
 

PHẨM H
    

DUYÊN KHỞI:  

Những bài học đầu đời, khi bư
huấn luyện Huynh Trưởng Sơ C
trách nhiệm và kỷ luật Huynh Trư
chức GĐPT, Huynh Trưởng đóng vai tr
hướng dẫn cho lớp đàn em. Mu
người Huynh Trưởng cần ph
bổn phận, trách nhiệm của mình. 
chùa được thầy nhận cho th
đây nghĩa là hình thức, đi
uống, ngủ nghỉ, cách chào kính, nói năng, 
chí cho đến cách tắm rửa, v
một người xuất gia. Đó mớ
luyện nầy, người học điệu m
được thọ giới Sa-Di. Sa-Di c
thật sự được đứng vào hàng ng
Sa-Di phải dành phần lớn th
bộ luật của người tập sự xu
vậy? Vì nội dung 4 bộ sách n
gia chân chính, với đầy đủ
loài người. Một con người x
kính, xưng tán tôn làm bậc th
thiếu oai nghi tế hạnh của m

Cũng giống như vậy. Ở Bậ
huấn luyện về tư cách, tác phong, k
như thời gian “tập sự”. Khi lên đ
Trang, sự luyện tập nầy cần ph

Gia Đình Phât Tử là một tổ 
Liên Đoàn Trưởng, người tiêu bi
cho một tập thể lãnh đạo, 
Gia Đình Phật Tử. Với yêu c
phải hiểu biết thấu đáo và 

 

M HẠNH HUYNH TRƯỞNG
            TÂM LỄ 

i, khi bước chân vào ngành Huynh Trưởng, ở
ng Sơ Cấp Lộc Uyển là học về tư cách, tác phong, b

t Huynh Trưởng. Tại sao cần phải nên như vậ
ng đóng vai trò người chị, người anh, làm mô ph

p đàn em. Muốn làm tròn vai trò và trách nhiệ
phải được rèn luyện về tư cách, tác phong, c
a mình. Điều nầy cũng giống như người đ

n cho thế phát xuất gia, là phải bắt đầu học Đ
điệu bộ, tức phải học cách đi, đứng, nằm, ng

cách chào kính, nói năng, cách mặc y áo, tụng kinh, h
a, vệ sinh… nhất nhất đều phải tập cho đúng đi
ới chỉ là thời gian “ở điệu”. Phải qua đượ

u mới được thầy chấp thuận cho tiến lên bư
Di cũng vẫn chỉ là giai đoạn tập sự xuất gia, ch

ng vào hàng ngũ Tăng-già. Cũng vậy, trong giai đo
n thời giờ để học thuộc nằm lòng và thực t

xuất gia: Tỳ ni, Oai nghi, Sa Di, Cảnh Sá
ch nầy nhằm hình thành nên nhân cách củ
ủ oai nghi tế hạnh, để làm mô phạm cho chư thiên và c
i xứng đáng để được người thế tục (kể 
c thầy, y cứ thân cận học hỏi, thì làm sao thi
một bậc Sa-môn cho được. 

ậc Kiên và Trại Lộc Uyển, người Huynh Trư
tư cách, tác phong, kỷ luật. Nhưng giai đoạn nầy ch

”. Khi lên đến Trại huấn luyện Huynh Trưở
n phải có yêu cầu khác hẳn, nâng cao hơn m

 chức giáo dục Phật giáo. Trại Huyền Trang là tr
i tiêu biểu cho sự mẫu mực, tạo nên khuôn
o, thay mặt cho cả tổ chức, để hướng dẫn cho m

i yêu cầu và trách nhiệm đó, người Trại sinh Huy
 am tường quy củ ở nơi tu học, phải luy
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NG 
Ễ VƯƠNG HỌC 

ở Bậc Kiên và Trại 
phong, bổn phận, 
ậy? Bởi lẽ trong tổ 

làm mô phạm (1), để 
ệm đó, trước tiên 

tư cách, tác phong, cần hiểu rõ về 
đi tu. Khi mới vào 
iệu. Chữ “điệu” ở 
m, ngồi, cách ăn 

ng kinh, hầu thầy, thậm 
p cho đúng điệu bộ của 

ợc giai đoạn huấn 
n lên bước thứ hai là 

t gia, chứ chưa phải 
giai đoạn tập sự nầy, vị 

c tập thành thục 4 
nh Sách (2). Tại sao 

ủa một người xuất 
m cho chư thiên và cả 

 cả cha mẹ) cung 
i, thì làm sao thiếu cung cách, 

i Huynh Trưởng đã được 
y chỉ mới được xem 

ng Cấp II Huyền 
n, nâng cao hơn một bậc.  

n Trang là trại đào tạo 
o nên khuôn phép, đại diện 

n cho một đơn vị 
i sinh Huyền Trang cần 

luyện tập cho mình 
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có đầy đủ oai nghi tế hạnh Huynh Trưởng, để từ đó làm mô phạm hướng dẫn cho 
Đoàn sinh của mình.  

Vậy oai nghi tế hạnh là gì? 

Oai: dáng vẻ, cung cách, toát lên vẻ nghiêm trang, oai vệ, đoan chánh, chuẩn mực, 
khiến cho người xung quanh ngưỡng mộ, kính nể, tôn trọng, muốn bắt chước theo; 
Nghi: hình thức, phép tắc, khuôn mẫu, dung mạo, dáng vẻ thể hiện ra bên ngoài; 
Tế: tiểu tiết, tinh xảo, nhỏ nhặt; Hạnh: cử chỉ, hành động, việc làm. 

Khác với những giới điều được ghi trong các bộ luật. Oai nghi, hay nói cho đầy đủ là 
Oai nghi tế hạnh, cũng là luật, nhưng là những điều phụ thuộc, những biểu hiện nhỏ 
nhặt trong sinh hoạt thường nhật. Đây là những khuôn mẫu, phép tắc quy định về 
cách thức, hành vi, thể hiện qua cung cách đi, đứng, nằm, ngồi (3), nói năng, ăn 
uống, cử chỉ… trong giao tiếp hàng ngày, nhằm tạo nên một dáng vẻ bề ngoài 
chuẩn mực, từ tốn, đoan nghiêm, khiến cho mọi người xung quanh quý mến, kính 
trọng, ngưỡng mộ, muốn được thân cận học hỏi, noi theo.  

OAI NGHI TẾ HẠNH CỦA HUYNH TRƯỞNG 

Nói đến Oai nghi tế hạnh thì nhiều lắm. Trong các bộ sớ giải về Luật học, nói rằng 
trên con đường tu tập giải thoát, bậc Sa-môn thành tựu giác ngộ, giải thoát, có tam 
thiên oai nghi, tám muôn tế hạnh (4). Vì số đó quá nhiều, khó cho một người tập sự 
xuất gia có thể thực tập đầy đủ. Cho nên để thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện của 
xã hội bấy giờ, chư Tổ căn cứ vào các bản sớ giải về Luật tạng của chư Cổ Đức, như 
bộ Sa-Di luật giải, Sa-Di thành phạm, Thanh Quy của Tổ Bá Trượng Hoài Hải, Hành 
Bộ Luật Nghi của Tổ Đạo Tuyên ở Chung Nam, Quy Sơn Cảnh Sách của Tổ Đại Viên  
ở Quy Sơn… giảng lược lại thành 24 thiên Oai Nghi, để các vị Sa-Di tu tập, trước khi 
đăng đàn thọ Cụ túc giới, trở thành Tỳ-khưu. 

Huynh Trưởng là người tại gia, nếu y theo oai nghi của người xuất gia mà tu tập thì 
là điều khó có thể thực hiện. Tuy nhiên, Huynh Trưởng cũng là người đang học đạo, 
đang tu đạo, đang hành đạo qua việc tu học của bản thân, và nhất là đang nhận 
lãnh sứ mạng giáo dục, hướng dẫn cho lớp đàn em, cho nên oai nghi tế hạnh không 
thể không thực tập, quy củ phép tắc ở nơi đạo tràng không thể không am tường, 
thấu đáo. Chính vì thế, y cứ vào những điều được ghi trong luật và oai nghi của 
người xuất gia, cộng với những lời chỉ dạy của chư Tôn Đức Tăng già nơi các đạo 
tràng tu học, tôi xin lược ghi ra thành 10 thiên, gọi chung là Phẩm hạnh Huynh 
Trưởng, để cùng nhắc nhở, khuyến khích nhau rèn luyện, tu tập, thực hành: 

1. NƠI ĐẠO TRÀNG TU HỌC: 
 
- Tăng già là những người thay Phật để hoằng dương chánh pháp, giáo hóa  

chúng sanh. Cho nên đối với người xuất gia phải nên giữ sự cung kính.  



Trang 3 trong 10 
 

- Vào cổng chùa hay khi bước vào chánh điện, không được đi vào bằng cửa 
chính, mà phải nên vào bằng cửa hai bên. 

- Đến chùa, không được tự ý đi ngay vào chánh điện lễ Phật, mà trước tiên, 
phải nên đến kính lễ, xin phép chư Tăng. 

- Không được tự tiện vào chánh điện, tháp miếu dòm ngó, dạo chơi. Không 
mang gậy, giày dép hay đồ vật bất tịnh vào chỗ thờ tự, cũng không được 
tự ý thỉnh chuông, mõ, kiềng chùy, đánh trống… không được sờ tay vào 
pháp khí, pháp tượng, khi chưa được phép của chư Tăng. 

- Khi viếng chùa, tháp, tôn tượng Bồ-Tát, Tổ Sư, nên đi nhiễu 3 vòng, về 
phía bên phải (5). 

- Khi lễ Phật, phải đứng tránh qua một bên. Không được đứng giữa điện, 
đối diện với bàn thờ Phật để hành lễ, vì đây là vị trí dành riêng cho vị trụ 
trì hay chư Trưởng lão Hòa Thượng. 

- Khi lễ lạy, chắp tay mười ngón phải bằng nhau mà không so le, hai bàn 
tay áp sát vào nhau, không để rỗng ở giữa. Tay chắp trước ngực, các đầu 
ngón tay hướng thẳng lên trên. Tay không che trước miệng. 

- Đang ngồi, ngoại trừ những lúc đang tọa thiền, tụng kinh, ăn cơm, đang 
làm vệ sinh, hoặc đang bị bệnh… nếu thấy chư Tăng đến hay đi ngang 
qua, phải nên đứng dậy, chắp tay cúi đầu.  

- Cần nên biết lễ bái đúng thời. Khi chư Tăng đang thay y áo, ăn cơm, đánh 
răng, cạo đầu, tắm rửa, hay đang nằm ngủ nghỉ… đều không nên lễ bái. 

- Khi hành lễ, không được đứng ngang hàng với chư Tăng, mà phải đứng  
lùi lại phía sau, để tỏ lòng cung kính. 

- Đến nghe pháp, khi thấy Giảng sư bước vào giảng đường phải đứng dậy, 
chắp tay vái chào. Khi nghe thuyết pháp, phải giữ sự thanh tịnh, không 
hút thuốc, khạc nhổ, hỉ mũi, không được nói cười, cũng không được ngồi 
chỗ cao hơn người giảng. Muốn ra, vào phải đứng dậy chắp tay xin phép. 

- Khi có người đang lễ lạy hay đang tụng kinh, nên bước tránh sang một 
bên. Có chuyện cần, nên đi vòng sau lưng chứ không nên đi ngang trước 
mặt hay bước ngang qua đầu, chỗ họ đang hành lễ. 

- Không được bưng đèn, lấy chén đĩa, hay đồ dùng cúng Phật xuống để 
dùng vào việc riêng. 

- Đi vệ sinh xong, phải rửa mặt, rửa tay, trước khi lên chánh điện lễ bái.   
- Biết tôn trọng cuốn kinh như tôn kính Phật. Tay dơ không được sờ vào 

kinh sách hay ảnh tượng và đồ thờ cúng. Không được đặt kinh xuống đất 
hay bước ngang qua, không dùng miệng thổi bụi trên cuốn kinh. Cũng 
không được đặt ly nước, bình trà, chén cơm, áo quần hay đồ vật bất tịnh 
trên cuốn kinh. Khi đang cầm cuốn kinh hay thánh tượng trên tay, cũng 
không nên cúi mình xuống để vái chào người khác. 

- Nghe tiếng chuông vang lên phải ngưng cười nói và niệm thầm: Nghe 
tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng, bồ đề sanh, ly địa ngục, thoát 
hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. “Án già ra đế da, tóa ha”.  
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- Khi nghe tiếng niệm Phật, phải lập tức ngưng ăn uống, nói cười và giữ im 
lặng. Tránh làm động tâm niệm người khác, khiến mất đi công đức. 

- Vào bữa ăn, khi chư Tăng hay Đại chúng đã niệm Phật và bắt đầu dùng 
cơm. Nếu vô sau, chỉ thầm niệm Phật (mặc niệm) rồi dùng cơm, mà 
không nên niệm thành tiếng, bắt mọi người phải dừng lại, sinh phiền lòng. 

- Không được ngủ đêm một mình tại chùa Tăng (hay chùa Ni). Muốn ngủ 
qua đêm tại chùa phải tác bạch và được sự cho phép của vị trụ trì. 

- Đến những nơi có tịnh thất của chư Tăng, cần nên giữ yên lặng. Cũng 
không nên tự ý bước vào. Muốn vào phải gõ cửa xin phép. Nếu không 
nghe trả lời thì phải lui ra. 

- Hầu chuyện với chư Tăng phải đứng nghiêm chỉnh. Cho phép mới được 
ngồi, cũng không nên ngồi đối diện, ngang hàng. 

- Không được ăn trước khi cúng dường Tam Bảo. Không được ngửi hoa, rồi 
mang hoa đó dâng cúng Phật. 

- Dùng tay tắt nến. Không quay mặt vào thánh tượng để thổi tắt nến. 
- Cúng dường phẩm vật cho chư Tăng giống như cúng dường chư Phật. 

Phải nên cung kính bưng bằng 2 tay một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Không 
nên cúng dường cho chư Tăng những đồ thừa dở. Cũng không nên đứng 
trên cao đưa xuống, mà phải từ dưới dâng lên. 

- Khi có chuyện cần thưa thỉnh với chư Tăng, y phục phải sạch sẽ, tề chỉnh. 
- Không được tự ý sử dụng những vật dụng chỉ dành riêng cho chư Tăng 

(như ngồi trên gường, ghế, mặc y, đội mũ, cầm tích trượng, bình bát) hay 
bất cứ thứ gì do tín thí cúng dường cho chư Tăng, đều không được dùng. 

- Muốn mang bất cứ vật dụng gì trong đất già lam (7) ra bên ngoài, phải 
tác bạch và được sự đồng ý của vị trụ trì. 

- Chư Tăng đang hội họp, tiếp khách, nói chuyện, không được đứng đối 
diện, cũng không được đứng gần lắng nghe. 

- Vào chánh điện, tháp miếu, thiền đường, không được xô đẩy, tranh dành 
chỗ ngồi, không hút thuốc, xỉa răng, dùng ngón tay móc mũi, cười nói lớn 
tiếng. Cũng không bàn chuyện thị phi thế sự, tranh chấp, cãi vã lẫn nhau. 

- Không được đứng trước bàn thờ, thánh tượng để thay y áo. 
- Không được khạc nhổ đàm dãi, hỉ mũi, nôn oẹ, ói mửa, bỏ tàn thuốc lá, xả 

rác… trong thiền đường, tháp miếu hay trên đất già lam, mà phải nên làm 
kín đáo trong phòng vệ sinh. 

- Không mang y, áo tràng vào nhà vệ sinh. 
- Vào chánh điện, thiền đường, tháp miếu, nên để giày dép bên ngoài, và 

phải đặt cho ngay ngắn. 
- Không được cùng Sa-Di hay chư Tăng kết bạn, hội họp vui chơi. 
- Cúng dường vật thực, tịnh tài cho chư Tăng, nên bỏ vào phong bì đặt trên 

đĩa dâng lên. Không nên trao tiền trên tay, hay nhét vào túi áo quần. 
- Làm Phật sự, không nên tỏ vẻ mệt mỏi hay khoe mình có nhiều công đức. 
- Nên biết điều phục tâm ý, tuân thủ thanh quy (8) của đạo tràng (9). 
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2. ĐI: 
 
- Bước đi thong thả. Không vừa đi vừa chạy, nhảy. 
- Thể hiện sự tôn kính Tam Bảo và tập hạnh khiêm tốn: không đi trước 5 

chúng (6). Cũng không được đi ngang hàng cùng chư Tôn Đức, Tăng già. 
- Không vừa đi vừa đắp y, hoặc vừa đi vừa cởi hay mặc áo tràng. 
- Đi đường, không được liếc ngó, quay đầu nhìn theo người khác phái, khen 

chê bình phẩm. 
- Không nên đến những chỗ đang có tranh chấp, những chỗ hội họp đông 

người náo nhiệt. Thấy đám cãi vã, đánh nhau cũng phải nên tránh xa, 
không được đứng lại nhìn xem. 

- Không đi cùng đường với người say rượu. 
- Đi xa nên lựa bạn tốt để đi cùng. Ở nhà nên chọn bạn lành để qua lại 

(10). 
 

3. ĐỨNG: 
 
- Đứng ngay thẳng. Tay có thể vòng trước ngực hay để sau lưng theo thế 

nghỉ, mắt nhìn vào người đối diện. Không nên đứng chống nạnh. 
- Không đứng dựa tường, dựa cột. Cũng không đứng co ro, khúm núm. 
 

4. NẰM: 
 
- Ngủ, nghỉ đúng thời. 
- Nếu phải nằm nghỉ ở chánh điện, đầu phải xoay vào bàn thờ. 
- Không ôm nhau cười cợt, đùa giỡn trên giường. 
- Khi ngủ, nên tập nằm nghiêng về phía bên phải (11). Không nằm xoay về 

phía trái, cũng không nằm ngửa, hay sấp. 
- Không nên ở chung phòng, hoặc nếu phải chung phòng nhưng không ngủ 

chung giường với người xuất gia. 
 

5. NGỒI: 
 
- Trên sàn bằng phẳng, nên tập ngồi theo thế bán già hay kiết già. 
- Ngồi giữ lưng cho thẳng (12). Không chồm phía trước, ngã ngửa phía sau. 
- Ngồi trên ghế, không ngồi trên bàn. Cũng không nên ngồi chồm hổm. 
- Khi kéo ghế ngồi xuống hay khi đứng lên, đều không để gây ra tiếng 

động. Đứng dậy, ghế phải được đẩy sát vào bàn như cũ. 
- Không ngồi tréo chân, không bắt chân chữ ngũ. Không gác chân lên bàn 

hay đặt chân lên ghế phía trước. Cũng không ngồi nhịp chân, rung đùi hay 
lắc lư thân mình. 

- Không ngồi xem người khác ăn uống, nhậu nhẹt. 
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6. ĂN UỐNG: 
 
- Chư Phật ăn vào giờ ngọ (13). Người tu học, trước khi ăn phải nên biết 

niệm danh hiệu Phật để cúng dường, đặc biệt là vào buổi trưa. 
- Tập hạnh từ bi. Trước khi ăn, nên dành một phút yên lặng, nhớ nghĩ đến 

những người đang đói khổ. Nguyện cho những người đang khổ vì đói 
khát, đều được no đủ như mình. Cũng là để ngừa sự phạm lỗi của tâm, 
trong đó lòng tham đứng đầu. 

- Khi ăn, ngồi ngay thẳng, không chống cằm, không gục mặt trên bàn, hay 
chồm người qua lại. Không cúi gằm mặt xuống để húp canh, soup (12).  

- Tập hạnh biết đủ. Không đòi hỏi món ngon vật lạ. Cũng không nên ăn quá 
no, hay để quá đói. 

- Nhai thật kỹ. Không ăn quá nhanh, cũng không quá chậm. 
- Khi đang ăn, hạn chế tối đa sự tranh luận, nói cười.  
- Không vừa nhai thức ăn trong miệng, cùng lúc với cười, nói. Ngậm miệng 

khi nhai thức ăn, để khỏi gây ra thành tiếng. 
- Trong khi ăn, không lấy đũa, muỗng riêng của mình để gắp, khuấy hay 

múc vào bát đĩa đựng thức ăn chung cho cả bàn. 
- Khi ăn, không khua chén bát, muỗng đũa thành tiếng. 
- Lấy thức ăn vào bát vừa đủ. Nên ăn hết phần thức ăn mà mình đã lấy. 

Tuyệt đối không được bỏ thừa.  
- Đang ăn, không chê ngon, dở. Không để vật thực rơi đổ trên bàn. Cũng 

không đổ thức ăn xuống đất cho chó, mèo, hay ném cho chim chóc. 
- Muốn ho, ợ ngáp, nhảy mũi, hay khạc nhổ, tốt nhất phải nên ra ngoài, hay 

ít ra phải lấy tay che miệng và không nên xoay vào mâm cơm.  
- Lúc đang ăn, không lấy ngón tay móc mũi. Không dùng tay gở thức ăn 

dính trong kẽ răng. Cũng không xỉa răng, ngậm tăm nơi bàn ăn. Nếu cần, 
phải lấy tay che miệng kín đáo. 

- Tập hạnh “lợi hòa đồng quân” để biết nhường nhịn, mà không dành hết 
thức ăn ngon về mình. 

- Mỗi bữa chỉ ăn một lần. Không nên ăn xong, đứng lên rồi sau đó quay lại 
ăn tiếp.  

- Không ăn tạp nhạp, đụng đâu ăn đó (14). Cũng không ăn riêng một mình, 
mà chỉ nên cùng ăn chung, trong giờ Đại chúng quy định. 

- Uống trong ly, không uống trong chai. 
- Ăn xong hay sau khi uống trà, đứng lên phải dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. 

 
7. CỬ CHỈ, NÓI NĂNG: 

 
- Cử chỉ luôn điềm đạm, từ tốn, nhẹ nhàng.  
- Nói năng luôn dịu dàng, nhã nhặn, khiêm tốn.  
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- Thuyết pháp là trùng tuyên lại lời Phật dạy, cho nên khi nói pháp phải nên 
đúng thời.  

- Khi nói, âm thanh vừa đủ nghe. Không cười nói lớn tiếng.  
- Nghe nhiều bao giờ cũng tốt hơn nói nhiều. Nhất là đừng bao giờ luận bàn 

những điều vượt quá khả năng và hiểu biết của mình. 
- Không cướp lời người khác, ngoại trừ lý do chánh đáng. 
- Chỉ nên nói những điều mình biết rõ. Không ba hoa, đụng đâu nói đó (15) 

nhằm phô trương sự hiểu biết của mình. Cũng không nên khoác lác, khoe 
khoang hay tự đề cao mình. 

- Tránh nói chuyện thị phi, hý luận. Cũng không cợt nhã, nói đùa, nói hớt. 
- Lúc phải tự xưng, nên dùng pháp danh, thay vì xưng ta hay tôi. 
- Luôn giữ sự hòa khí. Tránh tranh luận đúng sai, hơn thua. 

 
8. QUAN HỆ, GIAO TIẾP: 

 
- Tuyệt đối tôn trọng luật lệ, phép tắc trong xã hội. 
- Nuôi sống thân mạng một cách chân chánh. 
- Tập hạnh khiêm tốn, hòa nhã, thành thật, tương kính đối với mọi người. 
- Không khinh chê, coi thường kẻ hậu học, hay người ít ỏi hơn mình. 
- Biết giữ tôn ti trật tự, tôn trọng thứ lớp trong sinh hoạt tập thể (16).  
- Lời nói đi đôi với việc làm, sự hiểu biết và thực hành phải đồng nhất (17). 
- Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng nên người hay không, phần lớn do bởi bạn bè 

(18). Hiểu như thế để nên biết xa rời ác hạnh, không giao du, kết bạn, 
quan hệ qua lại với thầy tà, bạn ác. Cũng không la cà ở nơi sòng bạc, 
quán rượu, chỗ ăn chơi, trà đình, tửu điếm. 

- Bày tỏ sự chân tình. Đi đường, gặp người quen nên mở lời chào hỏi. Nghe 
tin vui, hãy nói lời chúc mừng. Biết chuyện buồn, nên nói lời cảm thông, 
chia xẻ.  

- Gặp Thiện hữu tri thức, hay quý anh chị lớn, khi đang đi phải dừng lại 
cũng như khi ngồi phải đứng lên để vái chào. Không vừa đi vừa xá, cũng 
không ngồi xá, không đứng trên cao xá xuống, không xá một tay, cũng 
không nên vừa cầm đồ vật trên tay vừa xá. Khi vái chào, chỉ cần xá một 
cái là đủ. Không xá theo kiểu “gà mổ”.  

- Phải nên biết tôn trọng giờ giấc. Đúng hẹn. Đúng giờ. 
- Phải biết thủ tín. Hứa phải làm, mượn phải trả, hư phải đền. 
- Không được ngồi riêng trong phòng hay nơi chỗ khuất vắng, trò chuyện 

cùng người khác phái. 
- Đến nhà người, nếu thấy có bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên, phải nên biết tỏ 

lòng cung kính, cúi đầu lễ bái. 
- Vào nhà người, nên biết giữ phép lịch sự, được mời mới ngồi. Cũng không 

được tự ý đi lại dòm ngó, khen chê bình phẩm. 
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- Không bao giờ xem trộm thư của người khác. Không xem chung cùng một 
tờ báo, không dòm ngó, xem họ đang đọc thứ gì. Cũng không lục lọi đồ 
đạc riêng tư của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ. 

- Đến nhà người nên đúng giờ, không đến quá sớm hay quá trễ, và nên vào 
bằng cửa chính, tránh đi vòng cửa sau, hay nhìn vào nhà người ta qua 
cửa sổ. Phải luôn nhiếp phục tâm ý, giữ oai nghi Huynh Trưởng. Biết lựa 
lời chào hỏi ân cần khi đến, cảm tạ chân thành khi ra về.  

- Lúc ăn uống, nói năng đàm luận phải nên thận trọng, giữ gìn ý tứ. Không 
nên ba hoa. Không luận chuyện thị phi, xen vào đời tư gia đình người ta. 

- Nên biết từ giả đúng lúc, đừng nên về quá sớm hay ở lại quá trễ làm 
phiền gia chủ. Cũng không nên yêu sách, năn nỉ xin xỏ vật dụng, quà cáp. 

- Ở nơi công cộng, nên tỏ phép lịch sự: biết nhường lối, nhường chỗ cho 
người lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai hay người có con nhỏ…  

- Nên giữ thứ tự nơi chỗ đông người. Không bao giờ dành giật, xô đẩy, 
chen lấn, hơn thua, để tranh tiện nghi cho mình.  

- Có điều không được vừa ý, không để lộ vẻ cau có, bực bội, giận dữ. 
- Nên nói: cảm ơn, làm ơn, vui lòng, xin lỗi, không có chi… trong quan hệ 

giao tiếp hàng ngày. 
- Không xu phụ kẻ giàu có, nịnh bợ người quyền thế. 
- Thường quán chiếu về những lầm lỗi, bất toàn của bản thân mình, để 

đừng khởi tâm kiêu mạn. 
 

9. PHỤC SỨC: 
 
- Phục sức cần nên trang nhã, kín đáo và tề chỉnh, phải chỗ phải thời. 

Không mặc quần áo nhàu nát, dơ bẩn, cẩu thả, khiến cho mất tư cách. 
- Không dùng đồ trang sức đắt giá, sang trọng, làm mất đi đức từ bi.  
- Quần áo tránh dùng màu sắc sặc sỡ, chói chang. Cũng không nên trang 

điểm loè loẹt, xoa ướp nước hoa vào mình, trái với tinh thần tu học của 
người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.  

- Nên chuộng sự gọn gàng, giản dị, tránh sự diêm dúa, cầu kỳ. 
 

10.  TIÊU DÙNG: 
 
- Biết sống tri túc, thiểu dục thì tâm được an nhiên, ngay thẳng mà không 

cần phải nịnh bợ quanh co, cầu cạnh người khác. 
- Khi hưởng thụ, tiêu dùng, nên nghĩ lại công đức và hạnh kiểm của mình 

xem có xứng đáng hay không? 
- Tập hạnh tích đức, ăn uống, tiêu dùng, nên biết vừa đủ.  
- Tắm rửa, giặt giũ, nên sử dụng nước một cách hợp lý. 
- Hạn chế tiêu thụ những sản phẩm được làm từ thú vật (áo da, lông thú, 

ngà voi, lộc nhung, cao hổ cốt, tổ yến, vi cá…).  
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- Nên biết tiết kiệm. Đừng phung phí bất cứ thứ gì. 

KẾT LUẬN: 

Trong GĐPT, Huynh Trưởng là người đóng vai trò nòng cốt, quyết định cho sự thịnh 
suy của Tổ Chức. Tất cả những điều liệt kê trên đây, đều là Phẩm hạnh của người 
Huynh Trưởng. Những điều được xem là oai nghi tế hạnh đó, không phải là sự đóng 
kịch cho khéo trước mắt mọi người, rồi sau lưng thì buông lung, phóng túng. Oai 
nghi tế hạnh phải là sự chân thật, xuất phát từ công phu tu dưỡng và năng lực rèn 
luyện của người Huynh Trưởng mà có. Để làm được điều đó, người Huynh Trưởng 
phải thực tập sống trong chánh niệm, lúc nào cũng phải điều phục tâm ý, hành vi 
của mình. Có được như thế mới thể hiện được hình ảnh của một người Huynh 
Trưởng bản lĩnh, có học đạo hiểu đạo, có thực học thực tu, với đầy đủ phẩm hạnh, 
xứng đáng làm đầu đàn mẫu mực, hướng dẫn cho một đơn vị Gia Đình Phật Tử, để 
các em y cứ nơi mình mà noi theo tu học. Cũng nhờ đó mà hàng ngũ Huynh Trưởng 
có thêm uy tín, khiến cho chư Tôn Đức Tăng già thương tưởng hỗ trợ, chư Thiện tri 
thức, phụ huynh đem lòng mến mộ, cho con em đến sinh hoạt, cũng như tích cực 
giúp đỡ, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Huynh Trưởng. Chính nhờ đó 
mà tổ chức Gia Đình Phật Tử ngày thêm phát triển vững mạnh. 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH NHỮNG CHỮ KHÓ: 

1. Mô: hình dáng, khuôn mẫu; phạm: quy định, phép tắc; Mô phạm: mẫu mực, 
khuôn phép để cho người khác học hỏi. “Sư giả, nhân chi mô phạm dã” (Bậc 
thầy là người làm khuôn phép, mẫu mực để người khác học theo). 

2. Tỳ ni nhật dụng, Sa-Di luật nghi, 24 thiên Oai nghi, Quy Sơn Cảnh Sách. 
3. Tứ oai nghi: hành, trụ, ngọa, tọa (đi, đứng, nằm, ngồi). 
4. 3.000 Oai nghi, 80.000 Tế hạnh. 
5. Hữu nhiễu: tức theo chiều kim đồng hồ, mang ý nghĩa Phật pháp tùy thuận, 

không đi ngược lại sự vận hành của thế gian. Nhiễu 3 vòng để thể hiện cho 
tam nghiệp thanh tịnh, cúng dường Tam Bảo. 

6. Năm Chúng: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Ni, Sa-Di, Sa-Di Ni, Thức-xoa-ma-na. 
7. Già lam: 伽伽伽伽藍藍藍藍, gọi đủ là Tăng già lam ma, được phiên âm từ chữ Phạm 

"Samghàràma", gọi tắt là lam, ý nghĩa là Tăng viện hay Chúng viên, tức chùa 
viện hay khu vườn lớn, nơi Chúng tăng cư trú, tu học. Đất già lam: đất chùa 
hay khuôn viên chùa. 

8. Thanh quy: những quy định nhằm giữ cho nơi học đạo được thanh tịnh. 
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9. Đạo tràng hay Đạo trường: nơi học đạo, dạy đạo, tu đạo, chứng đạo… 
10.  “Viễn hành yếu giả lương bằng, sổ số thanh ư nhĩ mục. Trụ chỉ tất tu trạch 

bạn, thời thời văn ư vị văn” (Khi đi xa nên chọn bạn hiền, để tai mắt luôn 
được trong sạch. Lúc ở yên một chỗ nên chọn bạn lành, để được nghe những 
điều tốt đẹp, mà trước đây chưa từng được nghe - Quy Sơn Cảnh Sách). 

11.  Khi ngủ, tập nằm nghiêng về phía bên phải, gọi là Cát tường thụy, giống thế 
nằm của đức Phật khi nhập Niết-bàn. Nằm ngửa là thế nằm của A-tu-la, giống 
như tướng tử thi (xác chết). Còn nằm sấp là thế nằm của các loài ngạ quỷ, 
súc sanh. Nằm sấp hay nằm nghiêng về phía bên trái, đều dễ thấy ác mộng. 

12.  Chánh thân đoan tọa. 
13.  Người Trung Hoa thời xưa chia 1 ngày đêm thành 12 giờ, gọi tên bằng 12 

con giáp (tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi). Giờ Tý, 
được tính từ 11:00pm-01:00am. Như vậy, giờ Ngọ là từ 11:00am - 01:00pm. 
Trong luật có ghi: “Chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh hậu ngọ 
thực, ngạ quỷ dạ thực” (Chư thiên ăn vào buổi sáng, chư Phật ăn vào giờ 
ngọ, loài súc sanh ăn vào buổi chiều, loài ngạ quỷ ăn vào ban đêm). 

14.  Ăn phi thời (Phi thời thực): ăn trước hay sau giờ ngọ, tức ăn không đúng lúc, 
không phải giờ ăn mà ăn, hay ăn ngoài giờ quy định của Đại chúng. 

15.  Tạp thoại: tạp uế ngữ, hý luận, nói chuyện tạp nhạp, ba hoa, vô bổ. 
16.  Quy củ, thứ lớp trong chốn Thiền môn: vào chùa trước là anh, vào sau là 

em; học đạo trước là anh, học đạo sau là em; thọ giới lớn là anh, giới nhỏ là 
em; cấp cao là anh, cấp thấp là em; bổn phận, trách nhiệm lớn là anh, nhỏ là 
em… rồi sau đó mới đến tuổi tác. 

17.  “Ngôn hạnh tương ứng, tri hành hợp nhất”. 
18.  “Sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giải bằng hữu” (Sinh ra ta là cha mẹ, giúp 

ta thành đức do bởi bạn bè – Quy Sơn Cảnh Sách). 

 

 

 

 

 

 

 


