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TRANG NGHIEÂM COÕI PHAÄT LAØ VIEÄC LÔÙN, CHÆ LAØM PHÖÔÙC ÑÖÙC 

KHOÂNG THEÅ THAØNH ÑÖÔÏC, COÁT PHAÛI COÙ NGUYEÄN LÖÏC. VÍ NHÖ 

TRAÂU TUY COÙ THEÅ KEÙO XE, SONG PHAÛI COÙ NGÖÔØI CAÀM CÖÔNG 

MÔÙI ÑEÁN CHOÃ [neáu khoâng coù ngöôøi caàm cöông thì traâu naèm chôi ngôi coû!]. 

       Trí Ñoä Luaän 
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NHÔN: 

 

VAI-TRÒ CẤP-BÁCH CỦA NGƢỜI CƢ-SĨ LAØ PHAÛI CÓ TRÍ-TUỆ ÑEÅ NHIẾP-

HỘ CHÁNH-PHÁP. 

Muoán nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp thì phaûi xa rôøi toäi Nguõ-Nghòch (Pancavama)! 

Phạm một trong Nguõ-nghòch tội, chúng sanh phải sa vào A tỳ vô gián địa ngục (Avici) và 

chịu khổ hình không ngừng trong tận cùng địa ngục  

Theo Tiểu Thừa Ngũ Nghịch  

1. Giết cha (sát phụ) 

2. Giết mẹ (sát mẫu) 

3. Giết A La Hán: Giết hay làm tổn hại A-La-Hán, một vị đã giác ngộ, hoặc hãm hiếp 

một nữ tu cũng là phạm một trong ngũ nghịch 

4. Gây bất hòa trong Tăng chúng: Gây bất hòa hay rối loạn trong Tăng chúng bằng cách 

loan truyền những tin đồn hay nói chuyện nhãm nhí làm cho họ phế bỏ đời sống tu 

hành.  

5. Làm thân Phật chảy máu bằng cách đâm, hay hủy hoại hình tƣợng Phật, hay gây 

thƣơng tích cho thân Phật, hoặc hủy báng Phật pháp 

Đồng tội Ngũ Nghịch: 

1. Xúc phạm tôùi tieát-haïnh tới mẹ và Tỳ Kheo Ni thuộc hàng vô-học (chöùng quaû) là 

đồng với tội giết mẹ.  

2. Giết Bồ Tát đang nhập định (thaáy Taùnh) đồng với tội giết cha.  

3. Giết bậc Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh vô-học A-La-Hán 

4. Không để cho thành tựu hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp Tăng:  

5. Phá tháp Phật là đồng tội với làm thân Phật chảy máu 

Đại Thừa Ngũ Nghịch  

1. Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tƣợng, lấy vật của Phật hay chƣ Tăng, hoặc 

khuyến khích ngƣời làm, hoặc thấy ngƣời làm mà sanh tâm hoan hỷ. 

2. Hủy báng pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát.  

3. Ngƣợc đãi giết chóc chƣ Tăng Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục.  
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4. Phạm một trong năm trọng tội trên 

5. Chối bỏ luật nhơn quả nghiệp báo, thƣờng xuyên gây nghiệp bất thiện mà còn dạy 

ngƣời gây ác nghiệp, luôn sống đời xấu xa:  

 

Coøn Nguõ-Nghòch trong thôøi buoåi tranh-ñaáu, nhieãu-nhöông cuûa chuùng ta phaûi hieåu 

ra sao?  

Thöôøng nghe,  

Y kinh maø giaûng thì oan cho tam-theá Phaät. 

Rôøi kinh moät chöõ ñoàng Ma-thuyeát. 

Ñaây laø phöông chaâm cuûa nhaø Phaät, thöû hoûi maáy ai thaáu hieåu töôøng taän hai caâu naày? 

Neáu coù theå thoâng-ñaït nghóa cuûa Nguõ Nghòch vaø hai caâu noùi treân thì baát-taát ñoïc tieáp 

nhöõng haøng döôùi ñaây! 
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TOÂN: 

 

Mục-đích thiêng-liêng nhứt của những ngƣời tại-gia cƣ-sĩ là NHIẾP-HỘ CHÁNH-

PHÁP. Nhiếp-hộ ra sao? 

Ngaøy xöa, khi chöõ vieát laø sôû-höõu ñoäc-quyeàn cuûa ñaùm trí-thöùc, taàng lôùp thöôïng-löu, quyù-

toäc; coøn kinh-ñieån laø sôû-höõu ñoäc-quyeàn cuûa haøng Taêng-löõ.  

Muoán bieát chöõ phaûi tìm ñeán vôùi thaày hoïc (sö phuï).  

Coøn muoán bieát yù-nghiaõ nhieäm-maàu cuûa Phaät-lyù thì phaûi tìm ñeán vôùi chö Taêng/Ni (taàm 

Sö hoïc Ñaïo), ngoøai ra raát khoù maø tu hoïc.  

Baáy giôø, ôû Trung-quoác, Nhöït-Baûn, Trieàu-Tieân/Haøn-quoác, Vieät-Nam, muoán coù moät cuoán 

kinh thì ngöôøi hoïc Phaät phaûi nhôø ngöôøi cheùp taû. Vaû laïi, vieát chöõ treân truùc/tre hay treân luïa raát 

khoù, khoâng phaûi ai cuõng coù theå vieát ñöôïc vì möïc khoâng dính, hoaëc dình thì bò lem; coøn vieát treân 

giaáy phieán moõng thì cuõng khoâng phaûi deã vì möïc hay lem; vì vaäy, tieàn cheùp kinh, taû kinh raát 

maéc, ngöôøi thöôøng khoù maø coù ñöôïc quyeån kinh treân tay ñeå ñoïc tuïng, neân thöôøng phaûi thöôøng 

xuyeân ñi thaêm vieáng chuøa, vieän hoaëc chun goùp vôùi nhau tieàn cuûa ñeå thænh Thaày thuyeát-phaùp.  

Beân AÁn-Ñoä, ngöôøi thaät söï hoïc Phaät phaûi laáy vaøng ñoåi Kinh (sutra/sutta), nhö tröôøng-hôïp 

chö Toå AÁn-Ñoä ñoøi hoûi, ñeå xem phaûn-öùng cuûa ngöôøi tieáp nhaän kinh-ñieån: 

1. troïng cuûa hay troïng Kinh,  

2. troïng Ñaïo-Sö hay  baát kính,  

Tröôùc khi truyeàn-trao bí-quyeát tu-taäïp 

Neáu troïng cuûa thì khoâng chæ-daïy theâm nghóa-lyù saâu, maàu-nhieäm vì keû ñoù chæ hoïc theo 

danh-töôùng. 

Neáu baát kính vôùi Ñaïo-Sö vì cho raèng ngaøi laø keû tham-lam thì duø cho tieåu-phaùp cuõng 

khoù thaønh-töïu huoáng laø ñaïi phaùp (phaùp Ñaïi-Thöøa thaäm thaâm bí-maät)! 

Coøn nhöõng ai ñöôïc caû hai ñieàu treân maø heát loøng phuïc-vuï baäc Ñaïo-Sö trong moät thôøi 

gian daøi thì ngaøi seõ truyeàn trao taát-caû sôû hoïc bình-sanh cuûa mình. Xem Ñaïi-Thöøa Ñaûnh 

Vöông Kinh, Nguyeãn Pram chuù-thích.  
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Nhöng, cuõng chính vì vaäy maø soá tín-ñoà Phaät-Giaùo beân AÁn-Ñoä caøng luùc caøng suy giaõm. 

Caùc baäc Ñaïo-Sö laàn löôït aån thaân, hoaëc ñi sang caùc nöôùc laân-caän ... vì khoâng coøn nhaân-duyeân 

vôùi haïng ngöôøi tham danh caàu lôïi.    

Ñaïo-Sö cuûa AÁn-Ñoä khoâng nhöùt-thieát phaûi laø haøng Taêng-löõ, xem 50 Baøi Keä Veà Baäc 

Ñaïo Sö, Nguyeãn Pram dòch vaø chuù giaûi, Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông Kinh, pramnguyen.com; Toái 

Thöôïng Ñaïi-Thöøa Kim-Cang Baûo Vöông Kinh, Cö-só Huyeàn-Thanh dòch. 

Caùc nöôùc khaùc thì chuoäng soá ñoâng, neân caùch chæ daïy coù nhieàu nôùi roäng. Nhöng, ngöôøi 

tu-chöùng thaät-söï laïi raát ít! 

Caùi hoïc cuûa ngaøy nay ñaõ khaùc xa, chöõ vieát thì haàu nhö ai cuõng bieát ñoïc bieát vieát. Kinh-

ñieån ñöôïc phoå-bieán raát roäng-raõi. Roäng-raõi ñeán noãi Phaät-töû vöùt boû khaép nôi. Caùi toäi naày quaû 

khoâng phaûi laø nhoû! Ngöôøi thaät söï hieåu nghóa Kinh thöû hoûi coù maáy ai? Huoáng-chi laø tu-chöùng 

hay ñaéc-Ñaïo!    

Phaàn ñoâng kinh-ñieån bò dòch theo loái töø chöông neân nghóa-lyù treäch ra ngoaøi, laïi coù raát ít 

ngöôøi giaûo-ñính! Ngöôøi giaûo-ñính baét buoäc phaûi thoâng-ñaït nghóa kinh, phaûi tu-taäp theo kinh 

moät thôøi-gian laâu daøi vaø coù aán-chöùng, moäng-trieäu khi laøm vieäc thì kinh-ñieån môùi khoâng bò sai 

leäch.  

Caùc phieân-baûn dòch-thuaät do söû-duïng caùc chöông-trình ñaëc-bieät cuûa maùy vi-tính 

(translation programs) thì cuõng raát thuù-vò; tuy nhieân, caùch dòch naày cuõng phaïm phaûi moät sai-

laàm lôùn laø chæ chuyeân nhôø ngöôøi xuaát-gia ôû caùc chuøa vieän tu-söûa caùc baûn dòch, vaø cho ñoù laø 

chính-xaùc vaø ñuùng vôùi Thaùnh-yù! Trong khi, baûn-thaân caùc vò Taêng-só naày ít coù ngöôøi tu theo caùc 

phaùp-moân maø caùc baûn Kinh tuyeân-thuyeát maø hoï giaûo-ñính! Caùc baûn Kinh dòch ra Vieät-ngöõ 

ñöôïc ñaêng-taûi treân caùc maïng (websites) raát phoå-thoâng maø phaàn ñoâng khoâng thích-hôïp cho caên-

cô cuûa ngöôøi ñoïc.  

Neân nhôù, thuyeát-phaùp baát ñaäu cô Trôøi Ngöôøi oùan! Huoáng nöõa laø truyeàn-baù Kinh-ñieån 

sai laàm, leäch-laïc, hay coá yù söûa chöõ söûa caâu. Haõy ñem so-saùnh caùc baûn dòch ôû trong nöôùc vaø 

ngoaøi nöôùc thì seõ roõ hö thaät ra sao?  

Vì söï phoå-bieán roäng-raõi nhö vaäy maø ñaõ khieán cho  
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1. Moät soá ngöôøi ñoïc Kinh ñeå thoûa-maõn loøng toø-moø cuûa mình, ñeå bieát nhieàu maø noùi 

lyù, ñeå taùn doùc, ñeå baét beû keû khaùc, hoaëc vieát laùch ñeå chöôõi-bôùi nhau!  

2. Moät soá ngöôøi hoïc loùm, troäm vaên, ñoïc löôùt qua vaøi cuoán saùch dòch ra Anh-ngöõ, 

Vieät-ngöõ roài döông döông töï-ñaéc cho mình laø baäc laøu thoâng Tam--Taïng Kinh-

ñieån, maëc söùc vieát laùch ñeå phæ-baùng nhöõng dòch-giaû, soïan-giaû maø hoï chöa töøng 

gaëp maët!  

3. Moät soá khaùc thì chæ caàn nhìn vaøo dòch-giaû vôùi caùc phong-haøm nhö Hoøa-Thöôïng, 

Thöôïng-Toïa, Ñaïi-Ñöùc, v.v. thì in trí raèng hoï laø nhöõng ngöôøi dòch ñuùng! Hoaëc 

ñoïc ñeå roài taâng boác Taêng/Ni, ngöôøi maø hoï coù thieän-caûm! 

4. Moät soá khaùc thì ca-ngôïi, theâu deät theâm nhöõng chuyeän nhieäm-maàu chung quanh 

dòch-giaû, vì ngöôøi ñoù chính laø Thaày cuûa hoï! 

Nhö vaäy, Phaät-Phaùp dieät laø do hieåu sai-laàm giaùo-phaùp cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca 

Möu-Ni vaø tam-theá Phaät. Hieåu sai thì thöïc-haønh traät. Sai traät maø khoâng coù ngöôøi ñuû 

moùng vuoát cuûa toâng-moân thì laøm sao “thaùo ñinh baït choát” cho thieân haï?   

 

 Noùi caùch khaùc, hieåu vaø thöïc-haønh sai-laàm giaùo-phaùp cuûa ñöùc Töø-Phuï Thích-

Ca Möu-Ni vaø tam-theá Phaät thì chaúng khaùc naøo laøm thaân Phaät chaûy maùu! Moät 

trong naêm toäi Ñaïi Nghòch! 
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UÛNG-HOÄ NGÖÔØI XUAÁT-GIA 

KHOÂNG RÔI VAØO CAÙC TOÄI ÑAÏI NGHÒCH 

 

 

 Muoán nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp thì ngoøai Töø vaø Bi, taân cö-só baét buoäc phaûi 

trang-nghieâm cho chính baûn-thaân mình hai ñöùc, ñoù laø  Huøng vaø Löïc; nhö vaäy, 

vieäc hoïc Phaät môùi mau choùng, trôû thaønh ñaáng Ñaïi-Huøng Ñaïi-Löïc Ñaïi Töø-Bi. 

 Haàu heát chö Taêng/Ni ngaøy nay ñeàu chæ daïy Phaät-töû phaûi hoïc haïnh Töø-Bi, nhöng khoâng 

heà daïy haïnh Huøng-Löïc! Tuy nhieân, vì baûn thaân cuûa chö vò chöa phaûi laø caùc baäc Ñaïi-Töø nhö 

ñöùc Di-Laëc (Maitrteya), Hö-Khoâng Taïng (Akasagarbha), cuõng khoâng phaûi laø baäc Ñaïi-Bi nhö 

ñöùc Quaùn-Theá-AÂm (Avalokitesvara) hay ñöùc Ñòa-Taïng (Ksitigarbha) neân lôøi daïy veà Töø-Bi laïi 

hoùa ra thaønh Nhu-Nhöôïc!  

Vì nhu-nhöôïc neân heå caùc haøng xuaát-gia leân tieáng khoâng phuø-hôïp vôùi Chaùnh-Phaùp, noùi 

bay, thì haøng taïi-gia cö-só phaûi laéng nghe! Neáu hoûi laïi thì seõ bò loãi voâ-leã! Leã gì khoâng bieát! 

Vì nhu-nhöôïc neân heå caùc haøng xuaát-gia muoán hay thích moùn gì hay thöù gì thì haøng taïi-

gia cö-só phaûi cung-phuïng! Neáu khoâng seõ khoâng ñöôïc phöôùc, khoâng coù ñöùc-haïnh! Phöôùc-ñöùc gì 

thì khoâng bieát! 

Vì nhu-nhöôïc neân heå caùc haøng xuaát-gia phaïm Luaät-nghi thì haøng taïi-gia cö-só phaûi 

nhaém maét, laëng caâm!  Neáu cöû toäi hay noùi ra thì seõ coù toäi! Toäi gì thì khoâng bieát! 

v.v...    

Chính vì leõ naày neân raát nhieàu ngöôøi xuaát-gia thöôøng khuyeán-khích taïi-gia cö-só neân tu 

haïnh Töø-Bi maø khoâng heà ñaù ñoäng ñeán Huøng vaø Löïc. 

 Moät taân cö-só phaûi töï trang-nghieâm theâm cho baûn-thaân mình hai ñöùc: Huøng vaø Löïc. 

Huøng vaø Löïc laø sao? 

1. Huøng laø khoâng töï bieán mình thaønh keû noâ-leä cho haøng xuaát-gia. Nghóa laø khoâng caàn 

phaûi tuaân-thuû theo quy-luaät maø haøng xuaát-gia ñaët ra: “keâu daï, bieåu vaâng”.  
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2. Cuõng khoâng caàn-thieát phaûi chaáp-nhaän nhöõng gì haøng xuaát-gia keâu mình laøm nhö 

moät saéc- leänh baát di baát dòch! Neáu traùi caûi lôøi hoï chæ daïy cho duø laø baäy-baï (theo sôû 

duïc vaø sôû kieán, chôù khoâng theo Chaùnh-Phaùp) thì bò “toäi”. Nhöng, khoâng bieát laø toäi 

gì?  Phaät chöa bao giôø baét tín-ñoà phaûi tuaân theo Ngaøi raêm-raép, huoáng hoà laø ñaùm traù-

nguïy Sa-moân, töï xöng laø Thích-töû! 

Tăng Chi Bộ Kinh  (Anguttara Nikaya Sutta) coù daïy: 

Đừng tin-tƣởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin-tƣởng 

điều gì vì vin vào một tập-quán lƣu-truyền. Đừng tin-tƣởng điều 

gì vì cớ đƣợc nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin-tƣởng điều gì dù là 

bút tích của Thánh- nhân. Đừng tin-tƣởng điều gì dù thói quen từ 

lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin-tƣởng điều gì do ta 

tƣởng-tƣợng ra lại nghĩ rằng một vị Thaàn Tối-linh đã khai-thị cho 

ta. Đừng tin-tƣởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy-tín của các 

thầy dạy các ngƣời. Nhƣng, chỉ tin-tƣởng cái gì mà chính các 

ngƣời đã từng trải, töøng kinh-nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho 

mình và ngƣời khác. Chỉ có cái đó mới là muïc-đích tối-hậu khieán 

thăng-hoa cho con ngƣời và cuộc đời. Các ngƣời hãy lấy đó làm 

tieâu-chuaån. 

Noùi caùch khaùc, neáu töï bieán mình thaønh keû noâ-leä, seõ khieán cho haøng 

xuaát-gia coù loøng ngaõ-maïn vì töôûng ñaâu ngöôøi ta kính caùi ñöùc mean caùi 

taøi cuûa mình. Haøng xuaát-gia vì caùi taø nhaân (hetu) naày maø sanh ra ngaõ-

maïn. Ñaõ coù ngaõ-maïn thì quyeát-ñònh khoâng bao giôø coù theå chöùng ñöôïc  

Töù Quaû Sa-Moân! Tu haønh maø khoâng chöùng ñöôïc Töù Quaû sa-Moân thì 

nhö vaäy coù khaùc naøo mình giaùn-tieáp gieát nhöõng vò A-la-haùn (Arhat) 

trong töông-lai khoâng? Ñaây laø  moät trong naêm toäi thuoäc Nguõ-Nghòch! 

3. Löïc laø khoâng caàn phaûi duøng tieàn cuûa ñeå taïo döïng chuøa to Phaät lôùn bieán laøm cuûa tö 

rieâng cho vaøi ngöôøi xuaát-gia ñeå hoï an-höôûng tuoåi giaø vaø taïo neân nieàm kieâu-caêng töï-
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phuï ñoái vôùi caùc haøng xuaát-gia khaùc. Ñaây laø nhaân (hetu) taïo ra söï baát-hoøa trong haøng 

chö Taêng/Ni.  

Noùi caùch khaùc, xaây chuøa to Phaät lôùn cho Taêng/Ni khoâng xöùng-ñaùng laø hình-

thöùc phaù hoøa-hieäp Taêng. Ñaây laø moät trong naêm toäi thuoäc Nguõ-Nghòch!  

4. Ñeán chuøa hay tu-vieän maø khoâng theå tieâu-dieät ñöôïc voâ-minh vaø tham-aùi maø coøn röôùc 

phaûi phieàn-naõo, chuoác phaûi khoå-ñau thì coù khaùc naøo gieát cha, gieát meï khoâng?  

Taïi sao noùi vaäy? Kinh Laêng-Giaø, kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông, vaø caùc Maät- 

Luaän (Tanta) khaùc, coù noùi, “cha voâ-minh, meï tham-aùi”. Neáu khoâng bieát thaät-töôùng 

cuûa voâ-minh vaø tham-aùi maø cöù soáng chung vôùi chuùng thì khaùc naøo nhaän giaëc laøm 

cha!   

Nhaän giaëc laøm cha, coøn cha meï ñích-thaät thì boû rôi, khieán cheát laàn cheát moøn 

trong saân-haän, taø-kieán. Haønh-ñoäng nhö vaäy, ñoàng voái toäi saùt cha gieát meï! Xem 

theâm kinh Ñaïi-Thöøa Ñaûnh Vöông, Thaân-Phaän Con Ngöôøi, Nguyeãn Pram soïan. 

Ñaây laø moät trong naêm toäi thuoäc Nguõ-Nghòch!  

 Neáu tu-taäp maø rôøi xa ñöôïc Nguõ-Nghòch thì toát bieát döôøng bao! Muoán Chaùnh-Phaùp 

khoâng xuaát-hieän cuõng khoâng ñöôïc! Muoán chö Ñaïo-Sö khoâng taùi-xuaát cuõng khoâng ñöôïc! 

  Những ngƣời bỏ tục xuất-gia chân-chánh, ngƣời tại-gia cƣ-sĩ đúng nghĩa phải hết lòng 

trợ-giúp, theo pháp thỉnh hỏi chỗ không thông cho đƣợc thông-đạt, nhằm thăng-hoa đời sống 

tâm-linh, và đúng pháp cúng-dƣờng bốn sự  

i.- vật thực,  

ii.- thuốc men,  

iii.- tọa-cụ, Tăng-bào và  

iv- chỗ tu-tập.  

Nếu dùng thức uống ăn thô xấu đem tâm nhu nhuyến mà bố thí ấy gọi là bậc hạ.  

Tập quen bố thí dần dần tăng lên có thể đem y phục bảo vật mà bố thí, ấy là từ bậc hạ sinh 

bậc trung.   

Tâm bố thí càng tăng, không thƣơng tiếc gì, có thể đem đầu, huyết thịt, quốc thành, tài vật, 

vợ con mà bố thí hết; ấy là từ bậc trung sanh bậc thƣợng.   
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THIỀN-MÔN 

 

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành pháp Trí-tuệ (Prajna)/Chân-Nhƣ Tam-Muội/Nhứt 

Chân Pháp-Giới Tam-Muội/Đại-Hải Ấn Tam-Muội, tâm tự nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Trí-tuệ/ Chân-Nhƣ Tam-Muội/Nhứt Chân Pháp-Giới Tam-

Muội/Đại-Hải Ấn Tam-Muội nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì sao tự bỏ tu Trí-tuệ, 

chạy theo quả báo Nhân Thiên?  Liền tự kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp sáu căn 

(mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và ý), trừ sáu trần (sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc và pháp), thọ hỷ 

lạc, tƣ duy hành Trí tuệ/Chân-Nhƣ Tam-Muội/Nhứt Chân Pháp-Giới Tam-Muội/Đại-Hải 

Ấn Tam-Muội.  

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành pháp Thiền (Dhyana)/Không-Tam-Muội/Nhứt-Thiết 

Chƣ Phật Hiện-Tiền Tam-Muội/Thủ-Lăng Nghiêm Tam-Muội, tâm tự nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Thiền-định/Không-Tam-Muội/Nhứt-Thiết Chƣ Phật Hiện-Tiền 

Tam-Muội/Thủ-Lăng Nghiêm Tam-Muội nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì sao tự bỏ tu 

Thiền, chạy theo quả báo Nhân Thiên?  Liền tự kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp sáu 

căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc, tƣ duy hành pháp Thiền/Không-Tam-Muội/Nhứt-Thiết Chƣ 

Phật Hiện-Tiền Tam-Muội/Thủ-Lăng Nghiêm Tam-Muội.  

 

CÁC ĐIỀU THIẾT YẾU 

 

 Tu Thiền mà không bieát phaùp soå-töùc hay quaùn hôi thôû töùc phaùp ñiều-tức 

(Pranayama), chỉ làm lơ-là cho qua ngày. 

 Tu Thiền mà không biết hai pháp Chỉ-Quán của tôn kinh Viên-Giác. 

 Tu Thiền mà đối cảnh vẫn còn vọng-động 

Tu Thieàn maø chaúng bieát caùc phaùp Toång-Trì (Dharani),  

Tu Thieàn aøm chaúng bieát caùc phaùp Tam-muoäi (Samadhi)  

Tu Thieàn maø chaúng haønh 4 Saéc Giôùi Thieàn (Rupadhatu-dhyana) 

Tu Thieàn maø chaúng haønh 4 Voâ-Saéc Giôùi Thieàn (Arupadhatu-dhyana) 

Tu Thieàn maø chaúng haønh Voâ-Löôïng Thieàn (Apramana-dhyana) töùc Töù Phaïm-  
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 Truï hay Töù Voâ-Löôïng Taâm  

v.v… nhƣ vậy, lấy gì để dạy Ngƣời, phuïc chuùng và giaùo-hoùa Thiên Long 

Bát Bộ? 

 

Ngƣời tu Thiền lấy Không-Môn làm cửa vào Đạo; vì vậy, ngöôøi tu phải liễu thông 18 

Pháp Không (Sunyata), phải tƣờng tận tôn kinh Bát-Nhã, Đại Trí Độ Luận, phải thuộc nằm 

lòng tôn kinh Kim-Cang, phải thấu-triệt tôn kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, kinh Viên-Giác, kinh 

Lăng-Già.  

Ngöôøi tu Thieàn ñừng đem Thọai-đầu làm Thọai-vĩ! Cuõng ñừng dùng những thuật-ngữ 

hiểm-hóc của Thiền-gia mà bản thân mình chƣa phải là một Thiền-giả (chƣa vƣợt quá cảnh-giới 

Tứ-Thiền, chƣa vào Không Tam-muội) đeå huø ñeå doïa ngƣời sơ cơ cầu Đạo! Hoaëc ñeå ngöôøi ta 

khen mình taøi gioûi.  

Lại nữa, ngƣời tu Thiền mà không biết giữ-gìn giới-cấm cho thật tinh-nghiêm, chƣa vƣợt 

qua sự khảo-hạch của đức Hƣ-Không Tạng (Akasagarbha) vào lúc ngũ-nghĩ, không rành các 

pháp sám-hối theo tôn kinh Tâm-Địa Quán, Đại Bảo-Tích, Phẩm Hư-Không Tạng, 35 Vị 

Phật, kinh Kim Quang-Minh Tối-Thắng Vƣơng, kinh Đại Thông Phƣơng Quảng Sám-Hối 

Diệt Tội Trang-Nghiêm Thành Phật, v.v…  

Ngƣời tu không tự trang-nghiêm cho chính mình các pháp nói trên chi biết nhai lại những 

lời của cổ-nhân, ăn đàm rãy của Cổ-Đức tự cho là tu-chứng; nhƣ vậy, chƣa thể tự xƣng là ngƣời 

theo pháp-môn Thiền-định, huống là phỉ-báng các pháp-môn nhƣ Tịnh-Độ, Pháp-Hoa, Hoa-

Nghiêm, hoặc Bí-Mật Chân-Ngôn/Mật-Tông mà mình chƣa từng tu-tập qua ít ra là 3 đến 12 

năm! 

            Khi nằm ngũ phải gối đầu trên bắp vế của đức Phật A-Súc-Bệ (Aksobya: Bất-Động), ngài 

Đại Ca-Diếp-Ba, đức Mạn/Văn-Thù Sƣ-Lợi/Tam-Thế Giác-Mẫu Diệu-Cát-Tƣờng.  

            Khi thức dậy phải phát Bồ-Đề Tâm! Tu Tứ Phạm-Trụ tức Tứ Vô-Lƣợng Tâm! 
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TỊNH-ĐỘ MÔN 

 

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành pháp Trì danh quán Phật/Niệm Phật Tam-Muội/Bát-

Chu Tam-Muội/Nhứt-Thiết Chƣ Phật Hiện-Tiền Tam-Muội, tâm tự nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Trì danh quán Phật/Niệm Phật Tam-Muội/Bát-Chu Tam-

Muội/ Nhứt-Thiết Chƣ Phật Hiện-Tiền Tam-Muội nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta 

nay vì sao tự bỏ Trì danh quán Phật, chạy theo quả báo Nhân Thiên?  Liền tự 

kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp sáu căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc, tƣ duy 

hành pháp Trì danh quan Phật/Niệm Phật Tam-Muội/Bát-Chu Tam-Muội/Nhứt-

Thiết Chƣ Phật Hiện-Tiền Tam-Muội.  

   

CÁC ĐIỀU THIẾT YẾU 

 

           Ngƣời tu Tịnh cần phải đầu-đủ 3 điều kiện mà Đƣờng Về Cực-Lạc, Thích Trí Tịnh sọan, 

đã viết rất rõ. Nay chỉ tóm tắt lại là:  

           a.- TÍN (tin tôn kinh Cực-Lac (Sukhavati-Sutra), tin sự tiếp độ của tôn Phật Vô-           

                        Lƣợng Quang (Amitabha), ngƣời Việt dịch trại âm là A-Di-Đà. Phải  

                        thƣờng xem kinh A-Di-Đà Sớ Sao, Thích Hành Trụ dịch. 

           b.- HẠNH học theo hạnh của ngài Pháp-Tạng, Bảo-Hải cùng hạnh tu của chƣ Tổ,                 

                        các bậc cổ-đức và  

           c.- NGUYỆN, ngòai việc lấy 48 lời Đại Nguyện của tôn Phật làm nguyện của  

                        mình, ngƣời tu phải thực-hành theo tôn kinh Phổ-Hiền Hạnh Nguyện,  

 Ngƣời tu theo Tịnh-Độ cần phải tự trang-nghiêm cho chính bản-thân mình một ít kiến-

thức cơ-bản, phải biết nằm long 4 điều sau: 

 Thập Chủng Trì Danh theo Tịnh Độ Thập Yếu, Thích Thiền Tâm sọan, dựa trên 

các bộ Luận của chƣ Tổ,  

 Thập Lục Quán theo Quán Kinh,  

 Thập Tâm Tịnh-Độ theo tôn kinh Đại Bảo-Tích, và  

 Thập Thắng Sự theo Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận. 
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Thập Chủng Trì Danh: Trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa 

Thƣợng Thích Thiền Tâm, có mƣời cách trì danh khác nhau  

1) Phản Văn Trì Danh: Phƣơng pháp nầy, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm 

soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu nầy đến câu khác. Nghe có hai cách, 

hoặc  dùng tai nghe, hoặc dùng tâm nghe. Tuy nghe vào trong nhƣng không trụ nơi đâu, 

lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, 

chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng 

tƣởng, mau đƣợc nhứt tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Chân Giáo thể phƣơng nầy Thanh 

tịnh do nghe tiếng. Muốn chứng vào tam muội, nên nhƣ thế mà tu hành” chính là ý trên 

đây. 

2) Sổ Châu Trì Danh: Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm 

còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhứt tâm. Phƣơng pháp sổ 

châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví nhƣ ngƣời yếu chân đi núi, nhờ nƣơng cây gậy mà 

tiến bƣớc lên cao mãi. Niệm cách mấy lần lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là 

bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc ngƣời tu phải giữ định số, trừ đƣợc bệnh 

biếng trễ; nhƣng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không đƣợc rành rẽ 

rõ ràng. Ngƣời xƣa tuy niệm nhiều nhƣng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là 

thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sƣ, vị tổ thứ chín của Liên Tông, từng khai thị: 

“Muốn đi đến cảnh giới „nhứt tâm bất loạn,‟ không có cách chi kỳ diệu khác. Trƣớc tiên 

hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc ba muôn, 

năm muôn, cho đến mƣời muôn câu, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời 

không thay đổi. Niệm nhƣ thế lâu ngày lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, 

chừng ấy ghi sổ hay không ghi sổ cũng đƣợc. Và niệm nhƣ thế kèm thêm tín nguyện tha 

thiết, mà không đƣợc vãng sanh, thì chƣ Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng 

sanh, tất cả pháp môn đều đƣợc hiện tiền. Nếu nhƣ ban sơ vì cầu cao tự ỷ, muốn tỏ ra 

không chấp tƣớng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, 

hành trì không hết sức; dù có giảng suốt mƣời hai phần giáo, giải ngộ một ngàn bảy trăm 

công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi.” Lời khuyên dạy nầy thật là cây kim chỉ 

nam cho ngƣời niệm Phật. 
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3) Tùy Tức Trì Danh: Niệm Phật thầm hay niệm se sẽ tiếng, nƣơng theo hơi thở, mỗi hơi 

thở ra vào đều một câu Phật hiệu; đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con 

ngƣời liên quan với hơi thở, nếu biết nƣơng theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không 

rời Phật, lúc lâm chung tấc hơi vừa tắt, liền về cảnh giới Liên Bang. Nhƣng nên chú ý là 

phƣơng thức nầy khi tập đã thuần thục, cần niệm ra tiếng, chớ không nên chỉ niệm thầm. 

Nhƣ thế niệm lực mới mạnh, ý nguyện cầu vãng sanh dễ đƣợc phát khởi. Bằng không, ý 

niệm vãng sanh sẽ khó tha thiết và sợ e lại lạc vào công dụng Ngũ Đình Tâm Quán của 

Tiểu Thừa.  

4) Truy Đảnh Trì Danh: Khi dùng cách nầy, nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều 

kế tiếp nhau liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trƣớc, câu nầy gối 

đầu câu kia nên gọi là “Truy Đảnh.” Áp dụng phƣơng thức nhƣ thế, nhờ sự kín đáo bền 

chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ xen vào. Dùng đến pháp nầy 

thì tình ý khẩn trƣơng, tâm miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, 

khiến cho nghiệp tƣởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh mầu tam muội bộc phát chiếu 

xa. Từ xƣa ngƣời tu tịnh nghiệp trong lúc tình tƣởng mênh mang rối loạn, thƣờng dùng 

cách thức nầy.  

5) Giác Chiếu Trì Danh: Niệm Phật theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi 

quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm nhƣ thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hƣ 

linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngƣng đọng 

thành một khối, sáng tròn rực rỡ, đầy rộng mênh mang. Khi đó phòng nhà vật dụng thảy 

đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo 

đây thì báo thân chƣa mãn đã chứng tịch quang, Phật hiệu vừa tuyên liền vào tam muội. 

Đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phƣơng pháp trên 

đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thƣợng thƣợng căn tất không thể lãnh hội thực 

hành, nên phần độ cơ của cách thức nầy vẫn còn sơ hẹp. 

6) Lễ Bái Trì Danh: Phƣơng thức nầy là vừa lạy vừa niệm Phật. Hoặc niệm một câu, lạy một 

lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạy, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại 

phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào 

đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu, 

không còn một tơ hào vọng niệm. Phƣơng pháp nầy có sở năng phá trừ hôn trầm, công 
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đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cƣ sĩ Vƣơng 

Nhật Hƣu khi xƣa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là 

một ngàn lạy. Nhƣng dƣờng nhƣ đây là lối niệm đặc biệt của hạng ngƣời tâm lực tinh tấn, 

thiếu khả năng tất khó vững bền, bởi lạy lâu thân thể mõi mệt dễ sanh chán nãn. Cho nên 

thông thƣờng, cách thức nầy chỉ hợp kiêm dụng, khó bề chuyên dụng.  

7) Ký Thập Trì Danh: Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi mƣời câu làm một đơn vị. Ngƣời 

hơi ngắn có thể niệm thành hai lƣợt, mỗi lƣợt năm câu; hoặc chia ra ba lƣợt, hai lƣợt ba 

câu, một lƣợt bốn câu. Sau khi niệm đủ mƣời câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo 

lối nầy, tâm đã niệm Phật, lại còn phải ghi nhớ số. Nhƣ thế dù không chuyên cũng bắt 

buộc phải chuyên, nếu không chuyên thì số mục liền sai lạc. Cho nên pháp nầy đại để là 

một phƣơng tiện cƣỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ có 

nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sƣ thƣờng khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên 

đây.  

8) Liên Hoa Trì Danh: Lấy bốn sắc hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa niệm vừa tƣởng, luân 

lƣu chuyển tiếp, là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ 

nhứt, tƣởng trƣớc mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn, phóng ánh sáng xanh. Câu 

thứ hai, tƣởng đóa sen vàng. Cho đến câu thứ ba, thứ tƣ, là hoa sen đỏ, trắng, màu nào 

phóng quang ánh sáng ấy. Kế tiếp lại tƣởng hoa sen màu xanh, cứ nhƣ thế mà luân lƣu 

mãi. Đồng thời khi hoa hiện, lại tƣởng có hƣơng sen thanh nhẹ phảng phất xung quanh. 

Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn đƣợc tạp 

niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối niệm nầy. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để 

buộc tâm tƣởng cho chuyên nhứt, và hình sắc nầy lại lấy tƣớng hoa sen nơi ao thất bảo ở 

cõi Cực Lạc “Một câu Di Đà, một đóa bảo liên,” bởi hoa sen Tịnh Độ hiện thành không 

rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật. Và khi mạng chung, thần thức của hành giả sẽ 

nƣơng theo hoa sen báu ấy mà sanh về Cực Lạc. Chƣ liên hữu nếu thấy có duyên với 

phƣơng thức trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật diệu liên hoa tam muội. 

9) Quang Trung Trì Danh: Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật, thƣờng bất chợt thấy 

những hình tƣớng ô uế, hoặc màu sắc đen tối xao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền 

dạy cho cách thức nầy. Đây là phƣơng pháp vừa niệm Phật, vừa tƣởng mình đang ngồi 

giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng quang minh ấy, 
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hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẽ, không những tạp tƣởng trừ dứt, mà các 

tƣớng uế sắc cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó đƣợc bền lâu, và tam muội cũng do đó 

lần lần thành tựu. Đây tuy là phƣơng tiện đặc biệt chuyên trừ tƣớng uế ác nhƣng dù 

không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, 

hành giả cũng nên áp dụng cách thức nầy. 

10) Quán Phật Trì Danh: Pháp quán tƣởng trong Quán Kinh rất trọng yếu, công đức cực kỳ to 

rộng, nhƣng chƣa phải là phƣơng tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. 

Nhƣng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dụng 

trong mƣời sáu phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhứt, lấy trì danh làm chánh, quán Phật 

làm phụ, gọi là Quán Phật Trì Danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật, lại để riêng 

một thời tịnh tâm quán tƣởng sắc tƣớng quang minh của Phật A Di Đà. Cách quán Phật 

nầy rút lựa phép quán thứ mƣời ba trong Quán Kinh, tƣởng Đức A Di Đà thân cao một 

trƣợng sáu, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao thất bảo. Nếu chƣa quán tƣởng đƣợc ao thất 

bảo, hành giả có thể tƣởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hƣ không trƣớc mắt 

mình, tay trái đƣa ngang ngực bắt ấn kiết tƣờng, tay mặt buông sẻ xuống theo thể tiếp 

dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trƣớc tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ chuyên 

tâm quán tƣởng lông trắng giữa đôi mày. Tƣớng bạch hào nầy rỗng không trong suốt nhƣ 

bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu cao thành năm vòng. Bạch hào là tƣớng căn 

bản trong ba mƣơi hai tƣớng hảo, khi tƣớng ấy quán thành, do sự cơ cảm, các tƣớng kia 

đều lần lƣợt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn đƣợc phần chắc chắn hành giả cũng nên duyệt xem 

trong kinh, để ghi nhớ rõ 32 tƣớng tốt của Phật trƣớc khi dụng công. Phƣơng pháp trên 

đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tƣởng không thành vẫn còn phần trì 

danh để bảo đảm cho sự vãng sanh. Nhƣng thật ra, trì danh cũng giúp quán tƣởng, quán 

tƣởng lại phụ lực cho trì danh; hai phần nầy hổ tƣơng đƣa hành giả đến chỗ song song 

thành tựu. Pháp thức nầy tuy có phần khó hơn các lối khác, song nếu thành tựu thì công 

đức to rộng vô biên, nên xin đƣa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn. 

Thập Lục Quán: Theo K.K. Tanaka trong Tịnh Độ Nguyên Thủy Trung Hoa, có 16 phép 

quán trong Tịnh Độ tông (đây là 16 cách quán tƣởng đến cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hầu 

có vãng sanh về đó. Theo truyền thuyết, đây là 16 phép mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy 

theo lời cầu thỉnh của bà Hoàng thái hậu Vi Đề Hy) 
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1)        Quán tƣởng thấy mặt trời sắp lặn. 

2)        Quán tƣởng Thấy nƣớc lắng trong. 

3)        Quán tƣởng thấy đất nơi cõi Cực Lạc. 

4)        Quán tƣởng thấy cây báu. 

5)        Quán tƣởng thấy bát công đức thủy, hay nƣớc tám công đức. 

6)        Tổng quán tƣởng thấy các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi thế giới Cực Lạc. 

7)        Quán tƣởng thấy tòa hoa của Đức Phật A Di Đà. 

8)        Quán tƣởng thấy hình Phật A Di Đà và chƣ Bồ Tát Quán Âm ngồi bên tả tòa, và Bồ 

Tát Đại Thế Chí đang ngồi bên hữu tòa. 

9)        Quán tƣởng thấy tỏ rõ chơn thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị hiện nơi cõi Cực Lạc. 

10) Quán tƣởng thấy rõ sắc thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. 

11)    Quán tƣởng thấy rõ sắc thân của Bồ Tát Đại Thế Chí.     

12)    Quán tƣởng thấy rõ ba vị A Di Đà, Quán Thế Âm, và Đại Thế Chí đầy khắp cả hƣ 

không. 

13)    Quán tƣởng tạp, khi thì quán tƣởng Đức A Di Đà, khi thì quán tƣởng Đức Quán Thế 

Âm, khi thì quán tƣởng Đức Đại Thế Chí.   

14)    Quán tƣởng Thƣợng Bối Sanh, bao gồm thƣợng phẩm thƣợng sanh, thƣợng phẩm 

trung sanh, và thƣợng phẩm hạ sanh. 

15)    Quán tƣởng Trung Bối Sanh, bao gồm trung phẩm thƣợng sanh, trung phẩm trung 

sanh, và trung phẩm hạ sanh. 

16)    Quán tƣởng Hạ Bối Sanh, bao gồm hạ phẩm thƣợng sanh, hạ phẩm trung sanh, và hạ 

phẩm hạ sanh.   

 

Thập Tâm Tịnh Độ: Trong Kinh Đại Bảo Tích, ñức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: 

“Mƣời Tâm cho hành giả Tịnh Độ nầy không phải hạng phàm ngu, bất thiện, hay kẻ ác nhiều 

phiền não có thể phát đƣợc.” Những gì là mƣời?  

1)      Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. 

2)      Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. 

3)      Với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. 

4)      Với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trƣớc. 
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5)      Tâm điềm tĩnh an vui, không tham sự lợi dƣỡng, cung kính, tôn trọng. 

6)      Tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng. 

7)      Đối với chúng sanh, khởi lòng tôn trọng, cung kính, không cho là hạ liệt. 

8)      Không tham trƣớc thế luận, với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định. 

9)      Tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành.. 

10)  Đối với chƣ Phật, xả ly các tƣớng, khởi lòng tùy niệm.      

 

Thập Thắng Sự: Theo hai Đại Sƣ Trí Giả và Thiên Nhƣ trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 

Luận, ngƣời nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ đƣợc mƣời điều thắng lợi  

1)      Ngày đêm thƣờng đƣợc tất cả chƣ Thiên, đại lực thần tƣớng và hằng sa quyến thuộc 

ẩn hình ủng hộ. 

2)      Thƣờng đƣợc hai mƣơi lăm vị Đại Bồ Tát nhƣ Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát 

theo thủ hộ bên mình. 

3)      Hằng đƣợc chƣ Phật ngày đêm hộ niệm; Đức A Di Đà thƣờng phóng ánh sáng nhiếp 

thọ ngƣời ấy. 

4)      Tất cả ác quỷ nhƣ Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và 

thuốc độc đều không thể xâm phạm. 

5)      Không bị những tai nạn nhƣ nƣớc trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù 

ngục, hoạnh tử. 

6)      Những nghiệp ác về trƣớc lần lƣợt tiêu diệt. Những oan mạng bị đƣơng nhơn giết, 

nhờ công đức niệm Phật, đều đƣợc giải thoát, không còn theo báo phục. 

7)      Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của 

Phật A Di Đà. 

8)      Tâm thƣờng an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 

9)      Thƣờng đƣợc mọi ngƣời kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng nhƣ kỉnh Phật. 

10)  Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, đƣợc thấy Phật A Di Đà và các 

Thánh chúng tay bƣng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hƣởng 

thọ sự vui nhiệm mầu.  

(Ðại Từ Ðiển Vietnamese-English—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, tác giả Thiện 

Phúc.) 
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Laïi nöõa, ngöôøi tu moân Trì Danh Nieäm Phaät coù theå vöôït qua thöû-thaùch cuûa cuoán Trì 

Danh Nieäm Phaät Coù Chaéc-Chaén Ñöôïc Vaõng Sanh Khoâng? Do Nguyeãn Pram soïan, saùch in 

laøm phaùp-thí, ñaêng treân pramnguyen.com 

Ngöôøi tu Tònh caàn phaûi bieát vaø tu theo Nhöùt-Thieát Chö Phaät Hieän Tieàn Tam-Muoäi/Baùt-

Chu Tam-Muoäi. Phaûi thöôøng caàu Phaät ñöôïc Boà-Taùt Tay Quaùn-Ñaûnh, nhôø vaäy coù theå mau dieän-

kieán toân Phaät Voâ-Löôïng Quang hay A-Di-Ñaø vaø thaäp phöông chö Phaät. 

Lại nữa, ngƣời tu Tịnh mà không biết giữ-gìn giới-cấm cho thật tinh-nghiêm, chƣa vƣợt 

qua sự khảo-hạch của đức Hƣ-Không Tạng (Akasagarbha) vào lúc ngũ-nghĩ, không rành các 

pháp sám-hối theo tôn kinh Tâm-Địa Quán, Đại Bảo-Tích, Phẩm Hư-Không Tạng, 35 Vị 

Phật, kinh Kim Quang-Minh Tối-Thắng Vƣơng, kinh Đại Thông Phƣơng Quảng Sám-Hối 

Diệt Tội Trang-Nghiêm Thành Phật, v.v…  

Ngƣời tu không tự trang-nghiêm cho chính mình các pháp nói trên chi biết nhai lại những 

lời của cổ-nhân, ăn đàm rãy của Cổ-Đức tự cho là tu-chứng; nhƣ vậy, chƣa thể tự xƣng là ngƣời 

theo pháp-môn Tịnh-độ, huống là phỉ-báng các pháp-môn nhƣ Thiền, Pháp-Hoa, Hoa-Nghiêm, 

hoặc Bí-Mật Chân-Ngôn/Mật-Tông mà mình chƣa từng tu-tập qua ít ra là 3 đến 12 năm! 

Khi nằm ngũ phải gối đầu trên bắp vế của đức Phật Vô-Lƣợng Quang, Mạn/Văn-Thù Sƣ-

Lợi/Tam-Thế Giác-Mẫu Diệu-Cát-Tƣờng, hoặc đức Phổ-Hiền, hoặc đức Quán Thế Âm, hoặc 

Đại Thế Chí.  

Thức dậy phải phát Bồ-Đề Tâm! Tu Tứ Phạm-Trụ tức Tứ Vô-Lƣợng Tâm! 
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PHÁP-HOA MÔN 

(THIEÂN-THAI TOÂNG) 

 

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành Pháp Hoa-Tam Muội/Chân-Nhƣ Tam-Muội tâm tự 

nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Pháp-Hoa Tam-Muội nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì 

sao tự bỏ Pháp-Hoa Tam-Muội/Chân-Nhƣ Tam-Muội, chạy theo quả báo Nhân 

Thiên?  Liền tự kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp sáu căn, trừ sáu trần, thọ hỷ 

lạc, tƣ duy hành pháp Pháp-Hoa Tam-Muội/Chân-Nhƣ Tam-Muội. 

Ngƣời tu theo kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa mà  

1) không thoâng-đạt tôn kinh,  

2) Không biết Chân-Nhƣ Duyên-Khởi,  

3) Khoâng raønh veà Pháp-Hoa Tam-Muội/Chaân-Nhö Tam-Muoäi/Phoå-Hieàn Tam Muoäi,  

4) Khoâng bieát Phaùp-Hoa Ñaïi Maïn-ñaø-la, 

5) Khoâng bieát Phaùp-Hoa-Taâm Ñaø-la-ni,  

6) Không niệm danh-hiệu đức Phổ-Hiền Bồ-Tát, 

7) Khoâng bieát tại sao tôn kinh Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa dừng ở Phẩm thứ 22, Chúc Lụy, 

lại thêm sáu phẩm sau,  

8) Không biết phụng thờ thiện tri-thức nhƣ phẫm Nhập Pháp-Giới và  

9) Không tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương thì chƣa đầy đủ!   

Lại nữa, ngƣời tu Pháp-Hoa Môn mà không biết giữ-gìn giới-cấm cho thật tinh-nghiêm, 

chƣa vƣợt qua sự khảo-hạch của đức Hƣ-Không Tạng (Akasagarbha) vào lúc ngũ-nghĩ, không 

rành các pháp sám-hối theo tôn kinh Tâm-Địa Quán, Đại Bảo-Tích, Phẩm Hư-Không Tạng, 

35 Vị Phật, kinh Kim Quang-Minh Tối-Thắng Vƣơng, kinh Đại Thông Phƣơng Quảng 

Sám-Hối Diệt Tội Trang-Nghiêm Thành Phật, v.v…  

Ngƣời tu không tự trang-nghiêm cho chính mình các pháp nói trên, không tu theo tôn 

kinh Quán Phổ-Hiền, kinh Pháp-Hoa Tam-Muội, quán-tƣởng Pháp-Hoa Mạn-Đà-La và trì 

chú Pháp-Hoa Đà-Ra/La Ni, chi biết nhai lại những lời của cổ-nhân, ăn đàm rãy của Cổ-Đức tự 

cho là tu-chứng; nhƣ vậy, chƣa thể tự xƣng là ngƣời theo pháp-môn Pháp-Hoa, huống là phỉ-
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báng các pháp-môn nhƣ Thiền, Tịnh, Hoa-Nghiêm, hoặc Bí-Mật Chân-Ngôn/Mật-Tông mà mình 

chƣa từng tu-tập qua ít ra là 3 đến 12 năm! 

Khi nằm ngũ phải gối đầu trên bắp vế của đức Phật Thích-Ca Mƣu-Ni hay đức Đa-Bảo 

Nhƣ-Lai, đức Phổ-Hiền.  

Thức dậy phải phát Bồ-Đề Tâm! Tu Tứ Phạm-Trụ tức Tứ Vô-Lƣợng Tâm! 
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Hoa-Nghieâm Toâng vaø Tam maät Moân/Maät-Toâng/Bí-

Maät Chaân-Ngoân Thöøa hay Kim-Cang Thöøa laø hai 

toâng-moân bieät laäp. Vì vaäy, ôû ñaây chæ noùi chuùt phaàn.  
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HOA-NGHIÊM MÔN 

 

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành Hoa-Nghiêm Tam-Muội/Đại Hải Ấn Tam- 

Muội/Phổ-Hiền Tam-Muội, tâm tự nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Hoa-Nghiêm Tam-Muội nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì 

sao tự bỏ Hoa-Nghiêm Tam-Muội/Đại Hải Ấn Tam-Muội/Phổ-Hiền Tam-Muội, 

chạy theo quả báo Nhân Thiên?  Liền tự kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp 

sáu căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc, tƣ duy hành pháp Hoa-Nghiêm Tam-Muội/Đại 

Hải Ấn Tam-Muội/Phổ-Hiền Tam-Muội. 

Ngƣời tu theo vƣơng kinh Hoa-Nghiêm mà  

1) không thông-đạt tôn kinh,  

2) Không biết Trùng Trùng Duyên-Khởi, Lyù Töù Voâ-Ngaïi, 

3) Khoâng thaáu-trieät Hoa-Nghiêm Tam-Muội hay Đại Hải Ấn Tam-Muội,  

4) Không niệm danh-hiệu đức Tỳ-Lô-Giá-Na (Vairocana),  

5) Khoâng bieát quaùn chieáu 42 maãu-töï 

6) Khoâng bieát caûnh giôùi cuûa Hoa-Nghieâm Ñaø-ra-ni 

7) Không thông đạt Tỳ-Lô-Giá-Na Tánh Hải,  

8) Không rành Hoa-Tạng Trang-Nghiêm Thế-Giới,  

9) Không biết phụng thờ thiện tri-thức nhƣ phẫm Nhập Pháp-Giới và  

10) Không tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương thì chƣa đầy đủ!   

Lại nữa, ngƣời tu Hoa-Nghiêm Môn mà không biết giữ-gìn giới-cấm cho thật tinh-

nghiêm, chƣa vƣợt qua sự khảo-hạch của đức Hƣ-Không Tạng (Akasagarbha) vào lúc ngũ-nghĩ, 

không rành các pháp sám-hối theo tôn kinh Tâm-Địa Quán, Đại Bảo-Tích, Phẩm Hư-Không 

Tạng, 35 Vị Phật, kinh Kim Quang-Minh Tối-Thắng Vƣơng, kinh Đại Thông Phƣơng 

Quảng Sám-Hối Diệt Tội Trang-Nghiêm Thành Phật, v.v…  

Ngƣời tu không tự trang-nghiêm cho chính mình các pháp nói trên chi biết nhai lại những 

lời của cổ-nhân, ăn đàm rãy của Cổ-Đức tự cho là tu-chứng; nhƣ vậy, chƣa thể tự xƣng là ngƣời 

theo pháp-môn Hoa-Nghiêm, huống là phỉ-báng các pháp-môn nhƣ Thiền, Tịnh, Pháp-Hoa, hoặc 

Bí-Mật Chân-Ngôn/Mật-Tông mà mình chƣa từng tu-tập qua ít ra là 3 đến 12 năm! 
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Khi nằm ngũ phải gối đầu trên bắp vế của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Nhƣ-Lai, hoặc đức Văn-

Thù, hoặc đức Phổ-Hiền, hoặc đức Di-Lặc.  

Thức dậy phải phát Bồ-Đề Tâm! Tu Tứ Phạm-Trụ tức Tứ Vô-Lƣợng Tâm! 
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TAM-MAÄT MOÂN 

 

Nếu khi bố thí cho ngƣời thực-hành Tam-Maät Moân/Töùc Thaân Thaønh Phaät, Nhö-Huyeãn 

Tam-Muoäi tâm tự nghĩ rằng:   

Ta vì ngƣời này hành Tam Maät Moân/Töùc Thaân Thaønh Phaät, Nhö-Huyeãn Tam-

Muoäi nên tịnh tâm cúng dƣờng; ta nay vì sao tự bỏ Tam Maät Moân/Töùc Thaân 

Thaønh Phaät, Nhö-Huyeãn Tam-Muoäi, chạy theo quả báo Nhân Thiên?  Liền tự 

kiềm chế tâm, trừ năm triền cái, nhiếp sáu căn, trừ sáu trần, thọ hỷ lạc, tƣ duy 

hành pháp Tam Maät Moân/Töùc Thaân Thaønh Phaät, Nhö-Huyeãn Tam-Muoäi. 

Ngƣời tu theo Maät Moân/Töùc Thaân Thaønh Phaät, Nhö-Huyeãn Tam-Muoäi mà  

1) không thông-đạt tôn kinh Ñaïi-Nhöït, Kim-Cang Ñaûnh, Kim-Cang Phong Laàu-Caùt 

Nhöùt Thieát Du-Giaø Du-Chæ Kinh, Ñaïi- Laïc Baát-Khoâng Chaân-Thaät Tam-Ma-Da 

Kinh, Ñaïi Duïc Phaån Noä Toân Nghi-Quyû Kinh, Ñai-Bi Khoâng-Trí Kim-Cang Ñaïi 

Giaùo Vöông Nghi Quyû Kinh, Nhöùt-Thieát Nhö-Lai Kim-Cang Tam Nghieäp Toái-

Thöôïng Bí-Maät Ñaïi Giaùo Vöông Kinh  v.v… ,  

2) Không biết Luïc Ñaïi Duyeân-Khôûi, Khoâng raønh veà lyù-thuù cuûa Thuû-Laêng-Nghieâm, Ñaïi-

Thöøa Ñaûnh Vöông Kinh, kinh Vieân Giaùc, kinh Hoa-Nghieâm,  

3) Khoâng bieát Boån-Toân, khoâng ñöôïc söùc gia-trì (adhisthanabala),  

4) Khoâng phuïng-söï baäc Ñaïo-Sö (Guru),  

5) Khoâng gaàn-guõi Thieän-Tri-Thöùc (Pandita),  

6) Khoâng bieát giaûi-thích maïn-ñaø-la (mandala), aán-kheá (mudra), chaân-ngoân, maät-chuù 

(mantra, dharani), v.v…  

7) Khoâng bieát caùc phaùp Töùc-Tai, Taêng-Ích,  AÙi-Kính, Haøng-Phuïc,  

8) Khoâng bieát caùc phaùp Tam-Muoäi (Samadhi), 

9) Khoâng bieát Giai-Ñoïan Phaùt Khôûi vaø Giai-Ñoïan Thaønh-Töïu, 

10) Khoâng bieát Thaân Trung AÁm, 
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11) Khoâng bieát kinh-maïch (nadi) vaø caùc luaân-xa (cakra), 

12) Khoâng raønh y-döôïc coå-truyeàn vôùi kyø-kinh baùt maïch, Töù-Ñaïi taêng giaûm.  

13)   Không niệm danh-hiệu đức Ñaïi-Nhöït (Mahavairocana), khoâng tu Nhöùt-Thieát Chö Phaät 

Hieän-Tieàn Tam-Muoäi,   

14) Không thông đạt Tỳ-Lô-Giá-Na Tánh Hải, không rành Hoa-Tạng Trang-Nghiêm Thế-

Giới,  

15) Không biết phụng thờ thiện tri-thức nhƣ phẫm Nhập Pháp-Giới, 50 Baøi Keä Veà Baäc 

Ñaïo Sö, và  

16) Không tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương thì chƣa đầy đủ!   

Lại nữa, ngƣời tu theo Moân Tam-Maät mà không biết giữ-gìn giới-cấm cho thật tinh-

nghiêm, chƣa vƣợt qua sự khảo-hạch của đức Hƣ-Không Tạng (Akasagarbha) vào lúc ngũ-nghĩ, 

không rành các pháp sám-hối theo tôn kinh Tâm-Địa Quán, Đại Bảo-Tích, Phẩm Hư-Không 

Tạng, 35 Vị Phật, kinh Kim Quang-Minh Tối-Thắng Vƣơng, kinh Đại Thông Phƣơng 

Quảng Sám-Hối Diệt Tội Trang-Nghiêm Thành Phật, v.v…  

Ngƣời tu không tự trang-nghiêm cho chính mình các pháp nói trên chi biết nhai lại những 

lời của cổ-nhân, ăn đàm rãy của Cổ-Đức tự cho là tu-chứng; nhƣ vậy, chƣa thể tự xƣng là ngƣời 

theo pháp-môn Hoa-Nghiêm, huống là phỉ-báng các pháp-môn nhƣ Thiền, Duy-Thöùc, Tịnh, 

Pháp-Hoa, Hoa-Nghieâm, mà mình chƣa từng tu-tập qua ít ra là 3 đến 12 năm! 

Khi nằm ngũ phải gối đầu trên bắp vế của đức Ñaïi-Nhöït hay Boån-Toân, hoặc đức Văn-

Thù, hoặc đức Phổ-Hiền, hoặc đức Di-Lặc.  

Thức dậy phải phát Bồ-Đề Tâm! Töï Thoï Boà-Ñeà Taâm Giôùi! Taùn-thaùn coâng-ñöùc Phaät vaø 

chö Theá-Toân! Tu Tứ Phạm-Trụ tức Tứ Vô-Lƣợng Tâm! 
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 Nếu ngƣời xuất-gia không tu-tập một trong các pháp Tam-Muội trên, hay moân tam-

Maät, không nhắm thẳng vào cảnh-giới Vô-Nhị, chỉ cạo đầu, mặc áo cà-sa, chuyên bề 

phóng dật, không bố-tát, không đúng pháp giữ-gìn giới-luật, không hành Lục Hòa, 

chỉ vì lƣời-biếng nhập vào hàng Tăng/Ni-chúng, ăn bám Tam-Bảo, thì bất-tất phải 

bố-thí/cúng-dƣờng!  

 

NGÖÔØI MAØ THAM-TRÖÔÏC LÔÏI-DÖÔÕNG THÌ  

1) PHAÙ DA (SKIN)  TRÌ GIÔÙI 

2) ÑOÏAN THÒT (MEAT) THIEÀN-ÑÒNH, 

3) PHAÙ XÖÔNG (BONE ) TRÍ-TUEÄ, 

4) MAÁT TUÛY (BONE MARROW) VI DIEÄU THIEÄN TAÂM. 

Trí Ñoä Luaän, taäp 2 

 Những kẻ nhƣ vậy, trên không hành theo hạnh Phật, dƣới không xót thƣơng hàng cƣ-

sĩ (chỉ dạy tu-tập, trong khi bản-thân họ không có kinh-nghiệm tu-chứng!), ở giữa thì 

tranh dành mối lợi làm hỏng đức của mình và của giáo-hội Phật-Giáo, ắt không 

xứng-đáng là Thầy/Cô, hay Đạo-Sƣ của chúng ta!  

xem tôn kinh Đại-Tập Địa-Tạng Thập Luân 

 Nếu vì tình-cảm riêng, lại cổ-động mọi ngƣời cùng chung với mình cúng-dƣờng thì 

mình, ngƣời và ngụy Tăng/Ni, tặc Sa-môn ắt sẽ rơi vào Ma-nghiệp. Đó chẳng khác 

nào nhận giặc làm cha! Chẳng khác nào đùa giởn với rắn độc, Tử Thần! Cái mối 

nguy hại cho đời nầy đời sau của ngƣời cúng-thí không hợp với Chánh-Pháp nghĩ 

đến mà phải khiếp phải sợ!  

xem Cúng Thí Có Bị Rơi Vào Ma-Nghiệp Không? Nguyễn Pram sọan, 

đăng tải trên trang pramnguyen.com  

Vì vậy, Luận Đại Trí Độ ( Mahàprajnàparamitàsatra), Tác giả: Nàgàrjuna (Long-Thọ), 

Cuốn 13, CHƢƠNG 21, GIẢI THÍCH: THI BA-LA-MẬT, viết 

Ngƣời phá giới, tuy hình dáng tợ ngƣời lành mà bên trong không có thiện 

pháp. Tuy cũng cạo đầu, nhuộm áo, theo thứ lớp cầm thẻ (hành trú) gọi là Tỳ-

kheo, mà thật chẳng phải Tỳ-kheo. 
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Ngƣời phá giới, nếu mặc pháp y thời đó là quấn thân với lá sắt đồng 

nóng.  Nếu ôm bình bát thời đó là đồ đựng nƣớc đồng nóng chảy.  Nếu uống ăn 

thời đó là nuốt hoàn sắt nóng. 

Lại nữa, ngƣời phá giới, thƣờng ôm lòng sợ hãi, nhƣ ngƣơì mắc trọng 

bệnh, thƣờng sợ chết đến. Cũng nhƣ ngƣời phạm tội ngũ nghịch, tâm thƣờng tự 

nghĩ:  Ta là giặc của Phật, che dấu tránh nép, nhƣ giặc sợ ngƣời, năm tháng ngày 

trôi qua, thƣờng không an ổn. 

Ngƣời phá giới, tuy đƣợc cúng dƣờng lợi lạc, thứ lạc đó bất tịnh; giống 

nhƣ ngƣời ngu cúng dƣờng trang sức thây chết.  Ngƣời trí nghe đƣợc, ghét không 

muốn thấy. 

  

Nay giải thích sơ về năm triền cái.  

Theo Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) trong Trƣờng Bộ Kinh, có năm triền cái, 

chúng làm chƣớng ngại và che dấu thực tại khỏi tâm thức:  

1) Tham Dục Triền Cái: Kamacchanda (p) —Tham dục là sự ham muốn duyên theo 

nhục dục ngũ trần. Những tƣ tƣởng tham dục chắc chắn làm chậm trể sự phát triển 

tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có tham 

dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật canh 

phòng sáu cửa nên những tƣ tƣởng tham ái có thể xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm 

thức. Do vậy ngƣời tu theo Phật cần phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không dễ duôi 

hờ hửng để cho chƣớng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đƣờng giải thoát của 

mình.  

2) Sân hận Triền Cái: Vyapada (p) — Cũng nhƣ tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém 

khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến sân hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những 

tƣ tƣởng bất thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm  và che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm méo 

mó toàn thể tâm thức và các tâm sở, cũng nhƣ gây trở ngại cho ánh sáng chân lý, 

đóng mất cửa giải thoát. Tham dục và sân hận đặt nền tảng trên vô minh, chẳng 

những làm chậm trể sự phát triển của tâm trí, mà còn đốt cháy cả rừng công đức mà ta 

đã tích tập từ bao đời kiếp. 
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3) Hôn Trầm Thụy Miên triền Cái: Thina-middha (p) — Hôn trầm thụy miên hay hôn 

trầm dã dƣợi, một trạng thái tâm uể oải, không buồn hoạt động. Đây không phải là 

trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, đôi khi vẫn cảm thấy 

thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiền mất lòng nhiệt thành, 

kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ƣơng yếu và lƣời biếng. Sự hôn trầm làm cho 

tâm thần càng thêm dã dƣợi và cuối cùng đƣa đến trạng thái tâm chai đá hửng hờ  

4) Trạo Cử Hối Quá Triền Cái: Uddhacca-kukkucca (p) — Còn gọi là phóng dật lo âu, 

một chƣớng ngại làm chậm trể bƣớc tiến tinh thần. Khi tâm phóng dật thì nhƣ bầy 

ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, khó lòng an trụ đƣợc. Tình trạng 

chao động nầy là một trở ngại trên đƣờng đi đến định tĩnh. Khi hành giả mãi lo âu suy 

nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, những việc làm xong, 

cũng nhƣ những việc chƣa xong, luôn lo âu về những may rủi của đời sống, thì chắc 

chắn ngƣời ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc  

5) Nghi Triền Cái: Vicikiccha (p) — Còn gọi là hoài nghi, không tin tƣởng về sự chứng 

đắc thiền định, không quyết định đƣợc điều mình đang làm. Ngày nào mình còn tâm 

trạng hoài nghi, ngày đó tinh thần còn bị lung lạc nhƣ ngƣời ngồi trên hàng rào, 

không thể nào trau dồi tâm trí đƣợc  

(Ðại Từ Ðiển Vietnamese-English — English-Vietnamese Buddhist Dictionary, tác giả 

Thiện Phúc.) 
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QUAÛ-BAÙO CUÛA SÖÏ BOÁ-THÍ 

 

Lại nữa, quả-báo của sự bố-thí có nhiều thứ sai khác. Căn-cứ vào Luận Đại Trí Độ 

(Mahàprajnàparamitàsatra), Cuốn 12, viết 

Ngƣời không trì giới, hoặc hay đánh đập tra khảo, giam trói trái phép; nhƣng 

nếu đƣợc tài vật mà biết làm bố thí, thì sẽ sanh ra trong loài voi, ngựa, trâu.  Tuy 

chịu thân hình súc sanh, chở nặng, bị roi đánh, cùm xiềng, kéo xe, cỡi, nhƣng thƣờng 

đƣợc ở nhà tốt, ăn ngon, đƣợc ngƣời quí trọng, đƣợc ngƣời cung cấp. 

Lại biết ngƣời ác, ôm lòng sân hận nhiều, tâm quanh co không ngay thẳng, mà 

biết làm bố thí, sẽ đọa trong loài Rồng, đƣợc cung điện bảy báu, ăn ngon, sắc đẹp. 

Lại biết ngƣời nhiều kiêu mạn bố thí với sân tâm, sẽ đọa trong loài chim Kim-

sí.  Thƣờng đƣợc tự tại; có ngọc báu Nhƣ ý để làm chuỗi Anh lạc; mọi sự cần dùng 

đều đƣợc tự do, không có điều gì không nhƣ ý; biến hóa vạn đoan; không việc gì 

không làm, 

Lại biết ngƣời tể quan, uổn lạm của nhân dân, không thuận theo pháp trị mà 

chiếm lấy tài vật để dùng bố thí, sẽ đọa trong loài quỷ thần, làm quỷ Cƣu-bàn-trà 

biến hóa đủ cách, tự vui với Năm trần. 

Lại biết ngƣời nhiều sân giận, tàn nhẫn, ngang trái, yêu thích rƣợu thịt, mà biết 

bố thí, sẽ đọa trong loài Dạ-xoa đi trên đất, thƣờng đƣợc các thứ hoan lạc, âm nhạc, 

ăn uống. 

Lại biết có ngƣời cang cƣờng, ngang bƣớng, hùng hổ, mà biết bố thí, sẽ đọa 

trong loài Dạ-xoa đi giữa hƣ không, có sức mạnh, đi đến nơi nhƣ gió. 

Lại biết có ngƣời tâm hay tật đố, ƣa đấu tranh, song biết đem phòng xá, đồ nằm, 

y phục, ăn uống tốt bố thí, cho nên sanh trong loài Dạ-xoa có cung quán bay đi; có 

các vật thuận tiện làm vui thân. 

Các thứ nhƣ vậy, khi bố thí có thể phân biêït biết, ấy là Bồ-tát bố thí phát sanh 

Bát-nhã. 

Lại nữa, bố thí ăn uống thì đƣợc quả báo có sức mạnh, sống lâu, an lạc, đồ ăn 

ngon.  Nếu bố thí y phục, khi sanh ra biết tàm quý, có oai đức đoan chánh, thân tâm 
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an lạc.  Nếu bố thí phòng nhà, thời tự nhiên có đƣợc các thứ cung quán bảy báu, tự 

vui thú năm dục.  Nếu bố thí giƣờng, ao, suối nƣớc, các thứ nƣớc ngon, khi sanh ra 

không bị đói khát, có đầy đủ năm dục lạc.  Nếu bố thí cầu đò và giày dép, khi sanh ra 

có đủ các thứ xe ngựa.  Nếu bố thí vƣòn rừng, thời đƣợc hào qúy, tôn trọng, làm chỗ 

nƣơng dựa cho hết thảy, thọ thân đoan chánh, tâm vui không lo buồn.  Những hạng 

ngƣời nhƣ vậy, do nhân duyên bố thí mà đƣợc. 

Nếu ngƣời bố thí, tu hành phƣớc đức, mà không ƣa tác nghiệp sanh hoạt theo 

hữu vi, thời sanh đƣợc chỗ Tứ-thiên-vƣơng.  Nếu ngƣời bố thí, còn thêm cúng dƣờng 

cha mẹ và chú bác anh chị, không sân không hận, không ƣa tranh cãi, thời sanh đƣợc 

vào cõi trời Ðao-lợi, Diệm-ma, Ðâu-suất, Hóa-tự-tại, Tha-hóa-tự-tại.  Các thứ phân 

biệt về bố thí nhƣ vậy; ấy là Bồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã. 

Nếu ngƣời bố thí, mà tâm không nhiễm đắm, nhàm chán thế gian, cầu vui Niết-

bàn; ấy là A-la-hán, Bích-chi Phật bố thí. 

Nếu ngƣời bố thí mà vì Phật đạo, vì chúng sanh; ấy là Bồ-tát bố thí.  Nhƣ vậy 

trong các thứ bố thí đều phân biệt biết; ấy là Bồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã Ba-la-

mật. 

Lại nữa, khi Bồ-tát bố thí, tƣ duy thật tƣớng của ba sự (ngƣời thí, ngƣời nhận, 

tài vật) nhƣ trên đã nói.  Biết đƣợc nhƣ thế là Bồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã Ba-la-

mật. 

Lại nữa, nhân duyên của hết thảy trí tuệ và công đức đều do bố thí.  Nhƣ ngàn 

Phật khi mới phát tâm, là đem các thứ tài vật bố thí cho chƣ Phật, hoặc lấy hƣơng 

hoa, hoặc lấy y phục, hoặc lấy cành dƣơng bố thí  để mà phát tâm.  Các thứ bố thí 

nhƣ vậy, ấy làBồ-tát bố thí phát sanh Bát-nhã Ba-la-mật. 

 Vì vậy, phải khéo biết bố-thí và quả báo của bố-thí mới xứng đáng là Phật-tử tại gia của 

Phật. Còn ngu-si bố-thí để cầu danh tiếng, hay lời khen, của những kẻ đội lớp ngƣời tu, thì ngƣời 

hành thí sẽ có ít lợi mà nhiều hại ngày sau! 

 Làm sao biết những ngƣời mình cúng-dƣờng hay bố-thí có tu theo các pháp Tam-Muội? 

hay Thiền-quán không?  

Muốn biết hƣ thật thì chỉ có một cách duy nhứt là TỰ THÂN MÌNH PHẢI TU-TẬP! 

KHÔNG AI TU DÙM CHO MÌNH!  
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Chƣ Phật, các bậc Đại-Bi, Đại-Trí, Đại-Hùng, Đại-Lực, đã từng tuyên nói giảng dạy rất kỷ. 

Hãy nghiên-cứu cho tận-tƣờng, chọn pháp-môn phù-hợp với căn-cơ của bản thân mình (tôn kinh 

Viên-Giác chỉ rõ), đừng thấy ngƣời ta khen thì vội chày hùa theo, đừng thấy ngƣời ta chê rồi vội 

cùng họ phỉ-báng. Nếu chỉ riêng khen môn Trì Danh Niệm Phật thì đức Từ-Phụ và chƣ Thế-Tôn 

đâu cần phải nhọc-nhằn tuyên-giảng vô-lƣợng pháp-môn, có phải vậy không? Vô-lƣợng Pháp-

môn tu của chƣ Phật, Thế-Tôn tuyên-giảng chỉ có một vị duy-nhứt, ai nếm đƣợc thì GIẢI-

THOÙAT.  

Đại-lƣợc thì một Tân Cƣ-sĩ Phật-giáo vào Thế-Kỷ XXI phải tự trang-nghiêm cho mình 7 

đức.  

Trƣớc khi trách ngƣời phải tự trách mình!  

Mình không trau-giồi trí-đức hạnh-nguyện mà muốn ngƣời ta chỉ-dạy, ắt sẽ không bao giờ 

gặp đƣợc bậc Đạo-Sƣ chân-chánh, nhƣ thùng hƣ bể không thể chứa đựng nƣớc Đại-Bi! Mặt nƣớc 

chao động, đầy bùn dơ không thể phản chiếu trăm sao!  

Ngƣời tham, sân, si, mạn, nghi, tà-kiến chẳng hề thay đổi thì khó mà gặp Thiện-Tri Thức!  

Không phải bùn nào cũng có hoa sen!  

Chớ tìm cầu các bậc Thiện-Tri Thức đi đâu cũng có những kẻ thừa sai tiền-hô hậu-ủng, 

quảng-cáo rầm-rộ.  

Phật-Pháp không có ở các trung-tâm nghĩ-mát (resort/hotel), hay giải-trí (entertainment). 

Phật-pháp không phải dùng để hƣởng nhàn (relax), hay xã bực-dọc (stress).  

Bảy đức ra sao?   

1. Trƣớc phải biết Tâm là gì? Tâm đƣợc nói rất rõ-ràng nơi hai tôn kinh là kinh Đại 

Nhựt, Nguyễn Pram dịch, với 160 lọai tâm, kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, với 7 lần 

thƣa hỏi của ngài A-Nan. Hai tôn kinh nầy neáu không tƣ-duy, nghiên-cứu thì các 

hàng cƣ-sĩ thƣờng lầm Tâm với “lòng mình” hay “ý-thức của mình”! Vì lẽ nầy, 

rất nhiều ngƣời cuoàng ngu si-muoäi mà hể mở miệng thì nói, “Phật tại tâm”; 

nhƣng, nếu đụng chạm đến quyền-lợi/danh-döï/tình-caûm thì vò Phật kia laäp-töùc 

troán chaïy khoûi taâm cuûa hoï! OÂ hoâ! Phaät không còn tại tâm!  

Pra
m N

gu
yen



34 

 

Taâm quaù khöù vöøa veânh-vaùo vôùi ñôøi laø “Phaät taïi taâm” ñaõ qua khoâng trôû 

laïi; taâm quyeàn-lôïi vöøa bò va-chaïm ñang sanh-dieät; coøn taâm töông-lai thì chöa tôùi 

thì laøm sao maø noùi taâm ñaây? (xem theâm toân kinh Kim-Cang).   

Tiếp theo, phải biết quán Tâm. Quán Tâm thì nên nghiên-cứu tôn kinh 

Tâm-Địa Quán, kinh Đại Nhựt, kinh Nguyệt Đăng Tam-Muội, Nguyễn Pram 

chú-thich, Bồ-Đề Tâm Luận (Bodhicitta-Sastra), Long-Thọ sọan, Nguyễn Pram 

dịch và chú-thích. 

AÂm thanh vang voïng töø Haûi-AÁn Tam-Muoäi (Sagaramudra-samadhi) nuoát tröûng Nguõ 

Thôøi Giaùo cuûa Thieân Thai/Phaùp-Hoa Toâng chuû-tröông. 

Taát-caû hieän-töôïng döôøng nhö caûnh-giôùi töôùng voõng Nhôn-ñaø-la (Indra) 

Ñoù chính laø TAÂM, söï bí-maät vaø hoøan-toøan khueách taùn gioáng nhö nhöõng aùnh-saùng phaùt 

ra töø ngoïn ñeøn. 

Söï tu taäp Hoa-Nghieâm Tam-Muoäi (Avatamsaka-Samadhi) chính laø moät haønh, nhöng 

haïnh naày bao truøm taát-caû nhöõng haïnh khaùc. 

Tyø-Loâ-Giaù-Na Nhö-Lai bieán ra Thaäp Thaân cöùu-ñoä chuùng-sanh (nôi Thaäp Phaùp-Giôùi) 

Nhaäp vaøo caûnh-giôùi naày laø böôùc ñaàøu cuûa Phaät-quaû. 

Ngöôøi chöa ñöôïc NHÖ THAÄT TRI TÖÏ TAÂM thì phaûi bieát NGHIEÄP-QUAÛ, ñöøng hoïc ñoøi 

theo caùc Thieàn-sö nöõa muøa maø xem thöôøng Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo!  

Vöông kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Boà-Taùt Vaán Minh, vieát, 

Lúc đó, Văn-Thù-Sƣ-Lợi Bồ-Tát hỏi Bửu-Thủ Bồ-Tát:  

Phật-tử! Tất cả chúng-sanh đồng có tứ-đại [xem toân kinh Vieân-Giaùc hay Thaân- 

Phaän Con Ngöôøi], không ngã, không ngã-sở, tại sao lại có những sự khác biệt, 

nhƣ khổ vui, tốt xấu, ƣa trong chuộng ngoài, thọ ít hƣởng nhiều, hoặc hiện báo, 

hoặc hậu báo. Nhƣng trong pháp-giới vẫn không tốt xấu?  

Bửu-Thủ Bồ-Tát nói kệ đáp rằng :  

Cứ theo nghiệp (karma) đã tạo  

Sanh quả báu nhƣ vậy  

Ðều không có tác-giả  
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Ðây là lời chƣ Phật.  

Nhƣ mặt gƣơng sáng sạch  

Tùy theo cảnh đối tƣợng  

Hiện bóng sai khác nhau  

Nghiệp tánh (Karmata) cũng nhƣ vậy.  

Cũng nhƣ ruộng gieo giống  

Chúng đều chẳng biết nhau  

Tự nhiên mọc lên cây  

Nghiệp tánh cũng nhƣ vậy.  

Nhƣ nhà ảo thuật giỏi  

Ở tại ngã tƣ đƣờng  

Hiện ra những sắc-tƣớng  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Nhƣ ngƣời gỗ máy móc  

Hay vang ra các tiếng  

Nó không ngã ngã-sở  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Cũng nhƣ giống chim bay  

Từ trứng nở sanh ra  

Tiếng kêu không đồng nhau  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Ví nhƣ trong thai-tạng  

Căn thân đều thành-tựu  

Thể-tƣớng không từ đâu  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Lại nhƣ ở địa-ngục  

Bao nhiêu là sự khổ  

Kia đều không từ đâu  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Nhƣ vua Chuyển-luân-vƣơng  
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Có đủ bảy thứ bảo  

Chỗ đến không từ đâu  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

Lại nhƣ các thế-giới  

Lúc đại-hỏa cháy tan  

Lửa này không từ đâu  

Nghiệp-tánh cũng nhƣ vậy.  

2. Tieáp theo phaûi hieåu thaân laø gì? – Xem Thaân Phaän Con Ngöôøi, Nguyeãn Pram 

soïan, Cheát - Con Ñöôøng Daãn Ñeán Söï Giaùc Ngoä Vieân-Maõn, Nguyeãn Pram 

soïan, pramnguyen.com 

3. Ngöôøi tu thöôøng chaáp tu taïi taâm, nhöng khoâng hieåu taâm laø gì! Tu taïi taâm laø tu 

laøm sao? Hoï duøng toøan laø nhöõng lôøi dao to buùa lôùn, nhöng “löïc baát tuøng taâm”! – 

Taïi sao laïi noùi nhö vaäy? – Neáu,  

i. keâu hoï quaùn maët traêng thì thou hoûi nguyeän-luaân coù hieän ra trong 

taâm hoï khoâng?  

ii. Keâu hoï quaùn hình cuûa toân Phaät Thích-Ca hay Voâ-Löôïng Quang 

thì hoï laïi nguõ guïc treân boà-ñoøan!     

iii. Keâu hoï tröø taâm tham, saân, si, maïn, nghi, taø-kieán thì hoï laøm ñöôïc 

khoâng? 

iv. Keâu hoï ñoái tröôùc saéc ñeïp xem loøng duïc coù noåi leân khoâng thì hoï 

khoù maø ñeø neùn noåi! 

v. Keâu hoï nhòn ñoùi nhòn khaùt ñeå tu taâm xem hoï nhòn ñöôïc ñeán maáy 

tuaàn maáy thaùng?   
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THAÂN TRUNG-AÁM (ANTARABHAVA) 

VAØ VIEÄC TU-HAØNH 

 

 

Söï thaät thì söï tu-haønh cuûa chuùng ta thuoäc phaïm-vi cuûa moät trong 6 thöù  Thaân Trung 

AÁm (kinh Ñaïi Baûo-Tích (Maharatnakuta-sutra), Phaùp-Hoäi Hieàn-Hoä Tröôûng-Giaû).  

Neáu chæ döïa vaøo Thaân Trung AÁm Luùc Coøn Soáng vaø Hoïat-Ñoäng töùc Hieän-Höõu maø 

khoâng bieát caùc Thaân Trung AÁm Vi-teá khaùc (Suksma-kaya) thì ngöôøi tu chaúng qua laø keû coøn 

naèm trong moäng vaø töï mình deät moäng!  

Nhöõng keû ngu-si oâm-aáp taám thaân nguõ-uaån thaát-thöùc cho laø thaät; hoï chaúng bieát raèng 

nhuïc-thaân do chaát traéng vaø ñoû cuûa cha meï hoøa-hieäp sanh ra töø aùi-nghieäp khôûi. Thaân naày goïi laø 

Huyeãn-Thaân Baát-Tònh (vì chaáp ngaõ) theo nghieäp chín muøi töø nhieàu ñôøi hieän-baùo phaùt-khôûi ra 

thaân khaåu vaø yù taïo voâ-vaøn nghieäp môùi. Thaân do nghieäp sanh thì seõ coù luùc theo nghieäp dieät; cöù 

theá vaàn xoay trong choán sanh-töû luaân-hoài (samsara) trieàn-mieân baát-taän.    

Chæ coù baäc ñeä Thaát Vieãn Haønh Ñòa (Duramgama-bhumi) Ñaïi Boà-Taùt môùi coù khaû-naêng 

thoâng-ñaït nghieäp-löïc ñeán choã roát-traùo. (xem toân kinh Laêng-Giaø) 

Nhöõng ngöôøi tu chæ bieát döïa theo nhuïc-thaân do cha meï sanh ra thì loøng tin nôi Phaät, nôi 

Phaùp, luùc vaày luùc khaùc. Loøng tin cuûa hoï hoøan-toøan tuøy thuoäc vaøo moâi-tröôøng soáng vaø hieäp theo 

hoøan-caûnh thuaän nghòch maø bieán-thieân, chôù khoâng phaûi moät loøng moät daï!   

Tuy nhieân, moãi ngaøy hoøan-caûnh khoâng môøi maø ñeán, khoâng ñuoåi maø ñi, ñeán ñoù roài ra ñi, 

khoâng kyø khoâng heïn, coù thuaän coù nghòch raát phöùc-taïp ña-ñoan, khoâng phaûi do mình coù theå töï 

laøm chuû laáy! Cuõng chaúng phaûi do ngöôøi laøm ra nhö nhieàu ngöôøi laàm töôûng!  

Chính laø do gioù nghieäp thoãi roài mình höùng chòu ñeå thay ñoåi taâm-tö, taùnh tình vaø caùch 

cö-xöû!  

Nhöng than oâi!  

Phaàn lôùn, hoøan-caûnh maø chuùng ta phaûi ñöông-ñaàu moãi ngaøy laø nghòch-caûnh traùi-duyeân, 

raát ít khi thuaän hôïp vôùi yù mình; ngöôøi thöông yeâu thì khoâng ñöôïc gaàn-guõi; keû gheùt thì cöù maõi 
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chung ñuïng vôùi nhau; öôùc nguyeän khoâng thaønh, caàu xin khoâng ñöôïc; danh-döï thöôøng bò xuùc-

phaïm, boâi-baån; tieáng döõ ñoàn xa coøn tieáng toát danh thôm thì khoâng ai bieát ñeán; cheâ-traùch thì 

nhieàu maø khen thöôûng thì hieám-hoi; khoå nhieàu hôn vui! Vì vaäy, phaàn nhieàu laø moät tieán maø 

chín luøi! Roát roài, keû tu-haønh kia laïi phaûi bò nghieäp-löïc cuoán phaêng vaøo caùc coõi sanh-töû luaân-hoài 

(samsara), khoâng coù haïn kyø ra khoûi!  

Huoáng chi laø nhöõng keû taäp-teånh tu-haønh, chöa chòu quy-y Tam-Baûo, chöa chòu thoï Nguõ-

Giôùi, coøn ñang trong thôøi-gian thöû mình thaùch ngöôøi, laõng-vaõng nôi chuøa vieän choïn Thaày löïa 

baïn! Boïn ngöôøi naày treân thöïc-teá thì loøng nghi caû khoái, ngaõ-maïn laïi nhö nuùi Chuùa! Hoï khoâng 

bieát phuïng-söï baát cöù ai, coøn noùi gì ñeán chuyeän tu-taâm döôõng-taùnh!  

Thöông thay!  

Toäi thay!  

Tieác thay! 

Ngöôøi tu theo Hieån-Giaùo, khi Tónh-Löï/Thieàn-ñònh neáu khoâng nhôø Thaân Trung AÁm 

Khi Tónh-Löï maø ñöôïc Ñaïo-quaû thì khoâng coù lyù ñoù. Xem Giaùo-Lyù Bí-Maät Veà Thaân Trung-

AÁm, Nguyeãn Pram soïan.  

Ngöôøi tu theo Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa/Maät-Giaùo khoâng nhöõng tu theo Thaân Trung 

AÁm Khi Tónh-Löï maø coøn bieát vaän-duïng caùch tu theo Thaân Trung AÁm Luùc Ñöông Luùc Cheát 

töùc Töû-Höõu vaø Thaân Trung-AÁm Sau Khi Cheát coøn goïi laø Trung-Höõu ñeå taïo ra Huyeãn-Thaân 

Thanh-Tònh. (ngaõ chaáp ñaõ maát, thaáy ñöôïc Phaät-taùnh (Buddhata/Tathagatagarbha)). Tieán-trình 

tu-taäp thaäm-thaâm vi-dieäu vaø cöïc bí-maät naày ñöôïc ghi cheùp laïi trong saùch Chìa Khoùa Nhoû Môû 

Caùc Maät-Luaän (Tantra), Nguyeãn Pram soïan vaø Kinh Vieân-Giaùc - Hieån-Maät Ñaïi Chuù-Giaûi, 

Nguyeãn Pram chuù-giaûi phaàn Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa.      

Neáu khoâng thoâng-suoát ñöôïc caùc Thaân Trung-AÁm; khoâng bieát hoïat-ñoäng cuûa caùc thaân 

naày ñoàng sanh vaø toàn-taïi cuøng luùc vôùi nhuïc-thaân thì duø coù töû coâng-phu tu-taäp ñi nöõa cuõng 

luoáng uoång thaùng naêm! Vieäc tu-taäp sai laàm nhö vaäy, khaùc naøo naáu caùt muoán thaønh côm, maøi 

gaïch muoán thaønh göông, ñi tìm loâng ruøa söøng thoû, thöû hoûi ngöôøi tu chöøng naøo môùi thoùat khoûi 

chính Nghieäp-löïc haûi baát-khaû tö-nghì cuûa mình vaø voâ-löôïng chuùng-sanh töø voâ-thuûy/thæ sanh-töû 
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ñeán giôø, ñaõ cuøng mình gieo duyeân keát oùan? (xem kinh Thuû-Laêng Nghieâm thuyeát veà voøng 

sanh-töû luaân-hoài voâ-taän).   

4. Sau đó, phải TỰ THỌ GIỚI. Mặc dù đối trƣớc chƣ Tăng (không hề đối trƣớc chƣ 

Ni mà thọ Đại Giới?) là việc phải làm, nhƣng theo tinh-thần của vöông kinh 

Hoa-Nghieâm, Phaåm Tònh-Haïnh, vaø toân kinh Đại Bảo Tích, Pháp-hội Thắng-

Man Sư-Tử, thì chúng ta cần phải TỰ QUY-Y TAM-BAÛO VÀ TÖÏ PHÁT 

NGUYỆN moãi ngaøy, trong ñoù bao goàm caû TÖÏ THOÏ-GIÔÙI.  

Thọ giới thì phải biết khai, mở, trì, phạm bốn qui-tắc. Muốn biết và thực-

hành đúng thì phải có Bồ-Đề Tâm, không có Bồ-Đề-Tâm thì chỉ chuyên bề giữ 

giới, chớ không dám vì chúng-sanh đau khổ mà khai, mở, và phạm giới để giáo-

hóa và thành-thục họ. Bên cạnh đó, tân cƣ-sĩ cần phải nổ-lực nghiên-cứu Kinh 

Ƣu-Bà-Tắt Giới, Giới Cấm Luận, Nguyễn Pram sọan, Tự Thọ Bồ-Đề-Tâm Bồ-

Tát Giới Yết-Ma Nghi Quỹ. Giới là Đại-Sƣ. Giới là tròng mắt của chúng ta.  

Ngƣời không giới-luật nhƣ thây ma biết đi. Cho dù kẻ đó làu thông Tam-

Tạng kinh-điển, luận bàn có thể chiết-phục thế-nhân và ngọai Đạo, nhƣng vẫn 

không có phần trong Phật-Pháp!  

Vì vậy, Tổ Long-Thọ ân-cần nhắc-nhở,  

Hạng tại gia trì giới có bốn bậc:  có hạ, trung, thƣợng, có thƣợng 

thƣợng. 

 Hạ nhân trì giới chỉ vì cái vui đời này, hoặc vì sợ hãi, vì vinh dự, 

tiếng tăm, hoặc vì phép nhà, chiều theo ý ngƣời, hoặc tránh khổ 

dịch, cầu khỏi ách nạn.  Các thứ nhƣ vậy gọi là hạ nhân trì giới. 

 Trung nhân trì giới, là hạng ngƣời giàu sang, vui chơi thích ý, mà 

hoặc vì mong phƣớc lạc đời sau, khắc kỷ tự gắng, ngày chịu khổ ít 

mà đƣợc lợi rất nhiều.  Suy nghĩ nhƣ vậy, nên kiên cố trì giới.  Ví 

nhƣ ngƣời buôn bán, đi ra xa vào sâu, đƣợc lợi chắc chắn nhiều.  

Phƣớc của sự trì giới, làm cho ngƣời ta hƣởng phƣớc lạc đời sau 

cũng nhƣ vậy. 
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 Thƣợng nhân trì giới là vì cầu Niết-bàn.  Biết các pháp thảy đều vô 

thƣờng, muốn cầu lìa khổ, thƣờng vui vô vi. 

 Lại nữa, ngƣời trì giới tâm không hối hận, tâm không hối hận nên 

đƣợc vui mừng, đƣợc vui mừng nên đƣợc nhất tâm, đƣợc nhất tâm 

nên đƣợc thật trí, đƣợc thật trí nên đƣợc có tâm nhàm chán, đƣợc 

có tâm nhàm chán nên đƣợc ly dục, đƣợc ly dục nên đƣợc giải 

thoát, đƣợc giải thoát nên đƣợc Niết-bàn.  Trì giới nhƣ vậy là căn 

bản của các thiện pháp. 

 Lại nữa, trì giới là cửa ngõ sơ khởi của Bát Chánh Đạo, cửa ngõ sơ 

khởi để vào Đạo, chắc chắn đi đến Niết-bàn. 

5. Các pháp tu thì nƣơng theo tôn kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, chọn pháp tu cho chính 

mình thì nƣơng theo tôn kinh Viên-Giác.  

6. Cảnh-giới Vô-Nhị thì nƣơng theo Đại-Thừa Đảnh Vƣơng Kinh, các Tantra (Mật 

Luận), kinh Đại Bảo-Tích, kinh Hoa-Nghiêm. 

7. Các pháp quán thì nƣơng theo Quán Phổ-Hiền Kinh, Quán Kinh, v.v… 

8. Tam-muội thì theo các kinh chỉ-dẫn; ngòai ra, không có con đƣờng nào khác, 

không có cách nào hay hơn. Muốn tu Tam-muội mà không bị Ma-chƣớng thì phải 

phát nguyện. Tôn kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, Viên-Giác, Hoa-Nghiêm, Đại Bảo-

Tích, Diệu Pháp Liên-Hoa, v.v… có nói rất tận-tƣờng. Nguyện không thể phát, 

tu-tập không biết hồi-hƣớng thì công không thành, quả không trọn. Phổ-Hiền 

Hạnh Nguyện Vương cần phải tu-tập mỗi ngày. 

9. Nếu thắc-mắc khi tu-tập thì phải hạ mình mà cầu bậc Thiện-Tri-Thức chỉ dạy, 

xem Vƣơng Kinh Hoa-Nghiêm, Phẩm Nhập Nhập Pháp-Giới. 

 Để kết thúc phần nầy, chúng ta nên đọc nghiên cứu kỷ lời dạy cuối cùng của đức Từ-Phụ 

Thích-Ca Mƣu-Ni Phật (Buddha Shakyamuni) qua kinh Di-Giáo.  
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KINH DI GIÁO 

Hán-dịch: Tam-Tạng Pháp-Sƣ Cƣu-Ma-La-Thập đời Diêu-Tần.  

Việt-dịch: Thích-Tâm-Châu 

Pram Nguyễn, làm đậm cho dễ nhìn, chú thích vài chữ khó 

---o0o--- 

 

1- KINH-TỰ  

Đức Phật Thích-Ca Mƣu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khƣu là Tôn-giả 

Kiều-Trần-Nhƣ v.v... (1) Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la (2). Những ngƣời 

nên độ, Ngài đã độ xong. Ngài nghỉ ở giữa hai cây Sa-la và sắp nhập niết-bàn. Khi ấy, vào 

khoảng nửa đêm, vẳng lặng không có tiếng động Ngài vì các đệ-tử, nói qua về các giáo-pháp 

quan-yếu.    

2- TRÌ GIỚI  

Các vị Tỳ-Khƣu, sau khi Ta nhập-diệt, các vị nên tôn-trọng và trân-kính Ba-La-Đề-Mộc-

Xoa (3), nhƣ tối gặp sáng, nhƣ ngƣời nghèo đƣợc của báu. Các vị nên biết giới ấy là bậc Đại-

Sƣ của các vị và, không khác gì Ta còn ở đời vậy.  

Ngƣời giữ giới thanh-tịnh, không đƣợc làm những việc nhƣ: buôn bán, đổi chác, tạo dựng 

ruộng nhà, nuôi dƣỡng ngƣời dân, tôi tớ, súc sinh. Hết thảy sự trồng trọt, các của cải châu báu, 

đều nên tránh xa, nhƣ tránh hầm lửa. Không đƣợc chặt phát cây cỏ, đào sới đất đai, điều-hòa 

thuốc thang, xem tƣớng tốt, xấu quan sát tinh-tú, suy-đoán đủ, thiếu, lịch-số kế-toán, đều không 

nên làm.  

_________________________________________ 

(1) A Nhã Kiều Trần Nhƣ: Ajnata-Kaundinya, Nghạch Bề: Asvajit, Bạt Đề: Bhadrika, Thập Lực Ca Diếp: 

Dasabala-Kasyapa, Ma-Nam-Câu-Lợi: Mahanama-Kulika.    

(2) Subhadra (skt)—Còn gọi là Tô Bạt Đà La, tên của vị Tỳ Kheo đệ tử cuối cùng đƣợc quy-y với Phật. 

Ông là một ngƣời Bà La Môn, lúc đó đã 120 tuổi (ông tới thành Câu Thi Na gặp lúc Đức Phật sắp 

nhập diệt, bèn xuất gia và đắc đạo) 

(3) Ba-la-đề-mộc-xoa (Pratimoksa (skt)) — 10 trọng 48 giới khinh hay 58 cụ-túc giới Bồ-Tát dành cho 

chƣ Tăng Ni — Cũng là 227 giới cho chƣ Tăng và 311 giới cho chƣ Ni, xem kinh Phạm-Võng, Địa Trì 

Bồ-Tát Giới Bổn, kinh Ƣu-Bà-Tắc Giới, Luật Ma-Ha Tăng Kỳ: là phần phân tích về giới bổn 

Pātimokkha, v.v… 

 

Pra
m N

gu
yen



42 

 

Giữ thân tiết-độ, ăn uống đúng thời, sinh hoạt nơi mình một cách thanh-tịnh. Không đƣợc 

tham-dự việc đời, sứ-mệnh liên-lạc, chú-thuật thuốc tiên, kết thân với ngƣời sang, thân cận 

đậm-đà với những ngƣời nhàm-nhỡ, kiêu-mạn, đều không nên làm.  

Các vị nên tự giữ tâm ngay thẳng, suy-niệm chân-chính, để cầu độ thoát.  

Các vị không đƣợc che dấu vết nhơ, bày trò khác lạ, để mê-hoặc quần-chúng.  

Đối với bốn sự cúng-dƣờng, lƣợng biết tri túc. Đƣợc đồ cúng-dƣờng, không nên cất chứa.  

Đó là nói qua về tƣớng trì giới.  

Giới là căn-bản chân-chính thuận theo đƣờng giải-thoát, nên gọi là “ba-la-đề-mộc-xoa”. 

Nhân y vào giới này đƣợc sinh ra các thiền-định và trí-tuệ diệt khổ. 

Thế nên, các vị Tỳ-Khƣu nên giữ giới thanh-tịnh, đừng để thiếu, hủy. Nếu ai giữ đƣợc giới 

thanh-tịnh, sẽ có các thiện-pháp. Nếu không giữ giới thanh-tịnh, các công-đức thiện đều không 

sinh đƣợc. Do đó, nên biết giới là trụ-xứ công-đức an-ổn thứ nhất vậy.    

3- CHẾ TÂM  

Các vị Tỳ-Khƣu, các vị đã an-trụ trong giới-luật, nên phải kiềm-chế năm căn, đừng để nó 

buông thả vào năm dục. Ví nhƣ ngƣời chăn trâu, cầm roi dòm ngó nó, không để cho nó tha hồ 

xâm-phạm vào lúa mạ ngƣời ta. Nếu buông thả năm căn, chẳng phải nó chỉ lan vào năm dục, mà 

nó, hầu nhƣ xông tới không bờ bến nào và không thể chế-phục đƣợc! Cũng nhƣ con ngựa dữ, 

không thể dùng giây cƣơng mà kiềm-chế đƣợc và nó sẽ kéo ngƣời ta sa xuống hố. Nhƣ bị cƣớp 

hại, chỉ khổ một đời, nhƣng tai-họa của giặc năm căn kéo đến nhiều đời, làm hại rất nặng, không 

thể không cẩn-thận!  

Thế nên, bậc trí-giả kiềm-chế năm căn mà chẳng dựa theo, gìn giữ nó nhƣ giặc, không để 

cho nó buông lung. Giả nhƣ, để cho nó buông lung, chẳng bao lâu, sẽ thấy sự tan diệt vì nó. Đối 

với năm căn ấy, tâm làm chủ chúng. Do đó, các vị nên khéo chế-phục tâm! Tâm rất đáng sợ, sợ 

hơn rắn độc, ác-thú, oán-tặc. Và ngay nhƣ lửa cháy bừng bừng cũng chƣa đủ làm ví-dụ về 

chúng! Ví nhƣ có ngƣời tay cầm bát mật, di-động hấp-tấp, chỉ ngó bát mật, không thấy hố sâu. 

Ví nhƣ voi cuồng không có móc câu, con khỉ, con vƣợn, kiếm đƣợc rừng cây, leo, trèo, nhẩy 

nhót, khó ngăn-cấm, chế-phục đƣợc chúng! Nên gấp bẻ gẫy tâm-niệm ấy, đừng để cho chúng 

buông lung. Buông lung tâm ấy, làm mất những việc tốt của ngƣời. Chế phục nó vào một chỗ, 

không việc gì là không xong. Vì vậy, các vị Tỳ-Khƣu, nên siêng năng tinh-tiến triết-phục tâm 

các vị!    
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4- TIẾT-ĐỘ SỰ ĂN UỐNG  

Các vị Tỳ-Khƣu, các vị nhận các món ăn uống, nên tƣởng nhƣ uống thuốc. Đối với các đồ 

ngon hay dở, các vị đừng sinh tâm tăng giảm. Cốt giúp cho thân khỏi đói, khát là đƣợc! Nhƣ ong 

hái hoa, chỉ hút vị của hoa mà không làm tổn-hại đến sắc và hƣơng! Các vị Tỳ-Khƣu cũng vậy, 

nhận sự cúng-dƣờng của ngƣời, cốt khỏi phiền-não, chứ không đƣợc cầu nhiều, làm băng-hoại 

thiện-tâm của ngƣời. Ví nhƣ bậc trí-giả, biết lƣợng sức trâu, có thể làm việc đƣợc nhiều hay ít, 

đừng để nó làm quá phần, kiệt sức!    

5- RĂN VIỆC NGỦ NGHỈ  

Các vị Tỳ-Khƣu, ban ngày nên siêng năng tu-tập các thiện-pháp, không để phí thời giờ. Đầu 

đêm, cuối đêm cũng đừng bỏ phí công-phu. Nửa đêm tụng kinh, để tự quán sát lý sinh-diệt (tiêu-

tức). Không bởi nhân-duyên ngủ nghỉ, khiến cho một đời luống qua không ngộ đƣợc gì! Nên 

niệm ngọn lửa vô thƣờng, đốt mọi thế-gian, vì vậy, nên sớm cầu tự-độ, đừng nên ngủ nghỉ. Các 

giặc phiền-não, thƣờng rình giết ngƣời. Nó tệ hơn oán-gia, sao có thể ngủ nghỉ đƣợc mà không 

tự răn tỉnh? Rắn độc phiền-não nằm ở tâm ngƣời. Ví nhƣ con rắn độc màu đen, ngủ trong nhà 

ngƣơi, ngƣơi nên lấy cái móc câu “trì giới”, sớm gạt trừ đi. Con rắn ngủ trong nhà đã ra ngoài 

rồi, mới có thể ngủ yên đƣợc. Nếu nó không ra ngoài mà cứ nằm ngủ, đó là ngƣời không biết 

thẹn. Bộ áo thẹn hổ, đối với các đồ trang-nghiêm, nó là bậc nhất. THẹn nhƣ móc câu bằng sắt, 

hay chế-phục những ngƣời làm điều phi-pháp. Thế nên, các vị Tỳ-Khƣu, thƣờng thƣờng phải 

biết thẹn-hổ, không đƣợc thay đổi trong tạm thời. Nếu xa lìa sự thẹn-hổ thời mất các công-đức. 

Ngƣời có tâm biết thẹn-hổ thời có thiện-pháp. Ngƣời không có tâm biết thẹn-hổ thời cùng nhƣ 

các loài cầm-thú không khác.    

6- RĂN VỀ OÁN-GIẬN  

Các vị Tỳ-Khƣu, nếu có ngƣời lại cắt xẻo từng chi-tiết nơi thân-thể, nên tự-nhiếp-tâm đừng 

để cho nó phát sinh sân-hận. Và, cũng nên giữ miệng, đừng thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả tâm 

oán giận thời tự mình làm phƣơng-ngại cho sự tiến đạo, mất sự lợi-ích về công-đức. Đức nhẫn-

nhục, trì giới, khổ hạnh cũng không thể bì kịp. Ngƣời làm hạnh nhẫn-nhục, mới đƣợc gọi là bậc 

đại-nhân có lực. Nếu ai không có thể vui vẻ nhận chịu đƣợc lời độc-hại của sự ác-mạ, nhƣ uống 

thuốc cam-lộ, thời không đƣợc gọi là ngƣời trí tuệ vào đạo. Sở dĩ thế là sao? Cái hại của sự oán 

giận là nó phá hoại các thiện-pháp, hƣ-hoại các tiếng tốt, đời nay, đời sau, ngƣời ta không muốn 

nhìn thấy bằng một cách vui vẻ. Nên biết, tâm oán-giận, nó mạnh hơn lửa dữ, vậy, luôn luôn phải 
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gìn giữ, không để nó xâm-nhập đƣợc. Giặc cƣớp công-đức, không gì tệ hơn oán giận, Ngƣời 

bạch-y hƣởng thụ các dục-lạc, chẳng phải là ngƣời hành-đạo, họ không có pháp gì để tự kiềm-

chế, họ khởi ra oán-giận, còn có thể tha-thứ đƣợc; ngƣời xuất gia hành đạo, không có sự ham-

muốn, mà còn ôm ấp tâm oán-giận, rất không nên vậy! Ví nhƣ trong đám mây trong lạnh, khởi ra 

tia lửa sấm sét, thời không nên vậy!    

7- RĂN VỀ KIÊU-MẠN  

Các vị Tỳ-Khƣu, nên xoa lên đầu mình, tự thấy, mình đã bỏ thứ trang-sức tốt đẹp, mặc áo 

hoại-sắc, mang giữ đồ ứng-khí, lấy việc đi xin ăn để sống nhƣ thế, mà nếu, còn khởi ra tâm kiêu-

mạn, thời nên sớm diệt nó đi. Tăng trƣởng tính kiêu-mạn, còn chẳng phải là ngƣời bạch-y thế-tục 

nên làm, huống là ngƣời xuất-gia nhập đạo, đã vì sự giải-thoát, tự hạ thân mình xuống, mà làm 

hạnh khất-thực ƣ?    

8- RĂN VỀ SIỂM-KHÚC  

Các vị Tỳ-Khƣu, tâm nịnh-hót, cong queo, là trái với đạo, thế nên, cần phải giữ tâm chất 

trực. Nên biết, nịnh-hót, cong queo, chỉ là dối trá. Ngƣời đã vào đạo, thời không có lẽ ấy. Do đó, 

các vị phải nên giữ tâm ngay-thẳng, lấy “chất-trực” làm gốc.    

9- THIỂU-DỤC (ÍT MUỐN)  

Các vị Tỳ-Khƣu, các vị nên biết: ngƣời ham muốn nhiều, vì cầu lợi nhiều, nên khổ-não cũng 

nhiều. Ngƣời ham muốn ít, không cầu không muốn, thời không có tai-hoạn ấy. Thẳng thắn mà 

nói, không có gì, sự ít ham muốn còn nên tu-tập, huống là sự ít ham muốn còn sinh ra các công-

đức? Ngƣời ít ham muôn thời không có tâm siểm-khúc để cầu vừa ý ngƣời ta, và cũng lại không 

bị các căn lôi-kéo. Ngƣời làm hạnh “thiểu dục” (ít ham-muốn) thời tâm thản-nhiên, không lo sợ 

gì, chạm tới sự gì đều có thừa, và thƣờng không có gì là không đầy-đủ. Ngƣời có đức-tính ít ham 

muốn thời có niết-bàn. Thế gọi là “thiểu dục”.    

10- TRI-TÚC (BIẾT ĐỦ)    

Các vị Tỳ-Khƣu, nếu muốn thoát khỏi các khổ-não, nên quán “tri-túc” (biết đủ). Biết pháp 

tri-túc, tức là chỗ giàu sang, vui vẻ và an-ổn. Ngƣời tri-túc, tuy nằm trên đất vẫn cho là vui vẻ. 

Ngƣời không tri-túc, tuy ở thiên-đƣờng cũng chẳng vừa ý. Ngƣời không tri-túc, tuy giàu mà 

nghèo, ngƣời tri-túc tuy nghèo mà giàu. Ngƣời không tri-túc thƣờng bị năm dục lôi kéo, bị ngƣời 

tri-túc thƣơng-xót. Thế gọi là “tri-túc”.    
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11- VIỄN LY    

Các vị Tỳ-Khƣu, muốn cầu sự an-lạc, vô vi tịch-tĩnh, nên rời khỏi chốn ồn-ào, ở nơi an nhàn 

một mình. Ngƣời ở chốn an-tĩnh, vua Đế-Thích cũng nhƣ chƣ Thiên đều cùng kính-trọng. Thế 

nên, nên bỏ đồ-chúng của mình và cả đồ-chúng ngƣời khác, ở nơi trống vắng, an-nhàn một mình, 

suy nghĩ về sự diệt-trừ gốc khổ. Nếu ƣa chỗ nhiều ngƣời, thì chịu nhiều phiền-não. Ví nhƣ cây 

lớn, mọi loài chim tụ-tập trên đó, thì sẽ có tai-hoạn khô gẫy. Sự ràng buộc của thế-gian, đắm 

chìm trong mọi khổ. Ví nhƣ con voi già bị lún vào bùn, không thể tự rút ra đƣợc. Thế gọi là 

“viễn ly” (xa lìa).           

12- TINH-TIẾN  

Các vị Tỳ-Khƣu, nếu siêng năng tinh-tiến thì việc gì cũng không nhớ. Thế nên, các vị nên 

siêng năng tinh-tiến. Ví nhƣ giọt nƣớc nhỏ chảy mãi, thời có thể làm thủng đá. Nếu tâm của 

hành-giả, thƣờng thƣờng lƣời-biếng bỏ phế, nhƣ ngƣời dùi cây lấy lửa, cây chƣa bốc nóng đã 

thôi, vì vậy, tuy muốn đƣợc lửa, nhƣng lửa khó thể bùng lên đƣợc. Thế gọi là “tinh-tiến”.  

13- BẤT VONG NIỆM  

Các vị Tỳ-Khƣu, cầu bậc thiện-tri-thức, cầu bậc thiện-hộ-trợ, không bằng cầu đƣợc tâm “bất 

vong niệm” (không quên chính-niệm). Nếu ngƣời đã có tâm “bất vong niệm”, thời các giặc 

phiền-não không thể xâm-nhập đƣợc. Thế nên, các vị thƣờng nên nhiếp-niệm tại tâm. Nếu mất 

chính-niệm thời mất các công đức. Nếu năng-lực của chính-niệm kiên-cƣờng, tuy vào trong đám 

giặc ngũ dục, cũng không bị hãm hại. Ví nhƣ mặc áo giáp vào trận thời không sợ gì. Thế gọi là 

“bất vong niệm”.    

14- THIỀN-ĐỊNH  

Các vị Tỳ-Khƣu, nếu nhiếp tâm đƣợc, thời tâm an tại định. Tâm an tại định nên cơ thể biết 

đƣợc pháp-tƣớng sinh-diệt của thế-gian. Thế nên các vị, thƣờng nên tinh-tiến tu-tập các định. 

Nếu đƣợc định, tâm không tán-loạn. Ví nhƣ các nhà trông coi về việc nƣớc, khéo sửa trị đê, 

đƣờng. Hành-giả cũng vậy, vì nƣớc trí-tuệ, phải khéo tu thiền-định, khiến cho không dò rỉ. Thế 

gọi là “thiền-định”.    

15- TRÍ-TUỆ  

Các vị Tỳ-Khƣu, nếu có trí-tuệ thì không tham-đắm. Thƣờng tự xem xét, không để cho mình 

có chỗ sai-lạc. Nhƣ thế, ở trong giáo-pháp của Ta sẽ đƣợc giải-thoát. Nếu không đƣợc nhƣ thế, 

đã không phải là đạo-nhân, cũng khôngphải là bạch-y và, không gọi là tên gì đƣợc vậy! Ngƣời có 
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trí-tuệ nhƣ-thực, nhƣ là có con thuyền bền-chắc vƣợt qua biển lão, bệnh, tử, cũng là ngọn đèn rất 

sáng soi chỗ vô minh tăm-tối, là lƣơng-dƣợc chữa trị mọi bệnh, là búa sắc đẵn cây phiền-não. 

Thế nên các vị, nên lấy văn, tƣ, tu-tuệ, tăng thêm sự ích lợi cho mình. Nếu ngƣời nào có sự soi 

sáng bởi trí-tuệ, tuy là nhục-nhãn, nhƣng là ngƣời “minh-kiến” (thấy rõ) vậy. Thế gọi là “trí-tuệ”.  

16- KHÔNG HÝ-LUẬN  

Các vị Tỳ-Khƣu, mọi thứ hý-luận, nó làm tâm loạn. Còn vƣơng vào hý-luận, tuy là xuất gia, 

nhƣng chƣa đƣợc thoát. Thế nên, các vị Tỳ-Khƣu, nên gấp lìa bỏ hý-luận loạn tâm. Nếu các vị 

muốn đƣợc sự an vui tịch diệt, chỉ nên khéo diệt cải tai-hoạn hý-luận. Thế gọi là “không hý-

luận”.    

17- TỰ GẮNG SỨC  

Các vị Tỳ-Khƣu, đối với các công đức, thƣờng nên nhất tâm, bỏ mọi sự phóng-dật, nhƣ là 

bỏ oán-tặc. Đại-bi Thế-Tôn nói ra những điều lợi-ích, đều đã trọn vẹn, các vị nên siêng-năng 

thực-hành. Khi ở trong núi non, khi ở bên đầm trống, khi ở dƣới gốc cây, hay khi ở chốn an-

nhàn, trong ngôi nhà vắng vẻ, cần niệm những giáo-pháp đã lĩnh-thụ, đừng để cho quên mất. 

Thƣờng nên tự gắng sức, tinh tiến tu theo những pháp ấy. Không làm gì, chết rỗng không, sau 

này sẽ đƣa lại sự hối tiếc. Ta nhƣ thày thuốc hay, biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống, lỗi 

không phải nơi thày thuốc. Lại nhƣ ngƣời khéo chỉ đƣờng, chỉ cho ngƣời ta con đƣờng thiện, 

nghe mà không đi, không phải lỗi ở ngƣời chỉ đƣờng vậy.    

18- QUYẾT NGHI  

Các vị, nếu trong pháp Tứ-Đế nhƣ Khổ v.v.. còn có chỗ nào nghi ngờ, các vị nên hỏi mau 

lên, không đƣợc mang lòng ngờ vực, mà không cầu sự giải quyết. Khi ấy đức Thế-Tôn xƣớng lên 

ba lần nhƣ thế, không có vị nào hỏi nữa. Sở dĩ thế là sao? Vì chúng không còn nghi-ngờ nữa. 

Bấy giờ Tôn-giả A-nâu-lâu-đà quán-sát tâm đại-chúng, bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn, mặt 

trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, chƣ Phật nói pháp Tứ-Đế, không thể có sự sai khác đƣợc. 

Phật nói Khổ-Đế thực là khổ, không thể vui đƣợc; Tập-Đế thực là “nhân”, không có nhân khác; 

Khổ, nếu diệt trừ, tức là nhân diệt. Nhân diệt nên quả diệt; đạo “diệt khổ”, thực là chân-đạo, 

không còn đạo nào khác nữa. Bạch Đức Thế-Tôn các vị Tỳ-Khƣu, đối với pháp “Tứ-Đế”, quyết 

định không còn sự ngờ vực gì nữa.  
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19- CHÚNG-SINH ĐẮC ĐỘ  

Trong chúng này, những vị chƣa làm xong công việc tu-chứng, thấy Phật diệt-độ, nên có sự 

bi-cảm. Vì mới nhập-pháp, nghe lời Phật nói, liền đắc độ. Ví nhƣ ban đêm thấy ánh chớp, liền 

đƣợc thấy đạo. Nếu vị nào đã làm xong việc tu-chứng, đã vƣợt qua biển khổ liền khởi niệm rằng: 

“Thế-Tôn diệt độ, nhất thời, sao chóng vậy! Tôn-giả A-nâu-lâu-đà nói ra lời trên rồi, trong chúng 

đều tỏ suốt nghĩa Tứ-Thánh-Đế. Đức Thế-Tôn muốn cho đại-chúng này đƣợc kiên-cố, Ngài đem 

tâm đại-bi lại vì chúng nói: “Các vị Tỳ-Khƣu, đừng mang lòng bi-não, nếu Ta ở đời một kiếp, 

hội hợp rồi cũng tan-diệt. Hội-hợp mà không tan lìa, hoàn toàn không thể có đƣợc. Việc tự-lợi 

lợi-tha, các pháp đều đã đầy-đủ. Nếu Ta ở đời lâu nữa cũng không ích gì. Nếu những ngƣời ở 

trên cõi trời hay cõi ngƣời, nên độ, đều đã độ, những ngƣời chƣa đƣợc độ, đều cũng đã gây nhân-

duyên đắc độ”.  

20- PHÁP-THÂN THƢỜNG-TẠI  

“Từ nay về sau, các đệ-tử của Ta, triển-chuyển thực-hành các giáo-pháp ấy, thời nhƣ pháp-

thân Nhƣ-Lai thƣờng-trụ không tan-diệt. Vì vậy, nên biết: “Đời là vô thƣờng, họp tất có tan. 

Đừng mang lòng ƣu-não. Thế-tƣớng nhƣ thế. Nên siêng năng tinh-tiến, sớm cầu giải-thoát. Dùng 

ánh sáng trí-tuệ, diệt các si-ám. Thế-gian thực nguy-ngập, không bền-chắc. Ta nay đƣợc diệt-độ, 

nhƣ trừ đƣợc ác-bệnh. Thân này là tấm thân nên xả. Thân này là vật tội-ác, mƣợn danh là thân 

mà thôi. Ai là ngƣời có trí-tuệ, trừ-diệt đƣợc nó đi, nhƣ giết oán-tặc, mà lại không hoan-hỷ?    

21- KẾT-LUẬN  

Các vị Tỳ-Khƣu, thƣờng nên nhất tâm siêng cầu đạo xuất-thế. Hết thảy pháp động hay bất 

động ở thế-gian, đều là tƣớng-trạng bại-hoại bất an. Các vị hãy ngƣng, đừng nên hỏi nữa! Thời-

gian sắp qua, Ta muốn diệt-độ. Đây là lời giáo-hối tối-hậu của Ta!”  
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CƢ-SĨ CHÂN-CHÁNH 

PHẢI CÓ TRÍ-TUỆ,  

ĐỨC TỎA MƢỜI PHƢƠNG 

NGƢỜI ÁC KINH-SỢ,  

QUỸ THẦN KÍNH-TRỌNG 
 

 

 

 Thế kỷ XXI nầy, quý nhân nhiều, mà các bậc phƣớc-đức nhân thì rất ít. Vi lý do nầy, khi 

phƣớc-báo hết thì bọn quý nhân lập tức sa-đọa vào ba Ác-Đạo/Tam Đồ (Aparagati: Địa-Ngục, 

Ngạ-Quỷ (Quỷ Đói, Súc-Sanh/Bàng-SAnh). Thử hỏi có bao nhiêu quý nhân ở vào cuối đời đƣợc 

chánh-niệm? Phần đông, bọn họ rất lo sợ đến cái chết! (xem Chết Con Đƣờng Dẫn Đến Sự 

Giác-Ngộ Viên-Mãn, Nguyễn Pram sọan, pramnguyen.com) 

Sở dĩ ngƣời ta trở thành quý nhân là vì những đời kiếp trƣớc lâu xa họ đã từng tu bố-thí 

(dana) nên đƣợc quả báo đời nầy giàu có, không cần phải làm lụng vất-vả, chỉ đầu thai vào nhà 

ngƣời giàu mà sanh ra.  

Vì không trì-giới (sila), không tu trí-tuệ (prajna) nên thƣờng sanh vào nhà giàu do làm 

chuyện bất lƣơng nhƣ ăn hối-lộ, lƣờng trên đẻo dƣới, sang đọat tài-sản của ngƣời, gian-manh 

trong việc kinh-doanh, làm các thƣơng-vụ bất hợp pháp nhƣ rửa tiền, cần-sa, ma-túy, thuốc 

phiện, thuốc lắc, v.v…, tiệm rƣợu, động đĩ, gái bao, v.v… mà có của-cải hơn ngƣời. 

 Vì quả bố-thí của những quý nhân đời nầy lọt vào phạm-vi sinh diệt của Ma, chớ không 

phải của Phật, nên hể hết phƣớc sẽ bị sa đọa vào ba Ác Đạo! Luận Đại Trí Độ 

(Mahàprajnàparamitàsatra), Tác giả: Nàgàrjuna (Long Thọ), Cuốn 12, viết 

Lại nữa, bố thí có hai:  1- Ma bố thí, 2- Phật bố thí.   

Nếu bị giặc kiết sử cƣớp đoạt, lo buồn sợ hãi (mà bố thí); ấy gọi là Ma bố thí, 

gọi là ở bờ này.   

Nếu có tâm thanh tịnh bố thí, không bị giặc kiết sử, không sợ hãi, đến đƣợc 

Phật đạo; ấy là Phật bố thí, gọi là đến bờ kia, ấy là Ba-la-mật.   

Nhƣ Phật nói trong kinh Ðộc xà dụ rằng:  "Có ngƣời mắc tội với vua, vua sai 

giữ một cái hòm có bốn con rắn độc, vua bảo ngƣời tội chăm sóc nuôi nấng.  
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Ngƣời ấy suy nghĩ:  "Bốn con rắn ấy khó gần, gần thời bị hại, một con còn không 

nuôi đƣợc, huống là bốn con?"  Liền quăng hòm mà chạy, vua sai năm ngƣời cầm 

đao rƣợt theo.  Lại gặp một ngƣời, miệng thì nói thuận theo mà trong lòng muốn 

ngƣời kia bị thƣơng, nên nói với ngƣời ấy rằng:  "Biết nuôi Rắn đúng cách, ấy 

cũng không khó".  Nhƣng ngƣời kia biết rõ, vẫn rong chạy thục mạng, đến một 

xóm trống vắng, gặp một ngƣời lành, mới nói rằng:  "Xóm này tuy trống vắng, 

nhƣng là chỗ giặc ở, nay ngƣơi ở đây chắc chắn bị giặc hại, chớ có ở".  Lại chạy 

nữa, đến một con sông lớn, bờ bên kia là một nƣớc khác, nƣớc đó an vui, thản 

nhiên thanh tịnh, không có hoạn nạn. Bấy giờ, gom các cỏ cây, buộc lại làm chiếc 

bè, lấy tay chân bơi tới, hết sức mong vƣợt qua, khi đã đến đƣợc bờ, an vui không 

còn hoạn nạn. 

Vua là ví cho Ma Vƣơng, cái hòm là thân ngƣời, bốn con rắn độc là bốn đại, 

năm kẻ giặc cầm đao là năm ấm, một ngƣời miệng lành tâm ác là sự nhiễm trƣớc.  

Xóm trống vắng là sáu căn, giặc là sáu trần, một ngƣời thƣơng xót nói cho là vị 

thầy lành, con sông lớn là ái, chiếc bè là tám Thánh đạo, tay chân siêng bơi qua là 

tinh tấn.  Bờ này là thế gian, bờ kia là Niết-bàn.  Vƣợt qua là A-la-hán sạch hết 

lậu hoặc.  Trong pháp của Bồ-tát cũng nhƣ vậy.  Nếu bố thí còn có ba thứ chƣớng 

ngại là chấp có ta cho, kia nhận và tài vật bố thí, thì ấy là rơi vào cảnh giới Ma, 

chƣa lìa khỏi các nạn.  Còn nhƣ Bồ-tát bố thí, ba thứ đều thanh tịnh không chƣớng 

ngại, thì đƣợc chƣ Phật khen ngợi; ấy là đến bờ kia.  Sáu Ba-la-mật này có thể 

làm cho ngƣời ta qua khỏi biển lớn phiền não nhiễm trƣớc và xan tham v.v... đến 

nơi bờ kia.  Thế cho nên gọi là Ba-la-mật. 

 Lại nữa, đa số ngƣời ta khi xả bỏ tài vật để cúng thí thƣờng có tâm nghĩ việc bố-thí nầy 

đem lại công-đức lớn, nên ỷ thị mà sanh tâm kiêu mạn, ái kiết ... Do vậy thƣờng sanh làm các 

loài quỷ thần để hƣởng phƣớc-báo của thế-gian. Sau đó, phƣớc giảm, đƣợc sanh vào lòai Ngƣời 

thƣờng là hình dung thấp nhỏ, xấu xí, nhƣng vẫn đƣợc giàu có. Khi phƣớc báo cõi Ngƣời hết thì 

lập-tức sa-đọa vào một trong Tam Đồ chịu vô-vàn thống-khổ (Địa-Ngục, Ngạ-Quỷ, Súc-Sanh), 

khó mà hồi phục thân Ngƣời! Vì sao? Vì Tam-Đồ không thể bố-thí! Nhƣ ngƣời sanh về cõi Trời, 

cõi Cực-Lạc cũng không thể bố-thí! 

 Lại nữa, quả báo bố thí đƣợc bốn sự tốt lành  
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1. gặp quốc độ tốt,  

2. thầy hay,  

3. không bị thiếu thốn, cho nên có thể trì giới.   

4. tâm kia điều nhu, do tâm điều nhu nên phát sanh sự trì giới; do phát sanh sự trì 

giới, nên từ pháp bất thiện mà có thể tự điều phục tâm.  

Vì lý do nầy, nếu bố thí cho ngƣời nghèo, suy nghĩ đời trƣớc ngƣời này làm các điều bất 

thiện, không cầu nhất tâm, không tu phƣớc nghiệp, nên đời nay nghèo cùng, do đó tự cố gắng tu 

thiện, nhất tâm để vào thiền định. Lại phải thƣờng nghĩ,  

Chúng sanh không biết bố thí, đời sau chịu nghèo cùng; vì nghèo cùng mà 

sanh trộm cắp; vì trộm cắp mà gây giết hại. Vì nghèo cùng nên không đầy đủ sắc 

đẹp; vì sắc không đầy đủ mà hành tà dâm.  Lại vì nghèo cùng mà bị làm ngƣời hạ 

tiện; hạ tiện sợ hãi mà sanh nói dối.  Do nhân duyên nghèo cùng nhƣ vậy, làm 

Thập Bất Thiện Đạo; nếu tu hành bố thí, sanh ra có tài của; có tài của nên không 

làm điều phi pháp, vì cớ sao?  Vì ngũ dục đầy đủ, không thiếu thốn chi.   

 Giải thích chữ khó hiểu. 

1, TÀ DÂM, theo Luận Đại Trí Độ (Mahàprajnàparamitàsatra), Tác 

giả: Nàgàrjuna (Long Thọ), Cuốn 12, chƣơng 21, Giải-Thích Thi-La Ba-La-Mật, 

viết 

Tà dâm  là, nếu đối với con gái đƣợc cha mẹ, anh em, chị em, chồng, con 

cái, pháp luật thế gian, và phép vua thủ hộ, mà hoặc phạm đến, ấy gọi là tà 

dâm.  Hoặc có ngƣời tuy không có ai thủ hộ, mà do pháp thủ hộ.  Thế nào 

là pháp thủ hộ?  Là hết thảy ngƣời nữ xuất gia và ngƣời nữ thọ giới trong 

một ngày; ấy là pháp thủ hộ.  Nếu dùng sức, dùng tài vật, hoặc dụ dỗ, hoặc 

tự có ngƣời vợ thọ giới; có thai, có con đang thời kỳ bú; hoặc phi đạo; cho 

đến dùng tràng hoa cho dâm nữ để yêu sách.  Phạm những điều nhƣ vậy 

gọi là tà dâm.  Không làm những điều nhƣ vậy gọi là không tà dâm. 

Hỏi:  Nếu ngƣời chồng không biết, không thấy, không phiền não thì 

ngƣời dâm kia có tội gì? 

Ðáp:  Vì nó là tà.  Ðã gọi là tà, ấy là bất chánh, cho nên có tội. 
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Lại nữa, việc này có các tội lỗi:  Tình chồng vợ tuy khác thân mà 

đồng thể.  Cƣớp tình yêu của ngƣời khác, phá bổn tâm của ngƣời ta; ấy là 

giặc, lại mắc trọng tội, tiếng tăm xấu xa, bị ngƣời oán ghét, vui ít sợ nhiều, 

hoặc sợ hình phạt giết chết.  Lại sợ chồng và ngƣời hai bên biết, thƣờng ƣa 

nói dối, bị Thánh nhân trách mắng là tội của trọng tội. 

Lại nữa, ngƣời dâm dật nên tự suy nghĩ:  “Vợ ta vợ ngƣời, đồng là nữ 

nhân, xƣơng thịt tình thái, kia đây không khác; mà vì sao ta sanh tâm mê 

lầm ngang trái, chạy theo ý tà?”  Ngƣời tà dâm phá mất cái vui đời này, 

đời sau. 

Lại nữa, đổi chỗ xoay về mình, để tự chế tâm rằng:  “Nếu ngƣời kia 

xâm phạm vợ ta, thời ta giận độc; nếu ta xâm phạm vợ ngƣời kia, thời 

ngƣời kia cũng thế khác gì.  Suy bụng mình để tự chế cho nên không nên 

làm”. 

Lại nữa, nhƣ Phật dạy:  “Ngƣời tà dâm, sau đọa vào địa ngục cây 

gƣơm, chịu đủ mọi khổ.  Khi đƣợc ra khỏi mà làm ngƣời thì gia đạo bất 

hòa, thƣờng gặp dâm dục, tà vậy, giặc ác.  Tà dâm là hoạn nạn ví nhƣ Rắn 

độc, cũng nhƣ lửa lớn, không gấp rút xa lánh, thì họa lại ập đến”.  Nhƣ 

Phật dạy:  “Tà dâm có mƣời tội:  1-  Thƣờng bị phu chủ của ngƣời bị dâm 

muốn làm nguy hại.  2-  Chồng vợ bất hòa, thƣờng đấu tranh nhau.  3-  

Ngày ngày tăng trƣởng các pháp bất thiện, tổn giảm các pháp thiện.  4-  

Không thủ hộ thân, vợ con côi cút.  5-  Tài sản mỗi ngày hao mòn.  6-  Có 

các việc dữ, thƣờng bị ngƣời nghi.  7-  Thân thuộc, tri thức không vui 

mừng yêu mến.  8-  Gieo nghiệp nhân duyên về oan gia.  9-  Thân hoại 

mạng chung, chết vào địa ngục.  10-  Nếu đƣợc ra khỏi mà làm ngƣời nữ, 

phải chung chồng với nhiều ngƣời, còn nếu là ngƣời nam, thì vợ không 

trinh khiết. 

  2. THẬP BẤT THIỆN ĐẠO là 10 điều trái ngƣợc với THẬP THIỆN Đ5AO 

Thập Thiện: 1)      Không sát sanh. 2)      Không trộm cắp. 3)     Không tà dâm. 

4)      Không nói dối. 5)      Không nói lời trau chuốt. 6)      Không nói lời đâm 
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thọc hay nói lƣỡi hai chiều. 7)      Không nói lời độc ác. 8)      Không tham 

lam. 9)      Không sân hận. 10)  Không mê muội tà kiến.  

3. NGŨ DỤC — Phàm phu định nghĩa hạnh phúc là đƣợc thỏa mãn những ham 

muốn của mình, nhƣng theo đạo Phật thì càng ham muốn nhiều thì càng khổ 

nhiều, vì ham muốn của con ngƣời thƣờng là vô cùng vô tận mà sức lực của con 

ngƣời lại hữu hạn. Một khi ham muốn không đƣợc thỏa mãn là đau khổ. Khi chỉ 

thỏa mãn đƣợc một phần ham muốn, thì chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi chúng, và 

vì đó mà chúng ta gây thêm nhiều đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta tự biết đủ hay 

không còn chạy theo ham muốn thì chúng ta mới thật sự có đƣợc sự yên ổn nơi 

thân tâm  

Nghĩa của Ngũ Dục : 

Năm thứ dấy lên lòng dục của con ngƣời từ bên trong là sắc, thanh, hƣơng, vị, 

và xúc  

Ngũ dục là năm thứ dục dấy lên dục vọng của con ngƣời từ bên ngoài 

Nội dung của Ngũ Dục: 

1. Tài Dục: Ham muốn của cải, thế lực và tiền tài. Ham muốn về tài 

năng.  

2. Sắc Dục: Ham muốn sắc dục.  

3. Danh Dục: Ham muốn danh tiếng, ảnh hƣởng và tiếng khen.  

4. Thực Dục: Ham muốn ăn uống.  

5. Thùy Dục: Ham muốn ngủ nghỉ.  

Đức Phật ví chúng sanh chạy theo dục lạc của thế gian nhƣ những 

đứa trẻ đang liếm mật trên lƣỡi dao. Không có cách gì mà họ không bị cắt 

đứt lƣỡi,  

 (Ðại Từ Ðiển Vietnamese-English—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, tác giả Thiện 

Phúc.) 
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TAØ-KIEÁN HIEÄN-ÑAÏI 

 

 

A. XAÙ-LÔÏI (SARIRA) CUÛA ÑÖÙC TÖØ-PHUÏ PHAÄT THÍCH-CA MÖU-NI VAØ CHÖ 

THAÙNH 

ÖÙng-Thaân cuûa Töø-Phuï Phaät Thích-Ca Möu-Ni sau khi hoûa thieâu ñaõ löu 

laïi moät ít xaù-lôïi ôû theá-gian, ñöôïc 16 Ñaïi quoác chia nhau maø thôø cuùng nôi caùc 

baûo thaùp. Haàu heát caùc baûo thaùp ñaõ bò binh-bieán thieâu huõy. Phaàn lôùn xaù-lôïi coøn 

laïi ñaõ ñöôïc chö Thieân Long Baùt Boä ñeán nhaän laõnh tröôùc ñem veà thôø-phuïng taïi 

cung Trôøi Ñao Lôïi ôû Thieän Phaùp Ñöôøng, truï xöù cuûa ñöùc Kim-Cang Thuû, cung 

Trôøi Ñaâu Suaát Noäi-Vieän, truï xöù cuûa ñöùc Di-Laëc vaø Ta-Kieät-La Long-cung.  

 Khi Asoka Ñaïi-Ñeá taïo 84000 ngoâi thaùp ñaõ coù raát nhieàu Thaàn-linh ñeán trôï 

giuùp phaân-boá caùc nôi.  

ÔÛ Trung Quoác coù 20 vieân xaù-lôïi. Nepal, Bhutan, Afghanistan (A-Phuù-

Haõn), Pakistan, Kasmir, vaø caùc tieåu quoác ôû AÁn Ñoä laø coù soá nhieàu; ngoaøi ra, vuøng 

vònh Ba-Tö (Persia), Hy-Laïp (Greece), vaø dó nhieân laø Ai-Caäp (Greece) cuõng 

ñeàu coù xaù-lôïi cuûa Phaät. Tuy nhieân, vaøo thôøi ñoù, Taây-Taïng khoâng coù xaù-lôïi cuûa 

Phaät! Vì thôøi baáy giôø, hai vò Ñaïi Ñeá Asoka vaø Alexandria ñaõ coù nhöõng hieäp-öôùc 

trao ñoåi vaên-hoùa, maäu dòch. Ngaøi An-Theá-Cao laø ngöôøi cuûa vònh Ba-Tö ñeán 

Trung-Quoác thaønh taâm caàu khaån, xaù-lôïi hieän ra, moät soá ngöôøi tu theo kinh 

Phaùp-Hoa, kinh Hoa-Nghieâm ngaøy 6 thôøi tuïng nieäm, tö-duy, chí-thaønh cuõng 

caûm öùng xaù-lôïi hieän ra.  Coâng-ñöùc cuûa xaù-lôïi ñöôïc noùi ôû toân kinh Kim-Quang-

Minh Toái-Thaéng Vöông, Pram Nguyeãn dòch vaø chuù-thích, kinh Taâm-Ñòa 

Quaùn. Thích Taâm Chaâu dòch, vaø kinh Toøan Thaân Xaù-Lôïi Baûo-Khieáp AÁn Ñaø-

ra-ni, Thích Vieân Ñöùc dòch.   
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Thaùp Toøan Thaân Xaù-Lôïi Baûo-Khieáp AÁn Ñaø-ra-ni 

 

 

Khi ÖÙng-Thaân Phaät thò-hieän nhaäp Nieát-Baøn khoâng coù nghóa laø hoøan-toøan 

maát haún maø trôû veà vôùi Ñaïi Quang-Minh Taïng; ñoù chính laø BHRUM; cuõng chính 

laø Kim-Luaân Phaät Ñaûnh (Ekaksara-usnisa-cakra).  

Neáu ngöôøi hoïc Phaät khoâng thoâng-ñaït caûnh-giôùi naày thì chaúng bao giôø 

thaáy ñöôïc Phaùp-Thaân thöôøng-truï cuûa ñöùc Ñaïi-Nhöït Nhö-Lai.  

Ngöôøi truy caàu saéc-töôùng cuûa Nhö-Lai toát hôn heát neân caáp-toác hoïc toân 

Kinh Kim-Cang vaø Vöông Kinh Hoa-Nghieâm, Phaåm Phaät Xuaát-Hieän.    
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BHRUM 

http://tw.myblog.yahoo.com/yamantaka999/article?mid=874&prev=950&next=872&l=f&fid=2

5 

 

Ekaksara-usnisa-cakra (Kim-Luaân Phaät Ñaûnh)  
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B. NGOÏC PHAÄT CHO HOØA-BÌNH THEÁ GIÔÙI: ñaõ vieát nhieàu vaø ñaêng-taûi treân trang  

pramnguyen.com 

C. CHUØA ÑOÀ SOÄ, CHÆ COÙ MOÄT ÍT OÂNG TÖØ VAØ THAÀY CUÙNG, ÑÖÔÏC DUØNG LAØM 

CAÙC KHU DU-LÒCH TAÂM-LINH. Xem Cuùng-Thí Coù Bò Rôi Vaøo Ma-Nghieäp 

Khoâng? ñöôïc ñaêng-taûi treân trang  pramnguyen.com 

D. THAÀY/COÂ KHOÂNG ÑÖÙC HAÏNH MAØ TIEÀN BAÏC VOÂ AØO-AØO, NOÙI GÌ NGÖÔØI TA 

CUÕNG TIN, CUÕNG NGHE THEO: coù ba caùch traû lôøi cho vaán-ñeà naày. 

i) Thaày/Coâ duøng buøa noùi, hoaëc kheùo duøng lôøi ngon ngoït ñeå Phaät-töû nghe 

theo. Ñeán khi buøa bò maát linh-nghieäm. Hoaëc do baäc Ñaïo-Sö chaân-chaùnh 

quôû traùch, khieán Thieân Long Baùt Boä boû ñi, buøa maát uy-löïc. Thaày/Coâ thaân 

taøn ma daïi! Beänh khoå suoát ñôøi.  

ii) Phöôùc coøn dö hoaëc ñöôïc Ma/Quyû trôï giuùp, ñeán khi phöôùc heát, Ma/Quyû 

chaùn cheâ boû ñi thì thaân taøn ma daïi, Chuøa to, cuûa-caûi suùc-tích loït vaøo tay 

nhöõng keû môùi maø Ma/Quyû yeâu-chuoäng.  

iii) Haønh-vi xaác-xöôïc, hoån-laùo vôùi baäc Ñaïo-Sö, khieán baäc Ñaïo-Sö chaân-

chaùnh quôû traùch, Thieân Long Baùt Boä tuaân saéc-leänh, laäp-töùc phaït ñuoåi 

Quyû Thaàn choã ñoù, roài cuøng nhau boû ñi. Thaày/Coâ nhö vaäy thöôøng bò 

vöôùng phaûi voøng lao-lyù, hoaëc cheát vì baïo beänh. 

E. TIEÁN-SÓ, THAÏC-SÓ, CÖÛ NHAÂN PHAÄT HOÏC. Phaät hoïc laø hoïc veà ñôøi soáng Taâm-linh, 

khoâng phaûi ñôøi soáng theá-tuïc neân khoâng theå phaân chia thaønh caáp baäc hoïc-vò. Trong thôøi 

Phaät coù qui-cheá ñoù chöa? Ngay caû trong caùc tu vieän lôùn nhö Nalanda (baét ñaàu xaây caát 

döôùi thôøi cuûa Ñaïi-Ñeá Aksoka). Khoûang 10,000 hoïc sinh vaø 2000 giaùo-thoï, cuõng khoâng 

coù phaân chia hoïc-vò nhö vaäy. Ngay caû khi ngaøi Huyeàn-Trang sang ñoù du hoïc cuõng 

khoâng ngoïai leä.  

Thöû hoûi ngöôøi coù caáp baèng cao nhö Tieán-Só Phaät-hoïc luùc soáng tu-taäp nhö theá 

naøo, khi cheát seõ ñi veà ñaâu? Ngöôøi naày coù ñöôïc töï-taïi xaû boû baùo-thaân hay khoâng?  
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F. ÑAÏI-ÑÖÙC, THÖÔÏNG TOÏA, HOØA-THÖÔÏNG. 

Ñaïi-Ñöùc (Bhadanta) laø danh xöng cho hai vò: Phaät vaø Kim-Cang Thuû, nhö Ñaïïi-Ñöùc 

Theá-Toân. Trong Luaät Taïng thì chæ chung cho chö Taêng. Baây giôø, thöôøng ñöôïc Phaät-töû söû-

duïng ñeå toân vinh ngöôøi môùi tu, coù giôùi-haïnh tinh-nghieâm. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi môùi tu 

naày chöa coù khaû-naêng ñeå laõnh ñoà chuùng daïy baûo, cuõng khoâng ñöôïc laäp chuøa chieàn, tu-vieän.  

Thöôïng-Toïa (Thera) hay Tröôûng-Laõo (Sthavira), laø danh xöng cao nhöùt cuûa Thanh-Vaên 

Thöøa, hay Phaät-Giaùo Nguyeân-Thuûy (Ñaïo cuûa Ngöôøi Xöa), ñeå chæ cho nhöõng ngöôøi tu-haønh 

ñaày-ñuû giôùi-ñöùc ôû trong chuùng, coù tuoåi haï töø 20 naêm ñeán 49 naêm. Danh xöng Thöôïng-Toïa 

ñöôïc söû-duïng ñeå chæ cho caùc baäc Coâng, Haàu, Khanh, Töôùng, Vöông-gia boû tuïc xuaát-gia. 

Ngaøy nay, ñöôïc söû-duïng moät caùch böøa-baõi, khi ngöôøi tu troøn 40 tuoåi ñôøi! 

Hoøa-Thöôïng laø Khosha hay Vandya ngaøi Cöu-Ma La-Thaäp dòch nghóa laø “Löïc Sinh”:  

Một vị Tăng cao hạ trong tự viện, nhờ vị nầy mà đạo lực của các đệ tử đƣợc sinh ra; Một vị 

Tăng cao hạ, ngƣời có khả năng biện biệt tội không tội. 

Ƣu-Bà-Đà-Da: Upadhyaya (skt) — Ngƣời ta nói từ nầy xuất phát từ từ “Ô Xã” hay “Hòa 

Xã” đƣợc dùng ở Điền Quốc (Khotan). Phạn Ngữ giảng giải là Ƣu Bà Đà Da, một vị thầy 

thấp hơn A Xà Lê (Acarya), theo kinh Vedas. Tuy nhieân, chöõ Acarya naày khoâng cuøng nghóa 

vôùi Ajari (pali) töùc A-xaø-leâ (baäc Thaày Quyû Phaïm) cuûa Thanh-Vaên Thöøa. 

Coøn Hoà thƣợng Upajjhāya (P), Upajjha (P), Upādhyāya (S), dòch aâm laø Ƣu-Ba-Ñaø-Da, 

dòch nghóa laø Thân Giáo-Sƣ. Bậc thầy đỡ đầu cho đệ tử tu hạnh xuất gia, cùng với ngài giáo- 

thọ và kiết/yeát-ma gọi là Tam sƣ.  

Baây giôø, ngöôøi tu maø tuoåi ñôøi leân 60 ngoaøi thì cuõng töï phong cho mình hoaëc beø ñaûng 

phong taëng cho danh hieäu Hoøa-Thöôïng! 

Danh baát chaùnh, ngoân baát thuaän leõ thöôøng xöa nay vaäy.  

Ñaây laø nhöõng ñaúng caáp trong choán chuøa chieàn tu vieän, khoâng theå duøng noù maø aùp ñaët leân 

ñaàu cö-só. Caùc ñaúng caáp naày ví nhö Baùc Só Tröôûng Khoa, Baùc Só Tröôûng Phoøng, Baùc Só 

Tröïc Ca, Y Taù Tröôûng, v.v... cuûa moät nhaø thöông A, hay beänh xaù B, khoâng theå aùp-duïng cho 
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taát-caû nhaø thöông C. D, E khoâng cuøng chung heä-thoáng, hay chi-nhaùnh i, ii, iii, cuõng khoâng 

theå aùp-duïng cho ngöôøi khoâng beänh taät.  

Ngöôøi cö-só cuõng vaäy, khoâng leä thuoäc vaøo chuøa hay tu-vieän, thì baát-taát phaûi haï mình haï 

gioïng vôùi nhöõng ngöôøi xa laï; tuy nhieân, cuõng chôù khinh-thöôøng hay mieät-haï ngöôøi xuaát-gia; 

bieát ñaâu chöøng trong ñaùm gaø, coâng, tró coù con Phuïng, con Hoøang, trong ñaùm choù, ñaùm 

ngöïa, sö-töû coù con Kyø-Laân, trong haøng xuaát-gia höõu-hoïc coù nhöõng baäc voâ-hoïc hay coù haøng 

Boà-Taùt hoùa-thaân thì chieâu-loãi lôùn.  

A-Xaø-Leâ laø baäc Ñaïo-Sö cuûa Maät-Toâng. 

Coù ba haïng A-xaø-leâ.  

1) Thöù nhöùt laø Quaùn-Ñaûnh A-Xaø-Leâ (Abhiseka-Acarya) töùc Thieånm Haïnh A-

Xaø-Leâ (truï ñòa cao nhöùt laø Hieän Tieàn Ñòa Boà-Taùt). Chöùng nhaäp Nhöùt-Thieát 

Chö Phaät Hieän-Tieàn Tam-Muoäi, Khoâng Tam-Muoäi, Voâ-Taùc Tam-Muoäi, vaø 

Nhö Huyeãn Tam-Muoäi, Boà-Taùt AÅn-Thaân Tam-Muoäi, vaø traêm ngaøn muoân öùc 

tam-muoäi khaùc, nhöng vôùi caùc Tam-Muoäi naày vaãn chöa troïn veïn,    

2) thöù hai laø Siddha-Acarya töùc Thaâm-Haïnh A-Xaø-Leâ (truï ñòa töø Baát-Ñoäng trôû 

leân ñeán Thaäp Ñòa). Chöùng nhaäp troïn veïn Voâ-Sanh Phaùp Nhaãn, Nhö-Huyeãn 

Tam-Muoäi vaø Thuû-Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi vaø haèng-sa caùc moân tam-muoäi 

khaùc, vaø   

3) thöù ba laø Ñaïi A-Xaø-Leâ töùc Ñaïi Phoå-Hieàn Ñòa hay Ñaïi Kim-Cang Taùt-Ñoûa 

Ñòa. Chöùng nhaäp troïn veïn Phoå-Hieàn Tam-Muoäi vaø Nhöùt-Thieát Chö Phaät Tyø-

Loâ-Giaù-Na Taïng Thaân Tam-Muoäi vaø voâ-löôïng voâ-soá, baát khaû thuyeát tam-

muoäi khaùc. 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



59 

 

KEÁT: 

 Ai laø ngöôiø coù taâm-chí daùm xaû boû thaân, maïng, taøi-saûn ñeå nhieáp-hoä Chaùnh-Phaùp haõy laø 

moät taân cö-só! 

 Ai laø ngöôøi ñaõ phaùt Boà-Ñeà Taâm, haõy vöôït qua hai haïnh Töø-Bi maø gaùnh vaùc Huøng-Löïc 

nhò haïnh! 

 Ai laø ngöôøi thaät taâm muoán trang-nghieâm Phaät-quoác, haõy nguyeän gaùnh-vaùc vieäc thaønh-

thuïc chuùng-sanh trong thôøi buoãi nhieãu-nhöông naày. 

 Noùi laø moät chuyeän, thöïc-haønh môùi laø vieäc caàn kíp phaûi laøm.  

Mieäng noùi, taâm muoán laøm maø chaân khoâng heà di-chuyeãn nhö vaäy coù ñeán choã mong 

muoán chaêng? 

 

TAÁT CAÛ TRONG CAÙC GIAËC 

LÖÔØI  BIEÁNG LAØ TEÄ NHÖÙT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- heát --- 
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