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Bát chánh đạo với Tam vô lậu học 

THÍCH THÁI HÒA 

Tam vô lậu học là ba pháp học tập để 

dẫn đến đời sống vô lậu, tức là sống 

đời sống không bị rơi vào sinh tử luân 

hồi. 

 

Vô lậu học giới là phần thứ nhất trong 

ba pháp vô lậu học và nó cũng làm nền 

tảng cho vô lậu học định và vô lậu học 

tuệ. 

 

* VÔ LẬU HỌC GIỚI: Tức là học 
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tập và thực hành học giới, để dẫn đến 

đời sống vô lậu, đời sống giải thoát. 

Giới nói theo tiếng Phạn là Sìla, nó có 

khả năng phòng hộ các căn, không cho 

các trần cấu quấy nhiễm. Và nó cũng 

có khả năng phòng hộ ba nghiệp, 

không để cho ba nghiệp hành động một 

cách sai lầm dẫn đến những kết quả 

khổ đau. Giới ngoài ý nghĩa phòng hộ, 

nó còn là động cơ thúc đẩy ba nghiệp 

thực hành mọi thiện pháp. 

Như vậy, “Sìla” hay giới được biểu 

hiện như là luân lý, đạo đức, và học tập 
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giới, chính là học tập đời sống đạo đức, 

bằng cách chuyển đổi mọi ác nghiệp 

thành thiện nghiệp. 

 

Vì nghiệp (Karma) xác định sự hiện 

hữu của con người và chúng sanh, hay 

nói theo lập trường của luận Câu xá: 

 

“Thế biệt do nghiệp sinh 

Tư cập tư sở tác 

Tư tức thị ý nghiệp 

Sở tác thị thân ngữ”. 

 



4 
 

Nghĩa là sự sai biệt của thế gian là do 

nghiệp sinh khởi. Đó là Tư và điều 

được tác động bởi Tư. Tư tức là ý 

nghiệp và điều được tác động bởi Tư 

tức là thân và ngữ. 

 

Nghiệp (Karma): xác định mọi sự hiện 

hữu sai khác của tất cả chúng sanh 

trong thế gian. Và mọi sự sai khác của 

chúng sanh trong thế gian được xác 

định bởi nghiệp. Nghiệp là hành vi tạo 

tác có cố ý và luôn luôn xảy ra trong 

thời gian hiện tại. Và chính hành vi của 
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con người, của chúng sanh như thế 

nào, thì nó sẽ khẳng định con người và 

chúng sanh là như thế ấy. 

 

Chẳng hạn, hành động giết người sẽ 

khẳng định người ấy là kẻ giết người. 

Và như vậy, đó là kẻ ác. Trái lại, một 

hành động cứu giúp kẻ khác thoát khỏi 

sự chết chóc, hành động cứu giúp ấy, 

khẳng định kẻ kia như là một người 

hiền thiện. 

 

Một hành động thiện hay ác theo Phật 
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giáo phải có đủ bốn tiêu chuẩn. Hành 

động ấy, gây nên hạnh phúc cho mình 

và kẻ khác trong hiện tại và trong 

tương lai. Và hành động ác thì ngược 

lại, nghĩa là gây thiệt hại cho mình và 

kẻ khác không những trong hiện tại mà 

ngay cả trong tương lai nữa. 

 

Hành động thiện, chính là dẫn đến 

niềm vui và an lạc. Nhưng, niềm vui và 

sự an lạc nào chỉ có trong thoáng chốc, 

và sau đó là những cảm giác khó chịu, 

sầu muộn và khổ đau, thì đó không 



7 
 

phải là chơn thiện, không phải là chơn 

hạnh phúc, an lạc. Trái lại, niềm vui và 

sự an lạc nào do hành động thiện đem 

lại, thời gian dễ chịu, êm ái càng kéo 

dài bao nhiêu, thì giá trị của hành động 

thiện được đánh giá bằng những mức 

độ cao bấy nhiêu. Và lại nữa, cảm giác 

hạnh phúc và an lạc liên tục kéo dài 

cho đến vô tận, nghĩa là không bao giờ 

chấm dứt, thì sự an lạc hạnh phúc ấy, 

gọi là hạnh phúc an lạc của Niết-bàn, 

và chỉ có Niết-bàn mới gọi là điều 

thiện tối thắng. 
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Hành động để dẫn đến sự an lạc tối 

thắng của Niết-Bàn, hay là điều thiện 

tối thắng, hành động ấy gọi là Chánh 

nghiệp. 

 

Như vậy, Sìla hay Giới có khả năng 

phòng hộ ác nghiệp và làm cho ba 

nghiệp trở nên thanh tịnh. Và điều này 

đã được luật Tứ Phần nói rất rõ trong 

phần tóm lược các Giới kinh của chư 

Phật, có bài kệ như sau: 
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“Thiện hộ ư khẩu ngôn 

Tự tịnh kỳ chí ý 

Thân mạc tác chư ác 

Thử tam nghiệp đạo tịnh 

Năng đắc như thị hành 

Thị Đại Tiên Nhân Đạo”.  

 

Nghĩa là: 

 

“Khéo phòng hộ lời nói 

Tâm chí tự lắng trong 

Thân không làm các ác 

Ba nghiệp đạo này tịnh 
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Thực hành được như thế 

Là Đạo Đấng Đại Tiên”. 

 

Đây là Giới kinh mà đức Phật Thích-ca 

đã giảng dạy cho chúng Tỳ-Kheo trong 

mười hai năm đầu. 

 

Ba nghiệp thanh tịnh là do sự hành trì 

thanh tịnh giới. Nếu không có giới, thì 

ba nghiệp không biết dựa vào đâu để 

có được sự thanh tịnh. 

 

Theo luận Câu Xá, nghiệp (Karma) tạo 
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nên sự đa dạng và sai thù của chúng 

sanh trong thế gian về quả báo thiện và 

ác, thì Sìla hay Giới là để phòng hộ 

mọi ác nghiệp ở nơi thân, ngữ và ý. 

Đồng thời cũng là năng lực thúc đẩy 

mọi hoạt động của thân, ngữ, ý phù 

hợp với thiện vô lậu, tức là Niết-bàn. 

 

Như vậy, Giới dẫn dắt hành động của 

thân, ngữ và ý đến chỗ hợp lý. Chỗ hợp 

lý ấy chính là Niết-bàn. 

 

Thế nên, trong Bát Chánh Đạo thì 
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Chánh nghiệp được xem như là Giới và 

Giới là Chánh nghiệp. Chánh ngữ và 

Chánh mạng cũng vậy. Nghĩa là ở 

trong Tam vô lậu học thì chúng thuộc 

về Giới vô lậu học. 

 

Vì một người hành trì thanh tịnh giới 

không thể nào có một đời sống tà 

nghiệp, tà ngữ và tà mạng. 

 

Do đó, ba thành phần trong tám yếu tố 

của Thánh đạo đã nêu ra ở trên được 

xem như là Vô lậu học giới. 
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* VÔ LẬU HỌC ĐỊNH: Tức là học 

tập và thực hành thiền định dẫn đến đời 

sống giải thoát, không còn bị vướng 

mắc ở trong sinh tử luân hồi. 

 

Thực tập thiền định vô lậu, tức là làm 

cho thân tâm đình chỉ mọi khát ái, hay 

nói cách khác mọi khát ái đang khô dần 

ở trong tâm hồn của người đang thực 

hành thiền định vô lậu. 

 

Ở trong Bát Chánh Đạo, thì ba yếu tố 
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Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 

định được xem như là Vô lậu học định.  

 

* VÔ LẬU HỌC TUỆ: Tức là trí tuệ 

vô lậu, trí tuệ vô lậu là con đường dẫn 

thoát khổ đau và sinh tử, con đường 

đưa đến giác ngộ. 

 

Trí tuệ vô lậu này phát sinh không phải 

do sự suy luận hay học hỏi mà chính 

do sự hành trì thanh tịnh giới vô lậu và 

thiền định vô lậu. 
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Ở trong Bát Chánh Đạo, thì Chánh tư 

duy và Chánh kiến được xem như là 

Vô lậu học tuệ. 

 

Bát Chánh Đạo phối hợp với Tam vô 

lậu học như vậy, ta có thấy ở trong 

kinh Cùlavedalla (Hữu Minh Tiểu 

Kinh) và Giải Thoát Đạo Luận của Ưu 

Ba Đề Sa. 

 

Tuy nhiên, sự phối hợp như vậy, chúng 

chỉ có giá trị ở mặt tương đối. Còn đối 

với mặt tuyệt đối, thì chúng không phải 
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nhất định là như vậy. 

 

Và chính ở trong giới có định và trong 

định có giới, trong tuệ có giới và trong 

giới có tuệ; trong giới có định có tuệ; 

trong định có tuệ có giới và trong tuệ 

có giới có định… 

 

Nhìn một cách sâu sắc và tế nhị, thì lằn 

mức giữa Giới, Định, Tuệ thật khó 

phân định, vì trong đời sống tu tập để 

hướng đến giải thoát và Niết-bàn, thì 

ba yếu tố ấy không thể nào tách biệt 
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khỏi nhau, chúng là thế chân vạc, nếu 

thiếu một thì hai cái kia không thể có 

mặt. 

 

Bởi vậy, sự phân định lằn mức giữa 

Giới, Định và Tuệ chỉ có một giá trị 

tương đối, thì sự phối định Bát Chánh 

Đạo vào trong Giới, Định, Tuệ không 

phải là sự phối định tuyệt đối. 

 

Vì sao? Vì Chánh tinh tấn không phải 

chỉ có mặt nhất định ở trong Vô lậu 

học định mà nó cũng có thể có mặt ở 
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trong Vô lậu học giới cũng như ở trong 

Vô lậu học tuệ nữa. 

 

Vì, nếu hành trì giới mà thiếu Chánh 

tinh tấn thì khả năng phòng hộ của giới 

không kiên quyết, bờ đê phòng hộ của 

giới có thể bị các trần tướng xói mòn 

và đâm thủng. Vì vậy mà có những 

trường hợp phạm giới và hủy giới. 

Và, nếu thực hành Chánh tư duy hoặc 

Chánh kiến mà không nỗ lực thường 

xuyên, thì chắc chắn sự tư duy sẽ 

không thấu đáo và sự hiểu biết cũng 
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không thể nào quán triệt. 

 

Do đó, ở trong lĩnh vực Tuệ vô lậu học 

cũng không thể vắng mặt Chánh tinh 

tấn. 

 

Như vậy, Chánh tinh tấn không những 

chỉ có mặt ở Định mà còn luôn luôn có 

mặt ở Giới và Tuệ nữa. 

 

Nói gọn lại, Bát Chánh Đạo đối với 

Tam vô lậu học, cả hai đều tương dung 

tương nhiếp với nhau. Tam vô lậu học 
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có mặt ở trong Bát Chánh Đạo và Bát 

Chánh Đạo có mặt ở trong Tam vô lậu 

học, hoặc Bát Chánh Đạo là hình thức 

khai triển của Tam vô lậu học và Tam 

vô lậu học là cái lõi thu hẹp của Bát 

Chánh Đạo. 

 

Do đó, nhìn từ khía cạnh thực hành và 

cốt lõi thì Bát Chánh Đạo là Giới, 

Định, Tuệ và Giới, Định, Tuệ là Bát 

Chánh Đạo. Nên, bất cứ ai thực tập 

được Giới, Định, Tuệ thì người ấy 

thành tựu được Bát Chánh Đạo và cũng 
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chíng là thành tựu Giới, Định và Tuệ. 

 

Kết luận phần này cho chúng ta thấy; 

Bát Chánh Đạo hay Tam vô lậu học 

đều có chung mục đích phòng hộ mọi 

ác nghiệp của thân, ngữ và ý. Và mỗi 

khi thiện vô lậu đã được phát khởi thì 

đó là thiện Niết-Bàn đã bắt đầu có mặt. 

 

Thiện của Niết Bàn có mặt là kết quả 

do thực hành Giới, Định, Tuệ hay thực 

hành Bát Chánh Đạo. 
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Vậy, trên hình thức thì Bát Chánh Đạo 

và Giới, Định, Tuệ xem như là hai, 

nhưng thực chất của nội dung và mục 

đích, thì cả hai chỉ là một. 

 

Thế nên Bát Chánh Đạo đối với Giới, 

Định, Tuệ là một. Và chúng là con 

đường đưa đến Niết-Bàn tối thượng.❑ 
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