÜªng 
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là Ç¶ng tác cûa trí næng trên änh tÜ®ng thu nhÆn 
ÇÜ®c, nói m¶t cách khác hÖn, là s¿ cÃu tåo thành 
khái niŒm. 

- Trong PhÆt H†c ph° thông, khóa thÙ IX, 
tr.38, nói giän dÎ hÖn: TÜªng là nh§ tÜªng. 
NghiŒp døng cûa nó là bÎa Ç¥t nh»ng danh tØ Ç‹ 
kêu g†i.  

Tóm låi khi nói vŠ tÜªng, bån Ç†c nên cân 
nh¡c xem mình muÓn nói vŠ tÜªng uÄn hay 
hành uÄn. Vì n‰u thu¶c tÜªng uÄn thì chÜa tåo 
nghiŒp, còn n‰u thu¶c hành uÄn thì tåo nghiŒp. 

Nãy gi© chÜa nói vŠ š thÙc, vì nó thu¶c 
thÙc uÄn, së ÇÜ®c bàn Ç‰n sau.  

* Hành uÄn: Là m¶t t°ng h®p cûa nh»ng š 
nghï lÜu chuy‹n. Hành có nghïa là Çi, là làm, là 
ti‰p tøc, là chuy‹n. Ti‰ng Pháp dÎch là formations 
mentales. Khi Ý cæn hoåt Ç¶ng phÓi h®p v§i các 
tâm sª, k‰t quä cûa s¿ hoåt Ç¶ng này cho ra 
nh»ng š nghï, hay nói chung là tÃt cä š trÀn, ÇÓi 
tÜ®ng cûa 51 tâm sª. NhÜ vÆy hành uÄn bao 
gÒm cä 51 tâm sª (caittas, facteurs mentaux) và 
cùng nh»ng ÇÓi tÜ®ng cûa nó. 

Næm mÜÖi mÓt tâm sª là: 
- Næm bi‰n hành: xúc, tác š, th†, tÜªng, tÜ. 
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- Næm biŒt cänh: døc, th¡ng giäi, niŒm, 
ÇÎnh, huŒ. 

- MÜ©i m¶t thiŒn: tín, tàm, quš, vô tham, vô 
sân, vô si, tinh tÃn, khinh an, bÃt phóng dÆt, 
hành xä, bÃt håi. 

- Sáu cæn bän phiŠn não: tham, sân, si, 
mån, nghi, ác ki‰n. 

- Hai mÜÖi tùy phiŠn não: phÅn, hÆn, phú, 
não, tÆt, xan, cuÓng, si‹m, håi, kiêu, vô tàm, vô 
quí, tråo cº, hôn trÀm, bÃt tín, giäi Çãi, phóng 
dÆt, thÃt niŒm, tán loån, bÃt chánh tri. 

- BÓn bÃt ÇÎnh: hÓi, miên, tÀm, tÜ. 
ñ‹ bi‰t nhiŠu hÖn, bån có th‹ nghiên cÙu 

vŠ Duy thÙc ho¥c A Tÿ ñàm.  
* ThÙc uÄn : ThÙc (P.Vinnãna, Skt.Vijnãna) 

là s¿ nhÆn thÙc, phân biŒt, hi‹u bi‰t. Ti‰ng Pháp 
dÎch là conscience hay discernement. Theo giáo 
lš Nguyên thûy thì thÙc ÇÜ®c phát sinh do s¿ ti‰p 
xúc gi»a sáu cæn và sáu trÀn. Và nhÜ vÆy chúng 
ta có sáu loåi thÙc.  

Nhãn thÙc là cái bi‰t cûa m¡t khi nhìn thÃy 
cänh trÀn.  

Nhï thÙc là cái bi‰t cûa tai khi nhìn thÃy âm 
thanh. 
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T› thÙc là cái bi‰t cûa mÛi khi ngºi thÃy 
mùi hÜÖng. 

ThiŒt thÙc là cái bi‰t cûa lÜ«i khi n‰m vÎ. 
Thân thÙc là cái bi‰t cûa thân khi xúc chåm 

ÇÒ vÆt. 
Ý thÙc là cái bi‰t cûa Ý khi nhÆn thÙc š 

trÀn. 
ñ‰n Çây, ch¡c h£n bån Ç†c Çã Ç‹ š, tØ lúc 

nói vŠ TÜªng uÄn, tôi Çã dùng ch» Ý Çi Çôi v§i 
cæn. ñó là Ç‹ phân biŒt Ý cæn (Manas) v§i Ý thÙc 
(Mano- vijnãna). Ý cæn là m¶t b¶ phÆn tâm linh 
(organe mental) mà tØ nÖi Çó làm phát sinh ra s¿ 
nhÆn thÙc. S¿ nhÆn thÙc này g†i là Ý thÙc 
(conscience mentale). 

 
* S¿ khác biŒt gi»a TÜªng và ThÙc 
TÜªng là tri giác, tÙc s¿ bi‰t cûa các giác 

quan. ThÙc cÛng là s¿ bi‰t cûa sáu cæn, vÆy hai 
cái bi‰t này giÓng hay khác?  

Cái bi‰t cûa TÜªng có tính chÃt cäm nhÆn 
ÇÖn thuÀn, vô tÜ, trong khi cái bi‰t cûa ThÙc låi 
có tính chÃt phân biŒt, khái niŒm. ñ‹ dÍ hi‹u, xin 
lÃy thí dø vŠ m¶t em bé (ngây thÖ), m¶t anh th® 
sæn và m¶t ÇÒng tiŠn vàng. Khi Çi ÇÜ©ng, n‰u em 
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bé nh¥t ÇÜ®c m¶t ÇÒng tiŠn vàng, em së chÌ thÃy 
Çó là m¶t vÆt tròn, mÕng, màu vàng, có hình vë 
xinh x¡n, có th‹ trª thành m¶t món ÇÒ chÖi cûa 
em. Em không hŠ hay bi‰t gì vŠ giá trÎ cûa ÇÒng 
tiŠn. S¿ "thÃy" ÇÒng tiŠn vàng cûa em bé ÇÜ®c dø 
cho TÜªng. NgÜ®c låi, ÇÓi v§i anh th® sæn thì 
khác. Khi thÃy ÇÒng tiŠn vàng, anh ta liŠn bi‰t Çó 
là m¶t ÇÒng tiŠn vàng cùng v§i giá trÎ cûa nó. V§i 
tiŠn này anh së mua ÇÜ®c tÃt cä thÙ gì anh thích. 
S¿ "thÃy" ÇÒng tiŠn vàng cûa anh th® sæn này dø 
cho ThÙc.  

 
ñúng ra theo giáo lš Nguyên thûy thì chúng 

ta có th‹ ngÜng ª Çây, sau khi Çã ÇÎnh nghïa 
næm uÄn. NhÜng Ça sÓ thÜ©ng không rõ s¿ khác 
biŒt gi»a Tâm,Ý và ThÙc nên tôi së tåm mÜ®n 
m¶t ít giáo lš cûa Duy ThÙc, trong Çó phân biŒt 
chi ti‰t vŠ Tâm, Ý và ThÙc. 

VÅn bi‰t møc Çích cûa tÆp sách này là nói 
vŠ Vô Ngã chÙ không phäi Duy ThÙc, nhÜng cái 
Ngã là m¶t t°ng h®p phÙc tåp, cÃu tåo bªi næm 
uÄn, trong Çó thû phåm chÃp ngã n¢m trong 
ThÙc uÄn. Nói vŠ thÙc uÄn, không gì ÇÀy Çû chi 
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ti‰t hÖn Duy ThÙc. ñây là lš do thÙ hai cÀn phäi 
nói m¶t chút vŠ Duy ThÙc. 

Theo Duy ThÙc thì ThÙc uÄn (vijnãna 
skandha) bao gÒm Tâm (citta), Ý (manas) và 
ThÙc (Vijnãna). Tâm ÇÜ®c xem là thÙc thÙ 8, Ý 
ÇÜ®c xem là thÙc thÙ 7, ThÙc tÙc là 6 thÙc ÇÀu 
ÇÜ®c k‹ ª trên.  

Sau Çây chÌ xin lÜ®c nêu vŠ ba thÙc: thÙ 8, 
thÙ 7 và thÙ 6. 

ThÙc thÙ 8, có tên là Tàng thÙc hay A låi 
Da thÙc (Alaya-vijnãna). ThÙc này có 3 nghïa:  

a/ Næng tàng: ThÙc này chÙa Ç¿ng, gìn gi» 
chûng tº (bija) cûa các pháp. 

b/ Sª tàng: Sª tàng ª Çây không có nghïa là 
bÎ chÙa, mà có nghïa là ThÙc này bÎ ÜÖm Ü§p 
(parfumé) bªi chính nh»ng chûng tº ÇÜ®c chÙa 
trong nó. 

c/ Ngã ái chÃp tàng: ThÙc này bÎ thÙc thÙ 7 
(manas) bám víu và chÃp làm Ta. 

Th‹ và døng cûa thÙc này sâu r¶ng vô 
cùng, chúng ta không th‹ thÃu hi‹u b¢ng š thÙc 
thông thÜ©ng ÇÜ®c. Nó chính là nŠn täng cho 7 
thÙc kia phát sinh. Tánh chÃt cûa nó là vô phú vô 
kš, có nghïa là không bÎ che lÃp bªi vô minh, 
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nhÜng cÛng không thiŒn, không ác. NhÜ vÆy nó 
không phäi là thû phåm chÃp ngã.  

* ThÙc thÙ 7 tên Måt Na (manas-vijnãna). 
Nó là Ý cæn (organe mental) tÙc là cæn cÙ, nÖi 
phát sinh ra š thÙc (conscience mentale). CÛng 
nhÜ m¡t là nhãn cæn, nÖi phát sinh ra nhãn thÙc. 
ThÙc này còn có tên là "TruyŠn tÓng thÙc" vì nó 
công næng truyŠn các pháp hiŒn hành vào Tàng 
thÙc và tÓng ÇÜa các pháp chûng tº khªi ra hiŒn 
hành. ThÙc này ÇÜ®c xem là thû phåm chính cûa 
s¿ chÃp ngã. S¿ chÃp ngã cûa nó thu¶c loåi "câu 
sinh ngã chÃp" tÙc s¿ chÃp ngã sinh ra cùng lúc 
v§i thân mång. S¿ chÃp ngã này rÃt khó diŒt trØ. 
Måt Na thÜ©ng tÜÖng Üng v§i bÓn cæn bän phiŠn 
não là: ngã si (avidya), ngã ái (atmasneha), ngã 
ki‰n (atmadrsti), ngã mån (asmimana). Ngã si 
chính là vô minh, ngã ái là s¿ thÜÖng yêu, ái 
luy‰n cái Ta, ngã ki‰n là cái thÃy sai lÀm vŠ ngã, 
ngã mån là s¿ kiêu ngåo cho cái Ta cao cä hÖn 
h‰t.  

Hai thÙc A låi Da và Måt Na h¢ng chuy‹n 
không bao gi© gián Çoån, ngay cä khi cá nhân Çã 
ch‰t.  
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* ThÙc thÙ 6, g†i là Ý thÙc (mano-vijnãna). 
Khi Ý cæn ti‰p xúc v§i pháp trÀn làm phát sinh ra 
s¿ nhÆn thÙc, s¿ nhÆn thÙc này ÇÜ®c g†i là Ý 
thÙc. Ý thÙc có ba hình thái nhÆn thÙc: hiŒn 
lÜ®ng, t› lÜ®ng và phi lÜ®ng.  

- HiŒn lÜ®ng: s¿ nhÆn thÙc tr¿c ti‰p, vô tÜ, 
chÜa träi qua suy luÆn, phân biŒt. 

- T› lÜ®ng: s¿ nhÆn thÙc qua suy luÆn, 
phân biŒt.  

-Phi lÜ®ng: Khi hai s¿ nhÆn thÙc trên (hiŒn 
lÜ®ng ho¥c t› lÜ®ng) phän änh sai lÀm vŠ th¿c tåi 
thì g†i là phi lÜ®ng. Thí dø trong Çêm tÓi , thÃy 
s®i dây tÜªng là con r¡n. 

Trong tám thÙc, duy có thÙc thÙ 6 này là 
lanh lË và khôn ngoan hÖn h‰t. Trong Bát ThÙc 
Quy Cû tøng khi nói vŠ Ý ThÙc có câu: "ñ¶c h»u 
nhÙt cá tÓi linh ly" nghïa là riêng có m¶t cái thÙc 
rÃt lanh lË. Suy nghï làm viŒc phäi, thÙc này ÇÙng 
ÇÀu, tính toán tåo nghiŒp ác thì nó cÛng hÖn cä 
(công vi thû, t¶i vi khôi). VŠ t¶i thì thÙc này cÛng 
chÃp ngã và chÃp pháp. NhÜng s¿ chÃp ngã cûa 
nó là "phân biŒt ngã chÃp", tÙc chÃp ngã do nhÆn 
thÙc phân biŒt sai lÀm mà ra. S¿ chÃp ngã này 



 63

tÜÖng ÇÓi dÍ loåi trØ. Sau này tu tÆp vŠ Vô Ngã, 
chúng ta së rÃt cÀn Ç‰n thÙc thÙ 6 này.  

 
ñ‰n Çây s¿ ÇÎnh nghïa vŠ næm uÄn có th‹ 

ÇÜ®c xem nhÜ tåm Çû. Næm uÄn, còn g†i t¡t là 
thân tâm hay danh s¡c (nama rupa), tuy ÇÜ®c liŒt 
kê thành tØng phÀn, nhÜng thÆt ra chúng hoåt 
Ç¶ng rÃt ch¥t chë, không th‹ tách r©i ÇÜ®c. Thí 
dø khi bÎ Çau ræng: ræng thu¶c vŠ thân (s¡c uÄn), 
Çau thu¶c kh° th† (th† uÄn), cäm bi‰t có s¿ Çau 
thu¶c tÜªng uÄn, bi‰t rõ Çó là Çau ræng thu¶c 
thÙc uÄn, và m‡i khi thÙc làm viŒc ÇŠu có s¿ 
tÜÖng Üng, tr® giúp cûa các tâm sª, do Çó hành 
uÄn cÛng có trong cu¶c. 

 

2/ CHẤP NGÃ 

 

Chúng sinh trôi læn trong sinh tº chÌ vì vô 
minh  lÀm tÜªng có m¶t cái Ta hiŒn h»u, rÒi bám 
vào nó, bi‰n nó thành bän ngã, thành cái Ta 
(tôi).  NhÜng s¿ thÆt cái Ta chÌ là m¶t äo änh, 
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m¶t giä danh. Th‰ nào là äo änh (mirage)?  Khi 
Çi trong sa måc, Çói khát, nhìn xa thÃy có ao 
nÜ§c nhÜng khi chåy låi gÀn thì ch£ng thÃy gì cä. 
Ao nÜ§c là m¶t äo änh cûa sóng n¡ng, nó änh 
hiŒn nhÜ có mà kÿ th¿c là không. CÛng vÆy, con 
ngÜ©i luôn luôn cäm thÃy nhÜ có m¶t cái Ta 
(hiŒn h»u), nhÜng n‰u tìm kÏ låi thì së không 
thÃy. Vì sao?  Vì nó chÌ là m¶t äo tÜªng, m¶t giä 
danh, danh tØ tåm lÆp (nom désigné) cûa m¶t 
h®p th‹ næm uÄn.  TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu cho 
r¢ng cái Ta thÆt có và xem Çó là ÇiŠu hi‹n nhiên, 
nhÜng Çây là m¶t tà ki‰n, m¶t cái thÃy sai lÀm, 
nguyên nhân chính gây ra kh° Çau và luân hÒi. 

 
Trong kinh luÆn có nói Ç‰n 62 tà ki‰n vŠ s¿ 

chÃp ngã, nhÜng chung quy cÛng không ngoài 
næm uÄn. ñó là chÃp:  

1/ S¡c là Ta 
2/ S¡c n¢m trong Ta 
3/ Ta n¢m trong s¡c 
4/ Ta có s¡c. 2 

                                                 
2 Prajnapãramita, E . Lamotte, quy‹n IV, tr.1999 
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 1/ ChÃp s¡c là Ta: Cho thân tÙ Çåi, ÇÀu, 
m¡t, tay, chân,... là Ta. Khi thân Çi thì cho là Tôi 
(Ta) Çi.  Khi miŒng æn thì nói là tôi æn.  Khi chân 
tay làm viŒc thì nghï là tôi làm. Nhìn trong gÜÖng 
thÃy m¥t ÇËp, cho là tôi ÇËp. 

2/ ChÃp s¡c n¢m trong Ta: Cho s¡c là m¶t 
phÀn nhÕ n¢m trong cái Ta (l§n). Thí dø nhÜ nói 
"chân tôi Çau " tÙc chân là m¶t phÀn cûa tôi. 
 3/ ChÃp Ta n¢m trong s¡c: Cho Ta là m¶t 
phÀn nhÕ cûa s¡c, tÙc s¡c l§n hÖn Ta. Thí dø 
nhÜ nói "Tôi Çau bøng " tÙc Tôi n¢m trong s¡c 
(bøng). 

4/ ChÃp Ta có s¡c: Cho Ta là cái gì ª 
ngoài s¡c và là chû cûa s¡c. Thí dø nhÜ nói "Tôi 
phäi sæn sóc cái thân", vì cái thân là cûa tôi, danh 
tØ chuyên môn g†i là ngã sª, tÙc là thu¶c vŠ ngã. 

 
Trên Çây là bÓn ÇiŠu lÀm chÃp vŠ s¡c uÄn. 

ñÓi v§i bÓn uÄn còn låi cÛng lÀm chÃp nhÜ trên, 
chÌ thay th‰ th†, tÜªng, hành, thÙc vào ch» s¡c. 
NhÜ th‰ có 20 s¿ lÀm chÃp vŠ næm uÄn; 20 s¿ 
lÀm chÃp này xäy ra trong cä ba th©i : quá khÙ, 
hiŒn tåi, vÎ lai. Thí dø chÃp cái s¡c (thân) hôm 
qua là Ta, cái s¡c hôm nay cÛng là Ta và cái s¡c 



 66

ngày mai cÛng vÅn là Ta. NhÜ vÆy là có 60 (20 x 
3) s¿ lÀm chÃp (tà ki‰n). Thêm vào hai lÀm chÃp 
n»a là chÃp thÜ©ng và chÃp Çoån: cho cái Ta này 
thÜ©ng còn vïnh cºu ho¥c mÃt h£n sau khi ch‰t. 
Trên Çây là 62 tà ki‰n vŠ Ngã (satkayadrsti). Bån 
Ç†c nên ngÅm nghï låi và ki‹m chÙng trong Ç©i 
sÓng h¢ng ngày ho¥c nh»ng lúc thiŠn quán, xem 
mình chÃp ngã ki‹u nào và chÃp cái gì là Ngã.   

MuÓn tu hành giäi thoát phäi š thÙc ÇÜ®c 
mình có bŒnh chÃp ngã, vì bŒnh này nguy hi‹m 
hÖn bŒnh tham, sân, si træm ngàn lÀn.  Vì chÃp 
ngã nên m§i sinh ra tham lam dành giÆt cho cái 
Ta và nh»ng cái cûa Ta.  Vì chÃp ngã nên có ai 
xâm phåm ho¥c trái š cái Ta thì n°i sân lên.  Vì 
chÃp ngã nên si mê tåo Çû thÙ nghiŒp cho cái Ta 
sung sÜ§ng và bäo vŒ cái Ta.  NgÜ©i nào mà cái 
Ta (bän ngã) càng l§n thì Çau kh° càng nhiŠu.  
Bªi th‰ ngÜ©i tu cÀn phäi cÓ g¡ng diŒt trØ bän 
ngã.  

 

3/ VÔ CHỦ 
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 S¿ chÃp ngã cûa Måt Na thÙc là "câu sinh 
ngã chÃp" tÙc s¿ chÃp ngã cùng sinh ra m¶t lÀn 
v§i thân mång. NhÜng thÆt ra Måt Na thÙc Çã 
chÃp ngã trÜ§c khi thân mång ÇÜ®c sinh ra. Nó 
lÃy ki‰n phÀn (darsanabhaga) cûa A låi Da làm 
ÇÓi tÜ®ng và lÀm cho Çó là Ngã. Do Çó s¿ chÃp 
ngã này rÃt là vi t‰.  Có nhiŠu ngÜ©i quan niŒm 
r¢ng khi m§i sinh ra tánh cûa con ngÜ©i là thiŒn 
(nhân chi sÖ tánh b°n thiŒn)  rÒi tØ tØ l§n lên m§i 
nhiÍm nh»ng tÆt xÃu do xã h¶i mang låi. NhÜng 
ta hãy quan sát nh»ng ÇÙa trÈ m§i sinh ra ho¥c 
khoäng m¶t hai tu°i, tøi nó cÛng bi‰t tranh giành 
ÇÒ æn hay ÇÒ chÖi.  Bãy nhiêu Çó cÛng cho thÃy 
là cái ngã cûa chúng Çã hiŒn h»u rÒi, không cÀn 
phäi xã h¶i hay cha mË dåy. Sau khi thân mång 
ÇÜ®c sinh ra, Måt Na thÙc có cÖ h¶i cûng cÓ s¿ 
chÃp ngã cûa nó, b¢ng cách gán vào m†i s¿ vÆt 
ÇÓi tÜ®ng cái nhãn hiŒu Ta và cûa Ta. NhÜ m‡i 
lÀn mª miŒng ra nói Ta (Tôi) là m¶t lÀn cûng cÓ 
thêm s¿ hiŒn h»u cûa cái Ta, trØ trÜ©ng h®p Ý 
thÙc bi‰t Çó là m¶t quy Ü§c giä lÆp (langage 
conventionnel). 
 S¿ chÃp ngã cûa Ý thÙc là "phân biŒt ngã 
chÃp" tÙc s¿ chÃp ngã do nhÆn thÙc sai lÀm mà 



 68

ra. S¿ nhÆn thÙc sai lÀm này là k‰t quä cûa vô 
minh quá khÙ, còn g†i là si tÙc s¿ không thông 
hi‹u giáo lš PhÆt pháp nhÜ TÙ DiŒu ñ‰, Tam 
Pháp ƒn (vô thÜ©ng, kh°, vô ngã)... 
 Khi nhìn vào cái thân tÙ Çåi này, thay vì 
ghi nhÆn m¶t cách Çúng Ç¡n: "Çây là thân", Ý 
thÙc låi ghi nhÆn: "ñây là Ta, ho¥c Çây là thân 
Ta". Khi Çi, thay vì ghi nhÆn nhÜ thÆt: thân Çang 
Çi, ho¥c có m¶t s¿ Çi, Ý thÙc låi ghi nhÆn: "Ta 
Çang Çi".  Vì vô minh nên Ý thÙc luôn thêm ch» 
Ta vào m†i hành Ç¶ng. 
 Ý thÙc tuy cÛng chÃp ngã, nhÜng nó có 
khä næng ghi nhÆn, phân biŒt s¿ vÆt Çúng nhÜ 
thÆt (yathabhutam). N‰u ÇÜ®c h†c, hi‹u, tu tÆp 
quán chi‰u Vô Ngã, dÀn dà Ý thÙc së không còn 
ghi nhÆn sai lÀm vŠ s¿ thÆt n»a mà së hi‹u tÃt cä 
nh»ng s¿ Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, nói, næng, v.v... 
chÌ là m¶t s¿ tác Ç¶ng vô chû cûa næm uÄn. 
Không có m¶t cái Ta nào hiŒn h»u th¿c chÃt 
(substantiel) Ç‹ làm chû hay ÇiŠu khi‹n næm uÄn 
cä. Pháp ThiŠn TÙ NiŒm XÙ rÃt có công hiŒu 
trong viŒc thanh l†c và truy luyŒn Ý thÙc. Nói 
Ç‰n Çây, nh§ låi trong quy‹n "ThiŠn TÙ NiŒm 
XÙ", phÀn NiŒm Th†, tôi có nhÃn månh r¢ng khi 
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Çau chân, hành giä tuyŒt ÇÓi không ÇÜ®c niŒm: 
"Tôi Çang Çau, ho¥c chân tôi Çau", mà phäi niŒm 
"có m¶t cäm giác Çau nhÙc Çang phát sanh (nÖi 
chân)". Th¿c th‰, làm gì có m¶t cái Tôi nào Çau 
chân?  N‰u niŒm Tôi Çang Çau, tÙc chÃp cäm th† 
Çau là Ta (bån Ç†c xem låi 62 tà ki‰n vŠ Ngã ª 
trên). 
 Ý thÙc cÀn nhÆn diŒn cho rõ s¿ duyên 
khªi vô chû cûa næm uÄn cÛng nhÜ cûa các 
pháp. ñ‹ hi‹u rõ vŠ vô chû, ta có th‹ quán chi‰u 
vŠ mÜa. MÜa là gì ?  Là m¶t hiŒn tÜ®ng thiên 
nhiên, là s¿ rÖi r§t cûa nh»ng håt nÜ§c tØ trên 
không xuÓng ÇÃt. G¥p tr©i n¡ng, nÜ§c trong 
sông, hÒ, bÓc hÖi lên tø thành mây. Khi khí hÆu 
thay Ç°i nhiŒt Ç¶ và áp ti‰t thì mây bi‰n thành 
nÜ§c và rÖi xuÓng thành mÜa. Nh»ng håt nÜ§c 
mÜa chäy trª vŠ ao, hÒ. Sau Çó, n‰u g¥p tr©i 
nóng së låi bÓc hÖi lên và cu¶c tuÀn hoàn låi tái 
diÍn. NhÜ vÆy mÜa chÌ là m¶t phÀn nhÕ cûa cä 
cu¶c tuÀn hoàn trên. Không có Ai làm ra mÜa ! 
MÜa là m¶t hiŒn tÜ®ng vô chû, tÙc không có ai 
làm chû hay ÇiŠu khi‹n nó. CÛng th‰, khi bÜ§c 
Çi, bån không nên cho r¢ng có m¶t cái Ta bÜ§c 
Çi mà chÌ có m¶t s¿ bÜ§c Çi,  hay Çúng hÖn là có 



 70

m¶t cái thân Çang bÜ§c Çi. S¿ bÜ§c Çi này cÛng 
là m¶t hiŒn tÜ®ng vô chû, diÍn ti‰n nhÜ m¶t cÖn 
mÜa vÆy. ChÌ có m¶t s¿ Çi chÙ không có Ai Çi cä! 
Vì sao? Trong tâm có m¶t š niŒm (muÓn Çi) hiŒn 
khªi, š niŒm này tác Ç¶ng vào thân khi‰n cho 
thân di Ç¶ng. ChÌ có m¶t s¿ di Ç¶ng, bi‰n 
chuy‹n xäy ra do tác Ç¶ng phÓi h®p cûa thân và 
tâm, th‰ thôi ! S¿ kiŒn này xäy ra "vô chû". Th‰ 
nhÜng bªi vô minh chÃp ngã, Måt Na thÙc c¶ng 
tác v§i Ý thÙc, gán vào s¿ kiŒn vô chû Çó m¶t 
ông chû, tÙc cái Ta: "Ta Çi". 
 Thân tÙ Çåi vô chû, và næm uÄn cÛng vô 
chû. Cái thân này khi nó bŒnh hoån Çau nhÙc thì 
nó cÙ Çau nhÙc, Çâu có ông chû nào ra lŒnh cho 
nó Çau nhÙc. Khi nó già thì cÙ già, Çâu có ông 
chû hay cái Ta nào có th‹ nói nó ÇØng già. Khi 
g¥p hoån nån tai ÜÖng thì nó cÙ suy nghï, lo âu, 
mÃt æn, mÃt ngû, nhiŠu khi Ta muÓn nó ÇØng lo 
nghï n»a nhÜng nó Çâu có nghe l©i Ta. NhÜ vÆy 
chÙng tÕ r¢ng Ta Çâu phäi là chû cûa nó. ƒy vÆy 
mà ai nÃy ÇŠu tin và chÃp r¢ng Ta là chû cûa 
thân và tâm. 
 Ngay nÖi næm uÄn này Çã có m¶t s¿ chÃp 
Ta rÒi, và tŒ håi hÖn n»a, khi ÇÓi ÇÀu v§i th‰ gi§i 
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bên ngoài, ti‰p xúc, xÜng hô, chúng ta không th‹ 
nào không dùng ch» Ta. Vì n‰u bÕ, không dùng 
ch» Ta n»a thì æn nói làm sao bây gi©? Làm sao 
phân biŒt ÇÜ®c Çâu là anh, Çâu là tôi? ñ‰n Çây 
bån Ç†c cÀn nhÆn ÇÎnh rõ có hai loåi Ta (ngã): 
 1/ M¶t cái Ta dÜ©ng nhÜ hiŒn h»u Ç¶c 
lÆp, t¿ tánh (le Je intrinsèque) không tùy thu¶c 
vào nhân duyên bên ngoài, gi» vai trò chû Ç¶ng, 
sai khi‹n næm uÄn. 
 2/ M¶t cái Ta giä lÆp (le Je désigné) trên 
næm uÄn Ç‹ chÌ ÇÎnh, phân biŒt, xÜng hô cho 
m¶t cá nhân trong môi trÜ©ng xã h¶i, c¶ng ÇÒng. 
Nó là m¶t danh tØ quy Ü§c (convention) rÃt cÀn 
thi‰t cho Ç©i sÓng h¢ng ngày, thu¶c Tøc ñ‰ 
(vérité relative). 
 
 Thông thÜ©ng, vì ít khi nào Ç‹ š xem cái 
Ta hiŒn h»u ki‹u nào, có mÃy loåi, nên chúng ta 
chÃp lÅn l¶n cä hai loåi trên. Trong hai cái Ta thì 
cái Ta dÜ©ng nhÜ hiŒn h»u Ç¶c lÆp t¿ tánh là 
m¶t tà ki‰n cÀn phäi giäi trØ, vì th¿c s¿ nó chÜa 
và së không bao gi© hiŒn h»u (exister). Còn cái 
Ta giä lÆp là m¶t quy Ü§c tøc Ç‰ , nó vô håi m¶t 
khi Çã thÃu hi‹u Vô Ngã. Các vÎ A La Hán, BÒ 
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Tát, sau khi chÙng ng¶ vÅn ti‰p tøc dùng ch» Ta 
(tôi) Ç‹ xÜng hô hay nói chuyŒn v§i ngÜ©i khác, 
nhÜng trong tâm cûa các ngài không còn bám víu 
vào m¶t cái Ta, không còn bóng dáng cûa m¶t 
cái Ta hiŒn h»u Ç¶c lÆp. Tuy cái Ta giä lÆp này 
t¿ nó không phäi là m¶t tà ki‰n, nhÜng n‰u 
không hi‹u Vô Ngã thì m‡i lÀn dùng Ç‰n nó nhÜ 
nói: Tôi Çi, tôi làm, tôi nói, v.v... chúng ta låi vô 
tình cûng cÓ thêm s¿ chÃp ngã sâu dày tØ Ç©i vô 
thÌ.  

Nói Ç‰n Çây xem nhÜ xong phÀn "ChÜ 
pháp Vô Ngã". Chúng ta có th‹ chuy‹n sang nói 
chuyŒn theo ñåi thØa Ç‹ thay Ç°i không khí. 
 

4/ CÓ HAY KHÔNG? 
  

ña sÓ hay Üa chu¶ng Bát Nhã, thích tu 
theo "Không", ít khi nào nói Ç‰n "Có", xem "Có" 
nhÜ m¶t tà ki‰n, rÃt kœ không ÇÜ®c nói Ç‰n, vì 
n‰u nói Ç‰n có th‹ bÎ liŒt vào Ti‹u thØa chÃp 
pháp. "Không" và "Có" là hai khái niŒm ÇÓi Çãi 
tÜÖng sinh. N‰u không có "Không" thì së không 
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có "Có". "Không" và "Có" giÓng nhÜ hai m¥t cûa 
m¶t ÇÒng tiŠn, làm sao có th‹ tách r©i ÇÜ®c?  
 NhÜng trÜ§c khi nói chuyŒn Có và Không, 
thi‰t nghï cÀn phäi xác ÇÎnh låi š nghïa cÛng nhÜ 
vÎ trí cûa hai ch» này. NhÜ ª phÀn trÜ§c, khi nói 
Ç‰n Vô Ngã, cÀn phäi hi‹u Ngã là gì? Ta là gì? 
ChÃp ngã là chÃp ngã cái gì? Có là có cái gì? 
Không là không cái gì? CÛng cùng m¶t danh tØ 
mà nói theo trong ñåo thì m¶t nghïa, theo ngoài 
Ç©i thì låi m¶t nghïa khác. Do Çó khi nói chuyŒn, 
nhÃt là chuyŒn ñåo, cÀn xác ÇÎnh låi phÜÖng 
diŒn vÎ trí, ho¥c theo Chân Ç‰ tuyŒt ÇÓi 
(paramartha) ho¥c theo Tøc Ç‰ tÜÖng ÇÓi 
(samvrti) ho¥c Tánh (svabhava) ho¥c TÜ§ng 
(laksana). VÅn bi‰t Tánh không r©i TÜ§ng, TÜ§ng 
không r©i Tánh, nhÜng n‰u nói lÅn l¶n thì sinh ra 
nhiŠu hi‹u lÀm. 
 Thông thÜ©ng ch» "Có" có nghïa kh£ng 
ÇÎnh (affirmation), "Không" là phû ÇÎnh 
(négation). Thí dø hÕi: Anh có Çi chÖi không? 
Câu trä l©i së là ho¥c Có ho¥c Không. Trong 
trÜ©ng h®p này "Có", "Không" là m¶t tr® Ç¶ng tØ 
(verbe auxiliaire), vì "có" là có cái gì? Có (Çi 
chÖi). "ñi chÖi" là Ç¶ng tØ chính. Ngoài ra ch» 



 74

"Có" trong ti‰ng ViŒt có th‹ hi‹u nhÜ m¶t Ç¶ng tØ 
(verbe). "Có" (posséder, avoir) nhÜ sª h»u, có 
ÇÜ®c: "Tôi có hai cæn nhà". Ch» "Có" còn có 
nghïa là có m¥t, hiŒn h»u (exister) nhÜ: Cái bàn 
có hay không? "Không" là m¶t danh tØ ÇÓi lÆp 
cûa "Có". Dù ÇÜ®c dùng nhÜ tr® Ç¶ng tØ hay 
Ç¶ng tØ chính, ch» "Có và Không" vÅn không 
n¢m ngoài hai nghïa "Kh£ng ÇÎnh" và "Phû ÇÎnh". 
NhÜng kh£ng ÇÎnh là kh£ng ÇÎnh cái gì? Phû ÇÎnh 
là phû ÇÎnh cái gì ? Không th‹ kh£ng ÇÎnh hay 
phû ÇÎnh suông ÇÜ®c! Do vÆy, "Có và Không" 
cÀn phäi Çi Çôi v§i m¶t túc tØ (complément) m§i 
Çû nghïa. Song le, trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, 
chúng ta có th‹ bÕ rÖi túc tØ cÛng không sao, vì 
trong n¶i dung câu chuyŒn ta vÅn có th‹ hi‹u 
ÇÜ®c. NhÜng trong ñåo, l©i Kinh thÜ©ng ÇÜ®c 
dÎch theo lÓi Hán-ViŒt, và n‰u không dùng theo 
væn phåm ViŒt Nam thì së gây nhiŠu hi‹u lÀm. 
ñó là trÜ©ng h®p ch» "Không" cûa Bát Nhã : 
 "S¡c tÙc thÎ không, Không tÙc thÎ s¡c!" 
 "Cái bàn có hay không?"  

- Cái bàn có mà không!  
- Nói nhÜ vÆy ai mà hi‹u cho n°i!  
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 Ch» Không ª Çây nó không phäi ÇÓi lÆp 
v§i Có n»a mà nó phû ÇÎnh chuyŒn khác. 
 XÜa kia, ThÀn H¶i Ç‰n vi‰ng Løc t° HuŒ 
Næng. T° có nói câu : 
 - Ta thÃy mà cÛng ch£ng thÃy! 
 - ThÃy là thÃy l‡i lÀm nÖi tâm mình, ch£ng 
thÃy là không thÃy nh»ng viŒc phäi quÃy cûa 
ngÜ©i khác. 
 Ÿ Çây ÇÓi tÜ®ng cûa thÃy và ch£ng thÃy 
không phäi là m¶t mà là hai thÙ khác nhau. 
CÛng th‰ "Cái bàn có mà không !" là nghïa làm 
sao?  
 Cái bàn có mà không có thÆt! Danh tØ "có 
thÆt" có hai nghïa, tùy theo ñåo hay theo ñ©i. 
Theo ñ©i, nh»ng gì m¡t thÃy, tai nghe, tay s© mó 
ÇÜ®c thì g†i là có thÆt. Theo ñåo PhÆt thì danh 
tØ có thÆt không có nghïa nhÜ vÆy. "Có thÆt" có 
nghïa là có thÆt tánh, có t¿ ngã, t¿ tánh. Thí dø: 
N‰u cái bàn có thÆt thì dù có Çem nó ra bæm 
chÈ, thiêu ÇÓt thì nó vÅn là cái bàn, không thay 
Ç°i. Träi qua m¶t træm t› næm, không cÀn ai làm 
ra nó, không cÀn ai tåo ra nó mà t¿ nó vÅn là cái 
bàn thì Çó g†i là có thÆt. NhÜng th¿c t‰, n‰u Çem 
cái bàn ra bæm chÈ, thiêu ÇÓt, nó së không còn là 
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cái bàn n»a, và nhÜ vÆy theo Çåo PhÆt thì cái 
bàn không có thÆt (n'existe pas vraiment). Không 
có thÆt còn có nghïa là không có t¿ tánh (n'ayant 
pas de nature propre). 
 Cái bàn có mà không có thÆt ÇÒng nghïa 
v§i cái bàn có hình tÜ§ng mà không có t¿ tánh. 
Ch» "Có" ª Çây có nghïa hiŒn h»u (exister) chÙ 
không phäi sª h»u (avoir). Cái bàn có hiŒn h»u 
chÙ Çâu phäi không, vì ai nÃy ÇŠu nhìn thÃy nó. 
Nó do nhiŠu nhân duyên h®p låi nhÜ g‡, Çinh, 
cÜa, búa, v.v... m§i thành. Vì do nhân duyên h®p 
nên không th‹ t¿ có m¶t mình ÇÜ®c. S¿ không 
th‹ t¿ có m¶t mình ÇÜ®c g†i là không có t¿ tánh.  

NhÜ vÆy khi nói "cái bàn có mà không", ch» 
"có" và "không" ª Çây không phäi là hai danh tØ 
ÇÓi Çãi tr¿c ti‰p nhÜ chúng ta thÜ©ng hi‹u mà 
ch» "có" nó kh£ng ÇÎnh m¶t chuyŒn (có hiŒn 
h»u) và ch» "không" låi phû ÇÎnh m¶t chuyŒn 
khác (không có t¿ tánh). 

ñ‹ tránh trÜ©ng h®p lÀm lÅn cho "có" là ÇÓi 
lÆp cûa "không" chúng ta có th‹ thay th‰ ch» "có" 
b¢ng ch» "änh hiŒn" (apparaître). VŠ ch» "änh 
hiŒn", có m¶t thí dø rÃt hay trong sÓ mÜ©i thí dø 
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nói vŠ pháp không cûa Kinh ñåi Bát Nhã, Çó là 
äo änh vŠ sóng n¡ng (mirage). 

Khi Çi trong sa måc, Çói khát, nhìn Ç¢ng xa, 
ta thÃy có m¶t ao nÜ§c. MØng r« chåy v¶i Ç‰n. 
NhÜng khi Ç‰n nÖi thì ch£ng còn thÃy ao nÜ§c 
nào cä !  Ao nÜ§c rõ ràng hiŒn bày trÜ§c m¡t, 
nhÜng khi tìm låi thì không thÃy. VÆy ao nÜ§c có 
hay không có? N‰u bäo là có, vÆy sao tìm không 
thÃy? N‰u bäo là không thì sao m¡t låi thÃy? VÆy 
phäi trä l©i làm sao Çây? Có hai cách:  

 1/ VØa có vØa không. 
 2/ Không có cÛng không không. 
ThÆt ra, không có cÛng không không ÇÒng 

nghïa v§i vØa có vØa không. Hai cách trên chúng 
ta không nên dùng vì nó hÖi "ThiŠn" quá! NhiŠu 
khi chính chúng ta không hi‹u mà làm cho ngÜ©i 
khác cÛng không hi‹u luôn. Nói chuyŒn mà 
không ai hi‹u ai thì cu¶c nói chuyŒn trª thành vô 
ích. Cách cuÓi cùng là nên trä l©i dài dòng nhÜng 
ÇÀy Çû š nghïa, tÙc là: Ao nÜ§c có änh hiŒn 
nhÜng không có  thÆt - ñây chính là S¡c tÙc thÎ 
Không. Ao nÜ§c tuy không có thÆt nhÜng vÅn 
änh hiŒn - Không tÙc thÎ S¡c. 
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Theo Chân ñ‰ tuyŒt ÇÓi thì các pháp không 
có thÆt, không có t¿ tánh, không th‹ n¡m b¡t, 
nên không sinh, không diŒt, tÜÖng Üng v§i ch» 
Chân Không. NhÜng Chân ñ‰ không lìa Tøc ñ‰. 
Các pháp tuy không có thÆt, không có t¿ tánh, 
nhÜng chúng vÅn duyên khªi, vÅn änh hiŒn và 
vÅn diŒu h»u. 

Th‰ nào là tuyŒt ÇÓi, là tÜÖng ÇÓi? Sau m¶t 
cu¶c truy lùng, tìm ki‰m cùng c¿c t§i mÙc tÓi hÆu 
(recherche ultime) mà ta thÃy ÇÜ®c m¶t ÇiŠu gì 
thì ÇiŠu này ÇÜ®c xem là tuyŒt ÇÓi (ultime).NhÜ 
thí dø trên: Sau khi tìm ki‰m ao nÜ§c trong sa 
måc, ta không thÃy gì cä. S¿ không thÃy gì cä là 
m¶t cái thÃy tuyŒt ÇÓi, còn có nghïa là tÓi hÆu. 

Lúc sÓng bình thÜ©ng, không cÀn tìm li‰m, 
quán chi‰u mà vÅn thÃy, cái thÃy này ÇÜ®c xem 
là tÜÖng ÇÓi (relative) t¿a nhÜ thÃy ao nÜ§c trong 
sa måc. 

Cái thÃy tÜÖng ÇÓi (vue relative) ÇŠu ÇÜ®c 
m†i ngÜ©i chÃp nhÆn dÍ dàng nhÜ: lºa nóng, 
nÜ§c lånh, Çàn ông, Çàn bà, nhà, cºa, v.v... 
không cÀn tu hành gì mà cÛng thÃy ÇÜ®c nên g†i 
là Tøc Ç‰ (vérité conventionnelle). Cái thÃy tuyŒt 
ÇÓi (vue ultime) là cái thÃy cûa các bÆc tu hành, 
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träi qua th©i gian quán chi‰u m§i nhÆn ra, và nó 
có khä næng dËp trØ vô minh và ÇÜa Ç‰n giäi 
thoát nên g†i là Chân Ç‰ (vérité ultime). 

Vô Ngã, tÙc không có cái Ta (t¿ tánh) thu¶c 
Chân Ç‰, cái Ta (giä lÆp) thu¶c Tøc Ç‰. 
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PHƯƠNG PHÁP TU 

 
 
Tu tÆp vŠ Vô Ngã ch¡c ch¡n có nhiŠu 

phÜÖng pháp, nhÜng ª Çây tôi chÌ xin gi§i thiŒu 
bån Ç†c hai phÜÖng pháp mà tôi ÇÜ®c h†c và 
th¿c hành. M¶t phÜÖng pháp dùng lš trí suy luÆn 
theo Trung Quán và m¶t phÜÖng pháp thÙ hai là 
TÙ NiŒm XÙ. 

 

1/ THEO TRUNG QUÁN 

 

Sau Çây là phÜÖng pháp quán chi‰u vŠ bÓn 
Çi‹m, hay bÓn giai Çoån, m¶t phÜÖng pháp 
thông døng cûa phái Hoàng Måo (Gélugpa), m¶t 
trong bÓn phái chính cûa Tây Tång3 . PhÜÖng 
pháp này tôi ÇÜ®c h†c tåi Tu ViŒn Nalanda ª 
Lavaur (Toulouse). 

                                                 
3 Tây Tång ngày nay còn 4 phái chính : C° MÆt (Nyingma), Áo 
Väi (Kagyu), HÒng Giáo (Sakya), và Hoàng Måo (Gélug). 
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TrÜ§c khi tu tÆp vŠ bÃt cÙ pháp môn nào, 
chúng ta cÀn phäi phát BÒ ñŠ Tâm (bodhicitta), 
tÙc phát nguyŒn thành PhÆt Ç‹ cÙu Ç¶ chúng 
sanh. Vì chúng sanh thäy ÇŠu là cha mË ta trong 
vô lÜ®ng ki‰p, nay vì vô minh che lÃp nên vÅn 
còn say mê l¥n høp trong sinh tº luân hÒi. Ti‰p 
theo chúng ta nh§ tÜªng và Çänh lÍ chÜ PhÆt, BÒ 
Tát cùng tÃt cä thÀy t° tr¿c ti‰p hay gián ti‰p dÅn 
d¡t và chÌ Çåo cho ta và cÀu xin các ngài gia h¶ 
cho chúng ta s§m mau giác ng¶. Sau bu°i tu tÆp, 
chúng ta không nên quên hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
cÀu thành PhÆt, và cÀu cho chúng sanh ÇÜ®c an 
vui, hånh phúc, chóng quay vŠ b© giác. 

Sau Çây là bÓn giai Çoån quán chi‰u: 
1/ NhÆn rõ ÇÓi tÜ®ng phû ÇÎnh 
2/ Quy‰t tråch 
3/ Không phäi là m¶t 
4/ Không phäi là khác 
 
1/ NhÆn rõ ÇÓi tÜ®ng phû ÇÎnh 
ñÓi tÜ®ng phû ÇÎnh ª Çây chính là cái Ta t¿ 

ngã, cái Ta hiŒn h»u t¿ tánh. T§i Çây tôi xin nh¡c 
låi, có hai loåi Ta: m¶t cái Ta dÜ©ng nhÜ có thÆt, 
hiŒn h»u t¿ tánh (le Je intrinsèque), không lŒ 



 83

thu¶c vào nhân duyên, không lŒ thu¶c vào næm 
uÄn, nó t¿a nhÜ là chû cûa thân và tâm. Chính 
cái Ta này là m¶t tà ki‰n, cÃu tåo bªi vô minh, 
nó là cái Ta cÀn ÇÜ®c phû ÇÎnh. Nó chÜa bao gi© 
có thÆt mà chúng sinh bám víu vào nó rÒi tåo 
bao nghiŒp kh° Çau! 

Cái Ta thÙ hai là cái Ta giä lÆp (le Je 
conventionnel) trên s¿ phÓi h®p cûa næm uÄn, rÃt 
cÀn thi‰t Ç‹ phân biŒt, chÌ ÇÎnh s¿ khác biŒt gi»a 
tØng cá nhân trong m¶t c¶ng ÇÒng. M¶t khi hi‹u 
và phû ÇÎnh ÇÜ®c cái Ta thÙ nhÃt, tÙc cái Ta t¿ 
tánh thì cái Ta thÙ hai trª thành vô håi. 

CÛng cÀn nói thêm vŠ ch» phû ÇÎnh, hay 
bác nghÎ (réfuter). ñÓi v§i m¶t s¿ vÆt có thÆt mà 
ta tØ chÓi, phû ÇÎnh cho là không có, thì Çó là 
chÃp không hay chÃp Çoån (nihilisme). Trong 
trÜ©ng h®p cái Ta t¿ tánh, nó không có thÆt, 
chÜa bao gi© hiŒn h»u, nhÜng chúng sanh vì vô 
minh nên cho là có (hiŒn h»u). Phû ÇÎnh cái Ta 
này không phäi là tØ chÓi s¿ thÆt mà là bác bÕ 
cái thÃy sai lÀm. Phû ÇÎnh ÇÜ®c cái Ta này là 
hi‹u Vô Ngã. Vô Ngã có nghïa là không có cái Ta 
Ç¶c lÆp hiŒn h»u. TrÜ§c khi muÓn phû ÇÎnh cái 
Ta này, bån cÀn Ç‹ š rõ xem nó hiŒn h»u ki‹u 
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nào, khi nào? N‰u không thì ch£ng khác gì Çi 
lùng kÈ tr¶m mà không bi‰t m¥t mÛi nó ra sao! 

Khi Çi ch®, bån nói :"Tôi Çi ch®". Cái Tôi 
(Ta) này thu¶c loåi Ta nào?  Thu¶c loåi giä lÆp, 
vì th¿c t‰ có m¶t cái thân Çi ch®. Cái Ta ª Çây 
ÇÜ®c xem nhÜ ÇÒng hóa v§i cái thân, tÙc liên 
quan, tùy thu¶c vào thân. NhÜ vÆy cái Ta này 
không phäi là ÇÓi tÜ®ng phû ÇÎnh. Bån hãy Çi tìm 
trong trÜ©ng h®p nào, cái Ta xuÃt hiŒn ho¥c hiŒn 
h»u m¶t mình, không dính líu hay tùy thu¶c vào 
thân và tâm. ñó là nh»ng trÜ©ng h®p khi bån bÎ 
Çau nhÙc, m¡ng chºi, ho¥c cäm Ç¶ng, Üa thích. 
Thí dø n‰u có ai chºi bån, bån së cäm thÃy khó 
chÎu, tÙc tÓi: "Tåi sao nó låi chºi Tôi?" Chính 
ngay lúc Çó, n‰u Ç‹ š, bån së thÃy có m¶t cái Tôi 
(Ta) hiŒn h»u rõ ràng nhÜ Ç¶c lÆp không æn 
nh¢m gì Ç‰n thân hay tâm cä! Cái Tôi Çó bÎ chºi, 
bÎ t°n thÜÖng chÙ không phäi cái tâm hay thân bÎ 
chºi. NgÜ©i ta Çâu có chºi thân tôi, Çâu có chºi 
tâm tôi, ngÜ©i ta chºi "Tôi" mà! Cái "Tôi" này 
chính là cái Ta t¿ tánh, cÀn phäi phû ÇÎnh, vì nó 
không có thÆt mà chÌ là m¶t äo tÜªng (illusion) 
cûa tâm. 
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NhiŠu khi Çi làm vŠ mŒt, bån t¿ nhû: "Ta 
phäi nghÌ ngÖi Ç‹ thân tâm ÇÜ®c an °n thoäi 
mái!" Ngay lúc nói nhÜ vÆy, bån có thÃy ba phÀn 
không ? ñó là cái Ta, Çóng vai trò chû Ç¶ng, và 
thân, tâm hai phÀn này nhÜ là thu¶c hå cûa cái 
Ta, bÎ cái Ta sai khi‹n. Cái Ta này thu¶c loåi Ta 
t¿ tánh, cÀn ÇÜ®c phû ÇÎnh.  

Trên Çây chÌ là hai thí dø ng¡n Ç‹ thÃy th‰ 
nào là cái Ta hiŒn h»u Ç¶c lÆp t¿ tánh. Trong giai 
Çoån ÇÀu, bån hãy tÆp Ç‹ š, ghi nhÆn trong Ç©i 
sÓng h¢ng ngày, s¿ xuÃt hiŒn cÛng nhÜ s¿ hiŒn 
h»u cûa cái "Ta t¿ tánh" này. Sau m¶t th©i gian 
thuÀn thøc ghi nhÆn s¿ xuÃt hiŒn cûa cái Ta t¿ 
tánh, bån có th‹ dành nh»ng bu°i thiŠn t†a Ç‹ 
quán chi‰u vŠ nó. Vào ÇÀu bu°i thiŠn t†a, bån 
hãy theo dõi hÖi thª Ç‹ ÇÜa tâm trª vŠ trång thái 
yên tÎnh. Sau khi yên tÎnh rÒi, bån m§i "lôi" cái 
Ta này ra, nghïa là làm sao cho nó khªi lên trong 
tâm Ç‹ quán chi‰u, b¢ng cách nh§ låi vài chuyŒn 
buÒn, giÆn, thÜÖng, ghét liên quan Ç‰n cái Ta. 
Bån cÀn phäi t‰ nhÎ trong viŒc "lôi" cái Ta này, vì 
vÃn ÇŠ không phäi dÍ. Trong trÜ©ng h®p ÇÎnh l¿c 
quá månh, theo dõi hÖi thª chæm chú, an trø 
ÇÜ®c trong trång thái yên tÎnh, không muÓn khªi 
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nghï chuyŒn gì khác, thì không th‹ "lôi" cái Ta 
này ra ÇÜ®c. NgÜ®c låi, n‰u ÇÎnh l¿c chÜa Çû, 
"lôi" cái Ta này ra s§m quá, nó së "lôi" låi bån, 
nghïa là nó së lôi h‰t chuyŒn Ç©i cûa nó ra cho 
bån xem, Ç‹ bån cùng cÜ©i, cùng khóc v§i nó. 
Và nhÜ th‰ bu°i thiŠn quán coi nhÜ bÕ Çi! 

 
2/ Quy‰t tråch 
Thông thÜ©ng, m¶t vÆt n‰u hiŒn h»u, th¿c 

có thì ho¥c nó là m¶t (unité) ho¥c là hai 
(pluralité). M¶t có nghïa là cùng m¶t thÙ, hai có 
nghïa là khác (distinct). Thí dø cây bút là m¶t, 
bông hÒng là m¶t, nhÜng bông hÒng và cây bút 
là hai, vì bông hÒng không phäi là cây bút. Xin 
nh¡c låi bån Ç†c, ª Çây chúng ta nói chuyŒn theo 
luÆn lš h†c (la logique) chÙ không nói chuyŒn 
ThiŠn. Theo luÆn lš h†c thì m¶t là m¶t, hai là hai, 
m¶t không phäi là hai. PhÜÖng pháp quán chi‰u 
ª Çây thu¶c biŒn chÙng phû ÇÎnh cûa Trung 
quán, nó cÛng tuân theo k› luÆt cûa luÆn lš h†c, 
Ç¥t ra nh»ng quy t¡c cæn bän Ç‹ bàn cãi, chÙ 
không phäi phû ÇÎnh bØa bãi. 

Thí dø Çi ÇÜ©ng, g¥p cänh sát hÕi giÃy t©. 
Bån së thò tay vào áo Ç‹ tìm thÈ cæn cÜ§c. Áo 



 87

cûa bån có hai túi : phäi và trái. N‰u thÈ cæn 
cÜ§c có ª trong áo bån thì nó së phäi n¢m ho¥c 
trong túi phäi ho¥c trong túi trái. Nó không th‹ 
nào vØa n¢m trong túi trái låi vØa n¢m trong túi 
phäi ÇÜ®c. Thò tay vào túi phäi không thÃy, thì 
ch¡c nó n¢m trong túi trái. Và n‰u thò vào túi trái 
không thÃy thì bån phäi k‰t luÆn r¢ng thÈ cæn 
cÜ§c không có trong áo bån. 

Trª vŠ cái Ta Ç¶c lÆp t¿ tánh (le Je 
intrinsèque). NÖi nào có næm uÄn là dÜ©ng nhÜ 
có cái Ta. N‰u nó hiŒn h»u, có thÆt thì nó phäi 
ho¥c là m¶t ho¥c là hai. M¶t có nghïa nó là næm 
uÄn. Hai có nghïa là nó khác næm uÄn. Bån phäi 
công nhÆn quy‰t tråch chÌ có hai trÜ©ng h®p này 
thôi, không th‹ có trÜ©ng h®p thÙ ba, thÙ tÜ nào 
khác ÇÜ®c. Nó không th‹ nào vØa là næm uÄn låi 
vØa khác næm uÄn ÇÜ®c. N‰u nó không phäi là 
m¶t, cÛng không phäi là hai thì bån phäi quä 
quy‰t r¢ng nó không có thÆt, không hiŒn h»u. 

 
3/ Không phäi là m¶t 
N‰u cái Ta t¿ tánh là m¶t v§i næm uÄn, tÙc 

nó chính là næm uÄn. Ÿ Çây có hai trÜ©ng h®p: 
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ho¥c nó là m¶t v§i cä næm uÄn, ho¥c nó là m¶t 
v§i riêng tØng uÄn. 

a/ Cái Ta là m¶t v§i cä næm uÄn: Cái Ta là 
m¶t. Næm uÄn là hai vì S¡c không phäi là Th†, 
Th† không phäi là TÜªng, TÜªng không phäi là 
Hành, Hành không phäi là ThÙc. M¶t không th‹ 
là hai ÇÜ®c. ñây là m¶t ÇiŠu phi lš. Vì n‰u Ta là 
næm uÄn thì næm uÄn phäi là m¶t (thÙ), tÙc S¡c 
là Th†, là TÜªng, là Hành, là ThÙc. N‰u S¡c là 
Hành thì cái tay phäi bi‰t suy nghï, n‰u S¡c là 
TÜªng thì ngón chân cÛng nhìn thÃy ÇÜ®c cänh 
vÆt. 

b/ Cái Ta là m¶t v§i riêng tØng uÄn: N‰u 
S¡c là Ta thì bÓn uÄn kia là ai? N‰u Ta là thân thì 
Ta không th‹ cùng lúc là tâm ÇÜ®c. Bån h£n còn 
nh§ chuyŒn thÈ cæn cÜ§c và hai cái túi? Ÿ Çây 
cÀn nh¡c låi m¶t lÀn n»a, cái Ta mà chúng ta 
Çang bàn luÆn không phäi là cái Ta giä lÆp mà là 
cái Ta hiŒn h»u Ç¶c lÆp t¿ tánh. T¿ tánh có nghïa 
không tùy thu¶c vào nhân duyên, t¿ nó có m¶t 
mình, tÙc là m¶t. Mà m¶t thì không th‹ vØa là cái 
này vØa là cái kia ÇÜ®c. 

M¶t sÓ trong chúng ta thÜ©ng cho tâm là 
Ta. NhÜng n‰u tâm là Ta thì thân là ai? N‰u Ta 



 89

là tâm thì Ta không th‹ cùng lúc là thân ÇÜ®c, 
mà n‰u không là thân vÆy khi Çau chân tåi sao 
låi nói: "Tôi Çau chân"? ñây là ÇiŠu phi lš thÙ 
hai. 

c/ Có m¶t sÓ cho r¢ng cái Ta n¢m ª trong 
næm uÄn và chåy t§i lui. N‰u bån ª trong m¶t 
cæn nhà næm phòng, ÇÒng š bån có th‹ chåy t§i 
lui tØng phòng, nhÜng bån cÛng phäi thÃy ÇÜ®c 
nh»ng gì trong tØng phòng chÙ! VÆy n‰u cái Ta 
n¢m ª trong næm uÄn và chåy t§i lui thì cái Ta 
cÛng phäi thÃy ÇÜ®c tim, gan, phèo, ph°i,v.v... 
chÙ? Do Çó Çây cÛng là m¶t ÇiŠu phi lš. 

d/ N‰u bäo Ta là m¶t v§i næm uÄn, tÙc là 
m¶t v§i thân tâm, vÆy sao låi nói : "thân cûa Tôi", 
"tâm cûa tôi"? Nói nhÜ vÆy có nghïa là thân, tâm 
và Tôi là hai thÙ khác nhau. 

e/ N‰u bäo Ta là m¶t v§i næm uÄn, là m¶t 
v§i thân tâm, vÆy khi Ta muÓn gì, thì thân, tâm 
phäi nhÜ th‰ Ãy chÙ! VÆy khi bøng Çau, sao Ta 
không bäo cái bøng h‰t Çau Çi? 

Trên Çây chÌ là vài thí dø phû ÇÎnh cho thÃy 
r¢ng cái Ta t¿ tánh không phäi là m¶t v§i næm 
uÄn. 
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4/ Không phäi là khác 
T§i Çây xin ÇÎnh nghïa thêm vŠ ch» "khác". 

"Khác" có hai loåi:  
1/ Khác (distinct) nghïa là không giÓng 

nhau. Thí dø: bánh xe "khác" v§i cái xe, nhÜng 
bánh xe không phäi biŒt lÆp v§i cái xe, vì bánh 
xe và cái xe vÅn có m¶t s¿ liên quan v§i nhau. 

2/ Khác biŒt (indépendant, séparé) có nghïa 
là hoàn toàn biŒt lÆp, cách lÆp.  Thí dø: bông 
hÒng và cái xe là hai vÆt "khác biŒt" (distinct et 
séparé) vì bông hÒng không liên quan gì Ç‰n cái 
xe. 

Cái Ta giä lÆp khác v§i næm uÄn nhÜng 
không khác biŒt v§i næm uÄn, vì nó là danh tØ 
giä lÆp cûa næm uÄn, tÜÖng t¿ nhÜ thí dø bánh xe 
và cái xe.  

Cái Ta Çang bàn luÆn ª Çây là cái Ta hiŒn 
h»u Ç¶c lÆp t¿ tánh, và ch» "khác" dùng cho nó 
bao gÒm cä hai nghïa khác và khác biŒt. Ch» "t¿ 
tánh" (nature propre, intrinsèque) quan tr†ng 
l¡m, vì n‰u không hi‹u rõ thì pháp quán chi‰u 
này së trª thành m¶t cu¶c suy luÆn trí thÙc 
suông. NhÜ Çã nói ª trên, t¿ tánh có nghïa là t¿ 
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nó có m¶t mình, không tùy thu¶c vào y‰u tÓ, 
nhân duyên nào khác cä. 

N‰u cái Ta t¿ tánh khác v§i næm uÄn, tÙc là 
gi»a hai bên không có s¿ liên quan nào, thì nhÜ 
vÆy ta có th‹ tách r©i Çâu là Ta t¿ tánh và Çâu là 
næm uÄn. GiÓng nhÜ bông hÒng v§i cây bút là 
hai, tÙc hoàn toàn khác biŒt nên ta chÌ có th‹ chÌ 
Çâu là bông hÒng, Çâu là cây bút. 

N‰u tách r©i næm uÄn ra, bån có th‹ chÌ 
Çâu là Ta ÇÜ®c không? Không th‹ ÇÜ®c! NhÜ vÆy 
næm uÄn và Ta t¿ tánh không phäi là hai, không 
phäi khác. 

NhÜ bån v§i cái bàn là hai, tÙc biŒt lÆp nên 
khi lÃy dao ch¥t cái bàn bån Çâu có thÃy Çau. 
CÛng vÆy n‰u cái Ta và næm uÄn là hai, tÙc khác 
nhau thì Çem dao ch¥t chân, cái Ta cÛng phäi 
không thÃy Çau chÙ! NhÜng th¿c t‰ thì sao? 

VÆy cái Ta và næm uÄn không phäi là hai, 
cÛng không phäi khác. R©i næm uÄn ra không th‹ 
tìm Çâu là cái Ta ÇÜ®c. 

ñ‰n Çây xin tóm lÜ®c låi Ç‹ bån Ç†c dÍ nh§ 
vŠ bÓn giai Çoån: 

1/ Xác ÇÎnh rõ ràng có cái Ta (t¿ tánh). 
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2/ NhÆn ÇÎnh n‰u cái Ta có thì nó phäi là 
m¶t ho¥c là hai v§i næm uÄn (thân, tâm). 

3/ Tìm cái Ta nÖi næm uÄn không thÃy. 
4/ Tìm cái Ta ngoài næm uÄn cÛng không 

thÃy. 
 

Sau khi tìm ki‰m trong næm uÄn, ngoài 
næm uÄn, không thÃy cái Ta Çâu thì bån hãy trø 
ª trong trång thái "không thÃy Ta" này. ñây có 
th‹ g†i là "Vô Ngã thiŠn" (Meditation du non-soi). 
N‰u ch£ng may, bÎ v†ng niŒm khªi lên làm mÃt 
trång thái trên thì bån phäi quán låi tØ ÇÀu, tÙc Çi 
tìm cái Ta xem nó ª Çâu. Tìm Ç‰n mÙc không 
thÃy nó Çâu thì bån låi trø ª trong trång thái 
"không thÃy Ta" Çó càng lâu càng tÓt. Trong 
trång thái này, không phäi là không có gì, ngoan 
không (néant, nothingness) mà nó chÌ là trång 
thái "không thÃy có Ta". Trø trong trång thái này 
càng lâu thì s¿ bám víu vào cái Ta t¿ tánh càng 
tiêu mòn. Sau khi xä thiŠn, bån vÅn Çi ÇÙng, 
n¢m ngÒi, nói næng, nhÜng cái dÜ l¿c (effet) cûa 
"Vô Ngã thiŠn" së  khi‰n tâm bån không còn lÀm 
tÜªng vào s¿ hiŒn h»u thÆt có cûa cái Ta t¿ tánh 
n»a, mà nó thÃy rõ chÌ có cái Ta giä lÆp mà thôi. 
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VÃn ÇŠ tr†ng y‰u ÇÀu tiên cûa phép quán 
này là phäi hi‹u rõ s¿ khác biŒt gi»a hai cái Ta: 
cái Ta hiŒn h»u t¿ tánh và cái Ta giä lÆp. N‰u 
hi‹u thì s¿ quán chi‰u m§i có cæn bän và k‰t 
quä. CÛng cÀn phân biŒt gi»a hi‹u (giäi, liÍu) và 
thành t¿u (chÙng Ç¡c). Hi‹u Vô ngã là hi‹u và tin 
ch¡c không có cái Ta t¿ tánh, nó không có nghïa 
là Ç¡c Çåo thành A La Hán hay BÒ Tát liŠn. Hi‹u 
m§i chÌ là bÜ§c ÇÀu, cÀn phäi ti‰p tøc tu tÆp 
quán chi‰u không ngØng cho Ç‰n khi hoàn toàn 
thâm nhÆp Vô Ngã, nh¡m m¡t, mª m¡t, Çi ÇÙng, 
nói næng, tÃt cä th©i ÇŠu không thÃy có cái Ta t¿ 
tánh, tâm luôn nhÜ ª trong "Vô  ngã thiŠn", ÇÃy 
m§i ÇÜ®c xem là chÙng Ç¡c hay thành t¿u Vô 
Ngã. Xin bån Ç†c cÄn thÆn vì Çây không phäi là 
viŒc dÍ làm. Tu hành nói lš thì dÍ, nhÜng th¿c s¿ 
tu tÆp së thÃy rÃt là khó! 

 
Phép quán Vô  Ngã theo Trung Quán thu¶c 

vŠ suy luÆn nên cÀn dùng nhiŠu Ç‰n lš trí. N‰u 
bån thÃy chÜa Çû trí huŒ thì bån có th‹ cÀu t§i 
ngài Væn Thù SÜ L®i (Manjusri) vì ngài là hiŒn 
thân cûa ñåi Trí Bát Nhã và cÛng là thÀy cûa chÜ 
PhÆt ba Ç©i . Trong gi§i PhÆt tº ViŒt Nam chúng 
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ta thÜ©ng ít có Ç‹ š Ç‰n vÎ BÒ Tát này, Ça sÓ chÌ 
bi‰t cÀu Ç‰n BÒ Tát Quan Âm Ç‹ ngài cÙu kh°, 
cÙu nån. NhÜng cÙu kh° cÙu nån ai chÙ? Nhìn 
kÏ chúng ta cÀu cÙu Ç‰n ngài chÌ vì lo cho cái Ta 
khÓn nån, s® nó bÎ bŒnh tÆt, tai nån, Çau kh°, 
v.v... NhÜng tåi sao Çau kh° chÙ? Tåi vì vô minh 
chÃp ngã tåo nghiŒp, mà tåo nghiŒp thì không 
thoát khÕi quä báo. N‰u có trí huŒ thì së không 
tåo nghiŒp, mà không tåo nghiŒp thì làm gì có 
quä báo Çau kh° ? "BÒ Tát s® nhân, chúng sinh 
s® quä", không chÎu trau giÒi trí huŒ, cÙ lo tåo 
nghiŒp Ç‹ Ç‰n khi g¥p quä kh° thì rên la cÀu cÙu 
kh°! 

XÜa ª các PhÆt h†c viŒn ƒn ñ¶, Tây Tång, 
Mông C°, trÜ§c khi bu°i h†c b¡t  ÇÀu, tÃt cä h†c 
tæng ÇŠu xÜng tán, Çänh lÍ Væn Thù BÒ Tát, trì 
tøng câu chú 7 ch», cÀu ngài gia h¶ cho h† xa lìa 
vô minh chÃp ngã, chÃp pháp, trí huŒ s§m khai 
mª Ç‹ thÃu hi‹u th¿c tánh các pháp. 

Ngày nay n‰u bån muÓn, sáng s§m sau khi 
rºa m¥t súc miŒng, bån có th‹ xÜng tán và trì 
tøng câu chú cûa ngài, ít nhÃt 7 lÀn, ho¥c 21 lÀn 
ho¥c 100 lÀn. CÀu ngài gia h¶ cho bån trí huŒ 
khai mª, h†c hành sáng suÓt, xa lìa vô minh... 
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  Con xin Çänh lÍ 
  Væn Thù SÜ L®i 
  ñÃng Pháp vÜÖng tº 
  ThÀy cûa chÜ PhÆt 

Gia h¶ cho con 
Trí huŒ khai mª 
Xa lìa vô minh 
S§m mau giác ng¶. 

"Om A Ra Pa Tsa Na Dhi" (7, 21, 100 
lÀn). 
 Khi k‰t thúc câu chót, bån Ç†c Om A Ra 
Pa Tsa Na Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi ... Dhi. 
ñ†c ch» Dhi m¶t hÖi càng nhiŠu càng tÓt. 
 M‡i lÀn nghiên cÙu Kinh LuÆn ho¥c quán 
chi‰u Vô Ngã, Không Tánh, bån nên trì tøng và 
tÜªng Ç‰n ngài, ch¡c ch¡n trí huŒ së tæng trÜªng. 
Tuy nhiên theo truyŠn thÓng Kim Cang thØa Tây 
Tång muÓn tu tÆp hiŒu nghiŒm thành công thì 
phäi h¶i Çû ba ÇiŠu: lÍ quán Çänh (dbang, 
initation), s¿ truyŠn khÄu (lung, tramission orale) 
và s¿ giäi thích (tri, commentaire). N‰u chÌ trì 
tøng thÀn chú thôi thì không cÀn phäi Çû cä 3 
ÇiŠu trên nhÜng ít nhÃt cÛng phäi có s¿ truyŠn 
khÄu thì trì tøng m§i linh Ùng. Do Çó, m¶t ngày 
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nào có duyên g¥p các vÎ sÜ Tây Tång, bån nh§ 
xin các ngài truyŠn khÄu cho câu chú trên. 

 

2/ THEO TỨ NIỆM X Ứ 
 
TÙ NiŒm XÙ là m¶t phÜÖng pháp hành 

thiŠn xuÃt phát tØ Kinh NiŒm XÙ (Satipatthana 
Sutta) là kinh thÙ 10 trong Trung B¶ Kinh 
(Majjhima Nikaya) và Kinh ñåi NiŒm XÙ 
(Mahasatipatthana Sutta) kinh thÙ 22 trong 
TrÜ©ng B¶ Kinh (Digha Nikaya).  

Ngoài ra trÜ§c Çây ba næm tôi có vi‰t quy‹n 
"ThiŠn TÙ NiŒm XÙ" trình bày và gi§i thiŒu 
phÜÖng pháp tu tÆp TÙ NiŒm XÙ. Song le, trong 
quy‹n Çó Çã không Çä Ç¶ng gì Ç‰n Tam Pháp 
ƒn (Vô thÜ©ng, Kh°, Vô Ngã) mà chÌ nhÃn månh 
vŠ cách thÙc tu tÆp chánh niŒm (s¿ ghi nhÆn 
khách quan), Çó ch£ng qua có døng š muÓn bån 
t¿ tu tÆp, chÙng nhiŒm lÃy ho¥c n‰u không thì Çi 
tìm thÀy chÌ giáo. 

LÀn này cÛng nói vŠ TÙ NiŒm XÙ nhÜng 
nhÃn månh t§i khía cånh liên quan Ç‰n Vô Ngã. 
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Th‰ nào là TÙ NiŒm XÙ? 
TÙ NiŒm XÙ là bÓn lãnh v¿c (xÙ) quán 

niŒm gÒm: thân, th† (cäm giác), tâm và pháp. 
Quán niŒm có nghïa là chú tâm quan sát và ghi 
nhÆn. 

Khi chú tâm quan sát ghi nhÆn thân th‹ và 
nh»ng gì liên quan Ç‰n thân th‹ thì g†i là niŒm 
thân (kayanupassana). 

Khi chú tâm quan sát ghi nhÆn nh»ng cäm 
th† thì g†i là niŒm th† (vedananupassana). 

Khi chú tâm ghi nhÆn và quan sát nh»ng 
trång thái tâm thÙc thì g†i là niŒm tâm 
(cittannupassana). 

Khi chú tâm quan sát ghi nhÆn các pháp 
ÇÓi tÜ®ng cûa tâm thì g†i là niŒm pháp 
(dhamma-nupassana). 

ñiŠu chính y‰u ª Çây là niŒm (sati) và s¿ 
chú tâm quan sát (anupassana), nên g†i là quán 
niŒm. S¿ quán niŒm ª Çây cÀn phäi ÇÜ®c làm 
m¶t cách khách quan, nên còn ÇÜ®c g†i là chánh 
niŒm (samma-sati). Ch» chánh có nghïa là khách 
quan, ghi nhÆn Çúng nhÜ thÆt, không phân biŒt 
thêm b§t v†ng tÜªng cûa mình vào. 
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1/ NiŒm thân 
Hành giä quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹. 

Quán niŒm vŠ thân th‹ bao gÒm s¿ ghi nhÆn 
quán sát vŠ: hÖi thª vô ra, bÓn oai nghi (Çi, 
ÇÙng, n¢m, ngÒi), các Ç¶ng tác thông thÜ©ng (æn 
cÖm, m¥c áo, v.v...), tÙ Çåi và chín giai Çoån tan 
rã cûa m¶t tº thi. 

 
2/ NiŒm th† 
Hành giä quán niŒm cäm th† nÖi cäm th†, 

có nghïa là giác tÌnh chú tâm ghi nhÆn m¶t cách 
khách quan nh»ng cäm giác hay cäm th† cûa 
mình: vui sÜ§ng (låc th†), Çau kh° (kh° th†), 
ho¥c không vui sÜ§ng cÛng không Çau kh° (xä 
th†), xem chúng khªi lên ra sao và bi‰n mÃt nhÜ 
th‰ nào. Thí dø khi có m¶t cäm giác vui, hành 
giä liŠn bi‰t và ghi nhÆn: "có m¶t cäm giác vui" 
và nhÜ th‰ hành giä hay bi‰t các cäm th† khác và 
chÙng nghiŒm chúng m¶t cách tÌnh giác Çúng 
nhÜ thÆt. 

 
3/ NiŒm tâm 
Hành giä quán niŒm tâm thÙc nÖi tâm thÙc. 

M‡i khi trong tâm có nh»ng š nghï hay tÜ tÜªng 



 99

phát sanh thì hành giä phäi liŠn š thÙc và ghi 
nhÆn chúng. Nh»ng tÜ tÜªng ª Çây có th‹ là tÓt, 
là xÃu, thiŒn hay bÃt thiŒn. Hành giä quan sát, 
theo dõi m¶t cách khách quan, nhìn cä hai mà 
không luy‰n ái hay bÃt mãn. 

 
4/ NiŒm pháp 
Hành giä quán niŒm ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi 

ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. ñÓi tÜ®ng tâm thÙc ª Çây 
bao gÒm: ngÛ cái tÙc næm hiŒn tÜ®ng ngæn che 
(tham døc, sân hÆn, hôn trÀm, tråo cº, nghi hÓi), 
næm nhóm tø h®p hay ngÛ uÄn (s¡c, th†, tÜªng, 
hành, thÙc), sáu giác quan và sáu loåi ÇÓi tÜ®ng 
(m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân, š và hình s¡c, âm 
thanh, mùi hÜÖng, vÎ n‰m, xúc chåm, tÜ tÜªng), 
bäy y‰u tÓ cûa s¿ ng¶ Çåo, thÃt giác chi (niŒm, 
tråch pháp, tinh tÃn, h›, khinh an, ÇÎnh, hành 
xä), bÓn s¿ thÆt cao quš TÙ diŒu Ç‰ (kh° Çau, 
nguyên nhân ÇÜa Ç‰n kh° Çau, s¿ chÃm dÙt kh° 
Çau và con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n s¿ chÃm dÙt kh° 
Çau). 

CÛng cÀn nhÃn månh là pháp TÙ NiŒm XÙ 
phäi ÇÜ®c th¿c hành m¶t cách khách quan, có 
nghïa là hành giä chÌ quan sát suông mà không 
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nên dính m¡c vào ÇŠ møc, không khªi tâm Üa 
ghét v§i ÇŠ møc. 

Trên Çây là phÀn trình bày sÖ lÜ®c š Kinh, 
riêng vŠ phÜÖng pháp th¿c tÆp, xin bån tìm Ç†c 
quy‹n "ThiŠn TÙ NiŒm XÙ". 

 

3/ TỨ NIỆM XỨ và VÔ NGÃ 

 

Tu tÆp chuyên cÀn, tinh tÃn TÙ NiŒm XÙ 
Çúng nhÜ pháp, ch¡c ch¡n së ÇÜa Ç‰n chÙng ng¶ 
Tam Pháp ƒn, tÙc bän chÃt vô thÜ©ng, kh°, vô 
ngã cûa næm uÄn. Theo kinh nghiŒm bän thân, 
ngÜ©i tu tÆp TÙ NiŒm XÙ cÀn có m¶t vài cæn bän 
khái niŒm vŠ giáo lš PhÆt ñà, n‰u không thì phäi 
ÇÜ®c hÜ§ng dÅn tr¿c ti‰p bªi m¶t ThiŠn SÜ thì s¿ 
tu tÆp m§i mau Çem låi k‰t quä. Khi l¿a ch†n tu 
tÆp m¶t pháp môn nào, ta cÀn phäi bi‰t nó së 
dÅn Ç‰n k‰t quä nào. M¶t pháp môn chÌ là m¶t 
phÜÖng tiŒn ÇÜa ta Ç‰n møc Çích. N‰u muÓn 
hi‹u và chÙng nghiŒm Vô Ngã thì TÙ NiŒm XÙ là 
m¶t phÜÖng tiŒn rÃt hay, thu¶c tr¿c giác, nó giúp 
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hành giä cäm nhÆn tr¿c ti‰p s¿ vô chû, vô 
thÜ©ng cûa næm uÄn, không cÀn phäi dùng lš trí 
suy luÆn. 

 
1/ NiŒm thân  
Khi Çi, hành giä niŒm, ghi nhÆn: "ñi! Có s¿ 

Çi! Ho¥c chân bÜ§c!"  Ban ÇÀu bån có th‹ không 
Ç‹ š, nhÜng sau m¶t th©i gian th¿c tÆp, bån së 
nhÆn ra s¿ ghi nhÆn này, nó tr¿c ti‰p cho bån 
thÃy chÌ có s¿ Çi là m¶t th¿c tåi, Trong Çó không 
có Ai Çang Çi! Không có Ta (Tôi) Çang Çi! Vì sao 
th‰? Vì Çó là m¶t Ç¶ng tác vô chû, là s¿ phÓi h®p 
chuy‹n Ç¶ng cûa thân và tâm. N‰u nhìn kÏ, bån 
së thÃy trong Ç¶ng tác Çi Çó, khªi ÇÀu b¢ng m¶t 
š niŒm "muÓn Çi", và š niŒm này tác Ç¶ng vào 
thân khi‰n chân nhúc nhích, di chuy‹n. S¿ phÓi 
h®p gi»a tâm (š niŒm muÓn Çi) và thân (chân) 
tåo ra s¿ Çi. Do Çó s¿ Çi vô chû, không có m¶t ai 
Çang Çi! 

 
2/ NiŒm th†  
Khi ngÒi thiŠn lâu, b‡ng nhiên cäm thÃy 

Çau nhÙc nÖi chân. Bån không nên niŒm: "Tôi 
Çau chân, ho¥c chân tôi Çau". Vì sao? Vì th¿c t‰ 
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không có m¶t cái Tôi nào Çau chân, và cÛng 
không có cái chân nào là cûa Tôi! ChÌ có m¶t 
cäm giác Çau nhÙc Çang phát sinh nÖi chân và 
cäm giác này së träi qua bÓn giai Çoån: phát 
sinh, tæng trÜªng, suy y‰u, tan bi‰n. N‰u bån Çã 
có m¶t chút khái niŒm vŠ "62 tà ki‰n chÃp Tôi" 
thì s¿ niŒm "Tôi Çau chân, ho¥c chân tôi Çau" là 
cä m¶t ÇiŠu phi lš. 

"Không có Tôi Çau chân" vÆy Ai Çau chân? 
Không có ai Çau chân cä! ChÌ có m¶t cäm giác 
Çau Çang phát sinh và m¶t cái tâm (š thÙc) Çang 
ghi nhÆn mà thôi! 

 
3/ NiŒm tâm  
Trong lúc hành thiŠn, n‰u có m¶t š niŒm 

tham døc khªi lên, bån phäi tÌnh giác ghi nhÆn 
liŠn: "Có m¶t š niŒm tham døc Çang khªi lên 
trong tâm" ho¥c "ñây là m¶t š niŒm tham døc". 
Sau khi niŒm xong bån phäi chú š xem š niŒm 
Çó còn ti‰p tøc hay Çã tan bi‰n. N‰u còn ti‰p tøc 
thì bån cÛng ti‰p tøc ghi nhÆn s¿ diÍn ti‰n cûa 
nó. Trong s¿ ghi nhÆn này không có m¶t cái Ta 
nào tham døc, và cÛng không có Ai tham døc. 
ChÌ có m¶t š niŒm tham døc vØa khªi lên trong 
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tâm mà thôi. Nh© hi‹u nhÜ vÆy, bån së không 
b¿c tÙc, không xÃu h°, và thoát ra khÕi s¿ kŠm 
tÕa cûa ái døc m¶t cách dÍ dàng, không cÀn phäi 
Çè nén hay d¢n v¥t. 

V§i nh»ng ngÜ©i chÜa bao gi© tu tÆp chánh 
niŒm, chÜa bao gi© bi‰t ghi nhÆn quán chi‰u s¿ 
hiŒn khªi cûa tâm š, thì khi có m¶t š niŒm tham 
døc khªi lên, h† së không hay bi‰t, và nhÜ th‰ š 
niŒm Çó ti‰p tøc tæng trÜªng lôi kéo h†. N‰u 
ch£ng may bên ngoài låi có ÇÓi tÜ®ng kích thích, 
thí dø nhÜ m¶t ngÜ©i Çàn bà ÇËp, thì cái š niŒm 
tham døc kia së thoát ra ngoài thân và có th‹ ÇÜa 
t§i s¿ hành døc, n‰u không g¥p m¶t ngoåi cänh 
hay nghÎch cänh c¡t ngang nó. 

Ái døc, s¡c døc là m¶t chÜ§ng ngåi rÃt l§n 
cho ngÜ©i tu hành cÀu giäi thoát. NgÜ©i có chí, 
cÀn phäi quán chi‰u thÆt nhiŠu vŠ Vô Ngã và s¿ 
bÃt tÎnh nÖi thân th‹ con ngÜ©i hÀu thoát khÕi s¿ 
chi phÓi cûa ái døc. 
 V§i nh»ng ngÜ©i Çam mê s¡c døc, h† cÀn  
quan sát cho kÏ! S¿ giao h®p nam n» mà ngÜ©i 
Ç©i thÜ©ng g†i là ân ái ch£ng qua chÌ là m¶t s¿ 
xúc chåm gi»a hai xác thÎt vô chû làm phát sinh 
ra m¶t cäm th† cÛng vô chû!  
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 Khi m¶t thanh s¡t nung ÇÕ nhúng vào 
nÜ§c phát ra ti‰ng xèo xèo. Thº hÕi ti‰ng xèo 
xèo Çó cûa ai? Cûa s¡t hay cûa nÜ§c? 
 Khi hai hòn Çá lºa ÇÆp månh vào nhau 
toé lºa, vÆy lºa Çó thu¶c hòn Çá nào? 
 CÛng vÆy ngÜ©i Ç©i vô minh, không hi‹u 
s¿ vô ngã, vô chû cûa các pháp, lÀm chÃp cho 
r¢ng có Ta là ngÜ©i hành døc, thân là Ta, cäm 
th† khoái låc là Ta, là cûa Ta nên bám víu tìm 
cÀu ái døc Ç‹ thÕa mãn cái Ta chÜa tØng hiŒn 
h»u. 
  

4/ NiŒm pháp  
 Trong phÀn niŒm pháp cûa Kinh NiŒm XÙ 
có ÇÜa ra næm ÇŠ møc quán niŒm, nhÜng ª Çây 
tôi chÌ ÇÜa ra vài thí dø cø th‹ liên quan Ç‰n Vô 
Ngã. 
 ñang ngÒi thiŠn, b‡ng nhiên bên ngoài có 
ti‰ng Ç¶ng nhÜ ti‰ng xe hÖi, lúc Çó hành giä 
niŒm: "nghe, nghe, nghe" (Çó là nÜÖng theo nhï 
cæn) ho¥c niŒm: "có ti‰ng Ç¶ng" (Çó là nÜÖng 
theo thanh trÀn). 
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 Ngoài gi© ngÒi thiŠn, n‰u bån bÎ ai m¡ng 
chºi thì bån cÛng niŒm nhÜ trên: "nghe, nghe, 
nghe" ho¥c "có ti‰ng chºi". 
 ThÆt ra bån không nên niŒm "có ti‰ng 
chºi", vì niŒm nhÜ vÆy không ÇÜ®c khách quan 
cho l¡m. Song n‰u hi‹u và quán chi‰u nhiŠu vŠ 
Vô Ngã thì bån cÛng có th‹ niŒm nhÜ vÆy, không 
håi gì ! Vä låi, dù muÓn dù không, š thÙc cûa 
ngÜ©i thÜ©ng luôn luôn hoåt Ç¶ng không ngØng 
nghÌ, ngoåi trØ các trÜ©ng h®p nhÜ ngû mê, ch‰t 
giä, v.v... do Çó khi nghe ti‰ng chºi, không th‹ 
nào mà không bi‰t Çó là ti‰ng chºi! 
 Có ti‰ng chºi, nhÜng không có thû phåm! 
Không có ai chºi ai! N‰u nhìn khách quan bån së 
thÃy: bên kia có m¶t niŒm sân khªi lên, tác Ç¶ng 
vào thân, phÓi h®p v§i hÖi, bøng, c° h†ng, 
miŒng, lÜ«i, v.v... phát ra ti‰ng nói, hay Çúng hÖn 
là m¶t chu‡i âm thanh. Và bên này có tai nghe 
thÃy ti‰ng (nhï tÜªng), bi‰t rõ tØng ti‰ng nói gì 
(nhï thÙc) và sau cùng bi‰t Çó là ti‰ng chºi (š 
thÙc). Trên Çây chÌ tåm g®i š thôi, quán chi‰u lâu 
ngày bån së thÃy cái g†i là chºi chÌ là m¶t chu‡i 
nhân duyên hiŒn hành vô chû. VÃn ÇŠ ª Çây là 
làm th‰ nào thÃy ÇÜ®c tØng phÀn cÃu tåo cûa 
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chu‡i nhân duyên này. MuÓn vÆy bån phäi quán 
chi‰u vŠ Vô Ngã và th¿c tÆp chánh niŒm, tÙc 
quan sát ghi nhÆn bÓn lãnh v¿c. 
 
 Tu tÆp Çúng Ç¡n TÙ NiŒm XÙ, hành giä së 
có cái nhìn khách quan ÇÓi v§i s¿ vÆt. Không còn 
cho thân là Ta nên không còn nâng niu, ái nhiÍm 
nó n»a. Không còn cho nh»ng cäm th† là Ta, 
nên không chåy theo khoái låc, và cÛng không 
xua Çu°i kh° th†. Không còn lÀm cho nh»ng š 
niŒm, tÜ tÜªng, suy nghï là Ta nên không còn bÎ 
tham, sân, si, vui, buÒn, tûi, nhøc chi phÓi. 
Không còn cho các pháp là cûa Ta, liên quan Ç‰n 
Ta nên không còn bám víu, thû xä.  

Tóm låi hành giä së sÓng t¿ tåi giäi thoát, 
"không còn bám víu vào bÃt cÙ s¿ vÆt gì trên th‰ 
gian", vì không còn bám víu vào cái Ta và nh»ng 
cái cûa Ta n»a. 

 
 Sau khi quán chi‰u thuÀn thøc Vô Ngã, 
bån có th‹ dùng ch» "Ai?" làm phÜÖng tiŒn nh¡c 
nhª m‡i khi bÎ vô minh, phiŠn não, ái døc cám 
d‡. Thí dø nhÜ khi cÖn giÆn n°i lên liŠn hÕi: "Ai 
Çang tÙc giÆn"?  Sau Çó nhìn th£ng vào cái Ai Çó 
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thì së thÃy nó chÌ là m¶t äo giác và nó t¿ tan bi‰n 
lÃy.  Ho¥c thÜ©ng xuyên quán chi‰u theo kinh 
Vô Ngã TÜ§ng nhÜ sau: 

- Thân xác này không phäi là ta hay cûa ta 
- Cäm th† này không phäi là ta hay cûa ta 
- S¿ tÜªng này không phäi là ta hay cûa ta. 
- Nh»ng š nghï này không phäi là ta hay 

cûa ta 
- S¿ nhÆn thÙc này không phäi là ta hay 

cûa ta. 
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SỰ QUAN TRỌNG CỦA VÔ NGÃ 
 
 
ñ‰n Çây khÕi cÀn nói, ch¡c bån Ç†c cÛng š 

thÙc ÇÜ®c tÀm quan tr†ng cûa Vô Ngã. Giáo lš 
Vô Ngã là nŠn täng, là cæn bän cûa tÃt cä pháp tu 
khác và cÛng là møc tiêu chÙng Ç¡c cûa các bÆc 
A la Hán, và BÒ tát (vì có BÒ tát nào mà còn 
chÃp ngã?) 

 
* Tu hành mà không hi‹u Vô Ngã thì dÀu 

có làm chùa to, tÜ®ng l§n và ngoài miŒng tuy 
không nói nhÜng trong tâm vÅn âm thÀm cho 
chùa to, tÜ®ng l§n kia là do Ta làm và là cûa Ta. 
Và nhÜ th‰, chùa càng to thì cái Ta càng l§n, mà 
cái Ta càng l§n thì ngày nào giäi thoát? 

* Gi» gi§i mà không hi‹u Vô Ngã thì gi§i 
luÆt trª thành gò bó, cÃm Çoán và cái Ta së b¿c 
b¶i, khó chÎu. Ho¥c n‰u gi» gi§i tinh nghiêm thì 
sinh tâm kiêu mån khinh thÜ©ng nh»ng ngÜ©i 
khác. 

* Tu ThiŠn mà không hi‹u Vô Ngã thì dù 
có ngÒi thiŠn nhÆp ÇÎnh suÓt ngày, suÓt Çêm, Ç¡c 
ÇÜ®c thÀn thông Çi n»a cÛng không hÖn gì ngoåi 
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Çåo. NhiŠu khi còn móng tâm cho là ta Çã chÙng 
Ç¡c này n†. 

* Hi‹u Vô Ngã thì không còn soi mói tìm l‡i 
cûa ngÜ©i khác, không còn khen mình chê ngÜ©i. 
Khi g¥p chuyŒn tranh chÃp, xích mích, không còn 
Ç° l‡i cho ai cä, vì bi‰t không có ai là thû phåm.  

* Hi‹u Vô Ngã thì làm các viŒc phÜ§c thiŒn 
nhÜ bÓ thí, cúng dÜ©ng së không cÀn chùa hay 
thÀy phäi ghi tên mình vì hi‹u rõ không m¶t cái 
Ta hay Ai bÓ thí cúng dÜ©ng cä, mà chÌ thÃy có 
m¶t s¿ bÓ thí. Trong Bát Nhã g†i Çó là BÓ Thí Ba 
La MÆt. 

* Hi‹u Vô Ngã thì viŒc gi» gi§i trª thành t¿ 
nhiên, vì không còn cái Ta nào bÎ gò bó hay cÃm 
Çoán. 

* Hi‹u Vô Ngã thì t¿ nhiên së hi‹u và xa lìa 
bÓn tÜ§ng: ngã, nhÖn, chúng sinh, th† giä cûa 
Kinh Kim Cang.   

* Tu ThiŠn mà hi‹u Vô Ngã thì không còn 
bÎ v†ng tÜªng làm mê ho¥c. Khi nh»ng š niŒm 
tÓt xÃu khªi lên trong tâm liŠn bi‰t rõ: "ñó chÌ là 
nh»ng š niŒm hiŒn khªi !" ngoài ra không có m¶t 
cái Ta nào tÓt hay xÃu.   
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Vô Ngã là m¶t chánh ki‰n cÀn ÇÜ®c hi‹u và 
th¿c hành trên con Çu©ng tu PhÆt. Tuy nhiên, 
hi‹u Vô Ngã không phäi là xong, Çó chÌ là cæn 
bän, là bÜ§c ÇÀu, chúng ta vÅn phäi ti‰p tøc trau 
giÒi gi§i, ÇÎnh, huŒ, tu tÆp tÃt cä hånh lành mà 
không chÃp vào m¶t cái Ta. TÆp bÕ b§t viŒc Ç©i 
Ç‹ có nhiŠu th©i gi© quán chi‰u n¶i tâm, sÓng 
cu¶c Ç©i vô ngã vÎ tha. 
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LỜI CUỐI 

 
 
TÆp sách này không phäi là m¶t ti‹u luÆn 

vŠ Vô Ngã, møc Çích cûa nó chÌ ÇÖn giän gi§i 
thiŒu Ç‰n bån Ç†c hai phÜÖng pháp tu tÆp Vô 
Ngã, nên tôi Çã không trích dÅn nhiŠu tØ kinh 
sách. N‰u muÓn bi‰t nhiŠu vŠ giáo lš, bån Ç†c có 
th‹ tìm ho¥c tham khäo thêm nh»ng sách ª phÀn 
ThÜ Møc. 

 
Tuy có h†c ÇÜ®c ít nhiŠu v§i các bÆc thÀy, 

nhÜng vì cæn cÖ chÆm løt, låi thêm tánh còn mäi 
chÖi v§i cÕ cây mây nÜ§c nên nh»ng ÇiŠu nói ra 
không tránh khÕi sai lÀm và thi‰u xót. Kính xin 
các bÆc cao minh tØ bi hoan h› lÜ®ng thÙ cho. 
N‰u có chút phÀn nào h®p v§i chánh pháp, có 
th‹ làm l®i ích cho Ç¶c giä, cÛng xin hÒi hÜ§ng 
công ÇÙc cÀu cho m†i loài bi‰t thông cäm thÜÖng 
yêu lÅn nhau, xa lìa chÃp ngã, hÆn thù. 
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KINH VÔ NGÃ T ƯỚNG 
(Anattalakkhana-sutta) 
Thích Trí Siêu dÎch tØ "Sermons du Bouddha" 
de Mohan Wijayaratna. Edition du Cerf 

 
 
 Tôi ÇÜ®c nghe nhÜ vÀy: m¶t thuª n†, ñÙc 
Th‰ Tôn Çang ngø tåi vÜ©n Nai, ª  Isipatana gÀn 
Bénarès. Lúc bÃy gi© Th‰ Tôn nói v§i næm vÎ Tÿ 
Kheo: 
Này các thÀy, s¡c không phäi là ta, là t¿ ngã. N‰u s¡c 
là ta thì s¡c së không gây Çau kh° (bŒnh tÆt) và ÇÓi 
v§i thân th‹ ta có th‹ ra lŒnh: " Thân tôi phäi nhÜ th‰ 
này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". Th‰ nhÜng, bªi vì 
thân th‹ không phäi là ta, nên nó không tránh khÕi 
bŒnh tÆt và không ai có th‹ ra lŒnh cho thân th‹: 
"Thân tôi phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia theo š 
tôi". 
 Này các thÀy, cäm th† không phäi là ta, là t¿ 
ngã. N‰u cäm th† là ta thì cäm th† së không gây Çau 
kh° phiŠn não và ÇÓi v§i s¿ cäm th† ta có th‹ ra lŒnh: 
"Cäm th† cûa tôi phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia 
theo š tôi". Th‰ nhÜng, bªi vì cäm th† không phäi là 
ta, nên nó không tránh khÕi Çau kh° phiŠn não và 
không ai có th‹ ra lŒnh cho cäm th†: "Cäm th† cûa tôi 
phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
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 Này các thÀy, tri giác không phäi là ta, là t¿ 
ngã. N‰u tri giác là ta thì tri giác së không gây Çau 
kh° phiŠn não và ÇÓi v§i tri giác ta có th‹ ra lŒnh: 
"Tri giác cûa tôi phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia 
theo š tôi". Th‰ nhÜng, bªi vì tri giác không phäi là 
ta, nên nó không tránh khÕi kh° Çau phiŠn não và 
không ai có th‹ ra lŒnh cho tri giác: "Tri giác cûa tôi 
phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
 Này các thÀy, tâm tÜ không phäi là ta, là t¿ 
ngã. N‰u tâm tÜ là ta thì tâm tÜ së không gây Çau kh° 
phiŠn não và ÇÓi v§i tâm tÜ ta có th‹ ra lŒnh: "Tâm tÜ 
cûa tôi phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
Th‰ nhÜng, bªi vì tâm tÜ không phäi là ta, nên nó 
không tránh khÕi kh° Çau phiŠn não và không ai có 
th‹ ra lŒnh cho tâm tÜ: "Tâm tÜ cûa tôi phäi nhÜ th‰ 
này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
 Này các thÀy, š thÙc không phäi là ta, là t¿ 
ngã. N‰u š thÙc là ta thì š thÙc së không gây Çau kh° 
phiŠn não và ÇÓi v§i š thÙc ta có th‹ ra lŒnh: "Ý thÙc 
cûa tôi phäi nhÜ th‰ này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
Th‰ nhÜng, bªi vì š thÙc không phäi là ta, nên nó 
không tránh khÕi kh° Çau phiŠn não và không ai có 
th‹ ra lŒnh cho š thÙc: "Ý thÙc cûa tôi phäi nhÜ th‰ 
này hay nhÜ th‰ kia theo š tôi". 
 Này các thÀy, các thÀy nghï sao? S¡c là 
thÜ©ng hay vô thÜ©ng? 
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- S¡c là vô thÜ©ng, thÜa Th‰ Tôn. 
- Cái gì vô thÜ©ng là kh° hay sÜ§ng? 
- Là kh°, thÜa Th‰ Tôn. 
- NhÜ vÆy, ÇÓi v§i cái gì vô thÜ©ng, kh°, chÎu 
s¿ bi‰n hoåi, ngÜ©i ta có th‹ nói: "Cái này là 
cûa ta, cái này là ta, cái này là t¿ ngã cûa ta" 
ÇÜ®c chæng? 
- Không th‹ ÇÜ®c, thÜa Th‰ Tôn. 
 Các thÀy nghï sao? Cäm th† là thÜ©ng hay vô 
thÜ©ng? 
- Cäm th† là vô thÜ©ng, thÜa Th‰ Tôn. 
- Cái gì vô thÜ©ng là kh° hay sÜ§ng? 
- Là kh°, thÜa Th‰ Tôn. 
- NhÜ vÆy, ÇÓi v§i cái gì vô thÜ©ng, kh°, chÎu 
s¿ bi‰n hoåi, ngÜ©i ta có th‹ nói: "Cái này là 
cûa ta, cái này là ta, cái này là t¿ ngã cûa ta" 
ÇÜ®c chæng? 
- Không th‹ ÇÜ®c, thÜa Th‰ Tôn. 
Các thÀy nghï sao? Tri giác là thÜ©ng hay vô 
thÜ©ng? 
- Tri giác là vô thÜ©ng, thÜa Th‰ Tôn. 
- Cái gì vô thÜ©ng là kh° hay sÜ§ng? 
- Là kh°, thÜa Th‰ Tôn. 
- NhÜ vÆy, ÇÓi v§i cái gì vô thÜ©ng, kh°, chÎu 
s¿ bi‰n hoåi, ngÜ©i ta có th‹ nói: "Cái này là 
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cûa ta, cái này là ta, cái này là t¿ ngã cûa ta" 
ÇÜ®c chæng? 
- Không th‹ ÇÜ®c, thÜa Th‰ Tôn. 
Các thÀy nghï sao? Tâm tÜ là thÜ©ng hay vô 
thÜ©ng? 
- Tâm tÜ là vô thÜ©ng, thÜa Th‰ Tôn. 
- Cái gì vô thÜ©ng là kh° hay sÜ§ng? 
- Là kh°, thÜa Th‰ Tôn. 
- NhÜ vÆy, ÇÓi v§i cái gì vô thÜ©ng, kh°, chÎu 
s¿ bi‰n hoåi, ngÜ©i ta có th‹ nói: "Cái này là 
cûa ta, cái này là ta, cái này là t¿ ngã cûa ta" 
ÇÜ®c chæng? 
- Không th‹ ÇÜ®c, thÜa Th‰ Tôn. 
Các thÀy nghï sao? Ý thÙc là thÜ©ng hay vô 
thÜ©ng? 
- Ý thÙc là vô thÜ©ng, thÜa Th‰ Tôn. 
- Cái gì vô thÜ©ng là kh° hay sÜ§ng? 
- Là kh°, thÜa Th‰ Tôn. 
- NhÜ vÆy, ÇÓi v§i cái gì vô thÜ©ng, kh°, chÎu 
s¿ bi‰n hoåi, ngÜ©i ta có th‹ nói: "Cái này là 
cûa ta, cái này là ta, cái này là t¿ ngã cûa ta" 
ÇÜ®c chæng? 
- Không th‹ ÇÜ®c, thÜa Th‰ Tôn. 

 Này các thÀy, nhÜ th‰ thì tÃt cä nh»ng gì 
thu¶c s¡c thân quá khÙ, vÎ lai hay hiŒn tåi,  ª trong 
hay ª ngoài, thô hay t‰, xÃu hay tÓt, xa hay gÀn, tÃt cä 
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nh»ng gì là s¡c thân cÀn phäi ÇÜ®c nhÆn ÇÎnh theo 
chánh trí huŒ, Çúng nhÜ thÆt: "Cái này không phäi cûa 
ta, cái này không phäi là ta, cái này không phäi là t¿ 
ngã cûa ta". 
 CÛng th‰, tÃt cä nh»ng gì thu¶c cäm th†, tri 
giác, tâm tÜ và š thÙc quá khÙ, vÎ lai hay hiŒn tåi, ª 
trong hay ª ngoài, thô hay t‰, xÃu hay tÓt, xa hay gÀn, 
tÃt cä nh»ng gì là cäm th†, tri giác, tâm tÜ, š thÙc, cÀn 
phäi ÇÜ®c nhÆn ÇÎnh theo chánh trí huŒ, Çúng nhÜ 
thÆt: "Cái này không phäi cûa ta, cái này không phäi 
là ta, cái này không phäi là t¿ ngã cûa ta". 
 Khi nhÆn ÇÎnh s¿ vÆt nhÜ th‰, này các thÀy, 
ngÜ©i hành giä thông minh xa lìa và nhàm chán s¡c 
thân, xa lìa và nhàm chán cäm th†, tri giác, tâm tÜ và 
š thÙc. Do nhàm lìa nên vÎ Ãy không còn ham muÓn. 
Do h‰t ham muÓn nên ÇÜ®c giäi thoát. Khi ÇÜ®c giäi 
thoát, trí huŒ khªi lên: "ñây là s¿ giäi thoát" và vÎ Ãy 
bi‰t: "Tái sinh chÃm dÙt, phåm hånh Çã thành, ÇiŠu 
nên làm Çã làm, không còn trª låi th‰ gian này n»a".  
 Khi ñÙc Th‰ Tôn nói xong, næm vÎ Tÿ Kheo 
ÇŠu hoan h›. Trong lúc Çang nghe giäng, tâm cûa 
næm vÎ ÇÜ®c hoàn toàn giäi thoát khÕi ái luy‰n và ô 
nhiÍm.  
 Và lúc bÃy gi©, trên th‰ gian này có ÇÜ®c sáu 
vÎ A La Hán. 
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Vài nét vŠ tác giä 

 
 

ThÀy Thích Trí Siêu sinh næm 1962 tåi Sàigòn. 
Næm 1985 nhÆp chúng tu h†c tåi T¿-ViŒn Linh-SÖn, 
tÌnh Joinville-le-Pont, Paris. Næm 1987 th† Cø túc 
gi§i v§i Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn-Vi. 

M¥c dù xuÃt thân tØ ñåi ThØa nhÜng thÀy Çã du 
phÜÖng tham vÃn và tu h†c thêm v§i nhiŠu truyŠn 
thÓng PhÆt giáo khác nhÜ: Nguyên Thûy, Zen, và 
Kim Cang thØa Tây Tång. Nh© kinh nghiŒm tu h†c 
v§i nhiŠu truyŠn thÓng khác nhau nên ThÀy có m¶t 
cái nhìn t°ng quát và dung h®p vŠ ñåo PhÆt, không 
phân chia tông phái ñåi ThØa hay Ti‹u ThØa, TÎnh 
ñ¶ hay ThiŠn tông.  ThÀy không chû trÜÖng xi‹n 
dÜÖng riêng m¶t pháp môn nào. Møc Çích cûa thÀy là 
giäng nói vŠ ñåo PhÆt Ç‹ m†i ngÜ©i nÜÖng theo Çó tu 
tÆp cho cu¶c Ç©i b§t kh°. 

ñ‹ chia xÈ kinh nghiŒm tu h†c cûa mình, thÀy Çã 
vi‰t và dÎch: 

• ThiŠn TÙ NiŒm XÙ  
• BÓ Thí Ba La MÆt   
• ñåi Thû ƒn   
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• Vô Ngã    
• BÒ Tát Hånh   
• Xin CÙu ñ¶ MË ñÃt  
• ñåo Gì?  
• Góp Nh¥t    
• Ý Tình Thân 
• Tâm Và Ta 
• Dòng ñ©i Vô TÆn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


