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HƢỚNG VỀ THÀNH ĐẠO 

 

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đƣờng nào? 

Bằng con đƣờng chí thiện, có nội dung đoạn trừ 

các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa 

chúng sanh. 

 

Điểm Đến Chí Thiện 

 

Sau những ngày từ bỏ vƣơng cung, cạo bỏ râu 

tóc, mặc áo hoại sắc, làm ngƣời xuất gia, Thế Tôn 

nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc 

nước mắt đầy mặt, ta vẫn cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca 

sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống thoát ly 

gia đình. Ta xuất gia như vậy, kẻ đi tìm cái gì chí 
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thiện, đi tìm con đường vô thượng tối thắng, hướng 

đến tịch tịnh”.
1
 

Nhƣ vậy, điểm cùng đích mà khi xuất gia Thế 

Tôn hƣớng tới là điểm Chí Thiện. Cùng đích của Chí 

thiện là Diệt đế tức là Niết bàn hay tịch tịnh tuyệt đối. 

Vì sao? Vì nó là đời sống không còn bị sanh, già, 

bệnh, chết chi phối. Cùng đích của chí thiện là vô 

sanh, bất diệt, nơi không còn bất cứ một bóng dáng 

nào của tham dục và ngã tƣởng. 

 

Đƣờng Lớn Mở Ra 

 

Thế Tôn đã đi đến cùng đích của chí thiện 

bằng con đƣờng nào? Bằng con đƣờng Thánh đạo 

tám chi. 

Do đi trên con đƣờng nầy, Thế Tôn đã vƣợt ra 

khỏi hai cực đoan là khổ hạnh ép xác và buông lung 

                                              

1
 Kinh Thánh Cầu, Trung bộ I, tr 163, ĐHVH 1973. 
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trong các dục. Sống với đời sống ép xác khổ hạnh, 

khiến con ngƣời có cái nhìn lãnh cảm với cuộc đời 

và hờ hững với những gì đang hiện hữu; và sống 

với tâm buông lung trong các dục, khiến cho con 

ngƣời quá nhiệt tình với các nhu cầu của lòng tham, 

nên bị mù quáng và chết điếng bởi nó. 

Nên, Thánh đạo tám chi, con đƣờng vƣợt ra 

khỏi hai cực đoan ấy, để đi đến cùng đích của chí 

thiện và Thế Tôn đã đi đến cùng đích ấy bằng con 

đƣờng nầy. 

Vì vậy, đức Thế Tôn nói: “Nầy các Tỷ kheo! 

Quý vị tu tập, cần phải từ bỏ hai cực đoan ấy. Tôi 

sẽ nói cho quý vị biết về con đường Trung đạo, quý 

vị phải hết lòng nghe, ghi nhớ và nỗ lực thực hành! 

Thế nào là con đường Trung đạo? Đó là 

Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. Con đường đủ tám yếu tố như vậy, gọi 
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là Trung đạo. Đây là con đường đi tới an lạc, trí 

tuệ, giác ngộ và niết bàn”.
2
  

Nhƣ vậy, Thế Tôn thành đạo là do Ngài đã tự 

mình đi trên con đƣờng nầy và con đƣờng lớn đã 

mở ra, dẫn Ngài đến chỗ an lạc chí thiện, trí tuệ 

minh triệt, giác ngộ tối thƣợng và niết bàn tuyệt đối. 

 

Đoạn Trừ Lậu Hoặc Và Chứng Tam Minh 

 

Thế Tôn đoạn trừ các lậu hoặc bằng con đƣờng 

nào? Bằng con đƣờng thiền quán với sự có mặt của 

Chánh tƣ duy, sau khi đã đi qua hỷ lạc, do các loại 

thiền định từ Sơ thiền đến Tứ thiền đem lại, Ngài 

dừng lại ở nơi Tứ thiền, với tâm thuần tịnh, không 

còn các bóng dáng của khổ thọ, lạc thọ, ƣu thọ, hỷ 

thọ và niệm tƣởng, và bấy giờ Ngài đi vào thiền 

quán, lấy “lão tử” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ 

                                              

2
 Phật Thuyết Tam chuyển pháp luân kinh, số 110, Đại Chính 2. 
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“sanh”; lấy “sanh” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ 

“hữu”; lấy “hữu” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ 

“thủ”; lấy “thủ” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ “ái‟; 

lấy “ái‟ làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ „thọ‟; lấy 

“thọ” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ “xúc”; lấy 

“xúc‟ làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ “lục nhập”; 

lấy “lục nhập” làm đối tƣợng tƣ duy để thấy rõ 

“danh sắc”; lấy “danh sắc” làm đối tƣợng tƣ duy để 

thấy rõ “thức”; lấy “thức” làm đối tƣợng tƣ duy để 

thấy rõ “hành”; lấy “hành” làm đối tƣợng tƣ duy để 

thấy rõ “vô minh”; lấy “vô minh” làm đối tƣợng tƣ 

duy để thấy rõ “vô minh” diệt, thì “hành” diệt; 

“hành” diệt, thì “thức‟ diệt; “thức” diệt, thì “danh 

sắc” diệt; “danh sắc” diệt, thì “lục nhập” diệt; “lục 

nhập” diệt, thì “xúc” diệt; “xúc” diệt, thì “thọ‟ diệt; 

“thọ” diệt, thì “ái‟ diệt; “ái” diệt, thì “thủ” diệt; “thủ” 

diệt, thì “hữu” diệt; “hữu” diệt, thì “sanh” diệt; 

“sanh” diệt, thì “lão tử” diệt. 
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Sau khi đã tƣ duy và thấy rõ nhƣ vậy, Ngài 

liền thấy và biết một cách nhƣ thật rằng, chính “ái, 

thủ và hữu” là tác nhân và tác duyên hiện tại để 

“sanh lão tử” có mặt; và “vô minh, hành” là tác 

nhân, tác duyên quá khứ để cho “thức, danh sắc, 

lục nhập, xúc và thọ” có mặt, và toàn bộ “khổ uẩn” 

đời nầy và đời sau có mặt, nên Ngài đã dùng năng 

lực của Giới, định và tuệ hay các yếu tố trợ đạo và 

chánh đạo, để chặt đứt “ái, thủ và hữu”; chặt đứt 

“vô minh và hành”, khiến các lậu hoặc đều dứt 

sạch; và bằng tuệ giác, Ngài đã soi chiếu vào tự 

thân, thấy rõ nhân duyên của mình, từ một kiếp, 

hai kiếp cho đến vô lƣợng kiếp, trong quá khứ với 

tên nhƣ vậy, với dòng họ nhƣ vậy, với cha mẹ nhƣ 

vậy, với quốc độ nhƣ vậy, với hành nghiệp nhƣ 

vậy,... với sự thấy rõ nhƣ vậy, gọi là Túc mạng 

minh. Ngài đã chứng minh nầy, cuối canh một của 

đêm thành đạo. 
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Tiếp tục thiền quán, Ngài dùng tuệ giác để soi 

chiếu nhân duyên và nghiệp quả của chúng sanh, 

Ngài đã thấy rõ nhân duyên và nghiệp quả của 

những loài chúng sanh sinh ra từ sự ẩm ƣớt; từ 

trứng; từ thai và từ sự biến hóa. Sự thấy rõ nhƣ vậy, 

gọi là Thiên nhãn minh. Ngài chứng minh nầy vào 

cuối canh hai của đêm thành đạo. 

Ngài vừa chứng Thiên nhãn minh, thì ngay lúc 

ấy, sấm sét nổ tung vang trời, mƣa bắt đầu tuôn 

xuống xối xả. Nhƣng, Ngài vẫn điềm nhiên bất 

động, dẫn tâm hƣớng đến Lậu tận trí và biết đúng 

nhƣ thật: Đây là Khổ. Đây là Tập khởi của khổ. 

Đây là sự vắng mặt của khổ và đây là con đƣờng 

chấm dứt sự khổ.  

Sau khi đã có Chánh kiến nhƣ vậy rồi, Ngài lại 

tiếp tục quán chiếu để thấy rõ: 

“Đây là những ƣớc muốn mê lầm. Đây là 

những kiến thức mê lầm. Đây là những mê lầm do 

vô minh. 
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Đây là nguyên nhân của sự ƣớc muốn mê lầm. 

Đây là nguyên nhân của những kiến thức mê lầm. Đây 

là nguyên nhân của sự mê lầm do vô minh. 

Đây là sự vắng mặt của những nguyên nhân 

mê lầm. Đây là vắng mặt nguyên nhân của những 

kiến thức mê lầm. Đây là sự vắng mặt của những 

nguyên nhân sinh khởi vô minh. 

Đây là con đƣờng đƣa đến sự diệt tận những ƣớc 

muốn mê lầm. Đây là con đƣờng đƣa đến sự diệt tận 

những kiến thức mê lầm. Đây là con đƣờng đƣa đến 

sự diệt tận những mê lầm do vô minh”. 

Bằng con đƣờng thiền quán, soi rọi tâm thức 

nhƣ thế, Ngài đã loại trừ hết thảy dục lậu, hữu lậu, 

vô minh lậu. Ngài tự biết mình đã giải thoát hoàn 

toàn, không còn bị ràng buộc bởi bất cứ lậu hoặc 

nào và tự tuyên bố:  

“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng 

làm đã làm xong, vĩnh viễn không còn tái sanh 

nữa”. 
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Với Chánh kiến đối với các lậu hoặc ở nơi tự 

tâm nhƣ vậy, gọi là Lậu tận minh. Ngài đã chứng 

đƣợc minh nầy, vào cuối canh ba của đêm thành đạo. 

Cùng ngay lúc ấy, Ngài quán chiếu, thấy rõ 

mọi nhân duyên của hết thảy mọi ngôn ngữ và âm 

thanh, nên Ngài đã chứng Thiên nhĩ thông. Tiếp tục 

thiền quán, Ngài chứng đƣợc Tha tâm thông, biết rõ 

tâm của hết thảy chúng sanh. Và ngay sau đó, Ngài 

chứng luôn Thần túc thông, không còn bất cứ một 

chƣớng ngại nào đối với bƣớc chân đi của Ngài. 

Chƣớng ngại đã qua, nắng ấm đã lên, Ngài 

nhìn muôn vật mỉm cƣời và tự nhủ: 

“Cửa vô sanh bất diệt đã mở ra, Đạo lớn đã 

thành”. Bấy giờ là vào ngày mồng 8 tháng 12 âm 

lịch, lúc Ngài 35 tuổi”.
3
  

 

                                              

3
 Tham khảo Kinh Thánh Cầu, Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Trung 

bộ I, ĐHVH, 1973. Phẩm Phật Đà, Tƣơng Ƣng Bộ II, ĐTKVN, 

1993. Phật Bản Hạnh Tập Kinh 31, 32, Đại Chính 3.   
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Thành Đạo Và Hoằng Pháp 

 

Sau khi đức Thế Tôn, đoạn sạch hết thảy lậu 

hoặc, chứng đắc Tam minh và thành tựu lục thông, 

Ngài thành bậc Nhƣ lai, A la hán, bậc Vô thƣợng 

giác với đầy đủ mƣời phẩm tính giác ngộ. 

Ngài nói: “Này các Tỷ kheo! Trong toàn thể 

thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 

với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư Thiên và 

loài Người, Như lai là bậc chiến thắng, không bị 

chiến bại, toàn tri, toàn kiến, được tự tại, do vậy 

được gọi là Như lai”.
4
  

Và ở trong kinh Mật Hoàn, đức Thế Tôn đã 

khẳng định sự thuyết pháp của Ngài cho những 

ngƣời chất vấn rằng: “Ngài thuyết pháp không phải 

để tranh luận với một ai giữa đời”.
5
 Và Tôn giả 

                                              

4
 Kinh Phật Thuyết Nhƣ Vậy, Tiểu Bộ I, Tu Thƣ PHVH 1982. 

5
 Kinh Mật Hoàn, Trung Bộ I, tr109A, ĐHVH 1973 
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Mahakaccana đã nói cho các hiền giả về sự thuyết 

pháp của Thế Tôn rằng: “Thế Tôn biết những gì cần 

phải biết, thấy những gì cần phải thấy, Ngài trở 

thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành Chánh 

pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, diễn giả, vị 

đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị Pháp chủ, 

Như lai”.
6
  

Sau khi thành đạo, với cái biết nhƣ vậy, với cái 

thấy nhƣ vậy, với Chánh pháp nhƣ vậy,...  sau nhiều 

tuần lễ yên lặng quán chiếu, Ngài đã thƣơng đời, 

thƣơng chúng sanh chìm đắm trong vô minh khổ 

hải sinh tử, nên Ngài đã đến vuờn Nai để chuyến 

vận Pháp luân, kêu gọi năm anh em Kiều Trần Nhƣ, 

nên từ bỏ hai cực đoan, một là ép xác khổ hạnh; hai 

là buông lung trong các dục và hãy thực hành Trung 

đạo là Bát chánh đạo, sau đó Ngài chuyển vận pháp 

luân Tứ Thánh Đế ba lần gồm: Thị chuyển, khuyến 

                                              

6
 Kinh đã dẫn nhƣ  trên tr 111A. 
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chuyển và chứng chuyển với đầy đủ mƣời hai hành 

tƣớng cho năm anh em Kiều Trần Nhƣ. Từ đó Phật, 

Pháp, Tăng có mặt một cách đầy đủ cả sự và lý ở 

trong thế gian. Phật là đấng Thế Tôn, Pháp là Bát 

Thánh đạo, trục quay của Tứ Thánh Đế và Tăng 

đoàn có mặt đầu tiên là năm anh em Kiều Trần 

Nhƣ, đƣợc thiết lập trên nền tảng Thánh đạo với 

bản thể thanh tịnh và hòa hợp. 

Bấy giờ, Tăng đoàn của Thế Tôn càng ngày càng 

lớn mạnh, chánh pháp càng lúc càng đƣợc tuyên dƣơng 

rộng rãi, rạng ngời khắp xứ Ấn độ bấy giờ. 

Đối với sự nghiệp hoằng pháp, đức Thế Tôn 

dạy: “Như lai hay đệ tử Như lai thuyết pháp để bạt 

trừ tất cả nỗ lực thiên kiến, tùy miên về mọi chấp 

trước kiến xứ, sự an tịnh của mọi hành động, sự vứt 

bỏ mọi chấp trước, sự diệt trừ khát ái, để đưa đến ly 

tham, đoạn diệt, Niết bàn”.
7
  

                                              

7
 Kinh Xà Dụ, Trung Bộ I, tr 136B, ĐHVH, 1973. 
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Nhƣ vậy, sau khi thành đạo, đối với con đƣờng 

hoằng pháp, Ngài nói: “Ngài thuyết pháp không 

quan tâm đến sự tôn trọng hay không tôn trọng của 

thế gian mà vì là trách nhiệm của Ngài đối với 

đời”.
8
  

Nói một cách khác, vì thƣơng chúng sanh thọ 

khổ mà Phật có mặt ở trong thế gian và thuyết pháp, 

giáo hóa đem lại chánh kiến và sự an ổn cho cõi đời. 

Trong sự giáo hóa và thuyết pháp của Ngài đã có sự 

thống nhất và xuyên suốt một mục đích duy nhất nhƣ 

Ngài nói: “Chư Tỷ kheo! Xưa cũng như nay, Ta chỉ 

nói lên sự khổ và sự diệt khổ”.
9
  

Với lý tƣởng hoằng pháp để diệt khổ cho 

chúng sanh, Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài đã lên 

đƣờng chuyển vận bánh xe chánh pháp đầu tiên tại 

vƣờn Nai và thành lập Tăng đoàn, để cùng Ngài 

                                              

8
 Kinh đã dẫn, tr 140A. 

9
 Kinh đã dẫn, tr 140. 
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hoằng pháp, đem những điều tốt đẹp, cao quý do 

Ngài đã giác ngộ truyền bá cho nhân loại khắp cả 

muôn nơi.  

Giáo lý do Ngài giảng dạy không hề có sự 

tranh hơn thua với ai, mà chỉ nhắm thẳng tới sự diệt 

tận khổ đau cho con ngƣời, nếu con ngƣời biết chấp 

nhận pháp, nƣơng tựa pháp và hành trì theo pháp, 

thì nhất định ngay trong đời sống nầy khổ đau sẽ bị 

diệt tận. 

Ở trong các kinh điển, đức Phật đã dạy rằng: 

“Những ai đến với Ngài không phải để nói hay để 

tranh cãi mà đến để thấy và chứng ngộ”. 

Tăng đoàn có mặt giữa cuộc đời và đi khắp thế 

gian, cũng chỉ vì mục đích ấy, chứ không vì bất cứ 

mục đích nào khác. Nghĩa là không tranh giành hơn 

thua với ai, với đoàn thể nào, mà chỉ vì lợi ích và an 

lạc cho đa số; vì lòng thƣơng đối với cuộc đời, mà 

thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng 
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sanh không bị tham dục, sân hận và si mê ám hại, 

nhƣ đức Phật nói ở trong kinh Đại bổn: 

“Này các Tỷ kheo! Hãy đi cùng khắp, vì hạnh 

phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì 

lòng thương tưởng với đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, 

vì an lạc cho loài người, loài trời. Chớ có đi hai 

người cùng một chỗ. 

Này các Tỷ kheo! Hãy thuyết giảng Chánh 

pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý đầy 

đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm 

hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít 

nhiễm bụi đời, nếu không được nghe giảng Chánh 

pháp sẽ bị nguy hại”.
10

  

 

 

 

 

                                              

10
 Kinh Đại Bổn, Trƣờng Bộ III, tr 45, ĐHVH, 1972. 
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Kỷ Nguyên Mới 

 

Nhƣ vậy, ta thấy ngày thành đạo của đức Thế 

Tôn đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới. 

Một kỷ nguyên của chánh kiến, thấy rõ thế gian là 

vô thƣờng và những gì cấu tạo nên nó chỉ là do 

quan hệ duyên khởi và trống rỗng tự ngã. Những 

nỗi khổ đau của con ngƣời ở trong thế gian không 

do một ai có thẩm quyền áp đặt, mà chính là do 

lòng tham dục, tính hận thù và sự kiêu căng nơi tâm 

họ tạo nên.  

Tâm cũng vô thƣờng nhƣ bất cứ những sự vô 

thƣờng nào ở trong thế gian, nên những khổ đau của 

con ngƣời không phải là tuyệt lộ. Nó có thể thay đổi 

khi nhân và duyên của nó đƣợc thay đổi. Nhân và 

duyên làm thay đổi khổ đau của thế giới con ngƣời 

là Bát Thánh Đạo. Thực hành Bát Thánh Đạo, do 

đức Phật công bố tại vƣờn Nai, sau khi Ngài thành 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  23 

đạo, trong thời thuyết giảng đầu tiên cho năm anh 

em Kiều Trần Nhƣ, tại vƣờn Nai thì những khổ đau 

của thế giới con ngƣời sẽ bị diệt tận.  

Nên, ngày thành đạo của Thế Tôn đã mở ra 

cho nhân loại, một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên 

Trung đạo của Chánh kiến, Chánh tƣ duy,... từ bậc 

Giác ngộ hoàn toàn. Và một niềm tin mới, một 

niềm tin mọi khổ đau của con ngƣời có thể diệt tận 

và hạnh phúc, an lạc của con ngƣời có thể có mặt 

ngay trong đời sống này. 

Lại nữa, ngày thành đạo của đức Thế Tôn lại 

mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, một kỷ 

nguyên từ bỏ mọi huyền đàm, suy tƣởng, và phải 

biết đối diện với cái thực tế trƣớc mắt, là khổ và 

diệt khổ, bằng con đƣờng thực nghiệm, đoạn tận 

phiền não ở nội tâm, chứ không phải bằng con 

đƣờng nô lệ thần linh qua việc tế tự, lễ nghi để cầu 

xin ban ân sủng hay tìm cầu chạy bƣơn theo hƣớng 

trục vật. 
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Lại nữa, ngày thành đạo của đức Thế Tôn, đã 

mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, một kỷ 

nguyên của ý thức tự giác và tự nguyện. Tự giác và 

tự nguyện học đạo, tự giác và tự nguyện tầm đạo, tự 

nguyện và tự giác ứng dụng đạo, tự giác và tự 

nguyện chứng đạo, tự giác và tự nguyện hoằng đạo, 

để đem lại sự an bình và tốt đẹp cho cuộc đời. 

Chính ý thức tự giác, tự nguyện ấy là khởi 

điểm cho mọi nền tảng hạnh phúc và văn minh của 

nhân loại. Con ngƣời không thể nào có hạnh phúc, 

khi bị ngƣời khác sai sử. Nếu bị ngƣời khác sai sử 

làm vua, làm tổng thống, làm ngƣời xuất gia cho 

đến ngay cả bị sai sử làm hòa thƣợng đi nữa, vẫn bị 

khổ đau nhƣ thƣờng. Nó khổ đau, vì những việc 

làm ấy không có gốc rễ từ ý thức tự nguyện và tự 

giác. Và xã hội loài ngƣời không thể nào có văn 

minh, tiến bộ, nếu trong những lãnh vực sinh hoạt 

của chúng, thiếu ý thức tự giác và tự nguyện này. 
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Vì vậy, ngày thành đạo của đức Thế Tôn là 

ngày mở ra một kỷ nguyên mới, về đời sống ý thức 

tự giác và tự nguyện để làm lực đẩy xã hội loài 

ngƣời đi lên. 

Và ngày thành đạo của đức Thế Tôn là ngày 

không những mở đầu cho sự có mặt của trí tuệ toàn 

hảo của bậc Đại Giác Ngộ, mà còn là ngày khởi đầu 

hạnh nguyện đại bi và trách nhiệm giáo hóa của 

Ngài đối với muôn loài nhƣ Ngài đã nói: 

“Ngài thuyết pháp không quan tâm đến sự tôn 

trọng hay không tôn trọng của thế gian mà vì là 

trách nhiệm của Ngài đối với đời”.
11

 

Với trách nhiệm ấy, không đến với Ngài từ bất 

cứ quyền uy nào, mà từ ý thức tự nguyện, tự giác 

với đầy đủ hai chất liệu của đại trí và đại bi, khiến 

cho ngày thành đạo của Ngài đối với nhân loại là 

                                              

11
 Kinh Xà Dụ,  Trung Bộ I, tr 140A, ĐHVH, 1973. 
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một nhu cầu khẩn thiết và trở thành bất tử trong lịch 

sử văn minh của thế giới con ngƣời. 

Lịch sử ấy chỉ có nghĩa đích thực, khi nào 

những ngƣời đệ tử của Ngài, có đời sống biết nƣơng 

tựa Pháp, học Pháp, hành theo Pháp và chứng ngộ 

Pháp, sống với đời sống nhƣ vậy, thì không có đời 

sống nào cao quý hơn; biết cúng dƣờng Phật bằng 

học Pháp, hành theo Pháp và chứng ngộ Pháp, thì 

không còn có bất cứ sự cúng dƣờng nào cao hơn; 

biết thiết lập đạo tràng để học Pháp, hành theo pháp 

và chứng ngộ Pháp, thì không còn có bất cứ sự thiết 

lập nào cao hơn; biết thƣơng yêu và phụng sự cuộc 

đời bằng cách học Pháp, hành theo Pháp và chứng 

ngộ Pháp, thì không còn có bất cứ sự thƣơng yêu và 

phụng sự nào cao hơn; và biết làm lễ kỷ niệm ngày 

thành đạo của đức Thế Tôn, bằng cách học Pháp, 

hành theo Pháp và chứng ngộ Pháp, thì không còn 

có bất cứ lễ kỷ niệm nào có ý nghĩa cao hơn nữa cả. 
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Vì vậy, là đệ tử Thế Tôn, chúng ta phải tu học 

tinh cần, để thấy Pháp và chứng ngộ Pháp, khiến 

mọi không gian đều là không gian của đạo, và khiến 

cho mọi thời gian đều là thời gian thực nghiệm đạo 

và chứng đạo, nhƣ Thế Tôn đã chứng và đã thành. 

Đó là ý nghĩa hƣớng về và kỷ niêm ngày Thế 

Tôn thành đạo của những hàng đệ tử Phật chúng ta. 
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Ý NGHĨA GIỚI HỌC 

 

Tổng Luận 

 

Chúng ta khổ là do chúng ta không thọ trì học 

giới và vì không thọ trì học giới, nên chúng ta mãi 

trôi lăn trong khổ đau của sinh tử luân hồi. 

Vì vậy, chúng ta thọ trì học giới và sống đời 

sống có giới là để chúng ta có khả năng phòng hộ các 

ác nghiệp đạo của thân, ngữ và ý, khiến cho chúng ta 

có cơ hội thoát ly khổ đau của sinh tử luân hồi. 

Ngƣời Phật tử khác với ngƣời không phải Phật 

tử là từ nơi thọ trì hay không thọ trì giới pháp – Nếu 

không có thọ trì giới pháp, thì ta sẽ không có thƣớc 

đo về phẩm chất đạo đức và nếu không có thọ trì 

giới pháp, thì hết thảy chúng sanh dù sang hay hèn, 

dù trí hay ngu đều phàm phu nhƣ nhau, nghĩa là 
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cùng chung số phận trôi lăn trong biển cả sinh tử 

luân hồi, không biết đâu là ngằn mé! 

Giới tiếng Phạn là śīla. Pāli sīla. Hán phiên âm 

là Thi la và dịch là giới. Ấy là những điều răn dạy 

của đức Phật đối với những hàng xuất gia và tại gia 

đệ tử của Ngài, khiến họ vâng hành để không bị rơi 

vào các ác nghiệp đạo liên hệ đến sinh tử. 

Giới liên hệ đến Niết bàn, nghĩa là từ nơi bản 

thể tịch tịnh của Niết bàn, đức Phật vận khởi tâm đại 

bi để thiết định giới học, giúp chúng ta thọ trì, nhằm 

thoát ly sanh tử, chứng nhập Niết bàn. Nên tác dụng 

của giới là thúc đầy ngƣời thọ trì đi tới Niết bàn, mà 

không đi tới bất cứ phƣơng hƣớng nào khác. 

Giới đƣợc truyền trao trực tiếp từ một vị Thầy 

hay từ tác pháp yết ma của Tăng, để giới thể thanh 

tịnh sinh khởi ở nơi thân tâm của ngƣời cầu thọ, giới 

ấy gọi là biệt giải thoát luật nghi. Biệt giải thoát luật 

nghi là giới thể do Tăng tác pháp yết ma mà sinh 

khởi ở nơi thân tâm của một ngƣời cầu thọ, giới thể 
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ấy có năng lực che chở, phòng hộ và thúc đẩy, khiến 

cho ngƣời lãnh thọ giới luôn luôn sống với tâm ly 

nhiễm, đi tới và thể nhập với tự tánh Niết bàn. 

Nên, giữ gìn giới tƣớng là biểu hiện thực tế 

của đời sống an tịnh hay biểu hiện tự tánh Niết bàn 

ngay trong đời sống thực tế. 

Và trong một ý nghĩa khác, giới cũng đƣợc 

sinh khởi từ định học hay tuệ học. 

Giới sinh khởi từ định học, từ ngữ chuyên môn 

của Luận học gọi là Tịnh lự sanh luật nghi hay định 

sanh luật nghi. Luật nghi, Hán dịch ý từ chữ 

saṃvara của Phạn ngữ. Saṃvara đi từ động từ căn 

là vṛ, có nghĩa là bao trùm hay phòng hộ. 

Nên, Tịnh lự sanh luật nghi, nghĩa là giới sinh 

khởi từ thiền định, có khả năng che chở và phòng 

hộ thân, ngữ và ý, khiến ba nghiệp đạo nầy thanh 

tịnh, không phạm vào các điều xấu ác, để không bị 

đọa vào các ác nghiệp đạo. 
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Giới sinh khởi từ tuệ học, từ ngữ chuyên môn 

của Luận học gọi là Đạo sanh luật nghi hay là Đạo 

cộng giới. Nghĩa là do trí tuệ vô lậu duyên vào bốn 

hành tƣớng Đạo – Nhƣ – Hành – Xuất của đạo 

Thánh đế, mà đoạn trừ những sai lầm rỉ chảy từ nơi 

nhận thức và tƣ duy, khiến trí tuệ vô lậu sinh khởi 

và cũng do giới sinh khởi từ nơi trí tuệ nầy, nên giới 

cũng còn gọi là vô lậu sinh luật nghi, nghĩa là do 

tiến trình đoạn trừ các lậu hoặc ở nơi tâm, khiến 

luật nghi sinh khởi, có năng lực che chở và phòng 

hộ ba nghiệp, làm cho ba nghiệp hành hoạt trong sự 

thanh tịnh, không còn bị phiền não rỉ chảy rơi lọt để 

kết thành tác nhân sinh tử. 

Nhƣ vậy, định và tuệ là chiều sâu của giới và 

giới là biểu hiện cụ thể của định và tuệ. Không có 

giới, chúng ta sẽ không có định, không có định thì 

không có tuệ. 

Vì vậy, giới là nền tảng cho chúng ta tu tập để 

đi sâu vào định và tuệ, nhằm hƣớng tới đời sống 
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giải thoát giác ngộ hay đời sống an tịnh Niết bàn 

của bậc Toàn giác. 

 

Tám Ý Nghĩa Của Giới 

 

Giới có tám ý nghĩa nhƣ sau: 

1-Tránh xa: 

Khi ngƣời Phật tử chúng ta thọ trì giới pháp, 

thì cũng chính là lúc chúng ta bắt đầu tránh xa đƣợc 

các ác đạo. 

Nghĩa là đời sống của chúng ta tránh xa con 

đƣờng xấu ác dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ và súc 

sanh. Nếu không thọ trì giới pháp, thì cho dù chúng 

ta có cầu xin thoát khổ, cũng không ai có thể giúp 

đƣợc chúng ta và trên trời, dƣới đất cũng không ai 

có khả năng hay phép lạ thay thế khổ đau trong 

sanh tử cho chúng ta và cho phép chúng ta thoát ly 

khổ đau sanh tử. 
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Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là nơi đại cực 

khổ của những ai đã rơi vào đó. Ngoài ra giới pháp 

còn giúp chúng ta tránh xa hai cực đoan là ép xác khổ 

hạnh và buông lung trong các dục. 

a/ Ép xác khổ hạnh: 

Ngƣời phật tử biết tu tập có giới, họ không 

sống đời sống ép xác khổ hạnh, mà sống đời sống 

của thiểu dục tri túc, để nhiếp phục phiền não làm 

dẫn sinh sự an lạc cho thân tâm. 

b/ Buông lung trong các dục: 

- Ngƣời phật tử biết tu tập có giới, họ sống đời 

sống không buông lung trong các dục. Nghĩa là họ 

không chạy theo năm thứ tham muốn nhƣ: tiền tài, 

danh lợi, sắc ái, ăn uống và ngủ nghỉ 

- Đời sống của con ngƣời khổ đau, vì con ngƣời 

sống buông lung theo năm chất liệu của tham dục. 

- Một ngƣời đối xử tệ với ngƣời khác là do 

lòng tham. Càng chạy theo lòng tham, ta càng đối 

xử tệ bạc với nhiều ngƣời và đối với tất cả. 
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-Tham có mặt ở đâu, thì cái tệ có mặt ở đó, và 

sẽ dẫn dắt chúng ta vào con đƣờng tội lỗi. 

 Vì vậy, ý thức đƣợc những tệ hại do lòng 

tham gây ra, nên Phật tử chúng ta phải thọ và trì 

giới để tránh xa hai cực đoan ép xác khổ hạnh và 

buông lung theo các dục thế gian, dẫn đời sống đến 

chỗ an toàn và hạnh phúc. 

2- Phòng hộ: 

Giới có nghĩa là phòng hộ ý, vì khiến cho 

những phiền não chƣa sinh, thì không thể sinh khởi 

trên ý; và nếu đã khởi sinh trên ý, thì không thể 

khởi sinh ra nơi những hoạt động thân và ngữ hay 

các quan năng. 

Vì vậy, giới không những có ý nghĩa phòng hộ 

ý mà còn có nghĩa phòng hộ thân và ngữ hay các 

quan năng nhận thức, khiến chúng luôn luôn hoạt 

động trong sự thanh tịnh. 
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3- Thân cận: 

Giới có nghĩa là thân cận với Định và Tuệ hay 

Niết Bàn. 

Chúng ta thọ trì giới là có cơ hội sống đời sống 

đạo đức. 

Chúng ta thọ trì năm giới mà Đức Phật đã chế 

định để thành tựu phẩm chất đạo đức của một cƣ sĩ 

tại gia đệ tử của đức Thế Tôn. Và chính phẩm chất 

nầy làm nền tảng để bƣớc tới gần với đời sống giải 

thoát giác ngộ của các bậc Thánh giả Thanh văn 

hay Phật. Năm giới ấy gồm: 

a) Không sát sanh: 

Không sát sanh, hẳn nhiên là đạo đức, vì có 

khả năng bảo vệ và tôn trọng sự sống. Sát sanh thì 

gây thiệt hại cho đạo đức cá nhân và cộng đồng. 

b) Không trộm cắp: 

Sống không trộm cắp là đời sống cao đẹp, 

đáng quý, vì có khả năng tôn trọng và bảo vệ tài sản 

cho cá nhân và cộng đồng, khiến cho cá nhân và 
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cộng đồng sống trong sự yên ổn. Nên, sống không 

trộm cắp là đời sống có đạo đức. 

c) Không tà hạnh: 

Sống đoan chính là đời sống đạo đức đáng 

kính, vì có khả năng giữ gìn sự đoan chính cá nhân 

và tiết hạnh cho cộng đồng. Nên, sống không tà 

hạnh là đời sống có đạo đức. 

d) Không nói dối: 

Sống biết tôn trọng sự thật và nói lời chân thật 

không hƣ dối với mọi ngƣời là sống đời sống cao đẹp, 

có lợi ích cho cá nhân và cộng đồng. Nên, sống 

không nói láo là sống đời sống có đạo đức. 

e) Không uống rƣợu: 

Sống biết trau dồi và tôn trọng trí tuệ, bằng 

cách không uống rƣợu say sƣa là nếp sống cao quý 

và đạo đức. Nên, sống không uống rƣợu say sƣa là 

nếp sống cao quý đạo đức, đem lại an ổn cho bản 

thân, gia đình và xã hội. 
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Nhƣ vậy, không giết hại, không trộm cắp, 

không tà hạnh, không nói dối và không uống rƣợu 

là nếp sống đạo đức, gần gũi với Niết Bàn, nên giới 

có nghĩa thân cận với Niết bàn. 

4/ Giải thoát: 

- Giới cũng có nghĩa là giải thoát hay giải 

phóng. Giải thoát hay giải phóng, tiếng Phạn là 

mokṣa. 

- Giới giúp ta giải phóng phiền não ra khỏi tâm 

ta, ra khỏi mọi suy nghĩ và hành động của ta, đƣa ta 

thoát ly sanh tử, chứng nhập Niết bàn. 

- Ác nghiệp đạo đã trói ta ở trong sanh tử, 

buộc ràng ta ở trong lục đạo chúng sanh, giới có 

khả năng giúp ta giải thoát khỏi ác nghiệp đạo. Nên, 

giới có nghĩa là giải thoát. 

- Giới không những giúp ta giải thoát khỏi ác 

nghiệp đạo ở trong thế gian, mà còn giúp ta thoát 

khỏi thiện nghiệp đạo của thế gian, đƣa ta thành 

tựu các thiện pháp vô lậu giải thoát. Thành tựu 
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thiện pháp nầy, thì đời sống không còn liên hệ đến 

sanh tử. 

Vì vậy, giới có nghĩa là giải thoát. 

5. Thận trọng: 

- Giới sẽ giúp cho ta thận trọng từng lỗi nhỏ, 

chín chắn từng việc nhỏ, khiến cho những sai lầm 

nhỏ không thể xảy ra. 

Kinh Đại bát niết bàn có dạy: 

“Mạc khinh tiểu tội 

dĩ vi vô ương 

thủy đích tuy vi 

tiệm dinh đại khí”. 

Nghĩa là: 

- Đừng khinh tội nhỏ mà cho rằng, không làm 

cho mình ƣơng lụy, giọt nƣớc tuy nhỏ, nhƣng chảy 

hoài dần dần cũng đầy chum lớn. 

- Chúng ta phần nhiều chết bởi lỗi nhỏ, nguy 

hiểm nhỏ, chứ không phải lỗi lớn, nguy hiểm lớn, vì 

lỗi lớn và nguy hiểm lớn dễ thấy, dễ tránh hơn lỗi 
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nhỏ, nguy hiểm nhỏ. Và nhiều nguy hiểm nhỏ tạo 

thành nguy hiểm lớn. Nếu không có những cái sai 

lầm nhỏ, thì làm gì có cái sai lầm lớn; không có cái 

nguy hiểm nhỏ, thì làm gì có cái nguy hiểm lớn?! 

Nên, giới có nghĩa là thận trọng đối với những 

oai nghi tế hạnh, khiến cho những sai lầm lớn 

không có điều kiện để xảy ra. 

6/ Chế ngự: 

- Giới có nghĩa là khống chế và điều khiển 

thân ngữ ý không rơi vào ác nghiệp đạo. 

- Giới có nghĩa là chế ngự đối với năm trƣờng 

hợp: 

a/ Thuận theo căn bản giới: 

Do thuận theo căn bản giới, mà chế ngự đƣợc 

đối với ác pháp. Căn bản giới thuộc về Nhiếp luật 

nghi giới. Căn bản của giới Nhiếp luật nghi là 

không làm ác, nghĩa là hành trì thuận theo căn bản 

giới, nên suốt đời không sát sanh, không trộm cắp, 

không tà hạnh, không nói dối và không uống rƣợu... 
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Do thực hành căn bản giới này mà mình chế 

ngự đƣợc ác pháp. 

b/ Do chánh niệm: 

- Chúng ta có chánh niệm, thì nhờ đó mà chế 

ngự đƣợc các lậu hoặc và chế ngự đƣợc các tạp 

niệm dấy khởi lên trong tâm. 

- Lậu hoặc là những mê lầm do phiền não rỉ chảy 

ra trong đời sống, làm cho ta không ra khỏi sinh tử 

luân hồi. Tạp niệm cũng vậy, làm cho tâm chúng ta rối 

loạn, mất bình tỉnh, không có khả năng để giải quyết 

các vấn đề bất ổn xảy đến với ta. 

Vì vậy, chúng ta cần phải thực tập chánh niệm 

để nhìn vào tâm mình, mà gạn lọc tâm mình bằng 

giới, gạt bỏ những tạp niệm và lậu hoặc. Vì vậy, 

chánh niệm là chiều sâu của giới và giới là những 

hình thái biểu hiện cụ thể của chánh niệm. 

Do đó, mỗi khi thiền tập, tạp niệm khởi lên, ta 

không để ý thức bị cuốn hút theo tạp niệm, mà bằng 

ý thức tỉnh giác, ta theo dõi hơi thở, đếm từ 01 đến 
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10 và từ 10 xuống 01, cứ nhƣ vậy mà thực tập cho 

đến khi chấm dứt tạp niệm, gọi là pháp môn tùy tức. 

Pháp môn tùy tức là pháp môn bám lấy theo dõi hơi 

thở một cách đơn thuần không phản ứng, không 

phán xét. 

Nhờ vậy, ta chế ngự đƣợc các tạp niệm ở nơi 

tâm. 

c/ Do chánh kiến: 

Do có cái thấy đúng với sự thật, nên vô minh, 

hành, ái, thủ và hữu đều đƣợc chế ngự. 

Vô minh và hành là nhân quá khứ của 12 chi 

duyên khởi, muốn loại trừ vô minh và hành để thoát 

ly sinh tử là phải có chánh kiến. Chánh kiến do đâu 

mà có ? Do tu tập giới định tuệ mà có. Không có 

chánh kiến thì không có khả năng chế ngự đƣợc vô 

minh và hành, để chấm dứt sanh tử. Nên, nhờ có 

chánh kiến mà nhiếp phục đƣợc vô minh, hành, ái, 

thủ, hữu và chấm dứt sanh tử. 
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d/ Do kham nhẫn: 

- Nhờ kham nhẫn, chúng ta chế ngự đƣợc thèm 

muốn các dục vọng, chế ngự đƣợc sự nóng lạnh của 

thời tiết, sự khát khao của ăn uống v.v... 

- Đối với tài, sắc, danh, thực, thụy là năm thứ 

đối với ngƣời đời thƣờng ao ƣớc, chúng ta cũng 

đang sống trong dòng chảy đó, nhƣng Phật tử chúng 

ta nhờ có giới, nên đã chế ngự đƣợc sự thèm khát đối 

với tiền tài, sắc dục, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. 

Ví dụ: Đối với tiền bạc, nhờ kham nhẫn, chúng 

ta có thể khắc phục đƣợc ăn tiêu, khiến ta có thì giờ 

để tu học và có cơ hội để nâng cao cuộc sống tâm 

linh, đạo đức, nhằm bƣớc tới con đƣờng thoát ly 

sinh tử. 

Kham nhẫn là đức tính không thể thiếu đƣợc mỗi 

khi ta lạy Phật, ngồi thiền, tụng kinh, vào những lúc 

thời tiết nóng bức hay lạnh buốt, hay những trở ngại 

do nghiệp duyên. Vì vậy, ta phải biết kham nhẫn để 

chế ngự những khó khăn nói trên. 
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Nên, do kham nhẫn mà chế ngự đƣợc các ác pháp. 

e/ Do tinh tấn: 

Tinh tấn sẽ giúp ta chế ngự đƣợc các điều ác 

chƣa sinh. Nếu điều ác nào chƣa sinh, thì mình đừng 

tạo điều kiện cho nó sinh. Nếu điều ác nào đã sinh, thì 

mình đừng tạo điều kiện cho nó sinh thêm. 

Tâm ta là nơi đã tích chứa lâu đời những điều 

bất thiện, nên nếu không tinh tấn, thì ta không tài 

nào chế ngự đƣợc các ác pháp ấy. Vì vậy, ta cần 

phải tinh tấn để chế ngự điều xấu có thể xảy ra 

trong đời sống của ta. 

Thực tập năm chất liệu này, giúp ta chế ngự 

đƣợc ác pháp trong đời sống, khiến cho các thiện 

pháp trong ta có điều kiện sinh khởi lớn lên. 

7/ Không nên vƣợt qua: 

Giới ví nhƣ bờ đê, ngăn nƣớc mặn không cho 

chảy tràn qua hay rỉ giọt vào ruộng lúa. 

Cũng vậy, giới là bờ đê ngăn chặn không để 

cho ác pháp từ bên ngoài xâm nhập vào tâm ý, khi 
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sáu căn tiếp xúc với sáu trần. 

Nếu ác pháp xâm nhập vào tâm, thông qua sáu 

căn, mắt tai mũi lƣỡi thân và ý, thì những hạt giống 

tốt nơi tâm nhƣ tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô 

si, bất phóng dật…. đều bị khô héo và tiêu dần. 

Vì vậy, giới đƣợc xem nhƣ bờ đê, muốn thành 

tựu các thiện pháp, thì đừng để cho các sóng mòi 

của dục vọng, của nhận thức sai lầm vƣợt qua bờ đê 

ấy. 

8/ Giới có nghĩa là kết hợp: 

Giới có nghĩa là kết hợp giữa thiện nghiệp đạo 

với thân ngữ ý; giới kết hợp giữa hành động con 

ngƣời với đạo đức; giới kết hợp giữa mọi hành vi 

của con ngƣời với thiện pháp. 

Vì vậy, giới có nghĩa là kết hợp. 

Hành vi của thân, ngữ và ý đƣợc giới gắn chặt 

với thiện pháp và thiện nghiệp đạo. Nhờ sự kết hợp 

nầy của giới, khiến các hành vi làm dẫn sanh các 

hoa trái an lạc, giải thoát. 
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Cũng vậy, ta muốn trồng cây ăn trái, ta phải 

biết kết hợp giữa hạt giống với thời tiết, chất đất, 

phân nƣớc… Nếu không biết kết hợp nhiều yếu tố 

trong việc trồng cây, ta sẽ không bao giờ thành 

công trong công việc nầy.  

Cũng vậy, muốn có đời sống giải thoát và 

giác ngộ, ta phải biết kết hợp hành động của ta 

với giới, với định và tuệ hay đối với hết thảy thiện 

pháp, thì đời sống giải thoát, giác ngộ mới thật sự 

xảy ra cho ta. 

Vì vậy, giới có nghĩa là kết hợp. 

Theo Luật và Luận, giới có nhiều ý nghĩa, 

nhƣng ở đây, ta chỉ nêu lên tám ý nghĩa cần thiết để 

thực tập đối với giới mà thôi. 

 

Bản chất của giới 

 

Tránh xa ác pháp là bản chất của Thanh văn 

giới. Bản chất của Thanh văn giới là tránh xa sát 
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sanh và do tránh xa sát sanh, nên tự tánh thiện không 

bị thƣơng tổn; tránh xa trộm cắp và do tránh xa trộm 

cắp, nên tự tánh thiện không bị thƣơng tổn; tránh xa 

tà hạnh hay tránh xa dâm dục và do tránh xa hạnh 

nầy, nên tự tánh thiện không bị thƣơng tổn; tránh xa 

nói dối và do tránh xa nói dối, nên tự tánh thiện 

không bị thƣơng tổn. Thiện ấy là thiện ngay nơi bản 

chất. Thiện ấy là tự tánh Niết bàn. Giữ đƣợc bốn giới 

nầy là thành tựu bản chất của thiện pháp. Phạm vào 

bốn giới nầy là làm cho bản chất của thiện pháp bị 

thƣơng tổn và ẩn mất, khiến bản chất của ác pháp 

sinh khởi. 

Nên, trong Luật học, bốn giới nầy đƣợc các Luật 

sƣ xếp vào tánh giới. Nghĩa là giới pháp ngăn ngừa, 

không để phạm vào bản chất của tội lỗi. 

Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối là rơi vào 

bản chất của tội lỗi, dù là Phật tử hay không phải là 

Phật tử, dù là ngƣời có tôn giáo hay không có tôn 

giáo đều bị rơi vào các ác nghiệp đạo và đều bị 
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nhận lấy hậu quả của một đời sống xấu xa đau khổ, 

do ác nghiệp đạo dẫn sinh từ tác nhân của chính nó, 

mà hoàn toàn không do một thần linh nào từ trên 

trời cao có quyền uy trừng phạt. 

Nguyện tránh xa giết hại, trộm cắp, tà dâm hay 

dâm dục và nói dối là ƣớc nguyện thích ứng với bản 

chất của thiện pháp hay tự tánh Niết bàn. Và từ ƣớc 

nguyện nầy, mà bản chất của thiện pháp sinh khởi, 

làm tác nhân dẫn sinh các thiện nghiệp đạo thù 

thắng, đƣa đến phƣớc báo cao quý của cõi ngƣời, 

cõi trời, cõi của các bậc Thánh; và do thiện nghiệp 

đạo dẫn sinh từ tác nhân của chính nó, nên dẫn sinh 

đời sống an vui hạnh phúc, mà hoàn toàn không do 

bất cứ một thần linh nào có quyền uy ngự trị từ trên 

trời cao ban tặng hạnh phúc, an vui cho ta, ngoài 

các thiện nghiệp đạo dẫn sinh từ nơi tâm ta. 

Vì vậy, bản chất của Thanh văn giới là tránh xa 

căn bản của hết thảy mọi điều xấu ác và làm nền tảng 
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để phát triển các học giới Đại thừa bồ tát, thực hành 

hết thảy điều thiện với tâm từ bi. 

Thâu nhiếp hết thảy thiện pháp bằng tâm từ bi 

là bản chất của Đại thừa Bồ tát giới. Bản chất ấy 

đƣợc thắp sáng lên và quảng bá rộng ra từ một điểm 

cho đến toàn thể không gian và ngay khoảnh khắc 

thành tựu giới thể, từ tác pháp yết ma lần thứ ba và 

giới thể đƣợc nuôi lớn và phát triển liên tục đến tận 

biên cƣơng của thời gian vị lai, qua sự thực hành 

thệ và nguyện. 

Nên, Đại thừa bồ tát giới không những bảo trì 

bản chất của thiện là tâm bồ đề hay tự tánh Niết 

bàn, mà còn phát triển bản chất ấy, đến chỗ rộng 

lớn và cao tột cùng khắp trong mọi không gian và 

mọi thời gian, cho đến khi tâm bồ đề kết thành hoa 

trái giác ngộ. 

Bản chất của Đại thừa Bồ tát giới đƣợc thiết 

lập trên nền tảng của tâm bồ đề và tựu thành Bồ tát 
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giới Đại thừa, qua phát khởi thệ và nguyện với đầy 

đủ sinh chất của trí tuệ và từ bi. 

Sinh chất trí tuệ là từ nơi chiều sâu của tâm bồ 

đề mà sinh khởi. Và sinh chất từ bi cũng sinh ra và 

lớn lên từ nơi cái thấy tƣơng quan duyên khởi, giữa 

mình và ngƣời; giữa mình với muôn loài và sinh 

môi; cũng nhƣ giữa mình với mọi không gian và 

mọi thời gian. 

Nên, thƣơng yêu ngƣời khác cũng chính là 

đang thƣơng yêu chính mình, bảo vệ và chăm sóc 

tốt những cái không phải mình là bảo vệ và chăm 

sóc mình một cách có ý nghĩa và lâu dài nhất. 

Nên, bản chất của Đại thừa Bồ tát giới, bao 

gồm đủ cả tránh xa hết thảy ác pháp, nắm giữ hết 

thảy thiện pháp và làm lợi ích cho hết thảy muôn 

loài, bằng thệ nguyện đầy đủ cả hai sinh chất trí tuệ 

và từ bi. Ngƣời thực hành Bồ tát giới Đại thừa là 

ngƣời quên mình trong tất cả mọi hành động của 

chính họ, cho lợi ích của mọi ngƣời và muôn loài 
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chúng sanh, khiến sinh chất từ bi sinh khởi một 

cách trọn vẹn trong đời sống của chính họ qua thân, 

ngữ và ý, dƣới vô số hình thức khác nhau. 

Không có trí tuệ, thì không thể nào thấy rõ 

cùng tột sự thật của khổ đau là gì để tránh xa; 

không có trí tuệ thì không thấy rõ cùng tột sự thật 

về tập khởi của khổ đau là gì để nhiếp phục và đoạn 

tận; không có trí tuệ thì không thể nào thấy rõ cùng 

tột sự thật của con đƣờng diệt khổ là gì để học hỏi 

và tu tập; và không có trí tuệ, thì không thể nào thấy 

rõ sự thật cùng tột của diệt tận vô minh, phiền não 

là gì, để chứng nghiệm và thể nhập; và nếu không 

có trí tuệ, thì không thể biết rõ sự liên hệ giữa mình 

với ngƣời; giữa mình với muôn vật; giữa mình với 

thiên nhiên; giữa mình với đời nầy, đời trƣớc và đời 

sau là gì, để khởi sinh lòng biết ân, tâm hiếu thuận 

và từ bi đối với hết thảy muôn loài. 
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Nên, nếu nguyện từ bi không phát khởi từ sinh 

chất bồ đề để hóa độ chúng sanh, thì bản chất của 

Bồ tát Đại thừa giới không thể viên thành Phật quả. 

 

Hiệu quả của giới học 

 

Khát vọng hay niềm mơ ƣớc muôn thƣở của 

con ngƣời là khát vọng tự do và ƣớc mơ của con 

ngƣời là sống đời hạnh phúc. Nhƣng hạnh phúc của 

con ngƣời không hề đƣợc tạo nên từ những ƣớc mơ, 

và sự tự do của con ngƣời không hề xảy ra từ những 

khát vọng. 

Càng khát vọng, con ngƣời càng rát bỏng cuộc 

tìm và tiêu hao năng lƣợng của sự sống và càng ƣớc 

mơ con ngƣời càng rƣợt chạy bƣơn về phía trƣớc, 

nhƣ những chú ngựa rƣợt đuổi những gợn nƣớc trên 

con đƣờng nhựa giữa trƣa hè nóng bỏng! 

Giới pháp đức Phật dạy, không phải là chất 

xúc tác thúc đẩy con ngƣời khởi sinh khát vọng và 
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lại càng không phải là những dự tƣởng hạnh phúc, 

để cho con ngƣời ƣớc mơ hay những tín điều cứng 

đờ, để buộc ràng con ngƣời nơi những dự tƣởng 

ƣớc mơ ấy, để rồi bán đứng cuộc sống cho những 

tín điều dự tƣởng xa xăm hƣ dối, mà giới đặt hạnh 

phúc, an lạc và tự do ngay nơi cuộc sống của con 

ngƣời với ý thức tự nguyện, tự giác qua thệ và 

nguyện, đƣợc biểu lộ cụ thể qua những động tác của 

thân và ngữ, để giới thể vô biểu tựu thành, và từ đó 

có năng lực thúc đẩy hành động vƣơn lên sống cùng 

và sống với tự do, giải thoát, nhằm thành tựu ƣớc 

nguyện hạnh phúc ngay trong cuộc sống nầy với tƣ 

cách của một bậc Thánh giả. 

Không có tâm, con ngƣời tự biến mình trở 

thành gỗ đá, nhƣng nếu có tâm mà thiếu ý thức tự 

nguyện, tự giác thì chính tâm ấy là nguồn gốc sinh 

khởi những phiền lụy và dẫn đến những hệ quả khổ 

đau đời đời. 
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Vì vậy, giới pháp Phật dạy là điều kiện giúp ta 

đứng dậy từ nơi đất tâm của chính chúng ta với ý 

thức tự nguyện, tự giác. Nhờ có ý thức tự nguyện, 

nên ta không hành động nhƣ những kẻ nô lệ, mà 

mọi hoạt động của ta là những hoạt động của những 

con ngƣời thực sự có tự do; và nhờ có ý thức tự 

giác, nên mọi hoạt động của ta không bị điều động 

bởi những thế lực vô minh vận hành tự nội, mà mọi 

hành hoạt của ta đều thuận với những chủng tử tâm 

thức vận hành theo tiến trình của tâm giải thoát. 

Nên, trong Giới Kinh đức Phật dạy: “Giới 

thuận với căn bản giải thoát, nên ta mệnh danh là 

hướng tới giải thoát. Nhờ giới mà phát sinh thiền 

định và trí tuệ, có năng lực hủy diệt mọi thống khổ. 

Thế nên, các Tỷ khưu phải giữ gìn tịnh giới, 

đừng để hủy phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới người 

đó có thiện pháp, không có tịnh giới thì mọi công 

đức không thể phát sinh. 
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Do đó, biết rằng, tịnh giới là chỗ an toàn nhất 

và là nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức”. 
12

 

Có ngƣời hỏi rằng, tôi không thọ giới mà thực 

hành điều thiện, thì có lợi ích gì không? Hẳn nhiên 

là có lợi ích, nhƣng lợi ích ấy không bằng một phần 

trăm, một phần ngàn, một phần triệu đối với ngƣời 

có thọ trì giới pháp thực hành điều thiện. Vì sao? Vì 

đối với ngƣời không thọ trì giới pháp mà thực hành 

điều thiện, thì việc thực hành điều thiện của họ 

không đặt trên một nền tảng hay một ý hƣớng nào 

cả, nên ngƣời ấy có thể thực hành điều thiện một 

cách bốc đồng, tùy tiện hay nửa vời. Và nếu không 

phải bốc đồng, tùy tiện và nửa vời đi nữa, thì sự 

thực hành điều thiện của họ không thiết lập trên nền 

tảng của giới pháp đã lãnh thọ, nên hiệu quả của 

việc làm, chỉ dẫn đến đời sống phƣớc báo của hữu 

lậu, nghĩa là phƣớc báo còn bị rỉ chảy rơi lọt ở trong 

                                              

12
 Niết bàn lƣợc thuyết giáo giới kinh, tr 1111c, Đại Chính 12. 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  55 

sanh tử luân hồi, mà không thể thành tựu phƣớc báo 

vô lậu, dẫn sinh đời sống giải thoát sinh tử. 

Ngƣời thực hành điều thiện dựa trên nền tảng 

giới pháp, tức là dựa trên nền tảng thoát ly sanh tử 

mà hành hoạt, nên ngay trong tác nhân của điều 

thiện, tự nó đã kết tinh để tựu thành hoa trái giải 

thoát, tự do, an toàn và ƣớc nguyện sống đời hạnh 

phúc có thể thành tựu ngay nơi tâm vắng yên hết 

thảy phiền não. 

Khi một vị thực hành viên mãn thanh tịnh đối 

với giới pháp, vị ấy sẽ thành tựu đƣợc các thánh quả 

giải thoát từ Dự lƣu đến A la hán. A la hán là một 

phần thọ dụng thân của Phật. Nên, các kinh điển 

thuộc văn hệ Sanskrit và Pāli phần nhiều sử dụng 

Nhƣ lai, A la hán, Chánh biến tri… trong cấu trúc 

ngữ pháp đồng cách. Theo kinh Thắng Man, Phật 

mới đích thật là A la hán. A la hán thuộc hàng 

Thanh văn là dự phần vào thuộc tính giác ngộ của 
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Phật mà chƣa phải là Phật hay là bậc Toàn giác. 

Toàn giác hay Chánh biến tri là Phật. 

Tuy đời sống của một vị A la hán chƣa phải là 

bậc Toàn giác về mặt giác ngộ, nhƣng rất hoàn 

thiện về mặt giải thoát phiền não và tự tại đối với 

sanh tử, nên A la hán nghiễm nhiên trở thành bậc 

mô phạm, làm mẫu mực đạo đức cho đời và ngƣời 

đời nƣơng tựa vào tƣ cách đạo đức của bậc A la 

hán, để thọ trì giới pháp tu tập, hƣớng tới đời sống 

giải thoát. 

Nên, những vị thọ giới và giữ giới đều đƣợc 

các đồng phạm hạnh kính nể, ƣa mến và đƣợc 

những bậc Thánh trí trong đời ca ngợi; vị ấy xuất 

hiện giữa các chúng Sa môn, Bà la môn, chính 

khách, đại gia một cách vững chãi, không sợ hãi, 

nhƣ voi chúa lâm trận bƣớc đi hiên ngang giữa 

rừng gƣơm dao, dáo mác của muôn ngàn cƣờng 

địch. 
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Nói một cách khác, thọ trì giới luật, giúp ta 

đứng dậy và vƣơn lên một cách vững chãi từ bùn 

lầy sanh tử, để thành tựu mọi ƣớc nguyện ngay 

trong cuộc sống nầy, nhƣ đức Phật dạy: 

“Vị ấy muốn đồng phạm hạnh thƣơng mến, 

yêu quý, cung kính và tôn trọng, thì phải thành tựu 

viên mãn giới luật; 

Vị ấy muốn có đầy đủ y phục, thực phẩm, trú 

xứ, y dƣợc trị bệnh, thì phải viên mãn giới luật; 

Vị ấy muốn bà con huyết thống, khi mệnh 

chung nghĩ đến với tâm hoan hỷ, và có đƣợc quả 

báo lớn, lợi ích lớn, thì phải viên mãn giới luật; 

Vị ấy có ƣớc nguyện nhiếp phục niềm vui và 

không vui, thì phải viên mãn giới luật; 

Vị ấy có ƣớc nguyện nhiếp phục đƣợc khiếp đảm 

và sợ hãi, thì phải thành tựu viên mãn giới luật; 

Vị ấy muốn đƣợc Tứ thiền, tâm tƣ thuần túy hiện 

tại lạc trú, thì phải thành tựu viên mãn giới luật; 
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Vị ấy ƣớc nguyện có những giải thoát tịch 

tịnh, siêu Sắc giới, Vô sắc giới, thì phải thành tựu 

viên mãn giới luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện trừ diệt ba kiết sử, chứng 

quả Dự lƣu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hƣớng 

đến Chánh giác, thì phải thành tựu viên mãn giới 

luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện trừ diệt ba kiết sử, làm cho 

muội liệt tham sân si, chứng đƣợc quả Nhất lai, thì 

phải thành tựu viên mãn giới luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện trừ diệt năm hạ phần kiết sử, 

đƣợc hóa sanh, chứng Niết bàn ngay trong cảnh 

giới hiện tại, thì phải thành tựu viên mãn giới luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện chứng nhiều thần thông, thì 

phải thành tựu viên mãn giới luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện chứng Thiên nhãn thanh tịnh 

siêu nhiên, thì phải thành tựu viên mãn giới luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện chứng Tha tâm thông thanh 

tịnh, thì phải thành tựu viên mãn giới luật; 
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Vị ấy ƣớc nguyện chứng Túc mạng thông, biết 

đƣợc nhiều đời, thì phải thành tựu viên mãn giới 

luật; 

Vị ấy ƣớc nguyện muốn trừ diệt các lậu hoặc, 

để chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 

thì phải thành tựu viên mãn giới luật. 

Sau khi trình bày tất cả ƣớc nguyện ấy, đức 

Phật gọi các Tỷ khƣu mà bảo: “Này các Tỷ khưu! 

Hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống 

phòng hộ với sự phòng hộ của các giới bổn, đầy đủ 

uy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm ngay trong 

từng các lỗi nhỏ, chơn chánh lãnh thọ và tu học các 

học giới. Như vậy, hễ đã nói gì, thì chính duyên ở 

đây mà nói vậy”.
13

 

Ở trong Thanh tịnh Đạo luận, có những bài kệ 

ca ngợi hiệu quả của vị thọ lãnh và hành trì viên 

mãn giới học nhƣ sau: 

                                              

13
 Kinh Ƣớc nguyện, Trung I, tr 33 – 35, Đại Học Vạn Hạnh 1973. 
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“Ai giữ giới toàn vẹn 

thì việc mang y bát 

gây lạc thú niềm tin 

xuất gia có kết quả”. 

 

“Tỷ khưu giới trong trắng 

không sợ mình, trách mình 

cũng như trong mặt trời 

không thể có bóng tối”. 

 

“Tỷ khưu giới trong trắng 

     sáng chói khổ hạnh lâm 

như ánh trăng ngời sáng 

chiếu tỏa bầu trời đêm”. 

 

“Làn hương từ thân thể 

của Tỷ khưu có giới 

làm chư thiên hoan hỷ 

huống chi làn giới hương”. 
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“Toàn bích hơn tất cả 

những hương trên thế gian 

hương giới không chướng ngại 

tỏa bay khắp mười phương”. 

 

“Phục vụ người giới đức 

dù ít, kết quả nhiều 

bởi vậy người giới đức 

là kho chứa danh xưng”. 

 

“Không có lậu hoặc nào 

ở trong đời hiện tại 

bức bách người có giới 

vị ấy còn đào hết 

gốc rễ của khổ đau 

trong những đời vị lai”. 
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“Muốn trở thành tối thượng 

trong tất cả loài người 

và cả trong chư thiên 

không phải là chuyện khó 

với người viên mãn giới”. 

 

“Nhưng, vị viên mãn giới 

thì không cầu gì khác 

ngoài Niết bàn, tịch diệt 

cảnh giới thuần thanh tịnh”. 

 

“Quả báo giới tốt lành 

đủ hình thức khác nhau 

người trí nên biết sâu  

gốc ấy, của mọi cành”.
14

 

                                              

14
 Visuddhimagga – Thanh tịnh đạo luận I, tr 90, Thích Nữ Trí Hải dịch, 

chùa Pháp Vân 850 W. Phillips Blvd. Pomona, CA 91766 – USA, PL 

2535.  
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Kết luận 

Nhƣ vậy, ta thấy ý nghĩa của giới rất chuẩn 

xác, thực tế và sâu xa, bản chất của giới là thiện, là 

từ bi và trí tuệ; hiệu quả của giới học đem lại cho 

ngƣời lãnh thọ và hành trì là không thể nghĩ bàn. 

Không thể nghĩ bàn, vì chính nó là cuộc sống và 

sống với những gì tự nguyện thọ lãnh giới học bằng 

tất cả tấm lòng và hành trì giới học qua các oai nghi 

đi đứng nằm ngồi, nói năng, động tịnh trong mọi 

hành hoạt, trong mọi không gian và thời gian bằng 

ý thức tự giác, thì hoa trái giải thoát giác ngộ, 

không còn là những dự tƣởng hay là những ƣớc mơ, 

mà hiệu quả của chúng đang diễn ra và sẽ diễn ra, 

ngay trong từng động tác ở nơi thân tâm này, cho 

những ai biết tiêu hóa giới pháp để dƣỡng nuôi tâm 

ly nhiễm, lắng tịnh mọi cấu trần, khiến giới không 

phải chỉ thành tựu các Thánh quả giải thoát Thanh 

văn trong hiện tại mà còn có khả năng dẫn sanh tuệ 

giác chánh biến tri của một bậc Giác ngộ hoàn toàn 

trong thời kỳ vị lai nữa.  
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CON ĐƢỜNG THỰC NGHIỆM TÂM LINH 

Ý Nghĩa Tổng Quát 

 

Con đƣờng thực nghiệm tâm linh dẫn đến đời 

sống giải thoát và giác ngộ đã đƣợc đức Phật giảng 

dạy ở trong các kinh điển, từ cô đọng đến khai triển, 

từ hẹp đến rộng, từ cạn đến sâu, từ phƣơng tiện đến 

cứu cánh, qua các văn hệ kinh điển từ A hàm đến 

Đại thừa với nhiều thính chúng và nhiều căn cơ 

khác nhau. 

Đạo đế ở trong Tứ Thánh đế đƣợc các kinh 

điển Phật giáo nhấn mạnh là con đƣờng diệt tận khổ 

đau và thành tựu các thánh quả giải thoát cho những 

ai có tín căn và nỗ lực thực hành. 

Tín căn là căn bản của đức tin đƣợc thiết lập 

trên nền tảng của Phật Pháp Tăng và Giới. 

Tín căn là yếu tố đầu tiên của Ngũ căn. Ngũ căn là 

con đƣờng thực nghiệm đời sống tâm linh, dẫn ta đi tới 
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với Thánh đạo và Phật đạo. Ngũ căn gồm có: Tín căn, 

tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 

Ngũ lực là từ nơi Ngũ căn mà sinh khởi. Ngũ 

lực gồm có: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và 

tuệ lực. Nhờ các pháp hành căn bản này mà đƣa ta 

đi vào đƣợc ở trong Thánh đạo và Phật đạo. 

Ngũ căn và Ngũ lực thuộc về Đạo đế ở trong 

Tứ Thánh đế, do đức Phật chuyển vận pháp luân 

đầu tiên tại vƣờn Nai, cho năm anh em Kiều Trần 

Nhƣ, sau khi Ngài thành đạo. 

 

Phƣơng Pháp Thực Hành 

 

1-Thực hành Tín căn và Tín lực: 

Tín căn là căn bản của đức tin. Căn bản đức tin 

của ngƣời phật tử là dựa vào đâu? 

Căn bản đức tin của ngƣời phật tử là dựa vào 

nền tảng của Phật Pháp Tăng và Giới. Nếu ngƣời phật 

tử không thiết lập sự tu học của mình trên nền tảng 
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Phật Pháp Tăng và Giới, thì không thể gọi là phật tử 

và không bao giờ trở thành phật tử. 

Vì vậy, ngƣời phật tử là phải thiết lập sự tu 

học của mình trên nền tảng Phật Pháp Tăng và Giới. 

Đức tin của ngƣời phật tử đƣợc thiết lập trên nền 

tảng Phật Pháp Tăng và Giới, gọi là tín căn và thực 

tập làm cho đức tin ấy lớn mạnh trong đời sống, gọi 

là tín lực. 

Trong đời sống hàng ngày, nếu đức tin của ta 

không có gốc rễ và không bám lấy gốc rễ, thì ta sẽ 

không có sức mạnh của đức tin. Không có sức 

mạnh của đức tin đối với Phật Pháp Tăng và Giới, 

ta sẽ không có khả năng chấm dứt các điều xấu ác 

và thực hành những điều tốt đẹp. Không có đức tin 

đối với Phật Pháp Tăng và Giới, ta sẽ không có đủ 

khả năng làm cho mình thanh tịnh đƣợc tâm ý. 

Không có đức tin đối với Phật Pháp Tăng và Giới, 

ta sẽ không có khả năng chấm dứt những khổ đau 

do sinh tử đem lại. Không có đức tin đối với Phật 
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Pháp Tăng và Giới, ta không đủ khả năng để phát 

khởi tâm bồ đề và không có đức tin đối với Phật 

Pháp Tăng và Giới, ta không đủ khả năng nuôi lớn 

tâm bồ đề nơi ta và làm thiện tri thức đối với mọi 

ngƣời và muôn loài, để khiến cho tất cả đều biết 

đƣợc chính họ đang có tâm bồ đề và có đủ khả năng 

phát khởi tâm ấy đến chỗ hoàn mãn. Không có tâm 

bồ đề, ta không có đủ khả năng thƣơng yêu và phục 

vụ mọi ngƣời, cũng nhƣ chúng sanh bằng những 

nghĩa cử cao quý, bất vụ lợi. 

Nên tất cả những nghĩa cử tốt đẹp, cao thƣợng 

của ngƣời phật tử là do thực hành tín căn và tín lực 

đem lại. Những nghĩa cử tốt đẹp và cao thƣợng ấy 

của ngƣời phật tử là có thật, vì chúng là những sinh 

chất đƣợc sinh khởi và nuôi dƣỡng từ đức tin của 

ngƣời phật tử đối với Phật Pháp Tăng và Giới. 

2- Thực hành Tấn căn và Tấn lực: 

Tín lực từ nơi tín căn mà sinh khởi và khi ta có 

tín lực rồi, thì ta phải thực hành tấn căn và tấn lực. 
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Thực hành tấn căn tức là ta làm cho tín căn có mặt 

ở trong đời sống của ta. Thực hành tấn lực là ta nỗ 

lực làm cho Phật Pháp Tăng và Giới không những 

có mặt nơi ta mà còn làm cho lớn mạnh và phát 

triển toàn thể trong đời sống hàng ngày của ta. 

Vì vậy có nhiều ngƣời cho rằng, đạo Phật 

không đơn thuần là tín ngƣỡng cầu nguyện, không 

đơn thuần là một tôn giáo nhấn mạnh và rao giảng 

đức tin là nhờ họ nhận ra rằng, trong đạo Phật có 

yếu tố tấn căn và tấn lực này. 

Các tôn giáo khác nhấn mạnh đức tin, trong 

lúc đó Phật giáo không những nhấn mạnh đức tin 

mà còn nhấn mạnh sự cụ thể hóa và thực tiễn hóa 

đức tin, bằng đời sống qua tấn căn và tấn lực. Tấn 

căn, tấn lực là cụ thể, thực tiễn hóa tín căn và tín lực, 

khiến tín căn và tín lực sinh khởi và lớn lên ngay 

nơi cuộc sống con ngƣời. 

Thực hành tấn căn và tấn lực là ta có khả năng 

làm cho đời sống của ta vƣơn lên đời sống của đức 
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Phật và biến những chất liệu giác ngộ của đức Phật 

có mặt ngay trong đời sống của chính mình và trở 

thành đời sống của chính mình. 

Thực hành tấn căn và tấn lực là ta có khả năng 

làm cho đời sống của ta vƣơn lên và gắn liền với 

chánh pháp, gắn liền với Phật pháp. Phật pháp và ta 

không còn là hai thực thể cá biệt, mà Phật pháp có 

mặt trong ta và ta có mặt ở trong Phật pháp, khiến 

cho đời sống của ta là đời sống của Phật pháp. 

Thực hành tấn căn và tấn lực là ta có khả năng 

làm cho đời sống của ta vƣơn lên và gắn liền với 

bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng, khiến đời 

sống thanh tịnh và hòa hợp của Tăng có mặt và lớn 

mạnh trong đời sống của ta và đời sống thanh tịnh, 

an hòa của ta có mặt ở trong sự thanh tịnh và hòa 

hợp của Tăng. 

Thực tập tấn căn và tấn lực là ta có khả năng 

chặt đứt mọi hệ lụy của phiền não sinh tử để vƣơn tới 

bản chất giải thoát của giới, khiến cho đời sống của ta 
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không bị tỳ vết bởi các dục, khiến cho các thiện pháp 

trong đời sống của ta, mỗi ngày đều đƣợc thăng tiến 

đến chỗ viên mãn tốt đẹp. 

Ngƣời phật tử tin Phật có tấn căn và tấn lực, 

nên không phải chỉ biết chắp tay cầu nguyện đức 

Phật phù hộ cho mình, mà còn biết biến những chất 

liệu của Phật trở thành chất liệu của mình và mình 

cũng có thể trở thành một vị Phật trong tƣơng lai. 

Ngƣời phật tử tin Pháp có tấn căn và tấn lực, 

nên không phải là đức tin thiếu thực tế, thiếu ứng 

dụng, mà phải biết ứng dụng chánh pháp vào trong 

đời sống thực tế, khiến cho tự thân của đời sống 

phàm tục thay đổi. 

Ngƣời phật tử tin Tăng có tấn căn và tấn lực, 

nên không phải kính Phật trọng Tăng một cách mơ 

hồ, thiếu thực tế, mà phải biết ứng dụng đức thanh 

tịnh và hòa hợp của Tăng vào trong đời sống thực tế 

của chính mình, khiến cho sự tịnh hóa thân tâm và 
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an hòa trong cuộc sống của ngƣời phật tử thực sự có 

mặt để hộ trì Tam Bảo. 

Ngƣời phật tử tin giới có tấn căn và tấn lực, 

khiến cho họ không những có khả năng phòng hộ 

những điều xấu ác từ bên ngoài, mà còn có khả 

năng phòng hộ những điều xấu ác nhƣ tham, sân, si, 

kiêu mạn từ nội tâm và phát triển bồ đề tâm, bồ đề 

nguyện, bồ đề hạnh đến chỗ viên mãn. 

Ngƣời phật tử thực tập nhƣ vậy, gọi là thực tập 

tấn căn và tấn lực. Thực tập tấn căn, tấn lực là nỗ 

lực biến tín căn, tín lực trở thành đời sống của tự 

thân. Thực tập tấn căn, tấn lực là làm cho tín căn, 

tín lực có mặt liên tục không gián đoạn ở trong đời 

sống của ta đối với mọi thời gian và đối với mọi 

không gian. 

3-Thực tập niệm căn và niệm lực: 

Muốn duy trì sự không gián đoạn của tín căn 

và tín lực, thì ta phải thực tập niệm căn và niệm lực. 
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Tin và biến đức tin trở thành hiện thực trong 

đời sống của mình là tấn. Duy trì đức tin có mặt 

trong ý thức của mình, qua ăn uống, ngủ nghỉ, đi 

đứng, nằm ngồi, làm việc thì đó là niệm căn. Niệm 

lực là từ nơi niệm căn mà sinh khởi. 

Cho nên, căn bản của niệm căn là niệm Phật, 

niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. 

Niệm lực là sức mạnh của niệm, do thực tập 

niệm căn mà sinh khởi, khiến cho Phật Pháp Tăng 

và Giới đƣợc duy trì trong ý thức của mình một 

cách thƣờng trực. Khi một phật tử đã duy trì đƣợc 

Phật Pháp Tăng và Giới có mặt thƣờng trực ở trong 

ý thức của mình, thì vị đó không bao giờ lạc vào 

đƣờng tà; vị đó không bao giờ quy y trời, thần, quỷ, 

vật; vị đó không bao giờ quy y ngoại đạo tà giáo và 

vị đó không bao giờ quy y tổn hữu ác đảng. 

Một ngƣời Phật tử có thể bỏ Phật, vì họ bỏ 

quên thực tập niệm căn và niệm lực, hoặc do họ 

không hề thực tập niệm căn và niệm lực. Còn nếu 
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họ luôn luôn thực hành niệm căn và niệm lực, thì 

Phật Pháp Tăng và Giới luôn luôn có mặt hiện tiền 

trong ý thức của họ, khiến họ không bao giờ rời bỏ 

Phật Pháp Tăng và Giới. 

Một phật tử thực tập niệm căn và niệm lực nhƣ 

vậy, đời sống của họ không bao giờ bị rơi vào tà 

kiến, tà tƣ duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 

tấn, tà niệm và tà định. 

Thực tập niệm căn và niệm lƣc, khiến cho 

những phẩm chất của Phật Pháp Tăng và Giới có 

mặt hiện tiền ở nơi tâm của mình, ở nơi ý thức của 

mình và làm cho những phẩm chất của Phật Pháp 

Tăng và Giới, tăng trƣởng lớn mạnh ở nơi ý thức 

của mình, cũng nhƣ ngay nơi những hành hoạt của 

mình, gọi là niệm lực. 

Khi niệm căn trở thành niệm lực, thì đời sống 

của mình thanh thoát, nhẹ nhàng, các phiền não 

không còn chi phối đời sống của mình nữa, mà 
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mình sẽ đi đúng hƣớng và đúng chánh đạo, không 

rơi vào tà đạo, tà kiến. 

Tà kiến thì không còn là phật tử. Tại sao? Vì 

nơi đời sống của họ, Phật Pháp Tăng và Giới đã thật 

sự vắng mặt. 

Tà kiến là cái nhìn bị thiên lệch, không trung 

chính. Cái nhìn bị mắc kẹt về một phía, gọi là tà 

kiến. Nghĩ về một phía, gọi là tà tƣ duy. Nói theo 

luận điểm một chiều, gọi là tà ngữ. Hành hoạt 

nghiêng về một phía, gọi là tà nghiệp. Nuôi dƣỡng 

đời sống bằng tà ngữ, tà nghiệp gọi là tà mạng. Nhớ 

nghĩ và duy trì luận điểm một chiều trong tâm, gọi 

là tà niệm và tập trung tâm ý vào nơi luận điểm một 

chiều, gọi là tà định. 

Niệm căn và niệm lực là duy trì Phật Pháp 

Tăng và Giới có mặt và lớn mạnh nơi sáu quan 

năng của mình. Khi sáu quan năng của mình đã 

đƣợc Phật Pháp Tăng và Giới phòng hộ và tịnh hóa 

từ nơi tâm ý, thì mình có thân tâm an lạc. Bấy giờ 
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các loại sắc thanh hƣơng vị xúc và pháp, không còn 

xâm nhập sáu căn để đi vào nội tâm của mình một 

cách tự do, vì sao? Vì chúng đã bị giám sát và gạn 

lọc bởi sức mạnh của các niệm thuộc về Phật Pháp 

Tăng và Giới. 

Khi sáu căn đã đƣợc phòng hộ và tịnh hóa, thì 

giặc bên ngoài không thể xâm nhập vào thân và tâm 

của ta đƣợc nữa. Giặc phiền não trong tâm của ta 

càng ngày, càng bị cô lập và bị tê liệt dần. 

Bởi vậy, ta tu tập không thành công là vì 

không có Phật Pháp Tăng và Giới phòng hộ và gia 

trì cho ta. 

Ta tu tập không thành công là do ta không 

thực hành niệm căn và niệm lực. Thực tập niệm căn, 

niệm lực, giúp ta thắng đƣợc các loại giặc bên ngoài 

để tự thắng lấy giặc bên trong của chính mình. Giặc 

bên trong là những bận rộn trong tâm, những suy 

nghĩ không chính đáng ở trong tâm ta. Muốn thắng 

giặc bên trong, ta phải biết thực tập niệm căn và 
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niệm lực để phong tỏa và phòng hộ các tạp trần từ 

bên ngoài. 

Thực tập niệm căn và niệm lực là khi mắt nhìn 

các đối tƣợng thuộc về sắc, ta phải biết nhìn trong 

sự lắng yên để lọc, khiến cho các tạp sắc và sắc ô 

nhiễm bị loại trừ. 

Thực tập niệm căn và niệm lực là khi tai nghe 

các đối tƣợng thuộc về âm thanh, ta phải biết nghe 

trong sự lắng yên để lọc, khiến cho các tạp thanh và 

thanh ô nhiễm bị loại trừ. 

Thực tập niệm căn và niệm lực là khi mũi ngửi 

các đối tƣợng thuộc về hƣơng, ta phải biết ngửi ở 

trong sự lắng yên để lọc, khiến cho các loại tạp 

hƣơng và hƣơng ô nhiễm bị loại trừ. 

Thực tập niệm căn và niệm lực là khi lƣỡi nếm 

các đối tƣợng thuộc về mùi vị, ta phải biết nếm ở 

trong sự lắng yên để lọc, khiến cho các loại tạp vị 

và vị ô nhiễm bị loại trừ. 
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Thực tập niệm căn và niệm lực là khi thân tiếp 

xúc với các đối tƣợng thuộc về xúc giác, ta phải biết 

xúc chạm ở trong sự lắng yên để lọc, khiến cho các 

loại tạp xúc và xúc ô nhiễm bị loại trừ. 

Thực tập niệm căn và niệm lực là khi ý căn 

tiếp xúc với các đối tƣợng thuộc về tâm ý, ta phải 

biết tiếp xúc ở trong sự lắng yên để lọc, khiến cho 

các tạp loại ảnh tƣợng và các loại ảnh tƣợng ô 

nhiễm bị loại trừ. 

Trong các phƣơng pháp gạn lọc ấy, quan trọng 

nhất là phƣơng pháp gạn lọc tâm ý. Ta gạn lọc các 

cách nhìn, nghe, ngửi, xúc chạm là để hỗ trợ cho 

cách gạn lọc tâm ý của ta có hiệu quả. Khi các quan 

năng tiếp xúc với sáu trần đã đƣợc lọc kỹ rồi, thì 

việc lọc tâm ý hay tự tịnh kỳ ý không còn là việc khó. 

Nếu tâm ý ta không lọc đƣợc là vì ta không lọc đƣợc 

từ các cách nhìn, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm của 

ta đối với các đối tƣợng của nhận thức. 
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Thực tập niệm căn và niệm lực có tác dụng làm 

cho Phật Pháp Tăng và Giới luôn luôn có mặt hiện 

tiền trong các quan năng nhận thức của ta, khiến cho 

mọi nhận thức của ta đều đƣợc gạn lọc, để trở thành 

sáng trong thuần tịnh ở trong an tịnh. 

4-Thực tập định căn và định lực: 

Khi ta thực tập niệm căn và niệm lực đến chỗ 

thuần thục, thì định căn và định lực sẽ sinh khởi 

trong ta. 

Định căn là căn bản của thiền định, ấy là thiền 

định thiết lập trên niệm căn và niệm lực. Nếu không 

có thực tập niệm căn và niệm lực, thì định căn và định 

lực sẽ không có cơ sở để sinh khởi. 

Cho nên, muốn đi tới định căn và định lực là ta 

phải thực tập niệm căn và niệm lực. Thực tập niệm 

căn và niệm lực là làm cho ý thức tỉnh giác có mặt 

hoàn toàn ở trong mỗi động tác của mình: đi, đứng, 

nằm, ngồi, nói năng, ăn uống đều ở trong tỉnh giác. 

Thức hay ngủ đều ở trong tỉnh giác và làm cho sự 
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tỉnh giác tăng trƣởng lên, lớn mạnh lên, thấm sâu và 

kết thành một khối năng lƣợng tỉnh giác duy nhất, 

vững chãi và bất động, ấy là định căn và từ định căn 

mà sinh khởi định lực. 

Do đó, niệm căn và niệm lực kết thành khối, 

tạo ra định căn và định lực. Định căn và định lực là 

kết quả tất yếu từ niệm căn và niệm lực dẫn sinh, 

khiến mọi hành hoạt của ta làm cho tâm ta sinh khởi 

bốn đức tính. 

- Trí đức là đức của trí do thiền định làm sáng 

lên ở nơi tâm ta. Trí đức từ nơi thiền định sáng lên 

nơi tâm ta, nó sinh khởi từ nơi quá trình thực tập tín 

căn - tín lực, tấn căn - tấn lực, niệm căn – niệm lực, 

định căn – định lực của ta đối với Phật. 

- Minh đức là đức sáng suốt, sáng lên nơi tâm 

ta. Minh đức từ nơi thiền định sáng lên nơi tâm ta, 

nó sinh khởi từ nơi quá trình thực tập tín căn – tín 

lực, tấn căn – tấn lực, niệm căn – niệm lực, định căn 

– định lực của ta đối với Pháp. 
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- Tịnh đức là đức thanh tịnh, sáng lên nơi tâm 

ta. Tịnh đức từ nơi thiền định sáng lên nơi tâm ta, 

nó sinh khởi từ nơi quá trình thực tập tín căn – tín 

lực, tấn căn – tấn lực, niệm căn – niệm lực, định căn 

– định lực của ta đối với Tăng. 

- Giải thoát đức là đức giải thoát, sáng lên nơi 

tâm ta. Giải thoát đức là đức từ nơi thiền định sáng 

lên nơi tâm ta, nó sinh khởi từ nơi quá trình thực tập 

tín căn – tín lực, tấn căn –tấn lực, niệm căn – niệm 

lực, định căn – định lực của ta đối với Giới. 

Bốn đức tính của Phật Pháp Tăng và Giới ngời 

sáng lên trong tâm ta, trong đời sống của ta là nhờ 

ta thực tập gắn liền đời sống của ta với Phật Pháp 

Tăng và Giới qua tín; nỗ lực làm cho Phật Pháp 

Tăng và Giới trở thành cụ thể trong đời sống của ta 

qua tấn; duy trì sự có mặt của Phật Pháp Tăng và 

Giới thƣờng trực nơi ý thức của ta và trong mỗi 

hành hoạt của ta qua niệm và làm cho các đức tính 

của Phật Pháp Tăng và Giới tụ lại thành khối, tinh 
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kết bất động và sáng lên trong tâm ta, trong đời 

sống của ta qua định. 

Với năng lƣợng của thiền định ấy, nó có 

năng lực hộ trì đời sống của ta, khiến cho các 

phiền não vĩnh viễn không sinh khởi trở lại nơi 

tâm ta. Ta có khả năng bất động đối với hết thảy 

các loại phiền não. 

5- Thực tập tuệ căn và tuệ lực: 

Khi niềm tin tu học của ta đã tăng trƣởng 

thành một khối bất hoại, bấy giờ Phật Pháp Tăng và 

Giới, trở thành tinh chất trong đời sống của ta và 

tinh chất đó sẽ sáng lên thành tuệ căn. Tuệ lực từ 

nơi tuệ căn mà sinh khởi. 

Một khi tuệ lực viên mãn sẽ đẩy ta đi tới với 

chánh kiến. Khi thành tựu chánh kiến, ta thấy rõ sự 

thật của khổ; thấy rõ những tập khởi hay tác nhân 

của khổ; thấy rõ sự thật của hạnh phúc hay sự vắng 

mặt hoàn toàn của khổ đau; và thấy rõ con đƣờng 

chân thật diệt tận khổ đau. 
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Khi ta có cách nhìn của chánh kiến từ tuệ căn 

và tuệ lực sinh khởi, ta thấy rõ sự thật của mọi sự 

hiện hữu ở trong thế gian là do tƣơng quan sinh 

khởi, nên chúng là vô thƣờng, trống rỗng nội dung 

và không có ngã thể. Và thể tính rỗng không nơi 

mọi sự đang hiện hữu làm bản thể cho mọi sự thể, 

mọi hình thể, khiến chúng biểu hiện qua nhiều hình 

thức khác nhau. 

Chánh kiến là thấy khổ đúng sự thật của khổ; 

thấy tập đúng sự thật của tập; thấy diệt đúng sự thật 

của diệt và thấy đạo đúng sự thật của đạo. Và nhờ 

có chánh kiến, mới thấy đƣợc mọi sự hiện hữu do 

duyên sinh khởi, chúng đều hiện hữu nhƣ hƣ huyễn, 

nhƣ giấc mộng, nhƣ bọt nƣớc, nhƣ ảnh tƣợng, nhƣ 

sƣơng mai, nhƣ điện chớp… Tuy, hƣ huyễn, nên 

chúng không phải là thƣờng và tuy vô thƣờng, 

nhƣng do chúng quan hệ với nhau trong tƣơng quan 

nhân quả và duyên khởi, nên không phải bị diệt mất. 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  85 

Nhờ có chánh kiến, ta mới thấy rõ ta có phật 

tính và hết thảy chúng sinh đều có Phật tính để tin 

yêu và tu tập, để giúp nhau hƣớng thƣợng và hƣớng 

thiện. 

Nhờ có chánh kiến, ta mới thấy rõ mọi phẩm 

giá của chính mình để tôn trọng và hƣớng thƣợng 

và nhờ thấy rõ hết thảy chúng sanh đều có phật tính, 

nên mới khởi tâm từ bi yêu quý chúng sanh và tạo 

điều kiện để tâm bồ đề hay phật tính nơi tâm của 

chúng sanh đƣợc hiển lộ. 

Ta khởi tâm yêu quý chúng sanh và tôn trọng 

phật tính nơi hết thảy chúng sanh, nhƣng chúng 

sanh chƣa chắc họ đã hạnh phúc mà chất liệu khiêm 

ái nơi ta đã sinh khởi và hạnh phúc nơi ta đã tròn 

đầy. 

Đức tin của các bậc thƣợng nhân là tin mình 

có phật tính và khi có đủ nhân duyên, thì phật tính 

nơi tâm mình cũng sẽ hiện khởi để thực hiện hạnh 

từ bi giúp đời. Và tin hết thảy chúng sanh đều có 
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phật tính, nên phát khởi đại nguyện từ bi, sử dụng 

vô số phƣơng tiện thiện xảo, để giúp chúng sanh 

giác ngộ phật tính và biểu hiện phật tính trong cuộc 

sống. 

Giác ngộ phật tính và ứng dụng phật tính vào 

trong đời sống hàng ngày, bằng sự chánh niệm, tỉnh 

giác, khiến các oai nghi đi đứng nằm ngồi nơi ta, 

biếu hiện một cách tự nhiên. Mỗi bƣớc đi ở trong 

chánh niệm tỉnh giác, đều có khả năng diệt trừ cho 

ta vô lƣợng vọng niệm; mỗi cách đứng của ta ở 

trong chánh niệm tỉnh giác, có khả năng diệt trừ cho 

ta vô lƣợng niệm tƣởng mắc kẹt; mỗi cách ngồi của 

ta ở trong chánh niệm tỉnh giác có khả năng trừ diệt 

cho ta vô lƣợng vọng tƣởng chấp thủ, vọng cầu. 

 

Điểm Đến Của Con Đƣờng 

 

Với sự thực tập ngũ căn và ngũ lực, và kết quả 

do pháp hành nầy đem lại, ta có thể bảo rằng, đạo 
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Phật cũng là tín ngƣỡng, cũng là tôn giáo, cũng là 

triết học, cũng là khoa học, cũng là khoa học ứng 

dụng hay là con đƣờng thực nghiệm tâm linh, con 

đƣờng của trí tuệ và từ bi. 

Với con đƣờng thực nghiệm nầy, đạo Phật 

không những giúp cho ta thấy rõ sự thật về mình, 

thấy rõ sự thật về ngƣời, mà còn giúp cho ta thấy rõ 

sự thật không phải là ta, sự thật không phải là ngƣời, 

sự thật không phải là chúng sanh và sự thật không 

phải là phi chúng sanh. Không những vậy, còn giúp 

cho ta, thấy rõ sự thật về thế giới, thấy rõ sự thật 

không phải thế giới, thấy rõ sự thật cái tạo nên thế 

giới, thấy rõ sự thật cái không phải tạo nên thế giới; 

thấy rõ sự thật của khổ và thấy rõ sự thật của con 

đƣờng thoát khổ. 

Thực tập tuệ căn, tuệ lực đến chỗ viên mãn 

thành tựu chánh đạo, các phiền não nơi tâm ta hoàn 

toàn bị nhiếp phục, thành tựu chánh kiến, khiến cái 

nhìn của ta xuyên suốt nhân duyên khắp cả mƣời 
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phƣơng và xuyên suốt nhân quả ba đời, thính giác 

không bị chƣớng ngại bởi các âm thanh, sự an lạc 

không bị chƣớng ngại bởi các khổ sanh già bệnh 

chết và tâm thanh tịnh không bị chƣớng ngại bởi hết 

thảy phiền não. 

Thực tập Ngũ căn, Ngũ lực là ta luôn nhớ mọi 

sự hiện hữu ở thế gian này là vô thƣờng, không có 

ngã tính. Mọi sự hiện hữu là để yểm trợ cho nhau và 

cùng giúp nhau hiện hữu. Từ đó, ta có thể buông bỏ 

tính chấp ngã, tính ích kỷ nơi ta một cách nhẹ nhàng. 

Buông bỏ đƣợc tính chấp ngã và ích kỷ nơi ta, thì ta 

đứng ở đâu, sống với ai, làm việc gì ta cũng cảm 

thấy dễ chịu và hạnh phúc. 

Ta không thể rao giảng đức tin cho ngƣời khác, 

nếu ta không có đức tin. Ta không thể truyền giảng 

Phật pháp cho ngƣời khác, nếu ta không có đức tin 

đối với Phật pháp từ sự thực nghiệm tâm linh của ta. 

Ta lạy Phật là ta lạy hết lòng, xung quanh ta có 

ai biết hay không là chuyện của ngƣời khác, không 
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phải là chuyện của ta; chuyện của ta là đem hết lòng 

thành để lạy Phật trong giờ phút đó, và trong giờ 

phút đó, Phật liền có mặt một cách trọn vẹn và hoàn 

hảo cho ta kính lễ. 

Nhƣ vậy, ta thực tập lạy Phật có nội dung của 

Ngũ căn, Ngữ lực; ta thực tập thiền quán có nội 

dung của Ngũ căn, Ngũ lực; ta niệm Phật có nội 

dung của Ngũ căn, Ngũ lực; ta ăn chay có nội dung 

của Ngũ căn, Ngũ lực… thì nhất định hoa trái hạnh 

phúc và an lạc sẽ sinh ra trong đời sống của ta. 

Cho nên, nếu ta thực tập Ngũ căn, Ngũ lực một 

cách trọn vẹn, ta sẽ biết ta là ai? Ta sẽ biết ta từ đâu 

mà đến đây, đến đây để làm gì và sau khi chết ta sẽ 

đi về đâu? 

Nếu ta thực tập Ngũ căn, Ngũ lực một cách toàn 

hảo, thì ta cũng sẽ giữ gìn thành tựu năm giới quý báu 

của ngƣời cận sự một cách toàn hảo. Không những 

vậy mà các giới pháp của ngƣời xuất gia, cho đến các 

giới pháp Bồ tát Đại thừa, ta cũng có thể thọ trì và giữ 
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gìn một cách toàn hảo. Giữ gìn giới pháp có nội dung 

của Ngũ căn, Ngũ lực không phải chỉ để hoàn hảo 

cho tự thân, mà còn giúp cho ngƣời khác hoàn hảo, 

và giúp cho cả thế giới của chúng sanh đều trở nên 

hoàn hảo. 

Ta thực tập và nhìn sâu vào năm giới quý báu 

của ngƣời cận sự, các giới pháp của ngƣời xuất gia 

và các giới pháp thuộc Đại thừa Bồ tát, đều chuyển 

tải nội dung của Ngũ căn và Ngũ lực. 

Vì vậy, thực tập Ngũ căn, Ngũ lực là ta biết 

rằng, ta đang đứng ở đâu trên con đƣờng thực 

nghiệm tâm linh và điểm đến của con đƣờng ấy là ở 

đâu, trên con đƣờng tâm linh mà ta đang thực tập và 

bƣớc tới. 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  91 

 

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG 

CỦA NHỮNG NGƢỜI CON PHẬT 

 

Những ngƣời con Phật chơn chính, thì lúc nào 

và ở đâu, họ cũng thực hành pháp và chánh pháp trở 

thành đời sống của chính họ. Họ đƣợc nuôi dƣỡng ở 

trong chánh pháp và họ vui sống ở trong chánh 

pháp mỗi ngày. 

Ta có thể nói về chánh pháp rất giỏi, vì ta đã 

có quá trình tích lũy những kiến thức về chánh pháp 

từ học đƣờng, từ thƣ viện, từ các buổi hội thảo hay 

pháp đàm, nhƣng thực hành chánh pháp để nhiếp 

phục phiền não nơi tâm ta, để tâm ta thực sự có giới, 

có định và có tuệ, khiến cho chánh kiến sinh khởi 

và có mặt ngay trong đời sống của ta, thì ta có thể 

chƣa giỏi chút nào?! 

Ở trên trời dƣới đất, ai là ngƣời có khả năng 

thấy pháp để nói, thấy pháp để thực hành và đã thực 
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hành đúng nhƣ những gì mình đã thấy và đã nói? 

Ngƣời ấy không ai khác hơn là Phật. 

Phật là ngƣời có Chánh kiến và Phật là ngƣời 

hiểu Chánh kiến và Phật là ngƣời thể nhập với 

Chánh kiến, còn chúng ta tuy mang danh là phật tử, 

nhƣng là những ngƣời đang học về Chánh kiến, chứ 

chƣa thể hiểu đƣợc rốt ráo về Chánh kiến. Chánh 

kiến là do thực hành Giới Định Tuệ mà sinh khởi, 

chứ không phải do học hỏi hay tích lũy kiến thức 

phật học mà sinh khởi. Chánh kiến là do đoạn tận 

vô minh, chấp ngã mà sinh khởi, chứ không thể 

sinh khởi từ nơi những tƣ duy chấp ngã. Chấp vô 

ngã vẫn không phải là chánh kiến huống gì chấp 

ngã?! 

Chánh kiến là phải thấy rõ sự thật về Khổ, thấy 

rõ sự thật về Tập, thấy rõ sự thật về Diệt, thấy rõ sự 

thật về Đạo. 

Ai là ngƣời thấy rõ sự thật về khổ? Chỉ có Phật 

mới thấy rõ sự thật nầy. 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  93 

Ai là ngƣời thấy rõ sự thật về Tập? Chỉ có Phật 

mới thấy rõ sự thật nầy. 

Ai là ngƣời thấy rõ sự thật về Diệt? Chỉ có 

Phật mới thấy rõ sự thật nầy. 

Ai là ngƣời thấy rõ sự thật về Đạo? Chỉ có 

Phật mới thấy rõ sự thật nầy. 

Khổ thì ai cũng thấy, nhƣng thấy rõ sự thật về 

Khổ, thì chỉ có Phật mới thấy, vì sao? Vì chỉ có 

Phật mới có Chánh kiến về Khổ, nên thấy. 

Tập thì có nhiều vị thấy, nhƣng thấy rốt ráo của 

sự thật về Tập, thì chỉ có Phật mới thấy, vì sao? Vì chỉ 

Phật mới có Chánh kiến về Tập, nên thấy. 

Diệt thì cũng có nhiều ngƣời chứng nghiệm, 

nhƣng chứng nghiệm rốt ráo sự thật về Diệt, thì chỉ 

có Phật mới chứng nghiệm, vì sao? Vì chỉ có Phật 

mới có Chánh kiến, nên chứng nghiệm rốt ráo sự 

thật về Diệt. 

Đạo thì cũng có nhiều ngƣời thấy, nhƣng thấy 

rốt ráo sự thật về Đạo, thì chỉ có Phật mới thấy, vì 
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sao? Vì chỉ Phật mới có Chánh kiến về Đạo, nên 

thấy. 

Vì không thấy rõ sự thật về khổ, nên khi khổ 

tới, ta rên rỉ, than khóc, khiếp đảm, khi khổ đi qua, 

chúng ta quên và chứng nào tật nấy, chúng ta vẫn 

tiếp tục cái phàm tục trong ta. 

Nếu chúng ta thấy sự thật về khổ, thì vấn đề tu 

học của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, nhƣng vì 

chúng ta không thấy sự thật về khổ, mà chỉ thấy khổ 

do các cảm giác bất nhƣ ý đem lại, nên các khổ thọ 

đi qua, chúng ta hết thấy khổ và chứng nào tật nấy, 

chúng ta vẫn tiếp tục cái nghiệp cũ trong ta. 

Nếu mình thấy đƣợc sự thật về khổ và nuôi 

dƣỡng thƣờng trực cái thấy ấy, thì chúng ta hết khổ 

đã lâu rồi, nhƣng vì chúng ta không thấy thƣờng 

trực sự thật về khổ, nên không bao giờ chúng ta hết 

khổ. Đôi khi chúng ta lầm khổ là vui, lầm vui là khổ. 

Thấy khổ, thấy tập khởi của khổ rồi, mà than 

thở cũng vô ích, cho nên khi thấy tập khởi của khổ 
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rồi, thì ta phải hạ thủ công phu mà tu tập đạo đế. 

Đạo đế đã tu tập, thì diệt đế trƣớc sau gì cũng có 

mặt trong ta. 

Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta quy y Phật, 

quy y Pháp, quy y Tăng và thọ trì năm giới, tức là 

chúng ta muốn diệt tận tập đế, để khổ đế vĩnh viễn 

chấm dứt. 

Cho nên, sự tu học phải có trạch pháp, phải có 

sự lựa chọn. Chính sự lựa chọn là một trong những 

yếu tố tạo nên Chánh kiến. Vì vậy trong chất liệu 

tạo nên ngƣời Phật tử, hoàn toàn không có chất liệu 

mê tín, không có chất liệu cực đoan. Vậy, chúng ta 

là phật tử, chúng ta phải đào tạo thế hệ kế thừa sự 

nghiệp phật tử của chúng ta là chúng ta phải đào tạo 

nhƣ thế nào? 

Chúng ta phải đào tạo chính con cháu của 

chúng ta kế thừa truyền thống cao đẹp của chúng ta; 

chúng ta phải biết tạo cơ duyên cho những ai có 

cảm tình với sự tu tập của chúng ta; và chúng ta 
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phải biết thể hiện những gì tốt đẹp, cao quý đến 

những ngƣời chƣa biết chúng ta là phật tử, để cho 

họ có những cơ duyên hiểu biết về những gì cao 

đẹp của ngƣời phật tử chúng ta, khiến cho họ nếu 

chƣa đủ cơ duyên để theo chúng ta, thì họ cũng có 

thể yểm trợ chúng ta và nếu họ chƣa có đủ cơ duyên 

để yểm trợ chúng ta, thì ít ra họ không gây trở ngại 

hay chống lại chúng ta. 

Ngƣời phật tử chúng ta hãy lƣu ý, ngoài những 

nhân duyên liên hệ với chúng ta, không có ai chống 

đối chúng ta. Chống đối chúng ta, phần nhiều đi từ 

những ngƣời đã từng có nhân duyên theo ta và ủng 

hộ chúng ta, chứ không ai khác. Những ngƣời đi 

theo chúng ta, ủng hộ chúng ta, hoan hô chúng ta, 

mà không có chánh kiến, không thực hành chánh 

pháp, thì trƣớc sau gì những ngƣời ấy cũng phỉ 

báng và chống lại chúng ta, chứ không ai khác. Đây 

là điều mà chúng ta cần phải quán chiếu để thấy rõ 

sự thật trong từng nhân duyên của vấn đề. Thấy rõ 
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sự thật nhân duyên của từng vấn đề nhƣ vậy, gọi là 

Chánh kiến. Nếu thấy mà không thấy rõ nhân duyên 

quả báo nhƣ vậy gọi là tà kiến. Khi một ngƣời bị rơi 

vào tà kiến, thì càng giải quyết vấn đề là càng sai 

vấn đề, càng nói là càng bậy, càng đi là càng lệch 

đƣờng, càng đi là càng sai hƣớng, vì nhà ở hƣớng 

đông mà đi về hƣớng tây là không bao giờ về đến 

nhà đƣợc. 

Phật tử mà không có Chánh kiến thì làm sao 

thấy đƣợc ngôi nhà giác ngộ của mình để đi về? 

Phật tử mà sợ hãi sự tu học, thì làm sao mà đi tới 

đƣợc với ngôi nhà Phật Pháp? 

Con cháu nghe nói về nhà cha mẹ, tổ tiên mà 

sinh tâm sợ hãi, thì không phải là con cháu của 

trong gia đình nữa rồi. Cũng vậy, phật tử nghe nói 

đến sự tu học mà sợ hãi, thì chắc chắn đó không 

phải là phật tử. 

Chỉ vì không có Chánh kiến, nên không nhận 

ra đƣợc đƣờng tà nẻo chánh và vì do không thấy tà, 
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nên không thể bỏ tà; không thấy chánh, nên không 

thể theo chánh. 

Tà thì ở đâu cũng có và lúc nào cũng có, vấn 

đề là ta có thấy đƣợc đó là tà, thì ta mới từ bỏ đƣợc, 

chứ bảo thế gian đừng có tà, thì không còn là thế 

gian nữa. Vấn đề thế gian hay xuất thế gian là 

không quan trọng, mà quan trọng là thấy rõ sự thật 

về thế gian và xuất thế gian, để tu tập và tồi tà phụ 

chánh. Khi thấy rõ sự thật của tà, thì mình bỏ tà một 

cách nhẹ nhàng, bỏ tà nhƣ cắt bỏ ruột thừa mà thôi. 

Vì không thấy rõ tà, nên ta không tu tập rõ ràng và 

ta thƣờng bị tà ma quấy rối. 

Tôi nói giữa này có rất nhiều ngƣời tín ngƣỡng 

Phật giáo, nhƣng lại là rất ít Phật tử. Có tín ngƣỡng 

Phật giáo, nhƣng chƣa hẳn là phật tử; có nhiều 

ngƣời khoát áo nhà tu, nhƣng trở thành những bậc 

chân tu không phải dễ dàng gì?!  Nếu nhiều Phật tử 

thì tà thuyết không thể xen vào đƣợc, nhƣng mình 

chỉ là Phật tử giả danh, tu học không có Chánh kiến. 
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Tôi nói trắng ra, nhiều tổ chức mang danh nghĩa 

Phật giáo, nhƣng đào tạo những thành viên không 

đúng với phẩm chất Phật giáo. Họ đào tạo chạy theo 

danh nghĩa hơn là thực chất; đào tạo mang tính lý 

thuyết hơn là thực nghiệm, nên những hậu quả xấu 

đã xảy ra đến cho thời đại chúng ta có liên lụy đến 

Phật giáo và xã hội con ngƣời, điều đó nếu chúng ta 

có chút trầm tĩnh và chiêm nghiệm giáo lý nhân 

duyên, nhân quả, nghiệp báo của đức Phật dạy là 

thấy ngay. 

Là phật tử, chúng ta không chống lại thế gian 

mà cũng không theo thế gian. Chống lại thế gian 

này thì lấy gì để tu? Cơm đâu mà ăn? Áo đâu mà 

mặc? Nhà đâu mà ở? …. 

Theo thế gian để có ngũ dục và hƣởng thụ ngũ 

dục là phi phật tử. Chống thế gian để có giải thoát 

là điều hoang tƣởng, hoàn toàn không có trong Phật 

giáo và chạy theo thế gian để có giải thoát lại càng 

không có trong giáo lý Phật giáo. 
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Chúng ta hãy nhìn kỹ vào hoa sen để thấy, hoa 

sen có theo ai không? Hoa sen không theo bùn mà 

cũng không chống lại bùn. Hoa sen sống giữa bùn 

và sống với bùn mà không trở thành bùn và không 

bị bùn đồng hóa. Hoa sen sống với bùn mà vẫn là 

sen, đó mới gọi là hoa sen. Phật tử sống giữa thế 

gian và sống với thế gian, mà không phải là ngƣời 

đời và không bị ngƣời đời đồng hóa mà có khả năng 

đồng hóa ngƣời đời, bằng những tính chất phật tử 

của mình, nên mới gọi là phật tử quy y Phật Pháp 

Tăng và giữ giới đã phát nguyện. 

Cho nên, đạo Phật có ngay giữa thế gian và 

ngay nơi thế gian mà xuất thế. Vì vậy, Chánh kiến 

là thấy rõ, xuất thế gian ngay ở nơi thế gian. Chánh 

kiến là thấy rõ ngay nơi Khổ đế, có Tập đế, Diệt đế 

và Đạo đế; thấy rõ ngay nơi Tập đế có Khổ đế, có 

Diệt đế và Đạo đế; thấy rõ ngay nơi Diệt đế có Đạo 

đế, để diệt khổ và khổ diệt và thấy rõ ngay nơi Đạo 
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đế là Diệt đế, nên khổ diệt và diệt trừ hết thảy nhân 

duyên của khổ. 

Cho nên, thấy cho rõ trong Khổ có Tập, trong 

Khổ có Diệt và trong Khổ có Đạo, cái thấy đó là 

Chánh kiến. Thêm nữa, thấy trong Tập có Khổ, tức 

là thấy trong nhân có quả, vì biết nhƣ vậy, nên 

không bao giờ tạo nhân xấu để có quả khổ. Biết 

trong quả có nhân, nên chấp nhận quả để chuyển 

hóa nguyên nhân, khiến nhân thiện sinh khởi quả 

vui. Thấy Tập khởi phiền não nầy có thể chấm dứt 

đƣợc, có thể đình chỉ đƣợc, có thể tu và thay đổi 

đƣợc, tức là thấy trong Tập có Diệt và trong Tập có 

Đạo, cái thấy ấy là Chánh kiến. Lại thấy trong Diệt 

có Khổ là nhờ có khổ này, ta mới đối diện với nó, 

để tu tập và chuyển hóa. Diệt này do khổ mà khởi 

tâm tu tập, nhờ vậy nên có diệt; Diệt này do khổ 

vắng mặt mà có và diệt này đi tới bằng con đƣờng 

nào? Đó là con đƣờng của Đạo đế. Trong Đạo có 

Khổ, trong Đạo có Tập và trong Đạo có Diệt. 
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Nên, chúng ta tu tập là phải khổ luyện, phải 

thức khuya dậy sớm, phải cần mẫn nhiếp phục 

phiền não, nghiệp chƣớng nơi tâm ta với nhiều 

phƣơng pháp khác nhau. Khi ăn cơm phải quán 

chiếu để nhắc nhở mình phòng hộ lòng tham, phòng 

hộ sự sân hận và tâm mù quáng. Khi tu tập, ta ăn 

cơm, ta phải biết cơm nầy là của ai và do đâu mà có, 

mình có xứng đáng để thọ dụng những thực phẩm 

nầy không, thọ dụng thực phẩm trong sự quán chiếu 

là để nuôi lớn ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn và 

tâm từ bi của mình mỗi ngày. Tu tập nhƣ vậy là khổ 

luyện và nhờ khổ luyện cái tâm ý của mình nhƣ vậy, 

cho đến chỗ tâm ý thuần thục, thì các khổ nhân và 

quả tự diệt. Nên tu tập là phải biết ứng dụng 

phƣơng pháp diệt khổ vào ngay trong đời sống, để 

cho các khổ nhân và khổ quả tự diệt. 

Cho nên, ta ăn cơm ở trong ý thức chánh niệm 

tỉnh giác, trong ý thức trách nhiệm, biết ơn và từ bi, 

thì cái nghiệp tạo ra do ăn đem lại sẽ tự tiêu diệt. Ta 
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ăn cơm với những ý thức nhƣ vậy, thì phƣớc đức và 

hạnh phúc của ta sẽ đƣợc sinh trƣởng và lớn mạnh ở 

trong chánh pháp. 

Ta nên biết rằng, thành tựu cái ăn không phải 

dễ dàng. Trong cơ thể ta chỉ cần một bộ phận trở 

ngại, thì việc ăn của ta sẽ không thành tựu và nếu 

các bộ phận trong cơ thể ta không bị trở ngại, 

nhƣng không có thực phẩm, không có ngƣời làm ra 

thực phẩm hoặc không có không khí, đất nƣớc, gió 

lửa, mặt trời, mặt trăng, dòng sông… thì cái ăn của 

ta cũng không thể nào thành tựu đƣợc. Nên, ta ăn 

với ý thức tỉnh giác, ý thức trách nhiệm, ý thức biết 

ơn và tâm từ bi, thì cái ăn của ta giúp ta tiêu hóa các 

thực phẩm một cách nhẹ nhàng, có ý nghĩa và thăng 

tiến. Ta ăn nhƣ vậy là ăn ở trong Chánh mạng và 

đƣợc nuôi dƣỡng bằng Chánh kiến. 

Ta có biết các loài vật ăn cơm, hệ tiêu hóa của 

chúng phải cấu trúc nhƣ thế nào không? Nó không 

phải cấu trúc theo cơ thể sinh học đơn thuần, mà 
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cấu trúc cơ thể liên hệ theo nhân duyên nghiệp báo. 

Cơ thể của nó chính là nghiệp báo của nó. 

Gà, chim ăn thì bộ tiêu hóa của chúng đƣợc cơ 

cấu nhƣ thế nào? Cái gì cơ cấu? Nghiệp báo của 

chúng tự cơ cấu thân thể theo nhân duyên của 

chúng, để cho chúng có thể thích ứng với điều kiện 

sống của chúng, để tồn tại trong hệ nhân quả nghiệp 

báo của chúng. 

Nghiệp thiện và ác của loài nào, thì chúng sẽ 

tạo ra đời sống thích ứng cho chính loài đó, và 

khiến cho chúng có đủ điều kiện, để tiêu thụ nghiệp 

báo của chúng. 

Nhƣ vậy, nếu không có Chánh kiến, mình làm 

sao thấy đƣợc giá trị của một bữa ăn, công lao của 

ngƣời làm ra hạt gạo và nhân duyên nghiệp báo của 

mình trong lúc ăn. Nên, hạnh phúc của con ngƣời 

không phải chỉ có cái biết mà còn phải biết tiêu thụ 

cái biết vào trong đời sống hàng ngày của mình. 

Hạnh phúc của ta không phải là cái biết mà là hoa 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  105 

trái của cái biết và biết hƣởng thụ hoa trái của cái 

biết ấy, ngay trong đời sống của chính mình. 

Nhờ có thực tập Chánh kiến, ta mới thấy đƣợc 

sự thật của từng vấn đề và chỉ có Chánh kiến mới 

có khả năng giúp ta hƣởng thụ hết đƣợc những gì ta 

đã có và đang có. Nếu thiếu Chánh kiến, ta sẽ 

phung phí sự sống của ta, ta phung phí những gì ta 

đang có và ta không có khả năng sống với nó một 

cách hoàn hảo và trọn vẹn 

Thiếu Chánh kiến là ta phung phí cuộc đời của 

ta nhƣ Bùi Giáng đã nói: 

“Nửa đời đã bỏ thâu canh 

Nửa con nƣớc bỏ tuổi xanh lên bờ 

Khổ đau về giữa bất ngờ 

Hoang liêu phố thị chân hờ hững đi”. 

Ta có thể đã bỏ nửa đời, hai phần đời cho 

những mục tiêu vô ích. Ta đã bỏ hết cả cuộc đời 

cho sự nghiệp tích lũy tài sản và danh vọng, nhƣng 

khi chết, thì ta không hề có một xu cắc nào dính túi 
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và không có một tên gọi cao sang nào bảo chứng 

cho ta thoát khỏi sự chết. Trong khi tu học ta tạo 

phƣớc đức cho tƣơng lai của chính ta, thay đổi 

nghiệp chủng xấu trong quá khứ của chính ta, thì ta 

không chịu làm. Tu tập là để có Chánh kiến và nhờ 

có Chánh kiến khiến cho những nghiệp chủng xấu 

ác của ta thay đổi, khiến ta có thể có đƣợc đời sống 

an bình ngay trong đời sống nầy và đời sống sau khi 

chết. 

Nhờ có Chánh kiến, ta mới có Chánh tinh tấn, 

khiến ta nỗ lực làm những gì cần làm; nhờ có 

Chánh kiến, ta mới có Chánh ngữ, khiến ta biết nói 

những gì cần nói; nhờ có Chánh kiến, ta mới có 

Chánh nghiệp, khiến ta hành động những gì cần 

phải hành động; nhờ có Chánh kiến, ta mới có 

Chánh mạng, khiến ta biết nuôi dƣỡng những gì cần 

phải nuôi dƣỡng; nhờ có Chánh kiến, ta mới có 

Chanh tƣ duy, khiến ta biết tƣ duy những gì cần 

phải tƣ duy; nhờ có Chánh kiến, ta mới có Chánh 
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niệm, khiến ta phải nhớ nghĩ đến những gì cần phải 

nhớ nghĩ và nhờ có Chánh kiến, ta mới có Chánh 

định, khiến ta an trú tâm vào những đối tƣợng cần 

phải an trú để nhiếp phục, soi chiếu và chuyển hóa 

hết thảy các loại phiền não nơi tâm. 

Nhƣ vậy, chúng ta thấy Chánh kiến quan trọng 

nhƣ thế nào ở trong Bát Chánh Đạo và quan trọng 

nhƣ thế nào ở trong Phật giáo và trong đời sống tu 

tập của những ngƣời con Phật chúng ta? 
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TRỊ LIỆU VÀ CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN 

 

Hôm nay, nhằm ngày 7/10/ Tân Mão (tức là 

ngày 2/11/2011), tại Tƣ thất của gia đình bác sĩ 

Minh, tôi xin chia sẻ pháp thoại đến với đại chúng: 

Trị liệu và chuyển hóa cơn giận. 

Cơn giận của mỗi chúng ta từ đâu mà tới? Có khi 

nào đại chúng hiểu chƣa, và trong chúng ta ít ra cũng 

có vài lần cơn giận nổi lên, có phải không? 

Cơn giận đến với chúng ta từ tâm bất nhƣ ý. 

Ta nhìn một cái gì đó, một đối tƣợng nào đó, một ai 

đó mà không bằng lòng, thì cơn giận trong tâm ta sẽ 

xuất hiện. 

Ta ngửi một mùi vị, một hƣơng thơm, mà 

hƣơng thơm đó, không phù hợp với tâm ý của ta, thì 

cơn giận trong ta nổi dậy. 

Ta ăn một thức ăn, mà thức ăn đó không vừa ý 

ta, thì cơn giận trong ta nổi dậy. 
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Khi ta tiếp xúc với các xúc trần, nóng lạnh, 

trơn nhám, mà không vừa ý, thì cơn giận trong ta 

nổi lên. 

Khi ta nghĩ một điều gì đó đã qua, mà không 

vừa ý, thì cơn giận trong ta nổi lên. 

Hay ta đang nghĩ một điều gì đó, mà không 

phù hợp với tâm ý của ta, thì cơn giận trong ta nổi 

lên. 

Hay ta nghĩ về một tƣơng lai, mà tƣơng lai đó, 

không đáp ứng nhu cầu của ta, thì cơn giận trong ta 

nổi lên. 

Mỗi khi cơn giận trong ta nổi dậy, ta không 

còn hạnh phúc và an lạc nữa. 

Thƣờng thƣờng cơn giận đến với chúng ta, từ 

nơi ngƣời thân của chúng ta hơn là những ngƣời xa 

lạ. Con cái giận cha mẹ, vợ giận chồng, chồng giận 

vợ, bạn bè giận nhau v.v… lúc đó lý trí của ta bị lu 

mờ, khiến cho lời nói và hành xử của ta thuộc về 

bản năng. 
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Do đó, lời nói không còn dễ thƣơng, và hành 

xử không còn tao nhã, cao thƣợng. Vì vậy, đức Phật 

dạy cho chúng ta phƣơng pháp nhiếp phục cơn giận 

ở nơi tâm ta. Nhờ nhiếp phục cơn giận và tâm ta 

yên lắng, ta sẽ làm chủ đƣợc ta, ta không đánh mất 

ta giữa cuộc sống này. 

Nếu ta mơ ƣớc bất cứ cái gì cũng đều thỏa 

mãn, thì điều đó không bao giờ xảy ra. Mình nói 

điều gì mà mọi ngƣời cũng đều làm theo mình một 

trăm phần trăm, điều ấy cũng không bao giờ xảy ra. 

Xin đại chúng đƣa bàn tay mình lên và hãy nhìn 

sâu vào bàn tay của mình, bàn tay của mình có làm 

cho mình nhƣ ý không, trong bàn tay không có ngón 

nào giống ngón nào cả phải không? 

Nhìn từ bàn tay, mình sẽ thấy trong cuộc đời sẽ 

không có chuyện nhƣ ý đến với mình, mà phần nhiều 

đến với mình toàn những chuyện bất nhƣ ý. 
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Mình nghĩ nhƣ vậy, thì tâm sân hận của mình 

sẽ lắng xuống và tâm bao dung độ lƣợng của mình 

sẽ trỗi lên. 

Giả sử bàn tay mà năm ngón đều bằng nhau, 

thì sẽ là bàn tay dị thƣờng. 

Nên, bàn tay không dị thƣờng là bàn tay trong 

đó không có ngón nào giống ngón nào cả. 

Mình hiểu nhƣ vậy, nên mình chấp nhận cuộc 

đời có nhiều thành phần, nhiều hoàn cảnh, nhiều 

điều kiện sai khác nhau v.v… Chấp nhận đƣợc sự 

khác biệt nhau để sống là một sự chấp nhận thông 

minh và chỉ có những ngƣời thông minh mới có khả 

năng chấp nhận nầy. 

Do đó, ngƣời ta đến với mình, dù là hình thức 

này hay hình thức khác, mình đều nhiếp phục đƣợc 

cơn sân hận của mình. Và chỉ khi nào mình có trí 

tuệ, mới nhiếp phục đƣợc cơn sân hận. Nếu không 

có trí tuệ, thì ta rất dễ bực bội, và sân hận khi thấy 

ngƣời khác không giống mình. 
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Cơn giận sẽ làm mất hạnh phúc và rút ngắn 

tuổi thọ của chúng ta, làm cho chúng ta sẽ bệnh 

hoạn và khổ đau. 

Sau đây là năm phƣơng pháp để chuyển hóa 

cơn sân hận: 

1- Khi một ngƣời có lời nói không dễ thƣơng, 

nhƣng hành động lại dễ thƣơng, thì ta hãy nhìn vào 

hành động dễ thƣơng của ngƣời ấy, mà không chú 

tâm vào lời nói không dễ thƣơng của ngƣời ấy, thì 

cơn giận trong ta từ từ lắng xuống. 

2- Khi một ngƣời có hành động dễ thƣơng, 

nhƣng lời nói lại không dễ thƣơng, thì chúng ta hãy 

nhìn vào hành động dễ thƣơng của ngƣời ấy, mà 

không chú tâm vào lời nói không dễ thƣơng của 

ngƣời ấy, thì cơn giận trong ta sẽ đƣợc nhiếp phục. 

3- Khi tiếp xúc với một ngƣời, mà lời nói 

không dễ thƣơng, hành động không dễ thƣơng, 

nhƣng tâm hồn của họ có chút ít dễ thƣơng, thì ta 
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hãy nhìn vào tâm hồn có chút ít dễ thƣơng của họ, 

lúc đó cơn giận trong ta sẽ đƣợc nhiếp phục. 

4- Khi tiếp xúc với một ngƣời mà lời nói không 

dễ thƣơng, hành động không dễ thƣơng, tâm hồn 

không dễ thƣơng, thì Phật dạy chúng ta nên khởi tâm 

từ bi đối với ngƣời đó. Ta hãy nghĩ, nếu một ngƣời 

mà lời nói, hành động và tâm hồn không có chút gì dễ 

thƣơng hết, thì đời sống của họ sẽ rơi vào đời sống 

khổ đau hoàn tòan, và họ đang đi vào chỗ tối tăm. 

Khi thấy một ngƣời nghèo nàn phƣớc đức và sắp rơi 

vào chỗ tối tăm, thì mình ghét họ làm gì nữa, mình 

nên thƣơng họ. Nhờ vậy, tâm sân hận của mình đƣợc 

lắng xuống. 

5- Đối với ngƣời vừa có lời nói dễ thƣơng, vừa 

có hành động dễ thƣơng, lại có cả tâm hồn dễ 

thƣơng. 

Trong trƣờng hợp này, mình không cần phải 

nhiếp phục cơn sân hận. Nhƣng có một lý do để làm 

tâm mình bất an. Đó là tâm ganh tỵ nơi mình. 
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Trƣớc ngƣời đó, mình nên khởi tâm tùy hỷ và kính 

trọng, mà không nên khởi tâm ganh tỵ. 

Hay trƣớc một ngƣời vừa có lời nói dễ thƣơng, 

vừa có hành động dễ thƣơng, lại có cả tâm hồn dễ 

thƣơng, mình lại sanh tâm mặc cảm, tủi hờn, làm 

cho mình không dám gần gũi, thân cận họ. Chính 

tâm mặc cảm nhƣ vậy cũng làm cho mình khổ đau. 

Khi những hạt giống mặc cảm, tủi hờn trỗi 

dậy, mình hãy nhiếp phục bằng cách nghĩ: 

May quá, trên cuộc đời này có những ngƣời 

thật dễ thƣơng nhƣ vậy, để ta có cơ hội nƣơng tựa, 

học hỏi, gần gũi. Do đó, tâm xấu nơi mình đƣợc 

lắng xuống. 

Trên đây là năm phƣơng pháp, mà đức Phật 

dạy cho chúng ta để nhiếp phục cơn sân hận. 

Khi ta nhiếp phục đƣợc cơn sân hận, thì ta sẽ 

có khuôn mặt tƣơi vui, dễ thƣơng, và  đẩy lùi đƣợc 

bệnh tật. Khi cơn giận trong ta nổi lên, thì huyết áp 

sẽ tăng lên, có thể dẫn đến đau bao tử, kiết lỵ, nhồi 
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máu cơ tim, đột quỵ v.v… Khi cơn giận trỗi lên sẽ 

gây ra cho ta nhiều thiệt hại và nguy hiểm. 

Do đó, muốn có tâm hồn yên lắng và hạnh 

phúc, thì ta phải nhiếp phục cơn sân hận nơi ta. 

Chúng ta không thể nào có hạnh phúc đƣợc, khi tâm 

ta đang sân hận. 

Và tâm sân hận cũng đi từ lòng tham của 

chúng ta. Ta tham, nhƣng không đƣợc, cơn giận 

liền khởi lên trong tâm ta. Cơn giận cũng có thể đi 

từ sự mù quáng của chúng ta. Chẳng hạn, ta thấy 

ngƣời khác làm ăn thành công do họ có những 

phƣơng pháp thích ứng, mà ta sanh tâm ganh tỵ. 

Tâm ganh tỵ đó, phát sinh từ nơi những hạt giống si 

mê nơi tâm ta. 

Tóm lại, khi ta nhiếp phục đƣợc tâm sân hận, 

thì ta sẽ có hạnh phúc và tuổi thọ đƣợc tăng trƣởng. 

Đệ tử Thu Cúc – Tâm Lý kính phiên tả 
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Pháp Thoại: 

XUÂN NHÂM THÌN 

TRONG NIỀM TIN TỰ TỊNH TÂM Ý 

 

Thế Của Rồng Vua 

Theo lịch số Phƣơng Đông, năm nay thời vận 

đến với chúng ta mang tên là Nhâm Thìn. Nhâm là 

thiên can thứ chín trong mƣời thiên can. Nhâm, 

trong âm dƣơng thì thuộc về Thái dƣơng và trong 

Ngũ hành, Nhâm thuộc về hành thủy. Nhâm mà 

chuyển dịch là thành vƣơng. Vƣơng là vua. Hành 

xử của vua, trên thì xuyên suốt đến thiên tào; dƣới 

thì hành xử xuyên suốt đến địa phủ và giữa là hành 

xử thuận hợp với muôn dân thiên hạ. Tai vua nghe 

và biết xuyên suốt cả trời đất và con ngƣời; miệng 

vua nói ra là xuyên suốt cả ba thời gian quá khứ, 

hiện tại và tƣơng lai, gọi là Thánh Vƣơng. 
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Thìn là chi thứ năm trong mƣời hai chi. Ở 

trong âm dƣơng, Thìn thuộc Thái dƣơng. Thìn là 

Rồng. Rồng thì có bốn khả năng – Tự do bay lƣợn ở 

trên không gian – Tự do lặn sâu ở dƣới nƣớc – Tự 

do đi lại ở trong đất liền –  Và tự do biến hóa bất cứ 

loài nào nếu nó muốn. So với muôn thú, thì tài năng 

của rồng là vƣợt hẳn hơn cả, vì thông minh và linh 

hoạt. Nên, Rồng là một linh vật tƣợng trƣng cho uy 

quyền. 

Vậy, năm Nhâm Thìn là năm hành xử của 

Rồng vua. Một sự hành xử đầy thông minh, linh 

hoạt và biến động không thể đo lƣờng. 

Nên, năm Nhâm Thìn là năm mà nhân duyên, 

quả báo đi tới với thế giới con ngƣời cũng giống 

nhƣ Rồng vua xuất hiện vậy. Nghĩa là sự thành bại, 

nên hƣ, đƣợc mất, thăng trầm xẩy ra cho thế giới 

chúng ta không một ai có thể lƣợng định trƣớc 

đƣợc. Nụ cƣời và tiếng khóc của con ngƣời năm 

nay cứ chập chồng thay nhau liên tục. Vì sao? Vì 
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vua Rồng thông minh mà tâm khí và hành xử bất 

thƣờng vậy! Bất thƣờng cũng đem lại nhiều lợi ích 

cho chúng ta mà cũng đem lại nhiều bất lợi cho 

chúng ta không thể diễn tả hết. 

 

Tâm Là Tác Nhân 

 

Ở nơi Long cung, vua Rồng Ta kiết la, đã từng 

hỏi đức Phật rằng: “Do đâu mà các loài thủy tộc 

hình tƣớng không có loài nào giống loài nào?”. Đức 

Phật dạy: “Tất cả chúng sanh do tƣ tƣởng ở nơi tâm 

khởi lên khác nhau, khiến tạo nghiệp khác nhau, 

nên dẫn đến hình tƣớng quả báo của các loài cũng 

khác nhau”. 

Tƣ tƣởng ác, tác nghiệp ác, tạo nên hình tƣớng 

xấu ác. Tƣ tƣởng thiện, tác nghiệp thiện, tạo nên hình 

tƣớng đẹp. Tƣ tƣởng xấu ác, tạo tác thành nghiệp bất 

thiện, dẫn sinh quả báo khổ ƣu, thất vọng. Tƣ tƣởng 
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lành mạnh, tác thành thiện nghiệp, dẫn sinh quả báo 

hỷ lạc, hạnh phúc, yên vui. 

Cũng vậy, tƣ tƣởng xuân, tác nghiệp xuân, tạo 

nên nhân duyên quả báo mùa xuân. Ta muốn có 

mùa xuân mà ta không có tâm hồn xuân, tƣ tƣởng 

xuân, hành động xuân, thì mùa xuân đến khi nào 

mới trở thành hiện thực đối với chúng ta! 

Nên, ta muốn có mùa xuân trong đời sống của 

ta, thì ta phải nắm lấy tâm ý để thực tập. Tâm ý 

thánh thiện sẽ tạo nên mùa xuân thánh thiện cho 

chúng ta. Tâm ý thấp kém sẽ tạo nên cho ta một 

mùa xuân đau khổ, một cuộc sống nghèo hèn. Tâm 

ý rộn ràng sẽ tạo nên đời sống rộn ràng cho chúng 

ta. Tâm an tịnh sẽ tạo nên cho ta một đời sống an 

bình. Đời sống của ta chính là tâm ý của ta. Tâm ý 

của ta nhƣ thế nào, thì đời sống của ta sẽ xẩy ra 

đúng nhƣ tâm ý của ta vậy. 

Ta muốn có mùa xuân Tịnh độ, thì ta phải biết 

nắm lấy tâm ý thanh tịnh của ta để sống và hành 
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động. Tâm ý an tịnh sẽ cho ta mùa xuân thanh bình, 

an lạc. Tâm là tác nhân của mọi vấn đề. 

 

Tự Tịnh Tâm Ý 

 

Tự tịnh tâm ý là tháo gỡ phiền não ra khỏi tâm 

mình. Tâm ta vốn rộng lớn và sáng suốt, nhƣng do 

phiền não bám vào, khiến cho tầm nhìn của ta bị 

hạn chế; khiến cho cái nghe của ta bị chƣớng ngại, 

không xuyên suốt; khiến cho những suy nghĩ của ta 

chỉ là những tƣ duy phiến diện, một chiều; khiến 

cho mọi lời nói của ta thiếu phẩm chất khoan hòa, 

độ lƣợng và khiến cho mọi hành sử của ta, chẳng 

khác nào ngƣời bị thƣơng tật một nửa tay chân. 

Nên, mùa xuân không bao giờ có mặt với 

những ngƣời tâm ý đầy phiền não. Biết vậy, nên ta 

cần phải thực tập “tự tịnh tâm ý”, để mùa xuân 

thực sự có mặt ngay trong tâm ta và ngay trong đời 

sống của ta. 
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Tâm ta không thanh tịnh, ta không có chất 

xuân cho đời ta và ta không có chất xuân để hiến 

tặng cho những ngƣời ta thƣơng yêu. 

Vì vậy, ta phải tự tịnh tâm ý trƣớc khi nói và 

làm, để mùa xuân và sự an lạc luôn luôn cùng ta 

hiện hữu. 

 

Buông Xả Tự Ngã 

 

Ngã chỉ là những ý niệm mà hoàn toàn không có 

thật thể. Ngã do vô minh tạo thành, do vọng tƣởng 

khởi động và nuôi lớn những hạt giống phiền não 

tham, sân, si, kiêu mạn nơi tâm ta. 

Nên, sự chấp ngã càng lớn, thì lòng ích kỷ nơi 

ta càng nhiều; sự chấp ngã càng lớn, thì lòng kiêu 

mạn nơi tâm ta càng lắm; sự chấp ngã nơi tâm ta 

càng sâu, thì sự sân hận nơi tâm ta càng bén nhạy 

và dễ bộc phát; sự chấp ngã nơi tâm ta càng kiên cố, 

thì chất liệu phân biệt, kỳ thị, tà kiến và mù quáng 



Thích Thái Hòa 122 

nơi tâm ta càng mãnh liệt; và càng chấp ngã bao 

nhiêu, thì đời sống của ta càng mất hết tự do bấy 

nhiêu. Tính chấp ngã nơi ta đã đẩy ta đi mãi, đi hoài 

trong biển cả khổ đau của sinh tử không có giới 

hạn. 

Vì vậy, ta phải thực tập buông bỏ mọi ý tƣởng về 

“tự ngã”, thì các loại phiền não tham, sân, si, kiêu mạn, 

mù quáng, tự nó rơi rụng, để tâm ta sáng lên, tạo thành 

mùa xuân đích thật cho  ta và ta có thể đem tâm xuân 

mà hiến tặng cho mọi ngƣời. 

 

Nuôi Lớn Chất Liệu Từ Bi Hỷ Xả 

 

Ta chỉ có thể chuyển hóa phiền não, khi tâm ta 

có Từ Bi và Hỷ Xả. Từ là tình thƣơng không ích kỷ; 

Từ là tình thƣơng vắng mặt của tham, sân, si, kiêu 

mạn, mù quáng. Thƣơng nhƣ vậy, có khả năng ôm 

ấp phiền não để chuyển hóa, khiến mọi thứ phiền 

não ấy nhẹ và yếu dần ở trong tâm ta và không còn 
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có khả năng chi phối và điều động tâm thức ta đi về 

hƣớng tiêu cực. 

Bi là hành động theo phẩm chất của từ hay của 

thƣơng. Từ bao nhiêu là có bi bấy nhiêu; và bi bao 

nhiêu là có từ bấy nhiêu. Từ và bi nhƣ vậy, tạo nên 

sự quân bình của tâm, khiến cho tâm an trú vững 

chãi ở trung đạo, không bị nghiêng về một phía để 

hành sử của ta không bị thiên lệch không bị dẫn đến 

gãy đổ. 

Từ là ôm ấp phiền não nơi tâm ta, khiến cho 

phiền não không còn có sự tự do hoạt động trên mặt 

ý thức của ta; và bi là khả năng chuyển hóa phiền 

não do từ ôm ấp, khiến phiền não tiếp cận dần với 

ánh sáng của nội tâm hay là năng lƣợng của tâm 

tỉnh giác. Chính năng lƣợng của tâm tỉnh giác nầy 

làm thay đổi và chuyển hóa phiền não nơi tâm. 

Ví nhƣ gà mẹ xòe đôi cánh ôm ấp quả trứng, 

và năng lực hay sức ấm từ nơi sự ôm ấp ấy phát 

sinh, khiến cho bao nhiêu yêu tố trong lòng trứng 
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đều đƣợc chuyển hóa thành con gà và đến một lúc 

gà tự mổ vỡ vỏ trứng để thoát ra. 

Cũng vậy, lòng từ của ta ôm ấp phiền não, và do 

năng lực hay sức mạnh ôm ấp phiền não của lòng từ 

ấy, làm cho năng lƣợng của lòng bi phát sinh hay năng 

lƣợng của ý thức tỉnh giác phát khởi nơi tâm ta, khiến 

cho phiền não tự đốt cháy và đốt cháy cả võ trứng vô 

minh ở nơi tâm ta. Bấy giờ mùa xuân hay ánh sáng 

thiều quang nơi tâm ta tự tỏa sáng và soi chiếu khiến ta 

an lạc.. 

Hỷ là niềm vui. Niềm vui do từ và bi đem lại, 

gọi là hỷ. Vui là vì nơi tâm ta, nhân và quả của khổ 

đau sinh tử không còn. Nhân của sinh tử là vô minh, 

phiền não và quả của sanh tử là sanh già bệnh chết. 

Nhân của sinh tử chấm dứt, quả của sinh tử đã đƣợc 

chuyển hóa, từ đó niềm vui sinh khởi. Niềm vui ấy 

gọi là hỷ. Hỷ sinh khởi từ tâm từ bi, hỷ ấy tạo thành 

mùa xuân chân thật cho ta. 
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Xả là giải thoát hay tự do. Tâm không bị phiền 

não trói buộc gọi là xả. Nghĩa là sau khi các loại 

phiền não nơi tâm bị đứt rã và đốt cháy bởi chất liệu 

từ và bi, nên tâm hoàn toàn có tự do đối với sắc uẩn, 

thọ uẩn, tƣởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tâm có 

chất liệu giải thoát hoàn toàn đối với Khổ đế và Tập 

đế; bấy giờ ta đi trên Thánh đạo mà không mắc kẹt ở 

nơi Đạo, thƣờng trú ở nơi Niết bàn, nhƣng không 

thấy có Niết bàn ngoài tâm tịch diệt. Nên, sống với 

tâm xả là sống với tâm rỗng lặng, với tâm tịch diệt 

hoàn toàn đối với Khổ và Tập. Xả chính là Vô Trú 

Xứ Niết Bàn. 

Nuôi lớn bốn chất liệu Từ, Bi, Hỷ, Xả nơi tâm ta 

mỗi ngày, là mỗi ngày ta có khả năng chế tác ra mùa 

xuân và thế giới Tịnh độ đích thực cho ta. 
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Tinh Thần Hộ Pháp Và Hộ Quốc 

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Vô thƣợng 

giác. Chứng đạt địa vị giác ngộ nầy là do Ngài 

chiêm nghiệm pháp, thực hành pháp và tự thân giác 

ngộ pháp, rồi từ nơi pháp giác ngộ, Ngài đem lại 

mùa xuân cho hết thảy muôn loài. 

Trƣớc khi trở thành Bậc giác ngộ, Ngài đã trải 

qua vô lƣợng kiếp thực hành hạnh Từ Bi Hỷ Xả. 

Trong kinh ghi lại cho ta biết rằng: Cách đây 

91 kiếp về trƣớc, đức Phật Thích Ca khi hành Bồ tát 

đạo, lên núi hái thuốc để phục vụ cho Ngoại Đạo 

Tiên Nhân, thấy đức Phật Phất Sa ngồi trong hang 

đá nhập Hỏa định phóng quang. Bấy giờ Ngài chắp 

tay bảy ngày đêm, mắt nhìn Phật Phất Sa không hề 

nhấp nháy, rồi làm bài kệ tán dƣơng đức Phật Phất 

Sa rằng: 

“Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 

Thập phương thế giới diệc vô tỷ 
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Thế gian sở hữu ngã tận kiến 

Nhất thiết vô hữu như Phật giả”. 

Nghĩa là: 

“Trên trời dưới đất không ai bằng Phật 

Mười phương thế giới không ai sánh bằng 

Bao nhiêu người, con đã gặp trong đời 

Tất cả không ai có thể nào so sánh”. 

Nhƣ vậy, ta thấy rằng, đức Phật Thích Ca đã trải 

qua vô lƣợng kiếp, vì đạo Bồ đề mà Ngài đã thực 

hành hạnh Từ Bi Hỷ Xả, để chặt đứt và tháo gỡ 

những phiền não ra khỏi tâm mình. Cảm đức  hạnh 

của đức Phật Phất Sa, nhiếp tâm và đốt cháy phiền 

não bằng chất liệu Từ Bi Hỷ Xả ở trong đại định Hỏa 

quang tam muội, mà bấy giờ đức Phật Thích Ca đứng 

hầu bảy ngày đêm mắt không hề nhấp nháy và làm 

bài kệ ca ngợi hết lòng. 

Không có Từ Bi, ngƣời tu sẽ không có khả 

năng nhiếp phục và đốt cháy phiền não nơi tâm 

mình, khiến cho tâm đức không thể tỏa sáng, và 
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không thể giúp tâm trở lại với tự tánh vô nhiễm của 

chính nó. Và nếu không có tâm Từ Bi, thì ta không 

biết lấy gì để nhiếp phục và cảm hóa muôn loài. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, 

trải qua tuần thứ ba, thì Đại Long Vƣơng tên là 

Kala đã đến đảnh lễ đức Thế Tôn mà thƣa: 

“Bạch đức Thế Tôn! Cung điện nầy của con, 

xưa con đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, các 

Ngài Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, và Ca 

Diếp, vì thương con nên đã thọ nhận và các Ngài 

đều đã có an trú ở trong cung điện nầy. Nay đức 

Thế Tôn là vị thứ tư, xin Ngài hãy thọ nhận sự cúng 

dường cung điện của con, để cho con đầy đủ công 

đức từ bốn đức Phật”. 

Bấy giờ, đức Phật hoan hỷ thọ nhận cung điện 

của Đại Long Vƣơng Kala. 

Tuần thứ tƣ, đức Phật ngự ở trong cung điện 

của Đại Long Vƣơng Kala bảy ngày, để cảm nhận 

niềm vui do chất liệu Từ Bi Hỷ Xả đem lại. 
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Sau đó, Ngài xuất định và gọi Đại Long 

Vƣơng Kala đến bên cạnh truyền trao Ba pháp Tự 

quy và Năm giới. Đại Long Vƣơng Kala là vị thọ 

Tam quy, Ngũ giới làm Ƣu bà tắc đầu tiên của các 

loài súc sanh trong thế gian. 

Bấy giờ, cũng có một Long Vƣơng tên 

Mucalinda (Mục Chơn Lân Đà), hƣớng tới đức Thế 

Tôn đảnh lễ và thƣa: 

“Bạch đức Thế Tôn! Cung điện nầy là của con, 

xưa con đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, các 

Ngài Cưu Lâu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, và Ca 

Diếp đã vì thương con, mà thọ nhận và đều có an 

trú ở trong cung điện nầy. 

Nay, đức Thế Tôn là vị thứ tư, xin Ngài hãy 

thọ nhận sự cúng dường cung điện của con, để con 

có đầy đủ công đức và có lợi ích lớn từ bốn đức Thế 

Tôn”. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời. 
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Sau khi đức Thế Tôn nhận cung điện của Long 

Vƣơng Mucalinda xong, vào tuần thứ năm sau khi 

thành đạo, Ngài ngự ở trong cung điện nầy, nhập 

định bất động bảy ngày. 

Trong bảy ngày Ngài nhập định, trời đất, sấm 

sét, giông bão nổi lên liên tục. Bấy giờ Long Vƣơng 

Mucalinda (Mục Chơn Lân Đà) từ cung điện hiện 

ra, dùng đại thân quấn bảy vòng che thân của đức 

Phật và bảy cái đầu làm thành cái lọng che trên đầu 

của đức Phật. 

Sau bảy ngày trời đất trở lại yên lắng, Long 

Vƣơng thâu thân trở lại, và hiện ra một chàng thiếu 

niên Bà la môn đến trƣớc đức Phật chắp tay và 

bạch: 

“Bạch đức Thế Tôn! Con không sợ Như Lai bị 

quấy nhiễu, con chỉ sợ rét lạnh, nước mưa, bụi bặm, 

muỗi mòng xúc chạm lên thân thể của Như Lai, nên 

con hiện thân thể bảy đầu để hộ trì Như Lai đó 

thôi”. 
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Nhân đó, đức Thế Tôn nói bài kệ: 

“Lặng yên, biết đủ vui tối thượng 

Biết đủ nhìn sâu hết thảy pháp 

Thế gian an lạc không não hại 

Chúng sanh không hại đều an lạc”. 

 

“Người được an lạc ở trong đời 

Hết thảy tham dục đều xa lìa 

Bản tâm kiêu ngạo đều buông sạch 

An lạc nào hơn an lạc nầy”. 

 

“Bao nhiêu dục lạc ở trong đời 

Bon chen cho lắm cũng hoàn không 

Hạnh phúc đây đó đem so sánh 

Mười sáu phần không bằng một ty đâu”.
15

 

                                              

15
 Phật Bản Hạnh Tập Kinh 31 -32, tr796 – 805, Đại Chính 3. 
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Sau khi nói kệ xong, đức Phật đã trao pháp 

Tam Tự quy và Ngũ giới cho Long Vƣơng 

Mucalinda. 

Tâm an tịnh và Từ bi hoàn toàn của Phật đã 

tạo nên phẩm chất giác ngộ của Ngài một cách hoàn 

hảo. Tâm giác ngộ ấy của Ngài đã nhiếp phục mọi 

ngƣời và mọi loài một cách tự nhiên. Vua Trần 

Nhân Tông đã cảm nhận tâm đức ấy, nên Vua đã 

từng phát biểu “ Đức Bụt Từ bi mong nhiều kiếp 

nguyền cho thân cận”.
16

 

Bởi vậy, thời vận năm nay đến với chúng ta là 

Nhâm Thìn, nghĩa là năm của Rồng vua xuất hiện. 

Chúng ta phải biết nỗ lực tu tập Tự Tịnh Tâm Ý 

bằng chất liệu của Từ Bi Hỷ Xả để chuyển hóa 

phiền não nơi tự tâm, tạo ra sự an lạc cho bản thân 

và mùa xuân cho cuộc đời. 

                                              

16
 Trần Nhân Tông – Cƣ Trần Lạc Đạo Phú – Hội Thứ Năm. 
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Mỗi Tăng Ni Phật tử chúng ta là mỗi vị hộ 

pháp. Chúng ta hãy dùng pháp Từ Bi Hỷ Xả để hộ 

tâm, hộ thân và hộ đời. 

Tâm yên, thì thân vững, tâm động thì thân 

loạn. Tâm yên thì nhà yên, tâm động thì nhà loạn. 

Tâm dân yên thì nƣớc yên, tâm dân loạn thì nƣớc 

mất, nhà tan. Nên, ta hộ pháp chính là hộ quốc an 

dân vậy. 

Quốc không đƣợc chánh pháp bảo hộ, thì 

ngƣời dân sẽ bị khốn cùng, mà ngƣời lãnh đạo quốc 

gia tự mình rƣớc lấy tai họa và ân hận muôn đời. 

Nên, ngày xƣa vua A dục của Ấn độ đã dùng Chánh 

pháp để an dân mà quốc gia thịnh trị; Thánh đức 

Thái tử của Nhật bản dùng chánh pháp an dân mà 

Nhật bản cƣờng thạnh một thời; các vua Tùy 

Đƣờng của Trung quốc; Lý Trần của Việt Nam; cho 

đến triều vua Vatthagàmani Abhaya của Tích Lan, 

vua Narapatisithu của triều đại Pagan, và vua 

Bodawpaya của Miến Điện đều an dân, trị quốc trên 
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nền tảng Phật pháp mà đất nƣớc phát triển vững 

bền, và ngay cả Hiến pháp Thái Lan cũng ghi rằng: 

“nhân dân được quyền tự do tín ngưỡng, nhưng 

đấng Quốc Vương bắt buộc phải là tín ngưỡng Phật 

giáo…”. Nhờ các vị quốc vƣơng của các quốc gia 

ấy, biết hộ trì chánh pháp mà đất nƣớc của họ đã có 

những thời kỳ thịnh trị huy hoàng. 

Nên, năm nầy là năm của Rồng vua, mọi 

ngƣời ai biết lấy chánh pháp Từ Bi để hộ thân thì 

thân yên, hộ nhà thì nhà vững, hộ quốc thì thiên hạ 

thái bình, nhân dân an lạc. Nếu làm trái với Tự 

Tịnh Tâm Ý; với Pháp Từ Bi, thì đúng năm Rồng 

vua nầy, thế giới sẽ có biến đổi không lƣờng, tai 

họa sẽ xảy ra mà không một ai có thể nào lƣờng 

nổi! 

(Chùa Phƣớc Duyên – Huế - Đầu Xuân Nhâm 

Thìn  - 2012). 
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DANH HIỆU VÀ BẢN NGUYỆN 

CỦA PHẬT A DI ĐÀ 

CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA 

 

Duyên Kỳ Ngộ 

Thƣa hội chúng! 

Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, 

tức là ngày 11 tháng 12 năm 2011, tại giảng đƣờng 

Bồ Đề Tâm - 68 Phạm Huy Thông, Thủ Đô – Hà 

Nội. Chúng ta có duyên đến với nhau trong đạo 

tràng này để mừng ngày Khánh Đản của Đức Phật 

A Di Đà, vị giáo chủ thế giới Tịnh Độ phƣơng Tây, 

để thắp sáng giới đức, định đức và tuệ đức của 

chính mình, khiến cho chính bản thân mình có sự 

an lạc, hạnh phúc ngay đời nầy và có khả năng tạo 

nên hạnh phúc an lạc cho cả tƣơng lai chúng ta. 

Chúng ta đem hạnh an lạc có đƣợc từ sự thực 

tập của chúng ta để hiến tặng cho những ngƣời thân 
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yêu của chúng ta đã qua đời, sớm xả bỏ cảnh giới u 

tối, sanh về cảnh giới Tịnh Độ và những ngƣời thân 

yêu chúng ta đang còn sống, dù đang ở chân trời 

góc bể nào, cũng đƣợc yên vui, hạnh phúc, phát 

khởi tín tâm tu tập hƣớng thƣợng, hƣớng thiện, 

nhằm thăng hoa cuộc sống cho đến vô cùng, vô tận. 

Trong ý nghĩa kỳ ngộ tuyệt vời đó, tôi xin chia 

sẻ cùng đại chúng bài pháp thoại hôm nay: Danh 

hiệu và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà cho thời 

đại chúng ta. 

Ta Biết Đức Phật A Di Đà Từ Đức Phật Bổn 

Sƣ 

Thƣa hội chúng! 

Đức Phật A di đà là ai? Do đâu mà chúng ta 

biết đƣợc Đức Phật A di đà thuộc thế giới bản 

nguyện? 

Nếu không có Đức Phật Thích ca mâu ni ra đời 

giáo hóa chúng sinh nơi cõi Ta bà nầy, thì ai chỉ cho 
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chúng ta biết đƣợc cảnh giới Tây Phƣơng Tịnh Độ, 

do Đức Phật A di đà làm giáo chủ? 

Nếu không có chƣ Tổ truyền thừa, ghi chép 

lại, giữ gìn những lời trung thực của Đức Phật 

Thích ca mâu ni nói về Đức Phật A di đà, để 

chuyển đến cho chúng ta ngày nay, thì chúng ta 

không dễ gì biết đƣợc Đức Phật A di đà ở Phƣơng 

Tây, để có ngày Khánh đản hôm nay. 

Vì vậy, chúng ta biết đƣợc Đức Phật A di đà, 

biết đƣợc danh hiệu của Ngài và ý nghĩa ấy, biết 

đƣợc bản nguyện của Ngài, chính nhờ lòng đại bi 

của Đức Phật Thích ca mâu ni đối với chúng ta. 

Những gì Đức Phật Thích ca mâu ni nói về 

Đức Phật A di đà, đã đƣợc ghi lại trong kinh Bi 

Hoa,
17

 Kinh Vô Lƣợng Thọ,
18

 Kinh Vô Lƣợng 

                                              

17
 Bi Hoa Kinh, Thập Quyển, Đàm Vô sấm, dịch, Bắc Lƣơng, tr 167, Đại 

Chính 3.  
18

 Vô Lƣợng Thọ Kinh, Nhị Quyển, Khƣơng Tăng Khải dịch, Tào Ngụy, 

tr 265, Đại Chính 12.  
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Thanh Tịnh Bình Đẳng,
19

 Tiểu Phẩm
20

 và Đại Phẩm 

A Di Đà 
21

… và nhiều kinh luận khác. 

Việc chúng ta tổ chức ngày lễ Khánh đản của 

Đức Phật A di đà hôm nay là chúng ta biết ơn một 

cách sâu sắc về Ngài và đồng thời chúng ta cũng 

biết ơn sâu sắc về Đức Phật Thích ca mâu ni, vị bổn 

sƣ giáo chủ thế giới Ta bà của chúng ta đang cùng 

có mặt. Chúng ta biết ơn sâu sắc lịch Đại Tổ sƣ 

truyền thừa cho chúng ta. 

Chúng ta biết ơn một cách sâu sắc Đức Phật A 

di đà đã trải qua vô lƣợng kiếp tu hành, phát bốn 

mƣơi tám đại nguyện để cấu trúc nên thế giới Tịnh 

độ phƣơng Tây và Ngài đã thành Bậc Vô Thƣợng 

Chánh giác, giáo chủ cõi Tây phƣơng Tịnh độ. Ấy 

là một thế giới Tịnh độ Trang nghiêm để chúng ta 

                                              

19
 Vô Lƣợng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Tứ Quyển, Chi Lâu Ca 

Sấm dịch, Hậu Hán, tr 279, Đại Chính 12.  
20

 Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Nhất Quyển, Cƣu Ma La Thập dịch, Diêu 

Tần,  tr 346, Đại Chính 12.  
21

 Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, Nhị Quyển,  Vƣơng Nhật Hƣu, Giáo 

Tập, Tống, tr  327,Đại Chính 12.  
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phát khởi niềm tin thanh tịnh và phát nguyện sanh 

về thế giới Tịnh độ ấy. 

Thƣa hội chúng! 

Theo lời dạy của Đức Phật Thích ca mâu ni, 

cách đây 10 đại kiếp, có đại kiếp tên Thiện trì, nƣớc 

tên Tán đề lam, bấy giờ có vua Vô tránh niệm ra 

đời, trị vì đất nƣớc, đồng thời có Bảo hải là quan 

đại thần của vua Vô tránh niệm, vị Đại thần nầy có 

ngƣời con tên Bảo tạng, cực kỳ thông minh, đủ 32 

tƣớng tốt. 

Lớn lên Bảo tạng ý thức đƣợc thế gian vô 

thƣờng, các pháp do sự tƣơng quan sinh khởi, bao 

nhiêu chúng sanh đang đau khổ, chìm đắm trong 

giàu sang, vinh nhục hƣ huyễn của cõi đời. Từ đó 

Bảo tạng phát tâm xuất gia và đã trở thành bậc Vô 

Thƣợng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lúc bấy giờ, vua 

Vô tránh niệm muốn mời Ngài Bảo tạng đến vƣơng 

cung giảng pháp để học đạo, cúng dƣờng cầu phƣớc 

báo cõi trời, cõi ngƣời, nhƣng đƣợc đại thần Bảo hải 
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khuyên vua, nên cầu thỉnh đức Phật Bảo tạng dạy 

cho pháp thù thắng, pháp không còn sinh diệt, không 

còn khổ đau. 

Vua Vô tránh niệm đồng ý và đã thỉnh cầu 

Đức Phật Bảo tạng đến cung vua chỉ dạy cho pháp 

tu. 

Đức Phật Bảo tạng nhập định, dùng năng lƣợng 

thấy vô số thế giới: Có thế giới trang nghiêm, có thế 

giới không trang nghiêm, có thế giới của chƣ Phật 

giáo hóa, thì chƣ thiên, nhân loại đều đƣợc thanh 

tịnh, nhƣng cũng có thế giới đầy dẫy khổ đau, nhƣ 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 

Từ đó vua Vô tránh niệm phát mƣời đại 

nguyện (theo kinh Bi Hoa ghi lại), nguyện nào cũng 

độ đời, chỉ dạy cách thăng hoa cuộc sống cho chúng 

sanh, trong đó có đại nguyện thứ nhất, Ngài nguyện 

rằng: “Khi tôi thành Phật, trong thế giới của tôi 

không có các đƣờng xấu ác, nhƣ địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sinh; khi tôi thành Phật thế giới của tôi, chúng 
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sinh ở đó vĩnh viễn không còn bị thối đọa nơi cảnh 

giới thấp kém, thân tƣớng của họ đều đẹp đẽ, trang 

nghiêm… Ngài phát khởi mƣời đại nguyện xong lại 

bảo rằng : “Nếu đại nguyện của tôi không thành, tôi 

không bao giờ nhận lấy địa vị giác ngộ cho chính 

mình”. 

Sau khi vua Vô tránh niệm phát nguyện trƣớc 

Nhƣ Lai nhƣ thế rồi, trời đất rung động và vua Vô 

tránh niệm thƣa với đức Bảo tạng Nhƣ Lai rằng: 

“Xin Ngài dùng năng lƣợng của Ngài, khiến cho 

chƣ Phật mƣời phƣơng gia trì chứng minh cho con 

về sự phát nguyện ấy‟‟. 

Bấy giờ, chƣ Phật mƣời phƣơng đồng tán 

dƣơng hỗ trợ những đại nguyện của vua Vô tránh 

niệm và đức Bảo tạng Nhƣ Lai thọ ký xác nhận cho 

vua Vô tránh niệm phát Bồ đề tâm, tu học nhƣ thế 

đến khi thành tựu đạo quả Vô Thƣợng Bồ Đề, có 

danh hiệu là Phật A di đà, làm giáo chủ Tây phƣơng 

Tịnh độ. Và trong kinh Vô Lƣợng Thọ cũng có dạy 
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rằng, tiền thân của đức Phật A di đà là một vị vua, 

sau giác ngộ, nhƣờng ngôi cho em, xuất gia học 

đạo, làm Tỳ Kheo Pháp tạng đã phát 48 đại nguyện, 

trƣớc Đức Phật Thế tự tại vƣơng, nguyện nào của 

Ngài cũng từ hạnh độ sinh mà phát khởi và đem lại 

sự lợi ích cho mọi ngƣời, mọi loài Ngài nói rằng:  

“Nếu lời nguyện con không thành, thì con không 

bao giờ nhận lấy ngôi Vô Thƣợng Chánh Giác”. 

Vì vậy, đức Nhƣ lai thế tự tại vƣơng đã thọ ký 

và xác nhận trong tƣơng lai, Tỳ Kheo Pháp tạng sẽ 

thành Phật với danh hiệu A di đà, thế giới thành tựu 

là thế giới Tịnh độ phƣơng tây. 

Tại sao Đức Phật Thích ca mâu ni nói đƣợc 

điều đó? Vì Ngài đã tu chứng đạt Túc Mạng Minh, 

biết đƣợc bản thân mình một đời, hai đời, ba đời 

cho đến vô lƣợng đời kiếp về trƣớc, mình đã từng 

sinh ra trong cõi nƣớc nhƣ thế, kinh thành nhƣ thế, 

phụ thân, mẫu hậu và dòng họ nhƣ thế, vô lƣợng 

kiếp về sau mình cũng sẽ sinh vào cõi nƣớc nhƣ thế, 
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kinh thành nhƣ thế, phụ thân, mẫu hậu nhƣ thế, xuất 

gia nhƣ thế, thành đạo nhƣ thế, giáo hóa nhƣ thế, 

tăng đoàn nhƣ thế... Vô lƣợng kiếp về trƣớc những 

ngƣời đang đối diện với mình, nhân nào, duyên nào, 

nghiệp nào, họ đã tạo ra nhƣ thế nào, quả báo nhƣ 

thế nào, Ngài đều biết hết. Nhờ thành tựu Túc mạng 

minh mà đức Phật Thích Ca có trí tuệ hiểu biết 

xuyên suốt mọi không gian, xuyên suốt mọi thời 

gian, hiểu rõ nhân quả ba đời và mƣời phƣơng. 

Những gì chúng ta biết đƣợc hôm nay, chính 

nhờ ân đức giáo hóa của Đức Phật Thích ca mâu ni, 

ở nơi cõi Ta bà nầy, nên chúng ta gọi Ngài là vị 

Bổn sƣ của chúng ta. 

Từ đó, trong Phật giáo có hai ngày Khánh đản 

trọng đại: Ngày Khánh đản đức Phật Thích ca mâu 

ni, mọi phật tử trên thế giới, không kể hệ phái, tông 

phái nào cũng đều lấy ngày đó làm ngày lễ Đản 

sanh của Bổn sƣ mình. Đó là ngày rằm tháng tƣ âm 

lịch. 
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Ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày Khánh đản 

đức Phật A di đà là ngày mà những phật tử tu theo 

Tịnh độ tông, lấy đó làm nét đặc thù cho Tông phái 

mình, vị Bổn sƣ của Tịnh độ tông là đức Phật A di đà. 

 

Ý Nghĩa Danh Hiệu 

Của Đức Phật A Di Đà 

 

Thƣa hội chúng! 

A di đà có nghĩa là gì? 

Trong đại nguyện thứ mƣời bảy của đức Phật 

A di đà, khi còn hành Bồ tát đạo Ngài nguyện rằng: 

“Khi tôi thành Phật, mƣời phƣơng chƣ Phật nghe 

danh hiệu tôi đều hoan hỷ tán dƣơng”.
22

 

Nhƣ vậy, trong danh hiệu Phật A di đà có đầy 

đủ phẩm chất giác ngộ, bản hạnh và bản nguyện với 

                                              

22
 Đại Nguyện 17, Vô Lƣợng Thọ Kinh, Khƣơng Tăng Khải dịch, Tào 

Ngụy,  tr  268a, Đại Chính 12.  
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chƣ Phật mƣời phƣơng. 

Nên, A di đà, có nghĩa là Vô lƣợng quang, 

nghĩa là ánh sáng vô lƣợng, ánh sáng không bị bất 

cứ thứ gì có thể đối ngại, ánh sáng thƣờng trực, soi 

suốt nhân quả nghiệp báo của hết thảy chúng sanh 

trong mƣời phƣơng. Vô lƣợng quang là hóa thân 

của Phật A di đà. 

A di đà cũng có nghĩa là Vô lƣợng thọ, nghĩa 

là thọ mạng vô lƣợng. Khi tu tập đoạn trừ hết thảy 

lậu hoặc, viên mãn hết thảy thiện pháp vô lậu, có 

đầy đủ y báo, chánh báo trang nghiêm, thọ mạng vô 

lƣợng. Nên, Vô lƣợng thọ là báo thân trang nghiêm 

của Phật A di đà. 

A di đà cũng có nghĩa là Vô lƣợng thanh tịnh 

bình đẳng, nghĩa là bản tánh thanh tịnh bình đẳng 

vô lƣợng, có mặt cùng khắp trong mọi không gian 

và trong mọi thời gian, nên Vô lƣợng thọ thanh tịnh 

bình đẳng là pháp thân thanh tịnh bất sanh diệt của 

Phật A di đà. 
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Vì vậy, ở thế giới Tịnh độ của đức Phật A di 

đà, thọ mạng của chƣ thiên, loài ngƣời cũng nhƣ 

các Thánh giả Thanh văn, Bồ tát ở nơi đó, mạng 

sống thời gian không thể tính hết. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Một ngày một đêm 

nơi thế giới đức Phật A di đà bằng một kiếp nơi thế 

giới Ta bà cõi của đức Phật Thích Ca giáo hóa”.
23

 

Và kiếp thì có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp.  

Kiếp các Kinh Luận giải thích về thời gian có nhiều 

thuyết khác nhau. Theo luận  Đại tỳ bà sa 135, luận 

Du già sƣ địa 1, và kinh Ƣu bà tắc giới 7, thì kiếp 

gồm có, tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. 

Theo số học Phật giáo: 

Tiểu kiếp          =           16.000.000 năm 

Trung kiếp        =           20 tiểu kiếp 

Đại kiếp            =           80 trung kiếp 

                                              

23
  Thọ Lƣợng Phẩm -  quyển 45, Hoa Nghiêm Kinh  80,  Đƣờng, Thật 

Xoa Nan Đà dịch,  tr  241a, Đại Chính 10. 
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Do đó, 100 tuổi nơi thế giới Ta bà nầy, đối với 

Tịnh độ tây phƣơng không có nghĩa gì. 

A di đà cũng có nghĩa là vô lƣợng công đức. 

Để có đƣợc ánh sáng vô lƣợng; để có đƣợc thọ 

mạng vô lƣợng; để thành tựu đƣợc thanh tịnh pháp 

thân và cảm nên đƣợc thế giới Tịnh độ trang 

nghiêm, đức Phật A di đà đã phát Tâm bồ đề, hành 

Bồ tát đạo trải qua vô lƣợng kiếp, chứ đâu phải một 

sáng, một chiều, một đời, hai đời mà có đƣợc nhƣ 

thế. 

Ngài phát Tâm bồ đề, hành Bồ tát đạo, không 

phải cho chính Ngài, mà Ngài phát Tâm bồ đề, hành 

Bồ tát đạo là vì thƣơng chúng sanh, sinh ra từ các 

cảnh giới đều đau khổ. 

- Có loài chúng sanh sinh ra từ thai, có khổ 

đau riêng của loài sinh ra từ thai. 

- Có loài chúng sanh sinh ra từ trứng, có khổ 

đau riêng của loài sinh ra từ trứng. 
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- Có loài chúng sanh sinh ra từ ẩm thấp, có 

khổ đau riêng của loài sinh ra từ ẩm thấp. 

- Có loài chúng sanh sinh ra từ sự biến hóa, có 

khổ đau riêng của loài sinh ra từ sự biến hóa. 

Nỗi khổ của hết thảy các loài chúng sanh, sinh 

rồi diệt, diệt rồi lại sinh, trôi lăn trong vòng quay sinh 

tử, luân hồi không biết khi nào chấm dứt. 

Mỗi ngƣời chúng ta, muốn biết sinh mệnh của 

mình đã sinh ra nơi thế giới nầy nhƣ thế nào, thì lấy 

quả đất nghiền nát ra thành tro bụi, rồi đếm hết số 

tro bụi đó, và cứ một hạt bụi là một kiếp, thì chúng 

ta đã đến đây nhiều lần hơn số bụi của quả đất nầy 

nghiền nát nhƣ thế! 

Vì vậy, ở đâu cũng có thân thể của ta, chạm 

đến chỗ nào cũng chạm đến thân thể ta. Cứ thế, 

chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi không biết 

bao nhiêu số kiếp mà tính đếm. Khi thì chúng ta 

sinh ra cõi trời; khi thì chúng ta sinh ra ở cõi ngƣời; 

khi thì chúng ta sinh ra ở cõi a tu la; khi thì chúng ta 
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sinh ra ở cõi địa ngục; khi thì chúng ta sinh ra ở cõi 

ngạ quỷ; khi thì chúng ta sinh ra ở loài súc sinh, 

chúng ta thay hình đổi dạng liên tục không biết bao 

nhiêu số lƣợng mà kể. Ngay trong một ngày mà tâm 

niệm chúng ta thăng trầm không biết bao nhiêu là 

cảnh giới và ngay trong một đời ngƣời, chúng ta tạo 

nghiệp và thọ quả không biết bao nhiêu là lƣợng số. 

Cứ thế mà các chủng loại chúng sanh vào ra 

sinh tử, tạo nhân thọ quả không thể nào tính hết số 

lƣợng. Đức Phật A di đà khi hành Bồ tát đạo, Ngài 

thấy nỗi khổ đau của chúng sinh là vô lƣợng. 

Không những vậy, chúng sanh còn do vô minh, mẹ 

ăn thịt con, cha ăn thịt con, con ăn thịt mẹ, vợ ăn 

thịt chồng, chồng ăn thịt vợ, anh em ăn thịt nhau và 

cũng chính mình ăn thịt của mình nữa. Cứ nhƣ thế 

mà tạo oan nghiệp, đời nầy sang kiếp khác. Chú 

mèo, chú chó, chú gà, chú vịt, chú trâu, chú bò, chú 

ngựa… là ai? Chúng đã từng là thân nhân của ta, 

chứ không ai khác. Nhƣng, vì chúng do vô minh tạo 
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thành nghiệp ác, nên nhận lấy quả báo khổ đau của 

loài súc sanh. Hoặc những chú súc sanh đó, trƣớc 

đó làm thân ngƣời đã từng làm cho mình khổ đau, 

đã từng giết hại mình để ăn thịt, bây giờ mấy chú ấy 

đọa làm thân súc sinh, để cho mình giết lại mấy chú 

ấy, lấy thịt mấy chú ấy mà ăn. 

Với tuệ giác, các vị Bồ tát thấy rõ vấn đề, nên 

từ nơi Tâm bồ đề, các Ngài phát khởi đại nguyện từ 

bi, tu tập, chỉ rõ con đƣờng thoát ly sinh tử cho 

chúng sanh. 

Vì vậy, đức Phật A di đà, khi phát Bồ đề tâm, 

hành Bồ tát đạo, làm những công việc rất khó làm, 

Ngài mới thành tựu vô lƣợng công đức. 

Ngài bỏ ngôi vua, ngôi thái tử, bỏ cƣơng vị đại 

gia, đem của cải phụng sự chúng sanh, thiết lập đạo 

tràng tu tập. Có ai đó, xin con mắt của Ngài để trị 

bệnh, Ngài cho ngay! Chúng ta có làm đƣợc không? 

Quý vị có làm đƣợc không? Riêng tôi, tôi chƣa làm 

đƣợc điều đó. Xin tiền tôi cho đƣợc, xin áo quần 
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cho đƣợc, xin con mắt thì hơi khó. Thế mà Ngài đã 

làm đƣợc cả, không từ chối bất cứ khó khăn nào, 

miễn chúng sanh đƣợc an lạc là Ngài đều thực hiện. 

Nhờ vậy, mà Ngài thành tựu công đức vô lƣợng. 

Nên, vô lƣợng công đức đã trở thành danh hiệu 

tuyệt vời của đức Phật A di đà. 

Trong vô lƣợng kiếp về trƣớc, nếu là ngƣời nữ, 

khi phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, Ngài đã bị 

chồng bạc đãi, gây khó khăn, nhƣng không vì thế, 

mà Ngài hất hủi chồng, vẫn một lòng, một dạ chung 

thủy với chồng và thƣơng chồng hơn nữa, vì sao? 

Vì bấy giờ Ngài đang thực hành hạnh nhẫn nhục Ba 

la mật, nhờ vậy, mà Ngài đã thành tựu vô lƣợng 

công đức. 

Nhiều lần Ngài đã từng làm ngƣời đàn ông biết 

phát Bồ đề tâm tu tập, bị vợ bạc đãi, hất hủi, nhƣng 

không vì thế, mà Ngài mất đi tính chung thủy của 

ngƣời chồng đối với vợ, không những vậy mà còn 

thƣơng vợ nhiều hơn nữa, nhờ thực hành nhẫn nhục 
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và từ bi nhƣ vậy, nên Ngài thành tựu vô lƣợng công 

đức. 

Vô lƣợng kiếp về trƣớc, khi hành Bồ tát đạo, 

Ngài đã từng làm ngƣời dâu trong gia đình có mẹ 

chồng khắc nghiệt, nhƣng Ngài không than thở, 

không trách móc, vẫn vui vẻ, biết duyên nợ của 

mình, hoan hỷ trả nợ và thƣơng ngƣời mẹ chồng 

hơn nữa, nhờ thực hành nhẫn nhục và từ bi nhƣ vậy, 

nên Ngài thành tựu vô lƣợng công đức. 

Vô lƣợng kiếp về trƣớc, khi hành Bồ tát đạo, 

Ngài đã từng làm ngƣời con có hiếu đối với cha mẹ, 

dù cha mẹ sống không dễ thƣơng, cha mẹ hất hủi 

bạc đãi con cái, nhƣng Ngài vẫn làm ngƣời con chí 

hiếu, phụng sự cha mẹ không biết mỏi mệt, nhờ 

thực hành nhẫn nhục và từ bi nhƣ vậy, nên Ngài 

thành tựu vô lƣợng công đức. 

Vô lƣợng kiếp về trƣớc, khi hành Bồ tát đạo, 

Ngài đã từng làm cha mẹ dễ thƣơng đối với con cái 

không dễ thƣơng, con cái bất hiếu, bỏ đói và bạc đãi 
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cha mẹ, nói lời không dễ thƣơng với cha mẹ, nhƣng 

Ngài không hề khởi tâm oán hờn con cái, thƣơng 

những đứa con bất hiếu của mình, vẫn ôm chúng 

vào lòng mình, không oán trách, nhờ thực hành 

nhẫn nhục và từ bi nhƣ vậy, nên Ngài thành tựu vô 

lƣợng công đức. 

Nhờ kham nhẫn, thực tập những hạnh khó làm 

nhƣ thế, mà Ngài thành tựu đƣợc công đức vô 

lƣợng. 

Cũng nhờ vậy, mà hôm nay chúng ta có đƣợc 

đức Phật A di đà, để trì niệm, có thế giới Tịnh độ 

phƣơng tây do Ngài giáo chủ để về và có đƣợc ngày 

kỷ niệm Khánh đản của Ngài để học hỏi và tu tập. 
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Thế Giới Nghiệp Lực 

Và Thế Giới Bản Nguyện 

 

Thƣa hội chúng! 

Danh hiệu đức Phật A di đà đƣợc hình thành 

từ bản nguyện của Ngài; thế giới Tịnh độ tây 

phƣơng cũng đƣợc hình thành từ bản nguyện của 

Ngài, nên thế giới của đức Phật A di đà là thế giới 

bản nguyện. 

Thế giới chúng ta đang cƣ trú đây là thế giới của 

nghiệp lực, thế giới hoàn toàn không có tự do, không 

có chủ quyền, bị trói buộc bởi nghiệp, chúng sanh 

đang sống một cách thụ động với sự trói buộc ấy. 

Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng, thế giới Ta bà 

là thế giới chúng ta đang cƣ trú đây là thế giới ngũ 

trƣợc, nghĩa là thế giới đầy năm sự dơ bẩn. Năm sự 

dơ bẩn ấy gồm: 
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1. Kiếp trƣợc:  Hiện tại thế giới Ta bà nầy đang 

đi vào thời kỳ của kiếp hoại. Kiếp hoại là kiếp thứ ba 

trong bốn kiếp. Bốn kiếp là kiếp thành, nghĩa là kiếp 

bƣớc đầu hình thành thế giới. Kiếp trụ là thời kỳ tồn 

tại của thế giới. Kiếp hoại là thời kỳ biến hoại và hủy 

diệt của thế giới. Kiếp không là kiếp sau khi thế giới 

đã bị hoại diệt hoàn toàn, ấy là thời kỳ trống không 

của thế giới. Hiện nay chúng ta đang sống vào thời 

kỳ của kiếp hoại, nên gọi là kiếp trƣợc. 

2. Kiến trƣợc: Sự hiểu biết dơ bẩn, nghĩa là sự 

thấy biết phiến diện, biết một khía cạnh, mà không 

phải là sự hiểu biết toàn diện. Do sự hiểu biết nhƣ 

thế, nên tạo ra sự đấu tranh, ngƣời đứng bên nầy chỉ 

trích ngƣời đứng bên kia; ngƣời đứng bên kia chỉ 

trích ngƣời đứng bên nầy. Cuối cùng cả hai, chỉ nhìn 

thấy vấn đề hay chân lý nửa vời, chính cái thấy ấy 

làm cho sự hiểu biết bị dơ bẩn, nên gọi là kiến trƣợc. 

3. Phiền não trƣợc: Phiền não làm cho tâm hồn 

của chúng sanh bị dơ bẩn, nên  gọi là phiền não trƣợc. 
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Tham sân si, kiêu mạn, chấp ngã là những thứ 

làm cho tâm hồn chúng sanh dơ bẩn. Những dơ bẩn 

thuộc vật lý, chúng ta có thể dùng xà phòng, hóa chất 

để tẩy sạch, nhƣng những sự dơ bẩn tâm hồn thì 

không thể dùng những chất liệu vật lý để tẩy rửa 

đƣợc, mà phải dùng nƣớc cam lồ lƣu xuất từ thiền 

định, trí tuệ và tâm từ bi để tẩy trừ. 

4. Mạng trƣợc: Chúng ta nuôi dƣỡng sinh 

mạng của chúng ta bằng những thủ thuật giết hại, 

trộm cắp, dối láo, bằng sinh mệnh tanh hôi của 

chúng sinh, bằng tà mạng, nên tâm chúng ta thành 

tâm cấu uế, thân thể sinh ra nhiều bệnh tật, mạng 

sống ngắn ngủi, nên gọi là mạng trƣợc. 

5. Chúng sanh trƣợc: Đó là sự đối xử giữa 

chúng sanh với nhau không dễ thƣơng, họ đối xử 

với nhau bằng ý thức hơn thua, bằng những xảo 

thuật tranh giành. Con cái không biết hiếu kính với 

cha mẹ, cha mẹ không thƣơng con cái, họ sống 
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không tin nhân quả tội phƣớc, mất căn bản đạo đức, 

nên gọi là chúng sanh trƣợc. 

Thế giới Ta bà này, đầy năm sự dơ bẩn nhƣ thế 

cũng do nghiệp lực của chúng sanh tạo ra, chứ 

không do ai khác; do nghiệp lực cá nhân và nghiệp 

lực cộng đồng tạo nên năm sự dơ bẩn đó. 

Trái lại, thế giới Tịnh độ của đức Phật A di đà, 

là thế giới bản nguyện, do khi còn bồ tát tu nhân, 

Ngài thấy đƣợc sự thật của khổ và nguyên nhân của 

khổ; Ngài thấy sự thật của diệt và con đƣờng dẫn 

đến diệt tận khổ đau, nên Ngài phát bồ đề tâm, phát 

khởi đại nguyện thực hành bồ tát đạo, để cứu độ 

chúng sanh. Vì vậy, chúng ta muốn về Tịnh độ, thì 

chúng ta cũng phải phát bồ đề tâm, phát khởi tín 

tâm thanh tịnh, hạnh nguyện tinh tấn, thì chúng ta 

mới về Tịnh độ tây phƣơng của Phật A di đà đƣợc. 

Chúng ta không thể về Tịnh độ bằng tâm nhu 

nhƣợc, tâm nhác nhớm, tâm ham danh lợi, tâm mua 

chuộc dua nịnh thần thánh, hối lộ thần linh. 



Thích Thái Hòa 158 

Nếu không có đủ chất liệu Tín, Hạnh, Nguyện 

thì chúng ta không thể về Tịnh độ đƣợc. 

Không về đó đƣợc, không phải là đức Phật A 

di đà không chấp nhận, mà chính bản thân chúng ta 

không đủ phƣớc đức, không đủ tín tâm và không đủ 

hạnh nguyện, nên không về đƣợc Tịnh độ đó thôi. 

Vì vậy, chúng ta tu tập là để chuyển hóa từ 

nghiệp lực sang nguyện lực, thay đổi những hạt 

giống xấu trong tâm thức của chúng ta thành hạt 

giống tốt, thì trƣớc sau gì chúng ta cũng về đƣợc 

với thế giới Tịnh độ của Phật A di đà. Về Tịnh độ là 

để chúng ta có cơ hội lấy lại đƣợc chủ quyền mà 

bao đời, bao kiếp, vì vô minh mà chúng ta đã đánh 

mất, do phiền não, do chấp ngã, do những chủng tử 

ấy nơi tâm chúng ta quá nhiều, nên chúng ta đánh 

mất chủ quyền của chính chúng ta. 

Nên, tu tập Tịnh độ không phải là chán khổ cầu 

vui, mà vì muốn chuyển hóa nghiệp lực thành nguyện 
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lực và thiết lập vƣơng quốc Tịnh độ cho chúng sanh 

cùng tu, cùng giải thoát giác ngộ. 

 

Danh Hiệu Và Bản Nguyện 

Phật A Di Đà Cho Thời Đại Chúng Ta 

 

Thƣa hội chúng! 

Thế thì danh hiệu và bản nguyện của đức Phật 

A di đà có thể giúp đƣợc gì cho thời đại chúng ta 

hôm nay? Và có thể giúp đƣợc gì cho con cháu 

chúng ta trong tƣơng lai? 

Thời đại chúng ta có cần ánh sáng để sống 

không? Rất cần phải không? Chúng ta rất cần ánh 

sáng để sống. Không có ánh sáng chúng ta không 

thể có đời sống văn minh. Nên, ánh sáng là khát 

vọng cho đời sống văn minh của tất cả chúng ta. 

Nhƣ vậy, danh hiệu Phật A di đà có đủ mọi 

tầm cỡ ánh sáng để đáp ứng mọi nguyện vọng văn 

minh cho chúng ta. Ánh sáng của Phật A di đà là vô 
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lƣợng, đó là một trong những ý nghĩa đặc trƣng 

danh hiệu của Phật A di đà. Danh hiệu nầy do Ngài 

phát khởi từ đại nguyện mƣời hai khi hành bồ tát 

đạo mà thành tựu. 

Có thời đại nào lại không cần ánh sáng! Cả 

con ngƣời và loài vật đều rất cần ánh sáng, ngay cả 

cây cỏ, hoa lá, cũng rất cần ánh sáng, nên Vô lƣợng 

quang hay A di đà phật là của tất cả chúng ta, là 

ƣớc vọng của tất cả mọi ngƣời; là khao khát của hết 

thảy chúng sanh, ngay cả loài hữu tình lẫn vô tình 

cũng vậy, cây cỏ cũng rất cần có Phật A di đà. Ngay 

trong cơ thể của chúng ta, mỗi tế bào đều có khả 

năng tiếp nhận ánh sáng, lƣu trữ năng lƣợng ánh 

sáng và phát ra ánh sáng. 

Nên, mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều có 

thể cộng thông đồng thời với Phật A di đà và đều là 

hóa thân của Phật A di đà. 

Cỏ cây, hoa lá tuy vô tình, những mỗi diệp lục 

tố của chúng đều có khả năng tiếp nhận ánh sáng, 
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lƣu trữ năng lƣợng ánh sáng và phát ra ánh sáng. 

Đời sống của chúng đều đƣợc nuôi dƣỡng bởi ánh 

sáng và chúng luôn luôn hƣớng tới ánh sáng để 

sống. 

Điều nầy không phải là tƣởng tƣợng hay 

cƣờng điệu, mà chúng ta có thể kiểm chứng, khi 

chúng ta để hai chậu hoa ở chỗ thiếu ánh sáng, 

chúng sẽ tự tìm ánh sáng để sống bằng cách vƣơn 

mình ra chỗ sáng một cách rất tự nhiên. Tuy nó 

không nói nhƣ con ngƣời chúng ta, nhƣng chúng đã 

nói theo cách nói của chúng bằng hoa lá. Nghĩa là 

hoa lá luôn luôn tự nó vƣơn mình hƣớng về phía 

ánh sáng mặt trời để sống. 

Không có ánh sáng nào bằng ánh sáng của đức 

Phật A di đà, vì sao? Vì ánh sáng ấy phát ra từ tâm 

bồ đề, từ tâm đại bi, từ tâm đại trí, tâm đại nguyện 

của Ngài và đó là ánh sáng chân thật. 

Nên, ánh sáng ấy không phải chỉ có thời đại 

quá khứ cần, mà hiện tại cũng cần và tƣơng lai 
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cũng cần. Chỉ có những ai thích sống trong bóng 

đêm hay thích hoạt động trong ánh đèn mờ, thì 

không thích ánh sáng của Phật A di đà và chỉ có 

những kẻ quá mông muội mới phủ nhận hệ thống 

ánh sáng ấy. 

Nói cách khác, hễ cần đến sự sống là cần ánh 

sáng; là cần sự có mặt của Phật A di đà hiện hữu 

cho chúng ta. 

Vì vậy, trong đời sống của chúng ta, không thể 

vắng mặt đức Phật A di đà trong bất cứ khoảnh 

khắc nào. Nếu khoảnh khắc nào đó, chúng ta vắng 

bóng đức Phật A di đà, là tức khắc chúng ta bị rơi 

vào bóng đêm của sự sống. 

Nếu là con ngƣời, có ai thích mình chỉ hiện 

hữu thời gian rất ngắn, rồi chìm đi đâu không ai 

biết, hay ai cũng thích sống lâu? Chúng ta nên biết 

rằng, thân chúng ta khi các duyên phân tán, tim 

ngƣng đập, hơi thở dừng lại, các đại chủng phân rã, 

tâm thức thoát ra, ta bảo tình trạng nhƣ vậy là chết, 
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nhƣng thật ra không có cái gì trong các yếu tố ấy 

chết cả. Các yếu tố ấy vẫn tiếp tục tồn tại dƣới 

nhiều dạng năng lƣợng khác nhau. Thân tồn tại 

dƣới những dạng năng lƣợng của thân và tâm tồn 

tại dƣới dạng năng lƣợng của tâm. Bấy giờ thân và 

tâm vẫn quan hệ và tồn tại với nhau dƣới dạng của 

năng lƣợng “ái thủ hữu”, liên hệ đến “ảnh tượng 

hay pháp ái” vận hành trong tâm thức, để tiếp tục 

trở thành một thân tâm mới do chính ái thủ tạo ra. 

Nếu thân tâm ấy đƣợc soi rọi bằng ánh sáng giác 

ngộ, ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của bản nguyện, ánh 

sáng của tự giác, tự nguyện thì thân tâm ấy sẽ sáng 

rực lên, hoàn toàn không bị chìm trong bóng đêm 

sinh tử mà trở thành bất tử, bất diệt, với mọi không 

gian, mọi thời gian. 

Chỉ vì chúng ta không nhận ra đƣợc ánh sáng 

của tự tâm, để giác ngộ tâm mình, nên chúng ta cứ 

đắm chìm và trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi bởi 

vô minh, hành hay ái thủ và hữu. 



Thích Thái Hòa 164 

Khi chúng ta nhận ra đƣợc tự tánh nơi tâm 

chúng ta vốn thanh tịnh, bình đẳng, sáng suốt, 

không sanh diệt, thì chính lúc đó, ta sẽ cùng sống 

với thọ mạng vô lƣợng của Phật A di đà. Nên, Thọ 

mạng vô lƣợng đã tạo nên chất liệu của Phật A di 

đà và chất liệu ấy mang ý nghĩa danh hiệu của Ngài. 

Nhƣ vậy, danh hiệu đức Phật A di đà có cần 

cho chúng ta không? Những lúc chúng ta nguyện 

rằng: Xin cho con được sống lâu, cho chồng hay vợ 

con được sống lâu, cho con cháu của con được 

sống lâu… Đó chính là lúc chúng ta đang sống với 

bản nguyện vô lượng thọ của đức Phật A di đà. 

Nên, sống lâu là khát vọng của hết thảy chúng 

sanh và khát vọng ấy đƣợc sinh ra từ bản nguyện 

của Phật A di đà; và cũng chính thế giới của bản 

nguyện ấy có khả năng đáp ứng những khát vọng 

sống lâu cho tất cả chúng ta và chúng sanh. 
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Hãy Nắm Lấy Cơ Hội 

 

Trong kinh, đức Phật Thích ca mâu ni đã nói 

cho chúng ta biết rằng, đến thời kỳ kiếp hoại, tuổi 

thọ của con ngƣời tối đa chỉ còn mƣời tuổi. Bấy 

giờ, con ngƣời năm, sáu tuổi đã có gia đình, bảy, 

tám tuổi đã có cháu nội, cháu ngoại. Vào thời kỳ ấy 

con ngƣời u mê lắm, chỉ biết hơn loài súc sinh chút 

xíu thôi à, nói trƣớc, quên sau. Bấy giờ kinh điển 

của Phật không ai biết tới, không ai có khả năng 

học thuộc. Lúc bấy giờ chúng sanh chỉ còn nhớ một 

danh hiệu duy nhất là danh hiệu đức Phật A di đà. 

Và lấy danh hiệu Phật A di đà là chiếc phao cứu vớt 

đƣợc chúng ta trầm luân ở thời kỳ bấy giờ. 

Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải biết 

nắm lấy cơ hội để tu học và thực tập niệm danh 

hiệu của đức Phật A di đà, để đánh thức và nuôi 

dƣỡng bản tâm mình. 
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Đức Phật Thích ca mâu ni đã dạy rằng, chúng 

sinh ở trong thế giới Ta bà nầy đến thời kỳ hoại diệt 

gần hết, ký ức của họ không còn minh mẫn, thì 

ngay cả một chữ Phật còn không nhớ hết và không 

nhớ nổi huống gì cả danh hiệu?! 

Do đó, chúng ta thấy rằng, danh hiệu Phật A di 

đà là một danh hiệu xuyên suốt cho mọi thời đại của 

chúng ta, dù chúng ta đang ở thời kỳ của chánh 

pháp, tƣợng pháp hay mạt pháp. 

Nếu chúng ta muốn sống nhƣ loài súc vật, thì 

không có gì để nói, để bàn nữa. Nhƣng, nếu chúng ta 

còn có ƣớc vọng bằng tƣ duy con ngƣời, thì niệm danh 

hiệu Phật A di đà là để dẫn lối đƣa đƣờng cho chúng ta 

đi tới đời sống văn minh, đời sống của ánh sáng trí tuệ 

là rất thích hợp cho mọi thời đại của chúng ta. 

Có nhiều hành giả tu tập Tịnh độ đã hiểu lầm 

rằng: Cứ lo lăng xăng với công việc đời thƣờng, đến 

lúc sắp lâm chung niệm mƣời danh hiệu đức Phật A 

di đà là đƣợc Ngài rƣớc về Tây phƣơng Tịnh độ. Suy 
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nghĩ nhƣ vậy, thật quá đơn giản. Thế giới của Phật A 

di đà là thế giới bản nguyện, những bậc lƣu trú ở thế 

giới ấy đều là những bậc có đầy đủ thiện căn nhân 

duyên, phúc đức đã đƣợc gieo trồng nhiều đời, còn 

chúng ta, phƣớc mỏng tội dày, luôn sống trong vọng 

niệm, thì chuyện về Tây phƣơng đâu có dễ dàng nhƣ 

thế! Và liệu đến khi sắp lâm chung, chúng ta có còn 

nhớ Phật mà niệm không, hay khi ấy là niệm theo vô 

minh chấp ngã? 

Tuy nhiên, trong đại nguyện thứ mƣời tám, 

đức Phật A di đà, khi hành bồ tát Ngài có phát khởi 

đại nguyện rằng: “Nếu khi Ngài thành Phật, chúng 

sanh trong mười phương thế giới muốn sanh về 

nước Ngài, khi lâm chung chỉ trì niệm danh hiệu 

của Ngài từ một niệm cho đến mười niệm, mà nhất 

tâm bất loạn, nếu không sanh về nước Ngài, thì 

Ngài không thành bậc Vô thượng Chánh giác”.
24

 

                                              

24
 Vô Lƣợng Thọ kinh, tr 268a, Đại Chính 12. 
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Nhƣng, chúng ta muốn có mƣời niệm danh 

hiệu Phật A di đà với tâm không loạn trong lúc lâm 

chung, thì chúng ta phải hết lòng thực tập niệm 

danh hiệu của Ngài ngay từ bây giờ cho thuần thục, 

qua đi đứng nằm ngồi, làm việc, nghĩa là không có 

lúc nào là không giữ lấy danh hiệu của Ngài ở nơi 

tâm, thì may ra khi lâm chung, chúng ta mới có 

đƣợc mƣời niệm ở trong nhất tâm bất loạn, để đƣợc 

vãng sanh. Còn nếu đợi đến lúc sắp sửa lâm chung 

mà niệm, thì một niệm còn không có, còn nói gì đến 

mƣời niệm! 

Tôi đã từng chứng kiến có những cặp vợ 

chồng sống với nhau cả đời rất dễ thƣơng, cha con, 

mẹ con cũng vậy, nhƣng lúc hấp hối sắp qua đời, kề 

bên tai hỏi anh có biết ai đây không? Em có biết ai 

đây không? Chịu luôn, không nhớ, không biết. Cha 

con, mẹ con cũng vậy, cha nằm đó, con đi về hỏi: 

Cha ơi! Con đây nầy, cha biết không? – Cha không 

trả lời, vì tâm thần bấy giờ hôn mê không nhớ, 
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không biết gì hết, nói chi danh hiệu Phật A di đà 

chƣa hề biết đến hay biết đến một cách cạn cợt hoặc 

nửa vời. 

Đức Phật vốn không hẹp hòi với bất cứ một ai, 

Ngài luôn đƣa cánh tay vàng của Ngài, để đón nhận 

chúng ta về với cảnh giới của Ngài. Nhƣng vì 

chúng ta thiếu phƣớc, nên không nhấc nổi bàn tay ta 

cho Ngài nắm lấy; vì kém phƣớc đức, nên tâm tƣ ta 

hôn muội, nên không trực tiếp nhận ra ánh sáng từ 

bi vô lƣợng của Ngài vốn tỏa sáng đang chiếu rọi 

lên trên thân tâm ta, để ta quay về nƣơng tựa mà 

vãng sanh. 

Muốn có đƣợc điều nầy là cả một vấn đề, nó 

không đơn giản chút nào, ta phải công phu tu tập 

miên mật, nhuần nhuyễn mới có thể lúc sắp lâm 

chung nhớ mà niệm danh hiệu Ngài, một niệm hoặc 

mƣời niệm. 

Nếu chúng ta, lúc sắp lâm chung, giữ đƣợc 

chánh niệm, thì có thể một niệm cũng vãng sanh, về 
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đƣợc thế giới Tịnh độ. Nhƣng, vì lúc đó tứ đại phân 

ly, thân đau nhức, tâm mê sảng, nên sợ hãi, hoảng hốt 

không nhớ danh hiệu Phật để niệm. Một niệm mà còn 

không thể, huống hồ gì mƣời niệm! 

Chúng ta phải niệm Phật ngay bây giờ. Chính 

tôi đây, ngày trƣớc kinh điển thuộc lòng rất nhiều, 

thế mà bây giờ cũng quên rất nhiều, e năm, mƣời 

năm nữa, khó mà nhớ, cả danh hiệu Phật cũng thế. 

Chúng ta phải thực tập ngay, gieo hạt giống 

niệm Phật vào trong tâm ta biến thành chủng tử 

thuần thục, thì mới khó quên, may ra lúc sắp lâm 

chung, tâm thức ta phát ra tiếng niệm Phật nhƣ phản 

xạ không điều kiện, thân ta phát ra ánh sáng do 

niệm Phật huân tập thuần thục rất tự nhiên. Chính 

năng lƣợng ấy, cọng với sự hộ niệm của chƣ Tăng, 

Ni, Đạo tràng, Đại chúng, mới may ra có kết quả, 

đẩy đƣợc tâm thức chúng ta trực hƣớng Tây phƣơng 

cực lạc. 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  171 

Chúng tôi xin nhắc đi, nhắc lại, đại chúng phải 

thực tập ngay bây giờ, để có vốn liếng, tƣ lƣơng, lúc 

sắp lâm chung may ra nhớ mà niệm danh hiệu đức 

Phật A di đà, tránh đọa vào đƣờng xấu ác. Niệm phật 

của ta là chánh nhân, ánh sáng của Phật A di đà 

phóng ra tiếp dẫn và hộ niệm của các bạn đồng tu là 

trợ duyên. Trong bốn mƣơi tám đại nguyện của đức 

Phật A di đà, nguyện mƣời tám là nhân niệm Phật, 

nguyện mƣời chín là duyên niệm Phật và nguyện hai 

mƣơi là quả niệm Phật.
25

 Nhân không có, duyên dù 

                                              

 
25

 Nguyện 18: Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mƣời 

phƣơng tin vui hết lòng, muốn sanh đến nƣớc tôi, chỉ niệm cho đến mƣời 

danh hiệu, nếu họ không vãng sanh, thì tôi không nhận lấy ngôi chánh 

giác. Ngoại trừ những ngƣời phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh 

pháp. 

Nguyện 19: Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mƣời phƣơng 

phát tâm bồ đề, thực hành các công đức, phát nguyện hết lòng muốn 

sanh về nƣớc tôi, đến khi họ lâm chung, bấy giờ khiến tôi và đại chúng 

không hiện ra vây quanh trƣớc mặt ngƣời ấy, thì tôi không nhận lấy 

ngôi chánh giác. 

     Nguyện 20: Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mƣời    

phƣơng nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ nƣớc tôi, gieo trồng những công 

đức căn bản, chí tâm hồi hƣớng, muốn sanh về nƣớc tôi, mà kết quả 

không toại ý, thì tôi không nhận lấy ngôi chánh giác.  – Vô Lƣợng Thọ 

Kinh, tr 268a, Đại Chính 12. 
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tốt đến mấy, quả vẫn không sinh khởi đƣợc, đây là 

điều mà bất cứ ai biết tu tập cũng điều phải biết! 

 

Ngày Khánh Đản Phật A Di Đà 

 

Thƣa hội chúng! 

Chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị về ý nghĩa 

nhân duyên có ngày Khánh Đản Đức Phật A di đà 

hôm nay: 

Ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày Khánh Đản 

Đức Phật A Di Đà, có nhân duyên từ đời Tống bên 

Trung Hoa, bấy giờ có Ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ 

(904 – 975), là một vị cao tăng, tu tập rất giỏi, Ngài 

thông tam tạng thấu suốt nghĩa lý thâm huyền cả 

Thiền và Tịnh. 

Ngài hành trì kinh Pháp Hoa và nhiều kinh 

khác. Về sau, Ngài chuyên tâm niệm danh hiệu Phật 

A di đà, cầu vãng sanh Tịnh Độ. 
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Lúc bấy giờ, ngƣời đời không ai biết Ngài là 

ai, chỉ biết Ngài nhƣ một tu sĩ bình thƣờng. 

Một hôm có Ngô Việt Vƣơng tìm đến thăm, 

hỏi ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ nhƣ thế nầy: 

“Kính bạch Hòa thƣợng, trong đời này có bậc 

chân tu nào không?”. 

Ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ trả lời rằng:  “Có 

Ngài Hạnh Tu là bậc chân tu, đức độ cao dày, hóa 

thân của đức Thanh Tịnh Nhƣ Lai đó”. 

Ngô Việt Vƣơng nghe xong, tìm đến Ngài 

Hạnh Tu thƣa lại rằng: Bạch Hòa thƣợng con đƣợc 

nghe Ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ nói rằng, Ngài là 

hóa thân của đức Thanh Tịnh Nhƣ Lai phải không? 

Ngài Hạnh Tu dạy rằng: “Ngài Vĩnh Minh - Diên 

Thọ khéo nói, làm gì có chuyện đó! Chính Vĩnh 

Minh - Diên Thọ là hóa thân của đức Phật A di đà 

đó!”. Nói xong, Ngài ngồi yên và tịch luôn. Trƣớc 

hình ảnh đó, Ngô Việt Vƣơng liền quay trở lại tìm 

Ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ để thƣa điều đó. Nhƣng 
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đến nơi, thì cũng thấy Ngài Vĩnh Minh - Diên Thọ 

ngồi tịch luôn cùng ngày, ánh sáng chói lòa. 

Từ đó, Tịnh độ tông lấy ngày 17 tháng 11 âm 

lịch, là ngày sinh của ngài Vĩnh Minh – Diên Thọ, 

vị Tổ thứ sáu của Tịnh Độ tông, làm ngày Khánh 

Đản của đức Phật A di đà và xem ngày ấy là ngày 

Khánh Đản vị Bổn Tôn của mình. Đó cũng là nét 

đặc thù của pháp môn Tịnh Độ.
26

 

Chúng tôi lại xin nhắc cùng đại chúng, nếu trong 

tâm mình, không có tín tâm với đức Phật A di đà, 

không có hạnh và không có nguyện với Tịnh Độ, 

không có tín tâm với Bồ đề tâm của chính mình, 

không có hạnh và không có nguyện nơi Bồ đề tâm 

mình, mà toàn chấp ngã, chấp nhân, thì không thể nào 

về đƣợc với Tịnh Độ và hiện tại không thể nào có yên 

                                              

26
 Liên Tông Lục Tổ Vĩnh Minh – Diên Thọ Đại Sƣ – Hòa Thƣợng 

Thích Thiền Tâm dịch. – Tịnh Độ Pháp Môn http://www.tinhdo.net 

Tham khảo thêm: Tống Cao Tăng Truyện 28, tr 887b, Đại Chính 50; 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 26, tr 421, Đại Chính 51.  Vãng Sanh Tập, 

tr 133b, Đại Chính 51. 
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vui hạnh phúc đƣợc. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy 

thiết lập quê hƣơng Tịnh Độ, bằng những chất liệu từ 

Tín, Hạnh, Nguyện ấy nơi bản tâm chúng ta và hành 

trì liên tục, thì việc vãng sanh Tịnh độ không phải là 

chuyện khó. 

Hạnh nguyện của đức Phật A di đà có đó, 

nhƣng do chúng ta không thiết lập, không tự 

nguyện, không nhớ nghĩ danh hiệu Ngài, nên khó 

gặp đƣợc Ngài. Và chính sự tự nguyện mới tạo ra 

hạnh phúc. Ví dụ: Quý vị đến đây nghe pháp bằng 

tâm tự nguyện, thì ngay lúc bắt đầu đi, quý vị đã 

thấy có hạnh phúc rồi và chính sự tự nguyện đó, 

giúp quý vị chú tâm, hết lòng lắng nghe, hạnh phúc 

an lạc tất sẽ có. 

Nhƣ vậy, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội để thực 

tập ngay. Sự có mặt của đức Phật A di đà cùng khắp 

năm châu bốn bể, không đâu là không có, nên ở đâu 

cũng có thể thực tập đƣợc. 
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Việt Nam có giáo lý Tịnh Độ cũng rất sớm. Ngài 

Đàm Hoằng từ Hoàng Long – Quảng Lăng khoảng 

thời Tống Vĩnh Sơ (420 - 422), đến Giao Chỉ ở chùa 

Tiên Sơn, nay là chùa Phật Tích, thuộc huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 25 cây số về 

hƣớng Đông bắc, theo Cao Tăng Truyện  và  Vãng 

Sanh Tịnh Độ Truyện, bấy giờ ở chùa này, ngài Đàm 

Hoằng chỉ tụng kinh Vô Lƣợng Thọ và Quán Kinh, 

ngài nói: “ Một thân muôn nối, chánh niệm khó giữ, có 

thể nƣơng vào chánh niệm, mới thấy A Di Đà”. 

Sau đó, vào năm 455.TL, ở núi nầy Ngài đã 

tiến hành hai cuộc tự thiêu, cuộc đầu bị học trò phát 

hiện, nên nguyện không thành, cuộc thứ hai ƣớc 

nguyện tự thiêu của Ngài mới thành. Với ƣớc 

nguyện tự thiêu, Ngài nói: “Xin bỏ thân nầy, mau 

gặp kim nhan, không còn ở trong ba cõi, để rơi vào 

các hữu”. 

Cũng theo các truyện nầy, sau khi Ngài Đàm 

Hoằng tự thiêu, ngay hôm sau dân làng thấy Ngài 
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thân vàng, sắc vàng, cỡi một con nai vàng đi về 

phía Tây rất gấp. Có ai hỏi thì không đáp. Có hỏi 

nữa, thì Ngài chỉ đƣa một tay chỉ về phía Tây mà 

thôi. Có ngƣời ép đuổi theo thì cách nhau càng xa, 

cuối cùng cũng không kịp.
27

 

Nhƣ vậy, trƣớc thời đại Lý Trần, giáo lý Tịnh 

Độ ở Việt Nam đã có, dân tộc Việt Nam vào bấy giờ 

đã biết chấp trì danh hiệu của Phật A di đà để  cầu 

vãng sanh Tịnh độ. Cấu trúc mỹ thuật đời Lý chịu 

ảnh hƣởng khá nhiều của Tịnh độ. 

Ở Ấn Độ sự có mặt của Tịnh độ tông rất sớm 

từ Ngài Long Thọ, Ngài Mã Minh, Ngài Vô Trƣớc, 

Ngài Thế Thân là những Đại luận sƣ uyên bác rất 

chú tâm đến Tịnh độ.
28

 Trung Hoa Tịnh Độ đã có 

mặt từ Phật Đồ Trừng (310 – 348); Đạo An (314 – 

                                              

27
 Huệ Hạo, Soạn, Cao Tăng Truyện 12, tr  405c, Đại Chính 50.  -  Giới 

Châu,  Tống, Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện,  Thƣợng. tr 112a, Đại Chính 

51.  
28

 Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Thánh giả Long Thọ tạo, Cƣu Ma La Thập 

dịch,  Thập thất quyển, Đại Chính 26. Thập Địa Kinh Luận, Thiên Thân 

Bồ Tát tạo, Thập nhị quyển, Bồ Đề Lƣu Chi, dịch. 
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385), Tuệ Viễn ( 334 – 416), thành lập Bạch Liên 

Xã liên kết các hàng Tăng sĩ và Cƣ sĩ trí thức của 

thời bấy giờ tu tập Tịnh Độ. Ở Nhật Bản vào thời 

Thánh Đức Thái Tử, thời đại của Nữ hoàng Suiko 

(Suy Cổ - 593 – 628) đã có tín ngƣỡng Phật A Di 

Đà, và đến Nguyên Tín (Genshin – 942 – 1017) và 

Pháp Nhiên (Hônen – 1133 – 1212), thì Tịnh Độ 

phát triển mạnh mẽ ở Nhật bản. 

Đặc biệt, Phật giáo Việt nam có Trúc Lâm 

Liên Tông, do Ngài Bạch Mai – Lân Giác ở chùa 

Bà Đá, Hà Nội thành lập khoảng thế kỷ 17. Tông 

phái nầy ảnh hƣởng từ Bạch Liên Tông, do ngài Từ 

Chiếu – Tử Nguyên đời Nam Tống ở Trung Hoa đề 

xƣớng, chủ trƣơng Thiền Tịnh một mối. Cho rằng: 

Giáo là mắt Phật; Thiền là tâm Phật, lấy việc niệm 

Phật A Di Đà làm công án Thiền, pháp tu thực tiễn 

là chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tông phái 

nầy thịnh hành ở  miền Bắc Việt nam nhƣ chùa 
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Hàm Long ở Bắc Ninh; chùa Nhật Quang ở Kiến 

An; chùa Liên Tông ở Hà Nội… 

Và Phật giáo Việt nam hiện nay đã kết hợp 

đƣợc cả bốn Tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, 

Mật Tông và Giáo Tông một cách nhuần nhuyễn 

vào trong đời sống tâm linh. Đó cũng là nét đặc thù 

của Phật giáo Việt nam. 

Thƣa hội chúng! 

Trong không khí trang nghiêm nầy, tại giảng 

đƣờng Bồ đề tâm, chúng tôi chia sẻ cùng đại chúng 

giáo lý phật giáo qua ý nghĩa và đại nguyện của đức 

Phật A di đà cho thời đại chúng ta, chúng tôi mong 

rằng, sau khi nghe xong, chúng ta áp dụng vào đời 

sống để đức Phật A di đà luôn có mặt với chúng ta, 

bất cứ nơi đâu và lúc nào. 

Vậy, quý vị hãy tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh 

có đƣợc của mình, mà thực tập, đừng để mất cơ hội. 
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Phƣơng Pháp Thực Nghiệm 

 

Tôi xin chia sẻ phƣơng pháp thực nghiệm của 

tôi, để quý vị có thể áp dụng đƣợc thì áp dụng, hoặc 

không, thì tùy điều kiện thực tế có đƣợc của quý vị, 

để quý vị thực tập nhƣ thế nào đó cho có kết quả tốt 

là đƣợc. 

Phƣơng pháp mà tôi thƣờng hành trì nhƣ sau: 

Thở vào tôi biết tôi đang thở vào; Thở ra tôi 

biết tôi đang thở ra; Thở vào chậm, tôi biết tôi đang 

thở vào chậm; Thở ra chậm, tôi biết tôi đang thở ra 

chậm. Chúng ta thực tập theo dõi hơi thở vào ra 

chậm nhƣ vậy với ý thức tỉnh giác khoảng mƣời 

lần, khiến tâm thanh tịnh. 

Sau đó, bắt đầu niệm thầm hay niệm ra tiếng 

Nam Mô A Di Đà Phật, có thể nhắm mắt lại hay chỉ 

mở 1/3, mắt nhìn vào sống mũi và nhiếp tâm an trú 

vào danh hiệu của Phật A di đà khoảng hai mƣơi 

phút hoặc nhiều hơn. 
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Sau khi tâm đã yên tịnh thuần nhất, lạc thọ tự 

sinh khởi, ta liền biết lạc thọ bắt đầu sinh khởi và có 

mặt trong thân tâm ta. 

Bấy giờ ta thỉnh cầu đức Phật A di đà đi thăm 

thân thể của ta, qua duy trì danh hiệu của Ngài với ý 

thức tỉnh giác, sáng trong và thuần khiết. 

Ta thỉnh cầu Ngài cùng với ý thức tỉnh giác, 

trong sáng của ta đi thăm từ trên đỉnh đầu, xuống hai 

mắt, lỗ mũi, hai tai, miệng, xuống dần toàn thân. Sau 

đó, mời Ngài cùng trở về nơi điểm tâm an trú hoặc ở 

đỉnh đầu, hoặc ở ấn đƣờng, hoặc ở chóp mũi… 

khoảng thời gian từ mƣời phút, hai mƣơi phút, ba 

mƣơi phút lâu mau là tùy ý chúng ta. 

Sau đó, chúng ta ngồi yên khởi ý buông bỏ 

thực tập, thả lỏng toàn thân, xoa hai bàn tay vào 

nhau cho ấm, đƣa lên xoa đỉnh đầu, xoa mặt, xoa 

gáy, xoa hai vai, xoa thắt lƣng vùng hai quả thận, 

xoa hai chân, xoa hai bàn chân, các ngón chân, ngồi 

thƣ dãn vài phút, đứng dậy từ từ, đi thong thả quanh 



Thích Thái Hòa 182 

phòng ba vòng, không niệm gì hết. Cơ thể trở lại 

bình thƣờng, thân tâm đƣợc phục hồi nhẹ nhàng, 

sau đó chúng ta tiếp tục công việc bình thƣờng của 

chúng ta. 

Đó là khoảnh khắc, chúng ta thực tập làm 

Phật, cứ nhƣ thế hằng ngày ta nuôi tâm và thân ở 

trong tịnh niệm, thì chắc chắn tƣơng lai chúng ta 

cũng sẽ thành Phật và cảnh Tịnh độ của Phật sẽ 

hiện ra cho ta. 

Xin chúc Đại chúng thực tập thành công. 

 

(Đệ tử Nhuận Bảo Châu thành kính phiên tả. 

Tác giả hiệu đính, chú thích và có bổ sung). 
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SÁU PHÁP MÔN MẦU NHIỆM 

 

Sáu pháp môn mầu nhiệm, Hán gọi là Lục diệu 

pháp môn.
29

 Nghĩa sáu phƣơng pháp thực tập thiền 

quán, giúp ta đi vào cửa ngõ của định và tuệ, cửa 

ngõ giải thoát hay Niết bàn. 

- Sổ tức môn: 

Đây là pháp môn nhiếp phục phiền não nơi 

tâm, hay các vọng niệm nơi tâm bằng cách đếm 

hơi thở. Thở vào và ra thong thả, rồi bắt đầu đếm 

hơi thở từ một đến mƣời và ngƣợc lại từ mƣời 

xuống một với ý thức rõ ràng không lầm lẫn. Ta có 

thể đếm từ một đến mƣời và từ mƣời xuống một 

nhiều lần. Nhờ vậy, những phiền não hay vọng 

niệm sinh khởi nơi tâm đều đƣợc nhiếp phục, khiến 

tâm ta đƣợc định tĩnh, sáng trong không còn bị 

phiền não khuất che. 

                                              

29
 Trí Khải thuyết, Tùy, Lục Diệu Pháp Môn, tr 549, Đại Chính 46. 



Thích Thái Hòa 184 

-   Tùy tức môn: 

Đây là pháp môn theo dõi hơi thở vào và ra, 

dài và ngắn, nhanh chậm, sâu cạn. Nghĩa là ý thức 

của ta bám lấy và theo dõi hơi thở vào ra, dài ngắn, 

nhanh chậm, sâu cạn một cách đơn thuần. Nhờ vậy, 

những phiền não hay vọng niệm nơi tâm ta lắng 

xuống, khiến tâm ta định tĩnh sáng trong không còn 

bị phiền não khuất che. 

-   Chỉ môn: 

Chỉ, tiếng Phạn gọi là śamatha, Hán phiên âm 

là xa ma tha. Đây là pháp môn buông bỏ và dừng 

lại. Nghĩa là ý thức không bám sát và theo dõi hơi 

thở nữa, mà dừng lại và đồng nhất với tâm tĩnh 

lặng, các phiền não hay các vọng niệm trên tâm 

hoàn toàn ngƣng lắng, không còn làm cho tâm thức 

lay động, khiến tâm ta ở vào trạng thái, ngƣng lắng, 

an tịnh của thiền định. 
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-   Quán môn: 

Quán, tiếng Phạn gọi là vipaśyanā và Pāli là 

vipassāna, Hán phiên âm là tỳ bà xá na. Quán là 

nhìn sâu vào đối tƣợng để thấy rõ bản chất, hay tác 

nhân, tác duyên của chúng. 

Nên, chỉ là ý thức dừng lại ở nơi đối tƣợng và 

quán là nhìn sâu vào đối tƣợng để thấy rõ bản chất và 

nhân duyên sinh khởi của chúng để chuyển hóa.  Chỉ 

là ôm lấy phiền não, hay gom phiền não lại ở một 

điểm và quán là thắp sáng ý thức rọi vào nơi khối 

phiền não đã gom lại ấy, khiến cho phiền não tự  

chuyển hóa dần, phiền não càng chuyển hóa thì tâm 

minh giác càng hiện ra. 

Chỉ là tâm tự lắng yên và quán là từ nơi tâm 

lắng yên mà tự chiếu dụng. Chỉ ví nhƣ nƣớc trong, 

gƣơng sáng; quán là từ nơi nƣớc trong, gƣơng sáng 

ảnh tƣợng của muôn vật hiện ra. Nên, chỉ và quán 

tuy là hai pháp môn, nhƣng đồng nhất một thể tính 

tịch chiếu. 
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Ở trong Tam vô lậu học, chỉ thuộc về giới và 

định, còn quán thuộc về tuệ. Và đối với Ngũ căn, 

Ngũ lực trong ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo, tín căn – 

tín lực; tấn căn – tấn lực; niệm căn – niệm lực; định 

căn – định lực liên hệ đến chỉ và tuệ căn – tuệ lực 

liên hệ đến quán. 

Do đó, chỉ và quán thƣờng hỗ trợ và tƣơng 

dung nhất thể với nhau trong một pháp hành. 

- Hoàn môn: 

Đây là phƣơng pháp thiền quán phản chiếu lại 

tâm. Dùng trí quán quay nhìn lại nơi tâm ta để thấy 

cái gì nơi tâm ta tạo ra sự quán chiếu. Từ đó nhận ra 

tâm thể không có tự ngã. Nghĩa là thấy tâm rỗng 

lặng không có chủ thể nào tạo ra sự quán chiếu. 

Chủ thể vốn hƣ ngụy, do tƣởng giả lập mà hoàn 

toàn không có thật chất, khiến mọi ngã tƣởng hiện 

khởi nơi tâm tự lắng yên, các pháp vô lậu, giải thoát 

nơi tâm tự chiếu sáng. Tâm sáng trong, vì do sự 

chấp ngã không còn, chứ không có chủ thể nào làm 
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cho tâm sáng lên cả. Nên, hoàn môn là pháp thiền 

quán phản chiếu lại tâm, để thấy rõ bản thể của tâm 

vốn rỗng lặng, không có ngã thể, không có tự tánh. 

Nhờ vậy mà trí tuệ vô lậu giải thoát phát sinh. 

-Tịnh môn: 

Phƣơng pháp lắng yên, tâm ở vào trạng thái 

hoàn toàn thanh tịnh. Nghĩa là tâm không còn bất 

cứ tác ý vọng tƣởng nào đối với các hình thái của 

ngã. Nhờ vậy, các loại phiền não chƣớng và sở tri 

chƣớng nơi tâm tự lắng yên, các mê lầm do tƣ duy 

hoàn toàn dứt bặt, bản tính chân thật của tâm hiện 

ra một cách tự nhiên và trí tuệ vô lậu từ nơi tâm 

chân thật tự tỏa sáng. 

Nếu thực tập sáu pháp môn nầy thuần thục, 

thâm diệu, ta có thể thành tựu đƣợc giới định tuệ. 

Và cũng từ nơi giới định tuệ mà đạt tới cứu cánh 

Niết bàn của chƣ Phật. 
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MƢỜI SÁU PHÁP QUÁN NIỆM HƠI THỞ 

 

Mƣời sáu pháp nầy đƣợc đức Phật dạy ở trong 

kinh Anapanasatisutta thuộc kinh Tạng Pāli, kinh số 

118, thuộc Majjhima Nikāya và Nhập tức, xuất tức 

niệm kinh ở Tạp A hàm, Hán tạng, Đại chính 2. 

Mƣời sáu pháp quán niệm hơi thở nhƣ sau: 

1- Thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở 

vào một hơi dài; Thở ra một hơi dài, ta biết rõ ràng, 

ta đang thở ra một hơi dài. 

2- Thở vào một hơi ngắn, ta biết ta đang thở 

vào một hơi ngắn; Thở ra một hơi ngắn, ta biết rõ 

ràng, ta đang thở ra một hơi ngắn. 

3- Ta thở vào và có ý thức toàn thân; Ta thở 

ra và có ý thức toàn thân. Ta ý thức rõ ràng, ta đang 

thiền tập nhƣ thế. 

4- Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an 

tịnh; Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. 
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Ta ý thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

5- Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui; 

Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Ta ý thức rõ 

ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

6- Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc; Ta 

đang thở ra và cảm thấy an lạc. Ta ý thức rõ ràng, ta 

đang thiền tập nhƣ thế. 

7- Ta đang thở vào và có ý thức về những 

hoạt động tâm ý trong ta; Ta đang thở ra và có ý 

thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta ý thức 

rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

8- Ta đang thở vào và làm cho những hoạt 

động tâm ý trong ta đƣợc an tịnh; Ta đang thở ra và 

làm cho những hoạt động tâm ý trong ta đƣợc an tịnh. 

Ta ý thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

9- Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta; 

Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Ta ý thức 

rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 
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10- Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta an 

lạc; ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta an lạc. Ta ý 

thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

11- Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào 

định; Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. 

Ta ý thức rõ ràng, ta đang thực tập nhƣ thế. 

12- Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý 

đƣợc giải thoát; Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý 

đƣợc giải thoát. Ta ý thức rõ ràng, ta đang thiền tập 

nhƣ thế. 

13- Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô 

thƣờng của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu 

tính vô thƣờng của vạn pháp. Ta ý thức rõ ràng, ta 

đang thiền tập nhƣ thế. 

14- Ta thở vào và đang quán chiếu tính ly 

tham của ta đối với vạn pháp. Ta thở ra và đang 

quán chiếu tính ly tham của ta đối với vạn pháp. Ta 

ý thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 
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15- Ta thở vào và đang quán chiếu về tính 

không sinh diệt nơi vạn pháp. Ta thở ra và đang 

quán chiếu về tính không sinh diệt ở nơi vạn pháp. 

Ta ý thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

16- Ta thở vào và đang quán chiếu về sự xả ly. 

Ta đang thở ra và đang quán chiếu về sự xả ly. Ta ý 

thức rõ ràng, ta đang thiền tập nhƣ thế. 

Mƣời sáu pháp thiền tập nầy, nếu đƣợc ta thực 

tập liên tục sẽ đem lại cho ta những thành quả rất 

lớn, đó là giải thoát và trí tuệ. 
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MƢỜI SÁU PHÁP QUÁN NIỆM 

TRONG TỨ NIỆM XỨ 

 

Mƣời sáu pháp thiền tập nầy liên hệ đến pháp 

bốn lãnh vực quán niệm hay Tứ niệm xứ nhƣ sau: 

Ta thực tập từ phƣơng pháp một đến phƣơng 

pháp bốn viên mãn, thì ta sẽ thành tựu về pháp hành 

Thân niệm xứ ở trong Tứ niệm xứ. Nghĩa là thành 

tựu niệm thân nơi thân, qua các động tác đi đứng 

nằm ngồi, co duỗi, thở vào, thở ra… khiến ta biết 

tình trạng đúng nhƣ chính nó, tâm ta vƣợt ra khỏi hai 

cực đoan là say đắm hay chán ghét đối với cuộc đời. 

Ta thực tập từ phƣơng pháp năm đến phƣơng 

pháp tám viên mãn, thì ta sẽ thành tựu pháp hành về 

Thọ niệm xứ ở trong Tứ niệm xứ. Nghĩa là thành 

tựu quán niệm các cảm thọ, ở nơi các cảm thọ khổ, 

lạc, hỷ, ƣu hay không phải ở trạng thái khổ, lạc, hỷ 

ƣu, đúng nhƣ tình trạng của chính nó, thì tâm ta 
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vƣợt ra khỏi hai cực đoan là say đắm hay chán ghét 

đối với cuộc đời. 

Ta thực tập từ phƣơng pháp chín đến phƣơng 

pháp mƣời hai viên mãn, thì ta sẽ thành tựu pháp 

hành về Tâm niệm xứ ở trong Tứ niệm xứ. Nghĩa là 

thành tựu pháp quán niệm các chủng tử vận hành 

thuộc về tâm ý nơi tâm ý, đúng nhƣ tình trạng của 

chính nó, thì tâm ta vƣợt ra khỏi hai cực đoan là say 

đắm hay chán ghét đối với cuộc đời. 

Ta thực tập từ phƣơng pháp mƣời ba đến 

phƣơng pháp mƣời sáu viên mãn, thì ta sẽ thành tựu 

pháp hành về Pháp niệm xứ ở trong Tứ niệm xứ. 

Nghĩa là thành tựu pháp quán niệm tâm và đối 

tƣợng của tâm, bao gồm các hiện tƣợng ngăn che 

tâm thức đầy đủ cả hai mặt bám víu và xả ly;  quán 

chiếu sự tích tụ của các uẩn với đầy đủ cả hai mặt 

bám víu và xả ly; quán chiếu sáu căn và đối tƣợng 

của sáu căn, đầy đủ các mặt đã nội kết, chƣa nội 

kết, hoặc nội kết đã phát sinh và đang khử diệt; và 
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quán chiếu các yếu tố giác ngộ đang có mặt nơi tâm 

thức, tất cả đều thấy rõ ràng, đúng nhƣ tự thân của 

chính nó, không lầm lẫn, thì tâm của ta vƣợt ra khỏi 

hai cực đoan say đắm hay chán ghét đối với cuộc 

đời. Ta có đời sống tự do với tâm giác ngộ, giải 

thoát. 
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BẢY YẾU TỐ GIÁC NGỘ 

TRONG BỐN NIỆM XỨ 

 

Khi ta thực tập quán thân trong thân; quán cảm 

thọ trong cảm thọ; quán tâm hành trong tâm ý và 

quán chiếu nội pháp, ngoại pháp trong nội pháp, 

ngoại pháp ở trong sự tỉnh giác, tinh cần, biết rõ 

tình trạng đúng nhƣ chính nó, tâm vƣợt ra khỏi hai 

cực đoan là say đắm hay chán ghét đối với cuộc 

đời, bấy giờ giác niệm sinh khởi trong tâm ta và ta 

duy trì giác niệm một cách vững chãi và lâu dài 

trong tâm ta, khiến tâm ta có mặt của niệm giác chi 

và nó tiến dần đến sự viên mãn. 

Khi ta an trú ở niệm giác chi để quyết trạch đối 

với các pháp thuộc về tâm ý, khiến cho trạch pháp 

giác hiện khởi, duy trì và phát triển vững chãi trên 

tâm một cách tỉnh giác, không lầm lẫn, khiến nơi 

tâm có mặt của trạch pháp giác và nó tiến dần đến 

sự viên mãn. 
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Khi ta an trú trong trạch pháp giác một cách 

tinh cần và bền bỉ, yếu tố tinh tấn sẽ sinh khởi nơi 

tâm, đó là yếu tố tinh tấn giác. Yếu tố nầy đƣợc duy 

trì với sự tỉnh giác và tinh cần, nó sẽ phát triển đến 

chỗ viên mãn. 

Khi ta an trú vững chãi và lâu dài trong sự tinh 

tấn, thì niềm vui xuất thế sẽ sinh khởi nơi tâm ta, ấy 

là hỷ giác chi. Yếu tố nầy đƣợc duy trì với sự tỉnh 

giác tinh cần, nó sẽ phát triển đến chỗ viên mãn. 

Khi tâm ta an trú vững chãi ở trong hỷ giác 

chi, khiến sự nhẹ nhàng ở nơi thân tâm ta hiện khởi 

và phát triển, đó là khinh an giác chi. Yếu tố nầy 

đƣợc duy trì với sự tỉnh giác tinh cần, nó sẽ phát 

triển dẫn đến chỗ viên mãn. 

Khi thân ta nhẹ nhàng và thanh tịnh, khiến định 

tĩnh sinh khởi và duy trì, phát triển bền vững nơi tâm 

ta, đó là định giác chi. Yếu tố nầy đƣợc duy trì và phát 

triển, nó sẽ tiến dần đến chỗ viên mãn. 
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Khi tâm ta đã an trú vững chãi ở trong định, 

các phân biệt, vọng tƣởng vận hành nơi tâm tự dừng 

lại, tâm ở vào trạng thái buông xả, đó là yếu tố hành 

xả giác. Yếu tố nầy đƣợc duy trì và phát triển, nó sẽ 

tiến dần đến chỗ viên mãn. 

Bốn lĩnh vực quán niệm, nếu đƣợc ta thực tập 

viên mãn sẽ làm nẩy sinh cho ta bảy yếu tố giác ngộ 

và bảy yếu tố giác ngộ đƣợc nuôi dƣỡng liên tục sẽ 

đƣa ta đạt tới đời sống trí tuệ và giải thoát hết thảy 

phiền não, chứng đạt đời sống giải thoát sinh tử 

ngay trong cuộc sống nầy. Ta liền biết: “Sự tái sinh 

đã hết, phạm hạnh đã thành, điều đáng làm đã làm, 

không tiếp nhận đời sau”. 
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THỰC TẬP BA PHÁP THIỀN QUÁN - 

KHÔNG - VÔ TƢỚNG - VÔ TÁC 

 

Ba pháp thiền quán nầy đã đƣợc đức Phật dạy 

ở trong Pháp Ấn  kinh  (Dharmamudrā sūtra), do 

Ngài Thi Hộ (Dānapāla) dịch từ Phạn sang Hán vào 

thời Triệu Tống, thế kỷ 10. Kinh mang ký hiệu số 

104, Tạp A hàm, hiện có ở trong Đại chính 2, tr 

500. Và tôi đã dịch với tên Kinh Dấu Ấn Chánh 

Pháp vào năm 1990 và chú giải, hiện có ở trong tập 

Kinh A hàm tuyển chú, tr 318, Chùa Phƣớc Duyên 

– Huế, năm 2000. 

 

Thực hành Không quán 

 

Thực tập pháp quán nầy, ta lấy năm uẩn làm 

đối tƣợng quán chiếu, để thấy rõ chúng là do nhân 
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duyên liên kết, tƣơng hợp sinh thành. Năm uẩn vốn 

không có thực hữu, chúng là vô thƣờng và vô ngã. 

Và trong khi thiền quán, ta không những thấy 

năm uẩn liên kết với nhau là vô thƣờng, vô ngã mà 

còn thấy rõ trong mỗi uẩn cũng vô thƣờng, vô ngã. 

Các uẩn hay tự thân của mỗi uẩn, chúng sinh diệt 

liên kết, liên tục với nhau trôi chảy nhƣ một dòng 

sông. 

Ta thấy nhịp độ trôi chảy, sinh diệt của sắc 

uẩn, có chậm so với nhịp độ sinh diệt trôi chảy của 

các uẩn thuộc về thọ, tƣởng, hành và thức. 

Ta nuôi dƣỡng cái thấy các uẩn do quan hệ 

tƣơng tác, vô thƣờng ấy với ý thức rõ ràng trong 

từng giây phút hiện tiền, thì tính - không nơi ngã và 

pháp sẽ hiện ra cho ta ngay nơi cái thấy. 

Cái thấy vô thƣờng giúp ta sinh khởi Không 

trí, nghĩa là trí tuệ quán triệt về chơn không nơi các 

pháp duyên khởi diệu hữu. 
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Trí tuệ sinh khởi từ nơi cái thấy vô thƣờng, 

khiến cho mọi chấp thủ ngã và ngã sở; chấp thủ 

pháp và pháp sở hữu đều tự rơi rụng nơi mọi nhận 

thức và mọi tƣ duy của ta, khiến ta có cái thấy thanh 

tịnh; cái thấy thích ứng với chân nhƣ và Niết bàn. 

Nên, thực tập thành tựu pháp quán nầy, ta có 

thể đi vào Niết bàn một cách tự do. 

 

Thực hành Vô tƣởng quán 

 

Vô tƣởng, tiếng Phạn là ānimitta. Trúc Pháp hộ 

và Thi hộ đều dịch là vô tƣởng.
30

  Từ ngữ nầy, nghĩa 

gốc là không có nghiệp chủ, không có căn cứ, không 

còn có cơ duyên, không còn có lý do… 

Nghĩa là khi tu tập, ta quán chiếu về ngã và 

pháp, thấy rõ ngã và pháp tự tánh vốn rỗng lặng, 

                                              

30
 Thi Hộ, Tống, Pháp Ấn Kinh, Tạp, tr 500, Đại Chính 2. – Trúc Pháp 

Hộ, Tây Tấn, Thánh Pháp Ấn Kinh, Tạp tr 500, Đại Chính 2. 
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không có tự thể, nên tâm không còn có lý do, không 

còn có điều kiện hay cơ duyên đắm chìm vào sắc 

uẩn, thọ uẩn, tƣởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn; hay 

đắm chìm và kẹt dính đối với ngoại cảnh nhƣ: sắc, 

thanh, hƣơng, vị , xúc và pháp. 

Nên, pháp quán nầy gọi là vô tƣớng hay vô 

tƣởng. Do các tƣớng của tƣởng vắng lặng mà tự 

tánh Niết bàn chân thật hiện ra. 

Thực tập Vô tƣởng quán, ta cũng có thể thực tập 

quán chiếu về hành tƣớng tịch diệt của năm uẩn và 

từng uẩn, khiến thấy rõ hết thảy chúng đều rỗng lặng 

không có ngã thể và pháp thể. Ngã chấp và pháp chấp 

nơi tự tâm đều vắng lặng, vì tƣởng và đối tƣợng của 

tƣởng nơi tâm không còn. 

Tƣởng và các đối tƣợng của tƣởng nơi tâm 

hoàn toàn vắng lặng, chúng hoàn toàn không còn có 

nhân duyên để sinh khởi, bấy giờ ta quán chiếu 

thành tựu hành tƣớng diệt (Nirodha) của Diệt Thánh 

đế và hiện chứng Niết bàn. 
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Thực tập vô tƣởng quán, ta cũng có thể sử 

dụng các căn bản phiền não nhƣ tham, sân, si làm 

đối tƣợng quán chiếu, để thấy rõ tất cả chúng cũng 

đều do duyên vào nơi tƣởng uẩn, thức uẩn mà khởi, 

nên chúng đều là vô thƣờng, rỗng không, không có 

ngã thể hay pháp thể. 

Do quán chiếu thấy rõ nhƣ vậy, nên các căn 

bản phiền não tự nó chuyển hóa và an tịnh. 

Các phiền não hoàn toàn tịnh chỉ, vì thức và 

các đối tƣợng của thức đã tịnh chỉ; và các căn bản 

phiền não tịnh chỉ, vì tƣởng và các đối tƣợng của 

tƣởng đã tịnh chỉ. 

Do các căn bản phiền não tịnh chỉ, ta quán 

chiếu thành tựu hành tƣớng Tịnh (sāntā) của Diệt 

Thánh đế và hiện chứng Niết bàn. 

Thực tập vô tƣởng quán, ta cũng có thể sử 

dụng các khổ bị sanh, lão, bệnh, tử làm đối tƣợng 

quán chiếu, để thấy rõ sự thật của các khổ nầy và 

bình yên có mặt là do các khổ nầy và nguyên nhân 
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của chúng hoàn toàn bị diệt tận, để tựu thành hành 

tƣớng Diệu (Pranīta) của Diệt Thánh đế. Nghĩa là 

trong Diệt Thánh đế không có các hành tƣớng của 

sanh lão bệnh tử. 

Và thực tập vô tƣởng quán, ta cũng có thể thực 

tập, quán chiếu hành tƣớng Ly (niḥsaraṇa) của  

Diệt Thánh đế. Nghĩa là ta thấy rõ ở trong Diệt 

Thánh đế không có các tƣớng sanh trụ dị diệt. Thoát 

ly sắc thanh hƣơng vị xúc và pháp. Thoát ly các 

uẩn, xứ và giới.
31

 Siêu việt căn, trần, thức
32

 và siêu 

việt mọi tai họa do sanh tử đem lại. 

                                              

31
 *Uẩn: Phạn là skandha; Pāli là Khandha, Hán phiên âm là Tắc kiền đà, 

La Thập dịch là Ấm; Huyền Trang dịch là uẩn, một vài vị khác dịch là 

chúng hay tụ. Nghĩa là do nhiều yếu tố tập hợp lại, nên gọi là uẩn.  

- Uẩn có ba nghĩa: - Phi nhất (không phải một): Bất cứ không gian và 

thời gian nào, uẩn cũng hàm chứa nhiều chất lƣợng, nhiều yếu tố. – 

Tổng lƣợc (Tóm lƣợc): Uẩn là do nhiều yếu tố nhóm hợp lại mà có. – 

Chia đoạn: Nghĩa là tùy theo tính chất khác nhau mà chia loại. (Thế 

Thân Bồ Tát tạo, Biện Trung Biên Luận, Huyền Tráng dịch, tr 470b, Đại 

Chính 31). 

Uẩn có năm loại: Sắc uẩn; Thọ uẩn; Tƣởng uẩn; Hành uẩn và Thức uẩn. 

* Xứ: Phạn là Āyatana, Hán phiên âm a da đát na, La Thập dịch là Nhập, 

Huyến Tráng dịch là Xứ. Tâm vƣơng và tâm sở duyên vào nơi xứ mà 

sinh khởi. Xứ có mƣời hai xứ, gồm sáu căn là mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và 
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Thực tập vô tác quán 

 

Do quán chiếu sự thật về khổ, nên ta thấy khổ 

do tác nghiệp liên hệ đến phiền não mà sinh khởi. 

Nghĩa là do hành liên hệ đến vô minh; hữu liên hệ 

đến ái thủ, mà sinh khởi, chứ khổ không hề sinh 

khởi từ tác nghiệp đơn thuần hay phiền não đơn 

thuần. Nên, sự thật của khổ là không có thọ giả và 

                                                                                            

ý; và sáu trần gồm: Sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc và pháp. Sáu căn và sáu 

trần nầy thiệp nhập vào nhau làm điều kiện cho sáu thức gồm: Nhãn 

thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức biểu hiện. Nên, 

mƣời hai xứ cũng gọi là mƣời hai nhập. Và xứ cũng có nghĩa là thọ dụng 

môn. Vì sáu căn là cửa ngõ để thọ dụng sáu đối tƣợng từ ngoài vào và 

sáu đối tƣợng từ ngoài vào là đối tƣợng để sáu căn thọ dụng. (Biện 

Trung Biên Luận, tr 470b, Đại Chính 31). 

 

* Giới: Phạn Dhātu, Hán phiên âm là đà đô và dịch là giới, phân hạn, 

chủng tử… Giới là phần hạn cho sáu căn, sáu trần và sáu thức biểu hiện, 

nên giới đây đƣợc gọi là mƣời tám giới. 

-  Giới có nghĩa là chủng tử, vì sáu căn của nội giới có thể bám lấy 

chủng tử; sáu trần ở ngoại giới là những chủng tử đƣợc bám lấy; chủng 

tử của sáu thức bám lấy chủng tử nơi sáu căn, sáu trần mà biểu hiện, nên 

giới đƣợc gọi là chủng tử. (Biện Trung Biên Luận, tr 470b, Đại Chính 

31). 

 
32

 Căn: Gồm sáu căn – Mắt, tai, mũi, luỡi, thân và ý; Trần: Sáu trần gồm: 

Sắc, thanh, hƣơng, vị, xúc và pháp; Thức: Sáu nhận thức gồm: - Nhãn 

thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
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không có tác giả, mà chỉ có nhân duyên hội đủ thì 

khổ quả khởi sinh. 

Thực tập vô tác quán nầy, giúp ta thấy đƣợc 

sự thật của các pháp là duyên khởi vô ngã, đoạn 

trừ hết thảy tà kiến, khiến cho trí phát sinh, minh 

phát sinh và tuệ phát sinh, các lậu hoặc vô minh  

đều bị đoạn tận. 

Thực tập quán chiếu về vô thƣờng, để thấy rõ 

sự thật vô thƣờng ngay nơi vạn hữu. Sự thật về vô 

thƣờng là duyên khởi. Mọi sự hiện hữu đều do quan 

hệ nhân duyên mà biểu hiện, nên không có chủ thể, 

không có tác giả mà chỉ có cái nầy quan hệ với cái 

kia mà sinh khởi. Vì cái nầy diệt thì cái kia diệt; vì 

cái này sinh, nên cái kia sinh; vì cái này sinh nên 

cái kia diệt; vì cài này diệt, nên cái kia sinh.    

Thực tập vô tác quán về hành tƣớng Nhân 

(hetu) của Tập thánh đế, ta thấy rõ tham ái do duyên 

vào thọ mà sinh khởi, nên tham ái không phải là tác 

nhân đơn thuần sinh khởi khổ quả và khổ quả sinh 
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khởi là do quan hệ nhân duyên, mà không có bất cứ 

một tác nhân, tác duyên đơn thuần nào sinh khởi 

quả. Với pháp thiền quán nầy, mọi chấp thủ ngã nơi 

tâm ta đều bị rơi rụng. 

Thực tập vô tác quán về hành tƣớng Tập 

(samudaya) của Tập thánh đế, ta thấy rõ sự thật của 

Tập khởi qua nhân và duyên. Nghĩa là sáu căn tiếp 

xúc với sáu trần làm điều kiện cho sáu nhận thức 

biểu hiện, chứ không phải sáu căn là tác nhân sinh 

ra sáu thức hay sáu trần là tác nhân sinh ra sáu thức. 

Nên, sự thật các nhận thức biểu hiện là do quan hệ 

nhân duyên tập khởi, chứ không do bất cứ một tác 

nhân, tác duyên nào đơn thuần sinh khởi. Với pháp 

thiền quán nầy, không những giúp ta rơi rụng mọi 

chấp thủ ngã, mà còn làm cho mọi chấp thủ pháp và 

phi pháp nơi tâm ta cũng tự rơi rụng. 

Thực tập vô tác quán về hành tƣớng Sanh 

(prabhava) của Tập thánh đế, ta thấy rõ, tham ái 

trong ta sanh khởi là do sáu căn tiếp xúc với sáu 
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trần làm điều kiện để các cảm giác (thọ) sinh khởi. 

Lạc thọ làm điều kiện để tham ái sinh khởi và bám 

lấy đối tƣợng mà chúng đã tiếp xúc và khát thèm. 

Nhƣ vậy, ái không thể tự sanh nếu không có 

duyên, ái không thể sinh ra từ một cái khác, nếu 

không có nhân. Ái sinh khởi là nhân liên hệ với 

duyên, duyên liên hệ với nhân, nên tự thân của 

tham ái không có tác giả. Tự thân của tham ái là 

duyên khởi vô tự tính, vô tác giả. Với pháp thiền 

quán nầy không những giúp ta rơi rụng ngã chấp, 

mà còn rơi rụng vô ngã chấp, không những giúp ta 

rơi rụng pháp chấp, mà còn giúp ta rơi rụng cả chấp 

vô pháp nữa. 

Thực tập vô tác quán với hành tƣớng Duyên 

(pratyaya) của Tập thánh đế, ta thấy rõ tham ái 

không thể tự khởi, chúng khởi là do duyên vào sự 

tiếp xúc với các đối tƣợng có tác ý, có cảm thọ, có 

phân biệt, có tƣ niệm. 
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Khi các quan năng tiếp xúc với các đối tƣợng 

mà không có tác ý, không có cảm thọ, không có các 

tƣ niệm, thì tham ái không đủ duyên để sinh khởi. 

Nhƣ vậy, ái không thể tự sinh, không từ cái 

khác sinh mà do quan hệ nhân duyên mới sinh, nên 

ái không có tác giả, không có ngã tính, không có 

ngã thể. Tự tính của ái là không; là thanh tịnh. Với 

pháp quán nầy, giúp ta rơi rụng mọi chấp ngã, chấp 

vô ngã; chấp pháp, chấp phi pháp, đƣa ta đi vào 

Niết bàn tịch tịnh. 

Nhƣ vậy, Không quán, Vô tƣởng quán và Vô 

tác quán là ba pháp quán đƣa ta đi tới đời sống giải 

thoát, giác ngộ hay Niết bàn, tịch tịnh. 
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NIỆM PHẬT TRONG THIỀN QUÁN 

 

Ta muốn thực tập pháp môn niệm Phật trong 

thiền quán thành công, trƣớc hết ta phải luôn luôn 

nghĩ rằng, ta đã từng quy y Tam bảo và luôn nghĩ 

tới Tam bảo, trƣớc khi làm bất cứ công việc gì 

trong ngày hay trong cuộc đời của ta. 

* Quy Kính Tam Bảo 

Quy y Tam bảo, trƣớc hết là khởi tâm cung 

kính đối với đức Phật và nguyện nƣơng tựa vào trí 

và đức của Ngài để tu tập, nên nguyện trọn đời quy 

y Phật, không quy y Trời Thần Quỷ Vật. 

Quy y Pháp là khởi tâm cung kính đối với giáo 

pháp do đức Phật chứng ngộ, thích ứng với chân lý 

và Niết bàn do đức Phật giảng dạy, nên  nguyện 

trọn đời quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo. 

Quy y Tăng là khởi tâm cung kính Tăng đoàn, 

đệ tử của đức Thế tôn, có bản thể thanh tịnh và hòa 
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hợp, ấy là đoàn thể hƣớng tới đời sống giải thoát 

giác ngộ, nên nguyện trọn đời  quy y Tăng, không 

quy y bè bạn xấu ác. 

Quy kính Tam bảo bằng cách chắp tay cung 

kính trƣớc Tam bảo của sự tƣớng hay trƣớc Tam 

bảo của tự tâm, mà nói một cách thành khẩn đối với 

Phật bảo nhƣ sau: 

“Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi = Con đi đến 

nƣơng tựa đức Phật”. Sau khi chắp tay cung kính 

nói điều nầy xong, thì lạy một lạy hết sức thành 

kính và thiền quán rằng: 

“Đức Phật đang có mặt ở ngoài con và ở trong 

tâm con để cho con suốt đời kính lễ, nương tựa và 

noi gương, khiến cho Phật tính trong con mỗi ngày 

đều sáng ra và có năng lực bảo hộ cho con bình 

an”. 

Sau khi thực tập quay về nƣơng tựa và kính lễ 

Phật bảo xong, ta tiếp tục thực tập quay về kính lễ 
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và nƣơng tựa Pháp bảo, bằng cách chắp tay nói một 

cách thành khẩn nhƣ sau: 

“Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi = con đi đến 

nƣơng tựa Chánh pháp”. Sau khi chắp tay cung kính 

nói điều nầy xong, thì lạy một lạy hết sức thành 

kính và thiền quán rằng: 

“Chánh pháp do đức Thế Tôn chứng ngộ và 

tuyên thuyết đang có mặt ở ngoài con và ở trong 

tâm con, để cho con suốt đời kính lễ, nương tựa, 

học hỏi và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, 

khiến cho Pháp tính bất sanh diệt trong con sáng 

ra, không còn bị phiền não trói buộc và không còn 

bị vô minh che khuất, ba nghiệp đạo của con, luôn 

thường trú trong sự an tịnh của Niết bàn”. 

Sau khi thực tập quay về nƣơng tựa và kính lễ 

Pháp bảo xong, ta tiếp tục thực tập quay về kính lễ 

và nƣơng tựa Tăng bảo, bằng cách chắp tay nói một 

cách thành khẩn nhƣ sau: 
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“Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi = Con đi đến 

nƣơng tựa Tăng đoàn”. Sau khi chắp tay cung kính 

nói điều nầy xong, thì lạy một lạy hết sức thành 

kính và thiền quán rằng: 

“Tăng đoàn do đức Thế Tôn thiết lập và 

hướng dẫn là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp, 

cùng nhau đi trên Thánh đạo đang có mặt ngoài 

con và trong tâm con, để cho con suốt đời kính lễ, 

nương tựa, học hỏi, ứng dụng xuyên suốt cả sự 

tướng và lý tánh, khiến cho lý tánh thanh tịnh và 

sự tướng hòa hợp trong con sinh khởi, để cho tâm 

con tiêu trừ ngã chấp và pháp chấp, thấy rõ hết 

thảy lý tánh và sự tướng đều dung thông vô ngại”. 

Sau khi thực tập ba pháp quy y trong thiền 

quán một cách sâu sắc nhƣ vậy xong, ta lại tiếp thực 

hành pháp sám hối ở trong thiền quán. 

* Thực Hành Sám Hối 

Sau khi thực tập ba pháp quy y nhƣ vậy rồi, ta 

phát tâm sám hối phiền não chƣớng, nghiệp 
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chƣớng, tội chƣớng, báo chƣớng của ta từ vô lƣợng 

kiếp cho đến ngày nay, khiến cho tất cả đều đƣợc 

tiêu diệt. 

Phiền não chƣớng là những chƣớng ngại đối 

với an lạc, hạnh phúc đều do các loại phiền não gây 

ra. Phiền não khiến ta tu tập thiền định, trì tụng 

minh chú hay niệm Phật không thành công. Tham, 

sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, chấp ngã là những loại 

phiền não làm chƣớng ngại tâm ta, khiến ta niệm 

Phật không đƣợc nhất tâm, vì vậy ta phải phát tâm 

sám hối để cho hết thảy phiền não nơi tâm ta đều 

đƣợc dứt trừ. 

Nghiệp chƣớng là những chƣớng ngại đối với 

sự tu tập của ta đều do nghiệp gây ra. Nghiệp là 

những hành động cố ý, có tác ý liên hệ đến phiền 

não và tác động lên thân và ngữ, tạo thành những 

nghiệp đạo bất thiện, khiến cho những thiện sự tu 

tập của ta đều bị chƣớng ngại, vì vậy ta phải khởi 
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tâm sám hối những chƣớng ngại gây ra, trƣớc khi 

thực hành bất cứ pháp môn tu tập nào. 

Tội chƣớng là những chƣớng ngại do tội lỗi, 

mà ta đã tạo ra từ nhiều đời kiếp. Do chƣớng ngại 

của tội lỗi từ ác nghiệp đạo dẫn sinh, khiến cho ta tu 

tập không thành công, nên ta phải khởi tâm sám hối 

tội chƣớng, trƣớc khi thực hành bất cứ pháp môn 

nào. 

Báo chƣớng là những chƣớng ngại do quả báo 

gây ra. Thân thể khuyết tật, thân thể bệnh hoạn, 

thân thể không định tĩnh, hoàn cảnh trái ngƣợc với 

sự tu tập của ta, hoàn cảnh trái ngƣợc với hạnh và 

nguyện bồ đề… ấy là quả báo về thân, làm chƣớng 

ngại sự tu tập của ta, vì vậy ta phải phát khởi tâm 

chí thành sám hối để cho các báo chƣớng  thuộc về 

thân đều đƣợc tiêu diệt. 

Tự thân không bị trở ngại, nhƣng không gian 

tu tập bị trở ngại, ấy là báo chƣớng về cảnh, vì vậy 
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ta phải khởi tâm chí thành sám hối để cho các báo 

chƣớng về cảnh đều đƣợc tiêu diệt. 

Thân và tâm ta không trở ngại, nhƣng báo 

chƣớng của gia đình, dòng họ huyết thống và tâm 

linh bị trở ngại, khiến cho sự tu tập của ta bị trở 

ngại, vì vậy ta phải phát khởi tâm chí thành sám 

hối, để cho các báo chƣớng về nhân duyên huyết 

thống và tâm linh đều đƣợc tiêu diệt. 

Sám hối thì có nhiều cách, nhiều phƣơng pháp, 

nhƣng cốt tủy của sự sám hối là chuyển hóa tâm 

thức thấp kém thành tâm thức cao thƣợng, tâm thức 

ích kỷ thành tâm thức từ bi và phải biết rõ mọi tội 

lỗi phát sanh đều do tác nghiệp liên hệ đến các 

phiền não nơi tâm mà khởi động lên ý, thân và ngữ, 

để từ đó kết thành hoa trái tội lỗi, làm chƣớng ngại 

sự tu tập của ta, nên ta phải chí thành ngay nơi tự 

tâm của ta mà sám hối, nghĩa là nguyện chừa bỏ 

việc ác, nguyện làm tất cả việc lành và luôn giữ tâm 
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ý thanh tịnh. Ta có thể thực tập bốn phƣơng pháp 

sám hối sau đây: 

1- Sám hối phiền não chướng: 

Ta chắp tay quỳ trƣớc Tam bảo, chí thành sám 

hối phiền não chƣớng với lời tác bạch nhƣ sau: 

“Đệ tử chúng con từ xưa đến nay đã tạo bao 

nhiêu ác nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân 

miệng ý mà phát sanh ra, ngày nay đệ tử chúng con 

trước ngôi Tam bảo, chí thành sám hối, nguyện cho 

bao nhiêu phiền não chướng nơi tâm con đều được 

tiêu diệt”. 

Tác bạch với Tam bảo nhƣ vậy xong, năm vóc 

gieo xuống đất chí thành đảnh lễ và thiền quán 

rằng: 

“Cúi xin Tam bảo thương xót con và chúng 

sanh, đem ánh sáng Từ bi vô lượng rọi vào tâm tư 

con và chúng sanh, khiến cho bao nhiêu phiền não 

trong con và trong chúng sanh đều được tiêu trừ, 

khiến cho bao nhiêu thiện căn và nhân duyên tốt 
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đẹp trong con và trong chúng sanh đều được tăng 

trưởng”. 

2- Sám hối nghiệp chướng: 

Sau khi sám hối phiền não chƣớng xong, ta 

chắp tay quỳ trƣớc Tam bảo dâng lời tác bạch sám 

hối nghiệp chƣớng nhƣ sau: 

“Đệ tử chúng con kể từ xa xưa cho đến ngày nay, 

ý khởi vọng tưởng liên hệ đến vô minh, phiền não 

khiến thân làm ác, miệng nói lời ác, dệt thành vô số ác 

nghiệp, làm cho tâm bồ đề, nguyện bồ đề, hạnh bồ đề 

của con bị chướng ngại, ngày nay trước ngôi Tam 

bảo, con xin chí thành sám hối, nguyện xin hết thảy 

nghiệp chướng đều được đoạn trừ”. 

Tác bạch với Tam bảo nhƣ vậy xong rồi, năm 

vóc gieo xuống đất chí thành đảnh lễ Tam bảo và 

thiền quán rằng: 

“Cúi xin Tam bảo thương xót con và chúng 

sanh, đem ánh sáng trí tuệ vô lượng rọi vào nghiệp 

chủng của con và chúng sanh, khiến bao nhiêu 
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nghiệp chủng xấu ác nơi thân tâm con và chúng 

sanh, đều được tiêu trừ và khiến bao nhiêu nghiệp 

chủng tốt đẹp trong thân tâm con và chúng sanh, 

đều được sinh khởi và tăng trưởng không gián 

đoạn”. 

3- Sám hối tội chướng: 

Sau khi sám hối nghiệp chƣớng xong, ta chắp 

tay trƣớc Tam bảo tác bạch lời sám hối tội chƣớng 

nhƣ sau: 

“Đệ tử chúng con từ xưa đã gieo nhiều ác 

nghiệp, nên phải lãnh thọ tội khổ ở trong cõi sanh 

tử dưới nhiều hình thức khác nhau, nay trước Tam 

bảo, chúng con nguyện xin sám hối, khiến bao 

nhiêu tội chướng của chúng con, từ vô thỉ kiếp cho 

đến ngày nay, thảy đều dứt sạch”. 

Dâng lời tác bạch lên Tam bảo nhƣ vậy xong 

rồi, năm vóc gieo xuống đất chí thành đảnh lễ Tam 

bảo và thiền quán rằng: 
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“Cúi xin Tam bảo thương xót con và chúng 

sanh, đem ánh sáng phước đức vô lượng mà nuôi 

dưỡng tâm con và tâm chúng sanh, che chở thân 

con và thân chúng sanh, dẫn dắt đời sống của con 

và của chúng sanh, khiến cho con và chúng sanh 

đời nào sinh ra, cũng từ nơi nguyện lực hóa sinh và 

từ hoa sen trắng thơm vô nhiễm”. 

4- Sám hối báo chướng: 

Sau khi sám hối tội chƣớng xong, ta chắp tay 

trƣớc Tam bảo tác bạch lời sám hối báo chƣớng nhƣ 

sau: 

“Con tự nghĩ bản tâm thanh tịnh, tội tánh vốn 

không, nhưng do sóng thức chuyển động duyên với 

khách trần, khiến vô minh vọng tưởng khởi sinh, tác 

ý tạo nghiệp mê lầm, khiến kết thành hoa trái sinh 

tử khổ đau, nhân duyên hội đủ, quả báo tự đến 

không sao tránh khỏi, ngày nay chúng con có được 

duyên lành gặp ngôi Tam bảo, chỉ dẫn đường chơn, 

tránh xa ác đạo, nên nhất tâm chí thành khẩn cầu 
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sám hối nguyện xin tất cả báo chướng thảy đều tiêu 

diệt”. 

Dâng lời tác bạch lên Tam bảo nhƣ vậy xong 

rồi, năm vóc gieo xuống đất chí thành đảnh lễ Tam 

bảo và thiền quán: 

“Cúi xin Tam bảo thương xót con và chúng 

sanh, xin đem nguyện lực Tịnh độ mà rọi vào tâm tư 

con và chúng sanh, giúp con và chúng sanh thấy 

biết, nhiễm ô hay thanh tịnh, Phật hay chúng sanh, 

giác ngộ hay mê lầm đều ở nơi tâm con và tâm 

chúng sanh, nếu tâm con và tâm chúng sanh thanh 

tịnh, thì y báo và chánh báo trang nghiêm, Tịnh độ 

nơi con cũng như nơi tâm chúng sanh đều hiện tiền, 

không cầu mà được, không đến mà thành”. 

Tác bạch lời sám hối, đảnh lễ và thiền quán 

nhƣ vậy xong, thì không có phiễn não nào nơi tâm 

ta không tiêu, không có nghiệp nào nơi tâm ta 

không đoạn, không có tội nào nơi tâm không dứt và 

không báo nào nơi tâm ta không trừ. 
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Sau khi sám hối, đảnh lễ ở trong thiền quán 

xong, cần phải phát khởi tâm bồ đề, để cầu thành 

bậc Toàn giác, viên mãn hai chất liệu trí tuệ và từ bi 

để hóa độ chúng sanh. 

* Phát khởi Tâm bồ đề: 

Sau khi lạy Tam bảo sám hối tội lỗi rồi, trƣớc 

khi niệm Phật ta phát tâm bồ đề, thì việc niệm Phật 

của ta nhất định sẽ cho ta hoa trái giác ngộ, hoa trái 

giải thoát. Vì sao? Vì tâm bồ đề là tâm của Phật, 

nên mọi phƣớc đức trí tuệ đều từ nơi tâm ấy mà 

sanh; Tâm bồ đề là tâm của Phật, nên quả Phật cũng 

từ nơi tâm ấy mà sanh và Tâm bồ đề là tâm của 

Phật, nên cảnh giới Phật cũng từ nơi tâm ấy mà 

sanh và ta nguyện sanh Tịnh độ, thì ngay nơi Tâm 

bồ đề mà nguyện sanh. 

Vì vậy, ta phải phát Tâm bồ đề, trƣớc khi ta 

niệm Phật hay thực hành bất cứ Phật sự nào. 

Phát bồ đề tâm, ta phát nguyện nhƣ sau: “Đệ 

tử chúng con phát tâm bồ đề, không mong cầu 
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những phước báo Trời, Người, những quả vị Thanh 

văn, Duyên giác và các địa vị Bồ tát quyền thừa, 

mà chỉ hướng tới Phật đạo để phát khởi tâm bồ đề, 

trên cầu thành tựu địa vị giác ngộ hoàn toàn của 

Phật, dưới nguyện hóa độ hết thảy chúng sanh đồng 

vào biển giác”. (Ta phát khởi tâm bồ đề nhƣ vậy ba 

lần trƣớc khi niệm Phật hay thực hành bất cứ pháp 

môn nào). 

Ở kinh Đại Bảo tích, đức Phật Thích Ca dạy 

cho Di Lặc bồ tát rằng, niệm Phật A di đà cần phát 

khởi mƣời tâm nguyện sau đây, thì lúc lâm chung sẽ 

đƣợc vãng sanh về Tịnh độ Phật A di đà. 

1- Tâm đại Từ không tổn hại: Ngƣời niệm 

Phật, đối với hết thảy chúng sanh thƣờng khởi tâm 

Từ rộng lớn, không gây tổn hại. 

2- Tâm đại Bi không bức não: Ngƣời niệm 

Phật thân tâm an tịnh, đối với hết thảy chúng sanh, 

thƣờng khởi lên tâm Bi rộng lớn, cứu khổ chúng 

sanh không gây bức não. 
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3- Tâm ƣa giữ gìn:  Ngƣời niệm Phật đối với 

chánh pháp khởi tâm giữ gìn, không tiếc thân mạng. 

4- Tâm không chấp trƣớc: Ngƣời niệm Phật 

thƣờng dùng trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, 

tâm không chấp trƣớc. 

5- Tâm ý thanh tịnh: Ngƣời niệm Phật luôn 

luôn khởi tâm xa lìa các pháp tạp nhiễm của thế 

gian, đối với các lợi dƣỡng thƣờng sinh tâm biết đủ, 

tôn trọng tâm ý thanh tịnh. 

6- Tâm không quên mất: Ngƣời niệm Phật cầu 

sanh Tịnh độ, để thành tựu bậc nhất thiết trí, niệm ấy 

duy trì trong tất cả thời, tâm không quên mất. 

7- Tâm không hạ liệt: Ngƣời niệm Phật thƣờng 

có tâm cung kính đối với hết thảy chúng sanh, 

không có khởi tâm khinh mạn. 

8- Tâm sinh quyết định: Ngƣời niệm Phật 

không kẹt vào ngôn luận thế gian và đối với đạo Vô 

thƣợng bồ đề, tâm thƣờng chánh tín, nhất định 

không có khởi bất cứ sự nghi ngờ nào. 
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9- Tâm không tạp nhiễm: Ngƣời niệm Phật tu 

tập công hạnh, bồi đắp gốc lành, tâm luôn luôn 

thanh tịnh, xa lìa tất cả phiền não tạp nhiễm. 

10- Tâm khởi tùy niệm: Ngƣời niệm Phật tuy 

thƣờng quán tƣởng tƣớng hảo của các đức Nhƣ Lai, 

nhƣng không sanh tâm ái trƣớc. 

Đức Phật Thích Ca dạy cho Bồ tát Di Lặc 

rằng, Bồ tát vãng sanh Tịnh độ của Phật A di đà là 

do có mƣời loại tâm nầy. Và nếu có ngƣời nào 

thành tựu một tâm trong mƣời loại tâm nầy mà 

muốn sanh về Tịnh Độ của Phật A di đà là liền 

sanh, chứ không thể không sanh.
33

 

* - Trì danh niệm Phật: 

Trì danh niệm Phật tức là nắm giữ danh hiệu 

của Phật A di đà ở trong tâm bằng tất cả năng lực 

của niềm tin Tịnh độ, khiến cho danh hiệu ấy không 
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rơi mất, không lãng xao nơi tâm, trong bất cứ ở đâu 

và lúc nào. 

Nguyện mƣời tám trong bốn mƣơi tám đại 

nguyện của Phật A di đà có nguyện rằng: “Khi tôi 

thành Phật, chúng sanh trong mười phương tin vui 

hết lòng, muốn sanh đến nước tôi, chỉ niệm cho đến 

mười danh hiệu, nếu họ không vãng sanh, thì tôi 

không nhận lấy ngôi chánh giác. Ngoại trừ những 

người phạm tội ngũ nghịch 
34

 và phỉ báng chánh 

pháp”.
35

 

Kinh A di đà nói: “Nếu có thiện nam, thiện nữ 

nào, nghe nói đến danh hiệu phật A di đà , chấp trì 

danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày cho đến 

                                              

34
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bảy ngày, nhất tâm không loạn, người ấy lúc lâm 

chung, Phật A di đà và các Thánh chúng hiện ra 

trước mặt, lúc ấy tâm không điên đảo, liền được 

sanh vào cõi nước cực lạc của Phật A di đà”.
36

 

Nên thực hành pháp môn trì danh niệm Phật là 

ta chuyên tâm chấp trì danh hiệu của Ngài cho đến 

nhất tâm bất loạn. Nghĩa là từ khi thức dậy cho đến 

khi đi ngủ, không lúc nào trong tâm rời danh hiệu 

của Phật A di đà qua bốn oai nghi đi, đứng, nằm, 

ngồi. Niệm nhƣ vậy cho đến chỗ thuần thục, thì cho 

dù miệng không niệm, ý không niệm mà hạt giống 

Phật trong tâm tự niệm, tự biểu hiện để kết thành hoa 

trái Tịnh độ, khiến giác tánh thƣờng minh, Tịnh độ 

hiện tiền, khi buông bỏ hình hài, cảnh giới của Phật 

A di đà tự hiện ra trƣớc mặt, tùy nguyện vãng sanh. 
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*- Tham cứu niệm Phật: 

Tham cứu niệm Phật tƣơng tự nhƣ tham Công 

án hay khán Thoại đồng của Thiền. Tham cứu niệm 

Phật là ta chuyên tâm tham cứu câu niệm Phật, nhƣ 

tham cứu danh hiệu Phật A di đà chẳng hạn. 

Ta tham cứu rằng, danh hiệu nầy do đâu mà 

có?  Phật A di đà là ai? Và ta là ai? Ta lấy cái gì để 

niệm Phật? Niệm Phật, niệm ấy từ đâu mà đến và 

sau khi hết, niệm ấy đi về đâu…? 

Nhờ chuyên tâm tham cứu nhƣ thế, khiến cho 

mọi vọng tƣởng nơi tâm từ từ lắng xuống, tâm ta an 

tịnh ở trong thiền định. Mỗi ngày ta đều thực tập 

nhƣ thế, tâm ta thuần tịnh, giác tính hiện tiền, khi xả 

bỏ báo thân, cảnh giới Tịnh độ Phật A di đà hiện ra 

cho ta, ta tùy theo nguyện mà vãng sanh. 

*- Quán tượng niệm Phật: 

Quán tƣợng niệm Phật là niệm Phật bằng cách 

ngồi yên lặng chiêm ngƣỡng hình tƣợng của đức 
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Phật, tiếp xúc với đức Phật qua các tƣớng tốt của 

Ngài. 

Các tƣớng tốt của Phật đƣợc tạo nên, từ nơi 

tâm của Ngài và từ nơi đại hạnh và đại nguyện của 

Ngài. 

Ta niệm Phật bằng cách chiêm ngƣỡng những 

hình tƣớng đức Phật qua các hình tƣợng, khiến cho 

các hình tƣớng tốt đẹp của Phật đi vào trong tâm ta, 

lâu ngày tạo thành chủng tử tốt đẹp trong tâm ta hỗ 

trợ cho tự tánh A di đà trong tâm ta biểu hiện. 

Chính những chủng tử nầy, giúp ta chuyển hóa 

những hạt giống xấu nơi tâm ta thành những hạt 

giống tốt, những hạt giống tƣơng ƣng với Tịnh độ 

và khi xả bỏ báo thân, chính năng lực của những hạt 

giống nầy đẩy tâm thức ta đi về Tịnh độ hay chính 

những năng lực nầy tạo thành Tịnh độ cho ta. 

*- Quán chiếu niệm Phật: 

Ta niệm Phật A di đà bằng cách quán chiếu 

các tƣớng tốt của Ngài; hoặc quán chiếu bản 
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nguyện, bản hạnh của Ngài; hoặc quán chiếu cảnh 

giới Tịnh độ trang nghiêm của Ngài trong từng 

niệm tỉnh giác của ta. 

Ta quán chiếu hào quang của Phật A di đà 

phóng ra từ giữa hai chặng lông mày của Ngài; 

hoặc từ đỉnh đầu phóng ra; hoặc từ nơi các tƣớng 

tốt của Ngài phóng ra; hoặc từ toàn thân thể của 

Ngài phóng ra. Và từ nơi mỗi hào quang của Ngài, 

lại có vô số hào quang phóng ra; và trong mỗi hào 

quang phóng ra ấy, lại có vố số ức Phật ứng hóa 

thân và vô số ức bồ tát ứng hóa thân đang có mặt ở 

trong những hào quang ấy, chạm vào tâm tƣ ta, 

khiến cho bao nhiêu phiền não nơi tâm ta lắng 

xuống; khiến cho bao nhiêu ác nghiệp nơi tâm ta 

tiêu tan; khiến cho bao nhiêu tội chƣớng nơi nhân 

quả sanh tử của ta đều dứt sạch và khiến cho bao 

nhiêu báo chƣớng trong đời sống của ta đều đƣợc 

chuyển hóa theo hƣớng của ánh sáng vô lƣợng. 
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Ta thực tập sự quán chiếu niệm Phật với tâm 

chuyên nhất nhƣ vậy, thì khi nhắm mắt hay mở mắt 

gì, ta cũng thấy Phật, thấy ánh sáng của Ngài, và 

khi kết thúc sinh mệnh thì ánh sáng ấy từ trong tự 

tánh thanh tịnh nơi ta phát ra, tƣơng ƣng với ánh 

sáng đỏ rực vô lƣợng của Phật A di đà và chỉ trong 

khoảnh khắc là tâm thức ta liền sanh về Tịnh độ của 

Phật A di đà, từ nơi hoa sen mà hóa sanh. 

*- Thật tướng niệm Phật 

Thật tƣớng niệm Phật là tỉnh giác ngay nơi 

niệm. Nghĩa là niệm khởi là biết, biết ngay nơi niệm 

khởi. Nên, đi đứng nằm ngồi, ăn uống, làm việc, 

thở vào, thở ra, co duỗi, ta luôn luôn an trú ở nơi 

tâm bồ đề, ở nơi tự tánh giác ngộ, khiến tâm thuần 

nhất với tỉnh giác, nhất niệm không khởi. Tâm nhất 

niệm không khởi là tâm tỉnh giác sáng trong hoàn 

toàn, tâm ấy là Phật. Thân từ nơi tâm ấy chiếu ra, 

thân ấy là thân Phật ứng hóa. Tâm lặng mà chiếu, 

tâm chiếu mà lặng. Soi chiếu và tĩnh lặng nơi tâm 
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không phải là một mà cũng không phải là hai. Tĩnh 

lặng là tâm Phật, soi chiếu là trí Phật. Tâm và trí 

của Phật không phải là hai mà cũng không phải là 

một, mà tâm và trí ấy là biểu hiện từ Trung đạo thật 

tướng. Thật tƣớng trung đạo thì không sanh diệt, 

không tăng giảm. Xƣa Như mà nay cũng Như; ở 

trong mọi không gian đều Như. 

Niệm Phật đạt đến chỗ tâm và trí không phải là 

hai, không phải là một, gọi là Như; Tâm tĩnh lặng và 

soi chiếu không phải là một cũng không phải là hai, 

gọi là Như. Như thì Tịnh độ chƣ Phật hay Tịnh độ 

Tây phƣơng hiện tiền, không đi mà đến, không cầu 

mà đƣợc, không nguyện mà thành. Đó gọi là Thật 

tướng niệm Phật. 

*Tránh lỗi nơi tâm 

Tu tập bất cứ pháp môn nào, điều tối kỵ nhất 

là khởi tâm kiêu mạn. Hạt giống kiêu mạn làm che 

khuất tánh sáng suốt nơi tâm ta, khiến tâm ta bị 

khuất ở trong bóng tối. 
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Tăng thƣợng mạn là một trong những hạt 

giống chấp ngã, kiêu mạn mà những vị tu tập 

thƣờng bị vấp. Nghĩa là chƣa thật sự chứng ngộ mà 

tƣởng rằng mình đã chứng ngộ và cho rằng mình đã 

chứng ngộ. Tâm chƣa hết sạch phiền não mà tự cho 

mình đã hết sạch phiền não. Trong khi ngồi thiền 

thấy thân tâm thƣ thái an lạc, liền cho rằng mình đã 

chứng đƣợc thiền, nhƣng thật ra đó chỉ là thƣ giản 

mà không phải các loại phiền não hoạt động tiềm ẩn 

nơi tâm đã đƣợc nhiếp phục hoàn toàn bởi các 

phƣơng pháp thiền tập; hoặc khi ta niệm Phật, thấy 

tƣớng hảo của Phật, đừng vội sanh tâm vui mừng, 

thì hạt giống tăng thƣợng mạn sẽ không khởi sinh 

nơi tâm ta và không làm chƣớng ngại con đƣờng 

Tịnh độ của ta. Ta biết rằng, những tƣớng hảo ấy từ 

nơi tâm ta mà hiện ra. Nếu tâm ta khởi lên vọng 

niệm, thì tức khắc tƣớng hảo ấy sẽ mất. 

Nên, khi ta niệm Phật mà tƣớng hảo của Phật 

A di đà hay cảnh giới của Ngài hiện ra, ta liền biết 
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đó là cảnh giới do tâm ta hiện ra, ta chỉ giữ tâm 

định tĩnh và đơn thuần theo dõi, quán sát, mà không 

khởi tâm vui hay buồn, đi theo hay dừng lại. Vui 

buồn, đi theo hay dừng lại đều là những vọng tƣởng 

khởi lên từ nơi tâm. Ta vui hay buồn đều khiến cho 

tâm ta vọng động, sự yên tịnh của tâm không còn, 

làm cho tƣớng hảo nơi tâm hiện ra tự biến mất. 

*- Đối cảnh vô tâm 

Đối cảnh vô tâm đây là phƣơng pháp thiền tập 

của vua Trần Nhân Tông ở trong Cƣ trần lạc đạo 

phú đƣợc giữ lại ở trong Khóa hƣ lục. 

Khi sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và ý 

đối diện và tiếp xúc với sáu trần gồm sắc, thanh, 

hƣơng, vị, xúc và pháp, tâm không khởi lên tác ý là 

thèm khát hay chấp thủ và không kết thành ngã ái, 

ấy gọi là đối cảnh vô tâm. Theo vua Trần Nhân 

Tông, khi ta tiếp xúc với muôn vật mà tâm tĩnh 

lặng, không khởi lên bất cứ sự ái thủ nào đối với 
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chúng, đó gọi là thiền, chứ thiền ở đâu nữa mà tìm 

kiếm (Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền). 

Cũng điều nầy, nhƣng Nguyễn Du lại nói một 

cách khác: “Mãn cảnh giai không hà thử tƣớng, thử 

tâm thƣờng định bất ly thiền = Hết thảy cảnh đều là 

không, nào có tƣớng gì? Tâm nầy thƣờng định 

không rời thiền”. 

Nên, khi thiền tập hay niệm Phật mà cảnh gì đến 

với ta, ta đều biết rằng, chúng đều từ nơi tâm ta mà 

hiện ra, không có tự tính và duy trì năng lƣợng của 

chánh định, tỉnh giác khiến tâm ta không bị xao lãng 

bởi những cảnh giới do tâm hiện. Duy trì ánh sáng 

nơi tự tâm và tâm có ánh sáng, thì bóng đêm không 

thể nào xuất hiện, tâm có định thì vọng niệm tự tiêu. 

Tâm sáng, thì niệm tiêu và chơn Phật hiện tiền. 

*-Biết rồi thì sống 

Khi ta chƣa biết Phật pháp, thì cầu học để biết. 

Biết rồi mà không sống với Phật pháp, thì cái biết 

Phật pháp trở thành ra bệnh. Bệnh kiêu mạn; bệnh 
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tăng thƣợng mạn; bệnh đa ngôn; bệnh phê phán; 

bệnh chữ nghĩa; bệnh tri thức; bệnh trí thức; bệnh 

kiến thức; bệnh nói hay làm dở; bệnh lăng xăng; 

bệnh ta là quan trọng… và từ đó mà đời sống sinh 

ra muôn ngàn lầm lỗi. 

Biết Phật pháp thì phải tiêu thụ cái biết ấy vào 

trong cuộc sống. Khiến cái biết với đời sống là một. 

Cái biết chính là đời sống và đời sống chính là cái 

biết. Cái biết là tâm thanh tịnh và tâm thanh tịnh là cái 

biết. Cái biết và đối tƣợng để biết cả hai đều tịch lặng, 

ý niệm nhân ngã không còn, bầu trời xanh trong của 

tự tâm hiện ra, không còn bất cứ gợn mây mờ nào che 

khuất cả! 

*- Bao gồm tất cả 

Trong sáu niệm mà đức Phật dạy cho hàng đệ tử 

của Ngài thực tập gồm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm 

Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. 

Niệm Phật là nghĩ đến phẩm chất giác ngộ của 

Phật; Niệm Pháp là nghĩ đến Thánh đạo hay Phật 
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đạo, ấy là con đƣờng dẫn đến đời sống giác ngộ, 

Niết bàn; Niệm Tăng là nghĩ đến phẩm chất thanh 

tịnh và hòa hợp của Tăng, ấy là đoàn thể đệ tử của 

Phật, đang đi trên con đƣờng thích ứng với chân lý, 

thích ứng với giải thoát, Niết bàn; Niệm giới là nghĩ 

đến giới pháp do Phật chế định, bản chất của giới 

pháp ấy là bảo chứng cho đời sống thích ứng với 

giải thoát sinh tử và Niết bàn tịch tịnh và từ nơi bản 

thể tịch tịnh của Niết bản, mà đức Phật thiết định 

giới pháp, nên bản thể của giới pháp là thanh tịnh; 

Niệm Thí là nghĩ về sự buông xả. Nhờ nghĩ về sự 

buông xả mà buông bỏ đƣợc các tâm hành bất thiện 

nơi tâm. Niệm Thiên là nghĩ đến phƣớc báo của chƣ 

thiên ở các cõi trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 

giới rất thù thắng so với cõi ngƣời, nhƣng không 

phải là tối thƣợng, vì phƣớc báo ấy thuộc về các 

pháp hữu lậu, phiền não nơi tâm còn rỉ chảy, thì vẫn 

còn kết thành hoa trái sanh tử ở trong luân hồi, nhờ 

nghĩ nhƣ thế mà các hàng đệ tử của Phật tu tập 
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không cầu sanh thiên, mà cầu đoạn tận sinh tử, 

chứng nhập Niết bàn. 

Trong sự thực tập sáu niệm nhƣ vậy, thì niệm 

Phật là tối thƣợng và bao gồm hết tất cả niệm hay 

tất cả pháp môn. 

*-Niệm Phật là tối thượng 

Niệm Vô thƣờng không thể nào so sánh đƣợc 

với niệm Phật, vì sao? Vì niệm Phật là niệm tỉnh 

giác, niệm giác ngộ. Nếu không có giác ngộ, thì 

không có Phật. Không có Phật thì không có ai ở 

trên trời hay dƣới đất, có khả năng giác ngộ vô 

thƣờng một cách triệt để cả sự tƣớng và lý tánh nơi 

muôn vật, để khai thị cho ta quán chiếu mà liễu 

ngộ, nhằm buông bỏ mọi chấp ngã và chấp pháp để 

có đời sống an lạc, giải thoát. 

Vì vậy, niệm Vô thƣờng không thể so sánh với 

niệm Phật. 

Niệm Khổ không thể nào so sánh với niệm 

Phật, vì sao? Vì niệm Phật là tỉnh giác, niệm giác 
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ngộ. Nếu không có giác ngộ, thì không có Phật. 

Không có Phật, thì ở trên trời hay dƣới đất không 

có một ai có khả năng giác ngộ tƣờng tận về sự thật 

của khổ, để dạy cho ta phƣơng pháp diệt khổ, để 

khổ chấm dứt. 

Vì vậy, niệm Khổ không thể so sánh với niệm 

Phật. 

Niệm Không, không thể nào so sánh đƣợc với 

niệm Phật, vì sao? Vì niệm Phật là niệm tỉnh giác, 

niệm giác ngộ. Nếu không có giác ngộ thì không có 

Phật. Không có Phật, thì trên trời dƣới đất, không 

có bất cứ ai có khả năng giác ngộ về không một 

cách triệt để, để chỉ bày về nghĩa không cho ta một 

cách rốt ráo, khiến ta buông bỏ hết thảy ngã chấp 

và pháp chấp đạt tới đời sống an lạc và giải thoát 

hoàn toàn đối với mọi ý tƣởng về ngã và pháp. 

Niệm Vô ngã, không thể nào so sánh với niệm 

Phật, vì sao? Vì niệm Phật là niệm tỉnh giác, niệm 

giác ngộ. Nếu không có giác ngộ, thì không có 



Con đƣờng thực nghiệm tâm linh  239 

Phật. Không có Phật, thì ở trên trời hay dƣới đất, 

không có bất cứ một ai có khả năng giác ngộ các 

pháp duyên khởi vô ngã, không có tự tánh, để khai 

thị cho ta giác ngộ tự tánh viên thành nơi vạn hữu, 

để buông bỏ hoàn toàn ngã chấp và pháp chấp, có 

đời sống tự do đối với ngã và pháp. 

Vì vậy, niệm vô ngã không thể nào so sánh với 

niệm Phật. 

Trì niệm minh chú không thể nào so sánh với 

niệm Phật, vì sao? Vì niệm Phật là niệm tỉnh giác, 

niệm giác ngộ. Nếu không có giác ngộ thì không có 

Phật. Không có Phật, thì không có mọi minh chú, 

do Phật tuyên thuyết từ sự giác ngộ và từ đại định 

của sự giác ngộ. Mọi thần chú không đƣợc Phật 

tuyên thuyết từ sự giác ngộ đều là tà chú, vì sao? Vì 

chúng không có khả năng đoạn tận tập khởi của khổ 

đau ở trong sanh tử và dẫn sinh đời sống an lạc, giải 

thoát hay Niết bàn tối thƣợng. 
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Nên, trì niệm minh chú không thể nào so sánh 

với niệm Phật. 

Ở trong Ba mƣơi bảy phẩm trợ đạo của Đạo 

đế, Bát chánh đạo là Thánh đạo, các phần còn lại là 

trợ đạo. Cũng vậy, ở trong Lục niệm, hay thực tập 

bất cứ niệm gì, niệm Phật là Chánh niệm các niệm 

còn lại là trợ niệm. Ở trong hết thảy các pháp môn, 

thì niệm Phật là Chánh môn các pháp môn còn lại 

đều là trợ môn và ở trong các đạo, Phật đạo là 

Chánh đạo các đạo còn lại là trợ đạo. 

Nhận ra đƣợc lý nghĩa nầy, nên chúa Nguyễn 

Phúc Chu đã viết và khắc ở chuông chùa Linh Mụ - 

Huế, “Cƣ Nho mộ Thích”. Nghĩa là cƣ trú nơi Nho 

mà ngƣỡng mộ nơi Phật”. 

Phật là gốc của mọi sự giác ngộ. Không có sự 

giác ngộ nào mà không mang hình ảnh của Phật. 

Ma là gốc của mê, không có sự mê lầm nào mà 

không mang hình ảnh của vô minh. 
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Nên, niệm Phật là niệm giác. Giác càng sáng 

thì mê càng mờ và vô minh càng  lúc, càng giảm 

thiểu. Niệm Phật đến chỗ vô niệm, thì tâm toàn giác 

hiển bày, vô minh vĩnh đoạn, khiến giải thoát, an 

lạc tự có mà không cần mong cầu, Tịnh độ hiện tiền 

mà không cần khởi tâm đến hay đi. 

*-Viên mãn các hạnh 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tham tâm tự buông bỏ, vì vậy mà thành tựu bố 

thí ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên ác tâm tự buông bỏ, vì vậy mà thành tựu trì giới 

ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên sân tâm tự buông bỏ, vì vậy mà thành tựu nhẫn 

nhục ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tâm biếng nhác tự buông bỏ, vì vậy mà thành 

tựu tinh tấn ba la mật. 
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Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên vọng tâm tự lắng yên, vì vậy mà thành tựu thiền 

định ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên ngã chấp, pháp chấp tự buông bỏ, vì vậy mà 

thành tựu tuệ ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên vƣớng mắc mọi pháp môn tự buông bỏ, vì vậy 

mà thành tựu phƣơng tiện ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi tìm cầu tự buông bỏ, vì vậy mà thành tựu 

nguyện ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi sợ hãi, khiếp đảm, hèn yếu tự buông bỏ, vì 

vậy mà thành tựu lực ba la mật. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi si mê, tà kiến tự buông bỏ, vì vậy mà thành 

tựu trí ba la mật. 
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Thành tựu một ba la mật là thành tựu hết thảy 

ba la mật. Ba la mật là viên mãn, rốt ráo, toàn hảo. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tâm làm khổ chúng sanh tự buông bỏ, vì vậy 

mà thành tựu Từ vô lƣợng. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tâm não hại chúng sanh tự buông bỏ, vì vậy mà 

thành tựu Bi vô lƣợng. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi ƣu não tự buông bỏ, vì vậy mà thành tựu 

Hỷ vô lƣợng. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tâm lợi mình hại ngƣời tự buông bỏ, vì vậy mà 

thành tựu Xả vô lƣợng. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi cách nhìn sai lệch bị rơi rụng, vì vậy mà 

thành tựu Chánh kiến. 
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Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi mê lầm nơi tâm tự rơi rụng, vì vậy mà 

thành tựu Chánh tƣ duy. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên tác nhân của mọi ngôn ngữ sai lầm tự rơi rụng, 

vì vậy mà thành tựu Chánh ngữ. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi tƣ niệm liên hệ đến phiền não tự rơi rụng, 

vì vậy mà thành tựu Chánh nghiệp. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên trong đời sống mọi tham cầu lợi dƣỡng tự rơi 

rụng, vì vậy mà thành tựu Chánh mạng. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên các điều ác nơi thân ngữ và ý tự rơi rụng, các 

thiện pháp tự thành, vì vậy mà thành tựu Chánh tinh 

tấn. 

Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên mọi vọng niệm đều tự rơi rụng, vì vậy mà thành 

tựu Chánh niệm. 
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Niệm Phật thì không còn niệm chúng sanh, 

nên hết thảy phiền não đều tự nhiếp phục, vì vậy mà 

thành tựu Chánh định. 

Vì vậy, niệm Phật thì không còn có niệm thiện 

nào có thể so sánh. Niệm Phật thì có khả năng nhiếp 

phục hết thảy ác pháp và thành tựu hết thảy thiện 

pháp. 

Vì vậy, các bậc Tổ đức dạy: “Niệm Phật nhất 

tâm tiêu vạn tội”. 

Nên, niệm Phật nhất tâm, thì viên mãn các 

hạnh, thành tựu vạn đức. 
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