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MINH GIẢI NHỊ ĐẾ  

Khai thị tri kiến Đại Thừa 

do ngài Patrul Rinpoche tác luận 

 

Cho người mong cầu quả giải thoát, có hai phần:  

1. giảng về điều cần chứng và 2. giảng về cách tu chứng. 

I. GIẢNG VỀ ĐIỀU CẦN CHỨNG 

Có hai phần:  

1. Tánh tự nhiên của sự vật nói chung; 

2. Tánh tự nhiên của tâm. 

1. Tánh tự nhiên của sự vật nói chung 

Có hai khía cạnh: a. tục đế và b. chân đế  

a. Tục đế  

Nói chung, hết thảy mọi cảnh hiện – từ cảnh địa ngục a tì 

sâu thẳm nhất cho đến cảnh giới xuất định của bậc bồ tát 

địa thứ mười – đều là tục đế. 
 

Hơn nữa, tục đế cũng có hai loại, tục đế hư vọng, và tục 

đế chân thật.  
 

Trước khi nhập đạo, tất cả những gì ta có thể nhận biết 

đều thuộc về lãnh vực của tục đế hư vọng.  Đến khi vào 
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giai đoạn “hành nguyện” [tích lũy đạo và gia hạnh đạo
1
], 

nếu người tu có thể phối hợp với chút chứng ngộ vào kinh 

nghiệm nhận thức thì sẽ trở thành tục đế chân thật, còn 

nếu không được như vậy thì sẽ là tục đế hư vọng. Đến khi  

bước vào mười địa bồ tát, tất cả những gì hiện ra trong 

tâm đều sẽ là tục đế chân thật, vì tướng hiện vẫn hiện [nên 

gọi là tục đế], vì thấy rõ tánh chất hư vọng của tướng hiện 

[nên gọi là “chân thật”]. Từ địa bồ tát thứ nhất cho đến địa 

bồ tát thứ mười, tướng hiện vẫn sẽ hiện, là vì thói quen 

chấp tướng huân tập lâu đời vẫn chưa đoạn lìa, giống như 

mùi xạ hương vẫn bám trong hủ. Cho đến khi đạt quả vị 

Phật, tất cả mọi tập khí huân tập đều được quét sạch, 

không sót lại mảy may nhận thức nhị nguyên nào nữa, 

người tu thuần túy an trú trong cảnh giới chân thật, siêu 

việt mọi niệm khởi. 
 

Chấp vào cảnh giới phàm phu, bao gồm cả ngoại cảnh lẫn 

chúng sinh hữu tình cư trú trong cảnh này, tưởng là thật 

có, đây là tục đế hư vọng. Lỗi này có thể chữa bằng cách 

quán chư bổn tôn thanh tịnh cùng cảnh giới điện ngọc mạn 

đà la thanh tịnh, đồng thời biết tất cả chỉ là huyễn ảo, đây 

là tục đế chân thật. 

b. Chân đế 
 

Chân đế là pháp giới (dharmadhatu, cảnh giới bản lai của 

vạn pháp), vắng mọi niệm khởi. Chân đế vốn không thể 

                                                           
1
 Tương ứng với giai đoạn kể từ khi hết mười tín bước vào trú thứ nhất cho 

đến khi sắp hết mười hướng, ngay trước khi vào địa thứ nhất. 
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phân loại, tuy vậy, vẫn có thể dùng ngôn từ để nói đến, 

chia “thể loại” tùy theo mức độ của sự chứng. Vậy, có 

chân đế là pháp giới, và cũng có chân đế là chứng ngộ về 

pháp giới ấy. Ở đây lại có thể chia thành chân đế đến từ 

văn và tư, và chân đế trong kinh nghiệm tu. Cũng có thể 

nói đến chân đế trong kinh nghiệm nhận thức qua tỷ lượng 

của người phàm phu và chân đế trong kinh nghiệm trực 

chứng của bậc thánh giả. Lại có thể chia thành chân đế 

trong khái niệm và chân đế siêu việt khái niệm. 
 

Có ba loại kinh nghiệm về nhị đế: 
 

 Địa vị phàm phu xem tướng hiện là thật có nên tiếp 

cảnh bằng cách chấp bám vào đó. Đây gọi là tục đế 

hư vọng. 

 Địa vị thánh giả chứng biết tướng hiện là hư vọng 

nên tuy tiếp cảnh nhưng không chấp bám vào nơi 

cảnh. Đây gọi là tục đế chân thật, 

 Địa vị Phật đà, hiện tướng phàm phu hay không 

hiện, chấp bám hay không chấp bám, tất cả đều 

vắng bặt. Đây gọi là chân đế. 
 

Nói cách khác, giai đoạn đầu vừa hiện vừa chấp, giai đoạn 

giữa tuy hiện nhưng không chấp và giai đoạn cuối thì 

không hiện cũng không chấp. 
 

Ba giai đoạn này còn được gọi là [1] “bất giác,” [2] “tuệ 

giác chứng tục đế,” và [3] “tuệ giác chứng chân đế.” 

Trong trường hợp người phàm phu, “tuệ giác chứng tục 
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đế” chỉ có thể đến từ trí tầm tư, nhưng cho bậc thánh giả 

thì “tuệ giác chứng tục đế” có được nhờ trực nhận. 
 

Mặc dù những khái niệm đối đãi như “chứng” và “không 

chứng” hoàn toàn không thích ứng với chân cảnh giới của 

chân đế, tuy thế vẫn có thể tạm dùng chữ “hiểu” hay 

“chứng” để nói về nhận thức trong giai đoạn này. 
 

Sau cùng, cần chứng tánh bất nhị của nhị đế. Tuy vậy, nếu 

cho rằng sự vật hiện hữu trong tục đế nhưng trong chân đế 

thì không hiện hữu, nói như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể 

thâm nhập được tri kiến Trung quán. Khi chứng biết tục 

đế chân thật của một pháp, thì nhị đế sẽ trở thành bất nhị, 

siêu việt mọi khái niệm cực đoan có-không, thường-đoạn. 

Như trong Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật có nói: 
 

Chân tánh tục đế là chân tánh chân đế. 
 

Chia thành hai đế chỉ là sự phân chia phương tiện, dựa vào 

cái thấy khác biệt của hai trạng thái tâm thức mà phân chia 

để dễ tiếp cận. Tất cả những gì hiện ra trong tâm vô minh 

được gọi là “tục đế,” còn “chân đế” là trạng thái vô minh 

tận diệt, không còn sót lại dấu vết mờ nhạt nào của khái 

niệm phân biệt, dù là khái niệm hướng về chính sự không 

hiện hữu.  
 

Khi khái niệm chân, vọng, 

Đã vắng bặt nơi tâm 

Bấy giờ chỉ có thể  

An trú trong vô niệm 
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Trong cảnh giới vô niệm đơn thuần của chân đế – là chân 

tánh cần được chứng – thật ra không có nền tảng nào để 

khởi niệm phân biệt về hai đế, vì vậy không hề có sự phân 

chia. Chứng ngộ cứu cánh của quả vị Phật cũng vậy, 

không phân thành nhị đế. Cả cảnh hiện hư vọng trong kinh 

nghiệm của chúng ta đây, nhị đế cũng không tách lìa; chỉ 

đơn thuần là sự bất khả phân của tướng hiện và tánh 

không, hay nói cách khác, của giác và không. 
 

Thấu hiểu triệt để về điều này là trí của đấng Phật đà, trí 

giác bản nhiên bất nhị trực chứng thực tại. Nhờ hiểu về 

nhị đế riêng lẻ, rồi sẽ có lúc nhị đế trở thành thuần nhất 

bất nhị, đây là điều gọi là “trí hợp nhất bất nhị,” hay gọi là 

“vô trú niết bàn,” v.v… 

2. Tánh tự nhiên của tâm. 

Mặc dù có thể hiểu tánh tự nhiên của sự vật khách thể là 

như vậy, nhưng nếu không hiểu tánh tự nhiên của trí giác 

chủ thể, nghĩa là tâm của chính mình, thì cảnh giới khách 

thể vẫn chỉ là đối tượng của trí tuệ, không thể dùng để hóa 

giải nhiễm tâm phiền não. Có khi chính trí tuệ này sẽ 

khiến tâm trở nên kiêu căng tự mãn, khiến tâm chấp ngã 

càng thêm lớn mạnh. Đây là lý do vì sao cần nhận diện 

chân tánh từ phía chủ thể - là trí, là giác, là thức.  
 

Ở đây có hai mặt: a. chứng ngộ tạm thời về nhị đế và, b. 

chứng ngộ cứu cánh về nhị đế bất nhị. 



8         Minh Giải Nhị Đế  

a. Chứng ngộ tạm thời về nhị đế  
 

Hiểu được tánh tự nhiên của sự vật nói chung, biết rằng 

hết thảy chỉ là huyễn ảo trong tục đế, mặc dù tướng hiện 

nhưng là tánh không, và trong chân cảnh giới thì tựa như 

không gian, không thể khẳng định là có hay không có, và 

đồng thời cũng biết rằng, rốt lại, nhị đế bất khả phân trong 

tri kiến Trung quán – cảnh giới cứu cánh chân thật, vượt 

ngoài mọi khái niệm cực đoan – tuệ giác, chứng biết được 

điều này là tục đế. Như đức Shantideva nói: 
 

Chân đế vượt ngoài / phạm vi trí tuệ 

Vì hết thảy tâm / đều là tục đế. 
 

Hiểu được điều này có thể khiến tâm sinh kiêu mạn. Ngã 

mạn là lính của ma vương, phá hoại chứng ngộ. Kinh Vén 

Mở Cảnh Phật Bất Khả Tư Nghì [Kinh Giải Thâm Mật?] 

có nói: 
 

Gọi là “thủ đắc” / chỉ là tạm bợ 

Gọi là “chứng ngộ” / chỉ là kiêu căng 

Tạm bợ, kiêu căng / chính là ma sự 

Thật quá kiêu căng / nghĩ mình thủ đắc 

Hay tự cho rằng / đã chứng tất cả. 
 

Chân tánh của tâm-thế-gian-chứng-đắc là chân đế. Nếu 

truy tìm chân tánh của tâm chứng đắc này sẽ không thể 

nào tìm ra. Nói cho cùng, tâm này luôn vắng bặt mọi có-

không, sinh-diệt, đến-đi, thường-đoạn, quá khứ - hiện tại - 

vị lai, và vì vậy đây chính là cảnh giới của chân đế. 
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Kinh Ca Diếp Thỉnh Vấn nói rằng 
 

Tâm này truy lùng / chẳng thể tìm thấy  

dù trong hay ngoài / hay nơi nào khác 
 

 

Kinh Di Lạc Thỉnh Vấn nói rằng 
 

Tâm không tướng dạng,  

cũng không màu sắc 

không cả trú xứ 

tự như không gian. 
 

b. Chứng ngộ cứu cánh về nhị đế bất nhị. 

Từ trong chân tánh của tâm, nhị đế vốn không thể phân 

chia. Dùng nhị đế để mà xét về tánh tự nhiên đơn thuần 

của tâm, thật ra chỉ là tạm thời vận dụng ngôn từ để nói. 

Không làm gì có tâm trong cảnh giới của chân đế để mà 

ứng với nhị đế. Cũng không làm gì có tâm nơi quả trí giác 

của Phật đà để mà ứng với nhị đế. Ngay cả tánh sáng và 

tánh không, vốn là tánh tự nhiên của tâm phàm phu mê 

muội, cũng không có gì tương ứng với sự phân biệt này, vì 

chỉ thuần túy là sáng, là không. Đây là điều cần chứng biết 

về nhị đế bất nhị. 
 

Dù vậy, tính bất nhị của nhị đế chỉ có thể chứng biết sau 

khi đã chứng biết riêng lẻ từng đế một, cho nên vẫn có 

nhu cầu phân hai. 
 

Nói vậy, trạng thái vô niệm đơn thuần ứng với tánh tự 

nhiên của cảnh sẽ hòa nhập bất phân với trạng thái vô 
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niệm đơn thuần ứng với tánh tự nhiên của tâm. Kinh 

nghiệm chứng ngộ này vắng bặt mọi khái niệm về nhân về 

pháp, nội cảnh và ngoại cảnh đều như không gian, vô sinh, 

siêu thoát niệm khởi về có-không, thường-đoạn v.v…, 

kinh nghiệm này siêu việt mọi phạm vi đối đãi giữa người 

chứng và cảnh được chứng, vì vậy toàn hảo, không hư 

ngụy. 

II. GIẢNG VỀ CÁCH TU CHỨNG 

 

Có hai phần 

1. Pháp đốn ngộ cho người lợi căn 

Cho người đã hoàn tất tích lũy hai bồ tư lương phước tuệ 

trong các đời quá khứ, sung mãn thiện nghiệp và thiện 

duyên, chỉ cần nghe lời khai thị về nhị đế đã có thể chứng 

đắc. Khi ấy chỉ cần duy trì sự chứng biết này là đủ. Khi 

chư vị nhập định siêu việt đối đãi giữa người chứng và 

cảnh được chứng, vượt mọi khái niệm về ngã, pháp thiền 

khi ấy tựa như không gian, không có bất cứ một niệm khởi 

nào về nhị đế. Tọa thiền như vậy thì không có vọng tâm 

để quét cũng không có tâm thiện để giữ. Đức Di Lạc nói 

như sau: 
 

Ở đây chẳng có / pháp gì cần bỏ 

Cũng chẳng hề có / pháp gì cần thêm 

Trực chỉ nhìn vào / chân tướng thực tại 

Thực tại chứng rồi / viên thành giải thoát. 
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Tiếp theo đó, an trú trong kinh nghiệm như huyễn nhị đế 

bất nhị, bằng cách chứng biết mọi cảnh hiện đều không 

hiện hữu chắc thật. Đồng thời, với tâm bồ đề, tâm từ và 

tâm bi như huyễn, hướng về chúng sinh như huyễn đã 

không chứng biết được cảnh này, nhờ đó tích lũy hai bồ tư 

lương phước đức như huyễn và thỉnh cầu phát nguyện 

rộng rãi vì lợi ích chúng sinh. 

2. Pháp tiệm ngộ cho người độn căn 

Những ai căn cơ kém hơn thì cần tu theo đường tu tuần tự, 

bắt đầu bằng bốn pháp quán niệm để quay lưng với sinh tử 

luân hồi. Nếu không tu như vậy sẽ không bao giờ có thể 

siêu việt khái niệm về chứng ngộ thâm sâu. 
 

Kinh sách nói rằng: 
 

Ý tưởng, nhận thức, / đó là tục đế  

Cảnh giới kiến tánh, / đó là chân đế  

Tâm kiến được tánh, / đó là tục đế 

Tâm ấy vốn không, / đó là chân đế 

Tên gọi nhị đế, / đó là tục đế 

Tên ấy vốn không, / đó là chân đế 

Mọi sự bất nhị / thì đó chính là / nhị đế hợp nhất. 

Ở trong chân tánh / của pháp được chứng / và tâm Phật 

chứng 

Ngay đến cả sự / hợp nhất Nhị đế / cũngkhông tìm thấy 

Vì vậy gọi là / “cảnh giới chân thật, / siêu việt niệm 

khởi” 

Nhân ngã, pháp ngã, / đều không thể thấy 
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Chứng được điều này, /  đó chính là kiến 

An trú nơi đây, / đó chính là tu. 

Tích lũy công đức / với lòng vị tha, / đó chính là hạnh 

Diệt niệm đối đãi / vào trong pháp giới, / đó là chánh 

quả 

Trí giác thường trụ / đó là thiện đức  

Nhiệm vận lợi sinh / đó là thiện hạnh  

Không vướng vọng chấp / lầm danh với nghĩa 

Mà chỉ đặt tâm / ở nơi ý nghĩa / nhờ nương danh từ. 
 

Tâm là chủ thể chứng biết vạn pháp, tâm này vốn không 

thật có,  dựa vào đó mà nói rằng không có ngã, không có 

chúng sinh, không có chủ thể v.v… Khi nói “không” hay 

nói “không có,” điều này có nghĩa là không thể khẳng 

định là có hiện hữu. Chính vì sự vật không thể khẳng định 

là có hiện hữu cho nên sự không hiện hữu cũng không thể 

khẳng định , và vì vậy, chữ “không” ở đây có nghĩa là 

không khẳng định cả hai mặt, hiện hữu và không hiện 

hữu. 
 

Tâm thức nhận biết đối cảnh không đến từ giác quan 

(căn), cũng không đến từ đối cảnh (trần), cũng không phải 

ở chính giữa. Không có ở trong, cũng không trú ở ngoài. 

Khi sinh, chẳng từ đâu mà sinh. Khi diệt, chẳng về đâu mà 

diệt. Nơi sinh cũng không. Nơi diệt cũng không. Diễn tả 

ra thì là như vậy. Trong kinh, nói ví dụ, có những câu 

giảng như thế này: 
 

Với cái thấy chân thật / thì vạn pháp không hiện. 
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Kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng nói rằng 
 

Niệm khởi tương ứng / với ba cõi dục, / sắc, và vô sắc.  

Thế nhưng vô niệm / thì không tương ứng / với cõi nào 

cả. 
 

Lại có kinh nói: 
 

Vô dụng công đó chính  là “hạnh du già.” 
 

Và 
 

Vì vậy, giữ tâm bình thường siêu việt vạn pháp, đó chính 

là pháp tối thượng.  
 

Kinh Phật nói: 
 

Pháp tối thượng là gì? 

Là vắng bặt mọi khái niệm về pháp 
 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa  nói rằng: 
 

Chẳng có trí nào / có thể tìm thấy 

Vậy trí thật ra / chỉ là giả danh 

Chẳng quả Phật nào / có thể tìm thấy 

Chính quả vị Phật / cũng là giả danh. 
 

Trong pháp giới tựa như hư không, vốn không có gì để 

làm đối tượng của thức, chứng ngộ được điều này, đó 

chính là tri kiến. Trú ở kinh nghiệm tâm vô sở trụ này, đó 

chính là pháp thiền. Trong thời xuất thiền, tích lũy công 

đức như huyễn để phổ độ chúng sinh như huyễn, đó chính 
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là hành động.  Diệt niệm đối đãi vào trong pháp giới, đó 

chính là quả vị cứu cánh. 
 

Pháp giới bản lai / siêu việt niệm khởi / bất khả tư nghì 

Vốn chẳng hề có / sự biết đối cảnh / để mà thấy biết 

Tuy vậy vẫn có / công phu kiến, tu 

Như là hư không / nhìn vào hư không /  

như là trời rộng / tự quán chính mình 

Trong cảnh chân thật / không tâm không tướng 

Nói “không” như vậy / thì cả có, không / cũng đều siêu 

việt. 

 

Nếu nghe nói về ý nghĩa thâm sâu của tánh không mà 

không sinh tâm khiếp sợ, ngược lại cảm thấy được sự 

chưa từng thấy, thì đây là dấu hiệu của kẻ thiện duyên đã 

từng nghe và tu qua pháp tu này, sẽ mau chóng đạt quả 

giác ngộ. 
 

Thực tại bản lai / vốn như không gian / thoát mọi niệm 

khởi, 

dùng trí bản nhiên / siêu việt niệm tưởng / để mà chứng 

biết 

thời luôn bình đẳng / thoát hết tất cả / tầm tư tác ý. 

Đây là trí giác / của Phật ba thời. 

Chân cảnh giới này, / chân tánh thực tại, / chỉ giống như 

là / đứa con của người / phụ nữ không con, 

vốn chẳng có gì / để mà khởi, hiện, / đơn thuần cảnh giới 

/ bình thường rốt ráo. 
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Tiếp pháp duyên sinh / trong cảnh tục đế, / tướng hiện 

huyễn ảo / của tánh hợp nhất, /  

bằng tâm vô chấp / không lấy, không bỏ, 

thì đó chính là / thể hội trí Phật. 

Trước khi đạt được / cảnh tự tại này, 

buông mọi tham luyến / tài vật thế gian, 

ở nơi hoang tịch / rừng sâu, lan nhã / như loài thú hoang: 

Đây chính lá cách / vững trú đường tu / không hề thoái 

chuyển. 

Giữ tâm vắng mọi / vui khổ, ghét thương… 

để mọi cảnh hiện, / trong-ngoài, thuận-nghịch, 

mỗi việc trải qua / đều là trợ duyên / nâng đỡ bước tu: 

Đây chính là cách / chứng tánh vô sinh của khắp vạn 

pháp. 

Bao giờ trí tuệ / chứng chân tánh tâm / tựa như không 

gian, 

và tâm từ bi / không bao giờ bỏ / chúng sinh như huyễn 

cùng được phối hợp / trong kiến và hạnh, 

khi ấy nhất định / bản giác vô trú / sẽ chóng viên thành. 
 

 

Kinh Niết Bàn nói rằng 
 

Tánh không là chứng biết không phải “không,” cũng 

không phải “không-không.” Ánh rạng tự nhiên của tánh 

không có thể hoạt hiện thành bất cứ điều gì. Tuy hiện 

nhưng vẫn không, vì vậy hiện và không hợp nhất. Điều 

này chỉ có thể chứng biết bằng cách nhìn vào bên trong. 

Đây là phạm vi của trí giác tự biết của chính người tu. 
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Machik Labdron nói rằng: 
 

Tâm không khởi niệm 

Làm sao đi lạc? 

Hãy đừng động niệm,  

An trú. 
 

Và 
 

Tâm vốn không đối đãi / chẳng có gì để nhìn  

Dù nhìn cũng không thấy. / Nhìn chẳng thể kiến tánh 

Thật ra, dù mảy may, / Tâm cũng chẳng có gì 

Để có thể nhìn ngắm. 
 

Tánh của tâm, vốn là sáng, không và vô niệm, là chân tánh 

tự nhiên. Trí giác thanh tịnh này thoát mọi niệm khởi, 

không thể truy tìm, hoạt hiện thành tướng hiện huyễn ảo, 

đều là biểu hiện của tâm, vì vậy người tu phải đặt hết niềm 

tin vào trạng thái vượt thoát mọi chấp bám, nơi không còn 

phân biệt đối đãi giữa nhập định và xuất định, nơi mà tánh 

sáng và tánh không hợp nhất. Hãy vận dụng pháp hành để 

giữ lấy điều này nơi tim. 
 

 

 

Patrul Rinpoche. 
 

 

 

 

Hồng như chuyển Việt ngữ.  

Bản nháp chưa hiệu đính 30/07/2013 
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Xin bồ đề tâm vô vàn trân quí 

nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 

nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển 

vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 
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