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NHÔN: 

 Ngaøy nay, chö thieän nam tín nöõ, cö-só nam, nöõ, cuõng nhö chö Phaät-töû trong cuõng nhö 

ngoaøi nöôùc, tuy coù tín-taâm, nhöng khoâng thöôøng trau-doài trí-tueä, neân vieäc cuùng-döôøng hay boá-

thì thöôøng rôi vaøo choã caàu-danh, caàu tieáng khen, tieáng toát vaø thöôøng bò lôïi-duïng, ñeå sau aân-haän 

hoái-tieác.  

Chính ñöùc Di-Laëc Theá-Toân (Maitreya Bhagavat) ñaõ töï quôû traùch vieäc tu taäp caàu-danh 

nôi toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa (Saddharma-pundarika-sutra); tieác thay, phaàn ñoâng 

Phaät-töû ngaøy nay tuïng ñoïc toân kinh maø chaúng heà ñeå yù ñeán ñoïan naày!   

Di-Lặc nên biết! Khi đó trong hội, có hai mươi ức (20x10
7
) Bồ-Tát ưa muốn nghe 

pháp, các vị Bồ-Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, 

đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh-sáng này.  

Khi ấy, có vị Bồ-Tát hiệu Diệu-Quang có tám trăm người đệ-tử.  

1.   Bấy giờ, đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh từ trong chánh-định mà dậy, vì 

Diệu-Quang Bồ-Tát nói kinh Đại-thừa tên "Diệu-Pháp Liên-Hoa" là pháp giáo 

hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm, trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ 

ngồi.  

2.   Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp 

thân tâm đều không lay động, nghe đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng 

bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà 

sanh lười mỏi.  

3.    Đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, 

liền ở trong chúng Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, và Trời, Người, A-tu-la mà 

tuyên rằng : "Hôm nay vào nửa đêm, Như-Lai sẽ nhập Vô-dư Niết-bàn".  

Khi đó có vị Bồ-Tát, tên Đức-Tạng đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh liền thọ-ký  

cho, bảo các Tỳ-kheo rằng: "Ông Đức-Tạng Bồ-Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là 

Tịnh-Thân Như-Lai Ứng-Cúng, Chánh-Ñẳng Chánh-Giác".  
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Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập Vô-dư Niết-bàn.  

1. Sau khi đức Phật diệt-độ, Diệu-Quang Bồ-Tát trì kinh "Diệu-Pháp Liên-Hoa" 

trải tám mươi tiểu kiếp vì người mà diễn nói.  

2. Tám người con của Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh đều học với ngài Diệu-

Quang, ngài Diệu-Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô-thượng 

chánh-đẳng chánh-giác. Các vị Vương-tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn 

muôn ức đức Phật đều thành Phật-đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là 

Nhiên-Đăng.  

3. Trong hàng tám trăm người đệ-tử có một người tên: Cầu-Danh, ngƣời này 

tham ƣa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, 

phần nhiều quên mất, nên gọi là Cầu-Danh. Ngƣời này cũng do có trồng 

các nhân duyên căn lành nên đƣợc gặp vô lƣợng trăm nghìn muôn ức đức 

Phật mà cúng dƣờng cung kính tôn trọng khen ngợi.  

4. Di-Lặc nên biết! Lúc đó Diệu-Quang Bồ-Tát đâu phải người nào lạ, chính là 

ta đấy. Còn Cầu-Danh Bồ-Tát là ngài đấy.  

Bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát ở trong đại-chúng, muốn tuyên lại nghĩa 

trên mà nói kệ rằng: 

(...) Diệu-Quang Pháp-sư đó  

Có một người đệ tử  

Tâm thường cưu biếng trễ  

Tham ưa nơi danh lợi  

Cầu danh lợi không nhàm  

Thường đến nhà sang giàu  

Rời bỏ việc tụng học  

Bỏ quên không thông thuộc  

Vì bởi nhân duyên ấy  

Nên gọi là Cầu-Danh  

Cũng tu các nghiệp lành  

Được thấy vô số Phật  
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Thuận tu theo đại đạo  

Đủ sáu ba-la-mật  

Nay gặp đấng Thích-Ca  

Sau đây sẽ thành Phật  

Hiệu rằng: "Phật Di-Lặc  (1) 

Rộng độ hàng chúng sanh  

Số đông đến vô lượng.  

Sau Phật kia diệt độ 

Lười biếng đó là ngài 

Còn Diệu-Quang Pháp-sư  

Nay thời chính là ta.  

 

Laïi nöõa, neáu tu caùc haïnh laønh maø queân maát Boà-Ñeà-Taâm (Bodhicitta) thôøi rôi vaøo Ma-

Nghieäp, huoáng laø tu haïnh aùc (khoâng thuaän vôùi Chaùnh-Phaùp). 

 

______________________________________________  

(1) töùc Bhadra-Kalpa goàm 20 tieåu kieáp. Moãi tieåu kieáp laø 16.798.000 naêm nhaân-theá. Boán ñöùc Phaät ñaõ 

xuaát-hieän ôû tieåu-kieáp thöù 9 laø Caâu-Löu-Toân (Krakucchana/Kakusandha), Caâu-Na-Haøm 

(Kanakamuni/Konagamana), Ca-Dieáp (Kasyapa/Kassapa) vaø Thích-Ca-Möu-Ni (Shakyamuni). ÔÛ 

tieåu kieáp thöù 10, khoaûng 8.104.477 naêm nhaân-theá nöõa thì ñöùc Phaät Di-Laëc (Maitreya: Töø-Thò) seõ 

xuaát-hieän. 

Ñeán tieåu-kieáp thöù 15 thì coù 994 ñöùc Phaät ñoàng xuaát-theá. Neáu muoán bieát toân-danh cuûa töøng vò Phaät thì 

neân tìm xem nôi toân kinh Hieän-Taïi Hieàn-Kieáp Thieân Phaät. Ñeán tieåu kieáp thöù 20 thì ñöùc Phaät thöù 

1.000 seõ xuaát-hieän toân danh laø Laâu-Chí (Visvabhu). Sau ñoù laø Kieáp Tinh-Tuù (Naksatra-Kalpa), cuõng coù 

20 tieåu kieáp. Heát Kieáp Tinh-Tuù thì Traùi Ñaát seõ töø töø bò huõy-dieät (khoaûng 4.5 tæ naêm nöõa). Tröôùc Hieàn-

Kieáp laø Trang-Nghieâm Kieáp (Vyuha-Kalpa), cuõng coù 20 tieåu kieáp, coù hai vò Phaät xuaát-hieän caùch ñaây 31 

kieáp laø Thi-Khí (Sikhi/Sikhin) vaø Tyø-Xaù-Baø (Vassabhu/Vassbhu). Tröôùc ñoù hai Kieáp, caùch ñaây 91 

kieáp coù ñöùc Phaät hieäu laø Tyø-Baø-Thi (Vipassi/Vipassin) ñaõ xuaát-hieän ôû theá-gian. 
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TOÂN:  

Muoán rôøi lìa Ma-nghieäp thì khi tu-haønh phaùp cuùng-döôøng/boá-thí phaûi rôøi lìa söï caàu-

danh, caàu tieáng khen, tieáng toát vaø ñieàu coát-yeáu laø nhôù laáy Boà-Ñeà Taâm.  

Neáu cuùng-thí maø ñöôïc tam-luaân voâ-caáu (xem kinh Taâm Ñòa Quaùn vaø kinh Kim-

Cang) thì söï cuùng-thí naày seõ coù quaû baùu thuø-thaéng baát-khaû-tö-nghì. 

Tuy nhieân, phaùt Boà-Ñeà Taâm (Bodhicittotpada) laø ñieàu raát khoù, nhöùt laø trong thôøi buoåi 

nhieãu-nhöông naày.  Khoù chôù khoâng phaûi khoâng theå ñöôïc. 

Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Phaåm XII, 

Phaät daïy: 

 Ngöôøi ra khoûi AÙc-Ñaïo (Aparagati) ñöôïc laøm thaân Ngöôøi laø khoù; ñaõ ñöôïc 

laøm Ngöôøi boû thaân nöõ ñöôïc thaân nam laø khoù; ñaõ ñöôïc thaân nam saùu caên ñaày-ñuû 

laø khoù; saùu caên ñaõ ñuû sanh vaøo trung-quoác [choã coù giaùo-phaùp cuûa thaùnh hieàn]; 

ñaõ sanh vaøo trung-quoác gaëp Phaät ra ñôøi laø khoù, ñaõ gaëp ñöôïc Phaät ra ñôøi maø gaëp 

ñöôïc Ñaïo laø khoù; ñaõ gaëp ñöôïc Ñaïo phaùt khôûi tín-taâm laø khoù;  ñaõ khôûi tín-taâm 

maø phaùt Taâm Boà-Ñeà (Bodhicittotpada) laø khoù; ñaõ phaùt Taâm Boà-Ñeà maø ñeán choã 

voâ-tu voâ-chöùng laø khoù. 

Laïi kinh Ñaïi-Thöøa Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp Luaân, Phaåm thöù tö: Höõu-Y Haønh, vieát 

Này thiện nam tử! Có mười loại hữu tình luân hồi trong sanh tử, khó được 

làm Người. Thế nào là mười? 

1- Không gieo thiện căn 

 2- Chưa tu nghiệp phước lành 

 3- Luôn luôn bị tạp nhiễm 

 4- Làm theo bạn ác 

 5- Không thấy, không sợ quả khổ đời sau 
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 6- Tham dục mạnh mẽ 

 7- Sân giận dữ dội 

 8- Ngu si vô cùng 

 9- Tâm mê mờ cuồng loạn 

 10- Chấp tà kiến ác. 

Mười điều này làm nhân cho pháp không nên làm theo, làm cho các chúng 

sanh hủy phạm cấm giới, phạm tội căn bổn, đọa các đường ác.  

Thế nào là mười pháp không nên làm theo? - Nghĩa là người xuất gia trong 

giáo pháp Ta có gia hạnh hoại, ý lạc bất hoại; có ý lạc hoại, gia hạnh bất hoại; có 

gia hạnh, ý lạc đều hoại.  

Hoặc có giới hoại, kiến bất hoại; có kiến hoại, giới bất hoại; hoặc giới kiến 

đều hoại.  

Hoặc đối với gia hạnh, ý lạc, giới, kiến tuy đều bất hoại nhưng chỉ vì 

nương theo bạn ác mà làm các pháp không nên làm theo.  

Hoặc tuy nương theo bạn lành nhưng vì ngu si cũng như dê câm nên đối 

với các sự việc đều không phân biệt, nghe bạn lành nói pháp thiện hay bất thiện 

đều không thể lãnh thọ, ghi nhớ, không thể hiểu rõ nghĩa thiện hay bất thiện, do 

đó làm các pháp không nên làm theo.  

Hoặc đối với các loại tài bảo đầy đủ thường không nhàm chán tìm cầu nên 

tâm mê loạn, làm các pháp không nên làm theo.  Hoặc bị bệnh tật bức bách làm 

khổ não liền tìm cầu các pháp cúng tế, chú thuật; do đó làm các pháp không nên 

làm theo. 

Do mười pháp không nên làm theo này làm cho các chúng sanh phạm tội 

căn bản, ở đời này chẳng phải là bậc Hiền Thánh, hủy phạm giới cấm, sẽ đọa vào 

các đường ác.   

Này thiện nam tử! Người nào gia hạnh hoại, ý lạc bất hoại, tùy theo gặp 

một điều trong những pháp không nên làm theo, phạm tội căn bản, liền sợ hãi, xấu 

hổ mà xả bỏ, không thường làm các hạnh ác. Vì lợi ích của họ nên Như lai giảng 

thuyết về Sa-môn ô đạo. Vì sao? - Vì những người ấy đã tạo ra các nghiệp ác 

trọng này, liền phát lồ không dám che giấu, biết tàm quý sám hối. Do sám hối nên 

tội lỗi được tiêu trừ, chấm dứt không gây ra nữa. Tuy đối với tất cả pháp sự của 
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Sa-môn đều nên tẩn xuất, không cho dùng tất cả vật dụng, nhưng do người ấy đối 

với Tam thừa thành tựu pháp khí nên Như Lai thương xót thuyết pháp Thanh văn 

thừa cho họ, hoặc thuyết pháp Duyên giác thừa, hoặc thuyết pháp Vô thượng thừa 

cho họ. Nhờ đó, người ấy khi sanh qua đời thứ hai, thứ ba phát nguyện chân 

chánh, gặp được bạn lành, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, hoặc chứng đắc quả 

Thanh văn thừa, hoặc chứng đắc quả Duyên giác thừa để nhập Niết-bàn, hoặc ngộ 

nhập lý Vô thượng thừa thâm sâu, rộng lớn.  

 Như vậy giới hoại, kiến bất hoại nên biết cũng vậy.  

 

Muoán ñöôïc thaân Ngöôøi, thaân Trôøi phaûi heát söùc gìn-giöõ Nguõ-Giôùi, nhö giöõa gìn troøng 

maét cuûa mình vaäy; xem toân kinh Öu-Baø-Taéc Giôùi. 

Long-Nhöït quan-nieäm Nguõ-Giôùi khaùc vôùi caùi hoïc töø chöông cuûa ngöôøi xöa.  

Long-Nhöït hoâm nay vaø maõi maõi veà sau khoâng heà coù yù-nieäm söûa ñoåi giôùi-luaät cuûa Phaät 

cheá, cuõng khoâng luaän baø leõ khaû phuû cuûa giôùi-luaät (xem Giôùi Caám Luaän, Nguyeãn Pram soïan) 

maø chæ boå-xung nhöõng gì chöa ñöôïc ‚phaùt hieän‛ töø tröôùc ñeán nay.  

Ñaây laø choã laäp cöôùc rieâng cuûa Long-Nhöït, tin hay khoâng laø tuøy theo trí-tueä caïn hay saâu 

cuûa moãi ngöôøi maø nhaän bieát.  

Moïi chæ-trích hay pheâ-bình veà Nguõ-Giôùi cuûa Long-Nhöït vieát seõ do Long-Nhöït ñaõm-

traùch. Neáu thaáy sai-laàm thì xin nguyeän ñöôïc saùm-hoái, coøn coù theå giao ñöôïc chuùt nhaân-duyeân 

caên-laønh vôùi Phaät-Phaùp, hoaëc chuùt phöôùc-ñöùc naøo thì Long-Nhöït nguyeän khaép chö Phaät-töû taïi-

gia, gaàn cuõng nhö xa, trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc Hoa Kyø, sôùm xa lìa taát-caû ngaõ chaáp, ai ai 

cuõng giöõ-gìn Nguõ-Giôùi cho thaät tinh-nghieâm vaø saùng suoát, chôù khoâng coù voïng chaáp vaø khoâng 

tin giöõ nhö moät tín-ñieàu baát di baát dòch.  

Neáu Long-Nhöït vieát sai leäch nguyeän vaøo Ñòa-Nguïc 

Neáu ñuùng Thaùnh-yù, nguyeän khi maõn baùo-thaân laäp töùc ngoài toøa Sö-töû! 

 

1. Giöõ giôùi khoâng saùt sanh, töùc laø khoâng vì saân haän, tham lam, si meâ maø gieát haïi 

sanh maïng cuûa chuùng sanh.  
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Maät-nghóa laø coá gìn-giöõ hôi thôû (vì hôi thôû laø sanh maïng cuûa chuùng sanh-  

Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông), saùt cha voâ-minh, meï tham aùi (kinh Laêng-Giaø). 

2. Giöõ giôùi khoâng troäm cöôùp, töùc laø khoâng voâ côù cöôùp laáy sanh maïng cuûa chuùng 

sanh, khoâng troäm laáy cuûa maø ngöôøi khoâng cho.  

Maät-nghóa laø khoâng töï ñoïc tuïng kinh ñieån cuûa Ñaïi-Thöøa vaø Bí-Maät Chaân-

Ngoân Thöøa neáu Ñaïo-Sö khoâng cho pheùp hay caên cô cuûa mình chöa thích-

nghi.   

3. Giöõ giôùi khoâng taø-daâm, töùc laø khoâng laáy choàng/vôï ngöøôi töùc khoâng thoâng daâm 

cuõng chính laø khoâng gian daâm, khoâng hieáp daâm, khoâng cöôõng daâm, khoâng 

hoang daâm, khoâng loïan daâm; cuõng khoâng ñöôïc haønh daâm baèng ñöôøng haäu-

moân, hay ngöôøi cuøng phaùi. Neáu laø ñaøn oâng thoï giôùi thì khoâng ñöôïc laøm daâm-

haïnh vôùi 20 loïai phuï nöõ maø Phaät raên caám; cuõng khoâng ñöôïc haønh-daâm baèng 

ñöôøng haäu-moân, hay ngöôøi cuøng phaùi.  

Maät-nghóa laø khoâng ñem tö yù ñeå giaûi nghóa kinh, khoâng ñem kinh Ñaïi-Thöøa 

vaø Bí-Maät Chaân-Ngoân keát hôïp cuøng kinh ñieån cuûa taø-sö ngoïai Ñaïo, bieän 

minh cho vieäc sai quaáy cuûa mình, cuõng khoâng cuøng haøng Thanh-Vaên Duyeân-

Giaùc chung cuøng luaän-baøn suy-tö nghóa lyù cuûa Ñaïi-Thöøa.  

4. Giöõ giôùi khoâng noùi doái, töùc laø khoâng noùi doái ñeå möu caàu ñoïat lôïi, hoaëc haõm haïi 

ngöôøi ta.  

Maät-nghóa laø noùi lôøi phöông-tieän, lôøi hôïp vôùi Chaùnh-Phaùp, lôøi ñaø-la-ni, chaân-

ngoân hay caùc chöông cuù bí-maät vi-dieäu, vì chö Phaät khoâng heà noùi doái. 

5. Giöõ giôùi khoâng duøng chaát say khieán queân maát lyù trí, nghgiaõ laø khoâng môøi ngöôøi 

uoáng röôïu ñeán say meøn, khoâng keâu, môøi, khuyeán-khích hay eùp buoäc ngöôøi ta 

duøng xì-ke, ma-tuùy, baïch-phieán, thuoác meâ, thuoác laéc, buøa ngaõi, v.v... khieán 

cho ngöôøi ta queân maát lyù trí.  

Maät-nghóa laø uoáng thöù röôïu Ñaïi-Laïc quyeän cuøng Taùnh-Khoâng, laø cam-loà 

thöôïng vò. 

Naêm Giôùi naày chính laø yeáu chæ tu taäp cuûa ngöôøi Phaät-töû taïi gia. Vì sao? 
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1. Giöõ gìn hôi thôû töùc Pranayama, moät trong nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát cuûa tu 

Thieàn (Dhyana). Ngöôøi tu Thieàn khoâng bieát Pranyama thì laøm sao tieán tu hai 

phaùp Chæ Quaùn thaâm saâu vi-dieäu? Laøm sao thaønh-töï Tam-Muoäi (Samadhi)? 

(kinh Vieân-Giaùc) 

2. Y vaøo söï chæ daïy cuûa Baäc Ñaïo-Sö laø moät trong nhöõng ñieàu kieän tieân quyeát cuûa 

tu Maät. 

3. Daâm laø chuû-teå cuûa caùc giôùi-luaät cuûa Phaät-gia. Chaùnh-kieán laø ñieàu khoâng theå 

thieáu cuûa Thieàn, Luaät Tònh, Maät. 

4. Doái laø Taêng Thöôïng Maïn (kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông), noùi lôøi chaân-thaät töùc 

Mantra (Chaân-Ngoân), nghóa laø tu theo Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa (Guhya-

Mantrayana). 

5. Giöõa-gìn Thaân, Khaåu YÙ sao cho kheá hôïp vôùi Tam-Maät cuûa Phaät laø ñænh cao cuûa 

vieäc tu-taäp Töùc Thaân Thaønh Phaät (kinh Ñaïi-Nhöït, v.v ...).   

Ngoøai vieäc giöõ Nguõ-Giôùi coøn phaûi hoïc taäp theo Boà-Taùt haïnh, 

1. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt coù theå xaû thí heát traân böûu kho taøng. 

2. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt coù theå xaû thí heát toâi tôù keû sai söû vôï con  

 quyeán thuoäc. 

3. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt xaû thí nhöõng moùn trang söùc treân thaân vaø nhaø  

 cöûa. 

4. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt coù theå haï mình haàu haï chòu söï sai khieán. 

5. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt boû ngoâi cao sang caû nöôùc cho ñeán xaû thaân 

maïng mình. Boà-Taùt duøng voâ soá phöông tieän sieâng caàu phaùp moân nhö vaäy 

maø chaúng caäy sôû-haønh. 

6. Vì nghe phaùp maø Boà-Taùt ñi ñeán moät do tuaàn (80 daëm) hoaëc traêm do-

tuaàn. 

7. Vì nghe moät baøi keä boán caâu ñeå thoï trì, ñoïc tuïng roäng vì ngöôøi giaûi noùi 

maø chaúng boû tinh tieán aáy. 

Ñeå mau choùng nhaäp Haûi AÁn Tam-Muoäi. 
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Ñöôïc Tam-Muoäi naày roài thì töï-nhieân ñöôïc voâ- löôïng a-taêng kyø 

traêm ngaøn vaïn phaùp-moân, ñöôïc voâ-löôïng a-taêng-kyø traêm ngaøn vaïn öùc tu-

ña-la (sutra: kinh) chaúng nghe nôi ngöôøi maø töï nhieân coù theå dieãn noùi. 

Phaùp cuûa taát caû chö Phaät noùi ñeàu coù theå thoï trì, coù theå roõ bieát taâm-haønh 

cuûa taát caû chuùng sanh. 

 

ÔÛ ñaây, Maït-Nhaân seõ phaân-tích vaø daãn-chöùng kinh-ñieån veà caùc vaán-ñeà cuùng-thí, 4 loïai 

Taêng, phaùt Boà-Ñeà Taâm, cuùng chuøa beân Vieät-Nam, hieän-töôïng chuøa Hoøaêng-Phaùp vaø chuøa 

Phaùp-Quang, ngoõ haàu trôï-giuùp nhöõng ngöôøi coù tín-taâm nhöng trí-tueä ñaõ bò moøn-moõi coù ñöôïc 

choå ñeå nöông taâm maø hoïc Ñaïo.  
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CUÙNG-THÍ 

Noùi moät caùch noâm-na, cuùng-ñöôøng laø phaùp cuûa ngöôøi döôùi daâng leân beà treân; cuûa ngöôøi 

baïc phöôùc keùm ñöùc daâng leân cho haøng ñöùc cao, haïnh saâu, trí-tueä sieâu-vieät; nhôø ñoù maø coù theå 

höôûng ñöôïc chuùt ‚phöôùc‛, troàng ñöôïc chuùt ‚nhaân-duyeân caên-laønh‛.  

Coøn boá-thí laø phaùp cuûa ngöôøi treân ban cho keû döôùi; cuûa ngöôøi giaøu cho keû ngheøo; cuûa 

baäc ñöùc cao, haïnh saâu, trí-tueä sieâu-vieät ban cho ngöôøi baïc phöôùc keùm ñöùc.  

Trong taát-caû caùc phaùp cuùng-döôøng thaäp phöông tam theá Phaät thì phaùt Boà-Ñeà Taâm 

laø ñeä nhöùt cuùng-döôøng. 

Phaùt Taâm Boà-Ñeà  laø  

1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ  

2. Phƣớc Trí vô biên thệ nguyện tập  

3. Pháp Môn vô biên thệ nguyện học   

4. Nhƣ Lai vô biên thệ nguyện sự  

5. Vô Thƣợng Bồ Đề thệ nguyện thaønh/chứng.  

 

PHAÙT BOÀ-ÑEÀ-TAÂM 

(toân kinh Hoa Nghieâm, quyeån 4, trang 101) 

 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm ñaïi bi (maha karuna), vì cöùu khaép taát caû chuùng  

 sanh. [Khoâng boû chuùng sanh, aáy goïi laø Ñaïi Bi] 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm ñaïi töø (maha maitrya), vì khaép giuùp taát caû theá gian.  

 [Laáy caùi vui Phaät ñaïo, caùi vui Nieát Baøn cho taát caû chuùng sanh, aáy goïi laø  

 Ñaïi Töø] 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm an laïc, vì laøm cho taát caû chuùng sanh dieät taát caû  

 khoå. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm lôïi ích, vì laøm cho taát caû chuùng sanh lìa aùc phaùp. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm ai maãn, vì coù ai kinh sôï thôøi ñeàu gìn giöõ. 
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Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm voâ ngaïi vì rôøi boû taát caû chöôùng ngaïi (nihvarana). 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm quaûng ñaïi vì taát caû phaùp giôùi (dharmadhatu) ñeàu  

 ñaày khaép. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm voâ bieân vì khaép coõi hö khoâng ñeàu qua ñeán. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm roäng raõi vì ñeàu thaáy taát caû Nhö Lai. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm thanh tònh vì trí khoâng traùi vôùi phaùp tam theá. 

Phaùt Boà Ñeà Taâm laø phaùt taâm trí hueä vì vaøo khaép bieån Nhöùt Thieát Trí (Sarvajna)  

hueä. 

 Phaùt Boà-Ñeà Taâm seõ ñöôïc Maït-Nhaân trình-baøy roäng ra caû hai maët Hieån-Giaùo vaø Maät-

Giaùo ôû ñoïan cuoái cuûa baøi vieát naày. 
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Chö Phaät, Boà-Taùt, Chaáp Kim-Cang (Vajradhara), Trì-Minh Vöông (Vidhyaraja), Kim-

Cang Taùt-Ñoûa (Vajrasattva), caùc baäc Ñaïi/Thaønh-Töïu Giaû (Maha/Siddha), Ñaïo-Sö ñaéc Ñaïo 

(Siddhaguru), Ñaïi A-xaø-leâ (Maha-Acarya), hay Quaùn-Ñaûnh A-xaø-leâ (Abhiseka Acarya), hay 

Thieän Tri Thöùc (Pandita) khoâng bao giôø ‚caàu momg‛ Phaät-töû daâng leân chuøa to, töôïng lôùn, vì 

sao? Xin thöa raèng, vì caûnh-giôùi cuûa chö vò laø caûnh-giôùi thanh-tònh, caûnh-giôùi quang-minh 

thaäm-thaâm bí-maät baát-khaû tö-nghì sieâu-xuaát theá-gian thì laøm sao chö vò nhaän laõnh nhöõng thöù 

quang-minh thoâ-phuø troïng-tröôïc (chuøa chieàn, töôïng to baèng vaøng, baïc, xi maêng coát saét, hay caùc 

thöù ngoïc baùu, v.v … ) do taâm-thöùc baäp beành cuûa chuùng-sanh taïo döïng neân?  

Ñoái vôùi chö Theá-Toân thì Thaân töùc Caûnh, coù nghóa laø Thaân cuûa chö vò truøm khaép taát-caû 

caûnh-giôùi cuûa theá-gian, ví nhö bieån to laøm sao chui vaøo vuõng nöôùc loã chaân traâu? Ngay nhö chö 

Thieân ñi ñaâu cuõng ñem theo caû cung-ñieän, quyeán-thuoäc thì chö Phaät Boà-Taùt haù vì keû xaây chuøa 

to, töôïng lôùn ñeå veânh-vaùo vôùi ñôøi maø hoan-hyû ö? Coøn ngöôøi kieân-trì Boà-Ñeà Taâm maø ôû choã nhoû 

beù nhö hang saâu cuøng coác, hay tònh-thaát treân ñænh nuùi cao thì chö vò khoâng ñoùai-hoøai ñeán ö?  

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 26, Phaùp-Thaân Chaúng Phaûi laø Töôùng, chaúng noùi ñeán vieäc 

naày sao? 

Khi ấy Thế Tôn (Bhagavat) nói bài kệ: 

Nếu do sắc thấy Ta,  

Do âm thanh cầu Ta,  

Người ấy hành đạo tà,  

Không thể thấy Như-Lai (Tathagata). 

Maït-Nhaân chöa töøng nghe, cuõng chöa töøng thaáy ôû nôi quoác-ñoä naøo, hay ôû thôøi-ñieåm 

naøo maø chö Theá-Toân ñoøi hoûi chuùng-sanh phaûi taïo chuøa to, Phaät lôùn ñeå cung-phuïng quí Ngaøi 

caû. 

Ngaøy nay, ñi ñaâu, ôû nôi naøo chuùng ta cuõng coù theå deã daøng nhìn thaáy caûnh tu-vieän moïc 

leân nhö naám.  
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Ngaøy xöa, tu vieän laø nôi quy tuï caùc baäc xuaát-gia thoâng-ñaït Kinh (Sutra), hoaëc Luaät 

(Vinaya), hoaëc Luaän (Sastra), hoaëc caû ba thöù döôùi söï dìu-daétt cuûa moät baäc phöông-tröôïng 

(Adhyakṣa) hay vieän-tröôûng coù trí-tueä vaø ñöùc-haïnh khoù ai bì noåi. Noåi danh laø Nālandā (xaây 

vaøo naêm 427), Bihar, India vaø Vikramaśīla (ñaøo-taïo caùc baäc Long-Töôïng cuûa Maät-Giaùo) do 

Vua Dharmapala (783 - 820) xaây döïng do söï suy-ñoài cuûa Nālandā.  

Trôù treâu thay caùc tu-vieän nöõa muøa cuûa Phaät-Giaùo Vieät-Nam ngaøy nay chæ coù 1 hay 2 vò 

tu-só ôû maø thoâi! Tính tuoåi ñôøi vaø tuoåi Ñaïo thì chaúng laø bao! Nhöõng ngöôøi laäp ra caùc tu vieän naày 

thöôøng laø ngöôøi coù hình-dung khaû dó deã nhìn, coù gioïng löôõi kheùo nònh hoùt, bieát nhìn maët Phaät-

töû maø noùi chuyeän! Chôù khoâng phaûi do caùi ñöùc toûa ra, do maät-haïnh thaâm saâu nhieáp-thu Phaät-töû.  

Teä hôn nöõa, coù nhieàu chuøa vaø tu-vieän ñöôïc caùc Thaày/Coâ söû duïng buøa noùi, buøa meâ, buøa Loã-

Ban, taïo caùc töôïng daùn treân töôøng (moãi töôïng giaù caû ngaøn ñoâ-la), kieåu cuûa caùc chuøa cuûa ngöôøi 

Trung-quoác, Vieät-Nam (nhö chuøa Baùi-Ñính, moãi töôïng khoûang 10 trieäu ñoàng VN (töùc 800-

1000 ñoâ-la, tính theo thôøi ñieåm xaây caát), hoaëc caùc thuaät phong-thuûy (gioáng nhö thuaät phong-

thuûy söû-duïng ôû caùc  soøng baïc (casino)), ñeå meâ-hoaëc Phaät-töû cuoán xoay hoï vaøo doøng thaùc luõ taø-

kieán, cho raèng xaây chuøa, taïo vieän laø muïc-ñích tu-haønh roát-raùo nhöùt cuûa ngöôøi taïi-gia!  

Sôû dó coù tình traïng naày laø vì Phaät-töû quaù thöông-yeâu Thaày/Coâ, laïi ít trí-tueä maø ra! Phaät 

daïi chuùng ta laø ‚duy-tueä thò nghieäp (laáy trí-tueä laøm söï nghieäp)‛, Ngaøi khoâng bao giôø daïy xaây 

chuøa to, Phaät lôùn laøm söï-nghieäp!  

Thoùi thöôøng, caùc Phaät-töû lôùn tuoåi coù chuùt ñænh tieàn baïc, trí-tueä lu-môø, laïi muoán ñöôïc 

danh tieáng ñeå ñôøi, vaø loøng tö-duïc vaãn coøn daãy ñaày; hoï chöa töøng gaëp hoaëc ñoïc 50 Baøi Keä Veà 

Baäc Ñaïo Sö! Chöa töøng bieát trong Phaät-Phaùp coù ñuû 4 loïai Taêng cuõng nhö Ni, chôù khoâng phaûi 

ai caïo ñaàu, maëc aùo naâu xoøng, hay aùo caø-sa thì goïi laø Thaày! Vì vaäy, hoï coù khuynh-höôùng laø heå 

gaëp Thaày/Coâ treû tuoåi than-vaõn nhö laø khoâng theå ôû noåi vôùi Sö-Phuï hay Hoøa-Thöôïng, Thöôïng-

Toïa, thì khoâng caàn phaûi ñieàu-tra xem lôøi hö thaät cuûa hoï ra sao, lieàn tin nhaän.  

Pra
m N

gu
yen

http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmapala_of_Bengal


15 
 

Haäu-quaû laø hoï keâu hay noùi theo cung-caùch cuûa Phaät-gia laø ‚môøi‛ hay ‚cung thænh‛ 

Thaày/Coâ ra laäp chuøa, laäp vieän ñeå tu rieâng. Khieán cho caûnh Luïc-Hoøa cuûa Phaät-gia caøng luùc 

caøng toài-teä!  

ÔÛ ñaây, Maït-Nhaân chuù-thích veà Luïc-Hoøa cho quí vò ñoïc ñöôïc deã hieåu, 

Lục Hòa Kính Pháp 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana Sutta) và Kinh Phúng Tụng trong 

Trƣờng Bộ Kinh (Sangiti Sutta), có  sáu điểm sống chung hòa hợp trong tự viện: 

1)      Giới Hòa Đồng Tu.  

a)      Luôn cùng nhau giữ giới tu hành  

b)      Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, không phá giới, không vi phạm, mà kiên trì  

tuân hành, không có tỳ vết, làm cho con người được giải thoát, được người tán 

thán, không uế tạp và hướng đến thiền định.  

2)      Thân Hoà Đồng Trụ  

a)      Cùng một thân luôn cùng nhau lễ bái trong an tịnh.  

b)      Vị Tỳ Kheo thành tựu từ ái nơi thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị  

đồng phạm.  

3)      Kiến Hòa Đồng Giải 

a)      Cùng nhau bàn luận và lý giải giáo pháp (cùng chung kiến giải). 

b)      Vị Tỳ Kheo sống đời được chánh kiến hướng dẫn, chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị  

ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt 

và sau lưng. 

4)      Lợi Hòa Đồng Quân  

a)      Cùng nhau chia đều những lợi lạc vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc men (hay chia  

đều nhau về lợi, hành, học, thí)  

b)      Đối với các đồ vật cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình  

 bát, đều đem chia đồng chứ không giữ riêng 

5)      Khẩu Hòa Vô Tranh.  

a)      Cùng nhau tán tụng kinh điển hay nói những lời hay ý đẹp, chứ không bao giờ tranh  

 cãi. 
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b)      Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị  

 đồng phạm 

6)      Ý Hòa Đồng Duyệt. 

a)      Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà Phật. 

b)      Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị  

 đồng phạm.  

**   Phật tử Việt Nam, xin xem thêm chi tiết trong Bộ ―Phật Học Phổ Thông‖ khóa II, bài thứ 

chín, trang 137.  

(löôïc boû phaàn Anh-vaên) 

http://quangduc.com/tudien/tdphathoc/tdphthienphucVA-lu.html 

 

Thöû ñeán caùc chuøa, vieän maø caùc Thaày/Coâ treû ‚laäp ra‛ (khoâng phaûi do coâng-lao cuûa quí 

Phaät-töû chung lo goùp söùc) thì seõ thaáy hoï ñoái-xöû tròch-thöôïng vôùi haøng Sö-Phuï, hay Hoøa-

Thöôïng, Thöôïng-Toïa cuûa hoï ra sao? Keû voâ-aân boäi-nghóa trong Phaät-Phaùp chæ laø phöôøng vaù aùo 

tuùi côm, moät luõ giaû daïng Tyø-Kheo laãn trong Phaät-Phaùp ñeå möu caàu tö-lôïi, ñeå thoûa tö-duïc!  

Sau khi ñöôïc choã an-oån, tuøy theo sôû-duïc (ham-muoán) ñaùm Thaày/Coâ treû naày maø laøm caùc 

vieäc khoâng ñuùng vôùi Chaùnh-Phaùp. Daâm-oâ nôi cöûa Phaät laø ñieàu baát-chaùnh ñaàu tieân. Tieác thay, 

haøng Giaùo-Phaåm buø nhìn cuûa Phaät-Giaùo Haûi Ngoïai khoâng heà coù chuùt quyeàn-löïc naøo ñoái vôùi 

nhöõng keû baïi-hoïai mang hình-töôùng Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni caû! Coù leõ chæ coù luaät-phaùp cuûa 

quoác-gia môùi coù khaû-naêng thanh-tröøng boïn naày thoâi.  

Coù nhieàu ngöôøi ngu-si noùi, “ai laøm aùc seõ chòu quaû baùo” hoaëc “mình noùi seõ bò toäi!”. 

Lôøi noùi ñoù nghe raát chío tình chí lyù, nhöng nghó kyû laïi thì thaáy voâ cuøng sai traùi. 

1. Nhöõng ngöôøi naày khoâng daùm pheâ-bình hay noùi moät caùch phoùng-khoùang veà nhöõng 

haønh-vi baát-xöùng cuûa boïn aùc Taêng/Ni vì chuùng vaãn coøn giöõ treân mình phaåm-phuïc 

cuûa haøng xuaát-gia. Hoï sôï toäi! Coøn toäi laøm thinh ñeå tieáp tay vôùi chuùng thì sao? 

2. Coøn boïn aùc Taêng/Ni cuõng vaäy, chuùng töøng daïy ngöôøi ta veà ñieàu treân, neân bieát raát 

roõ-raøng nhöôïc-ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi trí caïn, loøng tin muø-quaùng naày, do ñoù boïn 
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chuùng döïa vaøo caùi ñaàu troïc vaø boä aùo vaøng (theo cung-caùch cuûa thôøi Minh) ñeå tieáp- 

tuïc cuøng nhau ... tranh-moái lôïi. Boïn naày ñaâu coøn bieát toäi phöôùc nhaân quaû laø gì! 

3. ‚Ai laøm aùc seõ chòu quaû baùo‛ hoaëc ‚mình noùi seõ bò toäi!‛ laø noùi theo gioïng ñieäu cuûa 

nhöõng keû yeáu-heøn, khieáp-nhöôïc naày thì hoï cuõng ñieàm-nhieân toïa-thò ñeå boïn gian-aùc 

traø-troän trong Phaät-Giaùo muoán laøm gì thì laøm ö? Chôø ñeán khi vôï/choàng hoaëc con 

chaùu cuûa hoï trôû thaønh naïn-nhaân cuûa ñaùm daâm taø naày thì baáy giôø hoï seõ coù haønh-

ñoäng. Luùc baáy giôø, thou hoûi coù muoän-maøng laém chöa!  

Neáu Phaät-töû ai naáy cuõng nhö boïn ngöôøi nhu-nhöôïc kia thì coøn gì laø tinh-thaàn voâ-uùy 

(khoâng sôï-haõi), tinh-thaàn töï-do cuûa Phaät-Giaùo? Coøn gì laø Ñaïi Huøng, Ñaïi Löïc cuûa Phaät-gia!  

Phaät-Giaùo voán khoâng coù nhöõng tín-ñieàu nhö caám aên baùnh Thaùnh, v.v... khi hoï noùi leân 

söï thaät ñeå laøm lôïi-ích cho Nhaân Thieân vaø Quyû Thaàn.  

Phaät-Giaùo cuõng khoâng heà coù nhöõng lôøi nguyeàn-ruûa nhö caùc Ñaïo khaùc, “neáu khoâng tin 

thì seõ ñoïa vaøo ñòa-nguïc/luyeän nguïc ñôøi ñôøi”, hay “caûi lôøi söù-giaû cuûa Thöôïng-Ñeá seõ bò hoàn 

tieâu phaùch taùn, ñôøi ñôøi khoâng ñöôïc sieâu sanh”,  

Khoâng heà coù nhöõng thöù taø-vaïy noùi treân trong vaên baûn cuûa Phaät-Giaùo. 

Boïn giaû Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni naày töôûng raèng vieäc hoï laøm thì khoâng ai bieát! Neân nhôù, 

con ngöôøi khoâng soáng ñoäc laäp vôùi chö Thieân Quyû Thaàn. Ngoøai boïn hoï ra vaån coøn coù Thieân-

Long Baùt-Boä.  

Khi thaáy nhöõng caûnh töôïng kia, chö Thieân Long Baùt Boä thöôøng noùi vôùi nhau raèng, 

 

Caùc vò haõy xem boïn Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni, Caän-Söï nam/nöõ laøm vieäc aùc, phaù 

giôùi naày, chuùng khinh-thöôøng, huûy-baùng taát-caû doøng-gioáng phaùp-nhaõn Tam-

Baûo, toån giaûm thieän-caên. Do nghe theo baïn aùc, taïo caùc nghieäp toäi, seõ ñoïa vaøo 

Ñöôøng AÙc. Töø nay, chuùng ta chôù neân uûng-hoä boïn naày vaø nôi ôû thaønh aáp, ñaát 

nöôùc cuûa hoï. 

Noùi vaäy roài, taát-caû Thieân, Long, Daï-Xoa Thaàn ... ñeàu boû ñi, khoâng uûng-hoä choå cuûa aùc 

Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni, Caän-Söï nam/nöõ vaø nôi ôû thaønh aáp, ñaát nöôùc cuûa hoï nöõa. Taát-caû caùc baäc 

phaùp-khí, ruoäng phöôùc chaân-thaät ôû gaàn choã hoï ñeàu taûn-maùc ra. 
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Neáu coù vò ôû laïi (vì ñaõ töøng phaùt taâm hoä-trì, hoaëc vì bò buøa pheùp troùi buoäc) cuõng boû lô, 

khoâng coøn hoä-nieäm, neân trong choán chuøa-chieàn aáy xaûy ra tranh-chaáp, chöôõi bôùi nhau, thaäm chí 

gieát haïi nhau, hoaëc taät-beänh khoâng ai tìm ra ñöôïc nguyeân-nhaân, v.v… nhaân ñoù noåi leân.  

Thieän Thaàn ñi, khieán theá-löïc cuûa laønh thieän toån giaûm, thì AÙc Thaàn seõ ñeán, ñoù laø quy-

luaät vaän-haønh cuûa theá-gian. AÙc-Thaàn ñeán thì hoån-loïan seõ khôûi sanh leân.  

Khi aáy, chuùng Phaät-töû trong chuøa ñeàu khoâng vui;  

1. tröôùc ñaây thöông-yeâu vui-veû, nay ñeàu xa lìa;  

2. baïn-beø quyeán-thuoäc trôû laïi saân-haän nhau;  

3. möu-toan nghi-ngôø nhau;  

4. khoâng coù loøng töø-bi;  

5. ganh-gheùt, tham-lam, boûn-xeûn,  

6. caùc ñieàu aùc ñeàu phaùt sanh,  

7. saùt-sanh ngay trong Chuøa   

8. taø-kieán, nhöùt laø cuùng vaùi quyû thaàn, keâu hoàn, caàu hoàn, leân cô, leân ñoàng boùng, 

ñi thieáp, v.v…  

9. khoâng bieát taøm-quyù,  

10. tieâu-duøng taát-caû vaät cuûa chuøa thaùp, vaät cuûa chuùng Taêng chöa bao giôø hoái-

loãi. 

Ñaïi-khaùi, do ñoù maø bieát ñöôïc söï thaät.  

Noùi laø nhö vaäy, chôù kyø-thöïc thì vieäc naày khoâng phaûi laäp-töùc xaõy ra. Noù seõ töø töø dieãn-

tieán. Haõy nhìn laïi gia-ñình mình, thaân-höõu cuûa mình, vaø caùc ngöôøi cuøng tu vôùi mình ñeå kieåm 

chöùng.  

AÙc-Thaàn ít khi chaùn-chöôøng boû choã ‚beùo boå‛ naày ñi, chuùng raát thích huùt tinh-khí cuûa 

ngöôøi tu-haønh ñeå taêng söùc cuûa chuùng; chuùng xui duïc boïn ngöôøi aùc naày aên thòt uoáng maùu töôi, 

hay aên nguõ taân ñeå loøng duïc cuûa hoï taêng-tröôûng; chính vì lyù do naày trong Luaät xuaát-gia ngaên 

caám vieäc daâm-duïc, huoáng laø haønh daâm thöôøng xaõy ra. Nhöõng ngöôøi keû giaû maëc ca-sa naày 

ñöôïc Ma taù-trôï neân goïi laø Ma-giôùi Tyø-Kheo/Ni. Tuy nhieân, raát ít ngöôøi bieát ñöôïc coát-loõi cuûa 

vieäc naày. 
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Neáu coù ngöôøi ñöùc cao thaêm vieáng, hay taïm truù, hoaëc haøng-phuïc boïn chuùng, thì moïi vieäc 

seõ an-oån trôû laïi.  

Phaät ñaõ huyeàn-kyù nhö vaày nôi toân kinh Ñaïi Baûo-Tích (Mahakaruna), Phaùp Hoäi Hö-

Khoâng Taïng, 

Naày Ba-Tuaàn (1)! Sau khi Phaät Baùt Nieát-Baøn (Pari-Nirvana) luùc 

phaùp saép dieät coù ñoâng chuùng-sanh kieâu-maïn. 

Nhöõng chuùng-sanh aáy chaáp vaên-töï cuûa Phaät noùi, vì chaúng bieát 

phöông-tieän neân hoï rieâng sanh tranh-caïnh, boû phaùp tö-duy, boû chaùnh-

haïnh cuûa mình, vì lôïi-döôõng, danh-döï, y-phuïc, uoáng aên maø töï raøng-buoäc, 

thích luaän-baøn caùc söï vieäc theá-tuïc vaø saùch-luaän vaên-töø theá-tuïc maø chaúng 

luaän-baøn Ñeä Nhöùt Nghóa Ñeá (Paramartha-satya), chaúng thích suy-gaãm 

Phaät-Ñaïo Voâ-Thöôïng, hoï laïi coøn höôùng ñeán ngöôøi khaùc maø luaän cheâ 

kinh-ñieån chon-thieät thaâm-dieäu naày, ñaây laø phæ-baùng chö Phaät. Hoï chöùa 

hoïp khoái voâ-löôïng khoå naõo lôùn. 

Caùc haïng Ma-Thaàn, Ma-Thieân taù-trôï ngöôøi aáy, vì lôïi-döôõng 

cung-kính vaø danh-döï neân hoï laïi theâm phoùng-daät ngaïo-maïn. Do ngaïo-

maïn maø caùc ngöôøi aáy thaáy coù ai trì-giôùi hieàn-thieän thoï-trì ñoïc tuïng kinh-

ñieån naày, hoï beøn khi deã gheùt-ganh huûy-baùng. 

Caùc ngöôøi ngu-si naày hieän ñôøi phaù phaïm caám-giôùi. Trong boïn aáy 

hoaëc vì sôï khoù sanh soáng, hoaëc vì hoå-theïn nôi ngöôøi neân coù keû giaû maëc 

ca-sa, hoaëc xaû-giôùi hoaøn-tuïc. Nhöõng keû naày thaân hö, maïng cheát ñoïa Ñòa-

nguïc A-Tyø (Avici) thoï khoå-baùo.  

_____________________________________________ 

(1) Ma-Vöông Ba-Tuaàn (Duramata Mara) truï ôû coûi Trôøi Tha-Hoùa-Töï-Taïi (Paranirmita 

Vasavartin) cuõng laø truï xöù cuûa Ñaïi Töï-Taïi Thieân-Vöông (Mahesvara), tuy bieán hoùa thaønh 

Tröôûng-Giaû, nhöng khoâng qua maét ñöôïc ñöùc Phaät vaø Ñaïi Boà Taùt Hö-Khoâng-Taïng. 
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Naày Ba-Tuaàn! Trong ñôøi vò-lai coù chuùng-sanh caàu Boà-Taùt thöøa 

(Bodhisattvayana) môùi phaùt Ñaïo-taâm, caên-laønh caïn ít, naém laáy nhôn- 

duyeân chæ chaáp vaên-töï chaúng roõ ñöôïc nghóa, thoï-trì ñoïc tuïng kinh-ñieån 

thaäm-thaâm nhö vaày vaø luùc vì ngöôøi dieãn noùi, thì bò ngöôøi khaùc khinh-khi 

cheâ-traùch. Vì bò ngöôøi khinh-cheâ neân beøn boû caùc kinh-ñieån thaäm-thaâm 

nhö vaày maø ñoïc tuïng caùc kinh töông-öng vôùi Thanh-Vaên-thöøa 

(Sravakayana), Bích-Chi-Phaät-thöøa (Pratyekabuddhayana). Vì bò raøng 

buoäc bôûi lôïi-döôõng, danh-döï caùc vaät caàn duøng neân hoï trôû laïi huûy-baùng 

caùc kinh-ñieån thaäm-thaâm chon-thieät nhö vaày. Hoï cuõng khinh-mieät ngöôøi 

thoï-trì ñoïc tuïng caùc kinh-ñieån aáy, cho ñeán chaúng muoán ñöa maét nhìn 

ngoù. Hoï thöôøng thích haïnh thaáp keùm maø thoái-thaát phaùp Ñaïi-thöøa Boà Taùt. 

Ñoù laø thoái-thaát taâm thuaàn-chí vaø thaâm-taâm. 

Ma-Thaàn, Ma-Thieân ñöôïc nhöõng ngöôøi naày beøn coá-gaéng laøm 

nhieàu caùch hoaïi-loaïn taâm hoï cho ñeán khieán chaúng nghe caùc kinh aáy, 

daàu cho coù nghe thì khieán sanh loøng huûy-baùng khoâng tin. 

 

Neáu muoán ñöôïc phöôùc-ñöùc taïi sao khoâng hoïc taäp theo Chaùnh-Phaùp?  

Muoán rôøi Ma-nghieäp maø laïïi hoïc ñoøi theo vieäc taïo-taùc thi-vi ñeå höôûng quaû baùo 

Nhaân-Thieân, thöû hoûi coù ñöôïc khoâng?  

Bò Ma-nghieäp raøng buoäc maø muoán sanh veà coõi Phaät thanh-tònh thöû töï hoûi laàn nöõa 

xem coù ñöôïc khoâng? 

Vaäy neân, ngöôøi tu caàn phaûi mau mau rôøi xa 10 phaùp, 

Theá naøo laø möôøi? 

1. Tham-ñaém söï-nghieäp theá-gian. 

2. Tham-ñaém ñaøm-luaän chuyeän theá-gian (prapanca). 

3. Tham-ñaém nguû-nghæ (middha: thuïy-mieân). 

4. Tham-ñaém mong-caàu (lobha-raga). 

5. Tham-ñaém saéc-ñeïp (rupa: saéc). 

Pra
m N

gu
yen



21 
 

6. Tham-ñaém tieáng hay (sabda: thinh). 

7. Tham-ñaém höông thôm (gandha: höông). 

8. Tham-ñaém vò ngon (rasa: vò). 

9. Tham-ñaém xuùc-chaïm eâm-aùi (sparsa: xuùc). 

10. Tham-ñaém taàm-tö (taàm (vitarka), tö (vicara) töùc dharma: phaùp). 

vaø phaûi thöôøng xuyeân thöïc-haønh boán phaùp, 

1. ñaàu ñeâm, cuoái ñeâm neân boû nguû-nghæ maø tinh-taán tu hoïc, 

2. xa-lìa choã oàn-aøo, 

3. ít muoán, bieát ñuû, khoâng luyeán-tieác; 

4. taát-caû tham-lam, saân-giaän, che-giaáu, naõo-haïi, kieâu-maïn, coáng-cao, 

boûn-xeûn, ganh-gheùt, noùi lôøi ly-giaùn, noùi lôøi thoâ aùc, noùi doái, noùi lôøi taïp-

ueá, vui chôi, buoâng-lung,... taát-caû ñeàu xa-lìa. 

Nhö vaäy môùi xöùng-ñaùng laø ngöôøi con Phaät. 

Vaû laïi, toân kinh Kim-Cang, ñoïan 8, Y Phaùp Xuaát Sanh, vieát  

Y NƠI CHÁNH PHÁP MÀ SANH RA TẤT CẢ QUẢ VỊ 

 

Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng bảy báu đầy cả tam 

thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức thật nhiều chăng?  

Tu-bồ-đề thưa:  

Bạch Thế Tôn rất nhiều! Vì cớ sao? Vì phước đức ấy tức chẳng phải là 

tánh phước đức, thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. 

Nếu lại có người ở trong kinh này, thọ trì cho đến bốn câu kệ v.v… vì 

người khác giảng nói thì phước đức này còn hơn phước đức của người kia. Vì cớ 

sao? Này Tu-bồ-đề, tất cả chư Phật và pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 

của chư Phật đều từ nơi kinh này ra. Này Tu-bồ-đề, nói là Phật pháp đó tức chẳng 

phải Phật pháp. 

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 10, Phöôùc Voâ-Vi laø Hôn Heát, vieát  

PHƢỚC VÔ VI LÀ HƠN HẾT 
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Này Tu-bồ-đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát, số sông Hằng 

bằng số cát như thế, ý ông nghĩ sao? Số cát của các sông Hằng ấy thật là nhiều 

chăng?  

Tu-bồ-đề thưa:  

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! Chỉ các sông Hằng còn nhiều vô số, huống là số 

cát kia. 

Này Tu-bồ-đề, nay ta bảo thật với ông, nếu có người thiện nam, thiện nữ 

đem bảy báu đầy dẫy tam thiên đại thiên thế giới bằng số cát những sông Hằng 

kia ra bố thí thì được phước nhiều chăng? 

Tu-bồ-đề thưa:  

Bạch Thế Tôn, rất nhiều! 

Phật bảo Tu-bồ-đề:  

Nếu người thiện nam thiện nữ, đối trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu 

kệ v.v… vì người khác giảng nói, phước đức này nhiều hơn phước đức trước. 

 

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 13, Nhö Phaùp Thoï Trì, laïi vieát  

Này Tu-bồ-đề, các vi trần Như Lai nói không phải vi trần, ấy gọi là 

vi trần. Như Lai nói thế giới không phải thế giới ấy gọi là thế giới. Này 

Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do ba mươi hai tướng mà thấy Như Lai 

chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không vậy! Không thể do ba mươi hai tướng được 

thấy Như Lai. Vì cớ sao? Như Lai nói ba mươi hai tướng tức không phải 

ba mươi hai tướng ấy gọi là ba mươi hai tướng. 

- Này Tu-bồ-đề nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem thân 

mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí, hoặc lại có người ở trong kinh 

này cho đến thọ trì bốn câu kệ v.v… vì người khác nói thì phước này rất là 

nhiều. 
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Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 14, Ly Töôùng Tòch Dieät, vieát 

Này Tu-bồ-đề! Như Lai nói lời chân, lời thật, lời như, lời không dối, lời 

chẳng khác. Này Tu-bồ-đề! Như Lai được pháp, pháp này không thật, không hư.  

Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát tâm trụ nơi pháp mà làm việc bố thí thì như người 

vào trong tối ắt không thể thấy. Nếu Bồ-tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí thì 

như người có mắt lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi, thấy các thứ hình sắc.  

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 15, Trì Kinh Coâng-Ñöùc, laïi vieát  

Tu-bồ-đề! Nếu có người thiện nam thiện nữ, buổi sáng đem thân mạng 

bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông 

Hằng ra bố thí, buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, 

như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí. Nếu lại có 

người nghe kinh điển này, lòng tin không nghịch, phước của người này hơn 

phước của người kia, huống là chép viết, thọ trì, đọc tụng, vì người giải nói. 

Maït-Nhaân khoâng ngaïi maø keát luaän raèng, chính nhöõng Phaät-töû noùi treân ñaõ vaø ñang 

mang loãi phaù hoøa-hôïp Taêng maø khoâng hay khoâng bieát! Laøm sao maø hoï coù theå “moät khi boû 

baùo-thaân Thaàn qui coõi Tònh” nhö hoï haèng ao-öôùc? Tö-duïc quaù lôùn thì laøm sao coù caûnh 

“xaây chuøa thì con chaùu seõ ñöoäc laøm quan to, chöùc lôùn” nhö kinh thuyeát! Thöông thay! 

Phaøm, khoâng ñöôïc aét seõ sanh phæ-baùng Tam-Baûo. Phæ-baùng Tam-Baûo thì seõ sa ñoïa vaøo ba AÙc-

Ñaïo, chòu khoå xong roài, trôø ra laïi bò caûnh mang loâng ñoäi söøng khoâng bieát ñeán khi naøo môùi hoài 

phuïc nhaân-thaân!   

Phaàn Thaày thì treân khoâng thôø baäc cao ñöùc, döôùi thì ngoâng-ngheânh phaù hoûng ñöùc mình! 

Haõy xem coù bao nhieâu chuøa-chieàn, tu-vieän ôû trong vaø ngoøai nöôùc, soáng theo tinh-thaàn Luïc-

Hoøa vaø laáy Giôùi-Luaät laøm ñaàu? Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, Phaåm XXIII, Phaät daïy:  

Phaät-töû xa Ta vaøi ngaøn daëm, maø luoân nhôù nghó giôùi-phaùp cuûa Ta, thì nhöùt-ñònh 

seõ chöùng ñöôïc Ñaïo-quaû; coøn ôû hai beân Ta, tuy thöôøng ñöôïc thaáy Ta, maø chaúng y 

theo giôùi-phaùp cuûa Ta cuõng vaãn khoâng chöùng ñöôïc Ñaïo. 
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Phaät khoâng daïy Töù-Chuùng cuûa Ngaøi tin-töôûng moät caùch muø-quaùng.  

 

Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn.  

Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền.  

Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều laàn nói đi nhắc lại.  

Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của Thánh nhân.  

Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.  

Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị Thaàn  

 tối linh đã khai thị cho ta.  

Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy  

 các người.  

Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm  

và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó 

mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các 

người hãy lấy đó làm tieâu-chuaån phaùn-ñoaùn. 

 

Tăng Chi Bộ Kinh ( Anguttara Nikaya) 

 

Phaät khoâng daïy ai caïo ñaàu maëc aùo caø-sa thì phaûi laøm theo nhöõng gì hoï thích, hoï 

muoán, hoï yeâu-saùch! 

 Phaät ñaõ daïy haøng cö-só (ngöôøi giöõ giôùi vaø coù ñöùc-haïnh cao), nhöõng öu-baø-taùc, öu-

baø-di (ngöôøi thoï Nguõ Giôùi) taïi-gia neân phaân bieät 4 loïai Taêng vaø phuïng söï hoï nhö theá naøo?  

Neáu Phaät-töû chuùng ta khoâng thoâng-ñaït lôøi Phaät daïy, uûng-hoä phöôøng giaû danh xuaát-gia, 

chuùng aùc Tyø-Kheo/Tyø-Kheo Ni, aùc nhaân, chieân-ñaø-la taïi gia, roài tuyeân-boá laø mình laøm theo lôøi 

Ngaøi daïy, ñoù chính laø phæ-baùng Phaät vaäy! 

Phaàn keá tieáp laø chuùng ta phaûi hieåu 4 loïai ‚Taêng‛ nhö theá naøo? 

  

CAÙC LOÏAI TAÊNG/BÍ-SOÂ/TYØ-KHEO VAØ 

PHAÂN-BIEÄT AÙC TAÊNG/BÍ-SOÂ/TYØ-KHEO 
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Laïi nöõa, kinh Ñaïi-Thöøa Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp Luaân, Phaåm thöù tö: Höõu-Y Haønh, 

vieát,  

Neáu coù ngöôøi ôû trong chaùnh-phaùp cuûa Ta vì muoán laøm lôïi-laïc cho taát-caû 

höõu-tình neân thuyeát chaùnh-phaùp, nghóa laø nöông vaøo Thanh-Vaên Thöøa maø 

thuyeát chaùnh-phaùp, hoaëc nöông vaøo Duyeân-Giaùc Tthöøa maø thuyeát chaùnh-phaùp, 

hoaëc nöông vaøo Ñaïi-Thöøa maø thuyeát chaùnh-phaùp, nhöng coù ngöôøi phæ-baùng, 

ngaên-chaän, laøm chöôùng-ngaïi, cho ñeán chæ laø moät baøi tuïng, thì neân bieát ñoù laø phæ-

baùng chaùnh-phaùp, cuõng goïi laø huûy-dieät Baùt Thaùnh-Ñaïo, cuõng goïi laø phaù-hoaïi 

con maét chaùnh-phaùp cuûa taát-caû höõu-tình. Ngöôøi nhö vaäy töï mình ñaõ quen laøm 

vieäc khoâng coù lôïi-ích, cuõng laøm cho taát-caû höõu tình quen laøm vieäc khoâng coù lôïi-

ích. Ngöôøi naøy nöông theo vò Taêng khoâng coù taøm-quyù. Nhö vaäy laø huûy-baùng 

chaùnh-phaùp cuûa Nhö-Lai. 

 

BOÁN HAÏNG TAÊNG 

 

Laïi nöõa, naøy Thieän-nam töû! Coù boán haïng Taêng. Theá naøo laø boán? 

1. Taêng Thaéng-Nghóa. 

2. Taêng Theá-Tuïc. 

3. Taêng Nhö Deâ Caâm. 

4. Taêng Khoâng Bieát Taøm-Quyù. 

Theá naøo laø Taêng Thaéng-Nghóa? 

Nghóa laø Phaät Theá-Toân (Buddha Bhagavan) hoaëc chö Ñaïi Boà-Taùt 

(Bodhisattva Mahasattva) coù oai-ñöùc toân-quyù, ñoái vôùi taát-caû phaùp ñeàu ñöôïc töï-

taïi. Hoaëc Duyeân-Giaùc (Pratyekabuddha), hoaëc A-La-Haùn (Arhat), hoaëc Baát-

Hoaøn (Anagamin), hoaëc Nhöùt-Lai (Sakrdgamin), hoaëc Döï-Löu (Srotaapanna), 

baûy baäc naøy thuoäc Taêng thaéng-nghóa. 
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Neáu caùc höõu-tình coù hình-töôùng taïi-gia, khoâng caïo boû raâu toùc, khoâng 

maëc ca-sa, tuy khoâng ñöôïc thoï taát-caû caùc giôùi bieät giaûi-thoaùt cuûa haøng xuaát-gia, 

taát-caû caùc yeát-ma boá-taùt, töï-töù ñeàu khoâng ñöôïc döï nhöng coù Thaùnh-phaùp, chöùng 

ñaéc-quaû Thaùnh neân cuõng thuoäc Taêng Thaéng-Nghóa (1). 

Ñoù laø Taêng Thaéng-Nghóa . 

Theá naøo laø Taêng Theá-Tuïc? 

Nghóa laø caïo boû raâu toùc, maëc aùo ca-sa, thoï ñaày-ñuû caùc giôùi bieät giaûi-

thoaùt cuûa haøng xuaát-gia. Ñoù laø Taêng Theá-Tuïc. 

Theá naøo goïi laø Taêng Nhö Deâ Caâm? 

Nghóa laø khoâng bieát roõ caùc toäi caên-baûn phaïm hay khoâng phaïm, khoâng 

bieát caùc toäi phaïm naëng hay nheï, khoâng bieát tuøy phaïm nhoû, toäi-loãi nhoû, khoâng 

bieát phaùt-loà saùm-hoái toäi ñaõ phaïm, ngu-si meâ-muoäi, khoâng bieát khoâng sôï toäi-loãi  

_________________________________________ 

(1) nhö ngaøi Duy-Ma-Caät (Vimalakirti), ngaøi Baûo-Thuû (Ratnakara), Thieân-Nöõ (Devi) cuûa toân kinh 

Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát). Ngaøi Kukkuraja, Vua Indrabhuti, Coâng-Chuùa Godevi, Coâng-Chuùa 

Gomadevi soáng ñoàng thôøi vôùi ngaøi Duy-Ma-Caät.  

Ngaøi Tín-Töôùng cuûa toân kinh Kim Quang-Minh Toái-Thaéng Vöông, kinh Ñaïi Thoâng Phöông-Quaûng 

Saùm-Hoái Dieät-Toäi Trang-Nghieâm Thaønh Phaät.  

Ngaøi Hieàn-Hoä (Bhadrapala) cuûa kinh Chaùnh-Nieäm Chö Phaät Hieän-Tieàn (töùc kinh Baùt-Chu Tam-

Muoäi), Baát-Khaû-Thuyeát Böõu-Nöõ, Thieät-Ngöõ Böõu-Nöõ, Coâng-Chuùa Tònh-Tín Ñoàng-Nöõ, Dieäu-Hueä 

Ñoàng-Nöõ, Haèng-Haø Thöôïng, Thaéng-Man Phu-Nhaân, cuûa toân kinh Ñaïi Baûo-Tích. 

Ngaøi Thieän-Taøi Ñoàng-Töû vaø chö Thaàn nôi phaåm Nhaäp Phaùp-Giôùi cuûa Vöông-kinh Hoa-Nghieâm, 

Long-Nöõ con Haûi Long-Vöông nôi toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa, Caùt-Töôøng Thieân-Nöõ, v.v... 

Maha Siddha Saraha, Nagarjuna, Nagabodhi, Vua Tillopa, Vua Naropa, Marpa, Milarepa, 

Quaän-Chuùa Laksminkara, Vöông-töû Padmasambhava, Dakini Kumari, Coâng-Chuùa 

Mandarava, Coâng-Chuùa Tsogyal, Sakya Devi, Kalasiddhi, v.v... noùi khoâng heát keå khoâng xieát! 

nhoû, khoâng nöông theo baäc hieàn-só thoâng-minh, khoâng khi naøo ñi ñeán caùc baäc 

ña-vaên thoâng-minh ñeå ñöôïc thaân-caän, phuïng-söï, cuõng khoâng thöôøng cung-kính 
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thöa hoûi theá naøo laø thieän, theá naøo laø baát-thieän, theá naøo laø coù toäi, theá naøo laø voâ-

toäi, tu nhö theá naøo laø ñuùng, laøm nhö theá naøo laø sai. Taát-caû nhöõng ngöôøi naøy 

thuoäc Taêng Nhö Deâ Caâm. Ñoù laø Taêng Nhö Deâ Caâm. 

Theá naøo laø Taêng Khoâng Bieát Taøm-Quyù? 

Nghóa laø coù höõu-tình vì keá sanh-nhai maø quy-y, caàu xuaát-gia trong phaùp 

cuûa Ta, ñöôïc xuaát-gia roài ñoái vôùi giôùi bieät giaûi-thoaùt ñaõ thoï-trì laïi huûy-phaïm, 

khoâng coù taøm-quyù, khoâng thaáy khoâng sôï quaû khoå ñôøi sau, trong taâm thoái naùt 

nhö oác seân hoâi dô, tieáng noùi nhö loa, vieäc laøm nhö choù, öa noùi doái, khoâng coù 

moät lôøi chaân-thaät, boûn-xeûn, tham-lam, ganh-gheùt, ngu-si, kieâu-maïn, xa lìa ba 

nghieäp toát, tham-ñaém vaøo lôïi-döôõng, cung-kính, danh-döï, ñam-meâ saùu traàn, öa 

thích daâm-daät, ham muoán saéc-ñeïp, tieáng hay, höông thôm, vò ngon, xuùc chaïm. 

Taát caû nhöõng ngöôøi nhö vaäy thuoäc Taêng Khoâng BIeát Taøm-Quyù, keû huûy-baùng 

chaùnh-phaùp laø Taêng Khoâng Bieát Taøm-Quyù. 

Naøy Thieän-nam töû! Taêng Thaéng-Nghóa ôû ñaây cuõng laø thuoäc Sa-Moân 

Thaéng-Ñaïo. Thaéng-Ñaïo nghóa laø coù theå nöông theo Baùt Thaùnh Ñaïo, töï mình 

giaûi-thoaùt taát-caû phieàn-naõo, cuõng laøm cho ngöôøi khaùc giaûi-thoaùt. Ñieàu naøy 

nghóa laø nhö theá naøo? Nghóa laø chö Phaät Theá-Toân, Duyeân-Giaùc (hay Ñoäc-Giaùc 

hay Bích-Chi Phaät), A-La-Haùn, ba baäc naøy ñaõ döùt boû taát-caû quyeán-thuoäc [theá-

gian] neân goïi laø Thaéng-Ñaïo. 

Laïi coù chuùng Ñaïi Boà-Taùt khoâng nhôø vaøo caùc duyeân khaùc, ñoái vôùi taát-caû 

phaùp thaáy bieát khoâng chöôùng-ngaïi, giaùo-hoùa laøm lôïi-laïc cho taát-caû höõu-tình 

cuõng thuoäc Sa-Moân Thaéng-Ñaïo. 

Taêng Thaéng-Nghóa vaø Taêng Theá-Tuïc ôû ñaây cuõng laø thuoäc Sa-Moân Thò 

Ñaïo. Hoaëc coù haøng phaøm-phu hieàn-thieän thaønh-töïu giôùi bieät giaûi-thoaùt cho ñeán 

ñaày-ñuû chaùnh-kieán theá-gian, do coù söï bieän-taøi voâ-ngaïi neân chö vò coù theå giaûng-

thuyeát, chæ daïy caùc Thaùnh-phaùp (Arya-dharma) cho moïi ngöôøi. Neân bieát haïng 

ngöôøi naøy laø haïng Sa-Moân Thò Ñaïo thaáp nhöùt, haïng chöùng quaû Döï-Löu (Srota-
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apanna) laø thöù hai, haïng chöùng quaû Nhöùt-Lai (Sakrdagamin) laø thöù ba, haïng 

chöùng quaû Baát-Hoaøn (Anagamin) laø thöù tö. 

Laïi coù chuùng Ñaïi Boà-Taùt laø thöù naêm, nghóa laø truï Sô-Ñòa (Hon-Hyû Ñòa) 

ñeán Thaäp-Ñòa (Phaùp-Vaân Ñòa), cho ñeán an-truï thaân sau cuøng. Ñaây ñeàu laø thuoäc 

Sa-Moân Thò-Ñaïo. 

Hoaëc coù vò thaønh-töïu giôùi bieät giaûi-thoaùt, oai-nghi pheùp-taéc thanh-tònh, 

hoaøn-thieän. Ñaây thuoäc veà Sa-Moân Maïng-Ñaïo. Vì soáng coù ñaïo-ñöùc, pheùp-taéc neân 

goïi laø Maïng-Ñaïo. 

Laïi coù chuùng Ñaïi Boà-Taùt vì muoán giaùo-hoùa laøm lôïi-ích an-laïc cho taát-caû 

höõu-tình neân tu-haønh vieân-maõn saùu phaùp Ba-La-Maät-Ña, cuõng goïi laø Maïng-

Ñaïo. 

Ba haïng Sa-Moân: Thaéng-Ñaïo, Thò-Ñaïo, Maïng-Ñaïo nhö vaäy goïi laø 

phöôùc-ñieàn chaân-thaät cuûa theá-gian. Caùc haïng Sa-moân khaùc goïi laø OÂ-Ñaïo, tuy 

chaúng phaûi chaân-thaät cuõng ñöôïc ôû trong soá baäc phöôùc-ñieàn. 

Hoaëc coù ngöôøi nöông theo caùc vò Taêng khoâng coù taøm-quyù, khoâng bieát 

xaáu-hoå, khoâng xöùng-ñaùng laø baäc phaùp- khí nhöng xöng, ‘ta laø thaày’, ôû trong 

chaùnh phaùp Tyø-naïi-da (Vinaya) cuûa Ta goïi laø töû-thi, chuùng thanh-tònh neân dieät-

taån vì chaúng phaûi laø baäc phaùp-khí. Ta khoâng phaûi laø ñaïi-sö cuûa ngöôøi aáy, ngöôøi 

aáy cuõng chaúng phaûi laø ñeä-töû cuûa Ta. 

Hoaëc coù vò Taêng ñoái vôùi xaù-lôïi vaø hình-töôïng cuûa Ta sanh taâm tin kính 

saâu xa, ñoái vôùi Thaùnh-giaùo, giôùi-phaùp cuûa Ta cuõng sanh taâm tin- kính saâu xa, töï 

mình ñaõ khoâng chaáp caùc taø-kieán, cuõng khoâng laøm cho ngöôøi khaùc chaáp vaøo caùc 

taø-kieán, coù theå giaûng- thuyeát chaùnh-phaùp cuûa Ta cho moïi ngöôøi, khen-ngôïi taùn 

thaùn maø khoâng sanh taâm huûy-baùng, thöôøng phaùt nguyeän chaân-chaùnh tuøy theo 

toäi ñaõ phaïm maø chöøa boû, phaùt-loà saùm- hoái neân caùc nghieäp-chöôùng ñeàu coù theå 

tieâu-tröø. 

Neân bieát, haïng ngöôøi naøy tin-kính oai-löïc giôùi-phaùp Tam-Baûo, vöôït hôn 

chín möôi laêm (95) thöù ngoaïi-Ñaïo ñeán haøng traêm ngaøn laàn. Chuyeån luaân 
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Thaùnh-Vöông coøn khoâng theå saùnh baèng, huoáng chi laø caùc höõu-tình khaùc. Do 

nghóa naøy neân Nhö-Lai quaùn-saùt taát-caû höõu-tình, caùc nghieäp-phaùp thoï khaùc 

nhau, noùi nhö vaày: 

Nhöõng ngöôøi ôû trong giaùo-phaùp cuûa Ta caïo boû raâu toùc, maëc aùo 

ca-sa, Ta khoâng cho Vua Saùt-Ñeá-Lôïi huûy-nhuïc, quôû traùch. Neáu 

ai huûy-nhuïc, traùch-phaït taát-caû ngöôøi xuaát-gia thì khoâng bao laâu 

thaân-theå seõ bò thieáu khuyeát, trong nhieàu ngaøy ñeâm bò cöùng löôõi 

khoâng noùi ñöôïc, thoï laáy ñau-khoå böùc-baùch khoù chòu noåi, sau khi 

qua ñôøi nhöùt-ñònh seõ sanh vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

Laïi coù ngöôøi nöông theo giaùo-phaùp cuûa Ta, boû tuïc xuaát-gia, caïo boû raâu 

toùc, maëc aùo ca-sa ñoû (1), lieàn ñöôïc taát-caû chö Phaät trong ba ñôøi quaù-khöù, vò-lai, 

hieän-taïi töø-bi hoä-nieäm. 

Ngöôøi coù oai-nghi, hình-töôùng phaùp- phuïc ca-sa cuõng ñöôïc chö Phaät 

Theá-Toân trong ba ñôøi quaù-khöù, vò-lai, hieän-taïi töø-bi hoä-nieäm. Vì vaäy, khinh-  

_________________________________________ 

(1) Caùc baäc xuaát-gia ngaøy xöa ôû AÁn-Ñoä thöôøng vaán y maøu ñoû, hoaëc maøu hoaïi-saéc (maøu ñaø), coøn ngöôøi 

tu theo Bí-Maät Chaân-Ngoân thì thöôøng vaán y maøu traéng, khoâng khaùc bieät maáy vôùi haøng taïi-gia. Maøu 

xanh ñaäm laø duøng cho tuø-nhaân, baøy vai beân traùi laø bieåu-loä cho ngöôøi coù toäi. Baøy vai beân phaûi laø toû söï 

cung-kính ñoái vôùi baäc tröôûng thöôïng. Khi Phaät-Giaùo truyeàn ñeán Trung-Quoác vì caùc vò Vua quí-troïng 

caùc baäc ñao cao ñöùc-troïng neân ban kim-töû y (nhö Vua vaø hoaøng-toäc) khi toân leân haøng Quoác-Sö hay 

Taêng-Thoáng. Sau naày, nhöõng Taêng Khoâng Bieát Taøm-Quyù laïm-duïng thay y ñoû thaønh maøu vaøng ñeå töï 

khoe vôùi ñôøi laø mình cuõng ngang haøng vôùi Quoác-Sö! Rieát roài vì quaù troïng ‚Thaày‛ neân khoâng ai daùm 

noùi neân ñaõ thaønh thoùi quen, heå ‚Thaày‛ thì maëc y maøu vaøng, coù khi maëc aùo gaám, aùo luïa! Y maøu ñoû 25 

ñieàu (xöa laáy vaõi raùch nôi goø maõ keát laïi) maø caùc baäc Hoøa-Thöôïng, Thöôïng-Toïa, caùc ‚haøng toân-tuùc, 

giaùo-phaåm‛ vaãn thöôøng maëc trong caùc ngaøy leã lôùn, haù chaúng phaûi laø chöùng-côù phaåm-phuïc cuûa baäc 

chaân Sa-Moân ngaøy xöa ö? 

 

Pra
m N

gu
yen



30 
 

thöôøng, huûy-nhuïc ngöôøi xuaát-gia, caïo boû raâu toùc, maëc aùo ca-sa töùc laø khinh-

thöôøng, huûy-nhuïc taát-caû chö Phaät Theá-Toân trong ba ñôøi quaù-khöù, vò-lai, hieän- 

taïi. 

Do ñoù, ngöôøi coù trí-tueä chaùn sôï caùc khoå, öa thích mong caàu Nieát-Baøn an-

laïc Nhaân Thieân thì khoâng neân khinh-thöôøng, huûy-nhuïc ngöôøi boû tuïc xuaát-gia, 

caïo toùc, maëc ca-sa. 

Nhöõng vò Taêng khoâng bieát xaáu-hoå, phaù-huûy giôùi-caám, khoâng xöùng 

ñaùng laø baäc phaùp-khí cuûa Tam-Thöøa, töï mình ñaõ chaáp chaët caùc taø-kieán, cuõng 

hay laøm cho ngöôøi khaùc chaáp vaøo caùc taø-kieán, nghóa laø vì Vua Saùt-Ñeá-Lôïi 

hieàn-thieän, Baø-La-Moân hieàn-thieän, Teå-Quan hieàn-thieän, Cö-Só (Kulapati) hieàn-

thieän, Sa-Moân hieàn-thieän, Tröôûng-Giaû (Drhapati) hieàn-thieän, Phieät-Xaù (Vesa) 

hieàn-thieän, Thuù-Ñaït-La (Sudra) hieàn-thieän, hoaëc nam, hoaëc nöõ noùi caùc theá-gian 

khoâng coù cha, khoâng coù meï, cho ñeán khoâng coù nghieäp-thieän, khoâng coù nghieäp-

aùc, khoâng coù quaû-baùo, khoâng coù khaû-naêng chöùng-ñaéc Thaùnh-quaû, taát-caû caùc 

phaùp khoâng do nhaân maø sanh. 

Hoaëc chaáp Saéc-Giôùi laø thöôøng, khoâng bieán-hoaïi; hoaëc chaáp Voâ-Saéc Giôùi 

laø thöôøng, khoâng coù bieán-hoaïi; hoaëc chaáp ngoaïi-Ñaïo tu caùc phaùp khoå-haïnh 

ñöôïc roát-raùo thanh-tònh. 

Hoaëc chaáp chæ coù Thanh-Vaên thöøa ñöôïc roát- raùo thanh-tònh, chôù chaúng 

phaûi Duyeân-Giaùc Thöøa, cuõng chaúng phaûi Ñaïi-Thöøa. Ñoái vôùi Thanh-Vaên Thöøa 

thì tin-kính, khen-ngôïi, giaûng-thuyeát, chæ daïy, coøn ñoái vôùi Duyeân-Giaùc Thöøa vaø 

Ñaïi-Thöøa thì phæ-baùng, khinh-cheâ, laøm chöôùng-ngaïi, che-laáp khoâng cho löu-

thoâng roäng raõi. 

Hoaëc chaáp chæ coù Duyeân-Giaùc Thöøa ñöôïc roát-raùo thanh-tònh, chôù Thanh-

Vaên Thöøa, Ñaïi-Thöøa ñeàu khoâng ñöôïc. Ñoái vôùi Duyeân-Giaùc Thöøa thì tin-kính, 

khen-ngôïi, giaûng-thuyeát, chæ daïy, coøn ñoái-vôùi Thanh-Vaên Thöøa vaø Ñaïi-Thöøa thì 

phæ-baùng, khinh-cheâ, laøm chöôùng-ngaïi, che-laáp, khoâng laøm cho löu-thoâng roäng 

raõi. 
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Hoaëc chaáp chæ coù Ñaïi-Thöøa môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh, chôù Thanh-Vaên 

Thöøa, Duyeân-Giaùc Thöøa ñeàu khoâng ñöôïc. Ñoái vôùi phaùp Ñaïi-Thöøa, töï mình tin-

kính vaø daïy baûo ngöôøi khaùc tin-kính; töï mình cung-kính vaø daïy baûo ngöôøi khaùc 

cung-kính; töï mình khen-ngôïi vaø daïy baûo ngöôøi khaùc khen-ngôïi; töï mình ghi-

cheùp vaø baûo ngöôøi khaùc ghi-cheùp; töï mình ñoïc tuïng, daïy baûo ngöôøi khaùc ñoïc 

tuïng; töï mình laéng nghe, daïy baûo ngöôøi khaùc laéng nghe; töï mình tö-duy, daïy 

baûo ngöôøi khaùc tö-duy. 

Ñoái vôùi höõu-tình khaùc hoaëc laø baäc phaùp-khí, hoaëc chaúng phaûi laø baäc 

phaùp-khí ñeàu vì hoï giaûng-thuyeát, chæ daïy, giaûi-thích giaùo-nghóa phaùp Ñaïi-Thöøa 

thaâm-saâu vi-dieäu; coøn ñoái-vôùi Thanh-Vaên Thöøa vaø Duyeân-Giaùc Thöøa thì phæ-

baùng, khinh-cheâ, laøm chöôùng-ngaïi, che-laáp, khoâng laøm cho löu-thoâng roäng raõi; 

töï mình khoâng sanh loøng tin-kính, chöôùng-ngaïi ngöôøi khaùc sanh loøng tin; töï 

mình khoâng cung-kính, chöôùng-ngaïi ngöôøi khaùc cung-kính; töï mình khoâng khen-

ngôïi, chöôùng-ngaïi ngöôøi khaùc khen-ngôïi; töï mình khoâng ghi cheùp, chöôùng ngaïi 

ngöôøi khaùc ghi cheùp; töï mình khoâng ñoïc tuïng laéng nghe, suy-nghó, chöôùng-ngaïi 

ngöôøi khaùc ñoïc tuïng, laéng nghe, suy-nghó; khoâng öa giaûng-thuyeát, chæ daïy, giaûi-

thích giaùo-nghóa phaùp Tam-Thöøa. 

 Hoaëc chaáp chæ coù tu boá-thí (dana) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh 

chôù chaúng phaûi tu trì-giôùi, chaúng phaûi tu nhaãn-nhuïc, chaúng phaûi 

tu tinh-taán, chaúng phaûi tu thieàn-ñònh, chaúng phaûi tu tueä maø ñöôïc. 

 Hoaëc chaáp chæ coù tu caám-giôùi (sila) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh 

chôù chaúng phaûi tu boá-thí, chaúng phaûi tu nhaãn-nhuïc, chaúng phaûi tu 

tinh-taán, chaúng phaûi tu thieàn-ñònh, chaúng phaûi tu tueä maø ñöôïc. 

 Hoaëc chaáp chæ coù tu nhaãn-nhuïc (ksanti) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-

tònh, chôù chaúng phaûi tu boá-thí, chaúng phaûi tu trì-giôùi, chaúng phaûi 

tu nhaãn-nhuïc, chaúng phaûi tu tinh-taán, chaúng phaûi tu thieàn-ñònh, 

chaúng phaûi tu tueä maø ñöôïc. 
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 Hoaëc chaáp chæ coù tu tinh-taán (virya) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh, 

chôù chaúng phaûi tu boá-thí, chaúng phaûi tu trì-giôùi, chaúng phaûi tu 

nhaãn-nhuïc, chaúng phaûi tu thieàn-ñònh, chaúng phaûi tu tueä maø ñöôïc. 

 Hoaëc chaáp chæ coù tu thieàn-ñònh (dhyana: tònh-löï) môùi ñöôïc roát-

raùo thanh-tònh, chôù chaúng phaûi tu boá-thí, chaúng phaûi tu trì-giôùi, 

chaúng phaûi tu nhaãn-nhuïc, chaúng phaûi tu tinh-taán, chaúng phaûi tu 

tueä maø ñöôïc.  

 Hoaëc chaáp chæ coù tu tueä (prajna) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh chöù 

chaúng phaûi tu boá-thí, chaúng phaûi tu trì-giôùi, chaúng phaûi tu nhaãn-

nhuïc, chaúng phaûi tu tinh-taán, chaúng phaûi tu thieàn-ñònh maø ñöôïc. 

 Hoaëc chaáp chæ coù hoïc taäp caùc ngheà-nghieäp theá-gian (goàm trong 

nguõ-minh) môùi ñöôïc roát-raùo thanh-tònh. 

_______________________________________________ 

 

Tu moät Ñoä trong Luïc-Ñoä. Xem toân kinh Ñaïi Baùt-Nhaõ (600 quyeån), Trí-Ñoä Luaän, kinh Taâm-Ñòa 

Quaùn, Phaåm Ba-La-Maät-Ña. Luïc-Ñoä ñeå hieån baøy Caên-Baûn Trí (Mula-jnana), coøn boán Ñoä sau laø hieån-

baøy Haäu-Ñaéc Trí. Hoaøn-taát moät caùch vieân-maõn moät Ñoä laø nhaäp vaøo moät Ñòa cuûa Boà-Taùt, maõn Thaäp Ñoä 

laø chöùng ñaéc Ñeä Thaäp Phaùp-Vaân Ñòa. Chæ tu moät Ñoä laïi noùi laø ‚ñöôïc roát-raùo thanh-tònh‛ laø voïng-

thuyeát! 

Tu-taäp toaøn-theå Luïc-Ñoä coøn chöa theå goïi laø ‚ñöôïc roát-raùo thanh-tònh‛, phaûi duøng phaùp voâ-truï maø taäp 

haønh Luïc-Ñoä thì seõ ñöôïc Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà. Xem Vöông-kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Thaäp-Ñòa, ñeå 

bieát chö Ñaïi Boà-Taùt tu-taäp Thaäp Ba-La-Maät-Ña ra sao. Chöõ Caên-Baûn laø yù noùi ai cuõng coù khaû-naêng 

chöùng laáy Trí Phaät, hay noùi caùch khaùc laø taát-caû chuùng-sanh ñeàu coù Phaät-Taùnh boån-höõu, nhaän ra mau 

hay chaäm do caên-cô vaø haïnh-nghieäp cuûa mình. Bí-Maät Chaân-Ngoân coù phöông-chaâm vi-dieäu laø 

Trong baûn-lai dieän-muïc ta laø kim-cang (vajra) 

Ta laø Ñaïi Tyø-Loâ Giaù-Na Nhö-Lai 
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 Hoaëc chaáp raèng chæ coù tu caùc khoå-haïnh khoù laøm (1) nhö gieo mình 

vaøo nôi hieåm-trôû, laên vaøo ngoïn löûa, nhòn ñoùi ... môùi ñöôïc roát-raùo 

thanh-tònh. 

Naøy Thieän-nam töû! Tyø-Kheo phaù-giôùi laøm haïnh aùc naøy chaúng phaûi laø 

baäc phaùp-khí, duøng caùc thöù laøm meâ-hoaëc caùc höõu-tình, caùc baäc phaùp-khí hieàn-

thieän, laøm cho hoï chaáp vaøo taø-kieán. Do bò taø-kieán ñieân-ñaûo neân hoï phaù hoaïi 

Vua Saùt-Ñeá-Lôïi hieàn-thieän, Baø-La-Moân hieàn-thieän, Teå-Quan hieàn-thieän, Cö-Só 

(Kulapati) hieàn-thieän, Sa-Moân hieàn-thieän, Tröôûng-Giaû (Drhapati) hieàn-thieän, 

Phieät-Xaù (Vesa) hieàn- thieän, Thuù-Ñaït-La (Sudra) hieàn-thieän, hoaëc nam hoaëc nöõ 

coù loøng tin, giôùi, vaên, xaû, tueä thanh-tònh, chuyeån caùc vò Vua Saùt-Ñeá-Lôïi hieàn-

thieän, Baø-La-Moân hieàn-thieän, Teå-Quan hieàn-thieän, Cö-Só (Kulapati) hieàn-thieän, 

Sa-Moân hieàn-thieän, Tröôûng-Giaû (Drhapati) hieàn-thieän, Phieät-Xaù (Vesa) hieàn-

thieän, Thuù-Ñaït-La (Sudra) hieàn-thieän thaønh ñaùm Chieân-Ñaø-La. Tyø-Kheo phaù-

giôùi vaø Vua Saùt-Ñeá-Lôïi Chieân-Ñaø-La naøy chaúng phaûi laø baäc phaùp-khí; Thaày vaø 

ñeä-töû ñeàu maát thieän-caên, cho ñeán seõ ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

Naøy Thieän-nam töû! Nhö thaây cheát sình-tröôùng, hoâi thoái, nhöõng ngöôøi 

ñeán gaàn ñeàu bò muøi hoâi xoâng nhieãm vaøo, tuøy theo choã tieáp-xuùc vôùi töû-thi hoâi 

thoái maø bò muøi hoâi xoâng nhieãm; cuõng vaäy, Vua Saùt-Ñeá-Lôïi hieàn-t hieän, Baø-La- 

_____________________________________________ 

(1) Trong taát-caû thöù khoå-haïnh thì xaû boû hai thöù voïng chaáp: ngaõ-chaáp vaø phaùp chaáp laø vua 

trong caùc thöù khoå-haïnh. Neáu coøn hai moùn naày thì quyeát khoâng bao giôø ñöôïc thanh-tònh. 

Thuû ngaõ laø baát tònh, xaõ ngaõ laø thanh tònh. 

Nhôn phaùp voâ ngaõ laø Phaät gia thanh tònh thuyeát 

Toân kinh Laêng-Giaø Taâm-AÁn, trang 234, noùi: 

Kheùo bieát hai voâ-ngaõ (nhaân vaø phaùp) 

Hai chöôùng phieàn-naõo ñoaïn (hoaëc-chöôùng vaø trí-chöôùng) 

Haèng lìa hai thöù töû (phaàn ñoaïn vaø bieán-dòch) 

AÁy goïi laø Trí-Giaùc Phaät. 
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Moân hieàn-thieän, Teå-Quan hieàn-thieän, Cö-Só (Kulapati) hieàn-thieän, Sa-

Moân hieàn-thieän, Tröôûng-Giaû (Drhapati) hieàn-thieän, Phieät-Xaù(Vesa) hieàn-thieän, 

Thuù-Ñaït-La (Sudra) hieàn-thieän, hoaëc nam hoaëc nöõ tuøy theo thaân-caän Tyø-Kheo 

phaù-giôùi laøm haïnh xaáu aùc, chaúng phaûi laø baäc phaùp-khí, hoaëc giao-du, hoaëc ôû 

chung, hoaëc cuøng laøm vieäc tuøy theo ñoù maø bò muøi hoâi aùc-kieán xoâng nhieãm. Nhö 

vaäy, ñieàu ñoù laøm cho Vua Saùt-Ñeá-Lôïi hieàn-thieän, Baø-La-Moân hieàn-thieän, Teå-

Quan hieàn-thieän, Cö-Só hieàn-thieän, Sa-Moân hieàn-thieän, Tröôûng-Giaû hieàn-thieän, 

Phieät-Xaù hieàn-thieän, Thuù-Ñaït-La hieàn-thieän, hoaëc nam hoaëc nöõ thoái lui loøng 

tin, giôùi, vaên, xaû, tueä thanh-tònh thaønh Chieân-Ñaø-La; Thaày vaø ñeä- töû ñeàu ñoaïn 

maát thieän-caên cho ñeán ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

Naøy Thieän-nam töû! OÂng xem caùc vò Vua Saùt-Ñeá-Lôïi vaø voâ-löôïng höõu-

tình naøy thaân-caän nhöõng ngöôøi phaù-giôùi, laøm vieäc xaáu aùc, chaúng phaûi laø baäc 

phaùp-khí, ôû trong Taêng seõ boû maát taát-caû nhöõng phaùp laønh ñaõ coù, cho ñeán seõ ñoïa 

vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. Vì vaäy, muoán ñöôïc sanh Thieân, chöùng quaû Nieát-Baøn an-

vui thuø-thaéng ñeàu phaûi thaân-caän phuïng-söï, cuùng-döôøng caùc vò Sa-Moân Thaéng-

Ñaïo, thöa hoûi, laéng nghe giaùo-phaùp Tam-Thöøa, hoaëc mong caàu Sa-Moân Thò-

Ñaïo, Maïng-Ñaïo. 

Neáu khoâng gaëp ba haïng Sa-Moân naøy thì mong caàu Sa-Moân OÂ-Ñaïo. Tuy 

haïng Sa-Moân naøy phaù-giôùi maø coù chaùnh-kieán, ñaày-ñuû yù-laïc vaø gia-haïnh nhöng 

vaãn phaûi ñeán thaân-caän phuïng-söï, cuùng-döôøng, thöa hoûi, laéng nghe giaùo-phaùp 

Tam-Thöøa. 

Khoâng neân thaân-caän, phuïng-söï, cuùng-döôøng ngöôøi coù gia-haïnh, yù-laïc, 

kieán-hoaïi. Tuy haïng Sa-Moân kia giôùi hoaïi maø khoâng coù taø kieán, ñaày-ñuû yù-laïc, 

gia-haïnh, chaùnh-kieán neân vaãn ñeán thöa hoûi, laéng nghe phaùp Tam-Thöøa maø 

khoâng neân khinh-cheâ; tuøy theo yù-thích phaùt-nguyeän tinh-taán hoïc moät trong 

Tam-Thöøa, khoâng khinh-cheâ caùc Thöøa khaùc. Neáu ngöôøi naøo khinh-cheâ moät 

Thöøa cho ñeán moät baøi tuïng trong Tam-Thöøa thì khoâng neân thaân-caän, giao-tieáp, 
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hoaëc cuøng ôû chung, cuøng laøm vieäc. Neáu thaân-caän hoaëc giao-tieáp, cuøng ôû chung, 

cuøng laøm vieäc, quyeát-ñònh ñeàu seõ ñoïa Ñòa-Nguïc Voâ-Giaùn. 

Naøy Thieän-nam töû! Vì vaäy, neáu ngöôøi naøo muoán nöông theo moät trong 

Tam-Thöøa ñeå mong caàu ra khoûi sanh-töû (samsara), nhaøm chaùn ñau-khoå, öa-

thích an-laïc thì neân nöông vaøo chaùnh-phaùp cuûa Nhö-Lai giaûngthuyeát, hoaëc 

nöông vaøo chaùnh-phaùp giaûng-thuyeát cuûa Thanh-Vaên Thöøa, hoaëc nöông vaøo 

chaùnh-phaùp giaûng-thuyeát cuûa Duyeân-Giaùc Thöøa, hoaëc nöông vaøo chaùnh-phaùp 

giaûng-thuyeát cuûa Ñaïi-Thöøa vaø coù loøng tin kính saâu roäng, chôù sanh taâm phæ-

baùng, laøm chöôùng-ngaïi, che-môø cho ñeán moät baøi tuïng maø phaûi thöôøng neân 

cung-kính ñoïc tuïng, laéng nghe giaùo-phaùp, neân phaùt nguïyeän chaân-chaùnh, kieân-

coá, mong caàu chöùng-ñaéc. (1) 

Neáu ai tuøy theo phæ-baùng moät phaùp naøo trong Tam-Thöøa thì khoâng neân ôû 

chung cho ñeán moät ñeâm, khoâng neân thaân-caän thöa hoûi giaùo-phaùp. Caùc höõu-tình 

naøo phæ-baùng moät trong Tam-Thöøa, hoaëc laø thaân-caän ngöôøi phæ-baùng Tam-

Thöøa, thöa hoûi, laõnh-thoï, do nhaân-duyeân ñoù chaéc-chaén seõ ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc Voâ-

Giaùn, chòu khoå naõo lôùn khoâng coù thôøi kyø ra khoûi. 

_______________________________________________ 

(1) Nhöõng ngöôøi tu Thieàn ngaøy nay thöôøng vöôùng phaûi caùi beänh voïng-chaáp. Hoï chuû-tröông raèng khoâng 

caàn phaûi mong caàu chöùng-ñaéc vì nhö vaäy laø treä-töôùng, laø tröôùc-töôùng, laø coøn tham muoán. Noùi thì nghe 

raát hay, nhöng thöû hoûi nhöõng keû ngu-si naày ñaõ chöùng ñeán caûnh-giôùi toái-cao cuûa hoï laø Khoâng Tam-

Muoäi hay Voâ-Töôùng Tam-Muoäi chöa? Maø daùm chæ-trích ngöôøi tu theo ñöôøng loái Dieäu-Höõu vôùi chaùnh-

nhaân nhö vaäy! 

Toân kinh Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát vieát: Boà-Taùt Thieän-Nhaõn noùi: ‚‘Nhöùt-töôùng (ekalaksana),’ ‘Voâ-

töôùng (alaksana)’ laø hai. Neáu bieát nhöùt-töôùng töùc laø voâ-töôùng, cuõng khoâng chaáp voâ-töôùng maø vaøo bình-

ñaúng (samata), ñoù laø vaøo Phaùp-Moân Baát-Nhò.‛ Haõy ñaït ñeán trình-ñoä taâm-linh naày ñi thì coù theå giaûng 

noùi thieân-haï chaáp-töôùng, mong caàu. Baèng khoâng, chæ e lôøi noùi cao taän trôøi xanh maø hoïc-haïnh thì coøn aån 

saâu trong loøng ñaát, roát roài phaûi mang toäi phæ-baùng nhaân-quaû vaø chaùnh-phaùp cuûa Nhö-Lai, ñaõ toån mình 

laïi haïi ngöôøi. Ñau-ñôùn laém thay! 
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TU-VIEÄN MOÄT VAØI NGÖÔØI 

 

Boán loïai Taêng ñaõ noùi qua nhö vaäy, baäc trí-giaû neân phuïng thôø loïai Taêng naøo? 

Hieän nay, chuøa chieàn treân xöù Hoa-Kyø naày moïc leân raát nhieàu, phaàn ñoâng laø caûnh ‚nhöùt 

töï nhöùt sö‛, ‚cha truyeàn con noái‛, ‚thaø laøm ñaàu voi chôù khoâng laøm ñuoâi gaø‛ vaø haønh-vi ‚ñoäc 

taøi ñoäc ñoùan‛. Moät soá ñoâng nhöõng ngöôøi nam vaø nöõ treû tuoåi ñöôïc ca ùc vò ‚Thaày‛ hay nhöõng vò 

töï xöng laø ‚Hoøa-Thöôïng‛, v.v... baûo-laõnh qua theo dieän ‚Laøm Vieäc Toân-Giaùo‛ (Religious 

Worker/Mission, form I-129, sau ñoù seõ ñöôïc caáp R1-Visa), coù giaù-trò taïm-truù laø 3 naêm; nhöng, 

haàu nhö laø raát ít coù Thaày/Coâ treû naøo trôû veà Vieät-Nam sau 3 naêm! 

Form I-129 coù theå download ñeå xem taïi, 

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnext

oid=f56e4154d7b3d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010

VgnVCM10000045f3d6a1RCRD 

Coù ñieàu ñaùng ôû ñaây laø thoâng-thöôøng moät ngöôøi xin ñi du-lòch töø Vieät-Nam sang Hoa-

Kyø phaûi coù soá tuoåi laø 55 hoaëc cao hôn vaø phaûi ñoùng tieàn ‚daèn chaân‛ raát cao, neáu khoâng trôû veà 

thì maát saïch.  

Nhö vaäy, nhöõng Thaày/Coâ treû naày thaät ra thuoäc vaøo thaønh-phaàn naøo trong xaõ-hoäi Vieät-

Nam?  

Vieäc lôïi-duïng danh-nghóa “laøm vieäc cho toân-giaùo” raát thònh-haønh. Coù bao nhieâu 

Thaày/Coâ treû vaãn coøn ôû vôùi quí Thaày/Hoøa-Thöôïng ñaõ baûo-laõnh hoï qua? 

Moät soá Thaày/Coâ trôû thaønh caùc con buoân chuyeân-nghieäp. Moät soá khaùc haønh ngheà moùng 

tay, v.v... Moät soá nöõa thoâng-minh hôn thì vaøo caùc tröôøng Ñaïi-Hoïc Coäng-Ñoàng hay Ñaïi-Hoïc 

danh tieáng ñeå hoïc vaø kieám caùi baèng caáp ‚thuû chaân‛, vieän côù laø ‚hoïc cho bieát ñeå giaûng daïy cho 
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ngöôøi AÂu-Myõ‛! Thöïc chaát laø hoï chôø cô-hoäi ‚ta-ru‛ (danh-töø cuûa chö ‚Taêng‛ söû-duïng, boû Chuøa, 

cöôùi vôï/laáy choàng)! Tieàn hoïc-phí thì Chuøa lo, Phaät-töû chung goùp, hoaëc töø caùc thuøng Phöôùc 

Söông, thuøng Cuùng-Döôøng Tam-Baûo (nhö vaäy, coù phaûi laø laáy troäm vaät cuûa Tam-Baûo chaêng?), 

aên maëc laùng boùng, giaøy da noåi tieáng, aùo khoùat hieäu tröù danh, ñi xe hôi môùi, moùng tay moùng 

chaân caét kheùo, troøn ñeïp, soáng ñôøi raát xa-hoa, xa-xæ, an-nhaøn, thaûnh-thôi. Thöû hoûi con chaùu quí 

Phaät-töû kia coù ñöôïc öu-ñaõi nhö vaäy khoâng?  

Haàu heát chö Taêng/Ni ñeàu coù moät soá tieàn laøm ‚cuûa rieâng‛. Thay vì ñem soá tieàn naày ñeå 

laøm vieäc cho Tam-Baûo, phuïc vuï chuùng-sanh, thì phaàn lôùn gôûi veà cho ‚thaân nhaân‛ ôû Vieät-Nam!  

Caùc Thaày/Coâ treû khi ‚nhaän‛ chuøa nhoû thì hoï muoán xaây caát to roäng ra, phí-toån treân baïc 

trieäu ñoâ-la; maø kyø thöïc, haøng trieäu ñoâ-la ñoái vôùi nhöõng Thaày/Coâ treû naày khoâng phaûi laø vaán-ñeà! 

Moät phaàn teä-naïn naày laø caùc vò Thaày/Hoøa-Thöôïng kia khoâng baûo-laõnh nhöõng baäc Cao- 

Taêng qua ñeå ‚truyeàn-baù‛ Phaät-Phaùp, maø chæ baûo-laõnh nhöõng ngöôøi ñoàng queâ, ñoàng xöù, baø con 

sang!  Baây giôø, coù than-van cuõng ñaõ lôû roài! 

Coù leõ nhöõng vò Thaày/Hoøa-Thöôïng kia e-sôï caùc baäc Cao-Taêng seõ phoûng tay treân cuûa 

mình? Thaät ra, caùc baäc Cao-Taêng phaàn ñoâng laø nhöõng baäc aån-daät treân nuùi, trong röøng saâu ñeå töû 

coâng-phu maø NHÖ THAÄT TRI TÖÏ TAÂM. Chö vò ñaõ quen vôùi muøi vò cuûa ñoàng queâ hay nuùi 

röøng, chôù khoâng quen vôùi muøi vò ñoàng tieàn vaø söï cung-phuïng cuûa ngöôøi khaùc. Vì sao? Vì chö vò 

thöïc-haønh theo, 

    Boà-Taùt (Bodhisattva: Baäc coù Ñaïi Taâm) sôï NHAÂN 

Chuùng-sanh (keû bò nghieäp-löïc troùi buoäc) sôï QUAÛ. 

 

Boà-Taùt moät khi thoï giôùi luaät thì trì giôùi tinh-nghieâm, tröø phi vì cöùu-ñoä chuùng-sanh thì 

hieän vieäc phi-Ñaïo ñeå haønh Phaät-söï. Vì vaäy baäc thöôïng ñöùc thì baát ñöùc coøn haï ñöùc thì chaáp ñöùc. 

Ngöôøi tu haønh cao thì coù theå ñoái vôùi giôùi luaät coù theå töï-taïi: khai, giaù, trì, phaïm. Tuy nhieân, khi 

haønh phi-Ñaïo Boà-Taùt luoân töï quôû-traùch chính baûn-thaân mình vaø khuyeân chuùng-sanh khoâng neân 

laøm theo, vì sao? Vì Boà-Taùt bieát raèng neáu phaïm luaät-nghi aét seõ bò sa-ñoïa vaøo AÙc Ñaïo. Coøn 
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phaøm-phu thì phaïm luaät-nghi thöôøng duøng ñuû moïi caùch ñeå töï baøo-chöõa cho vieäc sai traùi cuûa 

mình! Ñeán khi nghieäp döùt duyeân tan, maïng caên hö-hoïai, khoâng coøn giöõ ñöôïc, thì phaûi laõnh 

haäu-quaû buùa rìu cuûa vieäc mình laøm, khi coøn sanh tieàn. Cho duø coù muoán traùnh, traùnh cuõng 

khoâng xong! 

 

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 

(quyeån taùm) 

 

Lại nữa A Nan! Nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, phỉ báng Niết 

Bàn và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp bị đốt cháy, sau khi đền tội xong, thọ các hình 

quỷ. 

Nếu ở nơi bản nhân,  

 do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, gặp vật thành hình, gọi là Quái 

Quỷ;  

 do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió thành hình, gọi là Bạt Quỷ;  

 do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là Mỵ Quỷ;  

 do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc 

Quỷ;  

 do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội xong, gặp kẻ thù vận suy thành hình, 

gọi là Lệ Quỷ;  

 do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ;  

 do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là Yểm Quỷ;  

 do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong, gặp tinh linh thành hình, gọi là Võng 

Lượng Quỷ;  

 do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là Dịch Sử 

Quỷ;  

 do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, gặp con người thành hình, gọi là 

Truyền Tống Quỷ. 
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A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm 

quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả, nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì 

nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả. 

Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi 

thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa. 

 Loài quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 

loài chim kêu.  

 Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 

cửu trưng (loài dự báo điềm xấu như chim cú, quạ...)  

 Mỵ quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 

chồn. 

 Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 

độc hại. 

 Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 

loài giun sán. 

 Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài 

gia súc. 

 Yểm quỷ theo u-ẩn, khi u-ẩn tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 

loài tằm, cừu, cung cấp đồ mặc. 

 Võng Lượng Quỷ theo tinh linh, khi tinh tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần 

nhiều làm loài chim mùa. 

 Dịch Sử Quỷ theo linh hiển, khi linh diệt báo hết, sanh nơi thế gian, phần 

nhiều làm loài hưu trưng (loài dự báo điềm tốt như phụng, lân). 

 Truyền Tống Quỷ theo người, khi người chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần 

nhiều làm loài tùng phục bên người như chó, mèo. 

 A Nan! Loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sanh vào loài súc, đền trả nợ xưa, ấy 

cũng là do vọng nghiệp chiêu cảm; nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì các vọng duyên này, vốn 

chẳng có gì cả. 

   

Laïi nöõa, Boà-Taùt vì sôï NHAÂN, ôû ñaây NHAÂN laø khoâng tieâu ñöôïc söï cuùng-döôøng! Duy chæ 

coù ba baäc… tieâu ñöôïc söï cuùng-döôøng maø thoâi. Ñoù laø  
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1. A-la-haùn (Arahat), baäc ñaõ hoøan toøan xaû boû Ngaõ Chaáp, soáng thôøi Phaät taïi theá, thöôøng 

quaùn Khoå, Khoâng, Voâ-Thöôøng, Voâ-Ngaõ, Töù Ñeá, Baùt Chaùnh Ñaïo, Thaäp Nhò Nhôn 

Duyeân maø thaønh Ñaïo Thanh-vaên; tuy nhieân, baäc naày vaãn coøn vöôùng phaûi Phaùp-

chaáùp töùc Lyù-Chöôùng, chöa roát-raùo thaønh Phaät; 

2. Ñoäc Giaùc (Pratyekabuddha), Baäc hoøan toøan xaõ boû Ngaõ-Chaáp, soáng trong ñôøi khoâng 

coù Phaät xuaát-theá, quaùn Thaäp Nhò Nhôn Duyeân maø thaønh Ñaïo Bích-Chi Phaät; tuy 

nhieân, baäc naày vaãn coøn vöôùng phaûi Phaùp-chaáùp töùc Lyù-Chöôùng, chöa roát-raùo thaønh 

Phaät; 

3.  Phaät (Boà-Taùt Thaäp Ñòa trôû leân, hoøan-maõn Thaäp Ba-La-Maät vaø Phoå-Hieàn Haïnh-

Nguyeän Vöông))  

Do lyù do naày, ngöôøi tu haønh chaân-chaùnh theo Phaät-Phaùp thöôøng haønh Boá-Thí ñeå ñaït 

ñeán Boá-Thí Ba-La-Maät, deïp tröø Ngaõ Chaáp vaø Phaùp Chaáp, chôù ít khi nhaän cuûa cuùng-thí. Ñaây laø 

söï khaùc bieät giöõa ngöôøi Phaät-töû ñuùng nghóa vaø keû phaøm-phu.   

Ñeä Nhöùt Ñòa (coøn goïi laø Sô Hoan-Hyû Ñòa) Boà-Taùt haønh Boá-Thí coù theå xem nôi vöông 

kinh Hoa-Nghieâm (Avatamsaka-sutra), Phaåm Thaäp Ñòa, vaø caùc toân kinh khaùc. 

Boà Taùt naøy neáu muoán boû nhaø ñeå sieâng tu Phaät phaùp, lieàn coù theå boû 

nhaø, vôï con, nguõ duïc, vaøo nhaø Nhö Lai xuaát gia hoïc Ñaïo.  

Ñaõ xuaát gia roài thôøi tinh taán tu haønh, trong khoaûng moät nieäm ñöôïc traêm 

(100) Tam-muoäi (Samadhi), ñöôïc thaáy traêm (100) ñöùc Phaät, bieát thaàn-löïc cuûa 

traêm ñöùc Phaät, coù theå chaán ñoäng theá giôùi cuûa traêm ñöùc Phaät, coù theå qua theá giôùi 

cuûa traêm ñöùc Phaät, coù theå chieáu theá giôùi cuûa traêm ñöùc Phaät, coù theå giaùo hoùa 

chuùng sanh trong traêm theá giôùi, coù theå truï thoï traêm kieáp (kalpa), coù theå bieát 

nhöõng vieäc ñaõ qua vaø seõ tôùi trong traêm kieáp, coù theå vaøo traêm phaùp moân, coù theå 

thò hieän traêm (100) thaân, ôû moãi thaân coù theå thò hieän traêm vò Boà Taùt laøm quyeán 

thuoäc.  
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Neáu duøng nguyeän löïc thuø thaéng cuûa Boà Taùt töï taïi thò hieän hôn nôi soá 

treân ñaây, thôøi caû traêm kieáp ngaøn kieáp, nhaãn ñeán traêm ngaøn öùc na-do-tha kieáp 

cuõng chaúng tính bieát ñöôïc. 

 

Toân kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa, Phaåm Töïa cuõng coù vieát, veà vieäc Boá-Thí, 

Tôi thấy ở cõi kia  

Có hằng-sa Bồ-Tát  

Dùng các món nhân duyên  

Mà cầu chứng Phật đạo.  

Hoặc có vị bố-thí  

Vàng, bạc, ngọc, san-hô,  

Chơn châu, ngọc như-ý,  

Ngọc xa-cừ mã-não,  

Kim-cương các trân-bửu  

Cùng tôi tớ, xe cộ  

Kiệu, cán chưng châu báu  

Vui vẻ đem bố thí  

Hồi hướng về Phật đạo  

Nguyện được chứng thừa ấy  

Bậïc nhất của ba cõi  

Các Phật hằng khen ngợi.  

Hoặc có vị Bồ-Tát  

Xe tứ mã xe báu  

Bao lơn che tàn đẹp  

Trau tria dùng bố thí.  

Lại thấy có Bồ-Tát  

Bố thí cả vợ con  

Thân thịt cùng tay chân  

Để cầu vô thượng đạo.  
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Lại thấy có Bồ-Tát  

Đầu, mắt và thân thể  

Đều ưa vui thí cho  

Để cầu trí tuệ Phật  

Ngài Văn-Thù Sư Lợi!  

Ta thấy các Quốc-vương  

Qua đến chỗ của Phật  

Thưa hỏi đạo vô thượng  

Bèn bỏ nước vui vẻ  

Cung điện cả thần thiếp  

Cạo sạch râu lẫn tóc  

Mà mặc y pháp phục.  

Hoặc lại thấy Bồ-Tát  

Mà hiện làm Tỳ-kheo  

Một mình ở vắng vẻ  

Ưa vui tụng kinh điển  

Cũng thấy có Bồ-Tát  

Dõng mãnh và tinh tấn  

Vào ở nơi thâm sơn  

Suy xét mối Phật đạo  

Và thấy bậc ly dục  

Thường ở chỗ không nhàn  

Sâu tu các thiền định  

Được năm món thần thông  

Và thấy vị Bồ-Tát  

Chắp tay trụ thiền định  

Dùng ngàn muôn bài kệ  

Khen ngợi các Pháp-vương  

Lại thấy có Bồ-Tát  

Trí sâu chí bền chắc  

Hay hỏi các đức Phật  
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Nghe rồi đều thọï trì.  

Lại thấy hàng Phật tử  

Định huệ trọn đầy đủ  

Dùng vô lượng tỉ dụ  

Vì chúng mà giảng pháp  

Vui ưa nói các pháp  

Dạy bảo các Bồ-Tát  

Phá dẹp chúng binh ma  

Mà đánh rền trống pháp  

Cùng thấy vị Bồ-Tát  

Vắng bặt yên lặng ngồi  

Trời, rồng đều cung-kính  

Chẳng lấy đó làm mừng,  

Và thấy có Bồ-Tát  

Ở rừng phóng hào quang  

Cứu khổ chốn địa ngục  

Khiến đều vào Phật đạo.  

Lại thấy hàng Phật tử  

Chưa từng có ngủ nghỉ  

Kinh hành ở trong rừng  

Siêng năng cầu Phật đạo  

Cũng thấy đủ giới đức  

Uy nghi không thiếu sót  

Lòng sạch như bảo châu  

Để cầu chứng Phật đạo.  

Và thấy hàng Phật tử  

Trụ vào sức nhẫn nhục  

Bị kẻ tăng-thượng-mạn  

Mắng rủa cùng đánh đập  

Thảy đều hay nhẫn được  

Để cầu chứng Phật đạo  
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Lại thấy có Bồ-Tát  

Xa rời sự chơi cười  

Và quyến thuộc ngu si  

Ưa gần gũi người trí  

Chuyên tâm trừ loạn động  

Nhiếp niệm ở núi rừng  

Trải ức nghìn muôn năm  

Để cầu được Phật đạo.  
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CUÙNG CHUØA BEÂN VIEÄT-NAM 

 

 Moät soá ñoâng Phaät-töû thaáy caûnh traùi tai gay maét treân thì muoán veà Vieät-Nam hay AÁn-Ñoä 

ñeå laøm vieäc töø-thieän‛. Töø thieän thì seõ ñöôïc phöô ùc höôûng söï giaøu sang. Neáu tieàn-baïc do söï 

löôøng-laän, hay töø nhöõng haønh-vi baát löông nhö troäm cöôùp, tham-nhuõng, giao dòch coå-phieáu tay 

trong, ñoäi giaù coå-phieáu, röûa tieàn, v.v... maø coù, roài ñem ñi laøm vieäc töø-thieän ñeå caàu danh laáy 

tieáng thì tuy bò ñoïa vaøo haøng suùc-sanh hay quyû-thaàn cuõng ñöôïc höôõng nhôø phöôùc lay vôùi chuû. 

 Tònh-taøi laø tieàn baïc do chaùnh-nghieäp (xem Baùt Chaùnh Ñaïo) mang ñeán khi cuùng-döôøng 

hoaëc boá-thí (taøi vaø phaùp) seõ chieâu-caûm phöôùc-baùo Nhaân Thieân thuø-thaéng, neáu coù taám loøng 

khoâng mong baùo ñaùp, vaø bieát caùch hoài-höôùng veà Ñaïo-quaû Voâ-Thöôïng Boà-Ñeà thì phöôùc haûi voâ-

bieân phöôùc haø voâ-taän, Ngöôøi Trôøi khoâng theà suy-löôøng ñöôïc.  

 Theo kinh-nghieäm cuûa baûn-thaân thì chuøa ôû Vieät Nam coù hai thaønh phaàn roõ-reät laø 

1. thaønh phaàn ñöôïc nhaø-nöôùc uûng-hoä vôùi moät soá ñoâng Thaày/Coâ thöøa-sai cuûa nhaø caàm-

quyeàn hoå trôï. 

2. Thaønh phaàn töï sanh töï dieät. 

Baây giôø, Maït-Nhaân xin noùi sô qua veà thaønh phaàn thöù hai tröôùc. Thaønh phaàn töï sanh töï 

dieät laø nhöõng ngöôøi tu-haønh ôû trong caùc ngoâi chuøa laøng muïc naùt, hoang taøn, cuû xöa, thöôøng laø  

ôû vuøng caùch xa vôùi thaønh-thò.  

ÔÛ caùc nôi ñoù, caùi aên coøn khoâng coù ñöôïc nhöõng ngaøy sung-tuùc, huoáng laø chuøa ñeïp, Phaät 

xinh! Tuy nhieân, phaàn nhieàu ngöôøi tu coù loøng chí-thaønh vaøo vieäc thieàn quaùn vaø nieäm hoàng 

danh muoân ñöùc cuûa Phaät. Hoï bieát an-phaän thuû thöôøng. Raát tieác! Vì quaù ngheøo cho neân nhöõng 

ngöôøi tu naày khoâng coù kinh-ñieån ñeå nghieân-cöùu, vaû laïi hoï phaûi lo laøm luïng ñeå cho qua ngaøy 

ñoïan thaùng! Moät giaï gaïo, moät vaøi caân ñöôøng, moät ít muoái vaø chuùt tieàn mua rau caûi, nhang ñeøn 

cuùng Phaät ñoái vôùi hoï raát laø ‚quí baùu laém thí-chuû ôi!‛ Caùc vò sö hay ni ôû ñaây khoâng heà coù danh 
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xöng laø Thöôïng-Toïa, Hoøa-Thöôïng, Ni-Sö, Sö Baø, Truï-Trì hay Vieän-Chuû ... hoï chæ laø ngöôøi 

nöông cöûa Phaät, laùnh traàn ai, hy-caàu sau khi maõn baùo-thaân naày lieàn boû Ta-Baø sanh sang cöïc-

Laïc.  

Moät phaàn nöõa, chö Phaät-töû ôû gaàn caùc chuøa naày cuõng khoâng coù maáy ai ñöôïc dö-daõ ñeå 

laøm vieäc cuùng-döôøng hay boá-thí. Thöôøng thì hoï ñi chuøa lôùn hôn vaøo nhöõng dòp coù leã hoäi ñeå laøm 

coâng-quaû vaø cuùng-döôøng caàu mong coù theå vì vaäy maø ‚nhôø phöôùc nhôø ñöùc cuûa Thöôïng-

Toïa/Hoøa Thöôïng maø thay ñoåi vaän maïng‛.  Hoï chuû-tröông raèng nhöõng vò Thaày/Coâ maëc aùo gaám, 

aùo saïch ñeïp laø ngöôøi coù phöôùc laø baäc tu chaân-chaùnh neân coù nhieàu ngöôøi uûng-hoä. Nhöng than 

oâi, hoï nhaän ñöôïc gì töø nhöõng vò naày? 

Maït-Nhaân coù nhôø ngöôøi ñi cuùng-döôøng caùc chuøa ôû vuøng saâu, mua boâng hoa, traùi caây,  

gaïo, neáp, muoái, ñöôøng, deùp, chieáu, v.v... taïi ñòa-phöông. Khi coù ngöôøi hoûi thì chæ-daãn hoï neân  

ñem boâng hoa, traùi caây, moät vaøi lít neáp, lít gaïo, v.v ... maø mình coù ñeán chuøa ñeå ñoùng goùp cho 

caùc ngaøy vía Phaät, Boà-Taùt maø gaây chuùt caên-laønh. Laàn hoài hoï töï bieát tu-taäp theo hoài naøo khoâng 

hay khoâng bieát. Hieän nay, nhieàu chuøa ñaõ coù Phaät-töû ñeán giuùp söûa-sang vaø trôï giuùp gaùnh nöôùc, 

böûa cuõi. Coù ñieàu ñaùng quí laø, tröôùc ñaây vaøi naêm ít ngöôøi chòu thoï giôùi, vì hoï sôï phaïm giôùi! Hoï 

chæ bieát chaêm lo nieäm Phaät maø khoâng hieåu taàm quan-troïng cuûa giôùi-luaät. Vì vaäy, Maït-Nhaân 

thöông cho caûnh ‚coâi-cuùt‛, ‚bô-vô‛, ‚laïc-loøai‛ cuûa haøng Phaät-töû naày, treân khoâng thaày truyeàn, 

döôùi khoâng ai naâng ñôû, neân soïan vaø cuøng gia-quyeán laøm phaùp-thí caùc quyeån Trì Danh Nieäm 

Phaät Coù Chaéc Chaén Ñöôïc Vaõng Sanh Khoâng? Chuù-thích sô vaø dòch thuaät kinh Kim Quang 

Minh Toái Thaéng Vöông, Kinh Cöïc-Laïc Chuù-Giaûi, vaø moät soá saùch khaùc nhö Cheát: Con 

Ñöôøng Daãn Ñeán Söï Giaùc-Ngoä Vieân Maõn, Phaùp-Thöùc Tu-Haønh Moãi Ngaøy, Chaân-Dung 

Phuï-Nöõ Theá Kyû XXI, Thaân Phaän Con Ngöôøi (xem pramnguyen.com)...  

Coù chuøa ngaøy nay ñaõ coù ngöôøi thoï giôùi Boà-Taùt;ï ñoâng nhöùt laø 30 vò, Maït-Nhaân vaø gia-

quyeán cuõng coù aâm-thaàm hyû-cuùng boà-ñoøan, aùo-traøng, chö toân kinh Phaïm-Voõng, Döôïc-Sö, Ñòa-

Taïng vaø moät soá kinh saùch do mình dòch thuaät ñeå taïo thuaän duyeân cho chö Phaät trong töông-lai 

coù cô-hoäi hoïc Ñaïo vaø haønh Ñaïo.  

Pra
m N

gu
yen



47 
 

Thaønh phaàn chuøa chieàn ñöôïc nhaø nöôùc uûng-hoä, hoaëc Thaày/Coâ (ôû ñaây Maït-Nhaân khoâng 

muoán duøng nhöõng danh töø dao to buùa lôùn nhö Thöôïng-Toïa vaø Hoøa-Thöôïng vì ñoù chæ laø saùo 

ngöõ) thöøa sai cuûa nhaø caàm-quyeàn, thöôøng laø chuøa raát huøng-vó, traùng-leä ñeå thu huùt khaùch haønh- 

höông, du-lòch.  

Coâng taâm maø noùi thì moät khi chuøa laø trung-taâm du-lòch thì chuøa khoâng phaûi laø nôi tu-taäp 

thaät söï cuûa chö vò xuaát-gia. Söï cuùng-döôøng Taêng/Ni hay ñeå tieàn vaøo caùc thuøng phöôùc-söông 

hay coøn goïi laø thuøng phöôùc-ñieàn (ñeå töø trong chaùnh-ñieän ra ñeán taän ngoøai coång) cuûa caùc Phaät-

töû thuaàn-thaønh coù yù-nghóa gì vaø phoûng coù ích chi? Coù chaêng thì chæ laø phöôùc-baùo cuûa choán 

sanh-töû luaân-hoài, traàm-luaân khoâng coù giôùi-haïn, chôù khoâng phaûi laø caûnh-giôùi lieãu-sanh thoùat-töû, 

hay nhö thaät tri töï taâm, hay töùc thaân thaønh Phaät! (xem Taïi Sao Chuùng Ta Cöù Maõi Bò Traàm 

Luaân Trong Caûnh Sanh-Töû Luaân-Hoài, Ngyeãn Pram soïan vaø laøm phaùp-thí ôû Vieät-Nam naêm 

2007)  

Ñieån-hình laø moät soá ít caùc chuøa hieän nay laø trung-taâm du-lòch vôùi moät moái lôïi keách-suø 

haèng naêm.  

1. Chuøa Vaïn-Linh, nuùi Caám, Chaâu Ñoác 
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http://www.giacngo.vn/tuvien/2008/11/09/77525A/ 

(…) Năm 1995, được chính quyền địa phương cho phép, các sư tăng bắt tay vào việc 

thiết kế và xây dựng chùa mới gần bên nền chùa cũ, trên một sườn đồi thoai thoải, trời 

quang thanh khiết, bốn bề lộng gió, thanh bình. 

(…) Chung quanh chùa là những vườn hoa, vườn kiểng, vườn cây ăn trái và cây rừng 

tươi tốt bốn mùa, tạo nên một phong cảnh vừa thơ vừa thiền. 
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Nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ và trong lành, được mệnh danh là 

"Đà Lạt 2", nên khu du lịch núi Cấm mỗi năm thu hút hơn 500.000 du khách, đều dừng 

chân ở chùa Phật Lớn và chùa Vạn Linh. Vào mùa lễ hội Vía Bà, ngày rằm và ba mươi 

lượng khách còn tăng lên gấp nhiều lần. Khu du lịch rừng nhiệt - ôn đới gồm cây, thú 

rừng đặc chủng, rừng hỗn giao, rừng trồng được bảo tồn để làm xanh hóa môi trường và 

làm tăng thêm vẻ phong phú cho khu du lịch. 

Hiện nay, ngành du lịch An Giang đang khai thác tuyến đường mòn từ chân núi đến chùa 

Phật Lớn và chùa Vạn Linh, đồng thời có bố trí thêm các loại hình giao thông độc đáo 

từng đoạn như cáp treo, xe chạy điện, xe ngựa để phục vụ cho khách thăm. 

http://vietbao.vn/Du-lich/An-Giang-Van-Linh-nui-Cam/45143240/254/ 

 Thứ bảy, 27 Tháng mười hai 2003, 22:38 GMT+7 

 Hoøa thöôïng Thích Trí Tònh ñöôïc taëng Huaân chöông  

Ñoäc Laäp haïng nhaát 

 

Sáng 27/12, tại Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) - Văn phòng II Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam (GHPGVN), Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tổ chức lễ đón nhận Huân 

chƣơng Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nƣớc trao tặng Hòa thƣợng Thích Trí 

Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. 

Ông Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Ngô Yên 

Thi, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và đông đảo chư tôn hòa thượng, chư vị giáo phẩm 

trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tới dự. 

Thay mặt Nhà nước, Phó thủ tướng Vũ Khoan đã trao tặng Hòa thượng Thích Trí Tịnh 

tấm huân chương cao quý này, ghi nhận những công l8ao to lớn của Hòa thượng trong 

việc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam và xây dựng GHPGVN, tích cực đóng góp 

cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan chuyển lời chúc mừng của T.Ư 

Đảng, của Nhà nước và Chính phủ tới Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhân dịp Hoà thượng 

được trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: việc trao tặng Huân chương Độc lập cho Hòa thượng là Nhà 

nước bày tỏ sự đánh giá cao về những công lao to lớn của Hòa thượng đối với GHPGVN 

và đối với dân tộc. Đảng và Nhà nước cũng đồng thời đánh giá cao đối với GHPGVN và 

toàn thể bà con theo đạo Phật đã phát huy truyền thống gắn bó với dân tộc, đoàn kết một 

lòng, ra sức đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Hoà thượng Thích Trí Tịnh chân thành tri ân các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước 

và Chính phủ đã trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước cho cá nhân Hòa thượng, 

coi đây là một vinh dự lớn lao và tin tưởng cùng với sự phát triển của đất nước, ngôi nhà 

chung của Phật giáo Việt Nam - GHPGVN - cũng ngày càng phát triển vững mạnh và 

trang nghiêm trong lòng dân tộc. 

Sau lễ trao Huân chương, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã dự lễ huý kỵ lần thứ 3 của Đại lão 

Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1920 - 2000), nguyên Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm; 

dự lễ khánh thành Bảo tháp Hòa thượng Thích Thanh Kiểm được xây dựng bằng đá cao 

15 mét đặt trong khuôn viên Tổ đình Vĩnh Nghiêm, nơi quàn di cốt của cố Hòa thượng. 

Theo TTXVN 

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien) 

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Hoa-thuong-Thich-Tri-Tinh-duoc-tang-Huan-chuong-Doc-Lap-hang-

nhat/45109135/157/ 

2. Chuøa Vaïn Ñöùc 

Chùa do HT.Thích Trí Tịnh, đời thứ 41 dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, hiện là Đệ nhöùt 

Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, thaønh laäp năm 1954. 

 

CHÙA VẠN ĐỨC  
 Với ngôi chánh điện cao nhất Việt Nam 

từ năm 2003 đến năm 2005, đại trùng tu toàn bộ ngôi chùa, trở nên khang trang như ngày nay. 

http://www.quangduc.com/vietnam/chuaviet/tphcm/chuavanduc.html 
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Chủ tịch nƣớc lễ Phật nhân Quốc khánh và Vu lan 

02/09/2009 15:48 Vân Sơn 

 

Chủ tịch nước lễ Phật tại chùa Vạn Đức (TP.HCM) 

Sáng nay, nhân ngày Quốc khánh 2/9 và lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy âm lịch), Chủ tịch 

nƣớc Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chùa Vạn Đức (TPHCM), chúc thọ hòa thƣợng 

Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ kiêm Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam, năm nay đã 93 tuổi. 

―Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn‖ là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Hòa 

trong không khí cả nước hân hoan đón mừng Quốc khánh và lễ Vu Lan - Mùa báo hiếu, Chủ tịc 

nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chùa Vạn Đức thuộc quận Thủ Đức, TPHCM. Đây là một 

trong những hoạt động mang đậm tính nhân văn và thể hiện lòng tôn kính đối với nhà Phật của 

một vị nguyên thủ quốc gia.  

Chủ tịch nước đã vào chính điện của chùa dâng hương cúng Phật. 

 

Những nén nhang thành kính của vị nguyên thủ quốc gia trong ngày Quốc khánh và dịp lễ Vu 

Lan 
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Sau lễ dâng hương, Chủ tịch có buổi đàm đạo thân mật với hòa thượng Thích Trí Tịnh. Chủ tịch 

Nước đã thông báo sơ lược với Hòa thượng về tình hình phát triển của kinh tế, xã hội Việt Nam 

trong thời gian vừa qua.  

 

Trong buổi đàm đạo, Chủ tịch nước thông báo với Hòa thượng về tình hình kinh tế xã hội của 

đất nước trong 8 tháng đầu năm. 

Chủ tịch cũng bày tỏ vui mừng khi thấy Hòa thượng dù tuổi đã cao nhưng thể lực còn khẻo mạnh 

và trí lực vẫn minh mẫn. Chủ tịch chân tình: ―Thay mặt Đảng, Chính phủ kính chúc Hòa Thượng 

luôn mạnh khỏe, sống thượng thượng thọ để mang ân đức ban phát cho chúng sinh và phục vụ 

cho đất nước‖.  

 

Chủ tịch nước đang cầm trên tay trái đào hồng nhung, một loại cây quý hiếm được trồng ở chùa 

Vạn Đức. 

Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đảng, 

Chính phủ và bày tỏ mong muốn Đảng, Chính phủ luôn vững vàng và sáng tạo trong quá trình 

lãnh đạo đất nước, mang đến cho muôn dân cuộc sống ngày càng văn minh giàu đẹp. 

Theo: Dân Trí  

http://phattuvietnam.net/1/7325.html 
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3. Thieàn-Vieän Truùc-Laâm, Ñaø-Laït, 1993 

 

 

Thiện viện được báo Sài Gòn Tiếp Thị trao giải ―Điểm du lịch được hài lòng nhất" nhiều năm 

liền. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_vi%E1%BB%87n_Tr%C3%BAc_L%C3%A2m 
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4. Chuøa Laân hay Thieàn Vieän Truùc-Laâm Yeân-Töû, 2002 
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http://www.skydoor.net/photo/Thien_vien_truc_lam_yeu_tu/1485 
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http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Hon-300-nguoi-nhat-tam-cau-nguyen-quoc-thai-dan-

an/20769265/96/ 

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên 

Thứ sáu, 27 Tháng mười 2006, 11:29 GMT+7 

Cùng với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Tây Thiên chính là một 

trong 3 thiền viện tầm cỡ lớn nhất của Việt Nam.  

 

 

Nằm cách Hà Nội khoảng 85 km, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện 

Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Được khởi công xây dựng từ ngày 4-4-2004 ngay cạnh khu di tích danh 

thắng Tây Thiên, trên nền ngôi chùa Thiên Ân cổ với tổng số vốn đầu tư 30 tỷ đồng, có diện tích 

rộng 4,5 ha, rừng ngoại vi rộng 50 ha. 
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Thiền viện ngày khánh thành 

Sau 15 tháng xây dựng, công trình này đã chính thức hoàn thiện và được khánh thành ngày 25-

11-2005. Từ đó tới nay, ngày ngày Thiền viện đón hàng trăm Phật tử, du khách trong và ngoài 

nước hành hương về ―cội nguồn Phật giáo Việt Nam―, thắp hương khấn Phật và thưởng ngoạn 

cảnh đẹp của núi rừng Tây Thiên.  

Gần khu nghỉ mát Tam Đảo, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên là nơi chứa đựng vẻ đẹp của văn 

hoá tâm linh kết hợp với nét hài hoà của phong cảnh trữ tình mà thiên nhiên ban tặng. 

Bên phải của Toà Chánh điện là Nhà trưng bày các hiện vật có niên hiệu từ thời Lý, Trần, Lê, 

Mạc, Nguyễn và các di chỉ khảo cổ về phật giáo được các nhà khoa học và hoà thượng Thích 

Thanh Từ tìm thấy trước khi tiến hành xây dựng Thiền viện. 

KHẮC HUY 

http://vietbao.vn/Du-lich/Thien-vien-Truc-Lam-Tay-Thien/40169118/254/ 
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5. Chuøa Baùi-Ñính ôû Ninh-Bình  

 

Toàn cảnh quần thể chùa Bái Đính. 

 

Điện Tam Thế tọa lạc ở trên đồi cao nhất trong quần thể chùa Bái Đính,  

so với mặt nước biển là 76 m, cao 34 m, dài 59 m, rộng hơn 40 m. 

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/02/3BA19017/ 

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2009/06/3BA0FE79/ 
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Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 

2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía 

tây vào cố đô Hoa Lư nên nó được xem là một phần của Cố đô. Kiến trúc hoành tráng, đồ sộ 

nhưng mang đậm bản sắc truyền thống phù hợp với tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người Việt Nam 

thời nay. Chính vì vậy mà nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Chùa Bái Đính được 

các báo giới tôn vinh là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á.  

Ngay cả khi đang xây dựng, chùa Bái Đính đã thu hút rất đông du khách về tham quan, chiêm 

bái. Thông tin về khu chùa và các sự kiện liên tục được đăng tải trên báo chí với các chủ đề nóng 

như: Chuyện "không tin nổi" về ngôi chùa Bái Đính tráng lệ, ―Hạ Long trên cạn‖ và ngôi chùa 

lớn nhất Đông Nam Á, chùa Bái Đính - Ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, Bái Đính 

- ―Lục nhất‖ Việt Nam, Để chùa Bái Đính trở thành di sản văn hóa thế giới, Chùa Bái Đính, công 

trình Phật giáo cấp quốc gia của VN, Ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á đang được hoàn thiện, 

Lên núi Bái Đính, xem chùa lớn nhất nước Nam, Lễ rước ngọc xá lợi Phật lớn nhất VN, Quốc 

vương Campuchia thăm chùa Bái Đính, Chùm ảnh chùa Bái Đính tráng lệ, Ùn ùn thăm chùa lớn 

nhất Đông Nam Á, Đầu năm, du khách mê mẩn Chùa Bái Đính... 

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch làm chủ đầu tư các hạng mục về giải phóng mặt bằng, đường giao thông, cơ sở 

hạ tầng, cây xanh còn doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là chủ đầu tư các hạng mục làm 

chùa, tạc tượng, đúc chuông. Ngày 10/4/2008, UBND tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư số 091110000011, cho DNXD Xuân Trường và trong Điều 5 của Giấy chứng nhận này nêu: 

Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm. Quần thể chùa Bái Đính mới này nằm trong tổng thể dự án 

xây dựng trung tâm du lịch văn hóa Tràng An rộng gần 2.000 ha do công ty TNHH Xuân Trường 

làm chủ đầu tư. 

Theo ông Phan Tiến Dũng- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Khu núi chùa Bái 

Đính là một trong các khu chức năng thuộc khu du lịch sinh thái Tràng An đã được chính phủ 

cho phép đầu tư tại văn bản số 365 ngày 22/3/2004 và đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt 

quy hoạch tổng thể tại Quyết định số 2570 ngày 18/11/2005 nhằm bảo tồn, tôn tạo phát huy giá 

trị văn hoá, di tích lịch sử cố đô Hoa Lư, để tiến tới đề nghị Unesco công nhận khu cố đô Hoa Lư 

là di sản văn hoá thiên nhiên thế giới. Ngày 09/08/2010, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 

Ninh Bình thực hiện theo đúng pháp luật, bàn giao mặt bằng trong tháng 8 năm 2010 để kịp thời 

phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long –Hà Nội và Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần 

thứ VI. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh 
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(Thứ Tư, 22/07/2009-1:08 PM)  

 

Dự án xây dựng khu tâm linh chùa Bái Đính: 

Chủ đầu tƣ thực sự là ai? 

 
KTNT - Sau khi báo Kinh tế nông thôn có loạt bài đăng tải các 

thông tin liên quan đến việc xây dựng khu chùa Bái Đính, Tòa 

soạn tiếp tục nhận đƣợc nhiều ý kiến phản hồi của nhân dân xã 

Gia Sinh (Gia Viễn - Ninh Bình). Mặc dù dự án triển khai đã lâu, 

nhƣng đến nay ngƣời dân vẫn băn khoăn không biết chủ đầu tƣ 

là ai... 

Tại Điều 2, Quyết định 2105/QĐ-UBND, ngày 7/9/2007 của UBND 

tỉnh Ninh Bình, có ghi: Sở Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch - PV) là chủ dự án, chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gia 

Viễn và các sở, ngành liên quan công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ 

nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị 

và nhân dân biết... Nội dung tương tự cũng được ghi tại Điều 2, 

Quyết định số 62/QĐ-UBND, ngày 10/1/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình.  

Trong biên bản Hội nghị xóm 9 (xã Gia Sinh) ngày 2/1/2008 bàn về giá đất, giải phóng mặt bằng 

để làm hồ Đàm Thị, ông Trương Cộng Hòa, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn nhận định: Chủ dự 

án là Sở Du lịch, Doanh nghiệp Xây dựng (DNXD) Xuân Trường thi công. 

Đến ngày 9/4/2008, trong Quyết định 728/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về việc chấp 

thuận điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Tràng An của DNXD 

Xuân Trường. Mục 3, Điều I của Quyết định này nêu: Tổng diện tích dự án là 2.168,53ha (529, 

6ha thuộc xã Gia Sinh). Trong đó, đất dành cho khu tâm linh chùa Bái Đính là 487,01ha, đất giao 

thông ở xã Gia Sinh là 42, 59ha... Mục 8, 10, 11, 12 Điều I, ghi: Chủ đầu tư là DNXD Xuân 

Trường, chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án... 

Ông Phạm Văn Thắng (thôn Quèn Nghè) tâm sự: ―Cán bộ về họp dân thì bảo chủ đầu tư dự án là 

Sở Văn hoá - Thể thao Du lịch, còn trên cổng chùa lại treo biển chủ đầu tư là DNXD Xuân 

Trường, nhân dân không biết đâu mà lần (?!)‖. 

Đúng một ngày sau khi công bố Quyết định 728, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư số 091110000011, ngày 10/4/2008 cho DNXD Xuân Trường và trong Điều 5 của 

Giấy chứng nhận này nêu: Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm. 

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Xuân Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Ninh Bình cho biết: ―Kinh phí giải phóng mặt bằng, đường sá, cơ sở hạ tầng, cây xanh... là do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm 

nên DNXD Xuân Trường là chủ đầu tư các hạng mục làm chùa, tạc tượng, đúc chuông... Do 

không hiểu nên người dân cứ nghĩ đó là ―chùa ông Trường‖. Còn sau này, khi công trình đưa vào 

khai thác sử dụng giao cho ai quản lý thì UBND tỉnh chưa bàn đến‖. 

 

Ông Nguyễn Văn Do băn 

khoăn vì một dự án lớn 

nhưng không rõ chủ đầu 

tư. 
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Như vậy, chỉ vì không nắm rõ thông tin nên nhiều người dân xã Gia Sinh không biết rõ chủ đầu 

tư dự án là ai. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền 

công khai, rộng rãi về quy hoạch, đền bù, kiểm đếm, tái định cư... cho người dân hiểu rõ. 

Duy Phong 

http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story//2009/7/19259.html 
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HIEÄN-TÖÔÏNG CHUØA HOAÈNG-PHAÙP  

Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. HCM, ĐT: 08.37130002 

Truï-trì Thöôïng-Toïa Thích Chaân-Tính 

Do chánh điện bị xuống cấp nặng, được sự cho phép của Chính quyền địa phương, ngày 21-2 

năm At Hợi (23/3/1995), Đại Đức đã khởi công xây dựng lại. 

vaø  

HIEÄN-TÖÔÏNG CHUØA PHAÄT-QUANG 

Núi Dinh, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Truï-trì Thöôïng-Toïa Thích Chaân Quang 

 

Hai chuøa naày coù khaû-naêng huy-ñoäng caû haøng ngaøn ngöôøi ñeán ñeå tu hoïc phaûi noùi laø 

chuyeän khoâng bình thöôøng ôû döôùi moät cheá-ñoä maø toân-giaùo chæ laø lieàu thuoác ru nguõ vaø söï taäp 

hoïp moät soá ñoâng quaàn-chuùng ñaõ raát nhieàu laàn maø khoâng coù vieäc UÛy Ban Phöôøng, Xaõ, Huyeän 

ñeán laøm khoù deã. Neáu vò truï-trì khoâng coù söï hoå-tröông vôùi chaùnh-quyeàn ñòa-phöông veà taøi-

chaùnh thì vieäc naày quyeát khoâng theå xaõy ra! 

 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1090 
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 Nguoàn cung-caáp caùc kinh saùch, Phaät-cuï ñöôïc tung ra thò-tröôøng Phaät-töû ñeán tu hoïc, 

thaêm vieáng (chôù khoâng phaûi tham-baùi) do caùc nhaø xuaát-baûn Toân-Giaùo, Phaùp-Quang, Vaên 

Thaønh, v.v...  cöïc-kyø doài-daøo vaø phong-phuù, ñem laïi cho chuøa vaø caùc con buoân moät moùn lôïi-

nhuaän haøng naêm tính khoâng heát, keå khoâng xieát. 

 

ĐỊA CHỈ PHÒNG PHÁT HÀNH 

VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO 

---oOo--- 

 

 

  

TP.HCM 

NHÀ SÁCH ĐUỐC HUỆ (PPH I) 

Số 51/96 đường Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM 

ĐT: (08) 3835.6785 - DĐ: 0913.620.939 

  

HIỆU SÁCH BẢO TRÍ (PPH II) 

Số 16A Bis, hẻm Đống Đa, đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

ĐT: (08) 3898.2005 - DĐ: 0903.938.868 

  

VĂN HÓA PHẨM PHẬT GIÁO AN NGA 
Số 52, đường Chánh Hưng, P. 10, Quận 8, TP.HCM 

ĐT: 0968.811.368 

  

VĨNH THẠNH - CÔ LỆ 
Số 11, đường Lê Quang Sung, P. 2, Quận 6, TP.HCM 

ĐT: (08) 3855.0938 

  

CTY CỔ PHẦN DU ĐÀO TẠO THIỆN SINH 
Số 66, Đường 17, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

ĐT: (08) 6678 0858 ~ 0906. 282.326 

  

TIỆM THỦY 
46 Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM 

ĐT: 08 38380612 

  

LIÊN TÂM 
Số 4 đường 23, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. HCM 

ĐT: 08 37433011 
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TIỆM ĐĨA LỆ OANH 
Số 650 Quốc Lộ 22, Khu Phố 2, Thị Trấn Củ Chi, H. Củ Chi, Tp. HCM 

ĐT: 08 22240822 

  

ĐẠI LÝ HƢƠNG SEN 
Số 308 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 

ĐT: 08 38432152 

  

CHÙA PHƢỚC DUYÊN 
Số 318 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 21, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

ĐT: 08 35120156 

  

HÀ NỘI 

NHÀ SÁCH PHẬT GIÁO PHÖC AN 

Cty Phúc An, số 368, đường Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội 

ĐT: (04) 2210.2789 - DĐ: 0913.340.033 

  

NHÀ SÁCH TỊNH LIÊN  
187 Phố Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

ĐT: 0942 783 333 - 043.9748417 

  

CỬA HÀNG CHÂN TỊNH 

A38, TT8, Khu Đô Thị Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội 

ĐT: 043 3546842 ~ 0938 071 188 

 

HẢI PHÕNG 

TIỆM ĐĨA CÔ GÁI 
Số 54 đường Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng 

ĐT: 031 3856690 

  

ĐÀ NẴNG 

ĐẠI LÝ HƢƠNG TUỆ (CÔ LAI) 

Số 35, đường Hoàng Dư Khương, P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng 

ĐT: 0511.3696.316 

  

CHÙA PHỔ HIỀN 

Số 2, Trần Huy Liệu, Phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẳng 

ĐT: 0511 3846982 

  

ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG 

A LAN NHÃ 
18 Đường Thi Sách, Phường 6, Tp. Đà Lạt 

ĐT: 0908 735773 
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PPH QUẢNG NGUYỆN 
Số 785, QL 20, TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

ĐT: 0918.915.965 

  

NINH THUẬN – BÌNH THUẬN – KHÁNH HÒA 

CỬA HÀNG CD QUỐC DŨNG 
Ki ốt A20, chợ Phan Rang, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

ĐT: (068) 3825.247 - 0942.171.464 

  

TIỆM ĐĨA ÁNH 

Kiốt 3, Nguyễn Huệ, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận 

ĐT: 062 3818656 

  

CÔ HÒA 
Xã Tân Hà, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận 

ĐT: 0919.966.195 

  

MAI THỊ HIỂN 
Chùa Từ Vân, số 112, đường 3/4, P. Cam Ranh, TX. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

ĐT: 058.3953.130 

  

BÌNH PHƢỚC 

HÒA LINH 
DT 741, Thị trấn Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước 

ĐT: 0651 3832547 

  

ĐỒNG NAI 

CỬA HÀNG LIÊN LIÊN 
236 Đường 30 tháng 04, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai 

ĐT: 0919.700.666 

  

TIỆM THỦY 
074 Tổ 2, Sơn Hà, Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, T. Đồng Nai 

ĐT: 0906 272 423 

  

LONG AN 

CHÙA LINH NGUYÊN 
Xã Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 

ĐT: 062 3818 656 

  

ĐỒNG THÁP 

TÂM NHƢ LẠC SA ĐÉC (GẦN CHÙA HƢƠNG) 
Số 113, đường Trần Hưng Đạo, TX. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

ĐT: (067) 3861.548 
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CHÙA BỬU QUANG 
459 Hùng Vương, Phường 01, Tx. Sa Đéc, T. Đồng Tháp 

ĐT: 067 3601838 ~ 0982 789 344 

  

CẦN THƠ 

CHIÊU THỊ PHƢƠNG TÂM 
Số 128, đường Nguyễn An Ninh, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

ĐT: (0710) 3810.826 

  

 NƢỚC NGOÀI 

  

AUSTRALIA: THẦY TÂM MINH - Niệm Phật Đƣờng Hoằng Pháp 
No. 16 Arthur street, ST. Albans. Vie 3021, Autralia 

Tel: 03.93826087 ~ Mobile: 0411 316 225  

 

USA: THÍCH CHIẾU TĂNG 
No. 246 Bourque Road, Lafayette LA 70506 

Tel: 4088 861 818  

 

USA: PHẬT TỬ - AN NGUYỆT 
Crow Lane Sanjoe, CA 95123, USA 

Tel: 1(408) 207 - 5526 

http://chuahoangphap.com.vn/print_matter.php?id=172 

 

Trong khi kinh saùch ôû nöôùc ngoøai ñem vaøo noäi-ñòa Vieät-Nam thì ñeàu bò caám-ngaët; nhaø 

nöôùc vaø caùc Taêng/Ni khuyeán-khích khoâng neân ñoïc, vì noù thuoäc veà taø Giaùo!!! Coøn saùch cuûa hoï 

dòch ra, coù raát nhieàu choã sai laàm, vaäy maø ôû haûi-ngoïai laø thaáy baøy baùn nhan-nhaõn ôû caùc tieäm 

saùch, tieäm Phaät-cuï! Heøn chi, ngöôøi ta baûo kinh saùch dòch-thuaät hay saùng-taùc ôû nöôùc ngoøai 

(khoâng coù ñaêng-kyù leân maïng cuûa Thö-Vieän Hoa Sen hay Quaõng-Ñöùc) ñeàu laø taø-Giaùo chaúng 

ñuùng sao?  

Caùi goïi laø Phaät thaát (7 ngaøy tu hoïc Phaät) noäi-dung raát thaáp, neáu tu theo kieåu naày thì 

phaûi traõi qua voâ-soá kieáp môùi mong thaønh Phaät! Coøn muoán veà Cöïc-Laïc thì coù leõ trong traêm 

ngaøn ñôøi sau vaäy!  

Quang caûnh tu hoïc cuûa Chuøa Hoaèng-Phaùp, 

 

Pra
m N

gu
yen



67 
 

 

 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?auto=1&id=1095 
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Ngày tu cho sinh viên 
 

 

 
 

 

Sáng 28/11/2010 (nhằm ngày 23/10 Canh Dần), theo định kỳ cứ 2 tháng một lần, chùa Hoằng 

Pháp tổ chức chương trình ―Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp‖. Đây là chương trình cuối cùng của 

năm nên số lượng sinh viên về chùa rất đông, nhiều bạn đã tới chùa từ tối hôm trước. 

 

 

Hàng chục nghìn ngƣời cung nghinh tƣợng Phật ngọc 

April 10, 2009 
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Sáng 7/4, hàng vạn người đổ về chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất 

thế giới. Ngôi chùa này là chặng dừng chân cuối của tượng tại TP HCM trước khi tiếp tục được 

mang về tỉnh Đồng Tháp. 

Triển lãm Phật Ngọc mang chủ đề Hòa bình Thế giới là một trong những dịp lễ hội lớn tại chùa 

Hoằng Pháp. Chỉ trong sáng khai mạc, hơn 10.000 người đã đến dâng hương, thỉnh nguyện an 

lành, hạnh phúc cho gia đình và thế giới.  

Cũng trong ngày 7/4, nhà chùa chuẩn bị 10 000 hộp cơm chay, 10.000 ổ bánh mì chay, 100.000 

bức ảnh Phật ngọc biếu tặng người dân viếng tượng. 

Sau phần cầu an, Phật tử cùng chư tăng đã thả hàng nghìn bong bóng và chim câu trắng lên trời 

như biểu tượng kêu gọi hòa bình thế giới. Tượng Phật ngọc được triển lãm tại Hoằng Pháp mỗi 

ngày từ 7h đến 22h, kéo dài đến ngày 29/4; sau đó, tượng được chuyển về chùa Vạn An, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

http://www.ymoi.com/2009/04/hang-chuc-nghin-nguoi-cung-nghinh-tuong-phat-ngoc/ 

 

Ñuû thaáy khaû-naêng taøi chaùnh cuûa chuøa huøng-haäu côû naøo vaø vieäc xaây caát chuøa Hoaèng 

Phaùp 2 chaéc cuõng khoâng coù gì trôû ngaïi caû. 
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http://www.ymoi.com/tag/hoang-phap/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-lich/2009/04/3BA0D84B/
http://www.ymoi.com/tag/phat-ngoc/
http://www.ymoi.com/tag/hoa-binh-the-gioi/
http://www.ymoi.com/tag/hoang-phap/
http://www.ymoi.com/tag/phat-ngoc/
http://www.ymoi.com/tag/hoa-binh-the-gioi/
http://www.ymoi.com/tag/phat-ngoc/
http://www.ymoi.com/tag/hoang-phap/
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Baûn thieát keá chuøa Hoaèng Phaùp 2 

(thay ngoâi coå töï Dieân Quang, laøng Giuoät, xaõ Vieät Huøng, huyeän Queá Voõ, tænh Baéc Ninh) 

Ngaøy 08 thaùng 03, 2009 

Kinh phí dự trù cho toàn bộ công trình xây dựng phải trên 30 tỷ (ít nhöùt laø 1,5 trieäu ñoâ-la) 

 

http://www.chuahoangphap.com.vn/confirm.php?id=194 
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LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 63 

(Bắt đầu từ ngày 24 đến 31/10/2010 nhằm ngày 17 đến 27/09 Canh Dần) 

Ngày Đề tài Giảng sƣ 

25/10/2010 Biết Lỗi Nên Sửa Thích Chân Tính 

26/10/09 

Sáng Công Đức Phóng Sanh Thích Pháp Đăng 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 26 

27/10/2010 Quà Tặng Của Chùa Thích Bửu Chánh 

28/10/2010 Ý Như Vạn Sự Thích Giác Đăng 

29/10/2010 Đổi Thay Thích Quảng Thiện 

30/10/2010 Kiến Lập Đạo Tràng Thích Minh Thành 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1065&menu_chon=109 

 

 LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 61 

(Từ ngày 02 đến 09/05/2010 (Từ ngày 19 đến 26-03 Canh Dần) 

 NGÀY ĐỀ TÀI GIẢNG SƢ MS 

03-05-2010 Vượt thoát khổ đau Thích Phước Nghiêm P081 

04/05 

 2010 

Sáng Lòng tin của hành giả tịnh độ TT. Thích Thiện Pháp P082 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 24 NM24 

05/05/2010 Cõi tâm Thích Trí Chơn P083 

06/05/2010 Giấc mộng đời Thích Tâm Hải P084 

07/05/2010 Phước đức & công đức Thích Quảng Mỹ P085 

08/05/2010 Trong những giây phút cuối Thích Minh Từ P086 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?auto=1&id=969 
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LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 60 

 (Bắt đầu từ ngày 07-03-2010 đến 14/03/2010 nhằm ngày 22 đến 29/01 Canh Dần) 

NGÀY ĐỀ TÀI GIẢNG SƢ MS 

08/03/2010 Xin người nhớ cho Thích Tâm An P075 

09/03 

2010 

Sáng 
Niệm Phật thoát luân 

hồi 
Thích Thiện Thanh P076 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 23 NM23 

10/03/2010 
Hạnh phúc nở hoa, 

khổ đau khép lại 

Thích Nguyên 

Thiện 
P077 

11/03/2010 Một cõi đi về Thích Bửu Chánh P078 

12/03/2010 Hải triều âm Thích Minh Tiến P079 

13/03/2010 Con đường an lạc 
Thích Phước 

Nghiêm 
P080 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?auto=1&id=922  

  

 

LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 59 

(Bắt đầu từ ngày 26-12-2009 đến 02/01/2010 nhằm ngày 11 đến 18/11 Kỷ Sửu) 

 NGÀY ĐỀ TÀI GIẢNG SƢ MS 

27/12/2009 

Quan điểm Phật giáo 

về hạnh phúc và khổ 

đau 

Thích Chánh Định P065 

28/12/09 

Sáng Đừng hỏi vì sao Thích Tâm Bình P066 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 22 NM22 

29/12/2009 
Kinh niệm Phật Ba-

la-mật kỳ 6 
Thích Nhật Từ P067 

30/12/2009 Công đức hỷ xả Thích Quảng Mỹ P068 

31/12/2009 Bát chánh đạo 
HT.Thích Nguyên 

Trực 
P069 

01/01/2009 
Phật pháp diệu 

huyền 
Thích Trí Huệ P070 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=870&menu_chon=109 
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LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 57 

(Bắt đầu từ ngày 0709 đến 12/09/2009 nhằm ngày 19/07 đến 24/07 Kỷ Sửu) 

Ngày Đề tài Giảng sƣ 

07/09/2009 Hạnh nguyện người tu 2 ĐĐ. Thích Minh Thành 

08/09/09 

Sáng Mẹ ơi! con chỉ cần ... TT. Thích Minh Thành 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 20 

09/09/2009 
Lời khai thị của Trí Húc Đại 

Sư 
Thích Nguyên Hiền 

10/09/2009 Thanh thản niệm Phật Thích Giác Đăng 

11/09/2009 Biết ơn và đền ơn Thích Tâm Hải 

12/09/2009 Hành động người hiền trí Thích Trí Thường 

  

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=811&menu_chon=109 

 

LỊCH THUYẾT GIẢNG KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 55 

(Bắt đầu từ ngày 15/02 đến 22/02/2009 nhằm ngày 21/01 đến 28/01 Kỷ Sửu) 

Ngày Đề tài Giảng sƣ 

16/02/2009 Người Trẻ Cần Niệm Phật TT. Thích Chân Tính 

17/02/09 

Sáng Tìm Lại Nốt Nhạc Xưa TT. Thích Minh Thành 

Chiều Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 18 

18/02/2009 
Lời Khai Thị Hành Sách Đại 

Sư 
ĐĐ. Thích Nguyên Hiền 

19/02/2009 Chánh Niệm Về Lời Nói ĐĐ. Thích Tâm Hải 

20/02/2009 Khai Thị HT. Giác Nhiên 

21/02/2009 Hạnh Phúc Chân Thật ĐĐ. Thích Trí Thường 

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=721&menu_chon=109 
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http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1090 

Caùc Thaày vöøa laø Tu-só cuõng vöøa laø Ca-só! Ngöôøi thoï Baùt Quan Trai-Giôùi coøn khoâng 

ñöôïc nghe haùt xöôùng huoáng laø Taêng nhôn! Phaät-Phaùp vui-veõ vaäy ö? 

Bát Quan Trai Giới laø Bát giới đầu tiên trong Thập Giới — Bát Quan Trai Giới cho người 

Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm: 

1)      Không sát sanh. 

2)      Không trộm cắp. 

3)      Không tà dâm. 

4)      Không nói dối. 

5)      Không uống rượu hay những chất say độc. 

6)      Không son phấn. 
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7)       Không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc; không nằm giường cao (loùt nhieàu 

neäm, nhung luïa, khieán meâ taâm, öa nguõ nghó (aùp-duïng cho Phaät-töû ngaøy xöa ôû 

AÁn-Ñoä) ). 

8)      Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ tröa 

(aên theo chö Thieân)   

Coá Hoøa-Thöôïng Ngoä Chaân-Töû (1901-1988) coù bao giôø nheách mieäng cöôøi xuoâng khoâng? 

Neáu laõo sö-phuï vaãn coøn sanh-tieàn chaéc thaáy caûnh quyù Thaày ca haùt nhö vaày chaéc phaûi teù loït 

xuoáng Boà-ñoøan maát!  

Ngaøy xöa, khi Maït-Nhaân coøn coù cô-duyeân ñi tham-baùi caùc chuøa, coù laàn ñeán Chuøa Vaïn 

Ñöùc, roài vieáng ngoâi chuøa naày (vaøo naêm 1979), luùc ñoù quaû laø ngheøo sô ngheøo xaùc.  

Maït-Nhaân ñaõ töøng hoûi, ‚taïi sao ‘Thaày’ khoâng laáy chöõ Thích maø laáy chöõ Ngoä vaø theâm 

chöû Töû?‛ Chöõ ‚Ngoä‛ coù phaûi laø toû ngoä khoâng? Coøn chöõ ‚Töû‛ coù phaûi Thaày ví mình nhö Khoång-

Töû, Trang-Töû, Laõo-Töû khoâng? Ba chöõ naày gheùp laïi cuõng coù nghóa laø Baäc ñaõ Ngoä ñöôïc Chaân-

Nhö khoâng?‛ Thaày noùi, ‚chæ coù Cö-Só hieåu toâi thoâi‛. Maït Nhaân noùi, ‚hy voïng Thaày sôùm ‚chöùng 

ngoä‛ Chaân-Nhö tröôùc khi xaõ boû baùo-thaân trôû veà coõi Cöïc-Laïc‛ Maït-Nhaân khoâng duøng chöõ sanh 

veà maø muoán thou Ngaøi neân duøng ‚trôû veà‛ hay ‚vaõng sanh‛ ñeå chæ cho haøng ‚cöïu-truï Boà-Taùt ôû 

coõi Cöïc-Laïi hoaèng-lai Ta-baø cöùu ñoä chuùng-sanh‛. Thaày raát saéc beùn, ñaõ noùi, ‚toâi khoâng phaûi laø 

‘cöïu truï Boà-Taùt coõi Cöïc-Laïc, xin ñöøng noùi vaäy maø toâi coù loãi’. Thaät laø baäc Thaày khieâm-toán, 

hieám khi thaáy ngaøy nay, ôû trong nöôùc cuõng nhö ôû Hoa-Kyø.  

Noùi laïi, Thaày nhaõ-nhaën traû lôøi, ‚Cö-só ôi! Laõo Taêng tu baèng taâm chôù khoâng baèng 

‘Thích’, e raèng khi mình ‚thích ñuû thöù‛ thì khoán cho thaân giaø naày.‛  Thaày noùi vôùi gioïng traàm 

buoàn, aùo-naõo, raát khoù nghe vì Maït-Nhaân khoâng nghe ñöôïc tieáng mieàn ngoøai raønh-reõ! 

Danh-töø ‚thích ñuû thöù‛ töø ñoù ñöôïc Maït-Nhaân aùp-duïng trieät-ñeå cho nhöõng keû tham-lam 

trong cöûa Phaät. 

Thaày coù nhôø Maït-Nhaân thaép neùn höông khaán-nguyeän cho Chuøa ñeå Thaày xem. Xem 

xong, Thaày noùi, ñaïi-khaùi, 
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Cö-só ôi! Khi naøo Cö-Só thaáy boïn ñeä-töû, ñoà-toân cuûa toâi ‘thích ñuû thöù’ vaø laøm ‘lôùn 

chuyeän’ thì xin ghi laïi vaøi lôøi ñeå khuyeán-caùo chuùng. Cö-só haù cuõng bieát, caùi gì 

noåi quaù aét seõ chìm, caùi gì to quaù aét seõ nhoû, caùi gì ñaày quaù aét seõ bò löôøng, bò gait 

bôùt, coøn ngöôøi ñaày thì Trôøi gaït. Ñoù laø Ñaïo-lyù xöa nay cuûa Trôøi Ñaát. Trôøi gaït thì 

toäi-nghieäp cho ñaùm tín-ñoà ít trí, thieåu ñöùc, keùm phöôùc seõ cöu-mang laém khoå-

saàu. Toâi troâng nhôø vaøo caây vieát voâ-uùy cuûa Cö-Só!  

Maáy lôøi ñôn-giaûn ñoù nay ñaõ xaõy ra vaø Maït-Nhaân vaãn coøn nhôù maõi. Thuôû ñoù, Maït-Nhaân 

chæ laø moät ngöôøi trai treû, chöa heà coù yù-nghó, huoáng laø caàm buùt ñeå tung hoøanh, doïc ngang vôùi 

thieân-haï!  

Lôøi huyeàn-kyù cuûa laõo sö-phuï naày cuõng in heät nhö cuûa coá Hoøa-Thöôïng chuøa Ñoâng-Höng 

(Thích Haønh-Truï) vaø coá Thöôïng-Toïa Thích Vieân-Ñöùc nôi chuøa Thieàn-Ñònh beân Thuû-Thieâm 

(xem Töï Truyeän Coâng-Truyeàn cuûa Du-giaø Haønh giaû Phaùp-Ñònh).    

Ñoù laø ñaïi-khaùi nhöõng gì coøn soùt laïi trong kyù-öùc cuûa Maït-Nhaân.   
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Chùa Từ Tân (TP. Hồ Chí Minh) và Phật Quang (Vũng Tàu)  

tổ chức khóa tu Thiền biển 
Nguyên Lạc 

đăng ngày 06/03/2008 
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Source : http://www.phattuvietnam.net/index.php?nv=News&at=article&sid=3123  

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=2144 
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PHAÙT TAÂM BOÀ-ÑEÀ NHÖ THEÁ NAØO? 

 

Caùc saùch vieát veà Phaùt Taâm Boà-Ñeà vaø ca-ngôïi veà taâm aáy raát nhieàu. Tuy nhieân, coù vaøi 

ñieåm quan-troïng caàn phaûi neâu baøy ñeå ngöôøi tu ñôøi sau khoûi phaûi hoang-mang (vì khoâng thaáu- 

trieät), chôù khoâng phaûi lôøi Phaät daïy coù ngöôïc xuoâi, thuaän nghòch. 

Kinh Öu-Baø-Taéc Giôùi coù vieát,  

Thiện Sinh bạch Phật: ―Kính bạch Đức Thế Tôn! Chúng sinh vì sao phát 

tâm Bồ đề?‖ 

- Thiện nam tử! (1) Vì hai việc nên phát tâm Bồ đề: một là tăng tuổi thọ, hai là 

thêm tài sản. (2) Lại có hai việc: một là vì không muốn chủng tính Bồ đề đoạn 

tuyệt, hai là vì muốn đoạn trừ phiền não tội khổ của chúng sinh. (3) Lại có hai 

việc: một là tự quán sát mình trong vô lượng đời chịu bao nhiêu là khổ não mà 

vẫn không được lợi ích, hai là tuy có chư Phật xuất hiện nhiều như số cát sông 

Hằng, các ngài cũng không thể độ thoát mình, mà chính mình phải tự độ. (4) Lại 

có hai việc: một là tu các nghiệp lành, hai là những nghiệp lành đã tu sẽ không 

mất. (5) Lại có hai việc: một là vì muốn vượt hơn tất cả quả báo của trời người, 

hai là vì muốn vượt hơn tất cả quả báo của Nhị thừa. (6) Lại có hai việc: một là vì 

cầu đạo Giác ngộ nên nhận chịu nhiều khổ não, hai là vì muốn được vô lượng sự 

lợi ích rộng lớn. (7) Lại có hai việc: một là quán sát chư Phật nhiều như số cát 

sông Hằng ở quá khứ, vị lai, đều giống như mình, hai là quán sát thâm sâu rằng 

Bồ đề là pháp có thể chứng được, vì thế phát tâm tu tập. (8) Lại có hai việc: một 

là quán sát Bồ tát lục trụ, tuy có tâm thoái chuyển, vẫn còn thù thắng hơn tất cả 

Thanh văn, Duyên giác, hai là siêng năng truy cầu quả vị Vô thượng Chánh giác. 

(9) Lại có hai việc: một là mong tất cả chúng sinh đều được giải thoát, hai là 

mong quả báo giải thoát của chúng sinh vượt hơn quả báo của ngoại đạo. (10) Lại 

có hai việc: một là không xả bỏ tất cả chúng sinh, hai là xa lìa tất cả phiền não. 

(11) Lại có hai việc: một là vì đoạn trừ khổ não của chúng sinh trong đời nầy, hai 

là vì ngăn chận khổ đau của chúng sinh trong đời sau. (12) Lại có hai việc: một là 

vì muốn đoạn trừ sự chướng ngại của trí tuệ, hai là vì muốn đoạn trừ thân chướng 

của chúng sinh. 

Thiện nam tử! Do năm việc mà phát tâm Bồ đề: một là gần gũi bạn lành, hai là trừ 

tâm nóng giận, ba là tuân lời thầy dạy, bốn là sinh lòng thương xót, năm là tu 

hành tinh tiến. Lại có năm việc phát tâm Bồ đề: một là không thấy lỗi người, hai 

là tuy thấy lỗi người, nhưng tâm không nghĩ nhớ đến, ba là tuy làm việc lành, vẫn 

không sinh lòng kiêu mạn, bốn là thấy người làm lành, không sinh lòng ghen 

ghét, năm là quán sát tất cả chúng sinh, tưởng như con một của mình. 
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Thiện nam tử! Người trí sau khi phát tâm Bồ đề, có thể hủy diệt nghiệp ác to như 

núi Tu Di. Người trí vì ba việc mà phát tâm Bồ đề: một là vì thấy chúng sinh thọ 

khổ trong đời ác năm trược, hai là vì thấy Đức Như Lai có đạo lực thần thông 

không thể nghĩ bàn, ba là vì nghe tám thứ âm thanh vi diệu của Đức Như Lai. Lại 

do hai việc: một là biết rõ sự khổ đau của thân mình, hai là hiểu rõ chúng sinh khổ 

như mình khổ, vì muốn đoạn trừ sự khổ cho họ, cũng như trừ sự khổ cho chiùnh 

mình. 

Thiện nam tử! Nếu có người phát tâm Bồ đề, phải biết người đó có thể lễ lạy sáu 

phương, và sẽ được sống lâu, giàu có. Điều nầy không giống như bọn ngoại đạo 

đã nói. 

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 17, Toät Cuøng Khoâng Coù Ngaõ, vieát raát coâ-ñoïng, nhöng cöïc-

kyø saùng toû, 

 

TỘT CÙNG KHÔNG CÓ NGÃ 

Khi ấy ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng:  

- Bạch Thế Tôn! Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia? 

Phật bảo Tu-bồ-đề:  

- Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác nên sanh tâm như thế này: Ta nên diệt độ tất cả chúng sanh, diệt độ tất cả 

chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Vì cớ sao? Tu-bồ-đề, 

nếu Bồ-tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả ắt không 

phải là Bồ-tát. Vì cớ sao? Tu-bồ-đề, thật không có pháp phát tâm Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác.  

Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không vậy! Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói, 

Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác. 

Phật bảo:   
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- Như thế, như thế! Tu-bồ-đề, thật không có pháp Như Lai được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác. Này Tu-bồ-đề! Nếu có pháp Như Lai được Vô 

thượng Chánh đẳng Chánh giác thì đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho ta: 

Ở đời sau, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni. Do thật không có 

pháp được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thế nên đức Phật Nhiên Đăng mới 

thọ ký cho ta, nói thế này: Ở đời sau, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích-ca 

Mâu-ni. Vì cớ sao? Như Lai tức là nghĩa Như của các pháp. Nếu có người nói 

Như Lai được pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, này Tu-bồ-đề, thật không 

có pháp Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Này Tu-bồ-đề! Như Lai 

được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ở trong ấy không thật, không hư. Thế 

nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Này Tu-bồ-đề! Nói tất cả pháp đó 

tức không phải tất cả pháp, nên gọi là tất cả pháp. Này Tu-bồ-đề, thí như có người 

thân cao lớn. 

Ngài Tu-bồ-đề thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Như Lai nói thân người cao lớn ắt không phải thân lớn, 

ấy gọi là thân lớn. 

- Này Tu-bồ-đề! Bồ-tát cũng như thế, nếu nói lời thế này: ta sẽ diệt độ vô 

lượng chúng sanh, ắt không gọi là Bồ-tát. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề! Thật không 

có pháp tên là Bồ-tát. Thế nên Phật nói: tất cả pháp không ngã, không nhân, 

không chúng sanh, không thọ giả.  

Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát nói lời thế này: ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy 

chẳng gọi là Bồ-tát. Vì cớ sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải 

trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. 

Này Tu-bồ-đề! Nếu Bồ-tát thông đạt pháp vô ngã, Nhƣ Lai gọi đó là 

chân thật Bồ-tát. 

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 27, Voâ Ñoïan, Voâ Dieät, vieát  

KHÔNG ĐOẠN, KHÔNG DIỆT 
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Này Tu-bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ thế này: Như Lai chẳng do các tướng cụ 

túc được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tu-bồ-đề, chớ khởi nghĩ thế ấy, 

Như Lai không do tướng cụ túc mà được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tu-

bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ thế này: người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi cái nghĩ này. Vì cớ sao? Vì người phát tâm 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt. 

 

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 31, Tri Kieán Baát Sanh, vieát  

TRI KIEÁN BAÁT SANH 

Này Tu-bồ-đề, nếu có người nói: Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh 

kiến, thọ giả kiến, này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu nghĩa của Ta nói 

chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai 

nói. Vì cớ sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, 

tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã 

kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. 

- Này Tu-bồ-đề, người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối 

với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không 

sanh pháp tướng. Này Tu-bồ-đề, nói là pháp tướng đó, Như Lai nói tức chẳng 

phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. 
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PHAÙT BOÀ-ÑEÀ-TAÂM (BODHICITTOPADA) 

(toân kinh Thanh Tònh Hoùa Nhöùt Thieát Chö AÙc Ñaïo) 

 

 

Haønh giaû caàn phaûi phaùt Boà Ñeà Taâm (Bodhicitta): 

Anuttarayam samyaksambodhau parinamaya samvaram grhniyat utpadayami 

paramam bodhicittam anuttaram yatha traiyadhvikanathah sambodhau krtaniscayah 

trividam silasiksam ca kusaladharmasamgraham sattvarthakriyasilam ca pratigrhnamy 

aham drdham buddham dharmam ca sangham ca triratnagram 

Anuttaram adyagrena grahisyami samvaram buddhayogayam vajraghantam ca 

mudram ca pratigrhnami tattvatah acaryam ca grahisyami mahavajrakuloccaye 

caturdanam pradasyami satkrtva tu dine dine maharatnakule yoge samaye ca 

manorame 

saddharmam pratigrhnami bahyam guhyam triyanikam mahapadma kule suddhe 

mahabodhisamudbhave samvaram sarvasamyuktam pratigrhnami tattvatah pujakarma 

yathasaktya mahakarmakuloccaye utpadayitva paramam bodhicittam anuttaram 

grhitam 

samvaram krtsnam sarvasattvarthakaranat atirnan tarayisyamy amuktan mocayisyamy 

aham anasvastan asvasayisyami sattvan sthapayami nirvrttav iti. 

 

Nhö Tam Theá chö Theá Toân phaùt Boà Ñeà Taâm, toâi nay cuõng y nhö vaäy maø phaùt Boà Ñeà 

Taâm. Toâi quyeát taâm gìn giöõ ba tònh giôùi ñeå tu hoïc ñoù laø nhieáp luaät nghi giôùi (giöõ giôùi 

luaät), nhieáp thieän phaùp giôùi (tu heát thaûy phaùp laønh), nhieáp chuùng sanh giôùi (hay nhieâu 

ích höõu tình giôùi: laøm lôïi ích cho heát thaõy chö chuùng sanh). Keå töø ngaøy hoâm nay nhaån ñi 

toâi seõ phaùt theä nguyeän khoâng rôøi xa chö Phaät vaø Tam Baûo (Buddha, Dharma, Sangha). 

 

Ñoái vôùi Ñaïi Kim Cang Boä (Mahavajrakula) toâi seõ toân troïng baäc Ñaïo sö. Toâi seõ thuû ñaéc 

vajra (chaøy kim cang), ghanta (chuoâng) vaø Mudra (aán). 

 

Ñoái vôùi Du giaø Ñaïi Baûo Boä (Maharatnakula), an truï nôi hoan hyõ theä nguyeän, toâi seõ 

daâng boán thöù cuùng döôøng, moãi ngaøy saùu thôøi. 

 

Ñoái vôùi Thanh Tònh Ñaïi Lieân Hoa Boä (Mahapadmakula), nôi ñaây Ñaïi Giaùc phaùt khôûi, 

toâi seõ tu hoïc Thieän Phaùp caû hai hình thöùc hieån vaø maät nôi Ñaïo Tam Thöøa. 

 

Ñoái vôùi Ñaïi Yeát Ma Boä (Mahakarmakula), toâi seõ thuû ñaéc quaûng ñaïi nguyeän, ñem heát 

khaû naêng cuûa mình ra ñeå thöïc thaønh chö cuùng döôøng haïnh. 

 

Ñaõ phaùt Boà Ñeà Taâm, beàn chí nhaãn truï nôi theä nguyeän maø laøm vieäc lôïi ích cho heát thaûy 

chö chuùng sanh, toâi seõ cöùu ñoä vaø thaønh thuïc heát thaûy chö chuùng sanh, ñaët ñeå hoï nôi 

Nieát Baøn (Nirvana). 
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NHÖÙT-THIEÁT NHÖ-LAI KIM-CANG TAM-NGHIEÄP TOÁI-THÖÔÏNG 

THAÄM-THAÂM BÍ-MAÄT TRUNG BÍ-MAÄT CHÖ PHAÄT ÑAÏI-TAÄP-HOÄI BOÀ-ÑEÀ-TAÂM 

(Sarva tathagata kaya vak citta raha syat guhya samaja 

bodhi cittannama dvitivah patalah) 

[Phaät Thuyeát Nhöùt Thieát Nhö Lai Kim Cang Tam Nghieäp Toái Thöôïng 

Bí Maät Ñaïi Giaùo Vöông Kinh 

(Sri sarva tathagata kayavak citta rahasyad vinirgama ari 

guhya samajasya maha tantra rajasya purvarddhah)] 

 

 

Baáy giôø, Nhöùt Thieát Nhö Lai [Sarva Tathagata: Töù Trí Nhö lai cuøng quyeán thuoäc] duøng 

kim cang tam nghieäp maø taùc leã ñaïi cuùng döôøng (maha puja) ñöùc Ñaïi Tyø Loâ Giaù Na Nhö Lai 

(Maha Vairocana Tathagata), cuùng döôøng xong noùi keä giaø ñaø (gatha) raèng: 

Chuùng toâi öa noùi phaùp tinh dieäu 

Kim Cang Thaân Ngöõ Taâm Toái Thöôïng 

Vaø noùi Voâ Thöôïng Ñaïi Boà Ñeà 

Bí maät nghóa taát caû Nhö Lai. 

Luùc aáy, ñöùc Ñaïi Tyø Loâ Giaù Na Kim Cang Nhö Lai, Kim Cang Tam Nghieäp Ñaïi Bí Maät 

Chuû, nghe nhöùt thieát Nhö Lai noùi keä giaø ñaø roài ñeàu im laëng maø truï. 

Caùc haøng Boà Taùt trong hoäi moãi ngaøi tö duy töôùng gì, ôû noäi taâm Theá Toân ñeàu bieát caû. 

Ngaøi noùi vôùi ñaïi hoäi raèng: 

Caùc Thieän nam töû ! Neáu thaân (kaya) hoaëc taâm (citta) coù sanh nhöõng 

töôùng (laksana), ñoù laø truï töôùng. Thaân taâm ñeàu ly töôùng  

(nihlaksana), neân truï choã naøo? Ngöõ ngoân phaân bieät cuõng laïi nhö theá. 

Chö Boà Taùt nghe phaùp ngöõ aáy roài, heát thaûy an truï, taát caû Nhö Lai tam nghieäp ñeàu kieân 

coá, ly taát caû töôùng, ví nhö hö khoâng, taâm ñöôïc ñaïi hoan hæ maø ñoàng noùi nhö vaày: 

Hay thay phaùp giôùi Phoå Hieàn 

(Sadhu! Dharmadhatu Samantabhadra) 

Kieân coá thaân ngöõ taâm voâ ñoäng (acala) ! 

Voâ sanh (anutpatti) töông öng goïi sôû sanh 
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Taát caû sanh phaùp ñeàu nhö thò 

(Sarva dharma tathata). 

 

Baáy giôø, Nhöùt Thieát Nhö Lai ñoàng truï tam nghieäp kieân coá, moãi Ngaøi ñeàu töø ñònh 

(samadhi) phaùt ra: 

Neân bieát Taâm Boà Ñeà (Bodhicitta) laø voâ taùnh (abhava) 

[Quang Minh Taïng] 

Taùnh voâ taùnh, taùnh cuõng phi taùnh (nihbhava) 

[Luïc Ñaïi Duyeân Khôûi] 

Lieãu ngoä taùnh aáy [Bodhicitta] töùc voâ taùnh roài. 

Lieãu ngoä nhö theá töùc lieãu ñaït taùnh voâ thöôïng kia. 

Lieãu ngoä taùnh kia roài töùc voâ sôû ñaéc (svapraptitva) 

Goïi laø Nhöùt Thieát Nhö Lai Kieân Coá An Truï Nghieäp Thaân Ngöõ Taâm ! 

 

Baáy giôø, ñöùc Theá Toân Ñaïi Tyø Loâ Giaù Na Kim Cang Nhö Lai (Bhagavat Maha 

Vairocana Vajra Tathagata) lieàn nhaäp Chaân Thaät Tam-ma-da (hoaëc dòch laø: Hieän Tieàn) 

Kim Cang Tam-ma-ñòa (Abhisamaya Vajra Samadhi). Trong Ñònh, Ngaøi noùi nhö vaày: 

 

[PHAÙP THAÂN LY TÖÔÙNG] 

Neân bieát Taâm Boà Ñeà laø ly nhöùt thieát taùnh, 

Caùc Uaån (Skandha), Thaäp Nhò Xöù, Thaäp Baùt Giôùi 

Ñeàu voâ thuû voâ xaõ, sanh ra caùc phaùp bình ñaúng voâ ngaõ 

(sarva dharma samata anatman), 

Maø taâm phaùp kia (Bodhicitta) vaãn töï baát sanh (anutpatti). 

Vì theá neân bieát, töï taùnh caùc phaùp töùc laø Khoâng Taùnh 

(Sarva dharma svabhava sunyata), 

Lieãu ngoä nhö thò (tathata) laø Kieân Coá Truï Taâm Boà Ñeà. 
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Ñöùc Theá Toân A-suùc Kim Cang Nhö Lai (Bhagavat Aksobhya Vajra Tathagata) 

nhaäp Nhöùt Thieát Nhö Lai Voâ Taän Kim Cang Tam-ma-ñòa (Sarva Tathagata Aksaya Vajra 

Samadhi). 

Trong Ñònh, Ngaøi noùi nhö vaày: 

[NGAÕ PHAÙP VOÁN KHOÂNG] 

Neân bieát Taâm Boà Ñeà laø voâ phaùp (adharma), 

Voâ phaùp taùnh (adharmata), voâ sanh (anutpatti), voâ ngaõ (anatman), 

Taùnh aáy [Bodhicitta] nhö hö khoâng (akasa), 

Ly caùc töôùng phaân bieät, 

Lieãu ngoä nhö thò (tathata) goïi laø Kieân Coá Truï Taâm Boà Ñeà. 

 

Ñöùc Theá Toân Böõu Sanh Kim Cang Nhö Lai (Bhagavat Ratnasambhava Vajra 

Tathagata) nhaäp Nhöùt Thieát Nhö Lai Phaùp Voâ Ngaõ Kim Cang tam-ma-ñòa (Sarva 

Tathagata Dharma Naira-tmya Vajra Samadhi). Trong Ñònh, Ngaøi phaùt ra lôøi noùi nhö vaày: 

Taâm Boà Ñeà laø chö phaùp voâ taùnh 

(Bodhicitta sarvadharma abhava) 

Ly chö phaùp töôùng, 

Töø phaùp voâ ngaõ aáy [Bodhicitta] sanh ra thaät teá. 

Lieãu ngoä nhö thò (tathata) laø Kieân Coá Truï Taâm Boà Ñeà 

Ñöùc Theá ToânVoâ Löôïng Thoï Kim Cang Nhö Lai (Bhagavat Amitayus Vajra 

Tathagata) nhaäp Nhöùt Thieát Nhö Lai Xí Thaïnh Dieäm Quang Tam-ma-ñòa (Sarva 

Tathagata Pradipa Samadhi). Trong Ñònh, Ngaøi phaùt ra lôøi noùi nhö vaày: 

Taâm Boà Ñeà laø phaùp voâ sanh (anutpatti) 

Phi taùnh (abhava), phi voâ taùnh (amoghabhava) 

Laëng nhö hö khoâng, töông öng truï y nhö theá 

Nhöùt thieát phaùp cöù nhö thò (tathata) maø haønh 

Lieãu ngoä ñöôïc nhö thò laø Kieân Coá Truï Taâm Boà Ñeà. 
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Ñöùc Theá Toân Baát Khoâng Thaønh Töïu Kim Cang Nhö Lai (Bhagavat Amoghasiddhi 

Vajra Tathagata) nhaäp Nhöùt Thieát Nhö Lai Hieän Tieàn Truï Kim Cang Tam-ma-ñòa 

(Abhibhavana Vajra Samadhi). Trong Ñònh, Ngaøi phaùt ra lôøi nhö vaày: 

Taâm Boà Ñeà laø phaùp Töï Taùnh Tònh Quang Minh 

Taùnh Boà Ñeà chaúng coù töôùng khaû ñaéc (apraptitva) 

Cuõng chaúng phaûi khaû chöùng Tam muoäi Hieän Tieàn 

Lieãu ngoä nhö thò roài laø Kieân Coá Truï Taâm Boà Ñeà. 

 

Baáy giôø, trong ñaïi hoäi coù Ñaïi Boà Taùt Töø Thò Maitreya nghe Nhöùt Thieát Nhö Lai töï 

duøng Tam Nghieäp tuyeân thuyeát Phaùp Cuù Bí Maät Taùnh Minh vaø noùi veà phaùp Boà Ñeà Taâm, Ngaøi 

raát hoan hæ, khen raèng: ‚Vò taèng höõu !‛ Ngaøi noùi vôùi chuùng hoäi raèng: 

Raát hay taát caû Phaät 

Lôùn thay phaùp Bí Maät 

Noùi phaùp moân tinh dieäu 

Nghóa chôn thaät thanh tònh 

Vaø noùi Taâm Boà Ñeà 

Toâi qui y xöng taùn 

Sanh voâ ngaõ töø ñoù 

Taát caû Phaät Boà Taùt 

Ñaõ ly caùc nghi hoaëc 

Voâ töôùng cuõng voâ ngaïi 

Ñeàu truï Taâm Boà Ñeà 

Toâi qui y xöng taùn 

Taát caû nghóa Phoå Hieàn 

Töø Taâm Boà Ñeà chuyeãn 

Vaø taát caû haïnh naøo 
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Do haïnh Boà Ñeà sanh 

Kieân coá Taâm Boà Ñeà 

Toâi qui maïng xöng taùn 

Taâm Nhö Lai thanh tònh 

Töùc laø Taâm Boà Ñeà 

Kieân coá Thaân-Ngöõ-YÙ 

Laø Tam Nghieäp Kim Cang 

Boà Ñeà choã Phaät qui, 

Toâi qui maïng xöng taùn. 
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TAÂM BOÀ ÑEÀ (BODHICITTA) CHÍNH LAØ 

TÒNH PHAÄT QUOÁC ÑOÄ 

(BUDDHAKSETRA-PARISUDDHI) 

 

Laøm theá naøo ñeå tònh Taâm Boà Ñeà? Phaät daïy duøng phöông tieän ‚thoï trì danh Phaät‛ chính 

laø phaùp moân ‚Nieäm Phaät‛ ñeå ngoä nhaäp Phaät tri kieán, ‚nhö thöïc tri töï taâm.‛ 

 

************************ 

 

TÖÏ THOÏ BOÀ-ÑEÀ-TAÂM GIÔÙI 

(Chuaån Ñeà Ñaø-ra-ni, trang 48) 

 

Boà-Ñeà-Taâm (Bodhicitta) lìa taát caû ngaõ chaáp, xa lìa Uaån, Xöù, Giôùi vaø ly naêng-thuû, 

sôû-thuû, nôi phaùp bình-ñaúng (samata). Töï taâm voán khoâng sanh (svacitta anutpatti), töï taùnh 

voán laø khoâng (svabhava sunyata), cho neân quaù khöù taát caû Phaät Boà Taùt ñaõ phaùt Taâm Boà Ñeà 

(Bodhicittopada), ta nay cuõng nhö vaäy.  

Ñaây goïi laø TÖÏ-THEÄ THOÏ BOÀ-ÑEÀ-TAÂM GIÔÙI, do tuïng moät bieán, suy nghæ Thaéng-

nghóa-ñeá (nghóa thuø thaéng chaéc chaén) neân ñöôïc voâ-löôïng voâ-bieân coâng-ñöùc voâ-vi trang-nghieâm 

tam-nghieäp cho ñeán Boà-Ñeà Ñaïo-Traøng (Bodhimandala), phöôùc kia khoâng giaùn ñoïan, mau dieät 

taát caû nghieäp chöôùng (karma-varana), chôn ngoân (mantra) choùng thaønh töïu, ñöùc Boån-Toân 

(Svadevata) hieän-tieàn. Nhö kinh Hoa-Nghieâm, phaåm Nhaäp Phaùp-Giôùi, ñöùc Töø-Thò Boà-Taùt 

(Bodhisattva Maitreya) vì Thieän-Taøi Ñoàng-töû (Sudhana-Kumara) noùi coâng ñöùc cuûa Taâm-Boà-

Ñeà. 
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Phaät-Phaùp thaâm saâ raát nhieäm maàu, ngöôøi khoâng coù nhaân-duyeân caên-laønh vaø khoâng coù 

trí-tueä aét khoâng coù phaàn! 

Maït-Nhaân xin möôïn lôøi Theá-Toân ngoõ haàu keát thuùc baøi vieát naày. Vì sao? Xin thöa raèng, 

neáu maø vieát tieáp vaø vieát sao cho nhöõng ngöôøi khoâng coù trí-tueä maø chæ coù kieán-chaáp taø vaïy tin 

hieåu thì chính Maït-Nhaân ñaây seõ laø ngöôøi hoà-ñoà vaø hoang-mang vaäy!  

Toân kinh Kim-Cang, ñoïan 32, ÖÙng Hoùa Phi Chaân, vieát 

 

ỨNG HÓA KHÔNG PHẢI THẬT 

Này Tu-bồ-đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô 

lượng a-tăng-kỳ để bố thí. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Bồ-

đề đem kinh này cho đến bốn câu kệ v.v… thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói thì 

phước của người này còn hơn phước của người kia. Thế nào là vì người diễn nói? 

Chẳng thủ nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao?  

Tất cả pháp hữu vi, 

Như mộng, huyễn, bọt, bóng, 

Như sương cũng như điện, 

Nên khởi quán như thế. 
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KINH LUAÄT CHAÙNH  

DUØNG VAØO VIEÄC THAM-KHAÛO 

 

1. Töù Thaäp Nhò Chöông Kinh. Thích Hoøan Quan 

2. Kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa (Saddharma-pundarika), Thích Trí Tònh 

3. Kinh Ñaïi Baûo-Tích (Mahakaruna), Thích Trí Tònh 

4. Kinh Kim-Cang (Vajra-Sutra), Thích Thanh Töø 

5. Kinh Laêng-Giaø, Thích Thanh Töø 

6. Kinh Taâm Ñòa Quaùn, Thích Taâm Chaâu 

7. Kinh Chuaån-Ñeà Ñaø-ra-ni – Hoäi Thích, Thích Vieân-Ñöùc 

8. Kinh Ñaïi-Thöøa Ñaïi-Taäp Ñòa-Taïng Thaäp-Luaân, Giaûo-ñính vaø chuù-thích: Nguyeãn 

Pram 

9. NHÖÙT-THIEÁT NHÖ-LAI KIM-CANG TAM-NGHIEÄP TOÁI-THÖÔÏNG THAÄM-

THAÂM BÍ-MAÄT TRUNG BÍ-MAÄT CHÖ PHAÄT ÑAÏI-TAÄP-HOÄI BOÀ-ÑEÀ-TAÂM 

(Sarva tathagata kaya vak citta raha syat guhya samaja bodhi cittannama dvitivah 

patalah) 

[Phaät Thuyeát Nhöùt-Thieát Nhö-Lai Kim-Cang Tam Nghieäp Toái-Thöôïng Bí-Maät Ñaïi 

Giaùo Vöông Kinh (Sri sarva tathagata kayavak citta rahasyad vinirgama ari guhya 

samajasya maha tantra rajasya purvarddhah)], Pram Nguyeãn 

10. Kinh Thanh-Tònh Hoùa Nhöùt-Thieát Chö AÙc Ñaïo, Pram Nguyeãn 

11. Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông Kinh, Pram Nguyeãn 

12. Kinh Ñaïi-Nhöït, Pram Nguyeãn 

13. Kinh Vieân-Giaùc: Hieån-Maät Ñaïi Chuù-Giaûi, Pram Nguyeãn 

14. Kinh Öu-Baø-Taéc Giôùi, Thích Quaûng Minh 

15. Luaät Ma-Ha Taêng-Kyø, Thích Phöôùc Sôn 
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