Thất giác chi (shichikakushi)

Những lời Đức Phật nói là nền tảng căn bản thực nghiệm, dùng làm những phương
tiện để trợ giúp cho con người vượt khỏi những bế tắc trong đời sống mà họ gặp
phải. Ngoài Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, còn có Thất
giác chi hay Thất bồ đề phần.
Nội dung của Thất giác chi gồm có :
Trạch pháp giác chi là sự phân tích, biết phân biệt đúng sai, để chọn lựa pháp môn tu tập
phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Trong kinh Sa Di Thập Giới nói : "Cái khổ ở
địa ngục, của con lừa, con lạc đà chở nặng chưa phải là khổ, không tìm thấy được hướng
đi mới thực sự là khổ".
Niệm giác chi là phương pháp được Đức Phật đề cập nhằm giúp cho con người phát triển
tuệ giác, đồng thời có công năng làm cho các vọng niệm không dấy khởi.
Tinh tấn chi giác là nỗ lực đòi hỏi người tu tập phải kiên trì, để vượt qua mọi thử thách.
Trong Kinh Pháp cú, Đức Phật có nói : "Hết ngày này qua tháng khác, người thợ vàng
phải nỗ lực công phu mới lọc được vàng ròng. Con người muốn cho thân tâm trong sạch
cũng phải cố gắng rèn luyện như thế".
Hỷ giác chi là một động lực giúp cho người tu tập khởi tâm hoan hỷ, trong mọi hoàn
cảnh, để vượt qua mọi trở ngại trên đường tu đạo, dẫn đến cứu cánh sau cùng là giải
thoát.
Khinh an giác chi là trạng thái nhẹ nhàng an lạc tỉnh giác trong đời sống, luôn luôn thư
thái do đạt được niềm hỷ lạc thanh tịnh của các pháp thiện, nhờ đó mà người tu tập có thể
thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào.
Định giác chi là tâm luôn luôn an định tỉnh giác, không bị chi phối bởi phiền não vọng
tưởng và các duyên bên ngoài tác động vào tâm thức. Đức Phật nói : Con người là tối
thượng. Việc tu tập để tâm định không có nghĩa là để biết người khác, tìm tòi "soi căn,
soi kiếp của người khác".

Xả giác chi là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, không
luyến ái, không ghét bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn. Trong Kinh Jãtaka nói :
"Trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất, và Kinh
Kim Cang cũng có câu : "Người tu tập phải như thuyền qua sông, khi thuyền đã cập bến,
nếu ta không bỏ để lên bờ thì đừng hòng đi đến đâu và biết được gì".
Thất giác chi là con đường thực hành đưa đến đời sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khổ.
Đức Phật nói : "Nước của bốn biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn của muối. Giáo
pháp của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát".
In Buddhism, the Seven Factors of Enlightenment (Pali: satta bojjhaṅgā or satta
sambojjhaṅgā; Skt.: sapta bodhyanga) are:
•
•
•
•
•
•
•

Mindfulness (sati) i.e. to be aware and mindful in all activities and movements
both physical and mental
Investigation (dhamma vicaya) into the nature of dhamma
Energy (viriya)
Joy or rapture (pīti)
Relaxation or tranquility (passaddhi) of both body and mind
Concentration (samādhi) a calm, one-pointed state of concentration of mind[1]
Equanimity (upekkha), to be able to face life in all its vicissitudes with calm of
mind and tranquility, without disturbance.

This set of seven enlightenment factors is one of the "Seven Sets" of "Enlightenmentrelated states" (bodhipakkhiyadhamma).
The Pali word bojjhanga is a compound of bodhi ("enlightenment") and anga
("factor").[2]

More reading: http://www.purifymind.com/SevenFactorsEnl.htm

