CHÁNH ĐỊNH
1. Khái niệm:
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về ý nghĩa của chữ Định. Căn cứ vào
luận Đại trí độ, quyển 28, thì Thiền định và Tứ thiền đều gọi là Định hay
Tam-muội. Luận Thập trụ tỳ bà sa, quyển 11, cho rằng, Thiền chỉ cho Tứ
thiền, Định chỉ cho Tứ vô sắc định, Tứ vô lượng tâm v.v… Cứ Thành duy
thức luận liễu nghĩa đăng, quyển 5, nêu lên 7 tên gọi khác nhau về Định:
1, Tam-ma-hư-đa, Phạn samāhita, dịch nghĩa là Đẳng dẫn. Đẳng tức là
xa lìa cái tâm trạo cử, hôn trầm, và giữ được trạng thái thân tâm an ổn, thăng
bằng; Dẫn có nghĩa là do tự lực dẫn khởi (phát sinh công đức). Nếu có thể tu
được Định này thì xa lìa được các phiền não dẫn đến công đức thù thắng.
Đẳng dẫn gồm có hai thứ: Định hữu tâm và Định vô tâm.
2, Tam-ma-địa, Tam-muội, Phạn samādhi, dịch là Đẳng trì, còn gọi là
Chánh tâm hành xứ. Nếu có thể tu được Định này, tâm sẽ được ngay thẳng,
an trú một chỗ, không lay động, tức có nghĩa là tâm bình đẳng, nhiếp trì.
3, Tam-ma-bát-để, Phạn samāpatti, dịch là Đẳng chí. Tu được Định
này, hiện đời hưởng thọ hỷ lạc chân chánh, niềm vui thù thắng, phát đại
quang minh, không nhiễm bụi trần, không còn thối chuyển, tức là thân
tâm đã đạt đến cảnh giới bình đẳng.
4, Đà-na-diễn-na, Phạn dhyāna, dịch là Tịnh lự, hoặc Thiền, có nghĩa
là tinh thần đã lắng động, suy xét sâu sắc, tư duy chuyên chú, ý tưởng tịch
tĩnh.
5, Chất-đa-ế-ca-a-kiết-la-đa, Phạn cittaikāgratā, dịch là Tâm nhất cảnh
tánh. Nghĩa là nhiếp tâm vào một cảnh, tinh tấn tu tập, đem tâm tập trung
vào một đối tượng, đây là tự tánh của Định.
6, Sa-ma-tha, Phạn śamatha, dịch là Chỉ, Chánh thọ. Chỉ nghĩa là dừng
lại tất cả mọi hành động, lời nói, ý nghĩ bất thiện, diệt trừ mọi phiền não và
tán loạn, tức là xa lìa mọi tư tưởng ý niệm tà vạy và loạn động, là dừng tâm,
tịch tĩnh.
7, Hiện pháp lạc trú, Phạn dṛṣṭa-dharma-sukha-vihāra, nghĩa là tu tập
Thiền định, xa lìa mọi vọng tưởng, thân tâm tịch diệt, hiện đời hưởng thọ pháp
lạc, an trú trong trạng thái bất động, không gì lay chuyển và níu kéo được.
Như vậy, một cách tổng quát, Định là trạng thái tâm chuyên chú vào
một đối tượng, tinh thần tập trung một chỗ, không tán loạn, giữ tâm ở trạng
thái vắng lặng, tịch tĩnh, hay nói cách khác Định có nghĩa là trạng thái tâm ý
chuyên chú tập trung vào một đề mục, một đối tượng, một biểu thức nhất
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định nhằm mục đích để cho tâm không bị xao động, tán loạn do những tác
động chủ quan và khách quan.
Chánh định là tập trung chân chánh và đồng đều tâm vương và các tâm
sở đồng phát sanh vào một đối tượng duy nhất. Như vậy, tâm định là trạng
thái tinh thần khi các thành phần của tâm được đặt trên một đối tượng duy
nhất một cách đồng đều và chân chánh, không giao động và không phân tán.
Chánh định là trạng thái tâm thức vượt thắng mọi sự trói buộc của triền cái,
không còn bị thúc đẩy hay bị lôi cuốn vào bất cứ một đối tượng nào, luôn
luôn giữ được trạng thái tâm thức thăng bằng, an ổn, định tĩnh.
Tông Câu xá và Tông Duy thức đều cho Định là một loại tâm sở. Tông
Câu xá xem Định là một trong mười đại địa pháp (Thọ, Tưởng, Tư, Xúc,
Tác Ý, Dục, Thắng Giải, Niệm, Định, Huệ); Tông Duy thức cho rằng Định
là một trong năm biệt cảnh (Dục, Thắng Giải, Niệm, Định, Huệ).
Định là một trong ba môn học Giới, Định, Tuệ rất căn bản và thực tiễn
của Phật giáo. Cho nên, trong Bát chánh đạo có Chánh định, trong Ngũ căn
có Định căn, trong Ngũ lực có Định lực, trong Lục ba la mật có Định ba-lamật, và tất cả đều được gọi là Thiền định.
2. Phận loại:
Định có rất nhiều loại, nhiều cấp độ, nội dung và tính chất khác nhau.
Chẳng hạn, căn cứ vào kết quả của sự tu tập trong quá khứ hay hiện tại mà
được Định, người ta chia Định thành hai loại là Sanh đắc định và Tu đắc
định; căn cứ vào tính chất của Định, người ta lại phân Định ra thành ba loại
là Vị định, Tịnh định và Vô lậu định; căn cứ vào nội dung và các giai đoạn
tu hành của Định, có thể phân Định ra nhiều loài nữa… Như Tông Câu xá
phân chia thành hai loại: Định hữu tâm và Định vô tâm.
2.1.Phân loại theo kết quả: Có hai: Sanh đắc định và Tu đắc định.
a. Sanh đắc định: là sanh ở Sắc giới và Vô sắc giới (đều là cõi Định),
nhờ vào sức mạnh của thiện nghiệp đã tu tập từ đời trước, khi sanh ra tự
nhiên được Định.
b. Tu đắc định: là sanh ở Dục giới (cõi tán), nhờ nỗ lực tu tập dần dần
mà đắc được Định.
Trong hai loại Định trên, Định ở Sắc giới gọi là Sanh tĩnh lự, Định tĩnh
lự, ở Vô sắc giới gọi là Sanh vô sắc, Định vô sắc.
2.2. Phân loại theo nội dung và giai đoạn tu tập: Theo Tông Câu xá, có
hai loại: Hữu tâm định và Vô tâm định.
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a. Hữu tâm định: Bao quát Tứ tịnh lự (Tứ thiền hay Tứ sắc giới định)
và Tứ vô sắc định, gọi chung là Bát định (Bát đẳng chí).
* Bốn định sắc giới (Tứ tịnh lự) :
1, Sơ thiền (Sơ tịnh lự): Một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện
pháp mà sanh, có đủ cả năm chi thiền tầm, từ, hỷ, lạc, nhất tâm.
2, Nhị thiền (Nhị tịnh lự): Trạng thái hỷ lạc, do định sanh, không Tầm
không Tứ, nội tỉnh nhất tâm.
3, Tam thiền (Tam tịnh lự): Ly Hỷ trú Xả, chánh niệm tỉnh giác, thân
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là Xả niệm lạc trú.
4, Tứ thiền (Tứ tịnh lự): Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước,
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nội tỉnh
nhất tâm.
Lại nữa, ở Sơ tịnh lự không có hai thức Tỷ và Thiệt, Nhị tịnh lự trở lên
thì Năm thức đều không có.
* Bốn định vô sắc giới (Tứ vô sắc định):
Theo Luận Câu xá, Bốn định vô sắc cốt khiến tâm chuyên chú nơi tánh
cảnh làm chính yếu. Do sự xa lìa ô nhiễm ở dưới mà dần bước lên trên, có
bốn bậc:
1, Định không vô biên xứ: Người tu hành chán ghét sắc như chốn tù
ngục, tâm muốn xuất ly, xả sắc tưởng mà duyên vào cái tâm hư không vô
biên, tương ứng với không vô biên, nên gọi là Không vô biên xứ định.
2, Thức vô biên xứ định: Xả hết tất cả các duyên bên ngoài, chỉ duyên
tâm thức bên trong, nhập vào thức hành vô biên. Hay nói chác khác, người
tu hành lại chán ghét cả cái không ở bên ngoài nói trên (không vô biên xứ),
xả hư không đó mà duyên vào cái thức ở bên trong thành tâm thức vô biên
giải, tâm tương ứng với thức vô biên, nên gọi là Thức vô biên xứ định.
3, Vô sở hữu xứ định: Chán ghét cái khổ mà chỗ thức đã duyên, diệt trừ
thức tưởng, khởi hành tướng vô sở hữu, tức người tu hành lại chán cả cái
thức đó (thức vô biên xứ) mà quán tâm thức vô sở hữu, tâm tương ứng với
vô sở hữu, nên gọi là Vô sở hữu xứ định.
4, Phi tưởng phi phi tưởng xứ định: Thức xứ nói trên là hữu tưởng, vô
sở hữu xứ là vô tưởng. Đến đây, bỏ hữu tưởng nói trên nên gọi là phi tưởng,
bỏ vô tưởng nói trên nên gọi là phi phi tưởng. Hành giả ở đây như ngây như
say như ngủ như mụ, không yêu thích gì, tuyệt nhiên vắng lặng, thanh tịnh
vô vi, đó gọi là Phi tưởng phi phi tưởng định.
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Để đạt được các Định trên, hành giả phải đè nén hay làm muội lược
năm triền cái: Dục, sân, hôn trầm, trạo cử, và nghi.
a) Tham dục ( Kãmacchanda) là ham muốn duyên theo nhục dục, luyến
ái ngũ trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc. Một người ở mức trung bình thường
có khuynh hướng chạy theo những ham muốn có tánh cách huyền ảo phù du
của thân, nếu không đủ khả năng để kiểm soát và khắc phục ắt sẽ bị sa đọa,
chìm đắm trong dục vọng. Tham dục cũng có thể là những hình thức khát
khao tài sản, sự nghiệp, địa vị, quyền thế, danh vọng v.v...
b) Sân hay giận hờn, oán ghét (vyãpãda) là bất mãn, bất toại nguyện.
Những gì ưa thích dẫn đến luyến ái. Những gì trái ngược với sở thích đưa
đến ghét bỏ, giận hờn, thù hận, không bằng lòng, bất toại nguyện v.v...
Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian. Chính hai loại
tâm này, được vô minh hỗ trợ, đã gây tất cả những điều bất hạnh trong đời.
c) Hôn trầm, Dã dượi là một cặp hai yếu tố dính liền nhau do đặc tính
chung của nó là trạng thái uể oải. Hôn trầm (thĩna) là trạng thái uể oải của
tâm vương. Dã dượi (middha) là trạng thái uể oải của tâm sở. Một trạng thái
tâm nhuể nhoại như nhựa dẻo trên khúc gỗ hay một miếng bơ cứng khó trét
ra. Nên ghi nhận: Ðây chỉ là trạng thái tâm, chớ không phải tình trạng mệt
mỏi, lười biếng cử động tay chân. Một vị A-la-hán, đã tận diệt mọi triền cái,
đôi khi vẫn còn cảm nghe cơ thể mệt mỏi. Nghịch nghĩa với dã dượi hôn
trầm là tinh tấn kiên trì.
d) Phóng dật, Lo âu. Phóng dật (uddhacca) là trạng thái bất ổn của tâm
luôn luôn chao động, không yên. Ðó là tâm trạng liên quan đến tất cả những
loại tâm bất thiện. Thông thường khi hành động bất thiện thì tâm không yên
mà luôn luôn chao động. Lo âu (kukkucca) là tâm trạng lo lắng, hối tiếc một
hành động bất thiện đã làm, hoặc một hành động thiện đã bị bỏ lãng, không
làm hay làm không hoàn bị. Ðúng theo tinh thần Phật Giáo, chính sự ăn năn
hối tiếc một hành động xấu đã làm không ngăn cản được hậu quả không tốt
của nó. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động bất thiện
ấy nữa.
e) Hoài nghi (Vicikicchã = Vi là không chứa đựng + cikicchã là trí tuệ)
là tâm bất định. Hoài nghi ở đây không phải là ý muốn tìm hiểu - điều mà
Phật Giáo luôn luôn khuyến khích nên làm - mà là tâm trạng lưng chừng,
không quyết định. Hoài nghi ở đây cũng không phải là thiếu niềm tin nơi
Phật, Pháp, Tăng vì một người không phải Phật tử, không có niềm tin nơi
Tam Bảo, vẫn có thể khắc phục Vicikicchã và đắc Thiền (Jhãna). Hoài nghi
là một chướng ngại tinh thần vì nó là tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết
về điều đáng làm.
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Năm triền cái kể trên là những chướng ngại tinh thần làm phân tán sự
chú tâm và lu mờ sự bén nhạy của trạng thái thức tỉnh. Một cái tâm mà bị
các trở lực tệ hại ấy ngăn chặn ắt không thể thành công tập trung vào một đề
mục nào có bản chất trong sạch. Nếu không có Chánh tinh tấn, hay sự nỗ lực
chân chánh, thì không thể điều phục năm chướng ngại này.
Bốn sắc giới định và Bốn vô sắc giới định trên được gọi là Bát định.
Bát định có giai đoạn nhập định (gọi là Định, hay Thiền) và giai đoạn chuẩn
bị nhập định (gọi là Cận định). Nhập định gọi là Căn bản định hoặc Căn bản
đẳng chí. Cận định gọi là Cận phần định, nhưng trước giai đoạn Sơ tịnh lự
không gọi là Cận phần định, mà gọi là Vị chí định, cho nên chỉ có bảy Cận
phần định. Lại nữa, giai đoạn ở giữa Cận phần định của Sơ tịnh lự và Nhị
tịnh lự gọi là Trung gian định, hoặc Trung gian tịnh lự, nếu tu tập Định này,
tức có thể sanh ở Đại phạm thiên. Trong Tứ tịnh lự, từ hạ hạ phẩm đến
thượng thượng phẩm có tất cả chín phẩm, thượng thượng phẩm là định tối
cao nhất trong Sắc giới định, gọi là Biên tế định.
Bát định được gọi là Thiền chỉ hay Thiền vắng lặng. Tuyệt đỉnh của
Thiền chỉ là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng dù đạt đến tầng vắng lặng
cao siêu cùng tột này hành giả vẫn còn chưa trọn vẹn phát triển đủ ánh sáng
trí tuệ để đánh tan đêm tối vô minh ngủ ngầm trong luồng nghiệp. Vô minh
và ái dục giống như hai con thú dữ. Hành giả chỉ nhốt trong chuồng mà
không diệt. Ngày nào sổng chuồng nó sẽ còn là tai hại lớn lao. Vì lẽ ấy hành
giả chưa tuyệt đối châu toàn, chưa thoát ra khỏi vòng sanh tử trong Tam
Giới (Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới), chưa hoàn toàn giải thoát.
Trước ngày Thành Ðạo, đức Thế Tôn cũng đã trải qua các tầng Định
trên, nhưng Ngài không thỏa mãn với những thành quả ấy. Ðã kiểm soát và
khắc phục tâm, tạm thời làm chủ mình, nhưng Ngài nhận định rằng bấy nhiêu
đấy chưa đủ. Thú dữ vẫn còn đó. Phải tận diệt mọi nhiễm ô và mọi lậu hoặc
mới tuyệt hậu hoạn. Mục tiêu cứu cánh của Ngài là chứng ngộ Chân lý cùng
tột, chứng ngộ Thực tại, thấy sự vật đúng như sự vật là như vậy, tức là chứng
ngộ ba đặc tướng của các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Chính nhờ
trí tuệ trực giác này mà Bồ-tát đập vỡ tung cái vỏ Vô minh dày cứng đã bao
phủ Ngài từ vô lượng kiếp để vượt đến Thực Tại, để chứng ngộ tận tường và
trọn vẹn Bốn chân lý cao thượng "trước kia chưa từng được nghe".
b. Vô tâm định: còn gọi là Nhị vô tâm định.
* Vô tưởng định, Phạn asaṃjñi-samāpatti, đây là kết quả tu tập của
ngoại đạo muốn sanh lên cõi trời Vô tưởng, là loại thiền định đạt được do
diệt trừ hết thảy tâm tưởng. Trong định này tâm tưởng không khởi, giống
như cá trong băng, trùng dưới đất, nhưng không thể đoạn hoặc (phiền não)
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để chứng nhập Thánh quả. Là định đã diệt tận tâm và tâm sở, tức là khiến
cho tất cả tâm thức đều ngưng hoạt động, với mục đích là cầu chứng đắc quả
vị vô tưởng, sanh ở Vô tưởng thiên. Định này, phàm phu và ngoại đạo tu tập,
họ lầm tưởng quả báo ở cõi trời Vô tưởng là chân thật, tối thượng.
* Diệt tận định, Phạn nirodha-samāpatti, còn gọi là Diệt thọ tưởng định,
là định của bậc Thánh từ Bất hoàn trở lên, do diệt tận tâm, tâm sở và trụ ở vô
tâm. Định này là chỗ sở đắc của chư Phật và thánh giả A-la-hán đã viễn ly
hoàn toàn định chướng, tức dùng sức thắng giải hiện pháp niết-bàn mà vào
định này. Bậc thánh viễn ly phiền não ở cõi Vô sở hữu xứ, cảnh giới của
định này có thể ví như sự vắng lặng của vô dư niết-bàn.
2.3. Phân loại theo tính chất: Có ba: Vị định, Tịnh định và Vô lậu định.
a. Vị định (āsvādana-samādhi, āsvādana-samāpatti): sự thưởng thức các
vị ngọt của các định, còn gọi là Vị đẳng chí. Vị đẳng chí, là khi định có vị
ngọt. Nghĩa là, hành giả đam mê trạng thái hỷ lạc của định mà mình chứng
đắc, bị ngưng trệ trong đó, không tiến lên được.
b. Tịnh định (samāpatti): Là định tâm không bị chi phối bởi vị ngọt,
nên hành giả có thể tiến lên các cấp cao hơn, còn gọi là Tịnh đẳng chí, là
Định tương ưng với tâm thiện hữu lậu mà khởi.
c. Vô lậu định (anāsrava-samāpatti): còn gọi là Vô lậu đẳng chí, là Định
của bậc Thánh nương tựa, đắc được Vô lậu trí, có tác dụng đoạn trừ phiền
não rất mạnh. Vô lậu đẳng chí, là định mà các Thánh giả vận dụng để diệt
trừ hoặc nhiễm.
2.4. Thiền chỉ và Thiền quán:
Thiền chỉ là gom tâm lại một chỗ và đè nén năm triền cái. Thiền minh
sát không hạn chế đối tượng của niệm bằng cách chỉ chú tâm vào một đối
tượng bất di dịch mà hướng tâm vào những trạng thái luôn luôn biến đổi của
tâm và thân, ghi nhận bất luận hiện tượng nào xảy diễn đến mình. Công phu
hành thiền của hành giả là giữ chú niệm của mình bám sát vào bất luận những
gì mình tri giác, nhưng buông bỏ tất cả, không bám níu gì hết. Trong khi tu
tập theo dõi ghi nhận như vậy tâm định của hành giả càng lúc càng kiên cố
cho đến một lúc nọ trở thành nhất điểm tâm, vững chắc trên mỗi điểm của
luồng trôi chảy luôn luôn biến đổi của sự vật. Mặc dầu đối tượng đổi thay, di
động như thế nào, tâm nhất điểm của hành giả luôn luôn an trụ vững vàng vào
đó. Tâm định vừa vững chắc vừa di động này được phát triển bằng cách thực
hành Tứ Niệm Xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đây là "con
đường duy nhất để chúng sanh tự thanh lọc, để diệt trừ đau khổ, để thành đạt
trí tuệ và để chứng ngộ Niết Bàn" (Kinh tứ niệm xứ).
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Như đã nói trên, Thiền chỉ là pháp môn nhằm đè nén năm triền cái và
định tâm trong một đối tượng nhất định. Tâm hỷ lạc đưa đến chứng đắc các
tầng Thiền sắc giới và Vô sắc giới. Thiền quán đưa đến một loại trí tuệ nhận
thức rõ ràng ba đặc tướng của các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã.
Trong Thiền vắng lặng, hành giả chọn và xử dụng một trong số các
môn, như nhãn môn hay ý môn. Còn các môn khác thì không dùng. Trong
Thiền minh sát, hành giả không nhất thiết chọn một đề mục nào mà dùng cả
sáu môn cùng với sáu đối tượng của nó.
Trong thiền vắng lặng, khi hành giả chọn đề mục, dùng tâm quán tưởng
ở trong đề mục ấy cho đến lúc tâm có đủ năng lực đè nén năm triền cái, năm
chi thiền dần dần hiện rõ, tâm an trụ vững trong đề mục và cuối cùng chứng
đắc các tầng Thiền. Năm triền cái đối nghịch với Thiền vắng lặng vì là
chướng ngại, cản trở tâm an trụ, nhưng không đối nghịch với Thiền minh
sát. Niệm về năm triền cái, tức lấy sự hay biết năm chướng ngại tinh thần
này làm đề mục thiền, là một phần của Niệm pháp.
Ðối tượng của Thiền minh sát là thực thể pháp trong thời hiện tại,
những gì thật sự xảy diễn trong khoảnh khắc hiện tại. Ðối tượng của Thiền
minh sát là Tứ niệm xứ. Các đối tượng chế định, do hành giả tự tạo như ấn
chứng, cảm giác hay hình ảnh v.v... không thể dùng làm đối tượng Thiền
minh sát, chỉ dùng làm đối tượng của Thiền vắng lặng.
Dầu thiền vắng lặng và thiền minh sát có sự khác biệt nhau song thiền
vắng lặng có thể làm nền tảng cho thiền minh sát như trường hợp Ðức
Phật. Ngài tiến cao đến mức cùng tột của thiền vắng lặng là Phi tưởng, Phi
phi tưởng rồi xả thiền, quán chiếu thân và tâm Ngài, dùng chi thiền hỷ, lạc
v.v... làm đối tượng và thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Ðó là "Thiền minh
sát dùng Thiền vắng lặng làm nền tảng."
3. Kết luận:
Định là khả năng tập trung của tâm vào một đối tượng, thường thì tâm
ta theo đuổi các đối tượng liên tiếp không ngừng nghỉ, những đối tượng
thường được tâm ta bám víu theo đuổi là sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị
ngon, xúc chạm êm dịu và những ảnh tượng tư duy. Nói về định, Phật dạy:
"Thế nào là định căn? Vị Thánh đệ tử sau khi từ bỏ các pháp sở duyên, được
định, được nhất tâm" (Tương Ưng V). Hoặc nói theo kinh Di Giáo: "Các
thầy Tỳ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định". Các pháp sở
duyên là các đối tượng mà tâm nhận thức, khi bị các đối tượng dẫn dắt chi
phối, tâm ở vào trạng thái tán loạn. Tập trung tâm lại là gom tâm về một
mối, nghĩa là trên một đối tượng cho đến khi tâm chủ thể và đối tượng là
một thì tâm ở trong trạng thái thiền định. Khi ta tập trung vào một đối tượng
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chuyên nhất mà sự chuyên nhất ấy làm lòng tham, sân, hại tăng trưởng thì
gọi là tà định. Nếu sự chuyên nhất ấy đưa đến thanh tịnh, viễn ly tham, sân...
thì gọi là chánh định.
Mục đích của sự thực tập Thiền định là:
- Hiểu biết cái tâm – tâm rất gần với ta nhưng được chúng ta biết rất ít.
- Uốn nắn cái tâm – Tâm rất buông lung, nặng nền, khó dạy, nhưng ta
có thể tập cho nó thuần thục, mềm dẻo, dễ uốn nắn.
- Giải phóng cái tâm – Tâm bị đeo níu, quấn quít, bị trói chặt vào đủ
loại phiền não, nhưng ta có thể giải phóng, làm cho nó trở nên tự do, tại nơi
đây và trong hiện tại.
Tóm lại, "Thế nào là Thánh chánh định với các cận duyên và tư trợ?
Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,
chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, phàm có nhứt tâm nào được
tư trợ với bảy chi phần này, như vậy, gọi là Thánh chánh định cùng với các
cận duyên và tư trợ".
"Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên; do có chánh tư duy, chánh
ngữ khởi lên; do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên; do có chánh nghiệp,
chánh mạng khởi lên; do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên; do có
chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lên; do có chánh niệm, chánh định khởi lên;
do có chánh định, chánh trí khởi lên; do có chánh trí, chánh giải thoát khởi
lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần,
và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần"
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