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“Tránh làm các điều ác 

Vâng làm các việc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Chính lời chư Phật dạy”. 

 

(Pháp Cú 183) 

 

 

Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tịnh tự kỳ ý 

Thị chư Phật giáo 

 

 

Do good 

Don’t do evil 

Purify the mind 

This is the teaching of all the Buddhas 
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Nhất tâm đảnh lễ, Nam-mô Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, 

cùng Phật bảo đang thường trú khắp cả pháp giới trong 

mười phương. 

 

Nhất tâm đảnh lễ, Nam-mô giới pháp Bồ-tát tạng, cùng 

Pháp bảo đang thường trú khắp cả pháp giới trong mười 

phương. 

 

Nhất tâm đảnh lễ, Nam-mô chư Đại Bồ-tát, chư Hiền, Thánh 

tăng, cùng Tăng bảo đang thường trú khắp cả pháp giới 

trong mười phương. 

 

 

 

 

Cúi đầu đảnh lễ bậc Tối Tôn trong Tam giới 

Quây về nương tựa Tam Bảo trong mười phương 

Nay con xin phát nguyện 

Giải thích khái lược giới Ưu-bà-tắc 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu có người thấy nghe 

Đều phát lòng Bồ-đề 

Khi dứt báo thân nầy 

Đồng sanh về Cực lạc 
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Kính dâng: 

 

Chân linh Nghiêm đường, Phật tử thọ Bồ-tát Ưu-bà-tắc giới  

thế danh Vương Phò, pháp danh Tâm Đức, pháp tự Huệ Trí. 

Chân linh Từ mẫu, Phật tử thọ Ưu-bà-tắc giới 

thế danh Nguyễn Thị Lê, pháp danh Ngọc Nhẫn. 

Chân linh Nhạc phụ, Phật tử thọ Ưu-bà-tắc giới 

thế danh Tô Minh, pháp danh Phước Thọ. 

Chân linh Nhạc mẫu, Phật tử thọ Ưu-bà-tắc giới 

thế danh Phạm Ngọc Lan, pháp danh Nhuận Hương. 

 

 

Cùng hồi hướng đến Chân linh  

Chư Bồ-tát Ưu-bà-tắc giới trong tổ chức GĐPTVN. 

 

Nguyện chư Chân linh thức tâm tỉnh giác, lìa chốn mê đồ,  

vãng sanh An Dưỡng quốc Cực Lạc giới. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Tại gia Bồ tát giới là giới luật dành riêng cho hàng Phật tử tại gia, sau khi phát tâm 

thọ giới, giúp họ có niềm tin vững chắc, kiên định, không thối chuyển, đi sâu vào 

đạo và nguyện lực không gián đoạn cho đến khi thành tựu đạo quả Bồ-đề. 

Phật dạy: Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Thế 

nên giới luật rất cần thiết cho mạng mạch của Phật pháp, là ngọn đuốc soi đường 

cho hành giả ra khỏi bóng tối của vô minh. Chính vì lẽ đó cho nên trước khi nhập 

Niết-bàn, đức Thế Tôn đã dặn dò Tôn giả A-nan, sau khi Như Lai diệt độ, chúng đệ 

tử của ta phải tôn trọng và nương theo giới luật để làm kim chỉ nam cho sự tu học. 

Nay Phật tử Tâm Lễ Vương Học đã dày công nghiên cứu và dùng phương pháp mới 

để giải thích, phân đoạn rất tỉ mỉ, tinh vi, nhẹ nhàng, mạch lạc và dễ hiểu. Nhờ vậy 

mà người đọc cảm thấy thoải mái và thông suốt hơn. Đặc biệt là giải thích thêm về 

phần phát Bồ-đề tâm, để củng cố và xây dựng vững chắc niềm tin cho người Phật 

tử sau khi thọ giới. 

Người viết cũng đã có thêm những phần bình luận, giúp người đọc thấu hiểu một 

cách tường tận hơn về giới luật và giảng giải những phần thiết yếu làm cho những 

ai có ý định thọ giới Bồ-tát tại gia cảm thấy tự tin và yên tâm hơn. Với những người 

đã thọ giới rồi thì lại càng thêm tinh tấn, giữ gìn giới thể một cách cẩn mật. 

Nay tôi ân cần giới thiệu tập sách Tại gia Bồ Tát giới rất có giá trị nầy của Phật tử 

Tâm Lễ Vương Học vừa dịch và giải thích đến với chư Thiện hữu tri thức và Phật tử 

xa gần. 

Với công đức thọ trì giới luật, dịch thuật cũng như giảng giải rất lớn lao nầy, mong 

giúp được nhiều người đến với đạo, hiểu đạo, và thọ lãnh cũng như hành trì giới 

luật một cách cẩn trọng, nghiêm túc để đời đời kết duyên sâu dày với Tam Bảo. 

 

       Viết tại Chùa Phổ Quang 

       Thành phố Perth, Úc Đại Lợi, 2021 

       Mùa Vu Lan, Phật lịch 2065 

       Hòa Thượng Thích Phước Nhơn 
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CẨN BẠCH 

Thế giới hôm nay biến động từng ngày kéo theo biết bao nhiêu đam mê, khổ lụy, 

lôi cuốn con người vào vòng xoáy bận rộn, quên lãng, ai cũng sống vội vàng, 

hưởng thụ vội vàng. Tuy nhiên, có điều thật đáng mừng khi thấy xung quanh vẫn 

còn rất nhiều người, đặc biệt là những người tuổi trẻ biết sống hướng thượng và 

quây về với nội tâm, hâm mộ cách sống mà đức Thế Tôn đã hướng dẫn, biết phát 

tâm bồ-đề, phát nguyện thụ trì giới Bồ-tát. Đây quả thực là điều hiếm có. Cho dù 

là sự hành trì có còn nhiều khiếm khuyết đi chăng nữa, thì duy sự phát tâm cũng 

đã là điều quý báu và hy hữu. Bởi vì, trở thành Bồ-tát, thành Thánh, thành Phật 

cũng bởi do nơi sơ phát tâm mà có. Ngay nơi khi phát tâm Bồ-đề, hành giả đã trở 

thành Bồ-tát. 

Giáo pháp Bồ-tát đạo chiếm một phần to lớn trong kho tàng đồ sộ của giáo lý Phật 

giáo. Những kinh luận liên quan đến Bồ-tát đạo đang được lưu hành, phần lớn 

được phiên dịch, chú giải bởi chư Cổ đức Trung Hoa, nhưng nội dung đều bắt 

nguồn từ Thánh giáo của chư Phật và chư Đại Bồ-tát. 

Trong quá trình tu học, người viết đã ghi nhận lại những lời giáo huấn của chư 

Thầy Tổ, những chú giải minh triết của chư Tôn Thiền Đức, những hướng dẫn quý 

báu của chư Thiện Tri Thức để làm tư lương trên bước đường tu học của mình. 

Nhưng trộm nghĩ, thanh gươm chỉ đáng được gọi là gươm báu khi đã rời khỏi vỏ, 

tung hoành ngang dọc, trừ gian diệt ác cứu khổ độ nguy, chứ gươm báu mà nằm 

yên trong vỏ thì chỉ là vật dùng để trang trí, giá trị chẳng hơn một con dao cùn; 

kim cương, vàng bạc mà đem cất kỹ trong rương thì đâu hơn gì cục đá, miếng sắt, 

chẳng mang lại được chút gì lợi ích cho nhân quần xã hội, và điều đó cũng đi 

ngược lại với hạnh nguyện của chư Đại Bồ-tát, cô phụ bản hoài của chư Phật. Với 

suy nghĩ đó, người viết muốn đem những điều căn bản mà mình đã học hỏi được 

từ chư tôn thạc đức Tăng già, thành kính viết xuống để chia sẻ cùng những người 

bạn hữu đồng hành cùng chung lý tưởng, để kết duyên pháp lữ ngõ hầu cùng 

nhau văn, tư, tu, trên bước đường thực hành Bồ-tát đạo. 

Như đề sách đã nêu, nội dung tập sách nhỏ nầy cũng chẳng có gì gọi là to tát. 
Đây chỉ là phần lược thuyết những điểm căn bản trong giới luật của Tại gia Bồ-
tát, căn cứ vào phẩm Thọ Giới, kinh Ưu-bà-tắc Giới 優婆塞戒經 (Tại gia Bồ Tát 

Giới Kinh) - Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm dịch Phạm-Hán. Trong đó, người 
viết cố gắng trình bày một cách thật cô đọng và hết sức khái lược; không giải 
thích sâu rộng mà nói thật tóm tắt, ngắn gọn; không nói đến chi tiết phức tạp 
mà đơn giản, dễ hiểu; tránh những điều cho dù là mầu nhiệm nhưng quá cao 
siêu đến “bất khả tư nghị”, mà chú trọng đến những điều hiện thực, gần gũi, để 
cốt mang lại sự thuận tiện, dễ dàng cho người mới bắt đầu phát tâm học đạo, 
nghiên cứu và thực tập theo giáo lý Đại thừa. 
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Những điều được ghi xuống trong tập sách nầy, nếu mang lại được ít nhiều lợi ích 

cho sự học hỏi, hành trì, hay gây được chút ít hâm mộ, hứng thú, tò mò trên con 

đường nghiên cứu, thâm nhập giáo lý của đức Phật nơi bạn đọc, thì đó là do nương 

nhờ pháp lực phù hộ của chư Phật, chư Đại Bồ-tát, cùng nhờ vào đạo lực gia trì 

của chư Thầy Tổ, y theo sự giáo huấn, khuyến tấn của chư Tôn Thiền Đức Tăng 

già, cùng sự chỉ bày, khích lệ của chư Thiện hữu tri thức khắp nơi. Còn nếu như 

có điều lệch lạc, nhầm lẫn, nông cạn hay còn thiếu sót, thì đó là do bởi nghiệp 

chướng sâu dày, căn cơ chậm lụt, đầu óc u mê, khả năng hạn hẹp, cho nên người 

viết chưa thể lĩnh hội, thấu đáo được hết những nhiệm mầu, thâm áo mà đức Phật 

đã dạy trong giáo nghĩa Đại thừa. 

Biết rằng, Phật pháp vô thượng, thậm thâm vi diệu, rộng lớn bao la, mà sức học 

của mình thì nông cạn và hạn hẹp, sự hiểu biết của mình chưa thể được gọi là 

thấu đáo, đầy đủ. Cho nên bản thân tin rằng, những điều được viết xuống trong 

tập sách nhỏ nầy, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không sao tránh khỏi những 

khiếm khuyết, sai lầm. Đây chỉ là việc làm nhỏ bé, tầm thường với thiện chí và ước 

muốn phụng sự. Rất mong được đón nhận sự chỉ giáo quý báu từ chư Tôn Thiền 

Đức, sự bảo ban cao minh của chư Thiện hữu tri thức cùng pháp lữ đồng hành 

khắp nơi, để sự tu học của bản thân được tăng thêm phần lợi lạc. 

Cúi xin Tam Bảo từ tôn, chư Bồ-tát, Hộ pháp, Thiện thần thùy từ minh chứng. 

Thành phố Adelaide, nước Úc Đại Lợi 

Lễ Phật Thành Đạo, Pl. 2564, Dl. 2020 

 

Khể thủ, 

Tâm Lễ Vương Học  
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NGƯỜI TẠI GIA 

Giáo đoàn đệ tử của Phật gồm có tất cả 7 chúng (Thất chúng), trong đó có 5 

Chúng xuất gia (Ngũ chúng xuất gia) là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Sa di, Sa di ni, 

Thức xoa ma na; và 2 chúng tại gia (Nhị chúng tại gia) là Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di. 

 

Người tại gia, “Tại gia nhân” 在家人, nói tắt là “Tại gia” 在家, hay còn gọi là “Cư 

gia” 居家, “Cư sĩ” 居士, “Trụ gia” 住家, chữ Phạm viết là Grha-stha, chữ Pàli viết 

là Gahattha. Người tại gia là người đang tu học ngay tại nhà của mình. Chữ 

“nhà” ở đây có 2 nghĩa: Một, là ngôi nhà thế tục (Thế tục gia) tức ngôi nhà mà 

ta đang sinh sống, trong đó có gia đình, có ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em, có 

thân bằng quyến thuộc, có công danh sự nghiệp, có công ăn việc làm để tự nuôi 

sống bản thân, có bổn phận, trách nhiệm đối với xã hội cần phải chu toàn…; hai, 

là ngôi nhà Tam giới (Tam giới gia) tức 3 cõi hay 3 cảnh giới mà do bởi nghiệp 

lực chiêu cảm, con người ta phải bị ràng buộc, chìm đắm, nổi trôi trong sinh tử 

luân hồi, hết sống rồi chết, chết rồi lại tái sinh trở lại trong đó, không cách nào 

có thể thoát ra được. 

 

Như vậy, người tại gia trong giáo đoàn của Phật tuy là người vẫn đang sống tại 

nhà của mình, nhưng là người có đạo tâm, tin vào những điều Phật dạy, đã quy 

y Tam Bảo và phát nguyện thụ trì Ngũ giới, trở thành một thành viên trong 7 

Chúng đệ tử của Phật. Khi ấy, người nam được gọi là Ưu-bà-tắc, hay còn gọi là 

Cận sự nam 近事男; và người nữ được gọi là Ưu-bà-di, hay còn gọi là Cận sự nữ 

近事女.  

 

Ý nghĩa của chữ “Cận sự” 近事, “cận” là ở gần, thân cận, gần gũi, sát một bên; 

“sự” là sự việc, công việc, làm việc, chỉ chung các hoạt động, sinh hoạt của con 

người. Vậy, Cận sự nam hay Cận sự nữ, là để chỉ cho người nam hay người nữ 

Phật tử, đang tu tập ngay tại nhà của mình, nhưng thân cận, gần gũi với Tăng 

già để cùng nhau tu học và chung lo Phật sự, hộ trì Tam Bảo, hoằng dương 

chánh pháp. 

 

Khi nói đến người tại gia, trong kinh luận thường dùng cả 2 chữ “Trưởng giả” 長

者 hay “Cư sĩ” 居士 (Cư gia chi sĩ 居家之士), chữ Phạm viết là Grha-paty, chữ Pàli 

viết là Gaha-pati, dịch âm là Nghi-ha hạ-bát-đế, Ca la việt, Già la việt… dịch ý là  

Gia chủ hay Gia trưởng, để chỉ cho người đang sống cuộc đời thế tục nhưng có 

đạo tâm và học vấn cùng trí tuệ hơn người, có địa vị và giàu sang, có đức hạnh 

và thông hiểu Phật pháp, như cư sĩ Duy Ma Cật, cư sĩ Hiền Hộ, Thắng Man phu 
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nhân, cư sĩ Cấp Cô Độc… vào thời đức Phật còn đương tại thế, hay Trưởng giả 

Tâm Minh Lê Đình Thám ở Miền Trung, Trưởng giả Chánh Trí Mai Thọ Truyền ở 

Miền Nam trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại… Ngày nay, phổ thông trong 

giới học Phật gọi chung những tín đồ Phật giáo, những người có đạo tâm, tin vào 

Phật pháp và đang tu ở tại nhà là Cư sĩ. 

 

Theo như trong kinh Đề Vị Ba Lợi 提謂波利經 (bản chánh kinh nầy bị thất 

truyền, nhưng các sách khác trích dẫn rất nhiều, nhờ đó mà biết được đại ý nội 

dung), kinh nầy cũng gọi là Đề vị ngũ giới kinh, tường thuật lại. Sau khi thành 

đạo, Phật đã tĩnh tọa suốt 28 ngày để hưởng pháp lạc của đạo quả Niết-bàn, 

không hề ăn uống. Qua ngày thứ 29, trên đường đi đến vườn Lộc dã, lúc dừng 

chân giữa đường, đức Phật gặp đoàn thương nhân xứ Ukala do hai thương gia 

có tên là Đề vị (Tapussa - Đề-lê-phú-sa) và Ba-lợi (Bahl-lika - Bạc-lê-ca) cầm 

đầu, dẫn theo đoàn lái buôn trên 500 người với 500 cỗ xe chất đầy châu báu 

đang trên đường trở về bản quốc. Từ xa, thấy đức Thế Tôn, họ đến đảnh lễ dưới 

chân Ngài và dâng cúng thức ăn. Đây là những người đầu tiên ở thế gian dâng 

cúng thức ăn lên đức Phật kể từ sau khi đức Phật thành đạo dưới cội Bồ-đề. Sau 

khi thụ nhận thức ăn do Đề-vị và Ba-lợi hiến cúng, đức Phật dạy cho họ một bài 

kệ hộ thân và khuyên bảo: Các người nên quy y Phật, quy y Pháp, rồi thuyết về 

giáo lý Ngũ giới, Thập thiện cho họ nghe, đồng thời cho họ ít sợi tóc và móng 

tay để kỷ niệm. Những kỷ vật nầy được chiêm bái trải qua nhiều thế hệ, ngày 

nay trở thành một bảo vật của quốc gia và hiện đang được tôn thờ trong bảo 

tháp Shwedagon, một kỳ quan vô giá tại thủ đô Ngưỡng-quang (Yangon), Miến 

Điện (Myanmar). Về Đề-vị và Ba-lợi, sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, hai vị 

thương gia và đoàn thương nhân xin quy y với Phật, được đức Phật chấp thuận 

cho quy y và trao truyền Ngũ giới cho họ. Đây được xem là hai “Người tại gia” 

đầu tiên, quy y “Nhị bảo” trong Giáo đoàn của Phật, vì lúc đó Phật chưa độ cho 

năm anh em ông Kiều-trần-như, chưa có Tăng già cho nên ở thế gian chưa có 

đầy đủ 3 ngôi Tam Bảo. Tuy nhiên, khi truyền pháp quy y và Ngũ giới cho hai vị 

thương gia (và cho Long Vương) Phật đều xướng Tam quy, vì muốn cho họ được 

quy y vị lai Tăng sau nầy. Theo kinh Đại Bổn (Mahāpadānasuttaṃ) về sau 

thương nhân Bạc-lê-ca (Bahl-lika) xuất gia trở thành Tỳ-khưu và đắc quả A-la-

hán.  

 

Qua sự kiện đó, đã cho chúng ta biết rằng muốn trở thành một Người tại gia, tức 

đệ tử đang sống tại gia của đức Phật là phải quy y Tam Bảo và phát nguyện thụ 

trì Ngũ giới. Đây xem như 2 điều kiện bắt buộc phải có để bước vào Đạo, bước 

vào nhà Phật, trở thành một Phật tử, một Người Tại Gia. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/A-la-h%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/A-la-h%C3%A1n
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Vậy, Quy y nghĩa là gì? Tại sao muốn trở thành Phật tử thì cần phải quy y? 

“Quy” 歸 là về, trở về hay quay về, như người con gái về nhà chồng, thì gọi là 

“Vu quy” 于歸. Người bỏ xứ đi xa, nay trở về quê cũ, gọi là “Quy cố hương” 歸故

鄉; “y” 依 là nương tựa, dựa vào. Quy y nghĩa là quay về nương tựa, hàm ý 

nương nhờ vào sự dẫn dắt, che chở, giúp đỡ, gia hộ, bảo vệ để không còn phải 

lo lắng, sợ hãi, không còn cảm thấy lẻ loi, cô đơn nữa. Ví như gà mẹ dẫn bầy gà 

con đi kiếm ăn, khi thấy bóng diều hâu gà mẹ liền kêu lên, tất cả các gà con đều 

chạy nhanh về núp dưới cánh gà mẹ để cầu sự che chở, bảo vệ, khi ấy gà con 

không còn thấy mình bị đe dọa hay sợ hãi nữa, vì tin rằng đã được mẹ che chở; 

hoặc như đứa bé được mẹ dẫn đi chơi xa, khi nó cảm thấy sợ hãi hay bị đe dọa, 

nó liền chạy đi tìm mẹ, tìm được rồi nó liền nắm chặt tay mẹ hay đứng sát một 

bên, khi ấy nó có cảm giác an tâm, không còn lo lắng sợ hãi nữa, vì tin rằng đã 

được mẹ che chở cho rồi. Ý nghĩa của sự quy y cũng giống như vậy. 

Vào thời tiền sử xa xưa, còn trong u mê, mông muội, con người lúc nào cũng lo 

âu, sợ hãi vì mạng sống luôn bị đe dọa, cho nên phải nương tựa vào sự phù hộ 

của thần núi, thần sông, tảng đá, gò đất, bụi cây…, phải tin vào “thần cây đa, 

ma cây gạo, cú cây đề” để tìm cầu sự che chở. Đó thảy đều là hình thức quy y. 

Theo giáo lý Phật dạy, thì sự quy y như vậy không phải là điều chánh đáng, vì 

không giúp được gì cho con người trong sự vượt thoát khổ não bức bách và 

chấm dứt được nỗi sợ hãi về sinh tử luân hồi. 

Con người vì đang sống trong nhiễm ô, tà kiến, khổ đau nên cần nương nhờ vào 

năng lực gia trì, phù hộ, che chở, dẫn dắt, để có thể đoạn trừ phiền não, vượt 

qua sự thống khổ của thế gian, chấm dứt nỗi sợ hãi phải trầm luân trong sinh tử, 

cho nên cần phải quay về quy y, nương tựa nơi Tam Bảo.  

 

Quy y Tam Bảo không phải là đến tham dự một buổi lễ được tổ chức tại chùa 

cho có hình thức, để rồi sau đó có được một pháp danh, rồi xưng mình là Phật 

tử. Người muốn quy y Tam Bảo, trước tiên cần phải có niềm tin nơi Tam Bảo, đặt 

sự tin tưởng của mình trọn vẹn nơi Tam Bảo, nguyện suốt đời quay về nương 

tựa, y cứ nơi Tam Bảo. Theo đó:  

 

- Quy y Phật là quay về nương tựa nơi đức Phật, cho dù phải bỏ thân 

mạng quyết không quy y theo trời, thần, quỷ vật. Vì sao? Vì trời thần, 

quỷ vật kia còn phải chịu luân hồi sinh tử, chứ chưa phải là hàng thánh 

nhân xuất thế, giải thoát. Quy y Phật là một lòng cung kính, lễ bái 

cúng dường đức Phật; tin tưởng rằng bản tâm mình cũng có tánh giác 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%9D
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giống như Phật, nguyện quay về với tánh giác đó, hàng ngày nỗ lực tu 

tập để tánh giác đó được hiển lộ. Quy y Phật là thực tâm muốn trở 

thành Phật. Đó cũng chính là bản hoài của Phật và chư Đại Bồ Tát thị 

hiện ở cõi đời nầy, muốn giáo hóa cho tất cả chúng sanh thành Phật, 

chứ không phải giáo hóa để chúng sanh thành Phật tử. Quy y Phật mà 

chỉ để trở thành Phật tử, tức là cô phụ (làm trái lại, phụ tấm lòng 

mong mỏi) bản hoài của Phật và chư Đại Bồ Tát. 

 

- Quy y Pháp là quay về nương tựa nơi chánh pháp, cho dù phải bỏ thân 

mạng quyết không quy y theo kinh điển ngoại đạo, tà giáo. Vì sao? Vì 

kinh điển của ngoại đạo, tà giáo không phải là pháp môn vô lậu, có 

thể đưa con người đến chỗ diệt khổ và giải thoát. Quy y Pháp là cung 

kính phụng thờ chánh pháp và biết tôn trọng, tri ân đối với người đang 

trùng tuyên chánh pháp, xem chánh pháp là bậc đạo sư của mình, 

hàng ngày an trú trong chánh pháp, y cứ nơi pháp môn mà mình đã 

thọ học, thường xuyên nghiên cứu, đọc tụng kinh điển để tăng trưởng 

trí tuệ, chuyên tâm quán chiếu để trau giồi chánh tri kiến, chánh tư 

duy, chuyển hóa thân tâm mình. 

 

- Quy y Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể tu học chân chính, cho 

dù phải bỏ thân mạng quyết không quy y theo thầy tà bạn ác. Vì sao? 

Vì thầy tà, bạn ác không phải là người đang đi trên con đường đưa 

đến chứng quả Tam thừa, họ sẽ dẫn dắt ta vào con đường tối tăm, tội 

lỗi. Quy y Tăng là thể hiện lòng cung kính, vâng theo lời dạy của Tăng 

già, y cứ nơi tánh chất thanh tịnh, hòa hợp của Tăng già để mà tu tập 

phạm hạnh, giữ gìn học giới, xây dựng đoàn thể tu học của mình cho 

được hòa hợp, thanh tịnh, để mang lại phúc lạc cho tất cả. 

 

Thêm vào đó, một khi đã quy y Tam Bảo, ngoài sự quay về nương tựa, cầu sức 

gia trì của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo (Thế gian trụ trì Tam Bảo) ở bên ngoài, 

tức tha lực, người quy y cần nên quay về tu tập, quán chiếu, trở lại với tánh giác 

nơi tự tánh; trừ bỏ ác kiến để quay về với chánh tri kiến; từ bỏ sự tham ái, 

nhiễm ô bất tịnh để quay về với sự thanh tịnh nơi tự tánh (Tam Bảo nơi tự tánh). 

Đó là sự và lý quy y Tam Bảo vậy. 

Trong kinh số 6, phẩm Thiện Tụ, Thiên Năm Pháp, kinh Tăng Nhất A Hàm. Thích 

Đề-hoàn Nhân đã trả lời cho một vị Thiên tử rằng: “Ai quy y Tam Bảo thì sẽ 

không còn bị rơi vào 3 đường dữ nữa”. 
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Quy y Tam Bảo là bước đầu tiên để vào nhà Phật, là nền tảng căn bản của tất cả 

giáo lý Phật giáo. Bảy chúng đệ tử của Phật, dù xuất gia hay đang ở tại gia, 

muốn tu trì pháp môn hay thọ nhận bất cứ loại giới luật nào, trước tiên cũng đều 

phải thọ Tam quy giới. Tất cả các thời khóa công phu tu trì sớm tối, trước khi hồi 

hướng công đức, cũng đều phải trì tụng Tam quy để cảnh tỉnh chính mình. Như 

thế để biết, Tam quy là bước đầu tiên có ý nghĩa thiết yếu nhất trên con đường 

Phật đạo vậy. 

Có người hỏi rằng: Có thật sự cần thiết phải quy y Tam Bảo hay không? Hay cứ   
y theo những lời Phật dạy trong kinh điển, rồi theo đó mà thực hành cũng tu 
được vậy. 

 
Câu trả lời là: Không! Tại sao? Vì nếu chỉ y cứ theo kinh mà tu, tức chỉ nương tựa 

nơi Pháp Bảo. Trong khi Pháp Bảo là do Phật Bảo tuyên thuyết mới có và nhờ ở 

Tăng Bảo mà được lưu truyền. Nếu không có Phật Bảo và Tăng Bảo thì Pháp Bảo 

không thể thành tựu được. Hơn nữa, Tam Bảo tuy phân làm ba nhưng thể tánh 

cũng như bản chất chỉ là một và không thể tách rời. Do đó, không thể chỉ y cứ 

vào Pháp Bảo mà không quy y Phật Bảo và Tăng Bảo. Hay nói cách khác, nếu chỉ 

quy y Nhất Bảo, hay chỉ quy y Nhị Bảo thì pháp Tam quy y không thể thành tựu.   

  Nên biết, phước điền của cả thế gian, không gì hơn là quy y Tam Bảo. Quy y 
Tam Bảo cũng mang nội dung của sự phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề. Người có 
niềm tin chân chánh thọ trì Tam quy, được 9 lợi ích sau đây: 

 
1. Chính thức trở thành một thành phần trong 7 chúng đệ tử của Phật. 
2. Bước lên bực thang đầu tiên, làm nền tảng cho sự thọ giới sau nầy. 
3. Giảm nhẹ những tội chướng đã tạo ra từ trước. 
4. Chứa nhóm công đức to lớn. 
5, Được hưởng quả vui trong hiện tại và quả vui ở vị lai. 
6. Chẳng còn bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
7. Người và loài chẳng phải người (phi nhân) đều chẳng thể nhiễu loạn. 
8. Tất cả việc tốt lành đều được thành tựu. 
9. Là cái nhân đầu tiên để dẫn đến Niết-bàn. 

 

Đối nghĩa lại với Người tại gia là Người xuất gia. “Xuất gia” 出家 chữ Phạm viết là 

Pravrajyà, dịch âm là “Ba-phệ-nễ-đa”, đồng nghĩa với Tỳ-khưu (Tỳ-khưu ni) hay 

Sa môn, là người đã cắt ái ly gia, rời khỏi nếp sống gia đình huyết thống, rời khỏi 

căn nhà thế tục của mình, rời bỏ cha mẹ, vợ con, rời bỏ tất cả công danh sự 

nghiệp ở thế gian, để chỉ chuyên tâm vào việc tu hạnh thanh tịnh, cầu mong diệt 

khổ và giải thoát. Chữ “xuất gia” ở đây có 3 nghĩa: Xuất thế tục gia, tức là đã ra 

khỏi căn nhà thế tục, trong đó có cha mẹ, vợ con, anh em, thân bằng quyến 
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thuộc, có công danh sự nghiệp, có bổn phận trách nhiệm phải chu toàn…; Xuất 

phiền não gia, tức ra khỏi căn nhà của phiền não, trong đó Tam độc: tham, sân, 

si là 3 thứ đứng đầu; Xuất tam giới gia, tức ra khỏi căn nhà trong Tam giới: Dục 

giới, Sắc giới và Vô sắc giới, thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, không còn tái sinh trở 

lại trong Tam giới thêm một lần nào nữa. 

 

Tuy cũng đồng là y theo lời dạy của Phật mà tu, nhưng giữa Người tại gia và 

Người xuất gia có nhiều điểm khác biệt. Điều dễ nhận thấy nhất, là hầu như mọi 

hoạt động trong đời sống, từ cách thức sinh hoạt, làm việc, ăn mặc, ngủ nghỉ, 

quan hệ, đi đứng… người tại gia đều có thể tự ý làm theo sở thích của riêng 

mình. Nhưng đối với người xuất gia thì “phát túc siêu phương, tâm hình dị tục”, 

từ suy nghĩ cho đến hành động, từ nội tâm bên trong cho đến hình thức bề 

ngoài, tất cả đều khác đi, không giống với người đang sống trong đời sống thế 

tục; mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, từ việc lớn cho đến những việc 

nhỏ nhặt, từ cách thức quan hệ, làm việc, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, ngủ 

nghỉ, oai nghi tế hạnh… nhất nhất mọi hoạt động đều phải đúng theo những quy 

định của giới luật đã được đức Phật chế định. Cũng chính vì vậy, những khổ não 

và niềm hoan lạc, từ sự tự tại hay không được tự tại giữa người tại gia và người 

xuất gia, đều có chỗ khác nhau: Đối với người tại gia, tiền của tài sản, vàng bạc, 

châu báu, súc mục, lúa gạo, nô tỳ, sai dịch thảy đều không tăng trưởng, lúc bấy 

giờ người tại gia sinh ra ưu tư, khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi; còn đối 

với người xuất gia học đạo mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc 

bấy giờ người xuất gia học đạo có nhiều ưu tư, khổ não, trong lòng chất chứa 

nhiều sầu bi. Như vậy, người tại gia vì không được tự do mà đưa đến khổ não, 

còn người xuất gia học đạo vì tự do buông lung, phóng dật mới đưa đến khổ 

não. 

 

Lại nữa, với người tại gia, nếu tất cả tài sản, sự nghiệp thảy đều tăng trưởng, lúc 

bấy giờ trong lòng người tại gia có nhiều khoái lạc, hoan hỷ; còn với người xuất 

gia, nếu không tùy theo dục vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bấy giờ trong 

lòng người xuất gia học đạo có nhiều khoái lạc, hoan hỷ. Như vậy, người tại gia 

vì tự do mà được hoan lạc, còn người xuất gia vì không tự do mà được hoan lạc 

– Kinh Hà Khổ, Tiểu tạng Thanh Văn, Trung A Hàm (quyển 2) Tuệ Sỹ dịch và 

chú. 

 

Trong Hội Úc già Trưởng giả, kinh Đại Bảo Tích cũng có so sánh về chỗ ưu 

khuyết giữa tại gia và xuất gia, như người tại gia thì bị nhiều ố nhiễm, còn người 

xuất gia thì được thanh tịnh; tại gia thì bị ràng buộc, xuất gia thì được tự tại; tại 
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gia thuộc ác, xuất gia thuộc thiện; tại gia yếu đuối, xuất gia dõng mãnh; tại gia 

xuôi theo dòng sinh tử, xuất gia lội ngược dòng sinh tử…  

 

Cũng trong hội Úc già Trưởng giả, đức Phật đã dạy rằng có 5 điều khiến một Tại 

gia Bồ-tát, tuy đang sống giữa đời sống thế tục, vẫn có thể tu học giống như 

một người xuất gia: 

 

- Tâm tương ưng với Nhất thiết trí: Không tiếc thân mạng, của cải, tài sản, 

cũng chẳng mong cầu quả báo hữu lậu ở cõi nhân thiên, tâm chỉ có một xu 

hướng duy nhất là mong cầu Phật đạo, chỉ nhất tâm hồi hướng đến Nhất 

thiết trí (Nhất thiết chủng trí hay Phật trí) mà thôi.  

 

- Giữ gìn phạm hạnh: Sống đời sống tịch tịnh, ly dục. Ý tưởng dâm dục cũng 

không còn huống hồ là có sự dâm dục. 

 

- Thực tập thiền quán, sống thanh bạch, giản dị, ưa sự tĩnh mịch, trải lòng 

thương đến tất cả muôn loài, mang lợi lạc đến cho tất cả hữu tình. 

 

- Tinh tấn thực hành trí tuệ ba-la-mật. Siêng năng tu tập giới, định, tuệ. 

 

- Đảm nhận sứ mạng nhiếp thọ và hoằng dương chánh pháp. Luôn tìm cách để 

chánh pháp được tuyên lưu, quảng bá rộng rãi, đem chánh pháp để giáo hóa 

chúng sanh. 

 

Đại Trí Độ Luận (quyển 13) có nói rõ sự hành đạo giữa người tại gia và người 

xuất gia khó dễ khác nhau, như người tại gia nếu muốn chuyên tu đạo nghiệp thì 

phải bỏ phế gia nghiệp, cho nên rất khó; còn người xuất gia là đã xa lìa thế tục, 

cắt đứt mọi sự ràng buộc của thế gian, chỉ chuyên lo một mặt hành đạo, cho nên 

được dễ dàng và thuận lợi hơn. 

 

Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, sau khi thuyết xong 28 khinh giới, đức Phật cũng đã có 

lời khích lệ đối với Người tại gia: “Thiện nam tử! Như Phật sở thuyết Bồ-tát nhị 

chủng, nhất giả tại gia, nhị giả xuất gia. Xuất gia Bồ-tát danh vi Tỳ-khưu (Tỳ-khưu 

ni), Tại gia Bồ-tát danh Ưu-bà-tắc (Ưu-bà-di). Xuất gia Bồ-tát trì xuất gia giới thị 

bất vi nan. Tại gia Bồ-tát trì tại gia giới thị nãi vi nan. Hà dĩ cố? Tại gia chi nhân 

đa ác nhân duyên sở triền nhiễu cố”. 

(Thiện nam tử! Như Phật đã dạy: Bồ-tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất 

gia. Bồ-tát xuất gia gọi là Tỳ-khưu (hay Tỳ-khưu ni), Bồ-tát tại gia gọi là Ưu-bà-



20 
 

tắc (hay Ưu-bà-di). Bồ-tát xuất gia giữ giới xuất gia, điều này không có gì khó. Bồ-

tát tại gia giữ giới tại gia, điều này mới khó. Tại sao như vậy? Bởi vì Bồ-tát tại gia 

bị nhiều ác duyên trói buộc) – Phẩm Thọ Giới, kinh Ưu-bà-tắc giới. 

Đọc trong kinh luật, thấy có rất nhiều bộ kinh do đức Phật tuyên thuyết, trong đó 

lấy Người tại gia làm đối tượng chính, như cư sĩ Duy Ma Cật trong kinh Duy Ma 

Cật Sở Thuyết, phu nhân Thắng Man trong kinh Thắng Man, đồng tử Thiện Tài 

trong phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm, cư sĩ Thiện Sanh trong kinh Ưu-bà-

tắc giới, cư sĩ Tu Đạt trong kinh Hiền Nhân, cư sĩ Thủ Ca trong kinh Nghiệp Báo 

Sai Biệt, cư sĩ Duy-da trong kinh Trì Trai, cư sĩ Úc-già trong kinh Úc-Già Trưởng 

Giả, Angulimala trong kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng, Long Vương trong kinh 

Thập Thiện Nghiệp Đạo… 

Tuy sinh hoạt của 2 chúng tại gia và xuất gia có nhiều chỗ khác nhau như vậy, 

nhưng theo giáo lý Phật giáo, nói chung mọi hoạt động của con người đều đi 

theo một trong hai chiều hướng: Thứ nhất là sống trong sự mông muội thiếu ý 

thức, buông lung theo đòi hỏi của bản năng để thỏa mãn những dục vọng, ham 

muốn và hưởng thụ (ăn ngon, giàu có, danh vọng, dâm dục và ngủ nghỉ); chiều 

hướng nầy đưa con người chìm sâu vào tội lỗi, phải bị trầm luân trong luân hồi 

sinh tử mãi mãi không có lối thoát. Còn chiều hướng ngược lại, là sống có ý 

thức, sống với lý trí, sống với lý tưởng. Lý tưởng đó, cho dù là người tại gia (vẫn 

đang sống tại gia đình, không thoát ly ra khỏi các hình thức sinh hoạt thế tục và 

trách nhiệm xã hội) cũng vẫn có thể thực hiện được những lời giáo huấn của đức 

Thế Tôn, đem những điều Phật dạy trong kinh, luật, luận ứng dụng vào sinh 

hoạt hàng ngày để tu tâm dưỡng tánh, cải thiện tâm ý và hành vi của mình, làm 

cho đời sống trở nên cao thượng và có ý nghĩa, có lợi ích, không những cho bản 

thân mà cho cả những người chung quanh, cho gia đình, cho xã hội, cho hết 

thảy những loài sinh vật khác cũng đều hưởng được lợi ích. Xét về nội dung của 

điểm nầy, thì cho dù dưới hình thức xuất gia nhưng sống theo chiều hướng thứ 

nhất, thì vẫn xem như đang trong vòng thế tục chứ không thể gọi là “xuất tam 

giới gia”. Ngược lại, nếu dưới hình thức tại gia, mà y theo lời Phật dạy biết xả ly 

tham ái, sống đời sống ly dục và tỉnh thức, không buông lung phóng dật theo 

dục vọng, thì sự dụng công tu tập và kết quả thu được vẫn không khác biệt với 

người xuất gia là mấy.  

 

Nói đến đạo đức trong đời sống hay trong sinh hoạt hàng ngày, tức nói đến vấn 

đề tu học. Những việc đó không phải là những điều mơ hồ, xa xôi, cao siêu, 

huyền bí, mà là những điều cụ thể, những quy định cụ thể nhằm cải thiện cuộc 

sống của con người. Để chuyển hóa, tức thay đổi tâm niệm, hành vi từ xấu trở 
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thành tốt, từ ác trở nên thiện, từ vọng thành chơn, từ người buông lung phóng 

túng trở nên người mẫu mực sống có đạo đức để thăng hoa đời sống, cần phải 

thực tập các pháp môn tu học. 

 

Ý nghĩa của chữ “tu học” 修學 là sửa chữa, chỉnh đốn, xây dựng lại. Như vậy, 

nếu bản thân ta trước đây có những biểu hiện chưa tốt thì bây giờ cần phải tu 

học, tức phải sửa đổi, uốn nắn lại cho tốt; tâm niệm, hành vi trước đây chưa 

đúng đắn, thì giờ đây cần nên chỉnh đốn lại cho đúng đắn; những gì trước đây 

chưa được tốt đẹp, thì bây giờ cần phải sửa chữa lại cho được hoàn chỉnh, tốt 

đẹp. Riêng chữ “tu” còn có nghĩa là cắt gọt, mài dũa, gạn lọc để loại bỏ đi những 

tạp chất, những cái xấu xa, chỉ còn giữ lại những thứ tốt đẹp, những tính chất 

tinh tuyền. Theo ý nghĩa nầy, thì tu học là để thay đổi mình từ một con người 

lầm lạc, bất lương, xấu ác, trở nên một con người đứng đắn, hiền lành, lương 

thiện. Nhưng đây mới chỉ là đề cập đến ý nghĩa tiêu cực của chữ “tu học”, và sự 

tu học như thế cũng chỉ giới hạn trong đời sống bình thường hàng ngày của một 

con người bình thường. Tiến xa hơn một bước, tự tin rằng tánh cách của mình và 

bậc thánh nhân không khác, cho nên tu học ở đây là sửa đổi để hoàn thiện nhân 

cách, trau giồi phẩm giá đạo đức của mình, từ một phàm phu tầm thường trở 

nên cao thượng, sửa vọng thành chơn, sửa mê thành giác, để tiến lên ngang 

tầm với nhân cách chân chính của bậc thánh nhân.  

 

Như vậy, có thể phân chia mục đích của sự tu học ra thành 4 bậc: 

 

- Bậc hạ: Tu học để sửa đổi tâm tánh, hành vi để trở nên người tốt. 

 

- Bậc trung: Tu học để trở thành bậc quân tử, đại trượng phu để “tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, theo mẫu người trong sách Đại 

Học của Nho gia. 

 

- Bậc thượng: Tu học để trở thành người Phật tử chân chánh. 

 

- Bậc tối thượng: Tu học để thành Phật. 

 

Trong kinh Phật Bát Nê Hoàn (quyển thượng) Trường A-Hàm (tập 2) đức Phật đã 

dạy rằng: “Kinh không thể không học, đạo không thể không hành. Trong thiên 

hạ có nhiều con đường, duy chỉ có con đường Phật đạo là tối thượng ”. Chính vì 

thế, người có chí hướng tu học là phải vào đạo, chứ không chỉ vào chùa. Cho 

nên sau khi đã quy y Tam Bảo rồi, người tại gia cần nương theo những giáo lý 
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đức Phật đã dạy trong Tam tạng Thánh giáo: Kinh, Luật, Luận, mà phát nguyện 

Văn - Tư - Tu, y cứ theo 3 môn học vô lậu: Giới, Định, Tuệ để tu học, hành trì. 

 

Nói đến sự tu học, kể ra có 3 hạng người: 

 

- Học đạo nhưng không hiểu đạo; vì không hiểu đạo nên không thể thực 

hành; vì không thực hành nên không chứng đắc. 

 

- Học đạo và có hiểu đạo; tuy có hiểu đạo nhưng không thực hành; vì 

không thực hành nên không chứng đắc. 

 

- Học đạo và có hiểu đạo; hiểu rồi liền thực hành; vì có thực hành nên 

có chứng đắc. 

 

Đối với người phát tâm tu học, hiểu đúng giáo lý là điều cần thiết và quan trọng 

nhất. Cho dù ai cũng đều biết rằng, học đạo không thể chứng đạo, chỉ có tu đạo 

mới chứng được đạo. Nhưng nếu không chịu học hỏi, nghiên tầm giáo lý, thâm 

nhập kinh điển để có hiểu biết đúng đắn những điều đức Phật đã dạy trong kinh 

luật, thì không thể biết được phương hướng, cách thức nào để tu hành cho 

đúng. Vì tu hành không đúng cách cho nên dù có hạ thủ công phu tu trì, nếu có 

kết quả thì kết quả đó cũng chỉ mang lại một chút phước báu nhất định, chứ 

không thể nào tiến xa trên con đường đạo, đạt đến giác ngộ, diệt khổ, chứng 

đắc. Hơn thế nữa, nếu tu hành mà không có hiểu biết đúng đắn về những gì 

Phật dạy, không những chỉ mang lại thiệt hại cho con đường tu tập của bản 

thân, mà còn gây tác hại to lớn đến những người xung quanh, cho cả đạo tràng, 

đoàn thể tu học.  

Tuy nhiên cũng cần phải nói cho rõ. Sự học được nói ở đây là học để tăng 

trưởng trí tuệ, để hiểu biết thấu đáo những lời Phật dạy nhằm mục đích ứng 

dụng vào việc tu tập, hành trì, chứ không phải học để có kiến thức. Nếu chỉ là 

học để có kiến thức, cho dù đó là kiến thức Phật học đi chăng nữa, thì phỏng có 

ích lợi gì cho sự tu tập diệt khổ của bản thân.  

Thêm vào đó, khi học chỉ cần học và nắm vững những giáo lý căn bản, tập trung 

vào những điểm thiết yếu, cần thiết cho sự hành trì, tu tập của bản thân, chứ 

không nhất thiết phải học cho hết tất cả những giáo lý trong Tam tạng kinh điển. 

Nói về điểm nầy, có một nhà sư người Thái Lan đang tu khổ hạnh trong rừng 

già, Thiền sư Ajahn Chah đã có lời dạy rằng: “Để đi xuyên qua một khu rừng 

rậm, chúng ta không cần thiết phải phá hết cả khu rừng, mà chỉ cần dọn một lối 
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đi chính giữa, sau đó cứ đi theo đường lối ấy thì cũng có thể đi xuyên qua được 

khu rừng”. 

Vì căn tánh chúng sanh lợi, độn, cao, thấp có chỗ khác nhau, nên đức Phật tùy 

nghi phương tiện, thiết lập pháp môn giáo hóa cho thích hợp, nhằm dẫn dắt 

chúng sanh từ chỗ vô minh phàm phu tiến dần đến quả vị giác ngộ, giải thoát. 

Giáo lý ấy tựu trung có 5 phần bao gồm cả pháp thế gian và xuất thế gian, gọi 

chung là “Ngũ thừa” 五 乘.  

 

Chữ “thừa” nguyên âm đọc là “thặng”; chữ Đại thừa, Tiểu thừa, cũng đọc là Đại 

thặng, Tiểu thặng. Chữ “thừa” (động từ) có nghĩa là đi, ngồi, cưỡi, đáp, như chữ 

“thừa chu” 乘舟 là ngồi thuyền, “thừa mã” 乘馬 là cưỡi ngựa, “thừa xa” 乘車 là 

đáp xe, “thừa phù” 乘桴 là đi bè… Chữ “thừa” (danh từ) có nghĩa là cỗ xe hay 

phương tiện chuyên chở, như chữ “Đại thừa” 大乘 là cỗ xe lớn chở được nhiều 

người, dụ cho pháp tu có thể tự độ cho chính mình và cùng lúc độ cho nhiều 

người khác nữa; “Tiểu thừa” 小乘 là cỗ xe nhỏ, chỉ chở được một người, dụ cho 

pháp tu chỉ nhằm tự độ cho bản thân; “Thượng thừa” 上乘 là bậc trên, là chỗ 

cao siêu; còn “Tối thượng thừa” 最上乘 là bậc cao nhất, là chỗ cùng tột, là pháp 

tối thắng, hơn hết tất cả. 

 

Năm phần giáo lý đức Phật đã thuyết được ví như 5 cỗ xe hay 5 phương tiện 

chuyên chở (dụ cho pháp môn tu tập), đưa chúng sanh từ thế giới Ngũ trược ác 

thế, bất an, khổ đau, vô minh, phàm phu để đi dần đến thế giới an lạc, tự tại, 

thanh tịnh, trí tuệ, giải thoát của bậc Thánh giả, cho nên được gọi là “thừa”. 

Năm thừa hay 5 cỗ xe đó gồm: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên 

giác thừa và Bồ tát thừa. Trong đó, Nhân thừa là nền tảng căn bản; các phần 

còn lại là phần hướng thượng. 

 

Đạo Phật được biết đến như đạo của trí tuệ hay con đường của sự hiểu biết. Với 

Ngũ thừa, 5 pháp môn phương tiện hay 5 cỗ xe vừa kể, trước khi lên đường 

hành giả cần biết rõ là mình muốn đi về đâu, để chọn lựa chiếc xe nào cho thích 

hợp. 

1. Nhân thừa 人乘 Là nền tảng căn bản của giáo lý Phật giáo. Phương pháp 

tu tập của Nhân thừa đặt trên nội dung của Tam quy và Ngũ giới, dùng 

đó làm phương tiện để chuyên chở chúng sanh ra khỏi 3 đường ác: Địa 

ngục, ngã quỷ, súc sanh, để được sinh vào cảnh giới loài người. Người 

quy kính, thân cận cúng dường Tam Bảo, giữ tròn đạo hiếu kính đối với 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A6%AC
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cha mẹ và nghiêm trì Ngũ giới, thì đời sau sẽ được sinh ra làm người, vui 

hưởng đầy đủ phúc báu ở cõi nhân gian.  

 

Ngũ Giới, được biết dưới nhiều tên gọi khác nhau như: Ưu-bà-tắc Ngũ giới, 

Cận sự luật nghi, Ngũ học xứ, Ngũ đại thí, Thế gian giới, Tại gia giới... Đây 

là phần cốt lõi trong Luật tạng, và là phần căn bản trong tất cả giới luật của 

Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Ngũ giới gồm có 5 điều sau đây: 

  

- Thứ nhất: Không giết hại (Nhất bất sát sanh). 

- Thứ hai: Không trộm cắp (Nhị bất du đạo). 

- Thứ ba: Không tà dâm (Tam bất tà dâm). 

- Thứ tư: Không nói sai sự thật (Tứ bất vọng ngữ). 

- Thứ năm: Không uống rượu (Ngũ bất ẩm tửu). 

 

Năm giới trên đây là 5 điều lành, nên được gọi là “Ngũ thiện” 五 善, nó 

giống như thành trì để bảo vệ cho phẩm giá của con người, làm hàng rào 

để ngăn chận con người không vi phạm vào điều ác để khỏi phải bị sa vào 

con đường tội lỗi, tránh khỏi quả báo phải bị đọa lạc vào ác đạo, ở đời vị 

lai được hưởng phước báo vinh hiển, an vui của kiếp con người. Trong 

hiện đời, 5 giới trên đây cũng chính là những điều căn bản làm chuẩn mực 

để xây dựng nhân cách lương thiện, đạo đức của một con người; cũng 

chính nhờ đó mà có thể xây dựng một gia đình hòa hợp và góp phần kiến 

tạo một xã hội an vui đúng theo tinh thần giáo lý Phật giáo. Ngược lại, trái 

phạm với 5 điều lành nầy là 5 điều ác (giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 

uống rượu) nên được gọi là “Ngũ ác” 五 惡. Người sống trong Ngũ ác thì 

không ai có thể gần gũi, tin dùng, thầy bạn, vợ con thảy đều coi khinh, 

hiện đời hay gặp nhiều ách nạn, tật bệnh, thường phạm nhiều điều tội lỗi, 

bị luật pháp trừng phạt khiến phải lao tù, thân tâm đều bất an, lo âu, sầu 

não (Ngũ thống 五 痛); chính do sức chiêu cảm của 5 điều ác đó, trong 

đời vị lai phải thọ quả báo bị thiêu đốt (Ngũ thiêu 五 燒), trôi lăn mãi 

trong Tam đồ ác đạo: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh không có lối ra, giống 

như con gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, cứ tiếp nối mãi như vậy không 

dứt (Phẩm 35: Trụ Thế Ác Khổ và Phẩm 36: Trùng Trùng Hối Miễn - kinh 

Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác). 

Trong 5 điều thuộc Ngũ giới nêu trên, 3 giới đầu để ngăn chận sự phạm 

lỗi của thân, giới thứ 4 để ngăn ngừa sự phạm lỗi của miệng, còn giới cuối 

cùng để ngăn ngừa sự phạm lỗi của thân lẫn miệng. Lại nữa, 4 giới đầu là 

“Tánh giới” 性戒. Gọi là tánh giới vì bản chất của 4 điều nầy là tội ác, dù 



25 
 

có tin theo Phật hay không tin theo Phật, dù có được Phật chế thành giới 

hay không, thì tự thân các hành vi ấy vẫn là tội ác, ở đâu cũng xem các 

điều nầy là xấu ác, do đó mà gọi nó là Tánh giới, cũng gọi là Tánh trọng 

giới. Người phạm tánh giới thì gọi là phạm tánh tội. Còn giới thứ 5 là “Già 

giới” 遮戒. Chữ “Già” là ngăn che, chận đứng. Già giới, cũng gọi là Ly ác 

giới, là những giới được Phật chế định nhằm để ngăn chận sự vi phạm các 

giới khác hoặc là để ngăn ngừa sự chê cười, chế giễu của người đời, cho 

nên Già giới còn được gọi là “Tức thế cơ hiềm giới” 息世譏嫌戒. Chữ “tức” 

là ngưng, nghỉ hay đình chỉ; “thế” là thế gian, thời đại; “cơ” là giễu cợt, 

chê cười, mỉa mai, quở trách; “hiềm” là ngờ vực, nghi ngờ, không thích ý 

hay không bằng lòng; “giới” là điều răn, phòng bị, ngăn tránh, cấm đoán. 

Ở đây, giới thứ 5 không được uống rượu, vì tuy việc uống rượu bản chất 

của nó chưa phải là tội ác, nhưng khi uống rượu vào, say sưa mất hết tự 

chủ, đưa đến sự vi phạm các giới trước, hoặc là lúc say rượu hành vi cử 

chỉ buông lung, thô tháu, khiến cho người đời nhạo báng, chê cười, cho 

nên gọi nó là Già giới hay Tức thế cơ hiềm giới. Người phạm Già giới thì 

xem là phạm Già tội. 

Quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ giới là nền tảng căn bản, là bước đầu tiên 

để trở thành một người tại gia, đệ tử của đức Phật. Sở dĩ 2 sự kiện nầy 

phải đi chung với nhau, vì sự quyết định kể từ nay xin được cải ác tùng 

thiện, cải tà quy chánh, đặt niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, từ nay xin 

được quay về quy y, nương tựa nơi Tam Bảo, thuộc lĩnh vực tư tưởng hay 

tín ngưỡng, là để chuyển hóa tâm niệm con người; còn sự phát nguyện 

thụ nhận và hành trì Ngũ giới, từ nay xin nguyện “cải ác hành thiện”, 

tránh dữ làm lành, thuộc lĩnh vực hành động hay vật chất, là để thay đổi 

hoạt động của con người. Hai mặt nầy xem như phương pháp đầu tiên để 

cải thiện tâm lý và hành vi của con người, đổi mới một con người từ xấu 

trở thành tốt, từ chỗ độc ác, bất lương trở nên thiện lành, chân chánh, 

đúng với danh nghĩa là một người tại gia, đệ tử của đức Phật. 

Người học đạo cần phải nên biết, có đầy đủ phúc báu để được sinh ra làm 

người, quả thật là điều cực kỳ hy hữu, rồi lại còn có đủ nhân duyên được 

gặp chánh pháp để mà theo đó học đạo, phát tâm Bồ-đề thì càng là điều 

khó khăn hiếm có.  

Trong Chương 36, Triển Chuyển Hoạch Thắng (Chuyển Đổi Thù Thắng) 

kinh Tứ Thập Nhị Chương - Ca-diếp ma-đằng (Kashyapa-maganta) và 

Trúc-pháp-lan (Gobharana) cùng dịch vào đời Hậu Hán. Đức Phật đã dạy: 

“Nhân ly ác đạo, đắc vi nhân nan; ký đắc vi nhân, khứ nữ tức nam nan; 
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ký đắc vi nam, lục căn hoàn cụ nan; lục căn ký cụ, sanh trung quốc nan; 

ký sanh trung quốc, trị Phật thế nan; ký trị Phật thế, ngộ Đạo giả nan; ký 

đắc ngộ Đạo, hưng tín tâm nan; ký hưng tín tâm, phát Bồ-đề tâm nan; ký 

phát Bồ-đề tâm, vô tu vô chứng nan” (Ra khỏi ác đạo, được sinh làm 

người là khó; đã sinh ra làm người, lại được làm đàn ông là khó; được 

sinh làm đàn ông, lại có sáu căn đầy đủ là khó; đã có sáu căn đầy đủ, lại 

được ở trung tâm đất nước là khó; sinh ra nơi trung tâm đất nước, lại 

được gặp lúc Phật ra đời là khó; nhằm lúc Phật ra đời, lại được gặp đạo là 

khó; gặp được đạo, lại phát khởi tín tâm là khó; đã phát khởi tín tâm, lại 

phát tâm cầu Bồ-đề là khó; đã phát tâm Bồ-đề, lại tu chứng đến quả-vị 

không còn phải tu chứng lại là việc khó hơn hết). 

Trước đó, trong Chương 12: Cử Nan Khuyến Tu (Nêu ra những sự khó để 

khuyên tu). Đức Phật cũng đã dạy: “Nhân hữu nhị thập nan: 1, Bần cùng 

bố thí nan; 2, Hào quý học đạo nan; 3, Khí mạng tất tử nan; 4, Đắc đỗ 

Phật kinh nan; 5, Sanh trị Phật thế nan; 6, Nhẫn sắc, nhẫn dục nan; 7, 

Kiến hảo bất cầu nan; 8, Bị nhục bất sân nan; 9, Hữu thế bất lâm nan; 

10, Xúc sự tâm nan; 11, Quảng học bác cứu nan; 12, Trừ diệt ngã mạn 

nan; 13, Bất khinh vị học nan; 14, Tâm hành bình đẳng nan; 15, Bất 

thuyết thị phi nan; 16, Hội thiện tri thức nan; 17, Kiến tánh học đạo nan; 

18, Tùy hóa độ nhân nan; 19, Đỗ cảnh bất động nan; 20, Thiện giải 

phương tiện nan” (Con người ta có 20 sự khó: 1, Nghèo khổ bố thí là khó; 

2; Giàu sang học đạo là khó; 3, Vứt bỏ sự sống để chết vì lẽ phải là khó; 

4, Được thấy kinh Phật là khó; 5, Sinh ra gặp đời có Phật là khó; 6, Nhịn 

sắc nhịn dục là khó; 7, Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; 8, Bị sỉ nhục 

mà không tức giận là khó; 9, Có thế lực nhưng không cậy uy quyền là 

khó; 10, Đối cảnh vô tâm là khó; 11, Học rộng nghiên cứu sâu xa là khó; 

12, Dẹp trừ sự ngã mạn là khó; 13, Chẳng khinh người chưa học là khó; 

14, Thực hành tâm bình đẳng là khó; 15, Chẳng nói lời thị phi là khó; 16, 

Gặp được thiện tri thức là khó; 17, Học đạo thấy tánh là khó; 18, Tùy 

duyên hóa độ cho người là khó; 19, Thấy cảnh mà không động tâm là 

khó; 20, Khéo biết phương tiện là khó). 

Lúc còn tại thế, có lần đức Phật hốt một nắm đất, rồi hỏi chư Tỳ-khưu: 

“Đất trong tay ta nhiều, hay đất trong đại địa nhiều?” Chư Tỳ-khưu đều 

đáp: “Bạch đức Thế Tôn! Đương nhiên đất trong bàn tay Phật phải ít hơn 

đất trong đại địa”. Bấy giờ đức Phật mới bảo chư Tỳ-khưu rằng: “Số 

chúng sanh thoát ra khỏi ba ác đạo: Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, để 
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được sinh làm người trở lại cũng ít ỏi như đất trong lòng bàn tay ta, so với 

chúng sanh còn trong ba đường ác nhiều như đất trong đại địa vậy”. 

Người tại gia, khi bước chân vào Đạo, cần phải nên nhận thức được làm 

người có những sự khó như vậy để mà cải ác hành thiện, nỗ lực tu trì. 

 

2. Thiên thừa 天乘: Sau khi đã quy y Tam Bảo và thụ trì Ngũ Giới. Tiến lên 

một bước nữa, người tại gia phải nên y cứ những điều đức Phật đã dạy 

trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 十善業道經 (Cao tăng Thực-xoa-nan-

đà 實叉難陀 Phạm: Zikwànanda, dịch từ Phạm sang Hán vào đời Đại 

Đường, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch sang tiếng Việt) mà thọ trì 

Thập thiện giới, nhằm đình chỉ những nghiệp bất thiện từ nơi thân, khẩu 

và ý, dứt trừ hết thảy mọi khổ não, khiến cho thân tâm đều được thanh 

tịnh, đoan chánh; lấy đó làm phương tiện vận chuyển để đưa chúng sinh 

vượt thoát cảnh giới loài người để được sinh vào cõi của chư Thiên.  

 

Thập thiện giới gồm 10 giới điều sau đây: 

 

- Không được giết hại mà cứu giúp cho sự sống. 

- Không được trộm cắp mà bố thí. 

- Không được tà dâm mà giữ chánh hạnh. 

 

Ba điều nầy thuộc về thân nghiệp, tức những thiện nghiệp hình 

thành từ hành vi của thân thể. 

 

- Không được nói dối mà chỉ nói lời chân thật. 

- Không được nói lời phù phiếm, hoa nguyệt, mà chỉ nói đến những 

lời chánh đáng, lợi ích. 

- Không được nói lời gây phân hóa, chia rẽ mà chỉ nói những lời 

mang lại sự kết hợp, cảm thông và hòa giải. 

- Không được nói lời chửi mắng, thô ác mà chỉ nói lời dịu dàng, hòa 

nhã, từ ái. 

 

Bốn điều nầy thuộc về khẩu nghiệp, tức những thiện nghiệp hình 

thành từ lời nói phát ra nơi miệng. 

- Không được tham lam mà phóng xả. 

- Không được sân giận mà từ bi. 
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- Không được si mê, tà kiến mà tu tập trí tuệ để có chánh kiến. 

 

Ba điều nầy thuộc về ý nghiệp, tức những thiện nghiệp được hình 

thành từ suy nghĩ nơi tâm ý. 

 

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã chép lại lời Phật dạy rằng: Nếu có vị Bồ-tát 

nào đương lúc tu đạo mà nương theo Mười thiện nghiệp này, thì: 

- Do bởi không sát sanh và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài 

bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Họ sẽ được trường thọ, 

không bị chết yểu và không bị bất cứ oán tặc nào tổn hại. 

 

- Do bởi không trộm cắp và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài 

bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Họ là bậc tối thắng 

không ai sánh bằng và khéo có thể tu tập Pháp tạng của chư Phật. 

 

- Do bởi không tà dâm và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài bảo 

giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Gia đình của họ sẽ chánh 

trực và hòa thuận; không ai có thể đem lòng dâm dục mà dòm ngó 

cha mẹ, vợ chồng, hay con cái của họ. 

 

- Do bởi không nói dối và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài bảo 

giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Họ sẽ không bị người khác 

hủy báng. Họ sẽ nhiếp trì Chánh Pháp. Mọi việc làm sẽ như thệ 

nguyện của họ và đều được kết quả mỹ mãn. 

 

- Do bởi không nói thêu dệt và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài 

bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Lời nói của họ sẽ không 

giả dối, người nghe đều cung kính và tin tưởng. Với thiện xảo phương 

tiện, họ có thể đoạn trừ những điều nghi hoặc cho người khác. 

- Do bởi không nói đâm thọc và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được 

tài bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Quyến thuộc của họ 

sẽ hòa mục, có những niềm vui giống nhau và không bao giờ tranh cãi. 
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- Do bởi không nói lời thô ác và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài 

bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Tất cả mọi người sẽ vui 

vẻ nương tựa và đều tín thọ lời nói của họ mà chẳng ai chống đối hay 

trái nghịch. 

- Do bởi không tham lam và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài 

bảo giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Đối với hết thảy vật sở 

hữu, họ đều dùng trí tuệ mà xả bỏ. Họ có tín giải kiên cố và đầy đủ đại 

uy lực. 

- Do bởi không sân khuể và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài bảo 

giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Họ sẽ mau tự thành tựu trí 

tuệ vô ngại. Các căn của họ đoan nghiêm và ai thấy đều kính mến. 

- Do bởi không si mê và thực hành bố thí, nên họ sẽ luôn được tài bảo 

giàu sang và không ai có thể chiếm đoạt. Họ sẽ luôn sinh ra ở trong 

gia đình có chánh kiến, cung kính và tín tâm. Họ sẽ thấy Phật, nghe 

Pháp và cúng dường chư Tăng. Họ sẽ không bao giờ quên mất tâm 

Bồ-đề rộng lớn. 

 

Trong Chương thứ tư: Thiện Ác Tịnh Minh (Thiện ác phân minh), kinh Tứ 

Thập Nhị Chương, có chép lại lời Phật dạy rằng: “Chúng sanh dĩ thập sự vi 

thiện, diệc dĩ thập sự vi ác. Hà đẳng vi thập? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. 

Thân tam giả: Sát, đạo, dâm. Khẩu tứ giả: Lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, 

ỷ ngữ. Ý tam giả: Tật, nhuế, si. Như thị thập sự, bất thuận Thánh đạo, danh 

Thập ác hạnh. Thị ác nhược chỉ, danh Thập thiện hạnh nhĩ ” (Chúng sanh lấy 

mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Những gì là mười? 

Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Ba việc do thân tạo ra là: Giết hại, trộm 

cắp và dâm dục. Bốn việc do miệng tạo ra là: Nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối 

và nói thêu dệt. Ba việc do ý tạo ra là: Đố kỵ, sân hận và ngu si. Mười việc 

như thế chẳng thuận với Thánh đạo, cho nên gọi là Mười hạnh ác. Nếu dứt 

trừ được mười việc ấy, thì gọi là Mười hạnh lành vậy). 

Mười hạnh lành như vừa nói, chính là 10 giới căn bản trong tất cả các loại 

giới luật của Phật giáo, cho nên 10 hạnh lành nầy còn được gọi là “Thập căn 

bản giới” 十根本戒. Đây cũng là 10 điều chân chánh hợp với lẽ phải, thuận 
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theo đạo lý, đúng với chánh pháp, cho nên còn được gọi là “Thập thiện 

chánh pháp” 十善正法. Chính 10 thiện pháp nầy là nền tảng để từ đó hình 

thành nên thiện nghiệp, công đức, hành trạng của một bậc Bồ-tát trên con 

đường tu hành Bồ-tát đạo. 

 

Đối với những giới luật trên đây, đức Phật đã dạy người cư sĩ tại gia rằng: 

“Phàm người thọ giới mà không giữ giới thời có 5 điều suy hao: 1, Cầu tài-lợi 

không được toại nguyện; 2, Dẫu có được tài-lợi thì ngày mỗi hao mòn; 3, Đi 

đến đâu cũng bị người ta khinh rẻ; 4, Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ; 5, Thân 

hoại mệnh chung sa vào địa ngục.  

Trái lại, phàm người giữ giới có 5 công đức: 1, Mọi mong cầu đều được như 

nguyện; 2, Tài-lợi thêm mãi không hao sút; 3, Đi đến đâu cũng được người 

ta kính mến; 4, Tiếng tốt đồn khắp thiên hạ; 5, Thân hoại mệnh chung được 

sanh lên cõi trời”. (Kinh Du Hành thứ 2 - đoạn 1, Trường A-Hàm, quyển 2, 

Chánh dịch: Tuệ Sỹ). 

Theo giáo lý Phật giáo, Năm giới cùng Mười thiện pháp trên đây cũng là tiêu 

chuẩn để tạo nên đạo đức của một con người, là nền tảng căn bản làm tác 

nhân cho con đường nhân gian và thiên giới. Muôn công đức lành đều nhân 

những giới trên đây mà được thành tựu, cho nên xem đó là “Thiện sự” 善事 

tức những việc lành, hay gọi đó là “Thiện pháp” 善 法 tức những pháp lương 

thiện, tốt đẹp, thuận theo đạo lý, hợp với chánh pháp để tạo nên giá trị của 

một người tại gia có đầy đủ nhân cách và đức hạnh.   

3. Thanh Văn thừa 聲聞乘: Phương pháp tu tập của hàng đệ tử xuất gia của 

Phật, thụ trì Thanh Văn giới (Thập giới của Sa di, Thập giới Sa di cộng Lục 

pháp Thức xoa của Thức xoa ma ni, 250 giới của Tỳ-khưu, 348 giới của Tỳ-

khưu ni), tu tập theo pháp Tứ thánh đế, lấy đó làm phương tiện để vận 

chuyển chúng sanh qua 3 cõi, đạt đến diệt khổ, giải thoát, chứng Tứ quả 

Thanh Văn.  

 

4. Duyên Giác thừa 緣覺乘, cũng gọi là Độc giác thừa hay Bích chi Phật thừa: 

Tu tập, dùng pháp quán 12 nhân duyên, lấy đó làm phương tiện vận chuyển 

đưa chúng sanh ra khỏi 3 cõi, dẫn đến Vô dư Niết-bàn, chứng quả Độc giác 

Phật, Bích chi Phật, Duyên giác Phật. 

 

5. Bồ Tát thừa 菩薩乘, cũng gọi là Đại thừa hay Phật thừa: Tu tập theo pháp 

môn Lục độ, từ bi, trí tuệ và muôn hạnh, lấy đó làm phương tiện vận 
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chuyển, đưa chúng sanh vượt qua 3 cõi, thẳng đến Vô thượng Bồ đề, chứng 

Đại Niết-bàn. 

 

Trong 5 thừa hay 5 phương tiện chuyên chở nêu trên, thì Nhân thừa và Thiên 

thừa là hai phương tiện đưa chúng sanh qua lại trong Tam giới (Dục giới, Sắc 

giới và Vô sắc giới); còn 3 thừa còn lại: Thanh Văn thừa (Tiểu thừa), Duyên 

Giác thừa (Trung thừa) và Bồ Tát thừa (Đại thừa), là 3 phương tiện tu tập đưa 

chúng sanh vượt thoát khỏi Tam giới.  

 

Theo sự khởi xướng của Tôn giả A-đề-sa (Atisha Dipamkara Srijnana, 980-

1054) trong tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác (Bodhipadhapradipa) và sự kế thừa của 

Tôn giả Tông Khách Ba (Tsong Khapa, 1357-1419) qua tác phẩm Bồ Đề Đạo 

Thứ Đệ Lược Luận (Bậc Thang Giác Ngộ), đã dung hợp giáo lý Ngũ thừa trên 

đây, mà phân chia ra thành 3 bậc, để thích hợp với căn cơ thượng, trung, hạ 

của người (sĩ) tu hành, gọi là Tam sĩ đạo (con đường tu tập của 3 hạng hành 

giả), cũng gọi là Tam sĩ giáo (giáo thuyết của 3 hạng người tu hành), Tam sĩ 

phu đạo hay Tam trượng phu đạo luận. Theo đó: 

 

- Hạ sĩ đạo: Gồm Nhân thừa và Thiên thừa, quán xét sự vô thường của 

sự chết và nỗi khổ của 3 đường ác, tin rằng thực có nhân quả, nghiệp 

báo, nên quy y Tam Bảo, tu hành Thập thiện nghiệp đạo. Mục đích 

của sự tu tập chỉ là mong cầu an lạc trong đời hiện tại và phước báu ở 

đời vị lai. 

 

- Trung sĩ đạo: Tức con đường tu tập của hàng Nhị thừa Thanh Văn, 

Duyên Giác, quán xét Tứ thánh đế và lý pháp Thập nhị nhân duyên. 

Do thấy được nỗi khổ sinh tử luân hồi, nên mục đích của sự tu tập chỉ 

là để tìm cách giải thoát vĩnh viễn cho bản thân, chứng đắc vô sanh, 

an trú nơi Vô dư Niết-bàn 

 

- Thượng sĩ đạo: Tương đương với giáo pháp của hàng Đại thừa Bồ Tát 

phát tâm Bồ-đề, ý thức nỗi khổ của chính mình và đồng cảm với nỗi 

thống khổ của chúng sanh nên tu hành Lục độ vạn hạnh và Tứ nhiếp 

pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự). Mục đích tu tập không chỉ 

để giải thoát cho riêng mình mà còn là giải thoát cho tất cả. Cứu cánh 

của hàng Thượng sĩ đạo là Bồ-đề Đại Niết-bàn. 
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 Tuy giáo lý Phật tuyên thuyết được phân ra 5 thừa, nhưng tựu trung không 

ngoài bốn chân lý tuyệt đối hay 4 sự thật mầu nhiệm có tên là Tứ diệu đế 四妙

諦, gọi tắt là Tứ đế 四諦. Chữ “đế” 諦 nói ở đây có nghĩa là đạo lý, là chân lý, là 

sự thật, là đúng đắn. Tứ diệu đế hay Bốn sự thật nầy là chỗ thấy biết của bậc 

Thánh nên còn được gọi là Tứ thánh đế 四聖諦; đây cũng là 4 chân lý dùng làm 

nền tảng cho toàn bộ giáo lý Phật giáo. Bốn chân lý này là sự chân thật, không 

hư dối, vạch ra con đường diệt khổ và đưa đến giải thoát, Niết-bàn mà tự thân 

đức Phật đã chứng nghiệm, cho nên còn gọi là Tứ chân đế 四真諦, theo thứ tự: 

Khổ thánh đế (nói tắt là Khổ đế 苦諦) tức chân lý về trạng thái khổ não, là 

những pháp hữu lậu tạo nên sự bức bách thân tâm; Tập thánh đế (Tập đế 集

諦) tức chân lý về nguyên nhân đưa đến sự khổ não, trong đó vô minh và ái 

dục là nhân tố căn bản; Diệt thánh đế (Diệt đế 滅諦) tức chân lý chấm dứt 

trạng thái khổ não, do vô minh và ái dục đã diệt, tức nguyên nhân của sự khổ 

đã diệt, đưa đến tịch diệt hay Niết-bàn; và Đạo thánh đế (Đạo đế 道諦) tức 

chân lý về con đường đưa đến sự tịch diệt, vắng lặng, giải thoát. Trong Bốn 

chân lý nầy, Khổ thánh đế và Tập thánh đế để biểu thị cho quả và nhân của thế 

giới vô minh, phàm phu, còn trong mê vọng; còn Diệt thánh đế và Đạo thánh 

đế là để biểu thị cho quả và nhân của thế giới chứng ngộ, giải thoát. Hay nói 

cách khác, Khổ thánh đế là quả của thế gian hữu lậu, Tập thánh đế là nhân của 

thế gian hữu lậu, Diệt thánh đế là quả của xuất thế vô lậu, và Đạo thánh đế là 

nhân của xuất thế vô lậu.  

 Nội dung của Tứ thánh đế trên đây được đức Phật thuyết trong kinh Chuyển 

Pháp Luân tại vườn Nai (Sarnath), phía đông bắc thành Ba-la-nại (Varanasi), 

trong lần thuyết pháp đầu tiên kể từ khi thành đạo, để độ cho 5 anh em ông 

Kiều-trần-như, cho nên sự kiện nầy được gọi là Sơ chuyển pháp luân. Sau lần 

thuyết pháp nầy, 3 ngôi Tam Bảo mới được thiết lập ở thế gian, trong đó Phật 

bảo là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp bảo là kinh Chuyển Pháp Luân và Tăng 

bảo là 5 anh em ông Kiều-trần-như. 

Từ trên nền tảng giáo lý Tứ diệu đế, qua sự “dĩ thân tác chứng” (tự mình tu tập 

chứng ngộ thành bậc Tối Chánh Giác) đức Phật đã hệ thống lại, khai triển rộng 

ra, hướng dẫn cụ thể và cặn kẽ, giải thích một cách rõ ràng thành “Tam thập 

thất đạo phẩm” 三十七道品 (37 phẩm trợ đạo), cũng gọi là Tam thập thất giác 

chi, Tam thập thất trợ đạo pháp hay Tam thập thất bồ đề phần… tức 37 

phương pháp tu tập đưa con người từ chỗ vô minh, phàm phu đi vào cảnh giới 

tịch tĩnh, giác ngộ đạt quả Niết-bàn. Ba mươi bảy phương pháp tu tập nầy gồm 

Bốn niệm xứ (Tứ niệm xứ), Bốn chính cần (Tứ chánh cần), Bốn thần túc (Tứ 

như ý túc), Năm căn (Ngũ căn), Năm lực (Ngũ lực), Bảy giác chi (Thất giác chi) 
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và Tám thánh đạo phần (Bát chánh đạo). (Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thượng 

- Trường A-Hàm, tập 2). Trong kinh Du Hành thứ 2 - đoạn 2, Trường A-Hàm 

quyển 3, đức Phật đã nói với các vị Tỳ-khưu rằng: “Các ông nên biết, Ta do tu 

theo 37 phẩm trợ đạo, tự mình tu tập chứng ngộ thành bậc Chánh giác”. 

 

Trong 37 phương pháp tu hành trên đây, đặc biệt là Bát chánh đạo 八正道 tức 

tám con đường chân chánh đưa người tu hành đạt đến cảnh giới giác ngộ, 

Niết-bàn, là 8 con đường tu tập được bắt đầu ngay từ điểm khởi hành cho đến 

khi đạt đến cứu cánh. Đây là phương pháp tu tập thực tiễn, tiêu biểu và rõ ràng 

nhất được Phật dạy trong 37 phẩm trợ đạo. Trong lần Sơ chuyển pháp luân để 

độ cho 5 anh em ông Kiều-trần-như tại vườn Nai, trước khi thuyết về pháp Tứ 

diệu đế, trong đó Đạo thánh đế tức Bát chánh đạo, đức Phật đã khuyên bảo 

rằng, muốn đạt đến giác ngộ phải xa lìa hai cực đoan tà chấp: ép xác, khổ 

hạnh và hưởng thụ, lợi dưỡng mà hướng tới con đường tu tập chính giữa, nhờ 

đó mà thành tựu trí tuệ, đạt đến diệt khổ và giải thoát. Do đó mà giáo lý trong 

kinh A-Hàm gọi Bát chánh đạo (Đạo thánh đế) là con đường chính giữa, tức 

“Trung đạo” 中道. Vô luận là người còn đương ở tại gia hay đã xuất gia, không 

kể là Tiểu thừa hay Đại thừa, cho dù tu tập với bất kỳ pháp môn, tông phái 

nào, nếu muốn theo chân đức Phật tiến tu trên con đường đạo nghiệp, diệt hết 

khổ não để đạt đến cứu cánh diệt khổ và giải thoát, đều phải y theo Bát chánh 

đạo hay 8 con đường chân chánh để mà tu tập, thực hành. Tám con đường đó 

là: 

- Chánh kiến, cũng gọi là Đế kiến: Thấy biết chân chánh, hiểu biết đúng 

đắn về bốn sự thật hay bốn chân lý: khổ, nguyên nhân đưa đến đau 

khổ, sự đau khổ có thể chấm dứt, và con đường thực tập đưa đến sự 

chấm dứt đau khổ.  

 

- Chánh tư duy, cũng gọi là Đế niệm: Suy nghĩ chân chánh, tư tưởng xa 

lìa tham ái, sân hận, vô minh. 

 

- Chánh ngữ, cũng gọi là Đế ngữ: Lời nói chân chánh, không nói dối, 

không nói thêu dệt, phù phiếm, không nói hai lưỡi, không nói độc ác. 

 

- Chánh nghiệp, cũng gọi là Đế hành: Tạo nghiệp chân chánh, chỉ làm 

việc lành, tránh xa điều ác. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
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- Chánh mạng, cũng gọi là Đế thụ: Sinh sống chân chánh, nuôi sống 

thân mạng bằng nghề nghiệp phù hợp với chánh pháp. 

 

- Chánh niệm, cũng gọi là Đế ý: Nhớ nghĩ chân chánh, dùng pháp biệt 

tướng, tổng tướng (tự tướng, cộng tướng) để quán chiếu bốn lĩnh vực: 

thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng của tâm ý. 

 

- Chánh định, cũng gọi là Đế định: Tập trung tâm ý ở chỗ chân chánh, 

xa lìa vọng tưởng, điên đảo, tu tập để thành tựu thiền định. 

 

- Chánh tinh tấn, cũng gọi là Đế pháp hay Đế trị: Siêng năng chân 

chánh, tinh cần thực tập bốn pháp: Pháp ác chưa sinh không để phát 

sinh, pháp ác đã sinh phải trừ diệt ngay, pháp lành chưa sinh khiến 

cho phát sinh, pháp lành đã sinh làm cho tăng trưởng. 

 

Qua những phương pháp hành trì tu tập kể trên cho ta thấy rằng, giáo lý Phật 

giáo được đặt trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Giáo lý đó không mang tính chất 

mặc khải huyền bí hay thần quyền, giáo điều, mù quáng, cũng không có tính 

cách ép buộc hay đe dọa trừng phạt để bắt phải tin theo, cũng không hề hứa 

hẹn một sự cứu rỗi, ban phát sự may mắn sung sướng an nhàn hay được 

hưởng phúc lạc đời đời ở một nơi chốn gọi là thiên đường hay một tương lai xa 

vời nào đó. Những điều đức Phật tuyên thuyết được ghi chép lại trong kinh luật 

đều là những điều thực tế và cụ thể, mang tích chất cởi mở, trong sáng, bình 

đẳng và hoàn toàn tự do. Những giáo lý ấy đề cao vai trò tự chủ và sự nỗ lực 

tự thân của mỗi con người, để giải quyết những vấn đề hiện thực, trước mắt 

ngay trong đời sống thường nhật của chính con người. Theo đó, người tu học 

trong đạo Phật có toàn quyền quyết định, tự mình chịu trách nhiệm về tư 

tưởng, hành vi, tự tìm cho mình một hướng đi và chọn nơi mình muốn đến, để 

từ đó chọn lựa cho mình một phương tiện, một pháp môn thích hợp với điều 

kiện và khả năng (khế cơ), phù hợp với nguyện vọng và hoàn cảnh (khế lý) để 

y cứ theo đó mà tu tập, thực hành. Đây được xem là điểm hy hữu độc đáo 

mang tính nhân bản, đầy từ bi và trí tuệ của giáo lý Phật giáo. 

Tuy hai chúng xuất gia và tại gia đều phụng thờ Tam Bảo, y theo giáo lý đức 

Phật đã dạy để tu tập hành trì, nhưng bổn phận, trách nhiệm của 2 chúng xuất 

gia và tại gia, được quy định ngay từ thời đức Phật còn đang tại thế, có chỗ 

khác biệt: Sứ mệnh của người xuất gia là “phát túc siêu phương, tâm hình dị 

tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt thế tam 

hữu” (cất bước đến phương trời cao rộng, ý là vượt qua Tam giới, không còn 
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trói buộc trong sinh tử, tâm hình khác với người thế tục, tiếp nối hạt giống giác 

ngộ của Phật, hàng phục chúng ma, rồi đem công đức đó, trên đền bốn ơn 

nặng: ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia xã hội và ơn chúng sanh; dưới cứu 

giúp chúng sanh trong 3 cõi: địa ngục, ngã quỷ và súc sanh). 

Còn đối với người tại gia, sau phần căn bản quy y Tam Bảo và thụ trì Ngũ giới, 

như bước đầu tiên để cải thiện tâm ý, hành vi, chấm dứt những ác nghiệp đưa 

đến khổ não, gieo trồng những nhân lành thiện nghiệp khiến cho đời sống trở 

nên an lạc. Tiếp theo sau đó, người tại gia cần nên: 

1. Thiết trí bàn thờ Phật ở trong nhà, mỗi ngày quán tưởng đến công đức, 

thường lễ bái, cúng dường, để tỏ lòng tôn kính, biết ơn đối với đức Phật. 

 

2. Hàng ngày an trú trong pháp tu tập của mình, thường nhớ nghĩ đến những 

lời Phật dạy, đừng để cho quên. Phải đặt tâm mình vào con đường Phật đạo, 

thực tập quán niệm, giữ giới tu trì, thực hành Bát giới, đem những lời Phật 

dạy ứng dụng vào đời sống thường nhật để cải thiện tâm ý, hành vi của 

mình, hầu đạt được tự tại, an lạc trong đời sống. Ngày xưa, ông Trang Chu 

(Trang Tử) một bậc minh triết sống vào thời Chiến quốc bên Trung Hoa đã có 

câu nói rằng: “Nhất nhật bất niệm thiện, chư ác tự giai khởi” 一日不念善，諸

惡自皆起 (Một ngày không nhớ nghĩ đến điều thiện, thì mọi sự ác đều tự dấy 

lên). 

 

3. Siêng năng nghiên cứu, học hỏi giáo lý, đọc tụng kinh luật để trau giồi trí tuệ, 

đặt niềm tin chân chánh vào chánh pháp. 

 

Trong kinh Kàlama, Tăng Chi Bộ Kinh (tập 3) thuật lại. Nhân khi đức Phật 

cùng đại chúng Tỳ-khưu du hành đến xứ Kesaputta của sắc dân 

Kàlama. Người dân ở đây rất muốn tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ đau, 

bất hạnh thành an vui, hạnh phúc; nhưng vì có quá nhiều các vị đạo sư đến 

đây để tuyên truyền, thuyết phục, ai cũng cho giáo pháp của mình là chân 

lý, đồng thời không tiếc lời bài xích, chê bai, khinh miệt lời dạy của các vị 

đạo sư và các tôn giáo khác. Sự việc nầy khiến cho người dân ở đây cảm 

thấy phân vân, lo lắng, vì không biết ai là bậc thầy chân chính và đâu là 

chánh pháp để quy hướng, hành trì. Họ bèn đem điều nầy thưa với đức 

Phật. 

 
Từ nhân duyên nầy, đức Thế Tôn mới dạy dân Kàlama về 10 niềm tin chân 
chánh: 
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- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.  
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống lâu đời.  
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến 
hay tuyên truyền. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi chép lại trong kinh 
điển hay sách vở. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của 
mình. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ 
kiện hời hợt. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của 
mình. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được những người có uy tín, 
sức mạnh hay quyền uy ủng hộ. 
 

- Đừng vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay 
được đạo sư của mình tuyên thuyết. 
 
Khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm; chỉ 
khi nào tự mình biết rõ:“ Các pháp này là bất thiện, các pháp này là tội 
lỗi, các pháp này bị người trí chỉ trích; các pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau”. Thời này Kàlama, hãy từ 
bỏ chúng, không nên tin theo”. 
 
[…]  
Khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm; chỉ 
khi nào tự mình biết rõ: “Những lời dạy này là thiện lành, tốt đẹp, đạo 
đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán; nếu thực hiện 
các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay trong hiện tại và 
về lâu, về dài”. Thời này Kàlama, lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất 
động và thực hành theo. 

Đoạn kinh vừa dẫn trên đây cho chúng ta nhận ra hai điều: thứ nhất, đạo 
Phật không bắt buộc người ta tin theo một cách mù quáng không có căn 
cứ, mà phải tin bằng trí tuệ qua sự chứng nghiệm của bản thân. Theo giáo 
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lý Phật giáo, chánh tín là niềm tin chân chánh đến từ lý trí thực nghiệm 
chứ không tin bởi sự tuyên truyền, hồ đồ, mê tín dị đoan. Ðức Phật đã dạy 
rằng: “Ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”; thứ hai, đức Phật không 
phải là một đấng toàn năng có thể ban phước hay giáng họa. Đức Phật chỉ 
là một bậc giác ngộ, một vị Đạo sư (người thầy dẫn đường), khéo chỉ bày 
cho ta con đường tốt đẹp. Còn đi hay không, nỗ lực để đạt đến cứu cánh 
hay nửa đường bỏ cuộc là do chính bản thân ta quyết định, chứ không do 
bởi người dẫn đường. 

4. Trong mọi hoạt động, từ gia đình cho đến quan hệ xã hội, kể cả công ăn việc 

làm, đều phải chứng tỏ rằng mình là một Người tại gia đã quy y Tam Bảo và 

thụ trì Ngũ giới. Sống thanh bạch giản dị; chọn lựa nghề nghiệp nuôi sống 

thân mạng và gia đình hợp với chánh pháp; hiếu kính với cha mẹ, thân cận 

với người hiền, biết lánh xa kẻ ác. Phải trau giồi nhân cách, đạo đức, tu tâm 

dưỡng tánh, dùng thân giáo đó trước tiên để cảm hóa vợ (chồng), hướng dẫn 

đạo đức cho con cháu, xây dựng gia đình hòa hợp, thanh tịnh như một đạo 

tràng, rồi trên nền tảng đó góp phần xây dựng xã hội an vui theo tinh thần 

Phật đạo. 

 

5. Thực tập buông bỏ bằng cách siêng năng thực hành bố thí. Nên biết, bố thí 

là pháp tu căn bản của người Phật tử đang sống tại gia. Hầu như tất cả kinh 

điển thuyết cho người tại gia, Phật đều khuyến khích thực tập bố thí. Ban 

đầu, sự thực hành bố thí chỉ được hiểu như là cách tạo lập phước báu ở cõi 

nhân thiên. Nhưng sự thực, bố thí (ba-la-mật) là nền tảng căn bản để phát 

triển tâm bồ đề, là bước đầu tiên trên con đường Bồ tát đạo, để tiến đến đạo 

quả Vô thượng bồ-đề. 

 

6. Biết tin sâu thiện ác, tội phước, nhân quả. Nên biết rằng ở đời có 4 hạng 

người: Hoặc có người trước khổ, sau vui; hoặc có người trước vui, sau khổ; 

hoặc có người trước khổ, sau khổ; hoặc có người trước vui, sau vui.  

 

Trong phẩm Khổ Lạc, thiên Bốn Pháp, kinh Tăng Nhất A-Hàm - Tiểu tạng 

Thanh Văn, đức Phật đã có giải thích rằng:  

 

Thế nào là hạng người trước khổ, sau vui? Đó là hạng người sinh ra trong 

lớp tiện dân, nghèo khó, cùng khổ, cơm áo không đủ, hoặc sinh vào nhà tà 

đạo, nhưng lại có chánh kiến, tin vào chánh pháp, hiểu rằng ở đời mọi sự 

đều do nhân quả báo ứng, do đó không phóng dật, thường hành bố thí, tạo 

phước, cúng dường Sa-môn, sám hối tội lỗi, siêng năng tu tập thiện nghiệp. 
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Hạng người nầy sau khi qua đời được sinh về cõi trời. Nếu sinh vào cõi người 

thì được giàu có, sung túc. Đây gọi là hạng người trước khổ, sau vui. 

 

Thế nào là hạng người trước vui, sau khổ? Đó là hạng người được sinh ra 

trong giai cấp quý tộc, sang giàu, cơm áo đầy đủ, nhưng nuôi trong lòng tà 

kiến, không tin thiện ác, tội phước, nhân quả báo ứng, không ưa bố thí, tạo 

phước, cúng dường, việc ác nào cũng dám làm, trong tâm thường nổi sân 

nhuế. Hạng người nầy sau khi qua đời, sinh vào địa ngục. Nếu được làm 

người thì sinh vào nhà bần cùng, hạ tiện, không đủ cơm ăn, áo mặc. Đây gọi 

là hạng người trước vui, sau khổ. 

 

Thế nào là hạng người trước khổ, sau khổ? Đó là hạng người sinh vào nhà 

bần cùng hạ liệt, hoặc trong giới thợ thuyền nghèo khó, khổ cực. Những 

người nầy luôn nuôi trong lòng sự oán hận và tà kiến, không tin tội phước 

nhân quả, không hành bố thí, không tu các thiện pháp, khi gặp Sa-môn hay 

các bậc hiền thánh liền nổi sân nhuế mà không cúng dường. Hạng người nầy 

sau khi qua đời sinh vào địa ngục. Nếu được sinh vào cõi người thì cũng sinh 

vào nhà hạ tiện, nghèo khó, không đủ cơm áo. Đây gọi là hạng người trước 

khổ, sau khổ. 

 

Thế nào là hạng người trước vui, sau vui? Đó là hạng người sinh vào nhà có 

thế lực, quyền quý, sang giàu, lắm tiền nhiều của. Tuy sinh ra trong hoàn 

cảnh như vậy, nhưng lại có chánh kiến, biết tin vào thiện ác, tội phước nhân 

quả, siêng tu các thiện nghiệp, thường dùng tứ sự cúng dường cho người tu 

hành, lại hay bố thí cho những người cùng khổ, chu cấp cho những người 

bất hạnh. Những người như vậy, khi mạng chung sẽ được sinh vào cõi trời. 

Nếu sinh vào cõi người, tất sinh vào nhà thế lực, giàu có. Đây gọi là hạng 

người trước vui, sau vui.  

 

Đức Phật lại còn dạy thêm rằng: 

 

Nếu lúc nhỏ làm phước, lúc lớn tạo tội, thì người ấy trong đời sau, lúc nhỏ 

hưởng phước, lúc lớn chịu tội. 

 

Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên cũng tạo tội, thì người ấy trong đời sau, lúc nhỏ 

chịu khổ, lớn lên cũng khổ. 

 

Nếu lúc nhỏ tạo tội, lớn lên biết bố thí, cúng dường, tạo phước, thì người ấy 

trong đời sau, lúc nhỏ chịu khổ, nhưng khi lớn lên được hưởng quả vui. 
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Nếu lúc nhỏ tạo các công đức, bố thí; lớn lên cũng tiếp tục tạo công đức, 

cúng dường, bố thí, thì người ấy trong đời sau, lúc còn nhỏ được vui, mà khi 

lớn lên cũng được hưởng quả vui. 

 

7. Có trách nhiệm trong sứ mạng hộ trì Chánh pháp: Ngoài việc tu tập của bản 

thân, Phật hóa gia đình, người tại gia còn có trách nhiệm phụng sự Tam Bảo, 

hộ trì chánh pháp. Phải tiếp tay đắc lực, hỗ trợ cho Người xuất gia cùng các 

tổ chức, đạo tràng, đoàn thể tu học chân chánh, trong sứ mạng hoằng dương 

chánh pháp, giáo hóa chúng sanh, khiến cho chánh pháp được xương minh 

và quảng bá rộng khắp, mang lại lợi ích, phúc lạc cho con người và cho cả 

muôn loài. 

 

Thêm vào đó, theo như lời đức Phật dạy cho một người tại gia có tên là Thiện 

Sinh (Phạm: Sìngàlaka, âm Hán là Thi-Ca-La-Việt), con của một vị Trưởng giả 

cư trú trong thành Vương-xá, về việc lễ sáu phương, được ghi chép lại trong 

Phật Thuyết Thi-Ca-La-Việt Lục Phương Lễ kinh (kinh số 16, An Thế Cao dịch) 

và Phật Thuyết Thiện Sinh Tử kinh (kinh số 17, Chi Pháp Độ dịch) – in trong 

kinh Trường A-Hàm (tập 2), Hiệu đính bản dịch Việt: Tuệ Sỹ. Tương đương kinh 

Giáo thọ Thi-ca-la-việt - Trường Bộ kinh – Dịch Việt: HT Thích Minh Châu. Qua 

những lời dạy ghi lại trong kinh nầy đã chứng tỏ sự thương tưởng và quan tâm 

của đức Phật đối với mọi sinh hoạt, quan hệ gia đình và đời sống xã hội của 

người tại gia.  

Nhân việc con của vị Trưởng giả tên là Thiện Sinh lễ bái 6 phương theo thuyết 

của ngoại đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Những người trí thức, nếu như có thể 

trừ dứt sáu pháp xấu ác, đó chính là lễ lạy sáu phương. Những gì là sáu pháp 

xấu ác? Một là tham uống rượu, hai là mê cờ bạc, ba là thích ngủ sớm dậy trễ, 

bốn là ưa mời thỉnh khách khứa, năm là thích kết giao cùng kẻ xấu, sáu là ham 

thích việc giết hại, lừa gạt, dan díu vợ người. Nếu có thể trừ dứt sáu việc ấy, đó 

là lễ lạy sáu phương. Nếu không trừ được sáu việc ấy thì sự lễ lạy nào có ích gì, 

lại còn lan tràn tiếng xấu, việc nhà rối loạn, tiền của tiêu tốn, thân thể yếu đuối, 

gầy còm, việc lành ngày càng mai một, kẻ xa người gần không ai kính trọng. 

Này con ông cư sĩ! Hãy chọn người tốt để giao tiếp, học hỏi theo và tránh xa 

những người xấu ác. Như ta từ vô số kiếp trước vẫn thường gần gũi những bậc 

thiện tri thức, mà nay mới được thành Phật”. 

Về ý nghĩa của việc lễ bái sáu phương, qua đó đức Phật dạy về bổn phận, trách 

nhiệm của người tại gia phải như thế nào trong quan hệ gia đình, xã hội: 
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- Hướng về phương đông mà lạy, đó là đạo làm con thờ cha mẹ, có 5 

việc: một là phải lo làm ăn; hai là phải gánh vác việc nhà; ba là phải 

biết an ủi, can ngăn; bốn là cung cấp phụng dưỡng cha mẹ; năm là 

làm cho cha mẹ hoan hỷ. Cha mẹ lấy 5 việc để yêu thương con cái: 

một là khiến con bỏ ác theo thiện; hai là khuyên con chăm lo học 

hành; ba là dạy học kinh sách đạo lý; bốn là lo dựng vợ gả chồng cho 

con; năm là giao tài sản cho con. 

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương đông, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định. Làm con phải hiếu thảo. Làm cha mẹ phải từ ái, 

thương yêu. Người thì được tăng ích, mà pháp thiện không bị suy 

thoái. 

 

- Hướng về phương nam mà lạy, đó là đệ tử đối với thầy, có 5 việc: một 

là tôn kính; hai là biết ơn; ba là phải vâng theo lời dạy siêng năng học 

hành; bốn là không làm điều sai trái; năm là cúng dường thầy. Thầy 

dạy đệ tử cũng có 5 việc: một là khiến cho đệ tử mau hiểu biết; hai là 

đem sở học mà dạy; ba là khiến siêng năng học hành; bốn là các hoài 

nghi đều giảng giải; năm là muốn cho đệ tử có trí tuệ hơn thầy. 

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương nam, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định. Làm đệ tử phải khiêm cung. Làm thầy phải lấy 

lòng nhân từ dạy dỗ. Người thì được tăng ích, mà pháp thiện không bị 

suy thoái.  

- Hướng về phương tây mà lạy, đó là đạo vợ chồng. Vợ đối với chồng có 

5 việc: một là chồng đi, về phải đứng dậy nghênh tiếp; hai là khi 

chồng đi vắng phải ở nhà lo việc trong ngoài chờ chồng về; ba là 

không được có lòng dâm dục với kẻ khác, chồng trách mắng không 

được trách mắng lại; bốn là làm theo lời chồng; năm là khi chồng ngủ 

nghỉ phải lo sắp xếp xong việc nhà rồi mới ngủ. Chồng đối với vợ cũng 

có 5 việc: một là phải tôn trọng vợ với tâm chân chánh; hai là tùy thời 

chu cấp y phục, thức ăn; ba là phải lo cho đồ trang sức quý báu; bốn 

là của cải trong nhà đều phải giao phó cho vợ; năm là không được 

ngoại tình, nuôi chứa vợ hầu. 

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương tây, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định. Là điều thích đáng của vợ, chồng. Người thì được 

tăng ích, mà pháp thiện không bị suy thoái. 
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- Hướng về phương bắc mà lạy, đó là đối với thân tộc, bằng hữu. Có 5 

việc: một là thấy làm việc ác thì can gián, khuyên răn; hai là khi gặp 

nguy khốn dù nhỏ cũng mau chạy đến cứu giúp; ba là có điều bí mật 

không đem nói cho người khác biết; bốn là tôn trọng lẫn nhau; năm là 

có vật tốt hay điều hữu ích đều đem chia xẻ. Bạn hữu cũng lấy 5 việc 

để chia xẻ với bạn mình: một là khi bạn sợ hãi thì bảo nương tựa nơi 

mình; hai là bạn buông lung thì quở trách; ba là bạn có việc riêng thì 

dấu cho; bốn là càng lâu càng thêm thân thiết; năm là luôn nói lời 

nhẫn nhịn. 

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương bắc, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định trong việc giao tế với bằng hữu. Người thì được 

tăng ích, mà pháp thiện không bị suy thoái.  

 

- Hướng về phương dưới mà lạy, đó là chủ đối với nô tỳ hay người giúp 

việc. Có 5 việc: một là tùy sức mà sai bảo; hai là tùy thời cho cơm áo; 

ba là không được đánh đập; bốn là khuyên bảo điều hay lẽ phải; năm 

là khi bệnh tật thì cho nghỉ ngơi. Tôi tớ đối với chủ cũng có 5 việc: một 

là biết lo thức khuya dậy sớm; hai là làm việc phải gắng sức; ba là biết 

tiếc đồ của chủ; bốn là trung thành; năm là khen ngợi điều hay, không 

được nói điều xấu của chủ cho người khác biết. 

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương dưới, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định, phép nên làm của chủ đối với tớ. Người thì được 

tăng ích, mà pháp thiện không bị suy thoái. 

 

- Hướng về phương trên mà lạy, đó là cư sĩ đối với Sa-môn. Cư sĩ đối 

với bậc Sa-môn có 5 việc: một là bằng thiện tâm mở cửa đón chờ; hai 

là lựa lời tốt đẹp xưng tán; ba là cung kính nghênh đón, sắp đặt chỗ 

ngồi; bốn là thưa hỏi cách thức tu tập để thoát khổ; năm là những 

thức đem cúng dường phải tinh sạch. Bậc Sa-môn cũng có 5 việc đối 

với thí chủ: một là dạy bảo để có chánh tín mà không buông lung; hai 

là khuyên răn trì giới để có đức hạnh; ba là dạy nhẫn nhục, tinh tiến; 

bốn là khuyên bảo bố thí, không nên keo kiệt; năm là dạy cho họ sáng 

suốt để có trí tuệ.  

 

Đó là hai phận sự mong muốn ở phương trên, pháp được các bậc 

Thánh xưa chế định, phép nên làm của cư sĩ và Phạm chí Sa-môn. 

Người thì được tăng ích, mà pháp thiện không bị suy thoái. 
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Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thượng, Trường A-Hàm tập 2 - Đơn Hành 

Bản - Hiệu đính bản dịch Việt: Tuệ Sỹ - đức Phật lại còn dạy thêm rằng, người 

tại gia có 4 pháp cần nên tu tập: 

- Cung kính cha mẹ, hết lòng hiếu dưỡng. 

- Thường dùng pháp lành để dạy dỗ, dẫn dắt vợ (chồng) con. 

- Luôn nhớ nghĩ, thương xót những người nhỏ giúp việc, biết họ cần 

giúp đỡ gì không? 

- Gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa người xấu ác. 

 

Người tại gia thường thực hành bốn pháp nầy thì hiện tại được mọi người mến 

thương, kính trọng; đời sau được sanh nơi cảnh giới an lành. 

Phật cũng dạy: “Người tại gia có 4 điều vui thích: không để mắc nợ người khác, 

không tham lam keo kiệt, pháp nầy là sự vui thích thấp nhất. Ưa thực hành bố 

thí, gọi là vui thích bậc trung. Ba nghiệp thân, khẩu, ý không làm điều ác, 

thông minh trí tuệ và ưa hiểu biết, pháp nầy là sự vui thích thù thắng hơn hết”. 

Ngoài ra, trong kinh Ưu-bà-tắc giới, đức Phật cũng đã có dạy người tại gia:  

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có bốn pháp không nên làm. 

Bốn pháp đó là gì? Không nên gian dối vì những nhân duyên sau: Một 

là tham lam, hai là giận dữ, ba là u mê, bốn là khiếp sợ.  

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có 5 chỗ không nên đi đến: 

Nhà của người đồ tể, chốn lầu xanh, nơi bán rượu, chỗ ở của vua chúa 

và nhà của kẻ đê tiện. 

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có 5 việc không nên làm: 

Không buôn bán nô lệ hay bán súc vật cho người ta giết thịt, không 

buôn bán hoặc tàng trữ vũ khí, không buôn bán thuốc độc, không 

buôn bán rượu, không được ép dầu. 

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có 3 nghề nghiệp không nên 

làm: không làm nghề đan lưới, đánh cá hay săn bắn, không làm nghề 

thợ nhuộm, không làm nghề thuộc da. 

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có 2 điều không nên làm: Cờ 

bạc và đờn, ca, múa, hát. 
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- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có 4 hạng người không nên 

gần gũi: người ưa cờ bạc, người thích rượu chè, kẻ thường gian dối, 

người buôn bán rượu. 

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có mấy pháp phóng dật không 

nên làm: không tu pháp lành trong những thời gian sau đây: khi lạnh, 

nóng, đói, khát, khi ăn cơm no, buổi sáng, buổi tối, lúc sợ hãi, lúc làm 

việc, lúc dự định công việc, lúc mất, lúc được, lúc vui mừng, lúc có 

giặc cướp, lúc lúa gạo mắc mỏ, đói kém, lúc bị bệnh khổ, lúc còn trai 

tráng, lúc già yếu, lúc giàu có, lúc nghèo nàn, lúc làm việc để sinh 

sống.  

 

- Người tại gia đã thọ giới Ưu-bà-tắc rồi, có bốn hạng người ác cần phải 

lánh xa: Người ưa vạch lỗi hay nói xấu kẻ khác, người thường thích nói 

những điều tà ngụy, hư dối, người “khẩu Phật tâm xà” ngoài miệng 

ngọt ngào mà trong tâm ác độc, người làm ít mà thích nói nhiều. 

 
Ngoài những điều đã được giải thích nêu trên. Nhằm xây dựng một môi trường 
thuận lợi để nương tựa mà tu tập, hầu thăng tiến trên con đường học đạo. 
Người tại gia cần phải y theo lời Phật dạy, thực hành 7 pháp không thối chuyển 
(kinh Du Hành, Trường A-Hàm, tập 1; kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thượng) để 
vừa hưởng được lợi ích trong sự tu học, vừa góp phần xây dựng đạo tràng tu 
tập của mình được hòa hợp và ngày càng hưng thạnh, phát triển mà không bị 
hư hoại, suy thoái.  

 
Kinh thuật lại, lúc đức Phật đang ngự tại núi Kỳ-xà-quật (Gijjhakuta) thuộc 

thành La-duyệt-kỳ (Ra-jagaha). Lúc bấy giờ có vị đại thần tên Võ-xá 

(Vassakara) được vua A-xà-thế (Ajatysattu) nước Ma-kiệt-đà (Magadba) sai 

đến xin hỏi ý Phật về việc muốn đem quân sang thôn tính nước Bạt-kỳ (Vajji). 

Nhân đó, Phật đã thuyết giảng về 7 pháp để duy trì sự hòa hợp và khiến cho 

chánh pháp tăng trưởng, không bị tổn giảm: 

- Thường xuyên nhóm họp học hỏi, thảo luận Phật pháp để tăng trưởng 

chánh kiến, chánh tư duy. 

 

- Nhóm họp trong sự hòa hợp và giải tán trong sự hòa hợp, trên dưới 

hòa-đồng, kính thuận không chống trái nhau. 
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- Không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 

những luật lệ đã được ban hành, giữ đúng những học giới đã được 

ban hành. 

 

- Thân cận và vâng lời những bậc tôn túc, trưởng lão, thiện tri thức. 

 

- Không để bị lôi cuốn bởi tham ái, chi phối bởi dục vọng. 

 

- Ưa thích sự nhàn tĩnh, sống thanh bạch, giản dị. 

 

- An trú trong chánh niệm. Thiết lập sự an lạc, vững chãi để các bạn 

đồng tu từ những nơi khác nếu chưa đến thì muốn đến, nếu đã đến 

thì muốn cùng sống và cùng tu học trong sự an lạc.  

 

Tóm lại, tuy là người vẫn đang sống tại gia, không xa rời đời sống thế tục và 

trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, người tại gia đệ tử của đức Phật vẫn có 

thể nương tựa nơi Tam Bảo, sống an ổn với đức tin, nỗ lực tu tập để làm sáng 

tỏ đức tin của mình, hàng ngày an vui trong sự tu học và hành trì chánh pháp, 

ứng dụng Phật pháp vào đời sống để chuyển hóa tâm ý và hành vi, xây dựng 

gia đình hòa hợp và một xã hội an vui đúng theo tinh thần Phật đạo. 

 

Nói chung, những pháp học, pháp hành của người tại gia, có thể được tóm 

gọn trong bài kệ được Phật thuyết trong phẩm thứ 39: Cát Tường (Điềm 

Lành), kinh Pháp Cú Thí Dụ (thuộc Bản Duyên bộ, trong Đại chánh tân tu Đại 

tạng kinh), Sa môn Pháp Cụ và Pháp Lập dịch sang chữ Hán vào đời Hán, thế 

kỷ thứ 4 - Việt dịch: HT Thích Nhất Hạnh. 

 

Kinh chép lại rằng: “Thời gian lưu trú ở La Duyệt Kỳ trên núi Kỳ Xà Quật, Bụt 

đã vì các giới trời, người, rồng và quỷ diễn bày pháp Tam thừa. Lúc ấy, cư trú 

bên bờ sông Hằng phía nam núi Kỳ Xà Quật, có một vị đạo sĩ Bà la môn biết 

nhiều, hiểu rộng, thông suốt chuyện xưa nay. Ông giáo hóa chỉ dạy cho 500 vị 

đệ tử, ai nấy đều tinh thông các vấn đề về thiên văn, địa lý, tinh tú, nhân sự, 

lành dữ, họa phúc, được mùa, mất mùa, không việc gì mà không nghiên cứu 

thấu đáo.  

 

Một hôm các vị đệ tử ấy của vị đạo sĩ Bà la môn đến gần chỗ Bụt đắc đạo 

trước kia, ngồi bên bờ sông, bàn luận với nhau về vấn đề điềm lành. Họ đặt 

vấn đề dân chúng ở các quốc gia trên thế giới cho cái gì là điềm lành? Không 

tìm ra được câu giải đáp, họ đi tìm thầy của họ để hỏi. Sau khi đảnh lễ thầy, 
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chắp tay hỏi: “Chúng con học cũng đã lâu, biết cũng nhiều, nhưng vẫn chưa 

biết được trong các quốc gia khác nhau người ta cho cái gì là những điềm lành 

lớn nhất?”  

 

Vị đạo sĩ Bà la môn nói: “Các vị hỏi một câu hỏi rất hay! Ở xứ Diêm phù đề 

này có 16 nước lớn và 84,000 nước nhỏ. Dân chúng mỗi nước đều có cái thấy 

khác nhau về điềm lành. Có người thì cho sự xuất hiện của vàng, bạc, thủy 

tinh, lưu ly là điềm lành, có người lại cho sự xuất hiện của trăng sáng, thần 

châu, voi, ngựa, ngọc nữ, san hô, đá quý, phượng hoàng, khổng tước là điềm 

lành. Có người lại cho là sự xuất hiện của tinh tú, bình báu, bốn loại người 

hiền từ, hoặc đạo sĩ... là điềm lành. Nhưng cái nhìn của mỗi giống dân mỗi 

khác”.  

 

Các vị đệ tử hỏi: “Vậy thì có điều gì có thể báo cho biết là ta chắc chắn sẽ có 

hạnh phúc khi sống và sẽ được sinh lên cõi trời khi mạng chung hay không?” 

 

Vị đạo sĩ Bà la môn nói: “Các bậc tiền bối xưa nay chưa có ai dạy về vấn đề 

này, và sách vở cũng chưa thấy có ghi chép về vấn đề này”.  

 

Các vị đệ tử nói: “Mới đây, chúng con nghe nói có người họ Thích xuất gia tìm 

đạo, ngồi thiền sáu năm, hàng phục ma quân, chứng thành quả Bụt, đạt được 

Tam minh (Ba Thánh trí siêu việt của đức Phật và A-la-hán: Thiên nhãn minh, 

Túc mạng minh và Lậu tận minh – Chú của người viết), hay là chúng ta đến 

đấy để học hỏi thêm, thầy thấy thế nào?”. 

 

Thầy trò hơn năm trăm người vượt núi băng rừng tới nơi Bụt ở. Sau khi đảnh 

lễ, vị đạo sĩ chắp tay thưa hỏi: “Bạch đức Thế Tôn, mỗi quốc gia trên thế giới 

đều có những cái nhìn khác nhau về điềm lành. Vậy theo đức Thế Tôn cái gì 

mới là điềm lành thật sự?”  

 

Bụt nói: “Trong cái nhìn của thế gian, cái gì người ta thấy thuận theo điều ước 

muốn thì họ cho đó là điềm lành, cái gì không thuận thì cho đó là điềm xấu. 

Nhưng cái mà người ta cho là điềm lành ấy, không đủ để cứu độ tâm linh, 

vượt qua khổ nạn. Điềm lành thật sự, theo tôi, là những gì có khả năng đem 

lại hạnh phúc thật sự trong đời sống này, lại có khả năng giúp ta ra khỏi ba 

cõi và chứng nhập Niết-bàn”. 

 

Rồi đức Thế Tôn dạy những bài kệ sau đây:  
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1. Bụt được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người  

Vì Người thường có khả năng đưa ra những giáo nghĩa mầu nhiệm của một 

vị Như Lai  

Một ngày kia, có một vị đạo sư Bà la môn tới hỏi:  

Cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất?  

 

2. Với lòng xót thương, Bụt đã thuyết giảng  

Về những gì thiết yếu và chân thật  

Ngài dạy: Có niềm tin và có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

3. Không chạy theo các giới trời và người  

Để cầu mong ban phúc và tránh họa  

Cũng không có nhu yếu đến cầu đảo ở các đền miếu  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

4. Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền  

Đã có dịp làm những điều phúc đức  

Giữ lòng cho trinh bạch và chân chính  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

5. Biết bỏ ác theo lành  

Không uống rượu và biết tiết chế  

Không đắm trong sắc dục  

Đó là điềm lành lớn nhất. 

 

6. Học rộng, biết trì giới  

Siêng năng tu tập theo giáo pháp và luật nghi  

Biết tu dưỡng thân tâm, không vướng vào các cuộc tranh chấp  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

7. Là người con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha  

Biết chăm sóc gia đình, giữ cho trong nhà êm thấm  

Không để cho lâm vào cảnh nghèo đói  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

8. Không kiêu mạn, không cho mình là hơn người  

Biết tri túc, biết xét suy  

Có thì giờ đọc tụng và thực tập kinh điển  
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Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

9. Biết nhẫn nhịn khi nghe điều bất như ý  

Có hạnh phúc mỗi khi được gặp người xuất gia  

Mỗi khi nghe pháp hết lòng tiếp nhận để hành trì  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

10. Biết ăn chay, biết tu theo phạm hạnh  

Có hạnh phúc khi gặp các hiền đức  

Biết nương vào các bậc có trí sáng  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

11. Có niềm tin, có một đời sống tâm linh  

Tâm ý ngay thẳng, không bị hoài nghi che lấp  

Có quyết tâm lánh xa ba nẻo xấu ác  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

12. Biết bố thí với tâm niệm bình đẳng  

Biết phụng sự những bậc đắc đạo  

Biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới trời và người  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

13. Biết xa lìa tham dục  

Sân hận và si mê  

Thường tu tập để mong đạt được chánh kiến  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

14. Biết buông bỏ những nghiệp duyên phi nghĩa  

Có khả năng áp dụng đạo pháp vào đời sống hằng ngày  

Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

15. Vì tất cả nhân loại  

Vun bón tâm đại từ  

Nuôi dưỡng tình thương để đem lại an bình cho thế gian  

Đó là điềm lành lớn nhất.  

 

16. Là bậc trí giả ở trong cuộc đời  

Thường tập hạnh tạo tác những điềm lành  
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Cho đến khi chính mình thành tựu được tuệ giác lớn  

Đó là điềm lành lớn nhất”.                                         (Hết trích) 

 

Trong những lời dạy sau cùng trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật đã dạy người tu 
học: “Ngã như lương y, tri bịnh thuyết dược. Phục dữ bất phục phi y cữu giã. Hựu 
nhân thiện đạo, đạo nhân thiện đạo. Văn nhi bất hành, phi đạo quá dã” (Ta như 
vị thầy thuốc, biết bịnh mà cho thuốc, còn uống hay không, không phải là lỗi của 
người thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ dẫn cho mọi người con 
đường tốt, nhưng nghe rồi mà không chịu đi, đó không phải lỗi của người chỉ 
đường). Đây là lời giáo huấn chí thiết sau cùng, cũng là bản hoài của đức Phật, 
người tu học không thể thờ ơ mà không khắc cốt ghi tâm. 

Như lời Cổ nhân đã dạy: “Tri chi giả bất như hiểu chi giả, hiểu chi giả bất như lạc 
chi giả ” (Biết đạo không bằng hiểu đạo, hiểu đạo không bằng vui với đạo). Sau 
khi đã quy y Tam Bảo, đã định hướng đi cho cuộc đời mình, chọn cho mình một 
pháp môn tu tập thích hợp. Người tại gia nên để tâm vào con đường tu học, nương 
theo đó giữ giới tu hành, an ổn thẳng tiến, không hấp tấp vội vàng, cũng không 
giải đãi biếng nhác, không để mất lập trường tin theo tà thuyết ngoại đạo, cũng 
không gần gũi thầy tà bạn ác, thì trên con đường đạo mà mình đã chọn, chắc chắn 
dù chậm hay mau, thế nào cũng đến đích. 

  

 

 

 

 

 

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, chớ thắp 

lên với một pháp nào khác; hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương 

tựa nơi chánh pháp, chớ nương tựa vào một nơi nào khác” 

Kinh Du Hành thứ 2 - đoạn 1 (Lược thuật cuộc hành hóa của Phật, theo đó Phật 

đã tùy căn cơ ban dạy những lời thâm trầm, chí thiết cho hàng đệ-tử, từ việc xử 

thế, tu hành, đến việc an quốc) Kinh Trường A-Hàm quyển 2 – Hán dịch: Phật 

Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm - Việt dịch: Tuệ Sỹ 
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GIỚI LUẬT  
   

“Nầy chư Thiện nam, Thiện nữ. Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Bể khổ Không bờ, 

nếu không có thuyền từ Bát-nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người 

muốn chứng vô thượng bồ-đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức 

lành đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành 

bậc Chánh đẳng chánh giác. Đại thặng, tiểu thặng đều phải giữ giới; tại gia hay 

xuất gia cũng đều phải thọ giới...”.  

 

       Trích, Giới Sư Khai Đạo, Pháp Thọ Giới Bát Quan Trai Giới  

                                         Sách Giới Đàn Tăng - Soạn dịch: Thích Thiện Hoa. 

 

Trong phẩm Yếm-Xả, kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán (Hán dịch: Đời Đường, 

Tam tạng Pháp sư Bát-nhã; Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh), đức Phật đã 

có dạy rằng: “Muốn vào biển Phật pháp, lấy tín làm gốc; muốn qua sông sinh tử, lấy 

giới làm thuyền”. Trong phẩm Đại Chúng Thọ Học, kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, 

quyển hạ, trước khi thuyết về giới Bồ Tát, đức Phật cũng đã dạy rằng: “Tất cả chúng 

sanh khi mới vào biển Tam Bảo, phải dùng đức tin làm căn bản; khi vào nhà Phật rồi, 

lấy giới làm gốc”. Trên con đường Phật đạo, giới luật là tiêu chuẩn để xét định thiện ác. 

Giới luật quy định rõ việc nào nên làm, việc nào nên tránh; hướng dẫn để phân biệt 

được đâu là đúng, đâu là sai; như thế nào được xem là hợp với chánh pháp, như thế 

nào xem là phi pháp; những điều nào được xem là phù hợp với luân lý, đạo đức, những 

điều nào đi ngược lại với luân lý, đạo đức; nhằm xây dựng cách thức trong quan hệ và 

cư xử, cải thiện từ tâm ý cho đến hành vi, khiến cho tam nghiệp: thân, khẩu và ý trở 

nên trang nghiêm, thanh tịnh, tạo nên một chuẩn mực đạo đức, một đời sống lương 

thiện, để trở thành một con người có đầy đủ nhân cách, đồng với nhân cách của bậc 

Thánh giả. 

Giới học là môn học chung cho tất cả Bảy chúng đệ tử của Phật, chứ không riêng cho 

một tông phái hay thành phần nào. Tất cả mọi đường lối, cách thức tu hành trong đạo 

Phật, đều được đặt trên nền tảng giới luật. Giới luật là gốc rễ để từ đó phát sinh ra muôn 

công đức lành. Cho dù là tu hành với bất kỳ pháp môn, phương tiện nào, nếu không được 

đặt trên nền tảng của giới luật, thì nên biết rằng pháp môn, phương tiện đó là cách thức 

tu hành của ngoại đạo, chứ không phải là phương pháp tu hành của Phật giáo; cũng như 

phương pháp hành trì đó là con đường ma đạo, sẽ dẫn dắt ta đến hố sâu tội lỗi, khiến bị 
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giam giữ mãi trong vòng luân hồi lục đạo, chứ đó không phải là con đường Phật đạo, 

đưa đến diệt khổ và giải thoát. Chính vì vậy, giới luật có ý nghĩa cực trọng mang tính 

chất quyết định cho sự tu tập của hành giả, được chính đức Phật chế định khi còn tại thế.  

 

Sau khi Phật nhập Niết-bàn, những giáo pháp đức Phật đã dạy khi còn tại thế được chư 

Thánh đệ tử đọc tụng, rồi trải qua các lần kết tập được lần lượt biên chép, để trở thành 

Tam tạng thánh giáo. Trong đó, những phần đức Phật thuyết về giáo lý, trước hết được 

Tôn giả A-nan trùng tuyên lại trong thời gian 3 tháng an cư kiết hạ đầu tiên kể từ khi 

Phật nhập Niết-bàn, sau được biên chép để trở thành Kinh tạng (Tu-đa-la tạng, Hán dịch 

là Khế kinh tạng); rồi theo thời gian, chư Thạc đức Tăng già sớ giải, biện thuyết, chú 

thích, hệ thống lại để làm sáng tỏ nghĩa lý của những Thánh ngôn mà Phật đã thuyết 

trong Kinh tạng, từ đó hình thành nên Luận tạng (A-tì-đạt-ma tạng, A-tì-đàm tạng, Hán 

dịch là Đối pháp tạng). Riêng về những lời dạy liên quan đến giới luật, một thời gian ngắn 

sau khi Phật nhập Niết-bàn, cũng trong lần kết tập đầu tiên được tổ chức tại hang đá 

Thất-diệp (Thất diệp thụ lâm thạch thất) nằm trong núi Tì-bà-la bên ngoài thành Vương-

xá (Rajrir) nước Ma-kiệt-đà (Magadha), với sự tham dự của 500 vị Tỳ-khưu, tất cả đều 

đã chứng đắc A-la-hán do Tôn giả Ma-ha Ca-diếp làm Thượng thủ, vua A-xà-thế làm 

ngoại hộ. Trong lần kết tập đầu tiên nầy, Tôn giả Ưu-ba-li, một vị cao đồ đệ nhất về giới 

luật trong Thập đại đệ tử của Phật, đã trùng tuyên đến 80 lần những giới luật mà Phật 

đã dạy khi còn tại thế cho tất cả đều thuộc lòng và tin tưởng, để về sau không còn phải 

hoài nghi hay tranh luận nữa. Để phân biệt với các lần kết tập kinh điển sau nầy, lần kết 

tập kinh điển đầu tiên đó được gọi là “Ngũ bách kết tập” 五百結集 và sự kiện tụng luật 

đến 80 lần, kéo dài trong suốt mùa hạ của Tôn giả Ưu-ba-ly được gọi là “Bát thập tụng 

luật” 八十誦律.Từ đó, “Bát thập tụng luật” trở thành nền tảng của Luật tạng (Tỳ-ni tạng, 

Tỳ-nại-da tạng, Hán dịch là Điều phục tạng). Căn cứ trên nền tảng nầy, về sau chư Cổ 

đức Tăng già biên soạn, hệ thống thành 5 bộ luật (Ngũ bộ luật của Tiểu Thừa). 

 

- Đàm-vô-đức bộ, 60 quyển, truyền bá Tứ phần luật. 

- Di-sa-tắc bộ, 30 quyển, truyền bá Ngũ phần luật. 

- Tát-bà-đa bộ, 61 quyển, truyền bá Thập tụng luật. 

- Ca-diếp-di bộ, 10 quyển, truyền bá Giải thoát luật. 

- Bà-ta-phú-la bộ, 40 quyển, truyền bá Ma-ha Tăng Kỳ luật. 

 

Nói tóm lại, con đường Phật đạo được đặt trên nền tảng của giới luật. Vậy Giới là gì? Luật 

là gì? Như thế nào gọi là Giới luật? 

 

Giới luật 戒律 được biết qua 4 tên gọi:  
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1. Tỳ ni hay Tỳ nại da, dịch âm từ chữ Vinaya trong tiếng Phạm, Hán dịch là Điều 
phục, Ly hạnh, Thiện trị… Điều phục nghĩa là, bên trong thì chế ngự 3 nghiệp: 
thân, miệng và ý, diệt hết phiền não, không để tạo ra các nghiệp ác, lại thuận 
theo chánh pháp mà làm, xa lìa tội lỗi; bên ngoài thì giáo hóa ngoại đạo, hàng 
phục kẻ oán địch, chúng ma.  
  

2. Ba-la-đề mộc-xoa, dịch âm từ chữ Pràti moksa trong tiếng Phạm, Hán dịch là 
Luật nghi, dịch ý là Biệt giải thoát, Biệt biệt giải thoát, Xứ xứ giải thoát, Tối 
thắng hay Vô đẳng học. Luật nghi nầy thuận theo quả của hai loại giải thoát: 
hữu vi và vô vi, cho nên còn được gọi là Tùy thuận giải thoát; đây là chữ gọi 
chung cho các loại luật nghi mà Bảy chúng đệ tử của Phật phải giữ gìn để ngăn 
ngừa tội lỗi do bảy chi của thân và khẩu gây ra, không tạo nghiệp nhân xấu ác 
để khỏi phải chịu quả báo, luân hồi, đồng thời khiến cho các pháp lành ngày 
thêm tăng trưởng hầu đạt đến giải thoát. Trong kinh Di Giáo, đức Phật đã có dạy 
rằng: “Giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn cố danh Ba-la-đề-mộc-xoa. Nhân ư 
thử giới đắc sanh chư thiền định, cập diệt khổ trí tuệ ” (Giới luật là thuận theo 
gốc giải thoát, cho nên có tên là Tùy thuận giải thoát. Nhờ những giới nầy mới 
phát sinh các môn thiền định và trí tuệ diệt khổ). 

 
3. Thi-la, dịch âm từ chữ Sìla trong tiếng Phạm và Pàli, Hán dịch là Giới, tức những 

điều răn cấm, để canh chừng các giác quan (Phòng hộ căn môn), nhằm ngăn 
ngừa tội lỗi, do đức Phật chế định, để Thất Chúng đệ tử hành trì, nhằm ngăn 
ngừa không để cho phạm vào điều ác (Phòng phi chỉ ác). 

 
4. U-ba-la-ka, dịch âm từ chữ Upalaksa trong tiếng Phạm, Hán dịch là Luật, tức 

những quy luật, phép tắc, hợp với đạo lý, thuận với chánh pháp, được đức Phật 
chế định, để tạo nên công đức, phẩm hạnh mà hàng đệ tử của Phật phải tuân 
thủ, giữ gìn. Nếu vi phạm mà không chịu thay đổi thì phải bị xử phạt. 

 
Để giải thích cho thấu đáo ý nghĩa của hai chữ giới luật thật không phải là điều đơn giản, 

nhưng một cách khái quát, có thể hiểu như sau: 

 

Giới 戒: Phạm và Pàli đều viết là Sĩla, dịch âm là Thi-la, dịch nghĩa là phòng hộ, ngăn 

ngừa, cũng dịch là Học giới hay Học xứ. Đó là những điều răn cấm, được Phật chế định 

cho người tu học phải tuân giữ, nhằm phòng hộ các căn không để tạo nên tội lỗi. Giới có 

tính cách cấm đoán được quy định rõ trong từng bộ luật mà người thọ nhận không được 

vi phạm, cho nên thường được gọi chung là Giới cấm. Giới là 1 trong 5 phần Pháp thân 

của Phật và chư Đại Bồ Tát, A-la-hán (Giới Pháp thân, Định Pháp thân, Huệ Pháp thân, 

Giải thoát Pháp thân và Giải thoát tri kiến Pháp thân); là 1 trong Lục độ của Bồ-Tát (Bố 

thí Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tấn Ba-la-mật, Thiền định 

Ba-la-mật và Trí tuệ Ba-la-mật); là 1 trong 3 môn học vô lậu để đoạn trừ phiền não, đạt 

đến giác ngộ, giải thoát của Thánh nhân (Giới học - Định học - Huệ học). 
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Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 7 (Đại 24, 719 thượng), có viết: “Trong các ánh sáng, 

ánh sáng mặt trời là chúa, trong các núi, núi Tu di là vua, trong tất cả cái học của thế 

gian, Ba-la-đề mộc-xoa là đầu (...) vì thế mà Phật chế Vô đẳng học”. Vô đẳng học là cái 

học hơn hết, cao quý nhất, không có gì có thể so sánh ngang bằng.  

 

Theo Bồ Đề Tư Lương Luận (Thánh giả Long Thọ), thì Giới có 10 nghĩa: Tập cận, bản 

tính, thanh lương, an ổn, an tĩnh, tịch diệt, đoan nghiêm, tịnh khiết, đầu thủ và tán thán. 

 

Lưu ý: Chữ “Giới” 戒 (Sĩla, Thi-la) được nói ở đây là chữ đồng âm dị nghĩa với chữ “Giới” 

界 (Dhãtu, Đà-đô) để chỉ cho ranh giới, mốc, giới hạn, cương giới, quốc giới, cõi giới hay 

cảnh giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), hay chữ giới trong Thập bát giới (6 căn sở y, 6 

trần sở duyên và 6 thức năng y). 

 

Luật 律 (Vinaya) hay Luật nghi: “Luật” là pháp luật hay quy luật; “nghi” là phép tắc. Luật 

nghi là những quy định, phép tắc, luật lệ để thi hành giới. Trong Giới chưa hẳn là có luật, 

nhưng trong Luật thì có nhiều giới. Ví như trong một thang thuốc bắc, “giới” là dược tánh 

của từng vị thuốc, còn “luật” là phương thang. Cũng như tổ chức của một quốc gia, cần 

phải đặt ra những quy định của pháp luật, như luật hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân, 

luật giao thông… trong mỗi bộ luật như vậy có quy định rõ những giới điều mà mọi công 

dân đều phải tuân thủ, ai vi phạm sẽ bị pháp luật trừng trị, nhằm duy trì an ninh, trật tự 

xã hội. Trong Phật giáo cũng giống như vậy. Các bộ luật được thiết lập để quy định phép 

tắc, trong đó có những giới điều răn cấm, được đức Phật chế định cho mỗi thành phần 

trong Thất chúng phải tuân thủ, giữ gìn, nhằm ngăn ngừa điều ác, tăng trưởng điều lành, 

tránh sự phạm lỗi của thân và tâm.  

 

Như vậy, Giới là những điều răn cấm, ngăn ngừa; Luật là quy định phải tuân thủ, thi 

hành. Giới có phạm vi hạn hẹp, đặt ra giới hạn cho từng điều khoản một cách rõ ràng, 

cụ thể, việc nào nên làm, điều gì phải tránh, được ghi rõ trong các bộ luật; còn Luật thì 

bao gồm trong nó nhiều giới. Nếu Giới mà không nằm trong Luật thì giới không mang 

tính cách bắt buộc phải tuân thủ, thi hành.  

 

Tóm lại, Giới là những điều răn cấm được ghi trong Luật. Còn Luật là quy định, phép tắc 

phải tuân thủ cho mỗi loại giới. Giới và luật tuy tên gọi khác nhau, nhưng đều có chung 

một thể tánh, có cùng một mục đích, đó là phòng hộ căn môn, phòng phi chỉ ác, chỉ ác 

tác thiện, tức để ngăn ngừa sự tà ác, sai quấy, phạm lỗi của thân và của tâm, tạo nên 

công đức, đưa đến giải thoát, cho nên thường được gọi chung là Giới luật. 
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Mục đích chính của sự thọ nhận và hành trì giới luật là để không làm tổn hại mình và làm 

tổn hại đến chúng sanh khác. 

 

Trong Đạo tràng học đạo, người tinh thông về Giới luật được gọi là Luật sư; người tinh 

thông về giáo lý, kinh điển, thường làm công việc truyền pháp, truyền giới, giáo hóa cho 

người ta nhập đạo gọi là Pháp sư; người sở trường về thuyết pháp, giảng giải kinh luận, 

chuyên về thuyết giảng gọi là Giảng sư; người tinh thông các bộ luận, giỏi về giáo nghĩa 

biện tài gọi là Luận sư; người chuyên môn về nghi thức cúng tế, giỏi việc sử dụng pháp 

khí, tán tụng, ngâm vịnh kinh văn... thì được gọi là Kinh sư. Còn người tinh thông cả ba 

tạng: Kinh, Luật, Luận, thì được xưng tán là Tam tạng Pháp sư, như Tam tạng Pháp sư 

Đàm Vô Sấm (người Trung Ấn, thế kỷ thứ 4), Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (người 

nước Khổ Xa, Quy Từ, Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương ngày nay, thế kỷ thứ 5), Tam Tạng Pháp 

sư Huyền Trang (đời nhà Đường, Trung Hoa, thế kỷ thứ 7), Tam tạng Pháp Sư Bát-nhã 

(đời nhà Đường, người nước Kế Tân, Trung Hoa, dịch kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa 

Quán)… 

 

Giáo pháp được đức Phật tuyên thuyết mênh mông như biển lớn, nhưng tất cả đều đặt 

trên nền tảng của giới luật. Trong những lời di huấn trước khi nhập Niết-bàn, điều đầu 

tiên và có thể được xem là quan trọng nhất, đức Thế Tôn khuyên nhắc hàng đệ tử là 

phải giữ gìn giới luật: “Nhữ đẳng Tỳ-khưu! Ư ngã diệt độ hậu, đương tôn trọng, trân kính 

Ba-la-đề-mộc-xoa, như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo. Đương tri thử tắc thị nhữ đẳng 

Đại sư. Nhược ngã trụ thế vô dị thử dã…“ (Nầy các thầy Tỳ-khưu, sau khi ta diệt độ, xin 

tôn trọng, trân kính giới luật, như người mù được sáng, như người nghèo mà được của 

báu. Nên biết rằng, đó là bậc Đạo sư của các Thầy, Như Lai còn sống ở đời cũng không 

có gì khác) – Trì giới, Phật Thùy Bát Niết-Bàn Lược Thuyết Giáo Giới kinh.  

 

Tu học, hành trì có nhiều pháp môn nhưng nhờ được xây dựng trên nền tảng của giới 

luật mà được thành tựu. Chư Phật, chư Tổ cũng nhân nơi Giới luật mà thành Phật, thành 

Tổ. Nếu tu hành bằng cách tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú... hay bất kỳ một 

pháp môn nào khác đi chăng nữa, mà không giữ gìn, tuân thủ theo quy định của giới 

luật, thì nên biết rằng người đó đang đi trên con đường tà, dẫn vào ma đạo, chứ không 

phải con đường chánh đạo, để tiến đến mục đích giác ngộ, giải thoát theo giáo lý mà 

đức Phật đã hướng dẫn. 

 

Có người hỏi lại rằng: Trong thời gian trước khi thành đạo dưới cội Bồ-đề bên bờ sông 

Ni-liên-thuyền, Thái tử Tất-đạt-đa (Siddharta) đâu có thọ giới mà ngồi thiền cũng thành 

Phật, các vị cao đồ đệ tử của Phật như Tôn giả Kiều-trần-như, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-

liên... đâu có thọ giới mà cũng đều chứng quả A-la-hán. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có 

thuật lại: Ngài Huệ Năng khi đến Hoàng Mai cầu đạo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dù chưa 
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từng thế phát xuất gia và cũng đâu có thọ giới nào, vẫn được Ngũ Tổ truyền cho y bát 

của Phật; rồi suốt 16 năm liền sau đó sống ẩn dật giữa đám thợ săn, mà cũng vẫn là Tổ 

đó thôi. 

Trong kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ 6 có viết rằng: “Nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh 
định, do định phát huệ. Cho nên gọi là Tam vô lậu học ”. Điều đó cho thấy, trong ba môn 
học vô lậu thì Giới học là bước đầu tiên, làm nền tảng căn bản để đưa chúng sinh đến 
chỗ giác ngộ, diệt khổ và giải thoát. Nếu không nhiếp tâm giữ giới thì tâm bất an, đưa 
đến phóng dật, tán loạn không thể thành tựu các môn thiền định. Vì tâm không định tĩnh 
nên không thể phát sinh trí tuệ giải thoát.  

Sau khi thành đạo, trong 12 năm đầu, đối với hai chúng xuất gia, đức Phật không đặt ra 
giới luật. Tăng đoàn của Phật lúc bấy giờ là một tổ chức không bị ô uế, không còn phiền 
trược, không có khuyết điểm, các pháp hữu lậu cũng chưa pháp sinh; người thấp nhất 
trong giáo đoàn của Phật lúc bấy giờ cũng đã đắc được quả Tu-đà-hoàn. Đó là một tập 
thể thanh tịnh và hòa hợp đến hoàn hảo, cho nên Phật chưa cần phải chế định giới luật. 
Các vị đệ tử xuất gia lúc đó chỉ y theo lời Phật dạy, an trú trong pháp tu thiền định hoặc 
pháp tu trí huệ mà giới thể tự thành tựu viên mãn. Giới đó được gọi là Định cộng giới và 
Đạo cộng giới.  

 

Thế nào là Định cộng giới, thế nào là Đạo cộng giới? Khi thân tâm an trú vững chắc trong 

Thiền định, ba nghiệp không có cơ hội để gây nên tội ác, thân khẩu ý đều được thanh 

tịnh hoàn toàn, tự nhiên giới thể được viên mãn, như thế gọi là Định cộng giới. Còn khi 

đức Phật chưa chế giới, nhưng chư vị đệ tử nghe Phật thuyết pháp, đêm ngày nhất tâm 

an trú trong pháp tu của mình, nỗ lực tinh cần thực hành những giáo lý mà Phật đã 

thuyết, tâm họ được viễn ly trần cấu, pháp nhãn thanh tịnh, tự nhiên giới thể được tròn 

đủ, chứng được thánh quả. Đó là Đạo cộng giới. 

 

Nói cách khác, Định cộng giới chỉ cho năng lực phòng hộ, tức vô biểu nghiệp phát sinh 
do thiền định sinh ra. Cách dịch khác là Tĩnh lự luật nghi, hay Tĩnh lự sinh luật nghi. Còn 
Đạo cộng giới chỉ cho năng lực phòng hộ, tức vô biểu nghiệp phát sinh do chứng đắc vô 
lậu. Cách dịch khác là Vô lậu luật nghi, hay còn gọi là Đạo sinh luật nghi. Như vậy, Định 
cộng giới là pháp tu thuộc về Thiền định; còn Đạo cộng giới là pháp tu thuộc về Trí tuệ. 
Ngoài ra còn có một năng lực phòng hộ nữa, gọi là Biệt giải thoát luật nghi, tức thiện vô 
biểu nghiệp phát sinh do sự trì giới Biệt giải thoát mà có. Đó là 3 thứ luật nghi trong giáo 
pháp của đức Phật vậy. 
  
Trong Luật Ngũ Phần (quyển 1, Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh, Việt 
dịch: Thích Đỗng Minh) có thuật lại rằng: Lúc bấy giờ đức Phật đang ở tại nước Tu-lại-
bà cùng đại chúng Tỳ-khưu 500 vị, đến trú trong rừng cây ấp Tỳ-lan-nhã. Nhân có một 
lần, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa với Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, làm sao để Chánh pháp 
được tồn tại lâu dài?” Phật trả lời rằng: “Đức Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Câu-na-hàm 
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Mâu-ni, đức Phật Ca-diếp vì đệ tử rộng nói pháp, nói Ba-la-đề-mộc-xoa không biết mệt 
mỏi. Sau khi Phật và đệ tử Bát-nê-hoàn (Phạm: parinirvàna - Niết-bàn), các đệ tử tuy 
gồm nhiều dòng họ xuất gia nhưng phạm hạnh không mau diệt. Thí như các loại hoa 
dùng chỉ xâu nó lại rồi đặt nơi ngã tư đường, dù gió bốn phương cũng không thể thổi 
bay đi tứ tán. Vì sao vậy? Bởi có sợi chỉ giữ nó lại. Cũng vậy, nầy Xá-lợi-phất, ba đức Phật 
vì các đệ tử mà nói pháp như trên, cho nên Chánh pháp và phạm hạnh vì vậy mà được 
tồn tại lâu dài” (Phạm hạnh, Phạm và Pàly đều viết là Brahmacariya, nguyên nghĩa là 
sống cuộc đời ly dục để phụng sự Phạm thiên. Thuật ngữ trong giáo lý chỉ cho sự đoạn 
trừ dâm dục). Trong Đại Trí Độ Luận viết: “Chư thiên đoạn trừ dâm dục đều được gọi là 
Phạm”.  
 
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa với Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, nếu do không nói chánh 
pháp, không kết giới, không nói Ba-la-đề-mộc-xoa mà phạm hạnh không tồn tại lâu dài, 
thì cúi xin đức Thế Tôn vì các đệ tử rộng nói Chánh pháp, kết giới, nói Ba-la-đề-mộc-xoa. 
Điều đó nay đã đến lúc”.  
 
Đức Phật dạy rằng: “Hãy thôi! Như Lai tự biết thời. Này Xá-lợi-phất, chúng này của Ta 
thanh tịnh, chưa từng có việc gì xảy ra; kẻ thấp nhất trong chúng này của Ta cũng đắc 
quả Tu-đà-hoàn. Các đức Phật Như Lai chưa vì đệ tử mà kết giới, khi mà pháp hữu lậu 
chưa phát sanh! Trong chúng này của Ta vì chưa có ai ỷ mình là đa văn, nên không sanh 
các lậu hoặc; vì chưa có lợi dưỡng, tiếng tăm, nên chưa có người nhiều ham muốn; vì 
chưa có người hiện thần túc làm cho trời, người biết, nên chưa sanh các lậu hoặc”. 
 
Đọc kỹ đoạn văn ghi chép trong Luật được trích dẫn trên đây để biết rằng, vì trong thời 
gian đầu, trong Tăng đoàn của Phật chưa phát sanh ra các pháp hữu lậu, chưa có ai ỷ 
mình là đa văn nên không sanh các lậu hoặc, cũng chưa có danh lợi, cho nên chưa có 
người nhiều ham muốn, cũng chưa có người hiện thần túc cho trời người biết nên chưa 
sanh các lậu hoặc. Nói chung giáo đoàn của Phật lúc bấy giờ là một tập thể hoàn toàn 
thanh tịnh, chưa phát sanh cấu uế, nên đức Phật chưa cần phải chế định ra giới luật.  
 
Tuy chưa đặt ra điều giới rõ ràng, nhưng trong các bộ Luật có ghi lại bài kệ đức Thế Tôn 
đã dạy chư đệ tử trong lúc chưa chế định ra giới luật: 

 
“Thiện hộ ư khẩu ngôn 
Tự tịnh kỳ chí ý 
Thân mạc tác chư ác 
Thử tam nghiệp đạo tịnh 
Năng đắc như thị hành 
Thị đại tiên nhân đạo”. 
 
(Khéo thủ hộ miệng lưỡi 
Tự thanh tịnh tâm ý 
Thân không làm điều ác 
Giữ tam nghiệp thanh tịnh  
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Theo như vậy mà làm 
Đó là con đường của đại tiên nhân). 

 
 
Đến năm thứ mười ba, trong Tăng đoàn lúc bấy giờ có thầy Tỳ-khưu tên Tu-đề-na 
(Sudinna) phạm tội dâm, rồi tiếp theo sau đó Tỳ-khưu Đàn-ni-ca (Dhanika) phạm tội “bất 
dữ nhi thủ” (chưa cho mà lấy), Tỳ-khưu Vật-lực-già-nan-đề phạm tội giết người... Cứ như 
vậy, hễ khi trong Tăng đoàn có một sự việc xảy ra, nếu xét thấy việc đó cản trở cho sự 
tu tập giác ngộ, giải thoát của hàng đệ tử, hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của Tăng già, 
hay có thể tạo nên sự xáo trộn, bất hòa trong Tăng đoàn, thì đức Phật chế định ra một 
giới.  
 
Qua sự kiện đó chúng ta nhận thấy, dựa vào hoàn cảnh thực tế mà đức Phật chế định 
giới luật, chứ giới luật không được đặt ra do bởi sự mặc khải áp đặt từ quyền uy của thần 
thánh hay từ ý thức suy luận. Sự việc nầy, thuật ngữ trong giáo lý Phật giáo gọi là “Nhân 
phạm chế giới” (Đợi khi có người phạm vào một tội nào đó, thì đức Phật mới chế định ra 
giới để ngăn ngừa). 
 
Việc chế định giới luật trong đạo Phật là như thế. Kể cả sự lãnh thọ và hành trì giới luật 
của người Phật tử cũng khác với tín đồ của các tôn giáo khác ở thế gian. Chẳng hạn như 
trong kinh thánh của Kitô giáo và Do Thái giáo, có chép lại 10 điều răn, đồng thời nhấn 
mạnh rõ ràng: Đây là mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo được Thiên Chúa (Giê-hô-va) khắc 
vào 2 tảng đá trên núi Sinai và phán truyền cho Moses, là tiên tri của Ngài. Moses được 
xem là người công bố pháp luật. Tất cả tín đồ đạo Kitô và đạo Do Thái đều bắt buộc phải 
tuân theo 10 điều răn nầy. Nếu không tuân theo, điều đó đồng nghĩa với sự chống lại 
Thiên Chúa. 
 
Với Phật giáo thì khác. Trong đạo Phật, tuy giới luật là do đức Phật chế định, nhưng tin 
theo hay không, thọ nhận hành trì hay chối bỏ là do ở sự tự nguyện của mỗi người. Ví 
như ăn cơm là việc chính đáng, nếu ăn thì được no, không ăn thì bị đói. Đức Phật vì lòng 
đại bi thương chúng sanh, sợ chúng sanh đói nên khuyên nhủ nên ăn cơm (dụ cho sự 
thọ nhận và hành trì giới luật). Còn ăn hay không là do chính mình tự quyết định lấy chứ 
Phật không ép. Người khác dù có muốn cũng không thể ăn thay cho mình được. Đói hay 
no, lợi hay hại đều do chính bản thân mình tự chọn lựa, chứ không quan hệ, ảnh hưởng 
đến người khác. 
  
Như vậy, đức Phật chế định ra giới luật nhằm 3 mục đích sau đây: 
 

- Để ngăn ngừa điều ác, tăng trưởng căn lành nơi hàng đệ tử để họ có thể tiến 
nhanh trên con đường giác ngộ, đạt đến cứu cánh giải thoát (chỉ ác trưởng tịnh, 
phòng hộ căn môn, đoạn trừ phiền não, phòng phi chỉ ác, chỉ ác tác thiện, trưởng 
dưỡng thiện căn, tiến tu đạo nghiệp... đều mang ý nghĩa nầy). 
 

- Để tránh sự cơ hiềm của thế gian. 
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- Để tạo sự hòa hợp và thanh tịnh, là bản thể của Tăng già (nhằm duy trì mạng 

mạch Phật pháp). 
 

Lịch sử truyền giới ghi lại, tại giảng đường Trùng Các, bên sông Di Hầu, thành Tỳ-xá-ly 
(Quảng Nghiêm thành), nhân sự kiện Tu-đề-na phạm giới dâm với vợ cũ (vợ cũ của Tu-
đề-na đủ tháng sanh con, con lớn lên thông minh, đặt tên là Tục Chủng, về sau xuất gia 
chứng quả A-la-hán) bị Phật quở trách. Trước khi chế định ra giới luật, Phật bảo với chư 
Tỳ-khưu rằng: “Ta vì mười điều lợi ích nên vì các Tỳ-khưu mà kết giới”. Những gì là mười?  
 

1. Nhiếp thủ ư tăng: Vì mục đích thống nhất Tăng đoàn. Người xuất gia có thọ trì 

giới pháp của người xuất gia, thì người đó mới thuộc vào Tăng già. Đây là điều 

khiến cho Tăng già được thống nhất và thanh tịnh. 

2. Linh tăng hoan hỷ: Vì giữ được phạm hạnh nên thiện tâm tăng trưởng, khiến Tăng 

chúng luôn được hoan hỷ. 

3. Linh tăng an lạc: Nhờ thực hành giới luật, an trú nơi thiền định, trừ được phóng 

dật, sai trái, khiến cho Tăng già có sự an ổn, hòa hợp. 

4. Linh vị tín giả tín: Qua hình ảnh đoan nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp của Tăng 

già, khiến người chưa có niềm tin nơi Tam Bảo phát khởi lòng tin. 

5. Dĩ tín giả linh tăng trưởng: Với những người đã có lòng tin nơi Tam Bảo rồi, thì 

khiến lòng tin của họ ngày thêm tăng trưởng kiên cố.  

6. Nan điều phục giả linh điều phục: Nhờ sống đúng với tinh thần của giới luật, mà 

có năng lực điều phục những người có tính ương ngạnh, khó điều phục. Lại căn 

cứ theo giới luật mà xử trị những người không thể điều phục.  

7. Linh tàm quý giả đắc an lạc: Khiến cho người biết tàm quý hổ thẹn sau khi thấy 

lỗi của mình và sám hối rồi, liền được an vui.  

8. Đoạn hiện tại hữu lậu: Để đoạn diệt hết phiền não trong hiện tại. 

9. Đoạn vi lai hữu lậu: Cũng để ngăn trừ, đoạn diệt phiền não phát sinh ở vị lai.  

10.  Linh chánh pháp cửu trụ: Chính nhờ giữ được phạm hạnh, ly dục, khiến cho Chánh 

pháp được tồn tại lâu bền. 

Đệ tử của Phật chia thành Bảy chúng, nhưng tựu trung trong đó có 2 thành phần: Thành 

phần tại gia và thành phần xuất gia. Từ đó, giới luật cũng được phân chia cho thích hợp, 
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có loại giới luật dành cho người tại gia tu tập, có loại giới luật dành cho người xuất gia tu 

tập. 

Giới luật dành cho người tại gia, có 5 loại: 

- Tam quy giới. 

- Ngũ giới. 

- Thập thiện giới. 

- Bát quan trai giới. 

- Tại gia Bồ Tát giới (Ưu-bà-tắc giới hoặc Du-già Bồ-tát giới hay Phạm Võng Bồ-tát 

giới). 

 

Giới luật dành cho người xuất gia, cũng có 5 loại: 

- Sa di (Sa di ni) giới. 

- Thức-xoa-ma-na giới. 

- Tỳ-khưu giới. 

- Tỳ-khưu ni giới. 

- Xuất gia Bồ Tát giới (Phạm Võng Bồ Tát giới hoặc Bồ Tát Thiện giới hay Bồ Tát 

Anh Lạc Bản Nghiệp giới) 

Nhiều người thắc mắc: Quy y Tam Bảo sao gọi là giới? Chỉ có Ngũ giới trở lên mới gọi là 

giới chứ. Thật ra, không phải như vậy. Nên biết rằng, nghĩa của chữ “giới” là răn cấm, 

ngăn chận. Khi quy y Tam Bảo, có 3 điều răn cấm mà người đã quy y Tam Bảo rồi, thì 

tuyệt đối không được phép vi phạm, đó là: 

- Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời, thần, quỷ, vật. 

- Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo, tà giáo. 

- Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu, ác đảng. 

Đọc kỹ 3 điều trên đây cho chúng ta thấy, Tam quy chính là giới; và đó là giới tổng quát, 

cũng là giới căn bản nhất, đặt nền tảng cho tất cả các loại giới luật, chung cho cả Bảy 

chúng đệ tử của Phật. 
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Lại tùy theo tính chất và mục đích, giới luật được phân thành hai hệ thống học giới như 

sau: 

 

- Hệ thống thứ nhất là Thanh Văn giới, còn gọi là Tiểu thừa giới, cũng gọi là “Biệt 

giải thoát luật nghi” 別解脫律儀, Biệt giải thoát giới, Biệt giải thoát pháp, Biệt giải 

thoát điều phục, Ba-la-đề-mộc-xoa luật nghi, hay Biệt biệt giải thoát luật nghi, nói 

tắt là Biệt giới. Biệt giải thoát luật nghi bao gồm: Cận sự luật nghi, Cận sự nữ luật 

nghi, Cận trụ luật nghi. Những luật nghi nầy dành cho người Tại gia, nên còn gọi 

là Thế gian luật nghi (Thế gian giới); Còn lại, Cần sách luật nghi, Cần sách nữ luật 

nghi, Chính học luật nghi, Bật sô luật nghi, Bật sô ni luật nghi. Những luật nghi 

nầy dành cho người Xuất gia, nên còn gọi là Xuất thế gian luật nghi (Xuất thế gian 

giới). Biệt giải thoát giới còn có tên gọi khác là “Dục triền giới” 欲纏戒 (giới để trừ 

sự trói buộc ở cõi Dục). Đây là tám loại giới luật mà bảy Chúng (Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni) phải tuân thủ để 

ngăn ngừa tội lỗi do thân và khẩu tạo ra. Trong tám thứ luật nghi vừa kể, chỉ có 

Bát quan trai giới là thọ một ngày một đêm. Bảy thứ còn lại là thọ cả đời. Vì các 

loại giới nầy dựa vào pháp thọ giới của 7 Chúng để phân biệt, mỗi loại lại có lợi 

ích khác nhau. Thí dụ: Lợi ích của Ngũ giới khác với lợi ích của Bát quan trai giới, 

khác với lợi ích của Thập thiện giới, lại càng khác nhiều hơn với lợi ích của Sa-di 

giới hay Cụ túc giới. Lại tùy theo từng giới để giải thoát riêng cho từng phần của 

thân và khẩu, giữ được giới nào thì có được sự lợi ích, công đức giải thoát của 

riêng giới đó, cho nên gọi là Biệt giải thoát. Trong Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật 

Nhiếp, quyển thượng (Nguyên tác: Tôn giả Thắng Hữu, Hán dịch: Tam tạng Pháp 

sư Nghĩa Tịnh, đời Đường Trung Hoa) có viết: “Gọi Biệt giải thoát là do nương 

theo kinh Biệt giải thoát mà tu hành, dần dần dứt hết các phẩm dưới trong chín 

phẩm phiền não, vĩnh viễn không trở lui; vì giải thoát các phiền não nên được gọi 

là Biệt giải thoát. Lại nữa, phiền não Kiến hoặc và Tư hoặc có nhiều loại, trong đó, 

cứ tu hành xả bỏ riêng từng phẩm một, cho nên gọi là Biệt giải thoát”.  

 

Như đã nói, ngoại trừ Bát quan trai giới là chỉ thọ trong thời gian một ngày một 

đêm. Những giới Biệt giải thoát còn lại đều mang tính chất tận hình thọ, lấy sự 

thành tựu đạo đức và mục đích tu tập để đạt đến giải thoát cho bản thân làm tiêu 

chuẩn. 

 

“Tận hình thọ” 盡形受 hay còn gọi tắt là “Tận hình”. Chữ “hình” 形 chỉ cho hình 

dáng, sắc tướng, thân thể. Tận hình thọ nghĩa là sự thọ giới căn cứ trên thân và 

khẩu, trong một thời kỳ có giới hạn nhất định của sự sống, tức chỉ thọ giới trọn 

một đời nầy mà thôi, thuật ngữ viết là “Nhất kỳ sinh mạng” (từ lúc sinh ra cho đến 
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khi chết được tính là một thời kỳ, cho nên gọi là nhất kỳ) Khi mạng chung, chuyển 

qua đời khác, thân nầy đã mất, vì không còn chỗ sở y nên những luật nghi nầy 

cũng theo đó mà mất, chứ không còn nữa. Chính vì điểm nầy, mà giới Biệt giải 

thoát chỉ có thể tồn tại trên thân người ở Cõi dục (Dục giới) mà không thể tồn tại 

ở cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 

 

Vì tu học theo giáo pháp Đại thừa nhưng lại thọ giới Cụ túc là giới Thanh Văn của 

Tiểu Thừa, cho nên sau khi thọ giới Tỳ-khưu, người Xuất gia phát tâm Bồ-đề, 

thường lãnh thọ thêm giới Bồ Tát Xuất gia để khế hợp với giáo nghĩa Đại thừa 

(thuật ngữ gọi là Tam đàn đại giới: Đàn thứ nhất thọ giới Sa-di, đàn thứ hai thọ 

giới Tỳ-khưu, đàn thứ ba thọ giới Bồ-tát). Lưu ý rằng, người đã thọ Phạm Võng 

Bồ Tát giới từ trước, thì không còn được phép quay trở lại để thọ giới Tỳ-khưu 

nữa, vì lẽ đã phát tâm thọ giới Đại thừa thì không thể quay lại để thọ giới Tiểu 

thừa. 

 

Ngày xưa, lúc Phật giáo Đại thừa thịnh hành ở Trung Hoa, vào khoảng thế kỷ 13 

những người xuất gia được vua, quan và dân chúng hết mực cung kính, cúng 

dường, cho nên có nhiều người thế tục giả dạng xuất gia để cầu cơm áo, lợi dưỡng. 

Do vậy người xuất gia sau khi đã thọ Tam đàn, thường dùng đầu nén hương đang 

cháy, đốt trên đỉnh đầu, gọi là Giới Ba, trước là để phân biệt với hạng người giả 

dạng Tỳ-khưu, sau là để lập thệ giữ giới trọn đời và để cúng dường Bồ-tát, cầu 

cho giới thể được viên mãn. Ngày nay, nghi thức nầy ít còn thấy có người thực 

hiện. 

 

- Hệ thống thứ hai là Bồ-tát giới, còn gọi là Đại thừa giới, Phật tánh giới hay Phương 

đẳng giới, cũng gọi là Thông giới. Gọi là Thông giới vì giới nầy thông cho cả tại gia 

lẫn xuất gia; người tại gia và người xuất gia đều có thể lãnh thụ và hành trì, cho 

nên còn được gọi là Đạo tục song hành giới. Đây là loại giới luật chung cho 7 

Chúng đệ tử của Phật, những ai phát tâm Bồ-đề, tin vào giáo pháp Đại thừa đều 

có thể lãnh thọ. Cần nên phân biệt, ngày nay Bồ-tát giới Xuất gia thường y cứ vào 

kinh Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới, thọ 10 giới trọng, 

48 giới khinh; còn Bồ-tát giới Tại gia thì y cứ vào kinh Ưu-bà-tắc Giới, thọ 6 giới 

trọng, 28 giới khinh. Thông thường thì sự thọ giới giữa Bồ-tát xuất gia và Bồ-tát 

tại gia được phân chia ra như vậy. Tuy nhiên nếu là người tại gia có đủ năng lực, 

vẫn có thể phát nguyện thọ nhận và hành trì Phạm Võng Bồ Tát giới.  

 

Khác với giới Biệt giải thoát là tự tánh giới, giới Bồ-Tát có tính cách phổ cập hay 

Nhất thiết giới 一 切 戒 hàm ý phổ biến hay biến hành, nghĩa là bao gồm cả hai 
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chúng tại gia lẫn xuất gia, lại mang tính chất tích cực, vừa tự độ vừa độ tha, lấy 

sự thành tựu giải thoát chúng sanh làm cứu cánh và có tính chất vĩnh cửu. 

Hơn thế nữa, không riêng gì với giới Đại thừa Bồ Tát. Tất cả kinh, luật đức Phật 
đã thuyết đều mang tính chất phổ quát, tức được phổ biến rộng khắp, bao trùm 
tất cả từ thú hạ đẳng, con người ở cõi thế gian cho đến cả chư thiên ở cõi trời 
Dục giới. Kinh, luật không phải là những điều bí mật cần phải được che dấu hay 
chỉ để dành riêng cho một thành phần nhất định nào đó mà thôi. Có quan điểm 
cho rằng, giới Biệt giải thoát của Tỳ-khưu thì cư sĩ không được xem trước. Như 
lời Phàm lệ trong tác phẩm Tứ Phần Giới Bổn Như Thích của Luật sư Hoằng Tán 
(1611-1685) đã viết: “Tam thế chư Phật câu thuyết Kinh-Luật-Luận tam tạng 
Thánh giáo. Kinh luận nhị tạng hàm thông tại gia, xuất gia, duy Luật nhất tạng 
Tỷ kheo độc trì, như vương bí tạng phi ngoại quan sở tư. Nhược Sa di, bạch y 
tiên lâm giả, vĩnh bất thọ đại giới, tội dữ ngũ nghịch đồng liệt. Vị sư giả tối nghi 
cẩn thận” (Ba đời chư Phật đều thuyết tam tạng Thánh giáo Kinh-Luật-Luận. Hai 
tạng Kinh-Luận chung cả tại gia, xuất gia, riêng tạng Luật chỉ dành cho Tỷ kheo 
gìn giữ, như tạng bí mật của vua, hàng ngoại quan không được biết đến. Nếu Sa 
di hay cư sĩ mà xem trước, thì vĩnh viễn không được thọ đại giới, mắc tội ngang 
với tội ngũ nghịch. Phàm là người làm thầy phải hết sức cẩn thận). Nếu đã là 
như thế, thì các bộ kinh được đức Phật thuyết, như: Thủ Lăng Nghiêm kinh, 
Nhập Lăng Già kinh, Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới kinh, Tứ 
Thập Nhị Chương kinh… đều tuyệt đối cấm cư sĩ không được học, kể cả không 
được lật ra xem, vì nội dung các bộ kinh vừa kể, thảy đều toàn là giới luật được 
đức Phật thuyết cho hàng Tỳ-khưu thụ trì??? 

Trong kinh số 129: Che Dấu, Phẩm Phẩm Kusinàra, Chương Ba Pháp, Tăng Chi 
Bộ kinh (Anguttara Nikaya) - Dịch Việt: Hòa Thượng Thích Minh Châu (Tương 
đương với kinh số 4, Phẩm Ba Cúng Dường, Thiên Ba Pháp, kinh Tăng Nhất A 
Hàm - Dịch Việt: Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích: Tuệ Sỹ) đã có chép 
lại lời Phật dạy cho các Tỳ-khưu rằng: “Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, 
được hiển lộ, không có che giấu: Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói 
sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Tỷ-kheo, 
chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên 
thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp 
này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu”. Như thế để biết, những lời Phật 
dạy được biên chép trong Tam tạng Kinh - Luật- Luận, đều mang tính chất phổ 
quát mà không hề có tính cách “bí truyền” hay cần phải được che dấu. Nói tóm 
lại, những Thánh ngôn, Pháp ngữ được biên chép trong Tam tạng Thánh giáo, 
nếu được hiển lộ thì tốt, còn nếu che dấu thì không tốt. 

Trong tất cả luật nghi của cả hai hệ thống Thanh Văn Giới và Bồ Tát giới trên đây, có thể 

được phân làm 2 loại:  
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- Loại thứ nhất là Tiệm thứ giới: “Tiệm thứ” 漸次 là tu tập từng bước, tuần tự tiến 

dần lên. Tiệm thứ giới là phải thọ giới theo thứ tự, trước hết phải thọ Tam quy 

giới, rồi mới được thọ Ngũ giới. Sau đó mới tiến dần lên thọ Sa di giới, Thức-xoa-

ma-na giới. Phải trải qua các giai vị nầy rồi, mới được thọ giới Tỳ-khưu, giới Tỳ-

khưu ni. Nếu không thọ Tam quy giới, thì không được thọ Ngũ giới; nếu không thọ 

Sa di giới, thì không được thọ Tỳ-khưu giới; cũng như Sa di ni nếu không trải qua 

giai đoạn thọ giới Chánh học nữ, thì không được thọ giới Tỳ-khưu ni. Do vì phải tu 

tập, thọ giới từng bước theo thứ tự từng phần từ thấp đến cao, cho nên gọi là 

Tiệm thứ. Bảy chúng đệ tử của Phật đều theo Tiệm thứ giới để xác lập danh phận 

theo thứ tự như thế. 

 

- Loại thứ hai là Đốn lập giới: “Đốn lập” 頓立 là lập tức, liền tức khắc, ngay bây giờ. 

Đốn lập giới là có thể nhận giới đó ngay bây giờ mà không cần phải đi theo tuần 

tự, thứ lớp. Theo đó thì chỉ có Bát quan trai giới, Phạm Võng Bồ Tát giới và giới 

Bồ Tát được Phật thuyết trong kinh Anh Lạc Bản Nghiệp, mới được xem là Đốn lập 

giới, bởi vì người chưa thọ Ngũ giới vẫn có thể thọ ngay Bát quan trai giới hay có 

thể thọ ngay Phạm Võng Bồ Tát giới. Đối với 3 loại luật nghi nầy, tăng hay tục đều 

có thể thọ nhận ngay lập tức mà không cần phải đi theo thứ tự từng phần, cho 

nên gọi là Đốn lập giới. 

 

Còn như thế nào mà nói là giới Bồ Tát có tính chất vĩnh cửu? 

 

Trong Phẩm thứ 7, Đại Chúng Thọ Học, kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, Phật đã thuyết 

rằng: “Nầy Phật tử! Đã thọ 10 giới vô tận rồi (tức 10 Ba-la-di của Bồ Tát được Phật thuyết 

trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp - chú thích của người viết), người thọ sẽ vượt qua 

bốn loại ma chướng và sự khổ của ba cõi. Từ đời nầy sang đời khác, giới đó không bị 

mất, thường theo người tu hành cho đến khi thành Phật. (…) Nên biết, giới Bồ Tát có 

pháp thọ mà không có pháp xả, dù có vi phạm cũng không bị mất giới, đến cùng tận đời 

vị lai ”. 

 

Qua đoạn kinh văn vừa trích dẫn trên đây cho ta biết rằng, khi thọ nhận giới Bồ Tát, 

trong người của hành giả tồn tại hai lớp luật nghi: Một là luật nghi của Thanh Văn (Nhiếp 

luật nghi giới hay Biệt giải thoát giới) và hai là luật nghi của Bồ Tát (Nhiếp thiện pháp 

giới và Nhiếp chúng sanh giới). Khi mệnh chung, thân người đã mất, luật nghi Thanh Văn 

cũng theo đó mà mất, song luật nghi của Bồ Tát vẫn còn chứ không mất. 

 

Về việc quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ giới. Hơn 200 năm sau khi Phật nhập Niết-bàn, 

trong các bộ phái Tiểu thừa phát sinh tranh luận giữa hai quan điểm truyền thụ giới pháp: 
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Theo quan điểm của Kinh lượng bộ (viện dẫn Thành thực luận) cho rằng sau khi quy y 

thì thành Ưu-bà-tắc, và trong 5 giới, tùy theo khả năng giữ được giới nào thì thọ giới ấy 

(thọ 1 trong 5 giới được gọi là Ưu-bà-tắc nhất phần, thọ 2 giới là Ưu-bà-tắc thiểu phần, 

thọ 3 giới là Ưu-bà-tắc bán phần, thọ 4 giới là Ưu-bà-tắc đa phần, thọ 5 giới là Ưu-bà-

tắc toàn phần). Còn quan điểm của Thuyết nhất thiết hữu bộ (viện dẫn Câu xá luận) thì 

cho rằng giới luật thành tựu không thể khuyết chi, cho nên không cho phép thọ giới từng 

phần. Sau khi quy y phải thọ đủ 5 giới mới trở thành Ưu-bà-tắc. 

 

Giải thích thêm: Thuyết nhất thiết hữu bộ và Kinh lượng bộ đều là một trong 20 bộ phái 

của Tiểu thừa, từ Thượng tọa bộ (Theravada) tách ra trong thời gian đầu của 100 năm 

thứ 3 sau khi Phật nhập Niết-bàn (khoảng năm 250 TCN). Thuyết nhất thiết hữu bộ còn 

gọi là Hữu bộ, Hữu tông hay Tát-bà-đa bộ, lấy luận làm chính (trước đó Thượng tọa bộ 

lấy kinh, luật làm chính) chủ trương tất cả các pháp trong 3 đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai 

đều có thật, nên mới gọi là “Nhất thiết hữu” 一切有. Còn Kinh lượng bộ (tên khác là 

Thuyết kinh bộ hay Thuyết chuyển bộ) lấy kinh làm chính lượng, nên được gọi là Kinh 

lượng bộ, nói tắt là Kinh bộ, từ Thuyết nhất thiết hữu bộ tách ra, phủ nhận thuyết vạn 

vật thực hữu của Thuyết nhất thiết hữu bộ, cho rằng chỉ có tứ đại và tâm là thực có, 

nương vào nhau tồn tại. Thêm vào đó, phái nầy cho rằng chỉ hiện tại là thực hữu, còn 

quá khứ (đã qua) và tương lai (chưa đến) là không thật. Kinh lượng bộ có liên quan rất 

nhiều đến Trung quán luận, Trí độ luận, Duy thức luận của Đại Thừa sau nầy. 

 

Trong Giới đàn ngày nay, Giới sư (Thầy truyền giới) thường căn cứ vào một trong hai 

quan điểm trên đây để truyền giới cho giới tử xin thọ Tam quy Ngũ giới. 

 

Phân tích giới bản thì Giới Biệt giải thoát của Tỳ-khưu được phân thành 5 thiên hay 7 
tụ. Năm thiên gồm: Ba-la-di, Tăng tàn, Ba-dật-đề, Đề-xá-ni, Đột-kiết-la; Bảy tụ gồm: 
Ba-la-di, Tăng tàn, Thâu-lan-giá, Ba-dật-đề, Đề-xá-ni, Ác-tác, Ác-thuyết. 

 
Còn đối với giới Bồ Tát thì được chia thành 2 thiên hay 3 tụ: 

 
Hai thiên gồm:  
 
- Trọng giới.  
- Khinh giới. 

 
Ba tụ gồm: 
 
- Nhiếp luật nghi giới (nhóm giới đoạn ác). 
- Nhiếp thiện pháp giới (nhóm giới hành thiện). 
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- Nhiếp chúng sanh giới (nhóm giới hóa tha). 
 
Tuy rằng giới pháp trong kinh điển của Bồ Tát giới có quy định rõ ràng về số lượng trọng 

giới và khinh giới cụ thể. Nhưng nếu căn cứ trên tánh chất và lý nghĩa của Tam tụ tịnh 

giới, thì Giới luật của Bồ-tát giới là vô lượng, vô biên, không thể dùng con số để tính đếm 

vì không có hạn lượng nhất định, lại cũng không thể dùng văn tự để có thể diễn bày cho 

rốt ráo. Bởi vì nếu có thể liệt kê, tính đếm hay viết thành lời thì trở thành hữu hạn, không 

đúng với tánh chất và ý nghĩa của giới Bồ Tát. Chính vì điều nầy mà trong Đại Trí Độ luận 

viết rằng “Giới Bồ Tát nhiều như số vi trần”. Số lượng và nội dung những giới điều được 

viết ra thành câu, thành chữ trong giới bản của Bồ-tát giới chỉ là nêu lên những khái niệm 

mang tính chất đại cương. Vì thế khi hành trì, hành giả Bồ Tát giới không thể cố chấp 

vào số lượng giới điều hay văn tự, chữ nghĩa, mà phải nên đem tâm hạnh của mình đối 

chiếu với tính chất của “Tam tụ tịnh giới”. Nếu sự việc nào trái với ý nghĩa của Tam tụ 

tịnh giới thì không được phép làm. Có như thế mới mong thực hiện được đôi phần khế 

hợp với tinh thần của Bồ-tát giới. 

 

Giới luật còn được chia ra thành bốn phần riêng biệt gọi là Bốn khoa của giới, hay còn 

gọi là “Giới tứ biệt” 戒四別. Bốn phần nầy gồm có: 

 

- Giới pháp: Gọi chung cho những luật lệ, phép tắc do đức Phật chế định, hay do 

chư Thạc đức Tăng già căn cứ vào nền tảng giới luật của đức Phật mà thiết lập 

nên, để đệ tử của Phật nương theo đó mà tu hành hầu chứng quả giác ngộ, giải 

thoát. Vì giới luật là một phần trong giáo pháp của đức Phật cho nên được gọi là 

giới pháp. 

 

- Giới thể: Sau khi đã đối trước Tam Bảo, phát nguyện lãnh thọ giới pháp, trong tâm 

người thọ giới tự nhiên phát sinh ra năng lực phòng hộ, gọi là giới thể. Chữ nầy 

trước đây sách thường viết là Vô tác diệu hạnh. Tuy là thứ không thể hiện ra bên 

ngoài nhưng giới thể có năng lực giữ cho thân và tâm không phạm tội ác. Vì giới 

thể là ý chí trong tâm chứ không có hình tướng bên ngoài (Thọ sở dẫn sắc) nên 

Duy Thức học gọi nó là Thiện vô biểu. 

 

- Giới hạnh: Nương vào giới thể mà phát ra thành hành động biểu hiện bên ngoài 

cho đúng với oai nghi, phép tắc; hay Giới hành, tức sự điều phục tam nghiệp: tâm 

ý, lời nói, hành vi cho phù hợp với quy định của luật nghi. Do nơi Giới hành (tức 

thực hành giới) mà tâm không tán loạn, tạo ra đức độ, phẩm hạnh ở người trì giới.  

 

- Giới tướng: Có hai phần, thứ nhất là tướng của mỗi loại luật nghi đều khác nhau, 

như luật nghi của Tiểu thừa khác với Đại thừa, tướng luật nghi của Năm giới khác 
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với tướng luật nghi Bát quan trai giới...  Thêm vào đó, mỗi loại luật nghi khi thực 

hành đều tạo nên đức tướng khác biệt. 

 

Tóm lại, giới luật là một trong ba môn học vô lậu do đức Phật chế định, nên được gọi là 

Pháp; khi thụ giới đúng như pháp sẽ phát sinh năng lực phòng hộ trong tâm của người 

thọ giới, nên gọi là Thể; nhân nơi thể mà thực tập, hành trì, nên gọi là Hạnh; do nơi thực 

hành mà tạo nên đức tướng, oai nghi, biểu hiện khác nhau, nên gọi là Tướng. 

 

Bốn khoa của giới như đã nói trên đây, còn được xem là 4 điều kiện hay 4 tánh chất của 

giới luật Phật giáo. Nếu giới luật mà thiếu một trong 4 tánh chất nầy, thì đó chỉ được xem 

là giới luật thế gian, nếu có thực hành cũng chỉ tạo nên phước báu hữu lậu ở cõi thế gian, 

chứ không thể được xem là Vô lậu giới của Phật. 

 

Về phương diện thực hành, giới được chia làm hai phần: 

 

- Chỉ trì giới: Chỉ là ngưng lại, tức tuân giữ những điều răn cấm không được phép 

làm, nhằm ngăn ngừa những điều tội lỗi khiến tạo nên nghiệp bất thiện, được ghi 

rõ trong từng giới điều của các bộ Luật. Nếu không tuân thủ, người vi phạm được 

xem là phạm giới. Thí dụ: không được giết hại; không được trộm cắp, không được 

tà dâm, không được nói dối... đều là những giới phải tuân giữ bằng cách không 

được phép làm. 

 

- Tác trì giới: Tác là làm, tức những điều quy định cần phải tuân thủ, những phận 

sự cần phải thực hiện. Nếu không làm, không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật, cũng xem như là phạm giới. Như giới thứ 2 trong Thập thiện giới: không 

trộm cắp mà bố thí. Bố thí tức là phần tác trì của giới thứ 2. Người không trộm 

cắp, nhưng lại bủn xỉn, keo kiệt, tham tiếc của cải mà không tùy nghi bố thí, cũng 

bị xem như đã phạm giới.  

 

Thêm vào đó, về những quy định chung của Giới Luật, chẳng hạn như người Xuất gia 

mỗi nửa tháng phải thuyết giới, bố tát, mỗi năm phải an cư, Bồ-tát giới Tại gia mỗi nửa 

tháng cũng phải tụng giới. Nếu không thực hiện những điều đó, không tuân thủ đúng 

theo quy định của luật, người vi phạm kể như đã phạm giới. Đó cũng chính là phần tác 

trì của Giới luật vậy. 

 

Sau khi lãnh thọ giới pháp, đối với học giới phần nào là phần chỉ trì, phần nào là phần 

tác trì, cần phải nên tìm hiểu cho thấu đáo để thực hành cho đúng. 
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Khi chế định giới luật, về phương diện áp dụng thực hành, nếu quá cực đoan, nghiêm 

khắc đến tuyệt đối, sẽ rất khó có người có khả năng thọ nhận và hành trì. Do đó trong 

giới luật của Phật cũng đã có mở ra những phương tiện khiến cho người thọ nhận đạt 

được nhiều lợi ích, gọi là khai, già, trì, phạm. 

 

- Khai: Mở ra hay cho phép. Tuy giới răn cấm, không được làm, nhưng tùy trường 

hợp mở ra phương tiện cho phép làm mà không bị xem là phạm giới. Thí dụ như 

khi bịnh cần uống thuốc, nhưng thuốc đó phải hòa với rượu, khi đó người uống 

rượu để chữa bệnh kể như không phạm giới. Đó là đối với người xuất gia. Riêng 

với người tại gia đã thọ Năm giới, có thể được uống rượu trong các dịp vui như 

hội ngộ, lễ, tết. Việc nầy có thể chấp nhận được mà không kể là phạm giới, miễn 

là đừng uống rượu thường xuyên và uống đến say sưa, có hại cho trí não và sức 

khoẻ, gây ảnh hưởng đến sự tu học. Như vậy gọi là khai. 

 

- Già: Ngăn đón, phòng ngừa, chận lại. Những điều tự tánh của nó chưa phải là xấu 

ác, chưa cấu thành tội lỗi, nhưng vẫn bị cấm, nhằm ngăn ngừa hay để tránh đưa 

đến sự phạm những lỗi lầm khác. Như vậy gọi là Già. 

  

- Trì: Giữ gìn, tuân thủ đúng theo quy định của giới luật, bao gồm cả hai phần: 

Những điều gì không được phép làm (Chỉ trì) và những phận sự cần phải thực hiện 

(Tác trì), như vừa đề cập ở phần trên. 

 

- Phạm: Tức sự vi phạm, cũng có hai phần: Chỉ phạm, tức giải đãi, biếng nhác, 

không tuân thủ các quy định của Tác trì giới; và Tác phạm, tức vi phạm các quy 

định của Chỉ trì giới. (Chỗ nầy hơi khó nhớ, khi đọc nên lưu ý cẩn thận). 

 

Một khi đã phát nguyện thụ nhận và giữ gìn những giới pháp mà mình đã thọ cho được 

trang nghiêm, giới thể cho được tròn đủ, sẽ tạo nên công đức lớn lao, không kể ngày 

đêm dù ở nơi đâu cũng đều được chư hộ pháp thiện thần ủng hộ. Công đức của người 

trì giới được ví như hương thơm. Hương thơm của giới là mùi hương vi diệu tối thắng, 

lan tỏa khắp nơi, cho dù thuận hay ngược gió, trời người đều có thể nhận biết.  

Mùi hương do công đức từ sự giữ giới đó, được gọi là “Giới hương” 戒香 là một trong 5 

phần hương thơm (Ngũ phần hương: Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát 

hương và giải thoát tri kiến hương) để dụ cho 5 phần Pháp thân công đức của Phật, 

chư Đại Bồ Tát, A-la-hán (Ngũ phần Pháp thân: Giới thân, định thân, tuệ thân, giải 

thoát thân và giải thoát tri kiến thân). 
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Trong phẩm Hoa, kệ thứ 54 và 55 kinh Pháp Cú (HT. Thích Thiện Siêu dịch từ bản Hán 

ngữ) đã có chép lại kệ do Phật thuyết rằng: 

“Hương các loại hoa thơm 
Không ngược bay chiều gió 

Nhưng hương người đức hạnh 
Ngược gió khắp tung bay 

Chỉ có bậc chơn nhơn 
Tỏa khắp mọi phương trời”. 

 
“Hoa chiên đàn, già la 
Hoa sen, hoa vũ quý 

Giữa những hương hoa ấy 
Giới hương là vô thượng”. 

 

Như đã nói, người thọ giới và giữ giới sẽ tạo nên công đức to lớn. Nhưng thọ giới rồi, mà 

không giữ giới, lại cố ý vi phạm mà trong lòng không biết hổ thẹn, tội lỗi cũng không phải 

là nhỏ. Do đó, cần phải nên tìm hiểu giới luật cho thấu đáo, nghiên cứu cho tường tận, 

nhận thức cho rõ ràng, để thực hành cho đúng với tinh thần của những học giới đã thọ.  

 

Trong Đại Trí Độ luận (quyển 13) đã viết: Có bốn hạng người giữ giới: 

 

- Hạ nhân trì giới: Hạng người ham danh lợi, muốn được khen ngợi hay nổi tiếng, 

hoặc muốn được tiện nghi và lợi ích trong đời nầy, cho nên giữ giới. 

 

- Trung nhân trì giới: Hạng người tin vào nhân quả, muốn được phúc lạc trong hiện 

tại và phước báu ở vị lai, cho nên giữ giới. 

 

- Thượng nhân trì giới: Hạng người vì mong cầu giác ngộ, giải thoát, muốn hưởng 

quả vui an lạc, Niết-bàn cho cá nhân mình, cho nên giữ giới. 

 

- Thượng thượng nhân trì giới: Hạng người phát tâm Bồ-đề, trên chỉ cầu Phật đạo, 
dưới vì lòng thương xót muốn độ thoát chúng sanh, cho nên giữ giới. Như trong 
kinh Hồng Danh Bảo Sám có đoạn: “Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân, thiên 
phước báu, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ-tát, duy y Tối 
thượng thừa phát Bồ-đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề” (Tôi nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo 
ở cõi người, cõi trời cùng quả Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị Bồ tát 
trong quyền thừa. Chỉ y theo Tối thượng thừa mà phát tâm Bồ-đề. Nguyện cùng 
chúng sanh trong pháp giới một lúc cùng chứng được quả Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác). 
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Một khi đã thụ giới thì cũng có trường hợp xả giới hay mất giới.  

Xả giới 舍戒 là tự nguyện rời bỏ những luật nghi mà mình đã phát nguyện thọ trì từ trước. 

Trong Thập Tụng luật có nêu lên những trường hợp: Xả giới trong lúc tinh thần bất định 
hay lúc điên loạn; nói với người điên loạn; nói trước người câm; nói với người điếc; nói 
với người câm điếc; nói với người không thể hiểu được những lời mình nói với họ; nói với 
hạng phi nhơn; nói với người đang ngủ; nói với người đang nhập định; nói trong lúc đang 
sân hận hay hướng tới người sân hận; nói trong lúc chiêm bao. Với những trường hợp 
như thế mà tuyên bố xả giới, đều không bị xem là mất giới. Còn ngược lại với những 
trường hợp nêu trên, hoặc là tuyên bố tôi xả Tam quy giới (xả Phật, xả Pháp, xả Tăng), 
xả bồ-đề nguyện, không còn tin tưởng nơi Tam Bảo nữa, hay tuyên bố xả bỏ những giới 
mà mình đã phát nguyện thọ trì trước đây, thì giới thể tự động mất đi năng lực phòng 
hộ, những luật nghi đã thọ từ trước xem như hết hiệu lực.  

 

Còn mất giới 失戒 là khi hành giả thoái thất tâm Bồ-đề. Khi ấy giới thể không còn đủ sức 

đề kháng, hoàn toàn mất đi năng lực phòng hộ các căn môn, để cho phiền não, nhiễm ô 
xâm nhập, khiến cho vi phạm vào các trọng giới ở mức thượng phẩm triền, làm cho thân 
tâm đều bị ố nhiễm nghiêm trọng. Khi đó, xem là mất giới. 

 

Đó là đối với Thanh Văn giới. Riêng với Bồ Tát giới, thì như trong kinh Du-già Bồ Tát Giới 
có nói, người thọ giới chỉ cần phạm một trong những Tha thắng xứ hay phạm Ba-la-di 
cũng đủ để mất tư cách Bồ-tát chân thật. Còn nếu Bồ-tát nhiều lần vi phạm trọng giới 
mà không biết hổ thẹn, trái lại còn tỏ ra ưa thích, cho rằng như vậy là có công đức. Sự 
vi phạm đó xem như thượng phẩm phạm, tức vi phạm mức độ cực trọng. Đối với trường 
hợp như thế, kẻ ấy xem như tự động mất giới Bồ Tát.  

 

Nói chung về sự phạm giới, Thanh Văn giới giống với Bồ Tát giới ở chỗ, nếu phạm trọng 

(tức phạm Ba-la-di hay Tha thắng xứ) mà tâm không hề hối hận hay hổ thẹn, người vi 

phạm sẽ bị diệt tẩn (cũng gọi là Diệt sấn), tức bị tước bỏ tăng tịch, đuổi ra khỏi trú xứ, 

không còn tư cách Tỳ-khưu, không còn ở trong Tăng chúng nữa. Nhưng có điểm khác 

biệt giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới, là cho dù Bồ-tát có phạm trọng giới, nhưng nếu 

chưa xả bỏ tâm Bồ-đề thì xem như giới Bồ-tát của người đó vẫn còn chứ chưa mất hẳn, 

người ấy vẫn có thể thọ giới lại. Về điểm nầy, trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, 

quyển hạ, đức Phật đã có thuyết rằng: “Bồ Tát có mười giới trọng, tám vạn bốn ngàn oai 

nghi. Nếu vi phạm mười giới trọng thì không được sám hối, nhưng được phép thọ giới lại. 

Tám vạn bốn ngàn oai nghi là khinh giới, nếu có vi phạm thì được phép sám hối, đảnh lễ 

sám hối tội liền tiêu diệt. Tất cả giới Bồ Tát từ phàm cho đến thánh đều lấy tâm làm thể. 

Thế nên, tâm cùng tận thì giới cũng cùng tận; nhưng vì tâm không cùng tận nên giới 
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cũng không cùng tận, chúng sanh trong sáu đường lãnh thọ thì đắc giới. Chỉ cần hiểu lời 

dạy thì đắc giới không mất. Nầy Phật tử! Tất cả chư Phật trong ba đời đều dạy như vậy”. 

 

Sách Tứ Phần Luật có nêu lên 5 lỗi của sự phá giới như sau: 

 

- Tự làm hại mình. 

- Bị người chê cười. 

- Tiếng xấu đồn xa. 

- Lúc hấp hối sinh tâm hối hận. 

- Sau khi chết bị rơi vào đường ác. 

 

Kể ra để biết sự thọ giới phải có đầy đủ phước báu, nhân duyên, lại cần phải nỗ lực rất 
nhiều mới có được niềm tin chân chánh để mà lãnh thụ, hành trì. Nhưng việc mất giới thì 
thật dễ dàng và mau chóng, ví như người leo cây cao. Muốn leo lên cao thì thật là khó, 
cần phải nỗ lực hết sức của mình, nhưng chỉ cần buông tay là rơi xuống. Do đó, đối với 
những giới luật mà mình đã thọ nhận, cần phải nên thận trọng giữ gìn. 

 

Trong Chương 37: Niệm Giới Cận Đạo (Nhớ nghĩ đến giới là gần với Đạo), kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, đức Phật đã dạy rằng: “Phật tử ly ngô số thiên lý, ức niệm ngô giới, tất đắc 
Đạo quả. Tại ngô tả hữu, tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô giới, chung bất đắc Đạo” 
(Phật tử tuy ở cách xa ta vài ngàn dặm, nhưng luôn nhớ nghĩ đến giới của ta để mà hành 
trì, tất sẽ chứng được Đạo quả; còn ở ngay bên trái, bên phải của ta, tuy thường trông 
thấy ta, nhưng chẳng y theo giới của ta mà hành trì, thì rốt cuộc sẽ không đắc được 
Đạo). 

 

Trên đây là phần trình bày khái lược về những điều căn bản liên quan đến giới luật. 

Những điều còn lại như: Cầu thọ giới pháp, điều kiện thọ giới, tác bạch Giới sư, tụng giới, 

xả giới, mất giới, phạm giới, luận tội, sám hối... cũng hết sức quan trọng. Hành giả rất 

cần phải tìm hiểu cho thấu đáo để tránh mắc phải sai lầm. Cổ nhân có câu: “Nhất nhân 

tác phúc thiên nhân hưởng. Độc thụ khai hoa vạn thụ hương” (Trong cộng đồng xã hội, 

một người làm phúc thì ngàn người được hưởng (giống như) trong một khu vườn, một 

cây ra hoa thì các cây khác đều được thơm lây). Thực tập, giữ gìn trang nghiêm những 

giới luật mà mình đã thọ nhận, người thụ giới sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau và thất 

vọng, sẽ xây dựng được sự an lạc và hạnh phúc đích thực cho bản thân và cho gia đình. 

Nhờ đó, hưởng được thảnh thơi, an lạc trong chánh pháp, đạo tràng tu học nhờ đó ngày 

càng được vững mạnh, phát triển, mang lại lợi ích không những cho sự tu tập của bản 
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thân, Phật hóa cả gia đình, mà còn góp phần xây dựng một xã hội an vui, lành mạnh 

theo tinh thần Phật giáo.  

 

Mỗi khi thuyết pháp, đức Phật dùng 5 lực dụng: Ngôn thuyết, tùy nghi, phương tiện, 

pháp môn và đại bi. Trong đó tâm đại từ đại bi là chính: Chính vì nhận thấy chúng sanh 

có nhiều trình độ, căn cơ, hoàn cảnh sai khác nên với lòng đại bi, đức Thế Tôn  tùy nghi 

phương tiện chế định ra nhiều thứ giới luật: Có giới Tiểu thừa, có giới Đại thừa, có thứ 

dành cho người Tại gia, có thứ dành cho người Xuất gia, nhưng bản nguyện và mục đích 

của chư Phật khi chế định giới luật vẫn là để mang lại lợi ích cho con đường tu tập của 

đồ chúng, nhằm độ thoát cho chúng sanh. Tuy luật nghi được chia thành nhiều loại, 

nhiều phần. Mỗi bộ luật gồm có nhiều giới với đủ phương tiện, học xứ: khai, già, trì, 

phạm, nhưng khi thực hành những giới điều trong các bộ luật lại có thứ lớp, liên hệ hỗ 

tương, bổ túc cho nhau, không thể chia xẻ, khiếm khuyết hay tách rời. 

 

“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn thì Phật pháp còn” (Tỳ-ni tạng trụ, 

Phật pháp cửu trụ; Tỳ-ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt). Trong Luật tạng đã có ghi lại lời 

dạy của đức Thế Tôn như vậy. Chính nhờ có giới luật mà Phật pháp mới được tồn tại lâu 

dài ở thế gian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Khi nào chúng Tỳ-khưu không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy 

bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới đã được ban hành, 

thời nầy các chúng Tỳ-khưu sẽ được hưng thạnh mà không bị suy giảm”. Trường Bộ kinh, 

Đại Bát Niết Bàn kinh - Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 
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BỒ TÁT GIỚI 

“Bồ-tát đạo là con đường của những người định hướng bằng Bồ-đề nguyện, 
và bước đi bằng Bồ-đề hành. 

Người học đi, khi đã có thể đứng, có thể bước, bấy giờ điều cần học là biết 
cách tránh. Tránh những chướng ngại, tránh những chỗ lồi lõm, những chỗ 

gai góc, tránh không để trượt, té. 

Hành Bồ-đề cũng vậy, biết phòng hộ, biết vượt qua chướng ngại. Biết phòng 
hộ, có năng lực phòng hộ, để vượt qua những chướng ngại, đó là sự học 

tập bằng Bồ-tát giới”. 

                                              (Du-già Bồ-Tát Giới - Tuệ Sỹ) 

Bồ Tát nghĩa là gì? 

“Bồ Tát” 菩薩 là từ gọi tắt từ chữ "Bồ-đề tát-đỏa" 菩提薩埵 dịch âm từ chữ Phạm: 

Bodhi-sattva và Palỵ: Bodhi-satta. 

Chữ "Bồ-đề" 菩提 trong từ “Bồ-đề tát-đỏa” là dịch âm từ chữ bodhi trong tiếng Phạm và 

tiếng Palỵ, dịch ý là trí, giác, trí giác, tuệ giác hay đạo. Trí giác nầy, tất cả mọi loài hữu 

tình đều có, nhưng ở địa vị phàm phu, do bởi vô minh, ái dục che mờ tâm tánh, cho 

nên không thể hiển lộ mà thôi. Còn theo nghĩa rộng và chỗ tột cùng, thì nghĩa của chữ 

“Bồ-đề” là trí tuệ giác ngộ, là chỗ tu chứng của bậc Thanh văn, Duyên giác và Phật, đã 

dứt sạch phiền não, đoạn tuyệt các pháp hữu lậu ở thế gian mà thành tựu Niết-bàn.  

Ở phẩm thứ 5: Ba Thứ Bồ Đề, kinh Ưu-bà-tắc Giới, ông Thiện Sanh có hỏi về ba thứ 

Bồ-đề: “Kính bạch đức Thế Tôn! Như đức Thế Tôn đã thuyết, Bồ tát có hai hạng: một 

là tại gia, hai là xuất gia. Bồ-đề có ba loại: một là Thanh văn Bồ-đề, hai là Duyên giác 

Bồ-đề, ba là Phật Bồ-đề. Nếu thành tựu Bồ-đề gọi là Phật, tại sao Thanh văn và Bích 

chi Phật không được gọi là Phật? Nếu người giác ngộ pháp tính được gọi là Phật, Thanh 

văn, Duyên giác cũng giác ngộ pháp tính, tại sao không được gọi là Phật? Nếu người 

chứng được Nhất thiết trí được gọi là Phật, Thanh văn, Duyên giác cũng chứng được 

Nhất thiết trí, tại sao không được gọi là Phật?”.  

Đức Phật nhân nơi đó đã giải thích rằng: 

- “Nầy Thiện nam tử! Bồ-đề có 3 loại: Một là từ nghe mà được, hai là nhờ suy nghĩ 

mà được, ba là do tu hành mà được; vì Thanh văn từ nơi nghe giáo lý Tứ Đế mà 

được Bồ-đề, nên không gọi là Phật; Duyên giác nhờ suy nghĩ lý Duyên sanh, chỉ 

giác ngộ được một phần, nên gọi là Bích Chi Phật. Chỉ có Như Lai Vô Sư Trí, 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%96%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%96%A9
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không do nơi nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ vào sự tu hành mà giác ngộ tất cả, thế 

nên gọi là Phật”.  

 

- “Thiện nam tử! Vì thấu rõ pháp tính, nên gọi là Phật. Pháp tính có hai loại: một là 
tổng tướng, hai là biệt tướng. Hàng Thanh văn chỉ biết tổng tướng, nên không gọi 
là Phật. Bích chi Phật, tuy đồng với Thanh văn biết tổng tướng, nhưng chẳng phải 
do sự nghe pháp, nên gọi là Bích chi Phật. Như Lai Thế Tôn, thấu rõ tất cả tổng 
tướng, biệt tướng. Không do sự nghe pháp, suy tư, không nương vào thầy, chỉ 
nương vào sự tu hành mà được giác ngộ, nên gọi là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả các pháp. Thanh văn, 
Duyên giác tuy biết rõ bốn Thánh đế, nhưng trí tuệ chưa viên mãn, do nghĩa nầy 
nên không gọi là Phật. Như Lai Thế Tôn trí tuệ viên mãn, biết tất cả các pháp, nên 
gọi là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, cùng lội qua sông 
Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân 
ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc 
nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai 
nhân duyên. Khi hàng Thanh văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng 
giống như thỏ qua sông; khi hàng Duyên giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua 
sông; khi Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế 
Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn, Duyên giác tuy đoạn phiền não, nhưng chưa 
đoạn tập khí. Còn Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả phiền não và tập khí, nên gọi 
là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Sự nghi có hai loại: một là phiền não nghi, hai là vô ký nghi. Hàng 
Nhị thừa tuy đoạn được phiền não nghi, nhưng chưa đoạn được vô ký nghi. Như 
Lai đoạn hết cả hai sự nghi, nên gọi là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ 
có Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví 
như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh văn, Duyên 
giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm chưa thanh tịnh. Như Lai không phải 
thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Sự thanh tịnh có hai loại: một là trí tuệ thanh tịnh, hai là đức hạnh 
thanh tịnh. Thanh văn, Duyên giác tuy có trí tuệ thanh tịnh, nhưng đức hạnh chưa 
thanh tịnh. Như Lai Thế Tôn trí tuệ, đức hạnh đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật”. 
 

- “Thiện nam tử! Công hạnh của Thanh văn, Duyên giác có giới hạn. Còn công hạnh 
của Như Lai Thế Tôn thì không có giới hạn, thế nên gọi là Phật”. 

Trong Đại Trí Độ Luận, quyển 53, cũng đã nêu ra 5 loại Bồ-đề: 



73 
 

- Phát tâm Bồ-đề: Bồ-tát ở giai vị Thập tín, phát tâm Bồ-đề, thực hành bố thí, tâm 

ấy là nhân đưa đến quả Bồ-đề sau nầy. 

 

- Phục tâm Bồ-đề: Bồ-tát ở giai vị Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, tu các 

hạnh ba-la-mật, chế ngự phiền não, hàng phục tâm mình. 

 

- Minh tâm Bồ-đề: Bồ-tát ở giai vị Đăng địa, tức đang tiến vào giai vị từ Sơ địa 

(Hoan hỷ địa) đến Đệ thất địa (Viễn hành địa), dứt trừ một phần phiền não, 

chứng được một phần lý chân như, đang tiến dần đến quả vị Phật. 

 

- Xuất đáo Bồ-đề: Bồ-tát ở 3 giai vị cuối cùng của Thập địa (Bất động địa, Thiện 

tuệ địa, Pháp vân địa) diệt trừ hết mọi sự trói buộc của phiền não, ra khỏi 3 cõi, 

đến Nhất thiết trí, nên gọi là Xuất đáo Bồ-đề. 

 

- Vô thượng Bồ-đề: Bậc Đẳng giác, Diệu giác chứng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 

Tam-bồ-đề (dịch âm Phạm: Anouttara-samyak-sambodhi - dịch nghĩa là Vô 

thượng chánh biến tri, Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói tắt là Vô thượng 

giác hay Nhất thiết chủng trí) tức tuệ giác cao tột, rốt ráo của quả vị Phật. 

 

Nếu căn cứ theo 52 giai vị tu chứng của Đại thừa, người khi mới phát tâm cầu Vô 

thượng Bồ-đề, đang ở giai vị Thập Tín, gọi là Sơ phát tâm Bồ Tát; khi ở giai vị Phục tâm 

Bồ-đề (Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng), gọi là Tam Hiền Bồ Tát; ở giai vị Minh 

Tâm Bồ đề, tức từ Sơ địa (Hoan hỷ địa) đến Địa thứ 7 (Viễn hành địa), thì gọi là Địa 

thượng Bồ Tát; từ Địa thứ 8 (Bất động địa) đến Địa thứ 10 (Pháp vân địa), thì gọi là 

Địa hậu Bồ Tát. Vào giai vị Đẳng giác, thì gọi là Pháp Vương tử hay Bồ Tát Ma-ha-tát. 

Còn chữ "tát-đỏa" 薩埵 cũng gọi là Tát bà tát đỏa, Tát đa bà, Tát đát phạ. Phạm viết là 

sattva; Palỵ viết là satta. Trong sách Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, quyển 1, chữ 

“tát-đỏa” dịch là hữu tình; ngoài ra chữ “tát-đỏa” còn có các nghĩa: Tâm lực, hữu, hữu 

tướng, hàm thức, chúng sanh hữu tình… 

Ngoài chữ “Bồ-đề tát-đỏa”, Bồ Tát còn được gọi là Bồ-đề sách đa, Mạo địa tát đát 

phược, Phù tát; dịch ý là Giác hữu tình (một chúng sanh hữu tình đã giác ngộ), Đại giác 

hữu tình, Đạo chúng sanh, Đạo tâm chúng sanh, hàm ý là người có tâm cầu đạo rộng 

lớn, cầu đại giác ngộ. 

Với ý nghĩa người phát tâm cầu giác ngộ, cầu Bồ-đề gọi là Bồ Tát, thì Thanh văn (Tiểu 

thừa), Duyên giác (Trung thừa) cũng là Bồ Tát. Do đó để phân biệt, mới gọi người tu 

theo giáo lý Đại thừa, phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề là Bồ-đề tát-đỏa, Ma-ha tát-đỏa 

hay Bồ Tát ma ha tát. Pháp môn tu tập của Bồ Tát cùng với Thanh văn, Duyên giác, gọi 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%96%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%96%A9
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chung là Tam thừa; trong Thập giới (gồm Lục phàm và Tứ thánh) thì Bồ Tát là một 

trong 4 bực Thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật. 

Trong giáo lý Nguyên thủy, danh từ Bồ-tát dành để chỉ cho đức Thích Tôn, khi còn 

trong giai vị tu nhân trước khi chứng đạo, thành bậc Chánh Đẳng Giác. Còn theo giáo lý 

Đại thừa, Bồ-tát là người phát nguyện dâng hiến trọn cuộc đời mình, từ bây giờ cho 

đến tận vị lai cho mục đích duy nhất là vượt thoát biển khổ sinh tử, thành tựu Vô 

thượng Bồ-đề và vì lợi ích của tất cả chúng sanh. 

Về danh xưng Bồ Tát, trong kinh luận còn nêu lên rất nhiều tên gọi khác nữa, như: Đại 

thánh, Tối thánh (bậc thầy khuôn phép cao hơn hết), Đại công đức, Đại tự tại, Đại sĩ 

(Ma-ha tát-đỏa), Khai sĩ (Bồ-đề tát-đỏa), Lực sĩ (Lực tát-đỏa), Chánh sĩ, Cao sĩ, Đại 

danh xưng (người có danh tiếng lớn), Đại phúc (người có phúc đức lớn), Quảng đại tát-

đỏa, Cực diệu tát-đỏa, Tôn nhân (Đệ nhất tát-đỏa), Thượng nhân (Thượng tát-đỏa) Vô 

thượng (Vô thượng tát-đỏa), Vô song (Vô đẳng tát-đỏa), Vô tư nghị (Bất tư nghị tát-

đỏa), Dũng kiện, Đại thương chủ (người thầy dẫn đường), Lân mẫn (người có lòng đại 

từ đại bi), Thắng xuất nhất thiết tam giới tát-đỏa, Thắng sinh tử, Pháp Vương tử, Tối 

thắng chân tử, Tối thắng nhậm trì, Thành tựu tuệ giác (người tu tập thành tựu trí tuệ), 

Tối thượng chiếu minh (người có trí tuệ cao tột), Phổ năng hàng phục…  

Các vị Bồ Tát có hạnh nguyện, công đức lớn lao và hoàn toàn thanh tịnh, với số lượng 

không thể dùng con số để tính đếm, mênh mông ví như biển cả nên gọi là “Thanh tịnh 

đại hải chúng”. Lại vì những vị Bồ Tát là những người phát tâm Bồ-đề rộng lớn, đầy đủ 

hạnh nguyện thù thắng thế gian và xuất thế gian, cho nên chúng Bồ Tát còn được gọi 

là “Thắng nguyện Bồ-đề đại tâm chúng”. 

Tóm lại, Bồ Tát là người phát tâm dõng mãnh, tu hành theo 6 pháp ba-la-mật tự lợi lợi 

tha, trên phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề bằng trí tuệ, dưới nguyện hóa độ chúng sanh 

bằng lòng từ bi. Không kể người đó là ai, hễ phát tâm “thượng cầu hạ hóa” như thế thì 

người ấy được gọi là Bồ Tát. 

Tùy theo chỗ liễu ngộ, tu chứng mà Bồ Tát được phân thành nhiều giai vị khác biệt. 

Trong phẩm 18, Xứ Phương Tiện Bồ Tát Công Đức, kinh Bồ Tát Địa Trì (Hán dịch: Đời 

Bắc Lương, Tam tạng pháp sư Đàm Vô Sấm, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 

Kinh) có nêu lên 10 giai vị của Bồ Tát như sau: 

- Hạng người tâm chưa được thanh tịnh, thì gọi là Chủng tánh. 

- Bắt đầu nhập đạo phát tâm tu học, thì gọi là Nhập (vào đạo). 

- Vào đạo rồi nhưng tâm chưa được thanh tịnh, thì gọi là Vị tịnh (chưa tịnh). 

- Khi tâm đã trở nên thanh tịnh, thì gọi là Tịnh (đã tịnh) 

- Dù tâm đã tịnh, nhưng chưa được thành thục, gọi là Vị thục (chưa chín). 
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- Khi tâm đã thành thục đến chỗ thanh tịnh rốt ráo, thì gọi là Thục (đã chín). 

- Tuy đã chín nhưng chưa được định, thì gọi là Vị định (chưa định). 

- Khi đã có định tâm kiên cố, vào địa vị của định rồi, thì gọi là Định. 

Thục lại được chia là 2 thứ:  

- Nhất thân, tức một đời theo thứ lớp chứng Vô thượng Bồ-đề. 

- Tối hậu thân, tức đây là thân sau cùng, ngay trong đời nầy chứng đắc Vô thượng 

Bồ-đề. 

 

Giáo pháp gồm hai phần kinh luật liên quan đến Giới Bồ Tát được Phật thuyết, nằm 

trong 6 bộ kinh căn bản của Bồ Tát giới sau đây: 

1. BỒ TÁT ANH LẠC BẢN NGHIỆP KINH, cũng gọi là Bồ Tát Anh Lạc kinh, Anh Lạc 

Bản Nghiệp kinh, nói tắt là Anh Lạc kinh hay Bản Nghiệp kinh, gồm 2 quyển, tám 

phẩm, do Cao tăng Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần, năm Kiến Nguyên 12 

đến 14 (376-378). Ngoài ra, sách Lịch Đại Tam Bảo Kỷ nói, còn có thêm một bản 

khác do Cao tăng Trí Nghiêm dịch dưới đời Nhà Tống. Nội dung kinh nầy thuyết 

về 52 giai vị và sự tu hành cùng Tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Trong đó, lấy 10 Ba 

la di làm Nhiếp luật nghi giới; lấy tám vạn bốn ngàn pháp môn làm Nhiếp thiện 

pháp giới; lấy Tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả, làm Nhiếp chúng sanh giới. Kinh 

nầy chủ trương lấy tâm làm thể, cho rằng giới Bồ Tát có thọ mà không có xả, 

một khi đã thọ nhận thì cho dù phạm ba la di cũng vĩnh viễn không mất giới thể, 

trừ phi xả bỏ tâm Bồ-đề. Kinh nầy chỉ dành riêng cho Bồ Tát xuất gia. 

 

2. BỒ TÁT THIỆN GIỚI KINH, cũng gọi là Bồ Tát Địa Thiện Giới kinh, nói tắt là 

Thiện Giới kinh hay Bồ Tát Địa, 10 quyển, 30 phẩm do Tam tạng Pháp sư Cầu-na 

bạt-đà-la dịch vào đời Lưu Tống. Nội dung 9 quyển đầu thuyết minh về hạnh 

môn của Bồ Tát địa và Phật địa, quyển cuối thuyết 8 trọng giới và 55 Khinh giới 

của Bồ Tát cùng cách thức truyền giới cũng như tự thệ thọ giới. Kinh nầy cũng 

chỉ dành riêng cho hàng Bồ Tát xuất gia.  

 

3. PHẠM VÕNG KINH, gọi đủ là Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm 

Địa Giới Phẩm Đệ Thập, cũng gọi Phạm Võng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm, gọi tắt 

là Phạm Võng Giới Phẩm, do Tam tạng Pháp sư Cưu ma la thập dịch vào đời 

Diêu Tần, năm 406. Theo lời bài tựa của ngài Tăng Triệu, thì giáo môn của chư 

Phật trùng trùng vô tận, trang nghiêm Pháp thân không bị ngăn ngại, giống như 

mạng lưới (võng) Nhân đà la của Đại Phạm Thiên Vương, lớp lớp giao thoa, xen 

lẫn nhau không cùng tận, cho nên được gọi là Phạm Võng (võng của Đại Phạm 

Thiên Vương). Nội dung kinh nầy có cả thảy 61 phẩm, nhưng chỉ được dịch 

phẩm thứ 10. Phẩm nầy chia 2 quyển: Quyển thượng thuyết về Tâm địa giới, 

nêu lên các giai vị tu đạo của Bồ Tát; quyển hạ thuyết về Bồ Tát giới, nêu lên 10 
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trọng giới và 48 khinh giới của Bồ Tát. Kinh nầy áp dụng chung cho Bồ Tát tại 

gia và Bồ Tát xuất gia . 

 

4. BỒ TÁT ĐỊA TRÌ KINH, cũng gọi là Bồ Tát Địa kinh, Bồ Tát Giới kinh hay gọi tắt 

là Địa trì kinh, gồm 10 quyển, 27 phẩm, do Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm dịch 

vào đời Bắc Lương. Tương truyền bộ kinh nầy do đức Bồ Tát Di Lặc thuyết, Luận 

sư Vô Trước chép lại. Nội dung kinh nêu lên 3 phương tiện tu hành của Bồ Tát, 

gồm: Sơ phương tiện xứ, Thứ pháp phương tiện xứ và Tất kính phương tiện xứ. 

Kinh cũng nêu lên 4 trọng giới và 41 khinh giới của Bồ Tát, áp dụng chung cho 

tại gia lẫn xuất gia. 

 

5. DU-GIÀ SƯ ĐỊA BỒ TÁT GIỚI BẢN, cũng gọi là Du-già Bồ Tát Giới, gọi tắt là Bồ 

Tát Giới Bản, thuộc quyển 40 – 41 của bộ Du-già Sư Địa Luận, do Tam tạng 

Pháp sư Huyền Trang dịch vào đời nhà Đường. Nội dung trình bày 4 Tha thắng 

xứ và 43 Khinh giới của Bồ Tát. Đây cũng là phần giới luật áp dụng chung cho cả 

tại gia lẫn xuất gia. 

 

6. ƯU-BÀ-TẮC GIỚI KINH, cũng gọi là Ưu-bà-tắc giới bản, Thi Ca La Việt kinh, 

Thiện Sinh kinh hay Thiện Sinh Ưu-bà-tắc giới bản, 7 quyển, 28 phẩm, do ngài 

Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, năm 426. Nội dung 

thuyết minh về việc: Phát tâm Bồ-đề, lập nguyện, thọ giới, trì giới, 6 ba-la-mât… 

Kinh cũng giải thích rõ về pháp Tam quy, Ngũ giới, Bát quan trai giới, Cúng 

dường Tam Bảo… Đặc biệt trong phẩm thứ 14: Thọ Giới, nêu lên 6 trọng giới và 

28 tội thất ý (khinh giới) của Tại gia Bồ Tát. Luật nghi nầy chỉ để áp dụng riêng 

cho người tại gia mà thôi. 

 

Trong 6 bản kinh căn bản của Bồ Tát giới nêu trên, Bồ Tát Địa Trì kinh (4) và Du-già Sư 

Địa Bồ Tát Giới Bản (5) là hai bản dịch khác nhau của chung một bản tiếng Phạm. 

Thêm vào đó, chỉ có giới luật được Phật thuyết trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, 

kinh Phạm Võng và kinh Bồ Tát Thiện Giới là Thực giới. Trong đó, giới luật trong kinh 

Phạm Võng và kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp thuộc loại Đốn lập giới. Còn các giới 

bản được nêu lên trong Bồ Tát Địa Trì kinh, Du-già Bồ Tát giới, Bồ Tát Ưu-bà-tắc giới, 

hết thảy đều là Quyền giới và thuộc vào loại Tiệm thứ giới. Riêng về giới Bồ Tát viết 

trong kinh Ưu-bà-tắc giới chỉ là giới Đại thừa dành riêng cho người tại gia tu tập, chứ 

chưa hẳn được xem là giới Bồ Tát. 

 

Nếu nói giới luật được Phật thuyết trong kinh Ưu-bà-tắc giới chưa thực sự là giới Bồ 

Tát. Thế tại sao luật nghi đó được gọi là Tại gia Bồ Tát giới?  

 

Nên biết, giáo pháp được Phật tuyên thuyết có thể phân ra làm 3 loại: 
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- Thứ nhất là Ngũ thừa cộng pháp gồm: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, 

Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, là pháp chung cho hàng người, trời, Thanh văn, 

Duyên giác, Bồ tát. Trong đó, lấy người và trời làm cơ sở.  

 

- Thứ hai là Tam thừa cộng pháp, là giáo pháp chung đưa đến xuất ly sinh tử của 

Tam thừa. Trong đó, Tứ thánh đế là pháp tu xuất thế của hàng Thanh văn; Thập 

nhị nhân duyên là pháp tu xuất thế của hàng Duyên giác; và Lục độ là pháp tu 

xuất thế của hàng Bồ Tát. Ba pháp tu nầy đều lấy Bát-nhã ba-la-mật làm giáo 

pháp chung, cho nên pháp môn Bát-nhã ba-la-mật còn được gọi là Tam thừa 

cộng pháp, nói tắt là “Cộng pháp”. 

 

- Thứ ba là Đại thừa bất cộng pháp, cũng gọi là Bất cộng giáo. “Bất cộng” là 

“không chung”. Đó là pháp tu riêng biệt của hàng Bồ Tát Đại thừa, được Phật 

thuyết cho hàng Bồ Tát phát tâm Bồ-đề, tu hành lục độ vạn hạnh để thành tựu 

Phật quả và hóa độ chúng sanh. Giáo pháp nầy hàng Thanh văn, Duyên giác 

không thể lĩnh hội, cho nên gọi là “Bất cộng pháp”. 

 

Theo sự phân loại nêu trên, vì kinh nầy có tên là kinh Ưu-bà-tắc giới, được thuyết riêng 

cho hàng Phật tử tại gia, trong đó lấy người tại gia làm đối tượng chính, cho nên có thể 

xếp vào loại Ngũ thừa cộng pháp. Thế nhưng khi xem kỹ nội dung, thấy Phật có thuyết 

về Phát tâm Bồ-đề (phẩm 2), Tâm kiên cố của Bồ Tát Thật Nghĩa (phẩm 9), đặc biệt 

thuyết minh về Sáu ba-la-mật (phẩm 18), Bố thí ba-la-mật (phẩm 19), Thi la ba-la-mật 

(phẩm 23) Nhẫn nhục ba-la-mật (phẩm 25), Tinh tiến ba-la-mật (phẩm 26), Thiền định 

ba-la-mật (phẩm 27) và Bát nhã ba-la-mật (phẩm 28). Hết thảy đều là pháp tu của 

hàng Đại thừa Bồ Tát, cho nên cũng có thể xếp kinh nầy vào loại Đại thừa bất cộng 

pháp. Chính vì lý do nầy, mà kinh Ưu-bà-tắc giới còn được gọi là kinh Bồ Tát Ưu-bà-tắc 

Giới. Người thọ trì kinh Bồ Tát Ưu-bà-tắc Giới thì được gọi là Bồ Tát giới Tại gia. 

 

Trong Phẩm thứ 8: Bồ Tát Giả Danh, Thật Nghĩa, kinh Ưu-bà-tắc Giới, Phật đã dạy: Bồ 

Tát có 2 hạng: Một là Bồ Tát Giả Danh, hai là Bồ Tát Thật Nghĩa. 

Bồ Tát Giả Danh là người tự xưng mình là Bồ Tát, nhưng suy nghĩ, hành động không 

khế hợp với giới luật và hạnh nguyện của Bồ Tát, như: Keo kiệt, bỏn xẻn tài pháp mà 

không bố thí; thường xuyên phạm giới, phá trai; tâm tánh buông lung, phóng dật, 

không hề câu thúc; thường hay nóng giận, thích tranh đấu hơn thua, chẳng ưa nhẫn 

nhục; không phân biệt đâu là thiện ác, chánh tà, phải trái, chỉ ham cái lợi trước mắt, 

việc ác nào cũng dám làm; lại không biết kính nhường người trên kẻ dưới; thường hay 

đàn đúm vui chơi với bạn ác, mà không thích gần gũi người hiền; cũng không hề quan 

tâm đến việc tu học, tìm hiểu giáo lý, kinh kệ để tăng trưởng trí tuệ… Người như thế chỉ 

có danh Bồ Tát mà không có tánh chất của Bồ Tát. Đó là hạng người “hữu danh vô 

thực”, cho nên gọi là Bồ Tát Giả Danh. 
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Còn thế nào là Bồ Tát Thực Nghĩa? Bồ Tát Thực Nghĩa là người mà từ suy nghĩ cho đến 

hành động đều tương ứng với danh hiệu Bồ Tát: Thường hành buông bỏ mà không 

tham đắm vướng mắc danh lợi; thường hay bố thí giúp đỡ những người khó khăn; biết 

sống an ổn trong sự thanh bạch, giản dị mà không chạy theo vật dục, đua đòi; tập 

hạnh kham nhẫn trước mọi nghịch cảnh, thường hay nhẫn nhịn không thích tranh đấu 

hơn thua; hàng ngày để tâm vào việc kinh kệ, giữ giới tu trì để cầu trí tuệ giải thoát… 

Người như thế, từ suy nghĩ cho đến hành vi, từ lời nói cho đến việc làm thường đi đôi 

với nhau, “ngôn hạnh tương ưng, tri hành hợp nhất”, cho nên gọi là Bồ Tát Thật Nghĩa. 

Người muốn trở thành Bồ Tát Thực Nghĩa, đầu tiên là phải phát tâm Bồ-đề.  

Phát tâm Bồ-đề là gì? Như thế nào mới gọi là phát tâm Bồ-đề? 

“Phát” 发 là sự khởi đầu cho một cuộc vận động, sau đó làm cho nó dấy lên, triển khai, 

mở rộng, lớn lên, cao thêm, nhiều hơn, phổ biến, bành trướng... (như nghĩa trong các 

chữ: phát khởi, phát hỏa, phát tài, phát huy, phát lộ, phát minh, phát ngôn, phát nguyện, 

phát âm, phát bệnh, phát biểu, phát binh, phát động, phát nhiệt, phát sinh, phát điện, 

phát triển, phát hành...) 

 

“Muốn vào căn nhà Phật pháp, bước đầu tiên phải quy y Tam Bảo; muốn vào căn nhà 

Đại thừa, trước hết cần phải phát tâm Bồ-đề”. Phát tâm Bồ-đề là phát khởi chí nguyện 

mong cầu tuệ giác Vô thượng Bồ-đề. Sự phát khởi chí nguyện mong cầu Vô thượng Bồ-

đề ấy là nhân duyên đầu tiên và đó là nguyên nhân chính để đưa đến đạo quả Bồ-đề. 

Chư Phật, chư Đại Bồ Tát thành tựu tuệ giác Bồ-đề, tu chứng giải thoát, cũng đều từ 

nơi phát tâm Bồ-đề mà được.  

Khi biết sự phát tâm Bồ-đề mang lại nhiều lợi ích như thế nên ai cũng muốn phát tâm. 

Nhưng phát tâm mà không hiểu thấu đáo tại sao mình phát tâm, phát tâm phải như thế 

nào, thì khó có thể thực hành cho đúng. 

Do nguyên nhân nào mà phát tâm Bồ-đề? 

Quyển 3, phẩm thứ 6, Phát Tâm Bồ Đề, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa (của Bồ Tát Long Thọ 

- Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập, dịch vào đời Hậu Tần) có viết rằng: Có 

7 nhân duyên để phát tâm Bồ-đề, cầu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.  

Những gì là 7:  

1. Do vâng theo lời dạy của Phật nên phát tâm. 

 

2. Thấy giáo pháp sắp hoại, muốn giữ gìn nên phát tâm. 
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3. Thấy chúng sanh ở trong khổ não, khởi lòng đại bi nên phát tâm. 

 

4. Do nơi nghe thấy pháp tu của Bồ Tát, tin tưởng vui mừng nên phát tâm. 

 

5. Thấy các pháp hành của Bồ Tát tạo nên thiện căn công đức, có đầy đủ phương 

tiện giáo hóa chúng sanh, tin rằng ta cũng có thể làm được như thế, nên phát 

tâm. 

 

6. Nhớ đến chư Bồ Tát trong quá khứ tu hạnh bố thí, nay muốn thực hành bố thí 

để đem công đức đó hồi hướng đến Vô thượng Bồ-đề, nên phát tâm. 

 

7. Do quán tưởng 32 hảo tướng của Phật, sanh tâm hoan hỷ, khởi niệm: Nếu thành 

Phật ta cũng có được các tướng như thế, nên phát tâm Bồ-đề, cầu Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác.  

 

Trong sách Khuyến Phát Bồ-đề Tâm Văn, ngài Đại sư Thật Hiền cũng đã có viết rằng: 

“Thử Bồ-đề tâm, chư thiện trung vương, tất hữu nhân duyên, phương đắc phát khởi. 

Kim ngôn nhân duyên, lược hữu thập chủng. Hà đẳng vi thập? Nhất giả niệm Phật 

trọng ân cố, nhị giả niệm phụ mẫu ân cố, tam giả niệm sư trưởng ân cố, tứ giả niệm thí 

chủ ân cố, ngũ giả niệm chúng sanh ân cố, lục giả niệm sanh tử khổ cố, thất giả tôn 

trọng kỷ linh cố, bát giả sám hối nghiệp chướng cố, cửu giả cầu sanh Tịnh độ cố, thập 

giả vị niệm chánh pháp đắc cửu trụ cố ” (Tâm Bồ-đề này là vua trong các pháp lành, 

phải có nhân duyên mới phát khởi được. Nhân duyên ấy, nay nói tóm lược thì có mười 

thứ. 

 

Những gì là mười:  

 

1. Vì nhớ ơn sâu nặng của đức Phật.  

2. Vì nhớ đến công ơn cha mẹ. 

3. Vì nhớ ơn sư trưởng. 

4. Vì nhớ ơn thí chủ. 

5. Vì nhớ ơn chúng sanh. 

6. Vì nhớ đến nỗi khổ sanh tử. 

7. Vì tôn trọng linh tánh của mình. 

8. Vì muốn sám hối nghiệp chướng. 

9. Vì cầu sanh Tịnh độ. 

10. Vì mong muốn làm cho Phật pháp được tồn tại lâu dài). 

 

Tâm Bồ-đề được xây dựng trên nền tảng: Sự hiểu biết đúng đắn, lòng ngưỡng mộ khát 

khao tha thiết muốn thành tựu tuệ giác, viên thành Phật đạo; và lòng thương tưởng, 

muốn độ thoát cho tất cả chúng sanh. Đây là hai tánh chất căn bản của tâm Bồ-đề; 
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trong chữ Hán viết là “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” 上求佛道,下化眾生 . 

Tuy chia ra hai phần nhưng tựu trung chỉ là một. Do nơi hiểu biết đúng đắn mà có lòng 

thương đúng đắn; lòng thương đúng đắn đến từ sự hiểu biết đúng đắn. Một người khi 

đã phát tâm Bồ-đề, lập tức trở thành Bồ Tát. Cho dù, hiện thân dưới bất kỳ hình thức 

nào, cho dù việc thực hành giới Bồ Tát vẫn còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết, thì khi đã 

phát tâm Bồ-đề chân chánh như thế, người đó vẫn là Bồ Tát Thật Nghĩa, người đó lúc 

nào, đi đến đâu cũng được chư Phật, chư hộ pháp, thiện thần tôn trọng và ủng hộ. 

Sự phát tâm Bồ-đề như đã nói trên đây chỉ có trong giáo nghĩa Đại thừa, và là nền tảng 

căn bản của giáo pháp Đại thừa. Đó chính là con đường duy nhất đưa đến Phật quả. Nếu 

không phát tâm Bồ-đề thì không thể trở thành Bồ Tát. Người chọn con đường tu học theo 

giáo nghĩa Đại thừa cần phải phát tâm Bồ-đề, tức xác định cứu cánh để làm chỗ quy 

hướng. Nếu không sẽ bị lạc lối, không biết mình học đạo với mục đích gì, con đường tu 

đạo sẽ đưa mình đi về đâu. 

Trong Pháp Bảo Đàn kinh có nêu lên hai loại tâm Bồ-đề (Nhị chủng Bồ-đề tâm): 

1. Duyên sự Bồ-đề tâm: Căn cứ vào Tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát mà phát tâm 

Bồ-đề. Tất cả chư Bồ Tát từ lúc mới phát tâm Bồ-đề, tu Bồ Tát nguyện, thực hành 

Bồ Tát hạnh cho đến khi thành Phật, đều phát khởi bốn lời thệ nguyện rộng lớn 

như vậy, cho nên bốn lời thệ nguyện là Bản nguyện của chư Phật và chư Đại Bồ 

Tát. Nội dung bốn lời thệ nguyện nầy được y cứ vào Tứ thánh đế mà phát khởi, 

cho nên được xem là Tổng nguyện (nguyện chung) cho tất cả những người đang 

tu tập trên con đường Bồ-tát. Theo đó: 

 

- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ: Vì lòng từ bi thương chúng sanh đang 

phải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử mà Bồ Tát y cứ vào Khổ đế (thực 

trạng đau khổ) thề nguyện độ thoát cho tất cả chúng sanh. Đây là tánh chất 

Nhiếp chúng sanh giới trong giới luật của Bồ Tát giới. 

 

- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Vì muốn độ thoát chúng sanh ra khỏi biển 

khổ sinh tử mà Bồ Tát y cứ vào Tập đế (nguyên nhân tạo nên đau khổ) thề 

nguyện dứt sạch hết phiền não, thề nguyện đoạn diệt tất cả mọi nguyên nhân 

tạo nên đau khổ, để cứu vớt chúng sanh. Đây là tánh chất của Nhiếp luật nghi 

giới trong giới luật của Bồ Tát giới. 

 

- Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: “Phương tiện hữu đa môn, quy nguyên 

vô nhị lộ” (Phương tiện có nhiều cửa, về cội chẳng hai đường). Pháp môn tuy 

vô lượng, nhưng pháp môn nào cũng đều có thể tu thành Phật, nên Bồ Tát y 

cứ vào Đạo đế (con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ) mà thề nguyện tu 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
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học hết tất cả các pháp môn để mau chứng đạo giải thoát. Đây là tánh chất 

của Nhiếp thiện pháp giới trong giới luật của Bồ Tát giới. 

 

- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Phật đạo hay Vô thượng đạo, Vô 

thượng giác, Vô thượng chánh đẳng chánh giác, Vô thượng chánh biến tri, A-

nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề (Anuttara samyak sambodhi) hay Diệu giác 

(Phật quả) là quả vị tối thượng, không có gì sánh bằng, không còn bất kỳ một 

pháp nào cao hơn. Do nhờ tu tập thành tựu 3 hạnh nguyện trước mà Bồ Tát 

chứng được Tam thân (Thanh tịnh Pháp thân, Viên mãn Báo thân, Thiên bá 

ức Hóa thân) để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đây chính là Chân như, là 

Đại Niết-bàn, nên Bồ Tát y cứ vào Diệt đế (sự chấm dứt đau khổ hay Niết-

bàn) mà thề nguyện được viên thành Phật đạo.  

 

Đối với người tu tập theo giáo lý Đại thừa, trong các thời công phu, tụng kinh, bái 

sám, tọa thiền, lễ Phật hay trước khi hồi hướng công đức cũng đều nên đọc lại 

bốn lời nguyện lớn nầy để phát tâm, lập nguyện và luôn luôn ghi nhớ trong lòng. 

 

2. Duyên lý Bồ-đề tâm: Như lời Phật thuyết trong phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa:  

“Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng” (Lý của tất cả các pháp, xưa 

nay vốn vắng lặng). Bồ Tát an trụ trong trung đạo thực tướng tu tập mà thành 

tựu hạnh nguyện trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đó là lý của Bồ-đề 

tâm tối thượng của Bồ Tát. 

 

Từ hai loại tâm Bồ-đề nói trên, mà sinh ra hai tâm của Bồ Tát: 

1. Đại Từ Tâm: “Từ” 慈 là lòng thương. Như lời Phật dạy: “Từ năng dữ nhất thiết 

chúng sanh chi lạc”. Đại từ tâm là lòng thương chúng sanh đang sống trong đau 

khổ nên Bồ Tát muốn làm những điều lợi ích để mang lại niềm an lạc, vui sướng 

cho tất cả chúng sanh. 

 

2. Đại Bi Tâm: “Bi” 悲 là lòng trắc ẩn, thương xót. Như lời Phật dạy: “Bi năng bạt 

nhất thiết chúng sanh chi khổ”. Đại bi tâm là do thương xót chúng sanh đang sống 

trong khổ não, mà Bồ Tát có lòng muốn giáo hóa để cứu độ cho tất cả chúng 

sanh.  

 

Trong luận Đại Thừa Khởi Tín có nói đến 3 tính cách thể hiện tâm Bồ-đề: 

1. Trực Tâm: Tâm chính trực, ngay thẳng, không dua nịnh, lấp liếm, quanh co. 

 

2. Thâm Tâm: Tâm thâm tín, tôn kính Chánh pháp, lòng khát khao mong muốn thực 

hành tất cả thiện hạnh, tu tập tất cả thiện pháp. 
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3. Đại Bi Tâm: (Như đã nói ở phần trên). 

 

Để khuyến khích sự phát tâm Bồ-đề, trong sách Khuyến Phát Bồ-đề Tâm Văn, ngài Đại 

Sư Thật Hiền đã có lời rằng: “Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ; tu hành 

cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo 

kham thành. Cẩu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp, y 

nhiên hoàn tại luân hồi; tuy hữu tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Cố Hoa Nghiêm kinh 

vân: “Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Vong thất thượng 

nhĩ, huống vị phát hồ! Cố tri dục học Như Lai thừa, tất tiên cụ phát Bồ Tát nguyện, bất 

khả hoãn dã ” (Từng nghe, cửa yếu để vào đạo thì sự phát tâm làm đầu, việc khẩn cấp 

tu hành thì sự lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh, tâm phát 

thì Phật đạo có thể thành tựu. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện vững 

bền kiên cố, thì dù cho trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong 

vòng luân hồi. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. 

Nên kinh Hoa nghiêm nói rằng: “Nếu quên mất tâm Bồ-đề mà tu các pháp lành, gọi đó 

là nghiệp ma”. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư ? Cho nên muốn học 

Như lai thừa thì trước phải phát Bồ Tát nguyện, không thể chậm trễ vậy). 

Tánh chất của tâm Bồ-đề chỉ là như thế và nếu chỉ đọc tụng, lập đi lập lại những yếu tố 

đó, thì không có gì để gọi là khó khăn. Nhưng một khi đã phát tâm Bồ-đề, rồi sau đó 

sống mãi với tâm Bồ-đề, thì quả thật không phải là điều dễ dàng, đơn giản, mà cần 

phải có một niềm tin kiên cố và nỗ lực không ngừng. 

Người muốn thực tập sống với tâm Bồ-đề phải học hạnh trau giồi trí tuệ. Thứ nhất, cần 

phải:   

- Có niềm tin chân chánh nơi chánh pháp. Niều tin chân chánh đó phải đến từ trí 

tuệ sáng suốt chứ không phải mê tín, mù quáng, cuồng tín. 

 

- Tin rằng chúng sanh và Phật đồng một tánh giác. Chỉ vì mê mờ quên mất tánh 

giác mà thành chúng sanh; trở về với tánh giác đó thì thành Phật. Vì vậy mà tin 

tưởng rằng bản thân mình cũng có đủ khả năng để thực tập tâm Bồ-đề. 

 

- Tin rằng chư Phật do từ chư Đại Bồ Tát mà tu chứng. Chư Đại Bồ Tát đều do nơi 

phát tâm Bồ-đề mà thành tựu. Tin tưởng rằng trong vô lượng kiếp trước chư 

Phật, chư Đại Bồ Tát, lúc chưa phát tâm Bồ-đề cũng là chúng sanh như ta hôm 

nay. Chính do nơi phát tâm Bồ-đề, rồi phát triển tâm Bồ-đề ấy mà các Ngài tu 

chứng thành Bồ Tát, thành Phật. Trong các mẫu chuyện kể về tiền kiếp quá khứ 

(trong kinh Bổn Sanh), đức Phật đều đã có xác định như thế. 
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- Tin sâu nghiệp báo, nhân quả, để biết giữ gìn tâm ý và hành vi, thề quyết chấm 

dứt các điều ác, siêng năng vâng làm các việc lành, tu tập tất cả các thiện 

nghiệp để nhiêu ích hữu tình. 

 

- Phải đặt tâm mình vào con đường tu học, thâm nhập kinh điển để phát triển trí 

tuệ. Giả như, nếu không có nhận thức thấu đáo được lẽ vô thường sinh diệt, thì 

làm sao tập hạnh buông bỏ để mà bố thí; không hiểu được nỗi thống khổ của 

cuộc đời thì làm sao có lòng tha thứ, bao dung, biết thương thân, thương người; 

nếu không thấy hết cái họa của tham đắm sắc dục, thì làm sao có thể học hạnh 

xả ly để mà quay về với chánh đạo; nếu không ý thức đầy đủ về những bất trắc 

của vô thường và sự chết, thì làm sao có được sự nỗ lực, tinh tấn trong việc tu 

học, hành trì chánh pháp. 

 

Thứ hai, quán chiếu chúng sanh tất cả đều là bình đẳng, để có lòng thương không 

phân biệt đối với những người xung quanh và đến cả muôn loài. Lòng thương chính là 

điều kiện tiên quyết để trở thành Bồ Tát. Người sống thiếu tình thương thì không thể 

gọi là Bồ Tát, cũng không thể trở thành Bồ Tát. Chẳng phải vì vô tình mà trong Sáu ba-

la-mật tức 6 pháp tu tập của Bồ Tát, trong đó Bố thí ba-la-mật đứng đầu. Bố thí ba-la-

mật là nền tảng tu tập đưa đến giải thoát. 

Thông thường con người ai cũng có lòng thương, như tình thương giữa cha mẹ và con 

cái, tình thương giữa anh chị em hay trai gái thương nhau, tình thương giữa thầy trò, 

tình thương giữa họ hàng, thân bằng quyến thuộc, hoặc tình thương giữa những người 

có chung một niềm tin tôn giáo, hoặc giữa những người đồng hành đi chung một con 

đường, có cùng cảnh ngộ, hay những người cùng đoàn thể, phe nhóm bè phái trong 

một tổ chức, hay người cùng chủng tộc trong một nước thương nhau… Lòng thương đó 

chỉ là lòng thương vị kỷ trên nền tảng của sự chiếm hữu, đặt ra một ranh giới, có sự 

phân biệt kỳ thị kèm theo những điều kiện rõ ràng. Tình thương như thế, chỉ tạo nên 

những ràng buộc, hệ lụy, tạo thêm những vướng mắc, khổ đau và chiến tranh. 

 

Ngược lại, Bố thí ba-la-mật là sự bố thí bất trụ tướng. Sự bố thí đó mang tính chất bình 

đẳng, không phân biệt bạn thù, không đặt ra giới hạn, không kèm theo điều kiện, lìa bỏ 

khái niệm thân sơ, thiện ác. Sự bố thí đó đặt trên tình thương bởi lòng vị tha, tình 

thương của người phát tâm Bồ-đề chân chánh. Tình thương đó như dòng suối thanh 

lương mang lại phúc lạc cho con người và tất cả chúng sanh. Tình thương đó là khởi 

điểm trên con đường Bồ Tát đạo, dẫn đến thành tựu Vô thượng Bồ-đề. 

 

Làm thế nào để có được một tình thương lý tưởng như thế? Nên biết, trong cuộc nhân 

sinh tạm bợ nầy sự thân sơ bạn thù thiện ác rất khó phân giải và chỉ có tính cách tương 

đối hết sức mong manh. Có người hôm nay là bạn, nhưng chỉ cần một lời nói hay một 

việc làm gây hiểu lầm cũng có thể trở thành kẻ thù. Ngược lại, có người hôm nay là kẻ 
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thù không đội trời chung, nhưng một thời gian sau có thể trở thành bạn hay thành ân 

nhân của ta. Đó là chưa nói đến vô lượng kiếp quá khứ sinh tử luân hồi trong Lục đạo, 

có ai mãi là kẻ thù, có ai mãi là bằng hữu, có ai chưa từng là cha mẹ, anh em, vợ con, 

quyến thuộc, ân nhân của mình? Khi đã có một tình thương trong sáng, bình đẳng 

không phân biệt như thế, Bồ Tát mới có tấm lòng khoan dung độ lượng mà thực hành 

nhẫn nhục, mới có thể mở rộng lòng thương ra để biết thương mình, thương người, để 

mà ngừng tay không tạo thêm các nghiệp ác, không tạo thêm bất hạnh, khổ đau cho 

con người và cho tất cả chúng sanh. 

 

Một tình thương rộng lớn đến bao la như thế, đối với người mới phát tâm cầu đạo, bắt 

đầu lên đường thực hành Bồ Tát nguyện, thực tập Bồ Tát hạnh, chẳng phải là điều dễ 

dàng. Tuy nhiên, mọi sự đến đích đều được bắt đầu từ bước khởi hành. Hễ có đi thì 

chậm hay mau, có ngày rồi sẽ đến.  

 

Sự khởi đầu phát tâm Bồ-đề hôm nay, cho dù chỉ có trong tâm tưởng, cũng có thể 

được xem như là bước khởi đầu. Chỉ cần chân chánh phát tâm như vậy, đã mang lại lợi 

ích vô cùng to lớn, huống chi một lòng lãnh thọ, hành trì mà không trái phạm. 

 

Trong phẩm thứ 2: Phát Tâm Bồ Đề, kinh Ưu-bà-tắc giới, có nêu lên 10 phương pháp để 

nuôi dưỡng, phát triển tâm Bồ-đề: 

1. Gần bạn lành; thân cận Thiện hữu tri thức. 

 

2. Dẹp lòng nóng giận, tập hạnh nhẫn nhục. 

 

3. Vâng lời dạy chân chánh của cha mẹ, anh chị, thầy, bạn. 

 

4. Khởi lòng thương đối với mọi người, mọi loài. 

 

5. Chuyên cần tu tập. 

 

6. Có tâm khoan dung, độ lượng, chỉ thấy điều tốt, không thấy điều xấu của 

người. 

 

7. Khuyên người tránh xa lỗi lầm, nhưng nếu người không nghe cũng không 

chán nản, ăn năn, không tiếc lời khuyên nhủ. 

 

8. Làm được điều lợi ích không sanh tâm tự kiêu, ngã mạn. 

 

9. Thấy người có công đức thì tùy hỷ, tán thán, mà không đố kỵ, ganh ghét. 
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10. Có tâm bình đẳng trước mọi người. 

 

Một khi đã có phát tâm Bồ-đề thì cũng có thối tâm Bồ-đề hay mất tâm Bồ-đề. Trong 

phẩm thứ 7: Điều Phục Tâm, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa, cũng đã nêu lên 4 nguyên nhân 

làm mất tâm Bồ-đề: 

 

1. Không kính trọng pháp: Đối với giáo pháp được chư Phật dùng để giáo 

hóa trong Tam thừa. Nếu không cung kính, cúng dường, tán thán, không 

sinh khởi tưởng hy hữu, tưởng đó là vật báu khó được, tưởng nguyện 

mãn. Đó là những pháp có thể làm mất tâm Bồ-đề. 

 

2. Có tâm kiêu mạn: Tâm cống cao, ngã mạn. Chưa chứng cho là đã chứng, 

chưa đắc cho là đã đắc, cho đến các pháp: Không, vô tướng, vô nguyện, 

vô sanh, sáu pháp ba-la-mật, mười địa của Bồ Tát… chưa chứng mà cho 

là đã chứng. 

 

3. Nói dối, không thật: Thường xuyên nói dối, hoặc nói rằng mình có pháp 

hơn người, hoặc dùng lời hay các hình thức khác để phỉ báng. 

 

4. Không thân cận, cung kính thiện tri thức: Vì không cung kính, có ý xem 

thường nên không vâng lời khuyên răn, dạy bảo của Thiện tri thức, lại có 

tâm oán hận hay có ý dua nịnh, quanh co, mong cầu lợi dưỡng. 

 

Người thường xuyên hiện hành các pháp như thế khiến mất tâm Bồ-đề.  

Ngoài ra, người keo kiệt nơi pháp yếu, ham thích pháp Tiểu thừa, hủy báng chư Bồ Tát, 

coi khinh người tu tập, lại không phân biệt được việc nào là việc của ma, hoặc tâm Bồ-

đề suy kém, hoặc do nghiệp chướng, pháp chướng (vui thích các pháp hành bất thiện), 

hoặc hứa thí mà không cho, hoặc khiến sinh nghi hối (nghi ngờ và hối hận), phá oai 

nghi, chánh niệm, chánh kiến, chánh mạng của người khác, khiến tâm người khác bị 

não loạn, hoặc hủy báng, coi khinh, trách mắng người tu pháp Đại thừa, hoặc có tâm 

dua nịnh quanh co đối với Tăng già… Đối với các pháp ác như thế mà không tu tập 

chuyển đổi (để trở thành thiện pháp) cũng khiến mất đi tâm Bồ-đề.  

Trong Phẩm thứ 20: Công Đức, Quyển thứ 7: Bồ Tát Địa, kinh Bồ Tát Thiện Giới đã 

viết: Có 5 điều khiến cho Bồ Tát tổn giảm thiện pháp. Năm điều đó là gì? 

1. Chẳng hay cúng dường giáo pháp và người thuyết pháp. 

2. Buông lung, biếng nhác. 

3. Thường khởi phiền não, tâm động không ngừng. 

4. Sanh tâm kiêu mạn đối với Bồ Tát đồng hạnh. 
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5. Giải nghĩa lộn xộn pháp tạng của Bồ Tát. 

 

Ngược lại, Bồ Tát có 5 điều làm tăng trưởng pháp lành. Những gì là năm? 

1. Cúng dường kinh pháp và người thuyết pháp. 

2. Nhiếp tâm tinh tấn. 

3. Tâm ưa dứt trừ phiền não sinh khởi. 

4. Sanh tâm cung kính đối với Bồ Tát đồng hạnh. 

5. Tùy thuận giảng giải pháp tạng Bồ Tát. 

 

Phàm một người khi muốn đi đến một nơi nào đó cần phải có hai giai đoạn tuần tự: 

Trước tiên là phải có lòng muốn đi, và tiếp theo đó là phải bước đi. Cũng giống như 

vậy, đối với người tu học theo giáo nghĩa Đại thừa Bồ Tát cũng cần có 2 giai đoạn: 

Trước tiên là phát tâm Bồ-đề (phát Bồ-đề nguyện) và kế đến là thực hiện Bồ-đề nguyện 

ấy qua hành động cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày (hành Bồ-đề hành).  

 

Bồ-đề nguyện là điều kiện đầu tiên để trở thành Bồ Tát. Con đường Bồ Tát đạo được 

nuôi dưỡng bằng chất liệu của Bồ-đề nguyện. Người sau khi đã phát Bồ-đề nguyện, 

bước tiếp theo là cần phát tâm thọ trì giới Bồ Tát. Bồ Tát giới là luật nghi dành cho 

người đã phát Bồ-đề nguyện. Bồ Tát giới là phương tiện để thực hiện Bồ-đề nguyện.  

 

Bồ-đề hành của Bồ Tát được thể hiện qua “Tam tụ tịnh giới” 三聚凈戒 của Bồ Tát, nói 

cho đủ là Bồ tát tam tụ thanh tịnh giới, nói tắt là Tam tụ giới, chỉ cho 3 nhóm giới của 

Đại thừa Bồ Tát. Vì 3 nhóm giới nầy hoàn toàn thanh tịnh, thâu nhiếp hết thảy giới luật 

Đại thừa, viên dung vô ngại, cho nên còn được gọi là Tam tụ viên giới (3 nhóm giới 

viên mãn). 

 

BỒ TÁT TAM TỤ THANH TỊNH GIỚI, gồm có: 

 

1. NHIẾP LUẬT NGHI GIỚI 攝律儀戒 cũng gọi là Tự tánh giới, Nhất thiết Bồ Tát 

giới, chỉ cho nhóm giới đoạn ác, có tính cách phòng hộ các căn, không để ngoại 

cảnh thâm nhập vào làm ô nhiễm tâm, từ đó ngăn ngừa được các hành vi bất 

thiện của thân và khẩu, như Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, Cụ túc giới… Những 

luật nghi nầy có thể quy chung thành 3 loại hay 3 năng lực phòng hộ: Định cộng 

giới hay Tĩnh lự luật nghi là năng lực phòng hộ do đạt được bốn thiền; Đạo cộng 

giới hay Vô lậu luật nghi là năng lực phòng hộ tự nhiên do nhận thức Thánh đế, 

chứng đắc Thánh đạo, và Biệt giải thoát giới hay Biệt giải thoát luật nghi, là 

năng lực phòng hộ do thọ trì 7 loại luật nghi Biệt giải thoát. 
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Với 3 loại giới nêu trên, Biệt giải thoát giới phải do nơi sự bẩm thọ mới đắc giới. 

Còn Định cộng giới và Đạo cộng giới là loại giới từ nơi tâm mà chuyển (Tùy tâm 

chuyển giới) cho nên do nơi dụng công tu tập mà đắc giới. Thêm vào đó, Định 

cộng giới và Đạo cộng giới chỉ có được năng lực phòng hộ khi tâm tương ưng với 

chánh định hoặc tâm ương ưng với Thánh đạo vô lậu; còn khi đã xuất định hoặc 

khi tâm duyên theo cảnh khác, thì năng lực phòng hộ đó cũng mất chứ không 

còn duy trì được nữa. 

Sự phòng hộ của Biệt giải luật nghi gồm có 2 phần: Một phần do bởi già chế, tức 

những điều khoản hay học xứ được Phật quy định, ngăn cấm không được phép 

làm. Những già chế nầy có khả năng đưa đến giải thoát. Còn những điều lành 

nhưng không do Phật quy định thành giới, không được ghi rõ trong luật, thì gọi 

là diệu hành. Những diệu hành nầy chỉ dẫn đến phúc báu ở đời nầy hoặc đời 

sau, mà không dẫn đến giải thoát. 

 

2. NHIẾP THIỆN PHÁP GIỚI 攝善法戒 cũng gọi là Tiếp thiện giới, Thụ thiện pháp 

giới, Nhiếp trì nhất thiết Bồ Tát đạo giới. Đúng như tên gọi, đây là nhóm giới 

thâu tóm tất cả những thiện pháp bao gồm tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập 

của Bồ Tát, như cúng dường Tam bảo, thực hành 6 pháp ba-la-mật… 

 

Trong Chương II, Ba Tụ Tịnh Giới, Du-già Bồ Tát Giới - Tuệ Sỹ, đã có viết: Tất cả 

các pháp thiện của Bồ Tát gồm 8 hạng mục:  

- Một, tu tập 3 huệ (nơi nghe, nơi tư duy, nơi tu tập - Văn huệ, tư huệ, tu huệ 

- Chú thích của người viết). 

 

- Hai, tích lũy phước điền (có 3: Kính điền là đối với tôn trưởng; Ân điền là đối 

với cha mẹ; Bi điền là đối với chúng sanh cùng khổ). 

 

- Ba, tùy hỷ công đức (phát khởi tâm trong sáng đối với tất cả phước đức của 

hết thảy hữu tình trong mười phương và nói lên lời tùy hỷ). 

 

- Bốn, kham nhẫn bao dung (bằng suy nghĩ chính chắn, bao dung tất cả vi 

phạm của người khác). 

 

- Năm, phát nguyện hồi hướng (hồi hướng đến Vô thượng Bồ-đề tất cả các 

việc thiện đã được làm bởi thân, khẩu, ý). 

 

- Sáu, cúng dường Tam Bảo (trong mọi thời, mọi lúc, phát khởi vô số chánh 

nguyện sai biệt, bằng tất cả phẩm vật cao quý cúng dường Tam Bảo). 
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- Bảy, tu không phóng dật (nỗ lực tinh cần trong các thiện phẩm, an trú không 

buông lung với thân và ngữ). 

 

- Tám, tinh tấn không ngừng (thủ hộ các học xứ bằng chánh niệm, chánh tri 

và chánh hành. Phòng hộ các căn môn. Tiết lượng trong sự thọ dụng. Đầu 

hôm, cuối đêm, tu tập tỉnh giác. Thân cận thiện sĩ, y chỉ thiện hữu. Biết rõ 

những lỗi lầm, thấy rõ những khuyết điểm của mình. Sau khi biết rõ, thấy rõ 

khuyết điểm, chuyên ý hộ trì. Điều đã sai phạm, đối trước chư Phật, chư Bồ 

Tát, chí tâm phát lộ như pháp hối trừ). 

 

3. NHIẾP CHÚNG SANH GIỚI 攝眾生戒 cũng gọi là Lợi ích chúng sanh giới, Tác 

chúng sanh ích giới, Nhiêu ích chúng sanh giới, Nhiêu ích hữu tình giới. Chữ 

“Nhiêu” 饒 nghĩa là nhiều. Nhiêu ích hữu tình nghĩa là vận dụng tâm từ, bi, hỷ, 

xả, mà nhiếp thụ, giáo hóa, ngõ hầu mang lại thật nhiều lợi ích khiến cho tất cả 

hữu tình đều được an vui. Trong tất cả tâm niệm của người tu theo giáo pháp 

Đại thừa, không có tâm niệm nào cao quý hơn là tâm niệm Nhiêu ích hữu tình.  

 

Trong kinh Bồ Tát Địa Trì có nêu lên 11 hình thái Nhiêu ích hữu tình như sau: 

 

- Một, làm trợ bạn cho hữu tình, chăm sóc người bệnh trong lúc bệnh tật, 

thống khổ. 

 

- Hai, vận dụng phương tiện, nói pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian cho 

chúng sanh nghe, giúp họ đạt được trí tuệ. 

 

- Ba, thủ hộ lòng tri ân đối với hữu tình có ân nghĩa, tùy theo hoàn cảnh thích 

hợp hiện tiền báo đáp. 

 

- Bốn, bảo hộ các hữu tình khi bị rơi vào các trường hợp nguy hiểm bởi thú 

dữ, vua chúa, quan quyền, giặc cướp, nước, lửa… 

 

- Năm, khiến cho các hữu tình dứt trừ những ưu sầu, khổ não trong các 

trường hợp thất tán tài sản hay mất người thân thuộc. 

 

- Sáu, gặp chúng sanh nghèo khổ thiếu thốn, thì tùy khả năng chu cấp, giúp 

đỡ những thứ cần dùng. 

 

- Bảy, tùy đạo lý, làm chỗ nương tựa, theo đúng pháp mà dẫn đạo hội chúng. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
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- Tám, nhàn đàm, hội thoại, chào hỏi, tiếp nhận ẩm thực các thứ từ người 

khác, tùy thuận tập tục thế gian tùy thời tới lui thăm viếng. Tóm lại, ngoại 

trừ những hành vi không khả ý, Bồ Tát tâm hằng tùy thuận. 

 

- Chín, đối với những người có thực đức, tâm vui vẻ khen ngợi. 

 

- Mười, đối với người có lỗi, dùng từ tâm quở trách, chiết phục, xử phạt, khiến 

họ hối cải. 

 

- Mười một, bằng uy lực thần thông, thị hiện các hiện tượng ác thú, địa ngục, 

khiến cho hữu tình sợ hãi mà tránh xa các điều ác, dẫn dắt đến chỗ Thánh 

giáo của Phật, hoan hỷ tín mộ, thấy đó là pháp hy hữu, tinh cần tu tập chánh 

hành. 

 

Tuy luật nghi của Bồ Tát gồm 3 nhóm giới nêu trên, nhưng đều được đặt trên nền tảng 

của tụ thứ nhất: Nhiếp luật nghi giới. Bởi vì, cho dù là luật nghi của Bồ Tát hay luật 

nghi của Thanh Văn, thì mục đích và tánh chất chính yếu của giới luật vẫn là để tạo 

nên năng lực phòng hộ 7 nghiệp đạo bất thiện từ thân và khẩu, không để bị phiền não 

chi phối hay chế ngự, dẫn đến gây thiệt hại cho mình và cho chúng sanh khác. Chính vì 

cần tạo nên năng lực phòng hộ, cho nên trước khi thọ hai tụ: Nhiếp thiện pháp giới và 

Nhiếp chúng sanh giới, cần phải thọ trì tụ Nhiếp luật nghi giới để làm cơ sở. Nếu không 

có tụ giới nầy, hai tụ giới còn lại của Bồ Tát mất đi năng lực phòng hộ nên không thể 

phát khởi tác dụng. Hay nói cách khác, nếu không thành tựu giới thể từ Nhiếp luật nghi 

giới là luật nghi của Thanh Văn, thì luật nghi của Bồ Tát không có hiệu lực. 

Ba nhóm giới nêu trên là nhân duyên đưa đến vô lượng, vô biên công đức thù thắng, 

chẳng những tự độ mà còn có thể hóa độ cho tất cả chúng sanh, làm trang nghiêm Vô 

thượng Bồ-đề, là chỗ thành tựu của hằng hà sa chư Đại Bồ Tát, chư Phật trong quá 

khứ, hiện tại và vị lai trong Mười phương Thế giới. 

Sau khi đã phát tâm Bồ-đề, làm cách nào để thọ giới Bồ Tát? 

Đối với 8 loại luật nghi của Bảy chúng, sự thọ giới đặt trên thân và khẩu, và có tánh 

chất “tận hình thọ”. Lúc đức Phật còn đương tại thế, tất cả hành giả Thanh văn muốn 

thọ giới phải lấy Phật là thầy. Sau khi Phật nhập diệt, hàng Phật tử muốn thọ giới phải 

được giới sư truyền giới mới đắc giới, chứ không thể tự thệ thọ giới. Nói chung, không 

luận là tại gia hay xuất gia, đều bắt buộc phải trải qua nghi thức “tùng sư thọ” (từ thầy 

mà thọ) mới đắc giới Biệt giải thoát. Thêm vào đó, những luật nghi nầy trước vốn 

không có trong tâm người thọ giới. Phải đợi khi đắc giới rồi trong tâm người thọ giới 

mới có được khả năng phòng hộ, gọi là giới thể (Vô tác diệu hạnh). Bởi do giới thể 
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trước vốn không có, đợi khi đắc giới rồi mới có, như vậy gọi là Tân đắc, cho nên đưa 

đến 2 tình trạng là đắc giới và mất giới.  

Có 3 trường hợp mất giới như sau: 

- Thứ nhất, là đánh mất niềm tin vào Tam Bảo, hủy báng giáo pháp, tự mình 

tuyên bố xả giới, khi đó giới thể mất đi năng lực phòng hộ. 

 

- Thứ hai, là phạm căn bản trọng tội ở mức thượng phẩm triền.  

 

- Thứ ba, là mệnh chung. Vì các luật nghi Biệt giải thoát chỉ phát sinh và tồn 

tại trên thân (của loài người và chư thiên ở cõi Dục mà thôi), cho nên đến 

khi mạng chung, thân nầy tan rã, vì không còn chỗ sở y nên bảy loại luật 

nghi đó cũng tự động theo thân mà mất. 

 

Còn đối với giới Đại thừa Bồ Tát, sự thọ giới không những đặt trên thân và khẩu, mà 

còn đặt trên tâm (kinh Phạm Võng gọi đó là Tâm địa giới). Hễ có tâm là có giới. Giới đó 

không từ bên ngoài, mà đã có sẵn nơi tự tâm của mỗi chúng sanh, có đầy đủ công 

năng phòng phi chỉ ác, từ bi lợi vật... Sở dĩ trong đời nầy cần phải thọ giới lại, chỉ là 

hình thức trưởng dưỡng giới thể sẵn có, khiến cho phát triển mạnh mẽ hơn lên. Khác 

với tánh chất “tân đắc” trong giới Biệt giải thoát của hàng Thanh văn, giới Đại thừa Bồ 

Tát được xem là giới “huân phát” (nghĩa là huân tập và khiến cho phát triển). Trong 

kinh Phạm Võng, đức Phật đã có thuyết rằng: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật 

tánh. Nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật. Thường tác như thị tín, giới 

pháp dĩ cụ túc” (Trong tâm của tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh. Ta là Phật đã 

thành, các ông là Phật đương thành. Thường có lòng tin như vậy, thì giới pháp đã đầy 

đủ). 

Trong phẩm thứ 7: Đại Chúng Thọ Học, kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, đức Phật 

cũng đã thuyết rằng: “Tất cả giới Bồ Tát từ phàm cho đến thánh đều lấy tâm làm thể. 

Thế nên, tâm cùng tận thì giới cũng cùng tận, tâm không cùng tận thì giới cũng không 

cùng tận. Chúng sanh trong 6 đường lãnh thọ thì đắc giới. Chỉ cần hiểu lời dạy thì đắc 

giới, không mất. Nầy Phật tử! Tất cả chư Phật trong 3 đời đều dạy như vậy”.  

Như vậy, giới Đại thừa Bồ Tát lấy tâm làm thể, thường trụ trong tâm của mỗi chúng 

sanh, từ kim thân (thân đời nầy) cho đến Phật thân (đến khi chứng quả Vô thượng Bồ-

đề), giới thể đó tồn tại mãi, nối tiếp nhau không mất. Cho dù sau khi mạng chung, 

được tái sanh làm người, không thể ghi nhớ việc thọ giới trong đời quá khứ, nên phải 

trở lại phát tâm thọ giới Bồ Tát, thì việc thọ giới đó cũng chỉ là sự “huân phát” và “tăng 

thượng”, chứ không xem là “tân đắc”. 
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Cũng trong phẩm Đại Chúng Thọ Học, kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, Phật đã thuyết: 

“Có 3 cách để thọ giới Bồ Tát:  

- Một, là đối trước chư Phật, Bồ Tát hiện tiền mà thọ, liền được đắc giới chân thật. 

Đó là đắc giới phẩm thượng.  

 

- Hai, là sau khi chư Phật và chư Bồ Tát nhập diệt, trong vòng ngàn dặm có người 

trước đã thọ giới Bồ Tát, cung thỉnh bậc nầy làm vị giới sư truyền trao giới pháp 

cho mình. Trước hết, phải đảnh lễ ngang chân vị đó, rồi thưa: “Ngưỡng bạch Đại 

đức Tôn giả! Xin Đại đức làm thầy, truyền trao giới pháp cho con”. Người đệ tử 

nầy đúng pháp được đắc giới, đó là đắc giới phẩm trung.  

 

- Ba, là sau khi Phật và chư Bồ Tát đã nhập diệt, trong vòng ngàn dặm cũng 

không có Pháp sư, thì nên đối trước hình tượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, quỳ 

thẳng chắp tay tự thệ thọ giới. Bạch như vầy: “Đệ tử pháp danh là… Ngưỡng 

bạch chư Phật trong mười phương và Bồ Tát Đại địa, nay con xin thọ học giới 

của tất cả Bồ Tát”. Bạch lần thứ nhất rồi, bạch lần thứ hai, lần thứ ba. Đó là đắc 

giới thuộc phẩm hạ.  

 

“Nầy Phật tử! Ba tụ tịnh giới có 3 cách thọ như trên, chư Phật quá khứ đã dạy, 

chư Phật vị lai sẽ dạy, chư Phật hiện tại đang dạy. Các vị Bồ Tát trong quá khứ 

đã học, các vị Bồ Tát trong vị lai sẽ học, các vị Bồ Tát trong hiện tại đang học. 

Đây là giới pháp chân chánh của Phật. Nếu tất cả chư Phật, chư Bồ Tát không 

nhập vào pháp giới nầy để chứng quả Vô thượng Bồ-đề, đạt đến ngôi vị bình 

đẳng như hư không, thì sự kiện đó không bao giờ có”. 

 

Tiếp theo sau đó, đức Phật lại còn dạy thêm rằng: “Các Thiện nam, Thiện nữ khi muốn 

thọ giới, trước tiên phải đảnh lễ tất cả chư Phật trong đời quá khứ, đảnh lễ tất cả chư 

Phật trong đời vị lai, đảnh lễ tất cả chư Phật trong đời hiện tại. Đảnh lễ 3 lượt như vậy 

rồi, tiếp đến đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng cũng thế. Sau đó dạy cho giới tử lãnh thọ 4 

đức tin bất hoại, nương tựa 4 pháp quy y: Từ thân đời nầy đến thân sau cùng ở đời vị 

lai, quy y Phật, quy y giáo pháp, quy y Hiền, Thánh Tăng và quy y giới pháp. Nói như 

vậy đủ 3 lần. Kế đó phải dạy giới tử sám hối tội lỗi trong 3 đời, nguyện từ đời nầy cho 

đến tận cùng đời vị lai không phát khởi mười tội ác” (tức không vi phạm Mười Ba-la-di 

của Bồ Tát – Chú thích của người viết). 

Sau đó, Phật còn có lời khuyên nhủ: “Người thọ giới ở trong cõi Phật và trong chúng Bồ 

Tát, thì vượt khỏi những khổ não sinh tử nơi ba kiếp, vì thế nên cần thọ trì. Có thọ giới 

Bồ Tát, dù có phạm vẫn hơn là người không thọ giới dù là không phạm. Có thọ giới Bồ 

Tát, dù phạm vẫn gọi là Bồ Tát. Không thọ giới Bồ Tát, dù không phạm vẫn gọi là ngoại 

đạo”. 
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Trong kinh Phạm Võng, trước khi thuyết giới Bồ Tát, đức Phật cũng đã dạy rằng: 

“Chúng Phật-Tử hãy lắng nghe! Nếu là người thọ giới Bồ Tát nầy, không luận là Quốc-

Vương Thái-Tử, các Quan-chức hay Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, không luận là chư Thiên cõi 

Sắc, cõi Dục, không luận là hàng thứ-dân, huỳnh-môn, dâm-nam, dâm-nữ hay hàng nô-

tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ-thần, thần Kim-Cương hay loài súc-sanh, nhẫn đến 

kẻ biến-hóa, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp sư thì đều được thọ giới, và 

đều gọi là thanh-tịnh thứ nhất”. 

Sau đó, trong phần thuyết về các khinh giới (Phạm Võng Bồ Tát giới), đến giới khinh 

thứ 23: Kiêu mạn tịch thuyết giới, Phật đã dạy rằng: “Nầy chư Phật tử, sau khi Như Lai 

nhập-diệt rồi, nếu có tâm nguyện tốt đẹp muốn thọ giới Bồ Tát, thì đối trước tượng 

Phật cùng tượng Bồ-Tát mà sám hối trong 7 ngày, tự nguyện thọ giới, hễ thấy 

được hảo tướng thì là đắc giới. Nếu như chưa thấy hảo tướng thì phải sám-hối 14 ngày, 

21 ngày, hay đến cả năm, cầu thấy được hảo-tướng. Khi được thấy hảo-tướng rồi, thì là 

đắc giới. Nếu như chưa thấy hảo tướng thì dầu có đối trước tượng Phật thọ giới, vẫn 

không thể gọi là đắc giới. Còn nếu đối trước vị Pháp sư đã thọ giới Bồ Tát trước mình 

mà thọ giới, thì không cần phải thấy hảo tướng. Tại sao vậy ? Vì vị Pháp sư ấy đã được 

các Pháp sư trước nữa truyền giới cho nhau, và nay truyền giới đó lại cho mình, nên 

không bắt buộc phải thấy hảo tướng. Và đối trước vị Pháp sư như vậy mà thọ giới thì 

được giới liền, do vì hết lòng kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong vòng nghìn dặm, mà 

tìm không được Pháp sư truyền giới Bồ Tát, thì người muốn thọ giới ấy được phép đối 

trước tượng Phật, tượng chư Bồ Tát mà tự nguyện lãnh thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải 

sám hối và thấy được hảo tướng”.  

 

 

 

 

 

 

Đại Bồ-tát Shantideva đã có thuyết rằng: 

“Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy 

  chung lại, tinh túy của tất cả chính là tâm Bồ-đề”. 
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TẠI GIA BỒ-TÁT GIỚI BỔN 

在 家 菩 薩 戒 本 

Y Bắc Lương triều trung Ấn Độ Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm sở dịch 
依北涼朝中印度三藏法師曇無讖所譯 

 

Bodhisattva Precepts for Laypeople 

PHẬT THUYẾT ƯU BÀ TẮC GIỚI KINH - PHẨM THỌ GIỚI  

佛說優婆塞戒經 - 受戒品 

 

Giới luật là một phần trong 3 môn học Vô lậu của bậc Thánh giả và của những người 

đang đồng hành trên con đường Thánh đạo. Đó là một trong những phương tiện mà đức 

Thế Tôn đã tuyên thuyết để giáo hóa chúng sanh. Gọi là phương tiện, vì khi chế ra giới 

luật, đức Phật đã căn cứ vào tâm lượng, căn cơ, khả năng, hoàn cảnh của từng hạng 

người mà phân chia ra từng loại giới cho thích hợp. Với những người chỉ mong cầu phước 

báu ở cõi nhân thiên, thì Phật lập ra Ngũ giới, Thập thiện giới; với những người chỉ mong 

cầu thoát ly khổ não, giải thoát khỏi sự ràng buộc của sinh lão bệnh tử, không còn phải 

bị tái sanh trong Tam giới, Lục đạo, thì Phật chế ra giới Thanh Văn; còn đối với hạng 

người có tâm lượng rộng lớn, không những chỉ cầu giác ngộ, giải thoát cho riêng mình, 

mà còn muốn độ thoát cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo, thì Phật chế ra giới 

Bồ-tát. Nếu không được như vậy, giới luật sẽ mất đi tính cách thực dụng và không còn 

hiệu quả, khiến mất hết lợi ích của việc thụ giới, bởi lẽ sẽ đưa đến hai trường hợp, một 

là cao siêu đến thoát tục, khiến cho không ai còn dám thụ nhận; hai là, nếu có người thụ 

nhận nhưng vì thiếu thực tế, lại thêm quá khắc khe, vượt lên trên khả năng của một con 

người bình thường, khiến cho không thể nào thực hiện được, đưa đến sự phạm giới, cản 

trở cho sự tu trì. Chính vì lẽ đó mà giới luật được phân chia thành nhiều loại, có giới Tiểu 

thừa, có giới Đại thừa; có giới dành riêng cho người xuất gia, có giới dành riêng cho 

người tại gia, lại cũng có loại giới chung cho người xuất gia lẫn tại gia. Không những vậy, 

lại còn phân ra, có loại dành riêng cho nam giới, có loại dành riêng cho nữ giới nữa. 

 

Tại gia Bồ-tát giới là giới luật Đại thừa. Trên phương diện thực hành giới luật Đại thừa, 

hành giả phải luôn nương theo 3 tính chất: Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và 

nhiếp chúng sanh giới, thì sự thực hành của mỗi giới điều mới được xem là đầy đủ, đúng 

với tinh thần giới luật của Bồ-tát giới. 
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BỒ-TÁT LỤC TRỌNG - NHỊ THẬP BÁT KHINH GIỚI  

菩薩六重二十八輕戒 

HÀNH TƯỚNG SÁU GIỚI TRỌNG(1) VÀ HAI MƯƠI TÁM GIỚI KHINH(2) 

 

THE SIX MAJOR AND TWENTY-EIGHT MINOR BODHISATTVA PRECEPTS FOR 

LAYPEOPLE 
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SÁU GIỚI TRỌNG  

六重戒 

(LỤC TRỌNG GIỚI cũng gọi là LỤC TRỌNG PHÁP) 

THE SIX MAJOR PRECEPTS 

 

1. SÁT GIỚI ĐỆ NHẤT: Thiện nam tử(3) ! Ưu-bà-tắc(4) giới tuy vị thân 

mạng nãi chí nghĩ tử tất bất ưng sát. Nhược thọ giới dĩ, nhược khẩu 

giáo thọ, nhược thân tự sát, thị nhân tức thất Ưu-bà-tắc giới. Thị nhân 

thượng bất năng đắc Noãn pháp(5) huống Tu-đà-hoàn(6) chí A-na-

hàm(7). Thị danh Phá giới(8) Ưu-bà-tắc, Xú(9) Ưu-bà-tắc, Chiên đà la(10) 

Ưu-bà-tắc, Cấu(11) Ưu-bà-tắc, Kết(12) Ưu-bà-tắc. Thị danh Sơ trọng. 

 

GIỚI THỨ NHẤT, GIẾT HẠI: Thiện nam tử! Người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng, ngay đến loài nhỏ 

nhít như trùng, kiến cũng không được giết hại; nếu đã thọ giới rồi, 

hoặc là sai người khác giết hay tự chính mình giết, người ấy sẽ lập 

tức mất giới Tại gia Bồ-tát; trong đời hiện tại, người ấy không thể 

chứng được Noãn pháp huống chi là thánh quả Tu-đà-hoàn đến A-na-

hàm. Kẻ ấy là Bồ-tát phá giới, Bồ-tát xấu xa, Bồ-tát hạ tiện, Bồ-tát ô 

uế, Bồ-tát bị phiền não trói buộc. Đấy là trọng giới thứ nhất. 

The First Major Precept, the Precept against killing: 
(Shakyamuni Buddha, addressing the elder's son on wholesome 
birth): Good man! In accordance with the Upasaka/Upasika 
Precepts, even for the sake of sustaining our own body or life, we 
should refrain from any form of killing, up to and including killing 
an ant. If, after having received this Precept, we encourage or 
verbally instruct others to kill, commit an act of killing, or commit 
suicide, we thereupon lose this Upasaka/Upasika Precept. Such a 
person cannot even attain the Dharma of the Level of Heat much 
less the Fruition of Shrotaapanna, up to and including the Fruition 
of Anagamin. Such a person is called a Precept-breaking 
Upasaka/Upasika, a despicable Upasaka/ Upasika, an outcast, a 
defiled Upasaka/Upasika, and an Upasaka/Upasika in bondage. This 
is the First Major Precept. 
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“Sát giới đệ nhất” 殺戒第一 được nói trên đây là giới không được sát sanh, tức 

đối với bất cứ loài động vật nào, hễ có sinh mạng thì không được cố ý giết hại. 

Không giống như giới thứ nhất khi thụ Ngũ giới, chỉ là giới không sát nhân, 

nghĩa là một khi đã thụ Năm giới thì người thụ giới không được giết người là 

đủ. Cho dù, ai cũng biết sát sanh là điều ác, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày 

của người Phật tử tại gia thụ trì Năm giới, giữ giới không sát sanh hại vật là 

điều rất khó thực hiện nếu không muốn nói là bất khả. Vì thế, đối với người đã 

thụ Ngũ giới, chỉ là giữ giới không được giết người. Ngay cả đối với những vị đã 

thụ giới Sa Di cũng chỉ là giữ giới không sát nhân, còn với giới không sát sanh 

chỉ được xem là giới nhẹ, nếu phạm chỉ cần chí tâm sám hối là đủ. Sở dĩ như 

vậy, bởi vì đối với người đã xuất gia, giới sát nhân hay sát giới (Đoạn nhân 

mệnh học xứ, tức dứt bỏ sinh mạng của người khác) là “đề tử khí”. Chữ khí nói 

ở đây nghĩa là vứt bỏ, xem đây là tội nặng nhất, không còn dùng được nữa. 

Một khi đã phạm giới sát nhân thì người đó bị vứt bỏ ra khỏi Tăng đoàn, không 

còn tư cách Tỳ-khưu nữa, cho nên mới gọi giới nầy là đề tử khí. Còn đối với giới 

không sát sanh được nói trên đây là giới chỉ dành cho những người đã thọ Bồ-

tát giới. Đây là giới rất khó giữ, khó hành, chỉ dành riêng cho những người đã 

phát tâm Bồ-đề.  

Nhưng như thế nào là sát sanh? 

Nên biết, tất cả loài chúng sanh hữu tình đều lấy sự hô hấp để duy trì sanh 

mạng. Một khi sự hô hấp còn tiếp tục, tức sự sống của chúng sanh đó còn được 

duy trì. Vì thế, nếu khiến cho một chúng sanh không còn có thể tiếp tục sự hô 

hấp để duy trì mạng sống. Hành động đó được xem là sát sanh. 

Giới tử Tại gia Bồ-tát giới một khi đã phát nguyện thụ giới không được giết hại, 

vì biết được rằng “Vạn vật đồng nhất thể; tất cả chúng sanh đều có Phật tánh; 

tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật”; có ý thức rằng, tất cả mọi loài động 

vật, kể cả những loài nhỏ nhít như sâu bọ, trùng kiến hay chim muông cũng 

đều có chung những cảm xúc vui buồn, mừng giận, yêu ghét và ham muốn, 

biết đau khổ khi phải chia lìa, biết hạnh phúc khi được đoàn tụ, biết lo lắng 

trước những mất mát và biết sợ hãi, đặc biệt là sợ chết khi mạng sống đang bị 

đe dọa. Đâu cần phải lên rừng, xuống biển xa xôi, ngay trong cái thấy hằng 

ngày ai cũng có thể nhận ra: chuột, bọ, rắn rít, côn trùng khi thấy người đều 

vội vàng bỏ chạy, cá thấy bóng người cá liền lặn xuống, chim thấy con người 

chim vội bay cao; cũng vậy, khi con người trông thấy thú dữ như cọp, beo… thì 

liền nhanh chân chạy trốn, bởi vì lo sợ lâm nguy đến tánh mạng của mình. Khi 

bị bắt, tất cả muôn thú, kể cả con người đều cố gắng vùng vẫy, tìm mọi cách 

để thoát thân. Và khi đã thoát ra được rồi, thì còn gì vui mừng, sung sướng cho 
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bằng. Nhận thấy được sự tham sống sợ chết của muôn loài như thế, cho nên 

để tránh không tạo nên khổ đau cho các loài hữu tình, và cũng là cách để kết 

thiện duyên với chúng sanh khác, người đã thọ giới Bồ-tát tâm niệm phát khởi 

lòng thương và tôn trọng sự sống của muôn loài, mà không tự mình xuống tay 

giết hại (nhược thân tự sát), cũng không sai bảo người khác giết hại (nhược 

khẩu giáo thọ, nhược giáo tha sát), thậm chí khi thấy người khác giết hại thì tìm 

cách can ngăn, mà không tán dương khen ngợi hay trong tâm tỏ ý vui mừng 

(kiến tác tùy hỷ). Nếu cố tình vi phạm những điều như thế, kẻ ấy xem như 

người đã phạm trọng giới của Bồ-tát. 

Tự mình giết hại (nhược thân tự sát) tức tự thân mình làm, có ba cách. Một là 

dùng nội sắc, tức dùng trí óc hay sức lực từ chính thân thể của mình, kể cả 

dùng mưu kế để đoạt lấy mạng sống của chúng sanh khác; hai là dùng ngoại 

sắc, tức dùng vật ngoại thân như gươm đao, súng đạn, gạch đá, dao, gậy… nói 

chung là phương tiện để đoạt mạng của chúng sanh khác; ba là dùng nội sắc 

lẫn ngoại sắc để chấm dứt mạng sống của chúng sanh khác.  

 

Sai bảo người khác giết (Có 3 chữ đồng nghĩa: Nhược khẩu giáo thọ, nhược 

giáo tha tác, nhược giáo nhân sát) tức dùng lời nói, cử chỉ, ra dấu hiệu hay 

viết trên giấy tờ… để sai người khác giết hại, hay huấn luyện cho người khác 

giết, ban mệnh lệnh cho người khác giết, ra chỉ thị cho người khác giết, hay 

xúi biểu, bày mưu tính kế để người khác giết, kể cả vạch phương án, kế hoạch, 

đề ra chủ thuyết, lý luận để cướp đi mạng sống của kẻ khác. 

 

Nói đến việc dùng lời nói để giết người, ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Giết người 

không cần gươm đao”. Ông Nguyễn Gia Thiều cũng đã có viết trong tác phẩm 

Cung Oán Ngâm Khúc rằng: 

  

“Đêm năm canh lần nương vách quế 

Cái buồn nầy ai dễ giết nhau 

Giết nhau chẳng cái lưu cầu 

Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa”. 

 

Và đó chỉ là mới đề cập đến việc giết người trên phương diện cá nhân, một 

người giết một người, hay trong phạm vi nhỏ hẹp, một người giết vài người. 

Như vậy có thể xem đây là sự giết người trong phạm vi cá thể, hạn hẹp. Nhưng 

cũng nên biết rằng, trên bình diện rộng lớn hơn, lời nói ra của một người đang 

nắm quyền lực sinh sát trong tay, những chỉ thị của một lãnh tụ độc tài một 
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khi được ban ra, những mệnh lệnh của hôn quân, bạo chúa một khi được 

truyền xuống, những mộng mị không tưởng, những ý nghĩ điên rồ của một 

con người hay một nhóm người nhỏ nhoi nào đó, đều có thể khiến cho hàng 

ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu người mất mạng như chơi. Lịch sử loài 

người đã rất nhiều lần chứng minh điều đó. Cũng vậy, chỉ nói riêng về phương 

cách dùng để giết người, thời đại bây giờ cũng đã khác xưa nhiều lắm. Ngày 

xưa, nói đến giết người, ta thường liên tưởng ngay đến việc dùng gươm đao, 

súng đạn để con người đoạt mạng sống của kẻ khác. Bây giờ tiến đến thời đại 

khoa học kỹ thuật, con người giết nhau cũng theo cách “khoa học kỹ thuật”: 

giết đồng loạt, giết toàn khối (mà không phân biệt thành phần, không kể oán 

thân, già trẻ… ), giết một cách nhanh chóng hơn, trong phạm vi rộng lớn hơn, 

sự tàn phá khốc liệt và vô nhân hơn gấp trăm gấp vạn lần: giết bằng chất 

phóng xạ, giết bằng cách cho lây lan vi khuẩn, giết bằng vũ khí hóa học, vũ 

khí sinh học, vũ khí nguyên tử, vũ khí hạch tâm… 

Cần giải thích rõ như vậy, để thấy rằng trong 2 tội vừa kể, “nhược giáo tha 

tác” (sai khiến người khác làm) là điều nghiêm trọng hơn, có tác hại to lớn 

hơn rất nhiều so với tự thân mình làm. Người xưa đã có câu nói để diễn đạt ý 

nầy rằng: 

 “Thiệt thượng hữu long tuyền 

  Sát nhân bất kiến huyết” 

 

 (Trên cái lưỡi có bảo kiếm long tuyền 

 Đoạt mạng người mà không hề thấy máu) 

 

Còn khi thấy có người khác giết hại mà trong tâm có ý vui mừng (Kiến tác tùy 

hỷ), nghĩa là tuy mình không đích thân làm, cũng không sai bảo người khác 

làm thay cho mình, nhưng khi nghe hay thấy sự giết hại đang xảy ra, hoặc là 

khi biết là có sự sát hại sắp xảy ra, mà mình không tìm cách ngăn chận, lại 

còn tỏ ý đồng tình, hoặc có lời khen ngợi, tán dương hay trong lòng tỏ ý hâm 

mộ, thích thú. Ví như một người đang đi dạo chơi bên bờ hồ, thấy có người 

câu cá, mong cho cá mắc câu để đứng xem một cách thích thú; hoặc như khi 

ở chung với đám thợ săn, tuy mình không mang cung tên giáo mác đi vào 

rừng, không tự tay săn bắn, nhưng lại mong cho đám thợ săn kia giết được 

nhiều thú vật; hoặc khi thấy kẻ thù của mình bị người khác hãm hại, mình lấy 

đó làm hả hê thỏa mãn… Tất cả những việc như thế đều xem là “kiến tác tùy 

hỷ”.   
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Trong kinh Niết-bàn viết rằng: 

 

“Nhất thiết uý đao trượng 

Mạc bất ái thọ mạng 

Thứ kỷ khả vi dụ 

Vật sát vật hành trượng” 

 

(Tất cả chúng sanh đều sợ đao gậy 

Chúng sanh nào cũng tiếc thân mạng 

Cứ tự xét nơi bản thân mình thì rõ 

Thế nên đừng giết hại, cũng đừng đánh đập) 

 

Đối với giới luật của Bồ-tát là giới Đại thừa, không được sát sanh được xem là 

giới quan trọng nhất được nêu lên trước tiên, vì Bồ-tát hiểu được rằng tất cả 

chúng sanh trong thế gian nầy đều tham sống sợ chết (tham sanh úy tử). Giáo 

lý Đại thừa lấy tâm Đại bi làm gốc; người thụ giới Bồ-tát là người đã phát tâm 

Bồ-đề, lấy sự thành tựu chúng sanh làm mục đích, vì nguyện vọng mang lại 

an vui, lợi ích cho chúng sanh mà hành đạo để thành tựu hạnh nguyện của 

mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, Bồ-tát một phút chẳng rời niệm từ bi, chẳng 

rời hạnh Bồ-tát, chẳng nuôi ác tâm não hại chúng sanh. Vì thế, lẽ nào Bồ-tát 

lại cố ý sát sanh hại vật. Và cũng chính vì lẽ nầy, mà giới không sát sanh được 

xem là giới trọng được nêu lên trước tiên trong các bộ luật thuộc Đại thừa giới. 

Trái lại, với giới Thanh Văn, không được dâm dục được xem trọng giới và đặt 

lên hàng đầu, bởi lý do đối với giáo pháp Thanh Văn thừa, hành giả chỉ cầu 

thoát ly khổ não, mong chứng Vô y niết bàn để không còn phải bị tái sinh 

trong Tam giới, Lục đạo ở đời sau nữa. Bởi lẽ kẻ còn dâm dục thì không thể 

chứng đắc Vô y Niết-bàn. Chính vì lẽ ấy, mà đối với giới Thanh Văn, “Tỳ-khưu 

phạm tội tối sơ dâm dục” được xem là tối trọng và đặt lên hàng đầu. Sở dĩ có 

chữ “tối sơ dâm dục”, vì phải chờ đợi cho đủ nhân duyên Phật mới chế ra giới 

luật cho hàng Thanh Văn, và trong số giới luật nầy, giới không được dâm dục 

được lập ra trước hết. 

 

Giải thích chung về ý nghĩa của giới không được sát sanh trong giới luật của 

Bồ-tát giới là như thế. Nhưng với riêng về giới Bồ-tát tại gia, vì tính chất của 

loại giới luật nầy cũng chỉ mang tính chất khích lệ, khuyến tấn cho hạng người 

mới phát tâm Đại thừa, cho nên đối với giới không được sát sanh, trong giới 

luật của Tại gia Bồ-tát giới cũng chỉ cố ý nhấn mạnh đến việc không được giết 

người là chính yếu.  
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Nói đến sự giết người, không riêng gì với giới luật của Bồ-tát, tất cả các giới 

luật của người tu hành trong đạo Phật, như Ngũ giới, Thập thiện nghiệp đạo, 

Bát quan trai giới, Sa Di giới, Cụ túc giới… tội giết người vẫn luôn luôn được 

xem là tội nặng nhất, quan trọng nhất, được đặt lên hàng đầu; còn nếu tính 

công đức, thì công đức bảo hộ sự sống cho loài hữu tình cũng được kể là công 

đức to lớn nhất. Vì sao như vậy? Vì trong thế gian nầy, sinh mạng con người 

là quý báu nhất, không gì có thể đánh đổi được. Không phân biệt sinh mạng 

đó là của bậc quân vương đầy quyền uy hay sinh mạng của kẻ tôi đòi mạt 

hạng, cho dù đó là mạng sống của một tỷ phú tiền muôn bạc vạn hay mạng 

sống của kẻ đói khổ bần cùng. Sinh mạng của con người vẫn được xem là vô 

giá, bất kể người đó là ai. Đối với con người, một khi phải đối diện trước cái 

chết, con người sẵn sàng chấp nhận từ bỏ hết tất cả ngọc ngà châu báu, của 

cải, tài sản, công danh sự nghiệp, để chỉ lo bảo toàn mạng sống. Bảo toàn 

được mạng sống thì của cải châu báu, công danh sự nghiệp còn có cơ hội để 

tìm lại được. Chứ một khi đã mất mạng rồi, thì còn ai nữa để mà đi tìm châu 

báu, sự nghiệp công danh. Trong cuốn 13, Đại Trí Độ Luận có viết rằng: Ví 

như người khách buôn vào biển tìm châu báu, sắp ra khỏi biển thì thuyền chợt 

bị chìm, trân bảo mất hết mà vẫn không dấu được sự vui mừng, đưa tay lên 

nói: ”Chút nữa mất vật báu lớn!”. Mọi người lấy làm lạ hỏi: “Ngươi mất hết tài 

bảo, trần truồng thoát khỏi, cớ sao lại còn vui mừng nói: Chút nữa mất vật 

báu lớn?”. Người ấy trả lời rằng: “Trong tất cả vật báu, mạng người là thứ quý 

báu nhất. Người vì mạng sống mà tìm của báu, chứ không phải vì của báu mà 

tìm mạng sống”. Đó là chuyện đời xưa; chuyện đời nay cũng y như vậy, không 

khác. Một khi có động đất, sóng thần xảy ra, việc đầu tiên là tìm cách thoát 

thân cái đã; một khi sắp bị chết chìm, việc duy nhất trước tiên là phải tìm cách 

ngoi lên để thở. Lúc ấy có ai còn nghĩ đến sự nghiệp, tài sản, công danh…? 

Chính vì mạng sống con người được xem là quý báu như vậy, cho nên dù có 

gặp phải người cùng hung cực ác đi chăng nữa, cũng phải nên tìm cách để 

điều phục chế ngự, tìm phương pháp để khuyên nhủ cảm hóa, chứ tuyệt nhiên 

không được vô cớ đoạt mạng của họ. 

 

Có 5 duyên hay 5 yếu tố, để Tại gia Bồ-tát bị kết phạm trọng giới giết người: 

 

- Đó là người đã phát nguyện thụ trì giới Tại gia Bồ-tát đúng như pháp; giới 

đó hiện tại vẫn còn chứ chưa xả. 

- Có tác ý, nghĩa là trong tâm cố ý muốn giết. 

- Đối tượng bị giết là con người, chứ không phải phi nhân hay vật. 
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- Tưởng đúng đó là người. Còn khi tâm thức không được tỉnh táo bình 

thường, tưởng đó là ma quỷ hay không phải là người, thì chưa đủ yếu tố 

luận tội. 

- Hành vi của mình đã khiến cho người đó mất mạng rồi. 

 

Trong các duyên được kể trên đây, điều quan trọng cần phải nên đặc biệt lưu 

ý chính là sự tác ý ban đầu, tức trước khi hành động, trong tâm đã có ý muốn 

giết hại rõ ràng, chứ không phải do lầm lỡ hay vô tình. Điều nầy giữa giáo lý 

Phật giáo và các luận sư ngoại đạo có chỗ bất đồng. Theo giáo lý ngoại đạo 

(Kỳ Na giáo ở Ấn Độ), cho dù là ngộ sát hay vô tình mà giết người, vẫn bị xem 

là đồng với tội sát nhân. Ví như khi đưa tay vào ngọn lửa thì vẫn bị phỏng như 

thường, cho dù việc đưa tay vào lửa chỉ là do vô ý. Giáo lý Phật giáo không 

thừa nhận sự ngộ sát là trọng phạm, mà phải xét đến yếu tố tác ý, tức cần 

phải xác định sự giết hại đó xảy ra là do ngộ sát hay cố sát. Nếu là ngộ sát, 

tức do vô ý hay lỗi lầm, thì thủ phạm chỉ chịu trách nhiệm về tội vô ý. Còn nếu 

đã cố tâm sát hại, tức có chủ trương, có tác ý rõ ràng, cho dù không tự tay  

mình làm, hoặc sai bảo, bày mưu tính kế cho kẻ khác làm, thì vẫn mang tội 

sát nhân, và đây mới là thủ phạm chính. Hiện nay, luật pháp của các nước văn 

minh vẫn xét tội giết người dựa trên quan điểm như vậy. Còn riêng với giới 

luật của Bồ-tát, vì sự thực hành giới đặt căn bản trên tâm Bồ-đề, cho nên một 

khi trong tâm đã có tác ý, cho dù là khi xúc tiến hành vi giết người, nạn nhân 

may mắn thoát hiểm mà không có ai bị mất mạng đi chăng nữa, thì người ra 

tay muốn giết, sai bảo, chỉ thị hay thuê mướn người khác giết, vẫn xem như 

đã tạo nghiệp giết người, đã vi phạm trọng giới của Bồ-tát. 

Để giải thích rõ điểm nầy, tông Duy Thức của Đại thừa và sách Thành Duy 

Thức Luận phân biệt sự tạo tác hay nghiệp ra làm 3 giai đoạn: 

- Thẩm tự tư: Đối trước cảnh, thẩm tra, suy xét, tính toán. 

- Quyết định tư: Sau khi đã thẩm tra, suy tính, thì trong tâm ý quyết định 

thực hiện. 

- Động phát tư (hay Động phát thắng tư): Khi đã quyết định thì phát sinh 

tác dụng thành hành vi qua lời nói hay hành động. 

 

Như vậy, Thẩm tự tư và Quyết định tư thuộc về ý nghiệp. Còn Động phát tư 

thuộc về thân nghiệp và khẩu nghiệp. Chính điều nầy đã đưa đến quả báo 

(Dẫn nghiệp và Mãn nghiệp). Thân nghiệp và khẩu nghiệp thì đưa đến quả 

báo đối đãi. Còn ý nghiệp thì đưa đến quả báo tự tâm. 
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Nói chung, một khi đã có sự sát sanh đoạt mạng xảy ra, thì phải căn cứ vào 

sự tác ý ban đầu, đối tượng bị sát hại và thời gian thực hiện, mà phân chia ra 

nặng, nhẹ, mức độ có khác nhau. Trong 3 phần nầy, sự tác ý vẫn được xem 

là quan trọng nhất. Tác ý nghĩa là trước khi hành động, đã có ý thức và chủ 

đích rõ ràng, chứ không phải là hành động trong vô thức, do vô tình vô ý hay 

do lầm lẫn.  

 

Trước hết, nói về sự tác ý, được chia làm 3: Thứ nhất, với tâm sân hận, Bồ-

tát biết việc giết hại là phạm trọng giới mà vẫn cố ý làm, đây được xem là 

phạm tội cực trọng (vi phạm thuộc nhiễm); thứ hai, tuy trong tâm có sân hận 

nhưng sự tác ý không rõ ràng, hay sự tác ý có rõ ràng, nhưng tâm không hề 

sân hận, được xem là phạm tội bậc trung; sau cùng, sự sát hại xảy ra là do vô 

tâm chứ tuyệt nhiên không hề cố ý, trong lòng cũng không hề khởi lên ý niệm 

sân hận, được xem là tội nhẹ (vi phạm phi nhiễm).  

 

Còn xét về đối tượng bị sát hại cũng có chỗ khác nhau. Nếu là giết người thì 

phạm Ba-la-di, tức phạm cực trọng, khiến giới thể bị hủy hoại, không thể phục 

hồi được nữa; còn nếu giết các loài súc sanh thì chỉ xem là phạm Ba-dật-đề, 

được xem là sự phạm giới nhẹ (tuy là phạm giới nhẹ, nhưng nếu cố ý làm và 

tâm không biết hổ thẹn, thì giới thể cũng sẽ bị mất, vẫn phải chịu đọa lạc vào 

đường ác; còn nếu thành tâm sám hối thì giới thể có thể được phục hồi). Hay 

có thể phân thành 3 phẩm: Thượng phẩm là giết các bậc Thánh nhân, A-la-

hán, giết người tu hành, giết sa môn, giết cha mẹ, sư trưởng. Giáo lý Tiểu 

thừa, Đại thừa đều xem đây là tội Ngũ nghịch, sẽ chiêu cảm quả báo địa ngục; 

trung phẩm là giết người hay chư thiên ở cõi trời, là phạm Ba-la-di, tức trọng 

phạm, sẽ chiêu cảm quả báo súc sanh; còn hạ phẩm là giết hại các loài súc 

sanh, quỷ thần, được xem là tội nhẹ (Khinh cấu tội), sẽ chiêu cảm quả báo 

trong loài Ngã quỷ.  

 

Lại xét về thời gian thực hiện, cũng chia ra làm 3 bậc khác nhau: Trước khi 

sát hại, trong lòng nổi lên sự sân hận cố ý muốn giết cho bằng được, trong 

khi thực hiện sự giết hại thì lấy đó làm vui, khi đã thực hiện được rồi thì lấy 

làm hả hê, thỏa mãn mà không hề ăn năn hối hận, đây được xem là tội nặng 

nhất; thứ đến là trong lòng sân hận cố ý muốn giết, nhưng khi đã giết được 

rồi thì đâm ra hối hận, đây là tội bậc trung; còn nếu trong lòng không hề sân 

hận, sự giết hại xảy ra chỉ do nhầm lẫn hay vô tình, sau khi đã lỡ tay giết rồi, 

trong lòng cảm thấy tàm quý, ăn năn hối hận, đây được xem là tội nhẹ nhất. 
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Xét trên tính chất khai, giá, trì, phạm của giới luật, cũng có những trường hợp 

mà người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát giết người, mà không bị xem là phạm trọng 

giới: 

- Vì vô ý mà giết người. Ví như có người làm nghề tài xế, lái xe vô ý gây tai 

nạn, khiến cho có người thiệt mạng. Như vậy, tai nạn đó xảy ra ngoài ý 

muốn, chứ người tài xế không hề cố ý giết người. Luật pháp thế gian cũng 

cho đó là tội ngộ sát chứ không kết thành tội sát nhân. Vô ý giết người còn 

bao gồm cả những trường hợp như người đang bị bịnh tâm thần, trong cơn 

điên loạn, không đủ sáng suốt mà giết người. Như vậy gọi là Vô tâm sát. 

 

- Vì phải tuân theo quy định của pháp luật mà phải giết người. Như vị chánh 

án bị buộc phải căn cứ vào sự quy định của luật hình sự để mà tuyên án 

tử hình kẻ thủ ác. Như vậy gọi là Pháp luật sát. 

 

- Vì nhiệm vụ mà phải giết người. Như vị Bác sĩ đang chữa trị cho một người 

sản phụ đang gặp ác bệnh trong lúc lâm bồn; trong 2 mẹ con chỉ cứu được 

một người, hoặc để cứu người mẹ thì phải bỏ đứa con, hoặc cứu được đứa 

con thì người mẹ phải chết. Trong trường hợp đó, căn cứ vào khả năng 

chuyên môn và lương tâm của người thầy thuốc, vị Bác sĩ đó sẽ quyết định 

mà không phạm tội sát nhân. Hoặc như một vị tướng quân hay một người 

lính, khi phải ra biên cương chống quân giặc cướp để giữ yên bờ cõi, bảo 

vệ dân lành, do vì chức trách, nhiệm vụ được đất nước giao phó mà phải 

giết giặc. Như vậy gọi là Chức nghiệp sát. 

 

- Vì để ngăn chận sự giết người mà phải giết người. Như có một bọn cướp 

hung bạo đang tràn vào làng để đốt phá, cướp bóc, giết người vô tội một 

cách bừa bãi. Cần phải xuống tay giết vài tên cướp để chận đứng sự giết 

chóc đang xảy ra; hay thấy một kẻ khủng bố tự sát (suicide terrorist) đang 

hăm dọa cho nổ tung quả bom trên một chuyến bay với ý định hủy diệt  

tất cả mọi người. Lúc ấy không còn chọn lựa nào khác, người thực hành 

hạnh Bồ-tát cần phải góp tay diệt trừ ngay tên khủng bố để cứu được hàng 

trăm con người đang có mặt trên chuyến bay. Tóm lại, cần phải xuống tay 

giết chết một người hay tiêu diệt một nhóm người để cứu được muôn người 

vẫn là điều đáng nên làm đối với một hành giả Bồ-tát. Những trường hợp 

như vậy, sự giết người không những không bị xem là tội ác, mà còn được 

kể là một công đức lớn. Luật pháp thế gian cũng xem đó là hành động anh 

hùng, xứng đáng để khuyến khích, tuyên dương. Người xưa gọi cách giết 
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người nầy là “Sát nhất miêu cứu vạn thử” (Giết một con mèo để cứu được 

hàng ngàn con chuột). Như vậy gọi là Dĩ sát chỉ sát. 

 

Nói đến cái hại của việc sát sanh. Trong Đại Trí Độ Luận đã có ghi lại lời đức 

Phật dạy Ưu-bà-tắc Nan-đề-ca rằng: “Sát sanh có 10 tội. Những gì là mười?” 

 

1. Tâm thường ôm sự độc ác, đời đời không dứt. 

2. Chúng sanh oán ghét, mắt không muốn nhìn. 

3. Thường nhớ đến việc ác, suy nghĩ đến điều ác. 

4. Chúng sanh sợ hãi như thấy cọp, rắn. 

5. Khi ngủ tâm lo lắng, khi thức tâm bất an. 

6. Trong giấc ngủ thường gặp ác mộng. 

7. Khi mệnh chung gặp cái chết dữ. 

8. Thọ mạng ngắn ngủi. 

9. Khi thân hoại mệnh chung phải đọa vào địa ngục. 

10. Nếu được tái sanh làm người thường phải đau ốm, yểu mệnh. 

 

Còn khi đề cập đến cái hại của sự giết chóc, thì trong phẩm Thọ giới, kinh Ưu-

bà-tắc giới, Phật đã dạy rằng: “Tất cả chúng sanh, vì tạo nghiệp giết hại sinh 

mạng, nên trong hiện đời mắc quả báo hung tợn, xấu xí, tiếng ác đồn xa, thọ 

mạng ngắn ngủi, tài vật hao giảm, quyến thuộc chia lìa, các bậc Hiền Thánh 

chê trách, mọi người đều không tin dùng, kẻ khác tạo tội mình bị họa lây, ấy 

là quả báo ác nghiệp đời nầy. Một khi bỏ thân nầy rồi, sẽ bị đọa vào địa ngục 

chịu nhiều khổ não, đói khát lâu dài, diện mạo hung tợn, độc ác, ấy là quả báo 

ác nghiệp đời sau. Nếu được thân người, hình thù xấu xí, hung dữ, yểu mệnh 

và nghèo cùng; vì thế lực nhân duyên ác nghiệp của người ác kia, mà ảnh 

hưởng đến cả hoàn cảnh xung quanh, khiến cho ngũ cốc, hoa quả đều bị tổn 

giảm; tai ương của người ấy khiến vạ lây đến cả thiên hạ”. 

 

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng đã ghi lại lời đức Phật dạy Long vương: Người 

xa lìa sự sát sanh thì được thành tựu 10 công đức. Những gì là mười? 

1. Bố thí đức vô uý đến tất cả chúng sanh. 

2. Tưới tẩm, nuôi dưỡng lòng từ bi đối với muôn loài. 

3. Dứt sạch tập khí hận thù. 

4. Thân thể khoẻ mạnh, không bị bệnh hoạn. 

5. Thọ mạng lâu dài. 

6. Thường được phi nhân, thiện thần ủng hộ. 

7. Không gặp ác mộng, thức ngủ đều được an vui. 
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8. Oán đối hận thù tự nó hóa giải. 

9. Không bị sa vào đường ác. 

10. Khi mệnh chung được sanh lên cõi trời. 

 

Đó là mười công đức khi xa lìa được sự sát sanh. Nếu người hướng tâm về đạo 

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì sau khi thành Phật rồi, được tùy tâm Phật 

thọ mạng tự tại (Thị vi thập. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-

bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật tùy tâm tự tại thọ mạng). Kinh Thập 

Thiện Nghiệp Đạo đã viết như thế. 

 

Chính vì những điều có hại cũng như những điều lợi ích như đã nêu trên, cho 

nên không những không được giết người, người đã thụ giới Bồ-tát tại gia còn 

phải nuôi dưỡng lòng hiếu thuận nhân từ, biết mở rộng lòng thương để bảo hộ 

sự sống cho con người và cho cả muôn loài, bằng hành động và ngay chính trong 

tâm tưởng của mình.  

 

Trong đời sống hàng ngày, người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới không 

những phải nên rời bỏ tâm hiếu sát, phải xa rời tất cả những ý niệm về sự giết 

hại, tất cả các nhân duyên, phương tiện đưa đến sự giết hại, như làm nghề thuộc 

da, săn bắn, đan lưới, đánh cá, không buôn bán hay nuôi súc vật để giết thịt, 

không buôn bán chất say, chất độc, không chế tạo những dụng cụ dùng để tra 

tấn, những vũ khí giết người như roi gậy, cung tên, gươm đao, giáo mác, súng 

đạn, bom mìn, cũng không chứa chấp những thứ hung khí đó ở trong nhà, kể cả 

không buôn bán hay tàng trữ những khí cụ dùng để đánh bắt, săn bắn hay làm 

phương hại đến thú vật (bởi lẽ cất chứa, tàng trữ những khí cụ giết người như 

gươm đao, súng ống hay đồ dùng săn bắn như cung tên, lưới chài, bẫy rập ở 

trong nhà, mỗi ngày mỗi trông thấy nó, ta sẽ dần dần huân tập những chủng tử 

sát hại vào trong tâm của mình); cũng không liên hệ đến những việc làm có tính 

cách bắt bớ, xiềng xích giam cầm, nhục hình tra tấn đối với con người và cả muôn 

thú; cũng không đồng tình hay khuyến khích sự tiêu thụ những sản phẩm được 

làm từ thú vật như máu huyết, tổ chim, xương, lông, sừng nai, ngà voi, da thú… 

(vì tiêu thụ những sản phẩm nầy là trợ duyên sát nghiệp); không những vậy, còn 

phải phát tâm dõng mãnh ra tay cứu hộ, hay tìm cách ngăn chận, không để sự 

giết hại xảy ra. Nếu không giữ được lòng lân mẫn, xót thương như vậy, trái lại 

để tâm buông lung, phóng túng theo sự bạo ngược hiếu sát, Bồ-tát đó đã đánh 

mất tư cách Bồ-tát của mình. 

 

Trong kinh Lăng Nghiêm, đã ghi lại lời đức Phật dạy Tôn giả A-Nan rằng: “A-

Nan! Hựu chư thế giới, lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy kỳ sanh 
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tử tương tục. Nhữ tu Tam-muội, bổn xuất trần lao, sát tâm bất trừ, trần bất khả 

xuất. Túng hữu đa trí, thiền-định hiện tiền, như bất đoạn sát, tất lạc Thần-đạo: 

thượng phẩm chi nhân vi Đại-lực Quỷ; trung phẩm tắc vi Phi-hành Dạ-xoa, chư 

Quỷ-soái đẳng; hạ phẩm đương vi Địa-hành La-sát ” (Nầy A-Nan, nếu lục đạo 

chúng sanh trong các thế giới mà lìa được tâm sát sanh, thì sẽ không còn phải bị 

nối tiếp theo dòng sinh tử tương tục nữa. Ông tu chánh định vốn là để thoát khỏi 

trần lao, nếu tâm sát sanh chẳng trừ, thì không thể ra khỏi trần lao sinh tử được. 

Cho dù trước mắt có đa trí, thiền định, nhưng nếu chẳng trừ nghiệp sát tất sẽ 

lạc vào thần đạo: thượng phẩm thì làm Đại lực quỷ, trung phẩm thì làm Phi hành 

dạ-xoa hay các quỷ soái, còn hạ phẩm thì làm Địa hành la-sát). 

 

Giữ giới không sát sanh có đầy đủ tính chất Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát: Không 

sát hại sinh mạng của loài hữu tình là Nhiếp luật nghi giới; nuôi dưỡng lòng hiếu 

thuận, nhân từ, chỉ mong cầu mang lại sự an vui, lợi ích cho loài hữu tình là Nhiếp 

thiện pháp giới; ngăn chận sự giết hại đồng thời bảo hộ quyền sống cho tất cả 

muôn loài là Nhiếp chúng sanh giới. 

 

Tại gia Bồ-tát tu tập thiện nghiệp, muốn giữ giới không sát sanh, cần phải y cứ 

vào 3 môn Tam vô lậu học giới, định, huệ để nương theo đó thứ lớp tu tập. Trước 

tiên, phải y theo giới luật Bồ-tát mà mình đã phát nguyện thụ trì, phải thường 

xuyên đọc tụng, quán chiếu để luôn luôn tâm niệm, nhớ nghĩ mà thực hành: đình 

chỉ tất cả mọi ý niệm đưa đến sự sát hại; không tự mình ra tay giết hại; không 

ra lịnh, khuyên bảo, chỉ bày, huấn luyện, xúi dục cho người khác giết hại. Thứ 

đến là phải tu tập thiền định, biết nên phòng hộ, thu nhiếp tâm ý và phát triển 

lòng nhân từ bao dung độ lượng, không nuôi dưỡng trong tâm sự sân hận, đố 

kỵ, oán đối, thù hằn, không để trong tâm ý mống lên ý tưởng giết hại. Một khi 

tâm ý đã điều phục được rồi, thì thân và khẩu cũng theo đó mà dần dần trở nên 

thanh tịnh. Sau cùng, là tu tập trí tuệ để có nhận thức đúng đắn về tác hại của 

sự giết chóc, để dần dần gạn lọc những chủng tử, từ bỏ những tập khí, đoạn trừ 

những thói quen giết hại đã huân tập từ trước đến giờ.  

 

 

2. ĐẠO GIỚI ĐỆ NHỊ: Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc tuy vị thân mạng bất đắc 

thâu đạo nãi chí nhất tiền, nhược phá thị giới thị nhân tức thất Ưu-bà-

tắc giới, thị nhân thượng bất năng đắc Noãn pháp huống Tu đà hoàn chí 

A na hàm.Thị danh Phá Giới Ưu-bà-tắc, Xú Ưu-bà-tắc, Chiên Đà La Ưu-

bà-tắc, Cấu Ưu-bà-tắc, Kết Ưu-bà-tắc. Thị danh Nhị Trọng. 

 

 



109 
 

GIỚI THỨ HAI, TRỘM CẮP: Thiện nam tử! Người đã thọ giới Tại gia Bồ-

tát rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng, ngay đến một đồng tiền 

cũng không được trộm cắp. Nếu phạm giới nầy, người ấy sẽ lập tức mất 

giới Tại gia Bồ-tát; trong đời hiện tại, người ấy không thể chứng được 

Noãn pháp huống chi là thánh quả Tu đà hoàn đến A na hàm. Kẻ ấy là 

Bồ-tát phá giới, Bồ-tát xấu xa, Bồ-tát hạ tiện, Bồ-tát ô uế, Bồ-tát bị 

phiền não trói buộc. Đấy là giới trọng thứ hai.  

 

The Second Major Precept, The Precept against Stealing: In 
accordance with the Upasaka/Upasika Precepts, even for the sake of 
sustaining our own body or life, we should not steal, not even one 
cent. In the case where this Precept is breached, the violator 
thereupon loses this Upasaka/Upasika Precept. Such a person cannot 
even attain the Dharma of the Level of Heat, much less the Fruition of 
Shrotaapanna, up to and including the Fruition of Anagamin. Such a 
person is called a Precept-breaking Upasaka/Upasika, a despicable 
Upasaka/ Upasika, an outcast, a defiled Upasaka/Upasika, and an 
Upasaka/Upasika in bondage. This is the Second Major Precept. 
 

Chữ “Đạo” 盜 nói ở trên đây để chỉ cho hành vi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp; hoặc 

để chỉ chung cho kẻ trộm, kẻ cắp hay kẻ cướp. Trong giới luật, giới nầy cũng ghi 

là “Đoạn thâu” 斷偷. “Đoạn” là chặt đứt một cách tuyệt đối, chấm dứt hoàn toàn; 

“thâu” là trộm cắp. Đoạn thâu là chấm dứt hành vi trộm cắp. Hành vi trộm cắp 

có thể chia làm 3 hình thức: Ăn cắp (steal) là lén lấy đồ vật của người khác; ăn 

trộm (thief) cũng là cách lén lấy những đồ vật của người khác, thường được thực 

hiện vào ban đêm, hay ở chỗ vắng người. Còn ăn cướp (robbery) là dùng sức 

mạnh để chiếm lấy hay sử dụng bạo lực để cưỡng đoạt lấy tài sản của người 

khác.  

 

Vật trộm cắp được phân thành 3 loại: 

 

1. Thượng phẩm vật hay Tam Bảo vật: Chỉ cho những đồ vật hay tài sản thuộc 

về ba ngôi Tam Bảo. Trong đó: 

 

- Phật vật: Như ảnh tượng, điện đường, hương hoa, nhang đèn, phướn 

lọng… nói chung là những phẩm vật hay pháp khí dùng để cúng dường 

Phật, đều không được lấy dùng vào việc khác. Nếu lạm dụng thì phạm tội 

trộm cắp.  
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- Pháp vật: Như kinh điển, giấy bút máy móc dùng để in ấn, phổ biến, truyền 

bá giáo lý… đều không được tự ý sửa đổi, di chuyển hay đem dùng vào 

việc riêng. Nếu vi phạm thì xem như trộm cắp. 

 

- Tăng vật: Chỉ cho tài sản vật dụng thuộc sở hữu của Tăng già, chỉ có chư 

Tăng mới được quyền sử dụng, người ngoài không được đụng chạm đến. 

Nếu lạm dụng cũng xem như mắc tội trộm cắp. Trong sách Tứ Phần Luật 

San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao (Sa-môn Thích Đạo Tuyên soạn, Linh 

Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh - Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất 

Bản) nêu ra 4 thứ Tăng vật: Thường trụ thường trụ vật, gồm những vật cố 

định trong một trú xứ, như chùa viện, tài sản, ruộng vườn…; Thập phương 

thường trụ vật, là những tài sản, vật dụng để chúng tăng trong mười 

phương cùng nhau thụ dụng chung; Hiện tiền hiện tiền vật, là những thứ 

tài sản vật thực được thập phương tín thí cúng dường riêng cho chúng tăng 

hiện tiền, thì chỉ riêng chúng tăng hiện tiền ấy được thụ dụng; Thập phương 

hiện tiền vật, là những vật tín thí cúng dường chung cho thập phương tăng, 

thì chúng tăng trong mười phương được dùng chung với nhau. 

 

2. Trung phẩm vật: Chỉ cho những tài sản vật thực thuộc sở hữu của người 

thế gian, như tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc…  

 

3. Hạ phẩm vật: Chỉ cho những tài vật thuộc về chư thiên hay quỷ thần. 

 

Nói chung, đối với những tài vật không phải là của mình, chưa phải thuộc quyền 

sở hữu của mình, như vật thực, tài sản của hiện tiền Tăng, của tứ phương Tăng, 

tài vật ở nơi công cộng, thậm chí đó là tài vật do bọn đạo tặc cướp đoạt được từ 

người khác hay tài vật của quỷ thần, hoặc tài vật đó không biết là của ai hay tài 

vật đó là đồ vô chủ đi chăng nữa; chí đến dùng mưu mẹo lường gạt để dành lấy, 

mua gian bán dối, vay mượn không trả, cờ bạc gian lận, trốn thuế, lượm được 

của rơi không tìm cách trả lại… mà bằng cách nầy hay bằng cách khác, hoặc tự 

mình chiếm đoạt lấy để làm của riêng (nhược tự thủ), hoặc bày mưu tính kế, xúi 

biểu hay huấn luyện cho người khác lấy (nhược giáo tha thủ), hoặc nghe, thấy 

người khác trộm cắp mà trong tâm có ý đồng tình, hưởng ứng, khen ngợi hay hỗ 

trợ (kiến thủ tùy hỷ), nói chung đều xem là Đạo. Thuật ngữ gọi là Bất dữ thủ, 

tức không cho mà lấy. Tội như vậy gọi là trộm cắp.  

 

Phân tích hành vi trộm cắp, có 6 hình thức như sau: 
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1. Bất dữ thủ: Không cho mà lấy, tức tài vật, của cải đó chưa phải là 

của mình, chưa thuộc về mình, chưa có ai cho mình, cũng chưa có 

người nào tặng mình, mà mình tự ý lấy. Đây chính là hành vi ăn cắp, 

ăn trộm. 

 

2. Biến trá thủ: Tài vật đó chưa phải là của mình, nhưng lại dùng mưu 

kế, trí trá lường gạt để chiếm đoạt lấy hay để thu lợi về mình. Ví 

như có người làm nhân viên kế toán trong ngân hàng, khám phá ra 

khe hở trong hệ thống chuyển ngân, bèn dùng mưu mẹo và khả 

năng chuyên môn để rút tiền trong tài khoản của khách hàng chuyển 

qua tài khoản của mình để tiêu xài. Hoặc như buôn bán gian dối, 

cân đong đo đếm không đúng hay bán hàng giả để thu lợi cho thật 

nhiều… Nói đến sự trộm cắp hay việc dùng mưu mô trí trá, gian 

manh tráo trở để thu lợi về mình thì có “trăm mưu ngàn kế, thiên 

biến vạn hóa”, nhỏ thì một vài củ khoai, trái ớt, lon gạo, đồng bạc, 

con gà…, lớn thì vài triệu đến hàng tỷ dollar. Trên phương diện nhỏ 

hẹp cá thể là vậy, nhưng ngày nay xét trên phương diện quy mô lớn 

giữa các tổ chức, các tập đoàn công ty, quốc gia với nhau thì “biến 

trá thủ” còn được phổ biến dưới nhiều hình thức rộng lớn hơn, như 

ăn cắp sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền về những bí mật thương 

mại, những sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp, những khám phá 

mới trong chế tạo công nghệ, những phát minh khoa học kỹ thuật… 

tạo nên những thiệt hại vô cùng to lớn cho khổ chủ. Những hành vi 

trộm cắp như vậy đều gọi là biến trá thủ cả. 

 

3.  Phi thời thủ: Thời nói ở đây là thời gian. Phi thời tức chưa đến lúc, 

chưa đúng thời gian quy định, mà lấy. Ví như người chị trước khi rời 

nhà đi làm, nói với đứa em: Chị để kẹo cho em trên bàn, em phải 

học bài cho xong thì mới được lấy ăn. Đợi cho người chị đi khỏi cửa, 

đứa em liền lấy kẹo xuống ăn nhưng không chịu học bài. Hay câu 

chuyện có ông cha trước khi chết để lại một món tiền lớn trong ngân 

hàng cho người con trai với di chúc là phải đợi cho đến khi đủ 30 

tuổi mới được nhận, với hy vọng rằng khi đến 30 tuổi, con mình có 

đủ trí khôn và sự chín chắn để sử dụng số tiền đó một cách hợp lý. 

Tuy nhiên, khi người cha mất chưa được bao lâu, người con lúc đó 

chỉ mới 22 tuổi, đã rút hết số tiền đó ra cờ bạc rượu chè, gái gú ăn 

chơi. Chẳng mấy chốc, số tiền người cha đã một đời cực nhọc dành 

dụm để lại, bị thằng con “phá gia chi tử” làm cho tan nát hết cả. 

Như vậy gọi là Phi thời thủ, và đây cũng xem như là tội trộm cắp. 
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4. Phi phận thủ: Phận ở đây là thân phận. Phi phận thủ tức đối với tài 

vật hay quyền lợi nào đó, xét thân phận thì mình không đủ tiêu 

chuẩn để được hưởng, hay chưa phải là thành phần để được nhận, 

nhưng lại tìm cách nầy cách khác để mà chiếm lấy. Ví như chính phủ 

quy định người thất nghiệp thì được hưởng một số tiền trợ cấp để 

tìm việc làm, và một khi đã tìm được việc làm thì phải báo cáo để 

chính phủ cắt số tiền trợ cấp đó, để dành trợ cấp cho người khác 

đang còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, có nhiều người đã tìm được việc 

làm nhưng lại không báo cáo, để vẫn tiếp tục lãnh tiền trợ cấp thất 

nghiệp. Hình thức Vô phận thủ như vậy, rõ ràng là hành vi trộm cắp. 

  

5. Vô công thủ: Tức không có công trạng gì, cũng chưa xứng đáng với 

công lao mà mình đã bỏ ra, mà tự ý nhận lấy. Ví như công ty vừa 

có một phát minh mới, đưa vào ứng dụng trong sản xuất và sinh lời 

rất nhiều, bèn thưởng một món tiền lớn cho những nhân viên có 

công tạo nên sáng kiến đó. Người đốc công không có đóng góp công 

sức gì nhưng vẫn cố ghi tên mình vào để được hưởng tiền. Cho đến 

phạm vi rộng lớn có tính cách liên đới nhiều người như dùng quyền 

hạn, chức vụ để thỏa hiệp với nhau bòn rút, tẩu tán của công, ăn 

cắp tài sản của đất nước. Hình thức trộm cắp như vậy gọi là Vô công 

thủ.  

 

6. Cưỡng đoạt thủ hay Uy hiếp thủ: Tức dùng quyền uy, thế lực để 

cưỡng đoạt hay dùng sức mạnh để uy hiếp nhằm chiếm đoạt tiền 

của, cưỡng đoạt đất đai, tài sản của người khác. Sự ăn cướp nầy 

ngày nay trở nên tinh vi và hết sức phổ biến dưới hình thức gọi là 

hối mại quyền thế, tham nhũng hay “cường hào ác bá tân thời”, tức 

dùng quyền uy để tước đoạt, hoặc dùng thế lực bắt người khác phải 

dâng hiến, cống nộp, hối lộ cho mình. Ca dao Việt Nam có câu: “Con 

ơi nhớ lấy câu nầy, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”. Ngày nay, 

việc dùng uy quyền thế lực hay dùng sức mạnh để chiếm đoạt tiền 

của, tài sản của người khác thì “mưu ma chước quỷ, thiên hình vạn 

trạng”, không chừa một thủ đoạn nào. Trong phạm vi nhỏ hẹp, cá 

nhân thì chận đường trấn lột, bắt nộp tiền mải lộ, bắt đóng tiền bảo 

kê, “cửa quyền” làm khó bắt phải “biếu xén” hối lộ, hoặc dùng uy 

quyền thế lực để cưỡng chế, cướp đoạt ruộng vườn, đất đai, nhà 

cửa, tài sản, thậm chí còn cướp luôn vợ con của người ta. Vô luân, 

vô đạo và vô nhân tính hơn nữa, có người (hay tổ chức) còn cướp 
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nội tạng của con người đang sống để bán. Trên phạm vi lớn thì dùng 

sức mạnh kinh tế, quân sự của nước lớn uy hiếp, xâm lăng nước 

nhỏ để cướp đoạt tài nguyên, xâm phạm lãnh thổ. Tất cả các hình 

thức dùng sức mạnh hay uy quyền để cướp đoạt của cải, tài sản, 

thân mạng của người khác như vậy nói chung đều là Cưỡng đoạt 

thủ hay Uy hiếp thủ cả. 

 

Để lý giải tại sao giới không trộm cướp đứng tiếp thứ hai sau giới không 

giết hại. Trong Phật pháp giải thích rằng, mạng sống con người có 2 phần 

liên hệ mật thiết với nhau, phần bên trong gọi là nội mạng tức sinh mạng 

hay sự sống của nhục thân và phần còn lại nằm ở bên ngoài, là ngoại mạng 

tức y áo, vật thực, tài sản để có thể duy trì, nuôi sống nhục thân ấy. Con 

người sở dĩ còn sống được là nhờ dùng ngoại mạng để nuôi dưỡng nội 

mạng. Cho nên, một khi ngoại mạng bị người khác chiếm đoạt hay đánh 

cắp mất thì nhục thân không thể duy trì. Chính vì lẽ nầy mà tội trộm cắp 

gắn liền với tội sát sanh, và tác dụng của nó cũng bị xem như sát sanh vậy.  

 

Trong Đại Trí Độ Luận, cuốn thứ 13, Chương 22, ở phần Giải thích nghĩa của giới 

tướng, Tổ Long Thọ thuyết kệ rằng: 

 

“Nhất thiết chư chúng sanh 

Y thực dĩ tự hoạt 

Nhược kiếp, nhược đoạt thủ 

Tất vi kiếp đoạt mạng” 

 

(Hết thảy mọi chúng sanh  

Áo cơm để nuôi sống 

Nếu cướp hoặc trộm lấy 

Ấy là cướp đoạt mạng). 

 

Nói về sự tác hại to lớn của việc trộm cướp. Trong phẩm Thọ giới, kinh Ưu-bà-
tắc giới, có ghi lại lời đức Phật dạy ông Thiện Sinh rằng: “Thiện nam tử! Nếu 
người ưa trộm cướp, cũng sẽ bị quả báo hình tướng xấu xí, sắc lực hung tợn, 
tiếng xấu đồn xa, thọ mệnh ngắn ngủi, tiền của hao giảm, quyến thuộc chia lìa, 
người khác mất của thường hay nghi mình, tuy gần gũi người khác nhưng không 
được ai tin cậy, lại còn thường bị các bậc Hiền thánh quở trách. Đây gọi là quả 
báo hiện tại. Sau khi bỏ thân này, sẽ bị đọa vào địa ngục, nhận thọ hình mạo 
xấu xí, tiếng xấu đồn xa, đói khát, khổ não, nhận chịu sự thống khổ lâu dài. Đây 
gọi là quả báo đời sau. Nếu được sinh làm người, bần cùng thiếu thốn, nếu được 
tiền của đều bị mất mát. Cha mẹ, anh em, vợ con thảy đều ghét bỏ. Thân thường 
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chịu sự khổ sở, trong tâm lại thường sầu não không nguôi. Vì sức mạnh ác nghiệp 
của người đó ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài mà mọi người chung quanh 
tuy ăn uống đầy đủ, mà vẫn ốm yếu, tiều tụy; tai ương của người đó vạ lây đến 
tất cả mọi người”. 

Chính vì Bồ-tát có trí tuệ vâng theo lời Phật dạy, luôn quán chiếu về những tác 

hại như thế cho nên không nuôi ý tưởng trộm cắp, cướp đoạt tài vật của người. 

Tội trộm cướp là tánh tội. Ở trong đạo hay ở ngoài đời đều xem sự trộm cướp, 

nếu là sự việc nhỏ, thì đó là điều đáng hổ thẹn; nếu trong phạm vi lớn thì đó là 

một tội ác. Trong tất cả các loại giới luật, từ Tiểu thừa đến Đại thừa, từ giới dành 

cho người tại gia cho đến giới luật của người xuất gia, cũng đều xem tội trộm 

cướp là phạm trọng tội.  

Cần phải có đủ 6 duyên hay 6 yếu tố, để Tại gia Bồ-tát bị kết tội phạm trọng giới 

trộm cướp: 

- Biết đấy là vật có chủ (Thị hữu chủ vật). Vật có chủ được chia làm 3 hạng: 

Thượng phẩm vật là tài vật thuộc về Tam Bảo, vật thực của Tứ phương 

Tăng, của cha mẹ hay của sư trưởng. Trộm cướp thượng phẩm vật được 

xem tương đương với tội Ngũ nghịch. Thứ đến là Trung phẩm vật là tài sản 

vật thực của loài người hay của chư thiên. Trộm cướp trung phẩm vật được 

kể là phạm trọng (nếu đó là tài vật của người) hay khinh cấu tội (nếu là tài 

vật thuộc về chư thiên). Sau cùng, là Hạ phẩm vật, là tài vật thuộc về súc 

sanh hay của quỷ thần. Trộm cướp hạ phẩm vật chỉ là tội khinh cấu, có thể 

sám hối để phục hồi giới thể. 

 

Trong 3 hạng tài vật có sở hữu chủ nêu trên, đối với tài vật thuộc quyền sở 

hữu của hiện tiền Tăng hay đồ vật của Tứ phương Tăng(13), phải cần nên 

đặc biệt lưu ý và hết sức thận trọng khi cần dùng đến. Có nhiều người tu 

học đã lâu, thường lui tới chùa chiền, am thất, nhưng do thiếu ý thức cho 

nên cứ thấy vật dụng của chư Tăng thì cứ tự nhiên lấy dùng, hoặc tự ý 

chiếm dụng để mang về nhà. Họ thường nói rằng: “Đồ của chùa”, rồi xem 

như đó là đồ công cộng, vô chủ, ai muốn lấy gì thì lấy. Tuy nhiên, người 

hiểu đạo cần nên biết rằng, luận về tội trộm cắp thì sự lạm dụng tài vật của 

hiện tiền Tăng, trộm cắp vật dụng của Tứ phương Tăng được xem là tội 

nặng nhất. Trong kinh Hồng Danh Bửu Sám đặt tội nầy lên trên và nặng 

hơn cả tội Ngũ vô gián. Tóm lại, đối với bất kỳ tài vật nào của Tăng chúng, 

cho dù đó là vật vô nghĩa hay có giá trị cực nhỏ đi chăng nữa, cũng tuyệt 

đối không được đụng đến nếu chưa được cho phép. 
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- Tưởng đó là vật có chủ (Hữu chủ tưởng), hoặc thực ra đó là vật vô chủ 

nhưng nghĩ rằng đó là vật có chủ. Tuy vậy, vẫn tìm cách để chiếm đoạt 

lấy. 

 

- Có tâm muốn chiếm đoạt lấy (Đạo tâm): Tức là trước khi làm đã có tác ý. 

Khi xúc tiến hành vi trộm cắp, trong tâm đã có chủ ý muốn trộm cắp rõ 

ràng: Biết rõ rằng tài vật đó không phải là của mình, không có ý tưởng 

rằng có người nào đó đã cho mình, không nghĩ rằng mình chỉ mượn tạm 

để dùng rồi sẽ trả lại, cũng không nghĩ rằng đó là đồ phế thải không ai còn 

dùng đến nữa. Nếu đã có tác ý như vậy rồi, mà vẫn cố tình tìm cách để 

chiếm đoạt lấy. Như vậy là mắc tội trộm cướp.  

 

- Đáng giá 1 tiền trở lên (Giá trị nhất tiền): Đừng hỏi là vật đáng giá 1 tiền 

thời đức Phật thuyết giới Bồ-tát, so với thời bây giờ đáng giá là bao nhiêu 

tiền. Chữ “đáng giá một tiền” nói ở đây chỉ mang ý nghĩa ẩn dụ rằng, cho 

dù món tiền hay đồ vật đó có giá trị thật nhỏ nhít chỉ đáng một tiền, ví như 

cây kim, sợ chỉ, trái ớt, ngọn rau, nếu không phải là của mình thì không 

được lấy. Nếu không ai cho mà tự ý lấy (bất dữ thủ) tức là phạm tội trộm 

cướp. 

 

- Dùng phương pháp hay cách thức nào đó để thực hiện việc chiếm đoạt  

(Lập phương tiện). 

 

- Di động vật ấy khỏi chỗ cũ (Cử ly bổn xứ): Tức là tài vật của người ta, mà 

mình tự ý di dời đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của họ, hoặc tự mình 

làm lấy, hoặc sai người khác làm cho mình, đều kết thành tội trộm cướp. 

 

Cần liệt kê như vậy, để thấy rằng nếu không đủ các điều kiện nêu trên thì chưa 

hẳn được xem là phạm tội trộm cướp.  

 

Sau đây là những trường hợp không bị kể là phạm tội trộm cướp: 

 

- Vô tâm vô ý mà lấy, chứ không có tác ý hay cố tình muốn chiếm hữu. 

- Bị bịnh tâm thần, điên loạn hay thiếu ý thức. Khi lấy, không biết đó là tài 

sản thuộc quyền tư hữu của ai, hay đó là tài sản thuộc quyền sở hữu công 

cộng.  

- Nghĩ rằng tài vật đó đã có người cho mình rồi. 

- Do nhầm lẫn, tưởng đâu rằng tài vật đó là của mình.  

- Khi lấy, nghĩ rằng mình chỉ mượn dùng tạm rồi sẽ trả lại sau. 
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- Tin rằng, đó là đồ phế thải, không còn ai muốn dùng đến nữa. 

- Với tâm lân mẫn, vì lợi ích hữu tình, tận dụng trí lực của mình, sẵn sàng 

đoạt lại tài vật từ tay kẻ cướp để hoàn trả lại cho người bị mất của. 

 

Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đã ghi lại lời Phật dạy Long vương mười 

công đức khi xa lìa sự trộm cắp: 

 

1. Giàu có. Tài sản không bị vua, giặc giả, nạn nước, lửa, hay con hư phá diệt. 

2. Được nhiều người quý mến. 

3. Không bị người dối gạt. 

4. Mười phương khen ngợi. 

5. Tài sản không bị tổn hại. 

6. Tiếng tốt đồn xa. 

7. Ở giữa đại chúng không sợ hãi. 

8. Của cải, tánh mạng, sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 

9. Thường sẵn lòng bố thí. 

10. Khi mạng chung, được sanh lên cõi trời. Nếu hồi hướng Vô thượng Chánh 

đẳng Chánh giác thành Phật, được chứng trí thanh tịnh Đại bồ-đề. 

 

Kinh Lăng Nghiêm cũng ghi lại lời đức Phật dạy Tôn giả A Nan về tác hại của sự 
trộm cắp: "A-Nan! Hựu phục thế giới Lục-đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thâu, tắc 
bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Nhữ tu Tam-muội, bổn xuất trần lao, thâu tâm bất 
trừ, trần bất khả xuất. Túng hữu đa trí, Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn thâu, 
tất lạc Tà-đạo - thượng phẩm tinh linh; trung phẩm yêu mị; hạ phẩm tà nhân, 
chư mị sở trước" (A-Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới 
mà tâm không trộm cắp thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông 
tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm trộm cắp 
thì chẳng thể ra khỏi trần-lao. Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng 
dứt trừ trộm cắp, tất sẽ lạc vào Tà-đạo - thượng phẩm thì làm tinh-linh, trung 
phẩm thì làm yêu mị, hạ phẩm thì làm tà-nhân, bị chúng mị ám nhập). 

Trở lại với hành vi trộm cắp qua 6 hình thức như đã phân tích nêu trên, mới thấy 
rằng sự trộm cắp thật là nhỏ nhiệm, vi tế, không phải lúc nào cũng có thể nhận 
diện được nó một cách dễ dàng. Chính vì thế, hành giả Tại gia Bồ-tát giới phải 
cần để tâm phòng hộ hết sức cẩn thận thì mới hy vọng giữ được giới thể thanh 
tịnh mà không bị ô nhiễm. 

Nói cho cùng, hễ chưa đoạn được lòng tham là còn trộm cắp. Và chính vì “Lòng 
tham không đáy” cho nên sự trộm cắp cũng không có điểm dừng. Người xưa 
thường nói: “Bần cùng sinh đạo tặc” (Nghèo khó sinh trộm cướp). Nhưng thực 
tế đã cho thấy rằng, do bởi lòng tham không đáy mà đạo tặc không phải chỉ có 
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ở những kẻ bần cùng. Đạo tặc có mặt ở khắp mọi nơi, trong đủ mọi hạng người, 
kể cả ở những người ở địa vị cao sang, có thế lực lớn, tiền muôn bạc vạn. Hễ khi 
nào trong lòng người còn có sự ích kỷ, tư lợi, còn tham lam, chưa biết tri túc, 
thiểu dục, thiếu sự tự trọng, chưa biết xấu hổ, là còn trộm cắp. Cái hại của việc 
trộm cắp, trước mắt là đánh mất nhân phẩm, tư cách của mình, thứ đến là tạo 
nghiệp nhân xấu để phải sa vào đường ác đạo. Đó là lý do hành giả Bồ-tát cần 
nên tâm niệm “An bần thủ đạo, Duy tuệ thị nghiệp” để diệt trừ tâm tham lam, 
trộm cắp. 

Giữ giới không trộm cắp có đầy đủ tính chất Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát: Biết tôn 
trọng quyền tư hữu của người khác, nguyện không trộm cắp bất cứ thứ gì không 
phải là của mình, là Nhiếp luật nghi giới; học hạnh nhân từ, mở rộng lòng thương 
sẵn sàng bố thí, chia xẻ thời giờ, tài vật của mình cho những người bất hạnh 
xung quanh là Nhiếp thiện pháp giới; tìm cách ngăn chận, không để cho người 
khác làm giàu một cách bất chính trên sự khổ đau của người khác, đồng thời 
khuyến hóa mọi người xa lìa sự trộm cắp, là Nhiếp chúng sanh giới. 

Ngược lại, nếu đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới rồi mà còn trộm cắp tức 
là đã hủy phạm Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát: Lẽ ra phải trừ bỏ lòng tham, đằng 
nầy lại còn đi trộm cắp của người, là phạm Nhiếp luật nghi giới; cần phải mở 
rộng lòng thương, bố thí để cứu khổ cho chúng sanh, mà không bố thí lại đi 
chiếm đoạt của người, là phạm Nhiếp thiện pháp giới; cần phải khuyến hóa chúng 
sanh xa lìa ác hạnh, mà không làm gì để nhiếp hóa, là phạm Nhiếp chúng sanh 
giới. 

Tại gia Bồ-tát tu tập thiện nghiệp, muốn giữ giới không trộm cắp, cần phải y cứ 

vào 3 môn Tam vô lậu học giới, định, huệ để nương theo đó thứ lớp tu tập. Trước 

tiên, phải y theo giới luật Bồ-tát mà mình đã phát nguyện thụ trì, phải thường 

xuyên đọc tụng, quán chiếu để luôn luôn tâm niệm, nhớ nghĩ mà thực hành, đình 

chỉ tất cả mọi tư tưởng, hành vi liên quan đến sự trộm cắp: Thân, không tự mình 

trộm cắp; khẩu, không ra lịnh, khuyên bảo, chỉ bày hay huấn luyện cho người 

khác trộm cắp; biết tôn trọng quyền tư hữu của người khác và nguyện không lấy 

làm tư hữu bất cứ thứ gì không phải của mình. “Ở đời tánh nết thật thà, đi đâu 

cũng được người ta nể vì”. Không những chấm dứt hành vi trộm cắp, hành giả 

Tại gia Bồ-tát giới còn nên lập nguyện học hạnh nhân từ, biết chia xẻ thời giờ, 

năng lực, tài vật của mình với những người kém may mắn xung quanh. Thêm 

vào đó, hành giả Bồ-tát giới còn phải nên ra tay ngăn chận, không để cho kẻ 

khác làm giàu bằng cách trộm cắp. Thứ đến là phải tinh tấn tu tập thiền định, 

biết nên phòng hộ, thu nhiếp tâm ý, tri túc thiểu dục, không để trong tâm nổi lên 

ý tưởng tham muốn, chiếm đoạt. Nên luôn có ý thức rằng: “Của phi nghĩa có 

giàu đâu, ở cho ngay thật giàu sau mới bền”, trong ca dao đã khuyên như vậy. 

Sau cùng, là tu tập trí tuệ để có nhận thức đúng đắn về những khổ đau do sự 
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trộm cắp và bất công xã hội gây ra để biết sống “an bần lạc đạo”, dần dần gạn 

lọc những chủng tử tham lam, từ bỏ những tập khí chiếm hữu, đoạn trừ những 

thói quen trộm cắp đã huân tập từ trước đến giờ.   

 

 

3. ĐẠI VỌNG NGỮ GIỚI ĐỆ TAM: Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc giới tuy vị 

thân mạng bất đắc hư thuyết ngã đắc bất tịnh quán(14), chí A na hàm, 

nhược phá thị giới thị nhân tức thất Ưu-bà-tắc giới. Thị nhân thượng 

bất năng đắc Noãn pháp huống Tu đà hoàn chí A na hàm. Thị danh 

Phá giới Ưu-bà-tắc, Xú Ưu-bà-tắc, Chiên đà la Ưu-bà-tắc, Cấu Ưu-bà-

tắc, Kết Ưu-bà-tắc. Thị danh Tam Trọng. 

 

GIỚI THỨ BA, ĐẠI VỌNG NGỮ: Thiện nam tử! Người đã thọ giới Tại 

gia Bồ-tát rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng cũng không được 

nói dối: "Tôi đã chứng được pháp quán bất tịnh…", hoặc: "Tôi đã 

chứng được thánh quả A na hàm…" Nếu phạm giới nầy, người ấy sẽ 

lập tức mất giới Tại gia Bồ-tát; trong đời hiện tại, người ấy không thể 

chứng được Noãn pháp huống chi là thánh quả Tu đà hoàn đến A na 

hàm. Kẻ ấy là Bồ-tát phá giới, Bồ-tát xấu xa, Bồ-tát hạ tiện, Bồ-tát ô 

uế, Bồ-tát bị phiền não trói buộc. Đấy là giới trọng thứ ba.  

 

The Third Major Precept, The Precept against Major False Speech: 
In accordance with the Upasaka/Upasika Precepts, even for the sake 
of sustaining our own body or life, we should not falsely proclaim, “I 
have perfected the contemplation of impurity, up to and including 
the fruition of Anagamin.” When this Precept is breached, the 
violator thereupon loses this Upasaka/Upasika Precept. Such a 
person cannot even attain the Dharma of the Level of Heat, much 
less the fruition of Shrotaapanna, up to and including the fruition of 
Anagamin. Such a person is called a Precept-breaking 
Upasaka/Upasika, a despicable Upasaka/ Upasika, an outcast, a 
defiled Upasaka/Upasika, and an Upasaka/Upasika in bondage. This 
is the Third Major Precept. 
 

Theo nghĩa Hán-Việt, “Vọng” 妄 nghĩa là xằng bậy, bất chính, sai trái, giả dối, 

bịa đặt, không ngay thẳng, không đúng với sự thật; “Ngữ” 語 là câu văn hay 

lời nói dùng để truyền đạt tin tức, tư tưởng. Vọng ngữ là lời nói dối, lời bất 

chính, lời nói không có căn cứ, không khế hợp với những gì đã xảy ra, không 

đúng với sự thật.  
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Câu chữ Hán bên trên còn có chữ “Bất đắc hư thuyết: 不得虛說 . “Hư” là dối 

trá, hão huyền, rỗng không, giả dối, không có thật, không thiết thực. Trong 

phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa có câu: “Nhữ đẳng đương tín Phật chi sở 

thuyết, ngôn bất hư vọng” (Mọi người hãy nên tin những gì mà Phật đã thuyết, 

lời nói đó không phải là giả dối, bịa đặt); “thuyết” 說 là nói, giải thích, đàm 

luận, giảng giải. “Bất đắc hư thuyết” nghĩa là không được nói những lời dối trá, 

bịa đặt, không có thật, không thực dụng, không đúng với sự thật. Ở đây, chữ 

“hư thuyết” và chữ “vọng ngữ” có nghĩa giống nhau. 

 

Người hay nói lời vọng ngữ là người tự biết rõ rằng những điều mình nói là 

không thật, nhưng vì mục đích mong cầu danh dự hay lợi dưỡng nên tự nói 

những điều ấy ra. Trong sách Đại Trí Độ Luận có viết rằng: “Người vọng ngữ 

trước tiên là tự dối gạt mình, rồi sau mới dối gạt người. Cho thực là hư, cho hư 

là thực. Hư thực điên đảo thì không thể nào lãnh thọ thiện pháp, như cái bình 

úp, nước không chảy vào được. Người nói vọng ngữ tâm không biết hổ thẹn, 

đóng bít con đường nhân thiên và cửa ngõ đi đến Niết Bàn. Quán biết tội lỗi 

này rồi, thế nên đừng nói vọng ngữ”. 

 

Khi nói đến tội vọng ngữ, thường ai cũng nghĩ rằng, đó là lời nói dối phát ra từ 

cửa miệng, tức khẩu vọng ngữ. Thật ra, tội vọng ngữ không những chỉ có lời 

nói dối phát ra từ miệng, mà còn từ hành động và tâm ý nữa. Chẳng hạn như 

khi có người hỏi rằng: Ông là người ăn chay trường phải không? Tuy không 

phải là người ăn chay trường, nhưng khi nghe hỏi như vậy thì im lặng hoặc gật 

đầu, khiến cho người đặt câu hỏi hiểu lầm rằng mình là người đang giữ giới 

trường trai. Hoặc là khi ngồi giữa Đại chúng, có người hỏi: Đạo hữu là người 

giữ giới thanh tịnh, thân tâm lúc nào cũng an trú trong thiền định phải không? 

Thay vì trả lời thì mình lại yên lặng thừa nhận, để chứng tỏ mình là người thanh 

tịnh. Rõ ràng, những sự lừa dối không bằng lời nói, mà thể hiện qua thân tướng 

một cách lập lờ, thiếu thành thật như vậy đều được xem là thân vọng ngữ, tâm 

vọng ngữ. 

 

Về tội vọng ngữ, có 4 hình thức sau đây: 

 

1. Vọng ngôn 妄言, cũng gọi là “ngoa ngôn” 訛言. “Vọng” 妄 là bất chính, tùy 

tiện, luông tuồng, ngông cuồng, xằng bậy, ẩu tả; “ngôn” 言 là lời nói, đàm 

luận, bàn bạc. Vọng ngôn là lời nói bất chính, tùy tiện, luông tuồng, nói dối, 

nói sai, nói những lời bịa đặt, không có căn cứ, không chính xác, không khế 

hợp với những gì đã xảy ra, không tôn trọng sự thật, nhằm dối gạt, phỉnh 
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phờ người khác để cầu danh dự hay lợi dưỡng. Ngạn ngữ phương tây cũng 

có câu nói để chê trách sự vọng ngôn qua câu nói: “Một nửa ổ bánh mì là 

bánh mì, nhưng một nửa sự thật là dối trá”. 

 

2. Ỷ ngữ 綺語: Lời nói hý luận vô bổ, lời nói ba hoa, thêu dệt, phù phiếm, dơ 

bẩn, nhảm nhí không có lợi ích; những lời ong bướm, hoa nguyệt bất chính, 

để dụ dỗ mê hoặc người khác. 

 

3. Lưỡng thiệt 兩舌: Lời nói hai lưỡi, đâm thọc, nhằm gây hiềm khích, thù oán, 

lũng đoạn, phân hóa, chia rẽ. 

 

4. Ác khẩu 惡口: Cũng gọi là Ác ngữ, là lời nói thô lỗ cộc cằn, chửi mắng thô 

tục, những lời nguyền rủa ác độc, lời nói làm hại người khác, những lời cay 

đắng độc địa, sắc bén như gươm đao khiến cho người nghe phải tủi nhục, 

đau đớn. Những lời nói bất chính, có ý chê bai, hủy báng hay khinh mạn 

đối với Tam Bảo cũng được xem là lời ác ngữ. 

 

Muốn kết thành tội vọng ngữ (Tiểu vọng ngữ) phải có đầy đủ bốn điều kiện: nhân, 

duyên, pháp, nghiệp. 

1. Nhân vọng ngữ: Do chủng tử tham lam, sân nhuế, si mê, kiêu mạn đã 

huân tập trong tâm từ trước, nay vì danh lợi nên khởi lên, nói ra thành 

lời nhằm mục đích dối gạt người khác để mong cầu danh dự hay lợi 

dưỡng. 

 

2. Duyên vọng ngữ: Khi lời vọng ngữ thốt ra từ miệng, có người đang nghe. 

Người nghe mình nói phải là người, chứ không phải súc sanh... Người 

đó trí óc đang còn minh mẫn, có thể nghe và hiểu được những gì mình 

nói. 

 

3. Pháp vọng ngữ: Dùng cách thức, phương pháp, sức biện tài, đa văn 

quảng học, khoa trương, đóng kịch, thể hiện oai nghi… Kể cả dùng tay 

chân để ra dấu, gật đầu, hay im lặng thừa nhận (chẳng hạn như khi có 

người hỏi mình: Bằng lòng chứ ạ? Có đúng không? Đồng ý chứ? Đã 

chứng hay chưa?...) hoặc viết thành câu thành chữ, khiến cho người 

nghe, người đọc tin vào những điều mà mình đang nói hay mình muốn 

truyền đạt. 
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4. Nghiệp vọng ngữ: Khi cả 3 điều trên được xúc tiến, biến ra hiện hành, 

thì liền kết thành nghiệp vọng ngữ.  

 

Khi xét tội vọng ngữ, cần nên phân biệt: Theo Tứ phần luật, tội vọng ngữ (nói dối 

nhằm để đánh lừa người khác) chỉ được xem là tội Ba-dật-đề (Đơn đọa), thuật 

ngữ gọi là Tiểu vọng ngữ. Đây chỉ là tội khinh cấu. Nếu vi phạm tội nầy, hành giả 

có thể sám hối để phục hồi giới thể. Còn trong trọng giới thứ 3 của Tại gia Bồ-tát 

nầy, là nhấn mạnh đến tội Đại vọng ngữ 大妄語. Đại vọng ngữ là lời nói dối lớn 

lao: Chưa chứng đắc pháp quán Bất tịnh, chưa chứng quả A-na-hàm mà tuyên bố 

là mình đã chứng đắc; chưa tỏ ngộ mà bảo với người khác rằng mình đã tỏ ngộ, 

chưa đắc đạo mà tuyên bố rằng mình đã đắc đạo, chưa chứng Bồ-đề mà nói rằng 

mình đã tu chứng Bồ-đề, hoặc đi kể cho người nghe là mình sở đắc năng lực to 

lớn, hay đã chứng đắc thiền định, có được thần thông, nhằm mục đích để cầu lợi 

dưỡng hay để khiến cho người khác phải cung kính lễ bái, cúng dường. Thậm chí 

mình còn là phàm phu, sự học còn nông cạn, kiến giải còn hẹp hòi, phiền não vẫn 

còn đó, mà khởi tâm kiêu mạn đem so sánh với sự thành tựu của bậc Thánh giả. 

Đây là tội Ba-la-di, tức phạm căn bản trọng tội. Trong giới luật của Phật, sự phạm 

giới như vậy gọi là Tăng thượng mạn. Một khi đã phát nguyện thụ trì, cho dù phải 

chịu nhiều thiệt thòi, mất mát hay bị kết tội, hành giả Bồ-tát giới phải nên luôn 

thành thật với chính mình, chỉ nói những lời chân chánh và thật sự cần thiết, chứ 

không thể vì danh lợi mà tùy tiện nói lời khoa trương, Đại vọng ngữ. Thậm chí, 

cho dù thật sự là ta đã đạt được một số thành quả nhất định trong tu tập, cũng 

đâu nhất thiết cần phải đi kể ra cho người khác biết. Bởi thế, bậc Cổ Đức đã dạy 

rằng: “Hữu đạo vô đạo tự kỷ tri chi” (Chứng hay chưa chứng, tự mình biết lấy). 

Cứ suy nghiệm để mà thấy rằng, một khi đã nói ra một lời lường gạt, thiếu thành 

thật, thì cần phải bịa thêm cả trăm điều dối trá nhằm che dấu, biện hộ để cho 

người ta tin. Chính vì vậy mà trong luật, đức Phật đã dạy: “Thà hy sinh thân mạng 

chứ không nên phạm giới Đại vọng ngữ ”. 

Như đã nói trên đây, nói lời vọng ngữ, dối gạt nhằm để đánh lừa người khác chỉ 

được xem là phạm Ba-dật-đề tức Tiểu vọng ngữ. Đây chỉ là tội khinh cấu. Nếu vi 

phạm tội nầy, hành giả có thể sám hối để phục hồi giới thể, mà không bị mất giới 

Tại gia Bồ-tát. Còn nếu phạm giới Đại vọng ngữ, thì xem như phạm trọng giới, giới 

thể bị ô nhiễm không thể phục hồi được. 

Muốn kết thành tội Đại vọng ngữ, trước tiên phải đúng là Tại gia Bồ-tát như pháp, 

tức đó phải là người đang thụ trì giới Tại gia Bồ-tát, chứ chưa xả giới. Còn nếu là 

người chưa phát nguyện thụ trì giới Tại gia Bồ-tát hoặc là đã thụ trì giới Tại gia 

Bồ-tát nhưng nay đã xả giới đó rồi, thì cho dù họ có ăn nói phóng túng, tăng 
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thượng mạn đến như thế nào chăng nữa cũng không phạm tội Đại vọng ngữ, vì 

có còn giữ giới đó nữa đâu mà gọi là phạm. Ngoài ra, còn có thêm 9 duyên hay 9 

yếu tố sau đây để kết thành phạm trọng: 

1. Đối tượng nghe mình nói phải là người. 

2. Tưởng đối phương là người. 

3. Cảnh giới đó là không thật. 

4. Tự tâm biết rõ cảnh giới đó là không thật. 

5. Có tác ý, nghĩa là trong tâm cố ý phỉnh gạt, lừa dối rõ ràng. 

6. Trình bày những điều dối trá, không có thật đó ra. 

7. Tự xác định là mình đã chứng được cảnh giới đó. 

8. Lời nói rõ ràng. 

9. Người nghe hiểu được những gì mình nói. 

 

Đành rằng, đối với giới Đại vọng ngữ, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát tuyệt đối là 

phải nên tránh. Nhưng ngay cả những lời nói được xem là Tiểu vọng ngữ, lời nói 

có tánh cách hư vọng, dối gạt để mà chơi, những lời hý luận phù phiếm, đàm 

thuyết vô bổ “ba hoa chích choè” cũng không nên tùy tiện, bạ đâu nói đó. Trong 

kinh Giáo Giới La-Hầu-La, Trung Bộ Kinh II (tương đương kinh La-Hầu-La, Trung 

A Hàm II, Tuệ Sỹ dịch và chú) có ghi lại đoạn kinh Phật dạy tôn giả La-Hầu-La về 

sự trung thực: “Với người nói dối mà không biết hổ thẹn, Như Lai tuyên bố không 

có điều tội lỗi, xấu xa nào mà người đó không làm. Do đó, La-hầu-la, con phải cố 

gắng lập tâm quyết định: Dù trong lúc chơi đùa, con cũng không được nói dối”.   

Thậm chí, khi bị người khác phỉ báng hay nói lời thô lỗ cộc cằn, chửi mắng độc địa 

cũng không nhất thiết cần phải đáp trả. Vì đối đáp lại là tự hạ thấp nhân phẩm, tư 

cách của mình xuống ngang hàng với họ, và ngay khi khởi niệm sân hận, thốt ra 

thành lời để đối đáp, thì tâm của mình cũng đã bị ô nhiễm mất rồi. Giả dụ như khi 

đi đường, bị một con chó chạy theo sủa hay đuổi cắn, mình cũng phải dừng chân 

để sủa lại hay quay lại cắn nó một miếng hay sao. Như vậy để thấy rằng, việc “ăn 

miếng trả miếng” là điều tuyệt đối không nên làm đối với người có trí và hiểu đạo.  

Thêm vào đó, còn phải nói năng chừng mực, đúng lúc, đúng chỗ. Nói đến điểm 

nầy, trong sách Luận Ngữ, có ghi lại lời dạy của đức Khổng Tử như sau: “Khả dữ 

ngôn nhi bất dữ chi ngôn, thất nhân; Bất khả dữ ngôn nhi dữ chi ngôn, thất 

ngôn. Trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn ” (Lúc đáng nói mà không nói, thì 

mất người; lúc không đáng nói mà nói, thì mất lời. Người có trí không để mất 

người, cũng không để phí lời). Cổ nhân cũng đã để lại lời khuyên: “Nhất ngôn 

nhi khả dĩ hưng bang, nhất ngôn nhi khả dĩ táng bang” (Một lời có thể làm cho 
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đất nước hưng thạnh, một lời cũng có thể khiến cho đất nước suy vong). Do đó 

mỗi khi phát biểu ra điều gì cần phải nên thận trọng. 

Trong kho tàng những mẩu chuyện ngụ ngôn ở nước ta cũng có câu chuyện 

khuyên người nên ăn nói cho phải thời, đúng lúc đúng chỗ. Chuyện kể, ngày nọ 

chuột gặp cóc đang đi dạo bên bờ ao. Chuột ân cần mời cóc đến thăm nhà mình 

ở trên ngọn cây cau. Cóc vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng đây là một chuyến du lịch 

lý thú và là dịp để mình mở mang kiến thức. Ngặt nỗi, cóc mập mạp, nặng nề và 

không có khả năng leo trèo nên không thể đến thăm nhà chuột được. Chuột bèn 

nghĩ ra một kế: Không sao, anh cứ ngậm đuôi tôi để tôi kéo lên, nhưng tuyệt đối 

phải nhớ ngậm đuôi tôi cho thật chặt đấy nhé. Chỉ khi nào đã vào hẳn trong nhà 

tôi xong, anh mới nhả đuôi tôi ra, chừng đó chúng ta tha hồ chuyện trò và đánh 

chén. Cóc nghe nói yên tâm, nhận lời ngậm lấy đuôi chuột, để chuột kéo lên 

ngọn cây cau. Khi vừa mới đến trước ngưỡng cửa nhà chuột, các chú chuột con 

chạy ra vòng tay tíu tít vái chào bác cóc. Cóc thấy vậy, định mở miệng khen 

“Chà, các cháu ngoan quá”. Vừa mới há miệng, cóc liền rơi từ trên ngọn cau 

xuống đất, trật cả xương sống. Từ đó, cóc chỉ ngồi chứ không còn đi đứng được 

bình thường như trước, và mỗi khi trời mưa thì thấy mình đau ê ẩm phải cất 

tiếng than thở hoài. Rõ ràng, chỉ vì mở miệng nói, cho dù là việc đúng đi chăng 

nữa, nhưng không đúng lúc, vẫn đưa đến tai họa khó lường. 

Cũng có những trường hợp, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát nói lời thiếu thành 

thật, mà không bị xem là phạm giới vọng ngữ: 

- Vì phải dùng phương tiện quyền xảo nói lời vọng ngữ nhằm cứu lấy mạng 

sống cho chúng sanh hữu tình. Ví như có người đi bắt trộm chó, bị cả 

xóm giận dữ cầm dao đuổi theo đòi giết. Hỏi mình có thấy kẻ bắt trộm 

chó vừa chạy ngang qua đây không? Cho dù mình biết chỗ kẻ ấy đang ẩn 

nấp, nhưng trả lời là không biết rồi chỉ sang hướng khác để cứu mạng 

cho kẻ đó. Sự nói dối như vậy không phải để cầu lợi dưỡng, mà chỉ vì 

ứng dụng phương tiện để cứu lấy mạng sống của một con người. Trong 

trường hợp đó, người nói dối chẳng những không phạm giới, mà còn 

được thêm công đức. 

 

- Không bởi tâm ố nhiễm mà chỉ vì mục đích lợi tha nhằm nhiếp hóa, cứu 

độ người khác. 

 

- Nói chơi, nói giỡn, nói đùa, chứ không nhằm để dối gạt ai. 
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Nói đến cái hại của tội vọng ngữ, trong phẩm Thọ giới, kinh Ưu-bà-tắc giới, Phật 

đã dạy rằng: “Nếu người hay nói dối, thì hiện tiền người ấy có lời nói hung tợn, 

sắc diện xấu xí, lời nói ra tuy là sự thật mà vẫn không ai tin, mọi người đều chán 

ghét không muốn thấy, ấy là quả báo trong hiện tại. Khi bỏ thân nầy rồi, sinh vào 

địa ngục chịu nhiều khổ sở đói khát, khổ não, ấy là quả báo tương lai; nếu được 

thân người, môi miệng không hoàn chỉnh, có nói ra dù là chân thật người vẫn 

không tin, người thấy không ưa, dù nói đúng chánh lý vẫn không ai thích nghe; vì 

thế lực nhân duyên của người ác ấy ảnh hưởng đến cảnh vật, tất cả sự sinh sống 

đều giảm thiểu”. 

Về giới Đại vọng ngữ, trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã có thuyết rằng: "A-Nan! 

Như thị thế giới Lục-đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm vô sát đạo dâm, tam hạnh 

dĩ viên, nhược Đại vọng ngữ, tức Tam-ma-địa bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến 

ma, thất Như Lai chủng. Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn chứng, hoặc cầu thế 

gian tôn thắng đệ nhất, vị tiền nhân ngôn: Ngã kim dĩ đắc Tu-đà-hoàn quả, Tư-

đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, Bích-chi Phật thừa, Thập-địa, Ðịa tiền 

chư vị Bồ-tát, cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cúng dường. Thị Nhất-điên-ca, tiêu diệt Phật 

chủng, như nhân dĩ đao, đoạn Ða-la mộc, Phật ký thị nhân, vĩnh vẫn thiện căn, vô 

phục tri kiến, trầm Tam Khổ hải, bất thành Tam-muội. 

Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ-tát cập A-la-hán, ứng thân sanh bỉ Mạt Pháp chi 
trung, tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyển. Hoặc tác Sa-môn, bạch-y cư-
sĩ, nhân, vương, tể-quan, đồng nam, đồng nữ, như thị nãi chí dâm nữ, quả phụ, 
gian, thâu, đồ, phán, dữ kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa, linh kỳ thân tâm nhập 
Tam-ma-địa. Chung bất tự ngôn: 'Ngã chân Bồ-tát, chân A-la-hán,' tiết Phật mật 
nhân, khinh ngôn vị học; duy trừ mạng chung, âm hữu di phủ. Vân hà thị nhân 
hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng ngữ?".  

(A Nan! Lục đạo chúng sanh trong thế giới, tuy thân và tâm không sát sanh, 
không trộm cắp, không dâm dục, ba hạnh ấy đều đã viên mãn, nhưng nếu còn 
Đại vọng ngữ thì phần Tam-ma-địa chẳng được thanh tịnh, trở thành ma ái-kiến, 
làm mất chủng tử Như-Lai. Chưa đắc quả nói đã đắc, chưa chứng ngộ nói đã 
chứng; như bảo người khác rằng: “Nay tôi đã được quả Tu đà hoàn, quả Tư đà 
hàm, quả A na hàm, quả A la hán, Bích Chi Phật, cho đến Bồ Tát Thập Địa”; 
hoặc vì cầu sự thù thắng bậc nhất nơi thế gian, hoặc vì tham sự cúng dường, 
bảo họ lễ sám. Bọn Nhất xiển đề này tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao 
chặt cây Đa-la (giống cây này hễ gãy thì chẳng thể nẩy mầm được nữa), Phật 
thọ ký người ấy mất hẳn thiện căn, chẳng có Chánh kiến, chìm đắm trong Tam 
ác đạo, chẳng thể thành tựu Chánh định. 

Ta phó chúc các Bồ Tát và A La Hán, sau khi Ta diệt độ, nên ứng thân trong thời 
mạt pháp, hiện đủ thứ hình tướng, cứu độ chúng sanh bị luân chuyển. Hoặc làm 
Sa môn, Bạch y cư sĩ, vua, chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến 
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người dâm nữ, quả phụ, kẻ gian dối, trộm cắp, đồ tể v.v… cộng sự với họ, khen 
ngợi Phật thừa, khiến thân tâm họ được vào Tam ma địa. Trọn chẳng tự nói ta là 
Chân Bồ-tát, Chân A La Hán, tiết lộ mật nhân của Phật để khinh kẻ hậu học, chỉ 
trừ lúc lâm chung cần có di ngôn âm thầm cho người nối pháp mà thôi. Thế sao 
người ấy lại mê hoặc chúng sanh, tự tạo thành tội Đại vọng ngữ như vậy!). 

Đức Phật còn dạy thêm rằng: "Thị cố A-Nan, nhược bất đoạn kỳ đại vọng ngữ 

giả, như khắc nhân phẩn vi chiên đàn hình, dục cầu hương khí, vô hữu thị xứ. 

Ngã giáo Tỳ-khưu, trực tâm đạo tràng; ư tứ oai nghi, nhất thiết hành trung 

thượng vô hư giả, vân hà tự xưng đắc Thượng-nhân Pháp? Tỷ như cùng nhân 

vọng hiệu đế vương, tự thủ tru diệt; huống phục Pháp-vương, như hà vọng 

thiết? Nhân địa bất chân, quả chiêu hu khúc, cầu Phật Bồ-đề, như phệ tế nhân, 

dục thùy thành tựu" (Bởi vậy A Nan! Nếu chẳng dứt Đại vọng ngữ, giống như lấy 

phẩn người mà khắc hình cây Chiên Đàn, muốn được mùi thơm thì đó là điều 

không thể có được. Ta dạy chư Tỳ-khưu lấy tâm ngay thẳng làm đạo tràng, đối 

với bốn oai nghi và tất cả các hạnh còn không được giả dối, thì sao lại tự xưng là 

mình đã đắc Thượng-nhân Pháp. Ví như kẻ cùng-đinh lại đi mạo xưng danh hiệu 

của bậc đế-vương là tự mình chuốc lấy tội chết, huống hồ là danh vị Pháp-

vương, sao dám trộm lấy? Nhân địa đã chẳng chân thật tất phải chiêu cảm cái 

quả báo tà vạy, dầu có muốn cầu đạo Bồ-đề của Phật, thì cũng giống như người 

tự cắn rốn, há có ai mà thành tựu được?). 

Giới Đại vọng ngữ có đầy đủ tính chất Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát. Tại gia Bồ-tát 

tu tập thiện nghiệp, muốn giữ giới Đại vọng ngữ cần phải y cứ vào 3 môn Tam vô 

lậu học giới, định, huệ để nương theo đó thứ lớp tu tập. Trước tiên, phải y theo 

giới luật Bồ-tát mà mình đã phát nguyện thụ trì, phải thường xuyên đọc tụng, 

quán chiếu để luôn luôn tâm niệm, nhớ nghĩ mà thực hành, giữ gìn chánh ngữ để 

có sự thận trọng trong lời nói, không khoa ngôn loạn ngữ, chỉ nói lời chân thật 

dựa trên những hiểu biết chân chánh đúng với sự thật, không nói lời hư vọng, xảo 

trá. Đây chính là Nhiếp luật nghi giới của Bồ-tát. Thêm vào đó, nên biết rằng lời 

nói như bát nước đầy, đã đổ ra rồi không hốt lại được. Người xưa có nói: Vành 

môi của con người cong như cánh cung, tâm ý xem như dây cung, còn âm thanh 

của lời nói ví như mũi tên, phải nên hết sức cẩn thận không được bắn bậy bạ một 

cách bừa bãi, khinh xuất; một khi đã bắn vào lỗ tai người nghe rồi thì không còn 

có thể rút lại được. Lại nữa, người xưa cũng đã căn dặn, nên uốn lưỡi 7 lần trước 

khi nói. Xem ra, điều nầy quả là khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu có thể uốn lưỡi 

được 2 lần trước khi nói, chắc chắn lời nói của mình sẽ hay gấp đôi. Phải nên biết, 

lời nói có thể giết người, lời nói có thể đưa đến sự đổ vỡ, bất hòa, gây ra sự chia 

rẽ, thù hận, tạo nên sự bất an, khổ đau cho người khác. Hành giả Tại gia Bồ-tát 

nguyện học hạnh lắng nghe để tạo nên sự cảm thông, chia sẻ, không phê bình, 



126 
 

không lên án, chỉ nói những lời ái ngữ, đúng lúc, đúng chỗ, với mục đích xây dựng 

nhằm tạo dựng an vui, hy vọng, hiểu biết và hòa giải, để mang lại chánh ngữ, 

chánh kiến cho mình và cho người khác. Đây chính là ý nghĩa của Nhiếp thiện 

pháp giới và Nhiếp chúng sanh giới trong giới luật của Tại gia Bồ-tát giới vậy. 

  

 

4. TÀ DÂM GIỚI ĐỆ TỨ: Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc giới tuy vị thân mạng bất 

đắc tà dâm. Nhược phá thị giới thị nhân tức thất Ưu-bà-tắc giới. Thị nhân 

thượng bất đắc Noãn pháp huống Tu đà hoàn chí A na hàm.Thị danh Phá 

giới Ưu-bà-tắc, Xú Ưu-bà-tắc, Chiên đà la Ưu-bà-tắc, Cấu Ưu-bà-tắc, Kết 

Ưu-bà-tắc. Thị danh Tứ Trọng. 

 

GIỚI THỨ TƯ, TÀ DÂM: Thiện nam tử! Người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát 

rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng cũng không được tà dâm. Nếu 

phạm giới nầy, người ấy sẽ lập tức mất giới Tại gia Bồ-tát; trong đời hiện 

tại, người ấy không thể chứng được Noãn pháp huống chi là thánh quả 

Tu đà hoàn đến A na hàm. Kẻ ấy là Bồ-tát phá giới, Bồ-tát xấu xa, Bồ-tát 

hạ tiện, Bồ-tát ô uế, Bồ-tát bị phiền não trói buộc. Đấy là giới trọng thứ 

tư.  

 

The Fourth Major Precept, The Precept against Lustful Behavior: In 
accordance with the Upasaka/Upasika Precepts, even for the sake of 
sustaining our own body or life, we should not engage in lustful 
behavior. When this Precept is breached, the violator thereupon loses 
this Upasaka/Upasika Precept. Such a person cannot even attain the 
Dharma of the Level of Heat, much less the Fruition of Shrotaapanna, 
up to and including the Fruition of Anagamin. Such a person is called a 
Precept-breaking Upasaka/Upasika, a despicable Upasaka/ Upasika, an 
outcast, a defiled Upasaka/Upasika, and an Upasaka/Upasika in 
bondage. This is the Fourth Major Precept. 
 

Tà dâm là gì? Như thế nào bị xem là tà dâm? “Tà” 邪 là xằng bậy, xấu ác, bất 

chánh (như tà niệm, tà ý, tà tâm là ý niệm xấu ác, tâm ý không chân chánh), gian 

xảo, không ngay thẳng (như gian tà), luận lý, đường lối không chính đáng (như tà 

thuyết)… Trong Thiên Vi Chính, sách Luận Ngữ, có ghi lại lời dạy của đức Khổng 

Tử: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: Tư vô tà”诗三百,一言以蔽之，曰:“思

无邪”(Kinh thi có ba trăm thiên, một lời có thể thâu tóm được tất cả: Không nghĩ 

đến điều xằng bậy, xấu ác); “Dâm” 淫 chỉ cho sự giao hợp, quan hệ tính dục giữa 

người nam và người nữ (như mại dâm 賣淫 hành dâm 行淫 ); lòng ham muốn thú 
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vui xác thịt một cách quá độ (như chữ dâm dục 淫慾 ) hay chỉ cho sự lạm dụng 

quá độ (như chữ dâm dụng 淫用 lạm dụng quá sức), nhiều quá mức (như chữ 

dâm vũ 淫雨 mưa lâu, mưa dầm, mưa quá nhiều); sự bừa bãi, buông thả, lẳng lơ, 

phóng đãng (như chữ dâm đãng), người đàn bà sống phóng túng, buông thả, ham 

mê thú vui xác thịt (như chữ dâm phụ 淫婦); hoặc chỉ cho sự quan hệ tình dục 

một cách nhơ nhuốc, xấu xa (như chữ dâm ô 淫污), quan hệ dâm dục một cách 

bất chính, ăn nằm lung tung với nhiều người bất chấp dư luận hay quan hệ huyết 

thống (như chữ dâm loạn 淫亂), mê đắm dâm dục đến mức mất hết lý trí (như 

chữ cuồng dâm 狂淫), bỏ bê hết mọi việc, ham mê dâm dục vô độ không biết tiết 

chế (như chữ hoang dâm 荒淫), dùng sức mạnh để ép buộc người khác quan hệ 

tình dục (như chữ cưỡng dâm 強淫 , hiếp dâm 脅淫 ), trai gái tư thông lén lút ăn 

nằm với nhau (như chữ thông dâm 通淫)… 

Xin lưu ý trong chữ Hán, chữ “tà dâm” 邪淫 nói ở đây, là chữ “dâm” 淫 có bộ 

“thủy” 氺 để chỉ cho sự ham muốn, thèm khát sắc dục quá độ, hay để chỉ cho sự 

hành dâm phi pháp, phi đạo, phi thời, phi xứ, phi lý, phi lượng…; khác với chữ 

“dâm” 婬 có bộ “nữ” 女 chỉ để đề cập riêng đến sự dâm dục mà thôi. 

Trong các giới đàn truyền Tam quy, Ngũ giới, đến phần truyền giới thứ ba, giới tử 

thường chỉ được nghe giải thích một cách đại khái rằng: “Người Phật tử tại gia 

không được tà dâm, nghĩa là chỉ có một vợ một chồng, chứ không được sớm mận 

tối đào”. Chỉ thuyết đơn giản như vậy thôi. Thế thì trong trường hợp cả hai người 

đều còn độc thân và đồng ý quan hệ tình dục với nhau, thì có phạm giới tà dâm 

hay không? Và giới “Không được tà dâm” chỉ có chừng đó thôi, nghĩa là “không 

được sớm mận tối đào”, hay còn có gì khác nữa, trộm nghĩ cần phải cho tỏ tường. 

Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo thực hành. Người thọ giới, nếu không biết cho 

rõ ràng, không hiểu cho thấu đáo, tỏ tường những giới mình đã thọ, thì làm cách 

nào để có thể thực hành cho đúng được. 

Thêm vào đó, đối với người Phật tử còn đang sống tại gia, đây là giới rất khó trì  

nhưng lại dễ phạm. Tuy nhiên, hầu như rất ít khi được nghe các vị Giảng sư nói 

đến, hay nếu có thì cũng chỉ thuyết qua loa chứ không giảng trạch ra cho người thụ 

giới biết để mà thực hành, các bài soạn giảng, tài liệu tu học cũng thấy ít đề cập 

đến. 

Trước tiên, nên biết về Giới tà dâm 邪淫戒 là giới điều răn cấm hành vi dâm dục bất 

chính. Đây là một trong Năm giới căn bản, mà người tại gia sau khi quy y Tam Bảo 

cần phải thọ trì và nghiêm cẩn giữ gìn. Thuật ngữ trong giáo lý gọi sự tà dâm là Dục 

tà hạnh 慾邪行 chỉ cho lòng ham muốn sắc dục bất chính, hành vi quan hệ tình dục  
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một cách bừa bãi, xấu xa để thỏa mãn sự đòi hỏi, ham muốn về xác thịt; hay Bất 

tịnh hạnh 不淨行 bởi do lòng ham mê sắc dục làm ô nhiễm nội tâm, đưa đến hành vi 

xấu xa, tội lỗi, nên gọi đó là hạnh bất tịnh. Nên biết, đối với con người trong đời hiện 

tại, sự ham muốn xác thịt, ái ân dục lạc là nguồn gốc của mọi đau khổ, là cạm bẫy 

đưa đến biết bao hệ lụy, tai họa khôn lường. Còn đối với vị lai, dâm dục là nguyên 

nhân chính ràng buộc con người trong vòng sinh tử, là cội gốc của luân hồi. Bởi thế 

cho nên với tín đồ Phật giáo, việc sắc dục được đặc biệt chú trọng. Với người xuất 

gia là buộc phải sống cuộc đời phạm hạnh, không được dâm dục. Giới bất dâm là giới 

được lập nên đầu tiên trong Cụ túc giới của Tỳ-khưu. Sau 12 năm thành đạo, nhân 

trong giáo đoàn lúc bấy giờ có một vị Tỳ-khưu tên Na-đề-tử ở với vợ cũ của mình có 

con, mà đức Phật chế ra. Vì dâm dục là cội rễ của phiền não trói buộc, sinh tử luân 

hồi trong Tam giới, Lục đạo, cho nên đối với năm chúng xuất gia (Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 

ni, Sa di, Sa di ni và Thức xoa ma na), những gì liên quan đến nhục dục đều tuyệt 

đối cấm chỉ. Còn trong giới bản của Đại thừa Bồ Tát như Phạm Võng Bồ Tát Giới, Bồ 

Tát Anh Lạc Bản Nghiệp hay Bồ Tát Thiện Giới Kinh, cũng đều xếp giới nầy vào nhóm 

Tha thắng xứ hay Ba-la-di (Pàràjika, Tàu dịch là Khí, Tha thắng hay Ma thắng). Người 

xuất gia phạm vào giới nầy là “bất cộng trụ” (tức không còn được phép tham dự vào 

việc của Tăng). Trong Phật pháp gọi người như vậy là phi phạm hạnh, tức bản thân 

tự làm ô uế thể tánh của mình và làm nhơ bẩn tâm địa của người khác. Người như 

vậy không còn có thể tu tập chứng quả giác ngộ, giải thoát được nữa.  

Để nói về cái hại to lớn của sắc dục. Trong Chương 24, kinh Tứ Thập Nhị Chương đã 

chép lại lời Phật dạy rằng: Phật ngôn: “Ái dục mạc thậm ư sắc. Sắc chi vi dục, kì đại 

vô ngoại. Lại hữu nhất hĩ, nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng vi đạo giả 

hĩ “ (Phật dạy: Trong các thứ ái dục không có gì tai hại bằng sắc dục. Lòng ham 

muốn sắc dục to lớn không gì sánh bằng. May thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu 

có hai thứ giống như thế, thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được cả).  

Trong rất nhiều kinh điển khác, khi dạy chư đệ tử về cách thức tu tập, rèn luyện, để 

hoàn thiện nhân cách, thăng tiến trong sự tu tập, đức Phật cũng đều có khuyên nhắc 

rất cặn kẽ, tỉ mỉ về điều nầy. Như trong Kinh Pháp Cú, các Phẩm Không Phóng Dật, 

Phẩm Tham Ái, Phẩm Tỳ-khưu, Phẩm Bà La Môn, đức Phật đều đã có đề cập đến. 

   “Chớ sống đời phóng dật 

   Chớ say mê dục lạc 

   Không phóng dật, thiền định  

   Đạt được an lạc lớn”. 

                                                         (Kệ 27, Phẩm Không Phóng Dật, Kinh Pháp Cú) 
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Trong bài kệ trên đây, chữ “Phóng” 放 là phóng túng, luông tuồng, không biết tiết chế, 

giữ gìn; “dật” 逸 là buông thả, nhàn rỗi. Phóng dật 放逸 là sự tùy tiện, buông lung, phóng 

túng, buông thả theo sự đòi hỏi, ham muốn của bản năng mà không có gì gò bó, kiềm 

chế, giữ gìn. Theo luận Câu Xá, tâm sở phóng dật thuộc Đại phiền não địa pháp, tương 

ứng với tất cả các tâm ô nhiễm; còn theo luận Đại thừa Bách Pháp của Tông Duy Thức 

thì cho rằng tâm sở nầy là một trong 8 Đại tùy phiền não. Còn chữ “Dục lạc” 慾樂 là 

khoái lạc đối với sự dâm dục, say mê vui thích sự quan hệ tình dục. 

Đó là đối với người xuất gia. Còn đối với hai Chúng tại gia, khi đã thụ Ngũ giới (Cận sự 

giới), Thập thiện giới, Bát quan trai giới (Cận trụ giới), hay Tại gia Bồ-tát giới, cũng đều 

xem giới không được tà dâm là giới trọng, bởi vì nguyên nhân của mọi phiền não, hệ lụy,  

vất vả trong kiếp nhân sinh, dâm dục là nguyên nhân đứng đầu; mọi trói buộc, nguồn 

gốc của sinh tử luân hồi triền miên không dứt của chúng sanh trong lục đạo, dâm dục 

cũng chính là “chánh phạm” tai hại, độc địa và nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, bởi vì còn là 

người đương sống tại gia, phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, chưa thể thực hành pháp 

ly dục xuất thế được, cho nên đức Phật mới chế ra giới cho phép người tại gia được 

chánh dâm, nhưng không được tà dâm. 

Y cứ vào Kinh Thiện Sinh, Kinh Phạm Võng và bộ Thành Phật Chi Đạo của Luận sư Ấn 

Thuận, thì giới chánh dâm và giới tà dâm được thuyết minh như sau: 

Chánh dâm là hai người nam nữ khi đã trưởng thành, được sự chấp thuận của cha mẹ 

hay người bảo hộ, hợp với đạo lý, không trái luật pháp, trải qua hôn lễ để kết thành vợ 

chồng. Bởi đây là yếu tố để thành tựu gia đình, sinh đẻ con cái, duy trì giống nòi, làm 

nền tảng để hình thành xã hội, là việc chánh đáng, hợp với pháp luật, thuận theo đạo lý, 

không trái với tự nhiên, nên được xem là chánh dâm.  

Ngược lại, cùng với súc sanh, với thiên nhân, quỷ thần mà hành dâm, hay phi đạo mà 

hành dâm, thì gọi là tà dâm. 

Hành dâm với súc sanh, nghe chuyện đời xưa kể lại, như có vị quốc vương vào rừng săn 

bắn, làm hạnh bất tịnh với sư tử cái, sinh con; hay người tiều phu hành dâm với vượn; 

người chăn dê hành dâm với dê mà sinh con, lấy làm quái dị, lạ lùng. Nhưng ở thời bây 

giờ, nhân tính đảo điên, chuyện hành dâm với súc vật (Ái thú, thú dâm - bestiality) không 

còn là chuyện hiếm hoi nữa. Thỉnh thoảng đọc trên báo vẫn thấy có người hành dâm với 

súc vật bị đưa ra tòa. 

Cũng vậy, việc hành dâm với thiên nhân hay quỷ thần, cứ nghĩ rằng chỉ có trong chuyện 

Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, viết cách đây 400 năm về trước, nhưng ngày nay việc 

nầy cũng không phải là không có. 
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Còn như thế nào là phi đạo hành dâm. Phi đạo là không hợp với luân thường đạo lý, trái 

ngược với tự nhiên, vi phạm quy định của pháp luật, nên gọi là phi đạo. Cụ thể, phi đạo 

hành dâm gồm các điều sau đây: 

- Tự thân hành dâm (ví dụ như thủ dâm...). Điều nầy ai cũng biết là trái ngược với tự 

nhiên, nên được xem là phi đạo. 

- Hành dâm với xác chết (Ái tử thi), nghe thật đáng sợ, nhưng không phải là không có, 

hay với người đồng tính mà hành dâm (Đồng tính luyến ái). Những điều nầy thật trái 

với tự nhiên và cũng trái với đạo lý, nên xem là phi đạo. 

- Hành dâm với xử nữ: Xử nữ là người con gái còn trinh, còn ở với cha mẹ, chưa gả cho 

ai, chưa được ai hỏi cưới làm vợ, cũng chưa đi lấy chồng, và cũng chưa phải là vợ của 

mình. Cùng người như thế mà hành dâm là phi đạo. 

- Hành dâm với tha phụ: Tha phụ có thể là người đàn bà đã hay đang có chồng, hoặc 

người đàn bà đã thuộc về người khác chứ chưa phải thuộc về mình. Cùng với người như 

thế mà hành dâm là trái với đạo lý nên gọi là phi đạo. 

- Hành dâm với người xuất gia: Nhằm vào thời loạn lạc giặc giã bạo ngược, hung tàn nên 

lo sợ cho vợ xuất gia; hay lo sợ phải bị sung vào quân ngũ nên cho chồng cạo đầu đi 

tu, nương nhờ cửa Phật, nhưng rồi sau đó lại trở lại gần gũi, cũng mắc tội tà dâm. 

- Hành dâm với người dưới tuối vị thành niên, là tuổi chưa trưởng thành (Ái nhi). Điều 

nầy vừa trái tự nhiên, cũng không thuận với đạo lý, lại vi phạm quy định của pháp luật, 

nên gọi là phi đạo. 

- Hành dâm với người cận huyết thống: Như con cái giao hợp với cha, mẹ, hoặc giữa anh 

chị em ruột với nhau mà hành dâm, hay giữa những người trực hệ huyết thống mà hành 

dâm. Điều nầy vừa trái tự nhiên, vừa ngược với luân thường đạo lý, nên gọi là phi đạo. 

Người thế gian cũng cho hành động như thế là mắc tội loạn luân.  

- Hành dâm vô độ: Như người đã thọ giới rồi mà đối với sự dâm dục không biết tiết chế, 

không giữ chừng mực (hành dâm phi lượng) hoặc là sự hành dâm đó không thuận với 

quy định của pháp lý thế gian, cũng không hợp với ước lệ của xã hội (hành dâm phi lý) 

đều xem là tà dâm. 

Tà dâm còn bao gồm tất cả những sự biến thái, lệch lạc tình dục khác (Paraphillia) như: 

ái vật, ái lão, loạn dục cọ xác, loạn dục cải trang, khổ dâm, ác dâm, phô dâm, thính dâm, 

thị dâm, cưỡng dâm… hết thảy đều xem là tà dâm cả. 

Ngoài những điều nêu trên, đối với hành giả Tại gia Bồ-tát mà còn có tâm ý ham muốn 

chuyện dâm dục với người không phải là vợ (hay chồng) của mình, hoặc tỏ ý khiêu gợi, 
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khích động sự dâm dục nơi người khác, hay tâm ý phóng túng, hoang dâm vô độ mà 

không biết tiết chế, tàm quý, cho đến phi thời, phi xứ, phi lý… mà hành dâm, cũng đều 

bị xem là phạm giới tà dâm. 

Tóm lại, tội tà dâm được quy vào 4 điểm: Hành dâm không đúng đối tượng, hành dâm 

không đúng thời, hành dâm không đúng nơi và hành dâm không đúng chỗ (Sẽ được giải 

thích thêm trong Khinh giới 20). 

Chưa nói đến vấn đề vi phạm giới luật hay luân thường, đạo lý. Ngày nay nạn tảo hôn 

(tức lập gia đình khi còn ở tuổi vị thành niên, quan hệ tình dục quá sớm trong lúc cơ thể 

chưa phát triển đầy đủ), hay hôn nhân cận huyết thống (quan hệ tình dục giữa những 

người cùng dòng máu trực hệ với nhau) vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, đưa đến những hậu 

quả tai hại và lâu dài cho cá nhân, tạo ra những hệ lụy to lớn cho gia đình và xã hội. Kể 

cả sự lạm dụng tình dục trẻ em cũng là một vấn nạn mà mọi người cần phải góp tay 

quyết liệt bài trừ, bởi hành động phi đạo đức nầy sẽ để lại sự tổn thương tâm lý suốt đời 

không thể chữa lành. Chính vì vậy trong các xã hội văn minh có nền luật pháp tiến bộ, 

đều nghiêm khắc lên án những việc làm nầy và xem đó là phạm tội hình sự. 

Kể ra năm cái hại của sự ham muốn (Ngũ dục): tham muốn tiền của giàu sang (Tài dục), 

tham muốn sắc đẹp và sự dâm dục (Sắc dục), tham muốn danh vọng quyền quý (Danh 

dục), tham muốn ăn uống cho ngon miệng (Ẩm thực dục), tham muốn sự ngủ nghỉ (Thụy 

miên dục), thì cái hại của sắc dục đứng đầu và tai hại nhất. Trong luận Du Già có viết 

rằng: “Chư ái chi trung, ái dục vi tối ” (Trong các thứ tham ái, ái dục là cái đứng đầu, tai 

hại nhất). Chuyện xưa kể lại rằng, vào thời quá khứ, có một vị tiên nhân tu tập đắc được 

Ngũ thông. Ngày nọ dùng thần thông bay vào cung vua để giảng đạo. Những cung nữ 

phi tần trong cung quá ái mộ nên xúm lại lễ bái, hỏi han rồi sau đó vuốt ve, rờ rẫm. Khi 

ấy, vị tiên nhơn khởi tâm dâm dục, liền ngay đấy thần thông tự nhiên mất hết, phải đi 

bộ để trở về lại trú xứ của mình. Trong luật cũng nêu lên việc, xưa có vị trời chỉ vì nghe 

âm thanh vi diệu của người con gái đang hát mà liền khi ấy mất đi thần túc (Cố hữu tiên 

nhân, nhân thính nữ ca, âm thanh vi diệu, cự thất thần túc).  

Trộm nghĩ, trong cuộc đời nầy, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, từ hàng vua chúa, quan 

quyền, đại nhân, quân tử cho đến hạng tiện nhân bần cùng nghèo khó, khắp trong thiên 

hạ có biết bao nhiêu người phải tán gia bại sản, thân bại danh liệt, gia đình đổ vỡ, sự 

nghiệp tiêu tán, sức khoẻ hao mòn, cũng chỉ vì tham đắm sắc dục mà ra. Đối với con 

người, điều phục (đoạn trừ) ái dục là việc cực kỳ khó. Chính vì tham đắm nhục dục, mà 

con người cứ bị trói buộc mãi trong hệ lụy khổ đau, phiền não, sinh tử. Vì thế cho nên 

người Phật tử tại gia một khi đã thụ Bồ-tát giới, có nhận thức đầy đủ rồi, thì đối với sắc 

dục cần phải nên hết sức thận trọng, trong tâm luôn luôn cảnh giác đề phòng, gìn giữ 

cẩn thận chớ có xem thường, buông lung hay trái phạm. Hễ khi phạm vào tức là phạm 



132 
 

căn bản trọng tội. Cái hại trước mắt là khiến cho u mê tâm tánh, ô uế giới thể, làm mất 

hết nhân cách, chẳng còn được ai tin dùng, bị người chung quanh khinh rẻ, bè bạn chê 

cười, thân tâm bất an, cơ thể bệnh tật, sức khỏe hao mòn, đánh mất sự tin yêu hòa hợp 

trong gia đình, phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, cha mẹ và các bậc trưởng 

thượng quở trách, vợ con coi khinh… 

Trong phẩm Thọ Giới, kinh Ưu-bà-tắc, Phật đã dạy rằng: “Thiện nam tử! Nếu có người 

ưa tà dâm, người ấy không thể giữ gìn thân mình cũng như thân người khác, thường bị 

người khác nghi ngờ; làm mọi việc gì, cũng đều gian dối. Bất cứ lúc nào cũng thường 

nhận chịu sự khổ não, tâm thường tán loạn, không thể tu pháp lành, thường mất mát 

của cải, vợ con đều chán ghét không muốn quyến luyến, thọ mạng ngắn ngủi. Ấy là quả 

báo hiện đời của sự tà dâm. Sau khi mất thân này, sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng 

thống khổ của sự ốm yếu, đói khát, dung mạo xấu xí, v.v... trong thời gian lâu dài. Đấy 

gọi là quả báo ở đời sau. Nếu sinh làm thân người, hình mạo xấu xí, ốm yếu, ăn nói thô 

tục, mọi người đều xa lánh, không thể giữ gìn được vợ con. Vì nghiệp lực nhân duyên 

của người ấy ảnh hưởng đến hoàn cảnh, khiến cho tất cả những sự vật xung quanh đều 

không được tự tại ”. 

Hãy quán chiếu thật sâu sắc, để thấy rằng việc dâm dục tợ hồ sạch sẽ nhờ sự son phấn 

ngụy trang bên ngoài, quyến rũ thơm tho bởi nước hoa ngào ngạt, nhưng kỳ thật là sự 

dơ bẩn, ô uế (Tợ tịnh thật uế). Cảm thấy thú vị, tưởng là vui thích đó nhưng kỳ thật là 

tai họa khôn lường (Tợ vị thực tai). Cảm thấy tràn đầy sung sướng, tưởng là khoái lạc đó 

nhưng kỳ thực là phiền não đau khổ (Tợ lạc thật khổ). Điều nầy y như lời Phật dạy được 

ghi lại trong Phẩm Ái Dục của kinh Pháp Cú: “Tâm niệm phóng dật giả, kiến dâm dĩ vi 

tịnh, ân ái ý thịnh tăng, tùng thị tạo lao ngục ” (Người có tâm ý phóng đãng khi nhìn vào 

đối tượng mà mình muốn dâm dục, cứ nghĩ rằng đó là một cái gì thơm tho, tinh khiết, 

mà không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh tâm ý đam mê ái ân sẽ đem tới bao nhiêu 

hệ lụy, ngục tù giam hãm mình trong đó). Thế cho nên cho dù được phép chánh dâm, 

hành giả Tại gia Bồ-tát cũng phải nên biết tiết chế, mà không nên phóng túng, buông 

lung vô độ. Trong Chương thứ 16, kinh Tứ Thập Nhị Chương, đã ghi lại lời Phật dạy rằng: 

“Nhân hoài ái dục, bất kiến đạo giả, thí như trừng thủy, trí thủ lãm chi, chúng nhân cộng 

lâm, vô hữu đổ kỳ ảnh giả. Nhân dĩ ái dục giao thố, tâm trung trược hưng, cố bất kiến 

đạo ” (Người ôm giữ mãi sự đam mê ái dục trong lòng thì không thể thấy được đạo, ví 

như nước đang lắng trong bị lấy tay khuấy đục lên, khiến người ta đến soi không thể 

thấy được bóng của mình trong đó. Người đời vì bị ái dục khuấy động, khiến cấu trược 

trong tâm nổi lên cho nên không thể thấy được Đạo). 

Đối với hành giả đã thụ giới Tại gia Bồ-tát, có 2 trường hợp bị xem là vi phạm trọng giới 

tà dâm: 
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a) Tự thân vi phạm: Khi có đủ 5 yếu tố sau đây thì kết thành phạm trọng: 
 

1. Kẻ cùng hành dâm không phải là vợ hay chồng chính thức của mình. 
2. Tác ý, nghĩa là có khởi tâm ham muốn sự dâm dục một cách rõ ràng. 
3. Xúc tiến phương tiện để hành dâm. 
4. Chánh cảnh (hành dâm bằng nam căn, nữ căn, miệng hay hậu môn). 
5. Chánh cảnh phối hiệp (các căn chạm vào nhau, độ sâu chỉ cần bằng 

hột mè). 
 

b) Vì bị cưỡng hiếp mà vi phạm: Cũng có 5 yếu tố để kết thành phạm trọng: 
 

1. Kẻ cưỡng hiếp không phải là chồng hay vợ chính thức của mình. 
2. Bị cưỡng hiếp chứ không phải do tác ý mà hành dâm. 
3. Chánh cảnh (hành dâm bằng nam căn, nữ căn, miệng hay hậu môn). 
4. Chánh cảnh phối hiệp (nam căn hay nữ căn chạm vào nhau, độ sâu 

chỉ cần bằng hột mè). 
5. Khi bị cưỡng hiếp, trong tâm khởi lên cảm thọ thích thú, khoái lạc. 

  
Cho dù là bị cưỡng hiếp chứ không phải do tự mình khởi tâm ham muốn hành dâm. 
Tuy nhiên, khi hội đủ 5 yếu tố trên đây, thì người bị cưỡng hiếp vẫn bị xem như đồng 
với tội phạm trọng giới tà dâm. 
 
Cũng có thêm trường hợp, Tại gia Bồ-tát hành phi phạm hạnh mà không xem là phạm 

trọng giới tà dâm. Trong sách Du-già Bồ-tát giới đã giải thích rằng: “Bồ-tát sống đời tại 

gia thấy có phụ nữ hiện không ràng buộc bởi ai (tức chưa có chồng hay không có gia 

đình), quen hành dâm dục, người ấy đem tâm luyến ái Bồ-tát, yêu cầu hành phi phạm 

hạnh. Bồ-tát thấy vậy bèn suy nghĩ rằng: “Chớ để cho người ấy có tâm thù hận mà sinh 

nhiều điều phi phước. Nếu chìu theo ước muốn của nó, để cho nó bị khuất phục, thì ta 

có thể dẫn dắt nó đến chỗ thiện, gieo trồng thiện căn, và cũng sẽ khiến cho nó xả bỏ 

nghiệp bất thiện”. Trụ nơi tâm từ mẫn như thế, Bồ-tát hành phi phạm hạnh. 

Tuy Bồ-tát hành pháp uế nhiễm như vậy, nhưng không có điều gì là phạm, mà lại sinh 

nhiều phước đức” (Dục tà hạnh, Giới phẩm, Du-già Bồ-tát giới - Tuệ Sỹ). 

Về phương diện thực hành (tức chỉ trì), giữ giới không được tà dâm có đủ ba phần Tam 

tụ tịnh giới của Bồ-tát: 

- Đoạn trừ tâm dâm dục, giữ gìn tam nghiệp thanh tịnh, nguyện dứt khoát không phạm 

vào các điều tà dâm mà giới luật Tại gia Bồ-tát đã quy định, là Nhiếp luật nghi giới. 

- Đem pháp thanh tịnh dạy bảo, hướng dẫn, khuyên răn, khuyến khích người khác cùng 

thực hành, tránh cho mọi người không bị ố nhiễm nhục dục, là Nhiếp thiện pháp giới. 



134 
 

- Tham gia bài trừ tệ nạn ấu dâm, lạm dụng trẻ em, chống lại nạn cưỡng hiếp, sách nhiễu 

tình dục, buôn bán nô lệ tình dục, tìm mọi cách ngăn chận, không để cho tệ nạn tà dâm 

xảy ra, đồng thời giúp đỡ cho các nạn nhân, cũng như tìm cách bảo vệ tiết hạnh và sự 

an toàn cho người khác, là Nhiếp chúng sanh giới. 

Khi vi phạm (tức tác phạm), giới tà dâm cũng có đủ ba phần: 

- Sanh khởi tâm niệm ham muốn, đòi hỏi, mê đắm sắc dục, đưa đến những âm mưu, 

toan tính, thủ đoạn, lừa phỉnh, trí trá để thỏa mãn sự dâm dục, khiến cho giới thể ô 

nhiễm, tâm tánh mê mờ, là Phiền não chướng. 

- Tạo điều kiện (dâm duyên), phương pháp, cách thức (dâm pháp) để đưa đến thành tựu 

sự dâm dục (dâm nghiệp) kết thành nhân xấu ác, là Nghiệp chướng. 

- Đưa đến những trói buộc hệ lụy, tai ách hoạn nạn trong hiện tại, chiêu cảm chánh báo, 

y báo, để phải chịu nhiều đau khổ, trôi lăn trong sinh tử, nổi trôi trong lục đạo luân hồi, 

là Báo chướng. 

Trên đây là phần lý giải về giới tà dâm. Bây giờ làm cách nào để không phạm vào giới tà 

dâm. 

Đức Phật như vị Y vương biết bịnh, cho thuốc. Muốn lành bịnh, bịnh nhân phải chủng 

ngừa và uống thuốc. Không thể chỉ đọc toa thuốc mà có thể lành bịnh được. Cũng vậy, 

muốn không phạm giới tà dâm, chúng ta cần phải thực hành những biện pháp phòng 

ngừa và trị liệu. 

Để thành tựu nghiệp hay pháp, giai đoạn đầu tiên là tác ý hay dụng tâm. Nếu không có 

tác ý thì nghiệp hay pháp không thể thành tựu. 

   “Tâm dẫn đầu các pháp 

   Tâm làm chủ, tâm tạo 

   Nếu với tâm ô nhiễm 

   Nói lên hay hành động 

   Khổ não bước theo sau 

   Như xe, chân vật kéo”. 

                               (Kệ 1, Kinh Pháp Cú) 

Kinh Tâm Địa Quán cũng đã viết rằng: “Các pháp thiện, ác, Ngũ thú, Hữu học, Vô học, 

Độc giác, Bồ tát, Như lai, đều từ nơi tâm sinh khởi, cũng như ngũ cốc, ngũ quả đều từ 

nơi đất mọc lên, nên gọi là tâm địa ”. 

Thiền sư Vô Ngôn Thông, trước khi viên tịch cũng đã dặn ngài Cảm Thành (kệ Thị Tịch 

– Vô Ngôn Thông) y như vậy: 
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   “Nhất thiết chư pháp  

   Giai tòng tâm sanh 

   Tâm vô sở sanh  

   Pháp vô sở trụ  

   Nhược đạt tâm địa  

   Sở tác vô ngại”. 

 

(Tất cả các pháp  

Đều từ tâm sinh 

Tâm không chỗ sinh,  

Pháp không chỗ trụ 

Nếu đạt đất tâm  

Chỗ trụ không ngại) 

 

Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Muốn không phạm giới tà dâm, trước tiên là phải 

đoạn trừ tâm ý dâm dục. Đức Phật đã dạy trong Chương 30 và 31, kinh Tứ Thập Nhị 

Chương: “Phù vi đạo giả như vị can thảo, hỏa lai tu tỵ. Đạo nhân kiến dục, tất đương 

viễn chi ” (Người hành đạo cũng giống như mặc áo cỏ khô, lửa tới phải tránh. Người tu 

đạo thấy ái dục quyết phải tránh cho thật xa). Phật lại thuyết: “Hữu nhân hoạn dâm bất 

chỉ, dục tự đoạn âm. Phật vị chi viết: Nhược đoạn kỳ âm, bất như đoạn tâm. Tâm như 

công tào, công tào nhược chỉ, tùng giả đô tức. Tà tâm bất chỉ, đoạn âm hà ích?”. Phật vi 

thuyết kệ:  

“Dục sanh ư ngữ ý  

Ý dĩ tư tưởng sanh  

Nhị tâm các tịch tịnh  

Phi sắc diệc phi hành”.  

                      Phật ngôn: “Thử kệ thị Ca-Diếp Phật thuyết” 

(Có người không thể dừng được tâm dâm dục, muốn tự cắt bỏ âm căn của mình. Phật 

mới bảo rằng: “Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công tào, nếu công tào nghỉ 

thì kẻ tòng sự cũng phải nghỉ theo. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ích gì?). Đức Phật nhân 

đó mới nói kệ rằng:  

(Dục sanh từ ý ông  

Ý do tư tưởng sanh  

Hai tâm đều vắng lặng  

Chẳng sắc cũng chẳng hành).  

                      Phật dạy: (Bài kệ nầy do đức Phật Ca-Diếp nói). 
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Chữ “âm” 阴 trong câu trên đây là chỉ cho sinh thực khí, tức bộ phận sinh dục của con 

người. 

Trong kinh Phật Bát Nê Hoàn, quyển thượng, Trường A-Hàm tập 2 - Tuệ Sỹ hiệu đính, 

cũng có ghi lại lời Phật dạy rằng: “Hãy giữ tâm mình cho được đoan chánh, chớ có nghĩ 

ác, chớ nghĩ đến dâm, nếu còn có tâm dâm dục thì không thể tu thành đạo quả A-la-hán. 

Ban đêm nằm ngủ mà tâm dâm dục khởi lên thì hãy nghĩ đến sự nhơ nhớp của người nữ, 

ý dâm liền được loại bỏ”.  

Nói đến tâm ý ham muốn dâm dục đối với người tu hành, trong Kinh Lăng Nghiêm đức 

Phật đã có dạy Tôn giả A-nan rằng: “Nhược chư thế giới Lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất 

dâm, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Nhữ tu Tam-muội, bổn xuất trần lao, dâm tâm 

bất trừ trần bất khả xuất. Túng hữu đa trí, Thiền-định hiện tiền, như bất đoạn dâm tất 

lạc Ma đạo, thượng phẩm Ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ. Bỉ đẳng chư 

ma, diệc hữu đồ chúng, các các tự vị thành Vô-thượng Đạo. Ngã diệt độ hậu, Mạt pháp 

chi trung, đa thử ma dân xí thạnh thế gian, quảng hành tham dâm, vi Thiện-tri-thức, linh 

chư chúng sanh lạc ái kiến khanh, thất Bồ-đề lộ. Nhữ giáo thế nhân tu Tam-ma-địa, tiên 

đoạn tâm dâm. Thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định thanh tịnh minh 

hối. Thị cố A-Nan, nhược bất đoạn dâm tu Thiền-định giả, như chưng sa thạch dục kỳ 

thành phạn, kinh bách thiên kiếp, chỉ danh nhiệt sa. Hà dĩ cố? Thử phi phạn bổn, sa thạch 

thành cố ” (Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ 

không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-

lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm-dục thì chẳng thể ra khỏi trần-lao. Dầu trước mắt 

có đa trí, Thiền-định, mà nếu chẳng dứt trừ sự dâm dục tất sẽ lạc vào Ma đạo, thượng 

phẩm thì làm Ma-vương, trung phẩm thì làm ma dân, hạ phẩm thì làm ma nữ. Những 

loại ma ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng là đã thành tựu đạo Vô thượng. Sau khi 

Ta diệt độ rồi, trong thời Mạt pháp sẽ có nhiều loại ma dân ấy hiện ra đông đảo ở thế 

gian, mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện-tri-thức, khiến cho chúng sanh bị sa 

vào hầm ái-kiến, lạc mất con đường Bồ-đề. Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, 

trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh 

thanh tịnh của Như-Lai và chư Phật Thế Tôn thuở trước. Cho nên A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-

định mà không dứt trừ tâm dâm, cũng ví như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dầu có 

trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng. Tại sao vậy? Bởi vì đó không phải là gốc 

của cơm, mà chỉ là cát sạn!). 

Sau đây là pháp môn diệu dược của Phật, được ghi lại trong kinh điển. Hãy chọn lấy môn 

thuốc thích hợp để trị liệu cho mình: 

- Cách thứ 1: Quán tưởng chân chánh để trừ tâm tham dục (Chánh quán địch sắc): Phật 

dạy: “Thận vật thị nữ sắc, diệc mạc công ngôn ngữ. Nhược dữ ngữ giả, chánh tâm tư 
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niệm: ‘Ngã vị Sa-môn, xử ư trược thế, đương như liên hoa, bất vị nê ô! Tưởng kỳ lão giả 

như mẫu, trưởng giả như tỷ, thiếu giả như muội, trĩ giả như tử, sanh độ thoát tâm, tức 

diệt ác niệm " (Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. Nếu 

phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: ‘Ta là bậc Sa-môn sống ở đời ô  trược, 

phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế! Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, 

kẻ nhỏ như em, đứa bé như con, rồi sanh lòng độ thoát, thì mới trừ được niệm xấu) - 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 29. 

- Cách thứ 2: Quán sự bất tịnh của thân thể (Bất tịnh quán), để trừ tâm mê hoặc, tham 

đắm thú vui nhục dục. Hãy nghĩ đến chín lỗ trên cơ thể ngày đêm chảy ra những chất 

bất tịnh, trong cơ thể chứa đựng gân, xương, máu, mủ, phân, nước tiểu tanh hôi, nghĩ 

đến một thân thể vài ngày không tắm, một ngày không đánh răng, súc miệng… 

- Cách thứ 3: Quán hơi thở (Sổ tức quán); hoặc Trì chú; hoặc niệm thầm, hoặc đọc lớn 

danh hiệu Phật và Bồ Tát, để diệt trừ tạp niệm, không để những niệm ác, vọng tưởng 

điên đảo nổi lên. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có viết: “Nhược hữu chúng sanh đa 

ư dâm dục thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly dục ” (Kinh Pháp Hoa, 

phẩm Phổ Môn). 

- Cách thứ 4: Quán tưởng 32 hảo tướng, 80 vẻ đẹp của Phật để trừ tâm ham muốn thú 

vui xác thịt. 

- Cách thứ 5: Quán về sự biến dịch, sinh diệt vô thường của tâm niệm và của các pháp 

hữu vi; Quán các pháp chỉ do thức biến hiện. 

- Cách thứ 6: Quán tưởng về sự khổ và cái chết đang chực chờ trước mặt. 

- Cách thứ 7: Cắt duyên, không tạo điều kiện để tâm ý sinh khởi, mê đắm thú vui nhục 

dục: không đọc sách báo, xem phim ảnh có tính cách khiêu dâm, không đến những nơi 

khiêu vũ thoát y, vào các trang quảng cáo khiêu gợi dâm dục trên Internet… 

- Và cuối cùng, trước khi hành động, nên suy nghĩ đến hậu quả của việc làm bất chính, 

phi pháp, sẽ dẫn đến tội ác và sự trừng phạt. 

Những đoạn vừa nêu trên đây, xem như liều thuốc chủng ngừa, biện pháp phòng hộ, 

ngăn ngừa sự phạm giới. Nhưng nếu như người đã bị bịnh, đã phạm giới rồi, thì phải làm 

cách nào để tiêu trừ? 

Khi đã biết rằng tội lỗi, nghiệp chướng (hay sự phạm giới) đều do dụng tâm hay tác ý 

mà có, thì muốn chấm dứt tội lỗi đã phạm cũng không ngoài tâm ý mà thành tựu được. 

   “Tâm dẫn đầu các pháp 

   Tâm làm chủ, tâm tạo 
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   Nếu với tâm thanh tịnh 

   Nói lên hay hành động 

   An lạc bước theo sau 

   Như bóng không rời hình” 

                                   (Kệ 2, Kinh Pháp Cú) 

“Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu ”. Không có một chỗ nhất 

định trong tam đồ, lục đạo. Tất cả đều do tâm tạo. Nếu biết mình phạm lỗi, thì phải quyết 

tâm lập nguyện sám hối để chuyển hóa thân tâm, trang phục cho mình sự tàm quý, mình 

sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thân tâm đều được an ổn, thảnh thơi, lợi lạc cho mình, cho gia 

đình và nhân quần xã hội. Biển khổ mênh mông, nhưng quây đầu là thấy bờ. Đồ tể buông 

dao cũng thành Phật. Không thấy Bát-cát-đế (Ma-đăng-già) quyết bỏ tâm dâm, 

Angolimala dừng tâm giết hại, cũng đều chứng đắc quả vị A-La-Hán đó sao.  

Nói về công đức xa lìa tà dục hạnh. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã ghi lại lời đức Phật 

dạy cho Long vương như sau: “Phục thứ Long vương! Nhược ly tà hạnh tức đắc tứ chủng 

trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ? Nhất: Chư căn điều thuận; nhị: Vĩnh ly huyên trạo; tam: 

Thế sở xưng tán; tứ: Thê mạc năng xâm. Thị vi tứ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la-

tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời đắc Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng ”    

(Lại nữa Long vương! Nếu xa lìa tà dâm thời được bốn pháp kẻ trí ngợi khen. Những gì 

là bốn? Một là, các căn được điều thuận; hai là, xa lìa sự rộn ràng; ba là, được người đời 

khen ngợi; bốn là, vợ hay chồng của mình không ai xâm phạm. Ấy là bốn công đức của 

sự chánh hạnh. Nếu hồi hướng đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành 

Phật, được Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng).  

Chư căn, chỉ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Điều thuận là điều phục thuận hòa. 

Rộn ràng là nhộn nhạo, không yên tĩnh. Nếu người tu hành tránh xa được sự tà dâm thì 6 

căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được điều phục; thân tâm được an ổn, thanh tịnh 

nhờ tránh sự nhộn nhạo khiến loạn động tâm trí; có tư cách đứng đắn, đoan nghiêm nên 

được mọi người xưng tán, khen ngợi; bởi vợ của mình là người có tiết hạnh, nết na đoan 

chánh, hay chồng của mình sống có tư cách đứng đắn như vậy, cho nên không bị người 

ngoài dòm ngó, xâm phạm. Còn nếu hồi hướng về quả Phật, tương lai thành Phật thì sẽ 

có tướng ẩn mật đại trượng phu như Phật.  

Ẩn mật tàng tướng, cũng gọi là Mã vương ẩn tàng tướng, Âm tàng tướng hay Âm mã 

tàng tướng, là tướng tốt thứ 10 trong 32 tướng tốt của đức Phật. Người có tướng nầy, 

nam căn ẩn kín không lộ ra ngoài (giống như loài ngựa) cho nên mới gọi là “mã âm tàng”. 

Chính do nhờ công đức tu hành ở vô lượng kiếp quá khứ xa lìa sắc dục, thân tâm đều 

được thanh tịnh mà nay đức Phật mới có được tướng tốt nầy. 
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Ở đây, xin trích lại 12 điều tai hại của sự phóng dật, tà dâm, in trong sách Thọ Khang 

Bửu Giám, là bộ sách đặc biệt đã được Ấn Quang Đại Sư tăng đính, nhằm khuyến hóa 

con người xa lánh tà dâm sắc dục để được thọ mạng lâu dài: 

Mạo Khởi Tông chú giải hai câu “Kiến tha mỹ sắc, khởi tâm tư chi” trong Cảm Ứng 

Thiên như sau: “Thấy vẻ mỹ mạo của vợ con người khác, dấy lên cái tâm riêng tư 

gian tà”. Ý niệm ấy dấy lên, tuy chưa phải là thật sự (thực hiện), đã khó trốn khỏi 

quỷ thần giáng họa, trừng phạt. Bởi lẽ, dâm đứng đầu trong muôn điều ác, kẻ ngu 

chẳng biết lợi hại, tạo tội nghiệt này. Nay thử giảng các lẽ họa hại, hòng cảnh tỉnh 

kẻ lạc đường. 

1) Hại thiên luân. Nam nữ ai nấy có người phối ngẫu. Đó là luân thường trời định. 

Dâm loạn cùng kẻ khác, chẳng đếm xỉa chuyện tình nghĩa vợ chồng của họ bị sứt 

mẻ. Ta gây rối (thiên luân của họ), tức là chẳng khác gì cầm thú “đeo lông, mang 

đuôi” lại đội mũ, khoác áo; há nên làm chuyện này ư? 

2) Xâm hại danh tiết của người khác. Chuyện to lớn trong đời phụ nữ, chỉ đặt nặng 

tại chữ “tiết hạnh”. Loạn danh tiết của họ, khiến họ bị thất tiết, ngói vỡ há có thể 

lại lành ư? 

3) Tổn hại thanh danh. Dẫu người kín đáo cách mấy, cuối cùng cũng bị tiết lộ, chẳng 

có ai không biết, tiếng xấu lan xa, khiến cho mọi người đàm tiếu, khiến cho thân 

thích của người ấy cũng mất sạch thể diện. 

4) Tổn hại môn phong. Sỉ nhục cha mẹ ruột, cha mẹ chồng của người ấy, khiến cho 

chồng, và anh em trai, chị em gái, con, dâu, cháu của người ấy tủi nhục. Cả một 

nhà đeo nhục, đau đớn thấu tận tâm cốt. Đúng là giết hại cả ba đời nhà người ta! 

5) Làm hại tánh mạng. Hoặc là phụ nữ do bị dâm loạn, hứng chịu tiếng xấu, đến 

nỗi do nghĩ quẩn mà ngã bệnh, hoặc tự vẫn mất mạng, hoặc chồng người ấy phẫn 

hận chết tốt, hoặc chồng giết vợ, hoặc cha giết con gái, hoặc vợ giết chồng, hoặc 

chồng giết chết gian phu, hoặc gian phu bị mọi người đánh chết, hoặc tỳ nữ bị 

người vợ ghen tuông hại chết. 
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6) Làm hại phong tục. Trong xóm làng có kẻ táng tận liêm sỉ, mặt người dạ thú ấy, 

kẻ ngu trông thấy gương đó, kết bè kéo đảng làm chuyện gian dâm, tổn thương, 

bại hoại phong tục bậc nhất. Do thói xấu ác ấy, nhất định sẽ gặp kiếp nạn. 

Sáu mối hại ấy khiến tổn hại mọi người. 

7) Hại tâm thuật. Hễ dâm niệm nẩy sanh, các thứ ác niệm đều sanh, như những 

tâm huyễn vọng, tâm tham luyến, tâm mưu mẹo, tâm ganh ghét, lôi kéo, trói buộc 

chẳng ngừng. Ý ác nặng nề nhất. 

8) Hại âm chất. “Chất” 騭 có nghĩa là “nhất định”. Cõi trời ngấm ngầm có đạo lý an 

định con người, chính là “tánh vốn lành”, là “thai nguyên” 胎元 (nhân duyên khởi 

điểm của cái thai) để làm người. Nay rối loạn đạo luân thường, bại hoại đức, chôn 

vùi hạnh, tổn thương thiên lý, hủy diệt lương tâm, chặt bớt lý âm chất, sẽ phải đọa 

trong ác đạo như địa ngục, súc sanh. 

9) Hại danh lợi. Sách Cảm Ứng Thiên nói: Tam Đài, Bắc Đẩu, Tam Thi, Táo Thần 

luôn theo sát ta để xét lỗi, há có lẽ nào đêm thâu vắng người, trời cao chẳng biết 

ư! Xem khắp các quả báo, ắt thấy như Lý Đăng phạm lỗi, tài lộc bị tước mất Trạng 

Nguyên, Tể Tướng. Người lái buôn gỗ X… ở Nghi Hưng do phạm lỗi, bị cọp đen nhai 

nát đầu. Trong mạng lẽ ra được phú quý, do phạm tà dâm, cũng bị tước sạch! 

Huống hồ kẻ phước đức nông cạn, sẽ chật vật khôn kham! 

10) Hại thọ mạng. Bị quỷ thần tước đoạt tuổi thọ con người, trong các nguyên nhân, 

dâm ác là nặng nhất. Huống hồ lửa dục thiêu đốt, tinh thần suy kiệt, xương tủy khô 

cạn. Hoặc là do trong lúc bị cưỡng bức vì kinh hoàng mà chết, hoặc kẻ dâm loàn bị 

lao, bị xụi, chết vì bệnh hoa liễu, phong tình. Kẻ hiếu sắc ắt phải chết yểu, đoản 

thọ! 

11) Hại tổ phụ. Huyết mạch do cha ông truyền lại bị phung phí. Đó là ngỗ nghịch, 

bất hiếu nhất, phước phận cả một đời còn bị tước sạch. Từ đấy trở đi, danh tiếng 

của gia đình bị hoại, chẳng còn có người cúng quải tổ tông. Tổ tiên trong cõi âm sẽ 

thành quỷ đói, há chẳng ôm hận cực độ ư? 
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12) Hại vợ con. Kinh Phật dạy: “Vô hữu tử tức, loạn nhân thê cố. Thê nữ dâm loạn, 

loạn nhân thất nữ cố ” (Chẳng có con cái là vì dâm loạn vợ người khác. Vợ con dâm 

loạn là do chính mình đã dâm loạn con gái chưa chồng của người ta). Ta dâm loạn, 

sẽ khiến vợ con phải trả nợ, lại còn đoạn tuyệt dòng dõi. Chuyện này không những 

chỉ thấy từ các quả báo được chép trong sách vở, mà hãy thử xem xét những kẻ 

dâm đãng trong đời trước, bèn biết đời trước, đời này, bất cứ đứa dâm đãng nào 

cũng đều là như vậy. 

Sáu nỗi hại ấy làm tổn hại chính mình.  

Mười hai nỗi họa hại trên đây đều do xét theo cách ngôn, nhân quả mà rút ra, cũng 

như xét theo những chuyện tận mắt thấy trong hiện thời. Mong những ai có cùng 

chí hướng với tôi, hãy nhận biết rõ ràng họa hoạn từ trước, ngõ hầu đến lúc gặp 

chuyện, sẽ chẳng mê muội. Bậc hiền nhân thuở trước đã nói: “Phải nhẫn cái ải này, 

phải kiên nhẫn, phải thật sự nhẫn”. Lại nói: “Hãy thường nghĩ tới lúc bệnh, lúc chết, 

tà niệm bèn tiêu”. Lại nói: “Sáng tối thắp một nén hương, tĩnh tọa nửa tiếng đồng 

hồ, khiến cho tâm vượn, ý ngựa dần dần điều phục”. Hành theo ba lời dạy ấy, lại 

còn hằng ngày xem mười hai điều họa hại này, luôn luôn suy ngẫm. Đấy chính là 

cách tốt lành để ngăn ngừa sự tà dâm. 

Lại như Đường Cao, La Luân, Tạ Thiên, Vương Hoa đỗ đạt, chỉ vì tận lực cự tuyệt 

kẻ nữ dâm bôn. Triệu Bỉnh Trung, Châu Toàn, Phùng Kinh quý hiển, chỉ vì cha họ 

chẳng phạm tà dâm. Há họa phước chẳng có mối liên quan tột bậc to lớn chuyện 

“trong khoảnh khắc, có thể giữ vững ý chí, chẳng phạm tà dâm” hay sao? Chữ “kẻ 

khác” bao gồm cả con sen, chị ở. Xưa kia, Văn Xương Đế Quân đã trịnh trọng, giáng 

bút bài Âm Chất Văn, dạy: “Hương duy tư tỳ, tú tháp khế nô, câu ưng tất tru chi 

luật” (Kẻ trong chốn màn thơm, tư thông với tớ gái, trên giường thêu, nhấm nháp 

người hầu, ắt đều sẽ bị luật trời trừng phạt). Ai nấy đều cùng một Thể, đều chớ nên 

xâm phạm. Cần phải biết: Thiện nhân suốt đời chẳng lầm lạc vì sắc, xem người già 

như mẹ, xem người lớn hơn như chị, xem kẻ trẻ hơn như em, xem kẻ nhỏ tuổi như 

con gái của chính mình. Dẫu họ tự đến quyến rũ ta, luôn luôn phải tận lực cự tuyệt, 

giữ vững mười pháp lìa tà: 
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1) Một là tâm địa thanh tịnh. 

2) Hai là giữ quy củ. 

3) Ba là kính thiên thần. 

4) Bốn là dưỡng tinh thần. 

5) Năm là mắt chớ nhìn. 

6) Sáu là chớ nói chuyện xấu xa. 

7) Bảy là đốt dâm thư. 

8) Tám là giảm bớt chuyện phòng the. 

9) Chín là đừng dậy trễ. 

10) Mười là khuyên răn kẻ khác cùng kiêng giữ. 

 

 (Trích: sách Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư tăng đính - Chuyển 

ngữ: Như Hòa; Giáo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang) 

 
Để kết thúc phần giải thích về giới không được tà dâm, xin chép lại lời khuyến tấn 

của Phật đối với người học đạo, in trong Chương thứ 27 kinh Tứ Thập Nhị Chương: 

“Phù vi đạo giả, du mộc tại thủy, tầm lưu nhi hành, bất xúc lưỡng ngạn, bất vi nhân 

thủ, bất vi quỷ thần sở giả, bất vi hồi lưu sở trú, diệc bất hủ bại; ngô bảo thử mộc, 

quyết định nhập hải. Học đạo chi nhân, bất vi tình dục sở hoặc, bất vi chúng tà sở 

nhiễu, tinh tấn vô vi; ngô bảo thử nhân, tất đắc đạo hỷ ” (Người hành đạo ví như 

khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà trôi. Nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, chẳng bị 

người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy giữ lại, cũng chẳng 

bị mục nát, Ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ trôi ra đến biển. Người học 

đạo nếu chẳng bị tình dục làm cho mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vạy quấy nhiễu, 

lại tinh tấn tu pháp vô-vi; Ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc đạo). 

 
 
5. THUYẾT CHÚNG QUÁ ĐỆ NGŨ GIỚI: Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc giới tuy 

vị thân mạng bất đắc tuyên thuyết Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di, sở hữu tội quá. Nhược phá thị giới thị nhân tức thất Ưu-bà-tắc giới. 

Thị nhân thượng bất năng đắc Noãn pháp huống Tu đà hoàn chí A na hàm. 

Thị danh Phá giới Ưu-bà-tắc, Xú Ưu-bà-tắc, Chiên đà la Ưu-bà-tắc, Cấu 

Ưu-bà-tắc, Kết Ưu-bà-tắc. Thị danh Ngũ Trọng. 

 

GIỚI THỨ NĂM, RAO LỖI BỐN CHÚNG: Thiện nam tử! Người đã thọ giới 

Tại gia Bồ-tát rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng cũng không được 
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rao nói tội lỗi của bốn chúng: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Nếu phạm giới nầy, người ấy sẽ lập tức mất giới Tại gia Bồ-tát; trong đời 

hiện tại, người ấy không thể chứng được Noãn pháp huống chi là thánh 

quả Tu đà hoàn đến A na hàm. Kẻ ấy là Bồ-tát phá giới, Bồ-tát xấu xa, Bồ-

tát hạ tiện, Bồ-tát ô uế, Bồ-tát bị phiền não trói buộc. Đấy là giới trọng 

thứ năm.  

 

The Fifth Major Precept, The Precept against Speaking of Offenses 
Committed by Members of the Fourfold Assembly: In accordance with 
the Upasaka/Upasika Precepts, even for the sake of sustaining our own 
body or life, we should not announce or discuss any offenses or faults of 
Bhikshus, Bhikshunis, Upasakas, or Upasikas. When this Precept is 
breached, the violator thereupon loses this Upasaka/Upasika Precept. 
Such a person cannot even attain the Dharma of the Level of Heat, much 
less the Fruition of Shrotaapanna, up to and including the Fruition of 
Anagamin. Such a person is called a Precept-breaking Upasaka/Upasika, 
a despicable Upasaka/ Upasika, an outcast, a defiled Upasaka/Upasika, 
and an Upasaka/Upasika in bondage. This is the Fifth Major Precept. 

 

Chữ “Tuyên” 宣 nghĩa là bộc lộ, bày tỏ, nói ra, tuyên bố rộng rãi ra khắp nơi cho 

mọi người biết; “Thuyết” 說 là lời nói, đàm luận, giảng giải, la mắng, quở trách; 

“Quá 過 là việc làm sai trái; Chữ “Tội” 罪 theo nghĩa của giáo lý, để chỉ cho sự phạm 

giới trầm trọng, sẽ phải chịu quả báo rất nặng; còn theo nghĩa của thế gian, chỉ cho 

hành vi phạm pháp, phải chịu hình phạt của pháp luật; còn chữ “lỗi” cũng có nghĩa 

như chữ “tội”, nhưng dùng để chỉ cho những vi phạm được xem là tương đối nhẹ, 

thường do bởi thất ý mà tạo nên. 

 

“Tuyên thuyết tứ chúng sở hữu tội quá”, hay còn gọi là “Thuyết tứ chúng quá giới”, 

tức đem phơi bày sự phạm giới của người trong Bốn chúng cho người khác biết, đi 

tố giác, rêu rao, tuyên truyền những tội lỗi, sai quấy, khuyết điểm, lỗi lầm của người 

trong Bốn chúng cho mọi người khắp nơi đều biết. Đây được xem là trọng giới thứ 

năm của Tại gia Bồ-tát. Cho dù những sai trái, lỗi lầm đó rất trầm trọng vì phạm 

vào trọng giới, hay chỉ là những khiếm khuyết nhỏ nhặt do nơi lỗi thất ý mà thành 

(khinh giới); sự việc đó đã có xảy ra như vậy, mình chỉ là người đi trình bày lại sự 

thật đúng y như vậy, thì đối với người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát, đi rao nói tội lỗi 

của người trong Bốn chúng vẫn là việc cần phải cố gắng tránh, nếu không muốn 

nói là tuyệt đối không được làm. Trong trọng giới thứ năm của giới Tại gia Bồ-tát 

nầy, Phật đã chế định ra như vậy. Thêm vào đó, ở đời không nhất thiết sự thật lúc 

nào cũng cần phải được nói ra. 
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Trong trọng giới thứ năm nầy có đề cập đến Bốn chúng, tức Tứ chúng đệ tử của 

Phật, trong đó có hai chúng xuất gia là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, và hai chúng tại gia là 

Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di. Đây được xem là bốn trụ cột kiên cố, hỗ trợ nâng đỡ cho 

nhau trong căn nhà Phật pháp. Bốn chúng nầy tuy nhìn về hình thức bề ngoài thì 

có nhiều khác biệt, nhưng đối với nhau xem như những đồng sự thiện tri thức, là 

pháp lữ đồng hành, có cùng chung một tâm nguyện tu học, hành đạo, chí hướng 

giống nhau. Tuy thời gian tu học dài ngắn có khác nhau, học giới cũng khác nhau, 

vị trí trong đạo tràng chức vụ, trách nhiệm trên dưới cũng khác nhau, nhưng họ vẫn 

đều là những người còn đang tu học chứ chưa phải là Phật, là thánh thần hay Bồ-

tát, bởi vậy cho nên khó tránh khỏi những khuyết điểm, lỗi lầm. Xưa, Cổ nhân đã 

dạy: “Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá” (Con người chưa phải là thánh hiền, 

thì có mấy ai mà tránh được sơ suất, lỗi lầm). Do đó, nếu họ có lời nói, việc làm 

không thuận theo ý của mình, không đúng với sự kỳ vọng, mong cầu, ngược với 

quan điểm, suy nghĩ của mình, rồi mình cho rằng những điều đó là lầm lỗi, sai quấy 

(nhưng đó chỉ là cái nhìn theo thiên kiến, chủ quan của mình, chứ chắc gì những 

điều đó đã là sai quấy, lỗi lầm), khiến trong tâm của mình sinh ra phiền não, đưa 

đến bất bình sân hận, âu đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu với tâm bất bình, sân 

giận mà đi rao nói tội lỗi, lỡ lầm, sai trái của họ ra cho mọi người biết, thì kẻ đó là 

Tại gia Bồ-tát phạm giới. Và đó chỉ mới đề cập đến những sự việc lỗi lầm đã xảy ra 

có căn cứ, bằng chứng rõ ràng, đúng với sự thật. Huống hồ là với tâm đố kỵ, ghen 

ghét, thù hằn, hiềm hận, việc không nói có, việc có nói không, rồi đem đặt điều vu 

khống, xuyên tạc, nhằm bôi nhọ, phỉ báng, mạ lỵ, thì tội lỗi nầy nặng biết chừng 

nào (vì là vừa mắc khẩu nghiệp, vừa phạm giới vọng ngữ, giờ lại phạm thêm tội 

thuyết tứ chúng quá giới). 

 

Khi ta tùy tiện đi rao nói khuyết điểm, sai trái, lỗi lầm của người trong Bốn chúng 

một cách bừa bãi, khinh xuất. Việc nầy khiến cho người phạm lỗi cảm thấy bị xúc 

phạm, tổn thương, trong lòng thấy xấu hổ nhục nhã, đâm ra tự ái, khó chịu, đưa 

đến phản ứng trái ngược. Như vậy, chẳng những ta không khích lệ, xây dựng, giúp 

đỡ cho họ sửa đổi những sai trái, khuyến tấn họ từ bỏ những lỗi lầm để cùng tinh 

tiến trên con đường tu học. Mà đây là hình thức chê bai, phỉ báng do bởi lòng tị 

hiềm, đố kỵ, nhằm triệt hạ uy tín, làm ảnh hưởng đến sự tu tập của cá nhân. Đây 

cũng xem như cách “Vạch áo cho người xem lưng”, khiến cho người ngoại đạo thừa 

cơ dè bĩu, nhục mạ Bốn chúng, bài báng Chánh pháp, phỉ báng Tam Bảo. Thêm vào 

đó, cùng trong một chỗ tu học, mà người nầy đi luận tội, lên án người kia, người 

kia đi bươi móc, nói xấu người nọ, thị phi đối đãi, nhân ngã bỉ thử (phe phái, bên 

nầy bên nọ), tạo nên xung đột, mâu thuẫn, đưa đến phân hóa, xáo trộn, chia rẽ, 

bất hòa, khiến mất đi tánh chất hòa hợp, thanh tịnh vốn có của một đạo tràng tu 

học. Đó là chưa kể đến trường hợp chư Đại Bồ-tát, La hán, Thiện thần với đại hạnh 
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đại nguyện, muốn làm lợi ích hữu tình, thị hiện dưới nhiều hình thức, làm những 

điều nghịch hạnh trái lý, ngược với suy nghĩ của phàm nhân, nhằm giáo hóa độ 

thoát chúng sanh (Xem hành trạng của Tuệ Trung Thượng sỹ, hay đọc chuyện Tế 

Điên Hòa Thượng, Quán Âm Thị Kính… thì biết). Nhưng dưới con mắt của người 

phàm phu, thế tục, thì cho rằng những việc làm đó là bất cập (không đúng, không 

tốt, sai trái, khiếm khuyết), rồi đâm ra bất bình, chê bai, phỉ báng, tạo thành khẩu 

nghiệp. Đó là lý do tại sao Tại gia Bồ-tát không nên rao lỗi của người trong Bốn 

chúng. 

 

Còn trong trường hợp, nếu thấy cần thiết phải trình bày khuyết điểm, lỗi lầm của 

người trong Bốn chúng, thì việc đó cần phải thực hiện một cách hết sức thận trọng, 

đúng với tinh thần của giới luật. Tức phải nói với sự chân thành, dùng lời lẽ nhẹ 

nhàng hòa nhã, nói với lòng thương, với tâm ý muốn giúp đỡ, khuyến tấn, xây dựng. 

Chẳng những như vậy mà còn phải nói đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ, 

để giữ uy tín cho đồng đạo của mình và bảo vệ Phật pháp được xương minh (sáng 

đẹp, rực rỡ). Chứ không thể đem sự bất bình sân hận, rồi với tâm đố kỵ hẹp hòi, 

tùy tiện đem ra rêu rao, xuyên tạc, phỉ báng, chê bai, tự ý suy diễn, luận tội, rồi 

kéo theo bè phái, với dụng ý triệt hạ uy tín cá nhân, khiến cho những người chưa 

có tín tâm thì đánh mất lòng tin vào Tam Bảo, còn với người sơ cơ học đạo, có niềm 

tin chưa vững chắc thì sinh ra giải đãi, thối thất tâm Bồ-đề, mất lòng tin vào đoàn 

thể tu học và giáo lý Phật giáo. Rõ ràng, đây là việc làm nhằm triệt hạ, đập đổ, phá 

hoại đối với Bốn chúng và gây tổn thương rất lớn cho Phật pháp, chứ không phải là 

việc làm với mục đích thiện chí muốn cảm hóa, xây dựng. 

 

Trong luật, đức Phật đã có lời khuyên dạy rằng, muốn phê bình, cử tội người khác 

phải hội đủ 5 điều kiện sau đây, thì sự cử tội đó mới có giá trị đúng với mục đích 

xây dựng và mới được xem là đúng pháp: 

 

- Sự cử tội, phê bình phải đúng lúc, đúng chỗ; không bạ đâu nói đó. 

- Chỉ nói những lời chân thật; không nói lời hư ngụy, dối trá. 

- Nói với mục đích mang lại lợi ích; không nói lời phù phiếm, vô ích. 

- Lời nói nhẹ nhàng, hòa nhã; không nói lời cộc cằn, thô lỗ. 

- Nói với từ tâm; không nói với ác tâm. 

 

Còn trong trường hợp những khuyết điểm, lầm lỗi, phá giới đó là do các vị Tỳ-khưu, 

Tỳ-khưu ni, hoặc do chính bậc Thầy mà mình y cứ tu học, hay những sai trái đó là 

do các vị đạo hữu đồng hạnh, đồng sự mà mình thường thân cận học hỏi gây ra. 

Nếu những cấu uế đã tạo ra đó là quá to lớn và quá trầm trọng, không thể dung 

hóa, góp ý xây dựng hay sửa đổi được, thì nên mau mau tìm nơi đạo tràng hay 
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thiện tri thức khác để mà nương tựa tu học. Đâu nhất thiết phải chống đối hay đi 

bêu rêu, loan tải tội lỗi của họ để làm gì? Hơn nữa, trong những trường hợp như 

vậy, sự đi rao lỗi của họ cho người khác biết là điều giới luật Bồ Tát cấm chỉ. Người 

đã thụ giới Tại gia Bồ-tát tuyệt đối không được phép làm. 

 

Tại sao đối với hạng người phạm giới, cấu uế, nếu không thể sửa đổi được thì không 

nên đi rêu rao tội lỗi của họ cho người khác biết, mà cần phải sớm rời bỏ, mau mau 

tìm nơi khác để nương tựa tu học?  

 

Đọc trong Quy Sơn Cảnh Sách, thấy Tổ Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư đã có lời răn 

nhắc Đại chúng: “Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời 

hữu nhuận. Hiệp tập ác giả trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác tức mục giao báo 

một hậu trầm luân. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục” (Thân cận người lành 

như đi trong sương móc, tuy không thấy ướt áo nhưng dần dần thấm nhuần. Gần 

gũi kẻ ác, thì tăng trưởng tri kiến ác, sớm tối tạo ác, trước mắt chịu quả báo, chết 

rồi phải bị trầm luân. Một phen mất đi thân người, muôn kiếp khó mà tìm lại). 

 

Cũng vậy, trong kinh Uế Phẩm, Tiểu tạng Thanh Văn, Trung A-Hàm quyển 2 - Hán 

dịch: Tam tạng Tăng-già-đề-bà, Tuệ Sỹ dịch và chú - có đoạn ghi lại lời Tôn giả Xá-

lợi-phất nói trước đại chúng: “Nầy Hiền giả, vô lượng pháp ác bất thiện từ dục mà 

sanh, đó là cấu uế”. Vì sao? Giả sử có một người mà tâm sanh ước muốn như vầy, 

‘Ta đã phạm giới, mong rằng người khác đừng biết ta phạm giới’. Hiền giả, nhưng 

có người khác biết nó phạm giới. Bởi vì có người khác biết nó phạm giới, nên nó 

sanh tâm ác (phẫn nộ, bất mãn). Nếu với người ấy mà tâm phát sanh ác, tâm phát 

sanh dục, cả hai đều là bất thiện. […] Nầy Hiền giả, phải biết, người như vậy không 

nên gần gũi, không nên cung kính, lễ bái. Nếu Tỳ-khưu nào không đáng gần gũi mà 

gần gũi, không đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái, thì người thân cận cung 

kính lễ bái ấy lâu dài không được thiện lợi, không được hữu ích, không lợi ích, không 

an ổn khoái lạc, sanh ra đau khổ buồn lo. 

 

Thói thường của người đời, cứ thích đi dòm ngó, bươi móc, soi mói, rao lỗi của 

người khác, trong khi lỗi lầm của chính họ thì lại “cố tình che dấu như mèo dấu cứt” 

hoặc chẳng bao giờ chịu nhìn nhận. Một khi cao giọng chỉ trích hay phê phán những 

sai trái, lầm lỗi, để rồi lên án, kết tội người khác, họ thường nghĩ rằng họ là người 

chân chánh, chỉ có họ mới là đúng, còn lại đều sai cả; họ cho rằng là họ hay hơn, 

giỏi hơn, tốt hơn, đúng đắn hơn, cao thượng hơn đối với kẻ nạn nhân mà họ đang 

lên án. Mà họ quên đi, không nghĩ đến những sai trái, lỗi lầm, khuyết điểm của 

chính bản thân họ. Nếu không phải là như vậy, thì sao không chịu nghĩ đến lỗi mình, 

mà lại đi rao lỗi của người khác để làm gì? Người xưa gọi điều nầy là “Chân mình 
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thì lấm bê bê, lại đi cầm đuốc mà rê chân người”. Nên biết, khi ta đưa ngón tay lên 

chỉ vào sai trái, lỗi lầm của người khác, thì có đến 3 ngón tay đang chỉ về mình. 

 

Có nhiều nguyên nhân và nhiều cách để một người đi rao lỗi của người khác, chẳng 

hạn như: 

 

- Hoặc, để chứng tỏ mình là người chân chánh, đạo đức; chỉ có mình mới 

xứng đáng, chỉ có mình là giỏi, là hay, là đúng đắn. Còn những người khác 

đều là dở, đều là sai, đều là kẻ tầm thường. Đây là cách đạp người khác 

xuống để mình ngoi lên, nhằm để thu lấy danh, lợi về cho mình. 

 

- Hoặc là mình với người ấy có mối tư thù, hiềm hận, cho nên phải trực tiếp 

đem những lỗi lầm, sai trái của họ mà đi kể lể, rêu rao, tố cáo cho mọi 

người biết với mục đích bêu xấu nhằm triệt hạ uy tín cá nhân, để trả thù. 

Làm được điều đó khiến mình hả hê, thỏa mãn, thích thú trong lòng. 

 

- Hoặc, như có 2 người hay 2 phe phái đang đối lập nhau. Trong đó có một 

phe là địch nhân của mình. Bây giờ mình mang bằng chứng của những sai 

phạm, tội lỗi của địch nhân cung cấp cho phe kia, rồi xúi biểu, khích động, 

gián tiếp mượn tay phe kia để triệt hạ địch nhân của mình. 

 

Lại tùy theo lời nói và động cơ của việc đi rao lỗi của người trong Bốn chúng, mà 

phân biệt sự vi phạm là nặng hay nhẹ, có khác nhau: 

 

- Với tâm hiềm hận, oán thù, dùng lời độc ác để nguyền rủa, dùng lời thô lỗ 

để miệt thị, rao lỗi Bốn chúng, nhằm mục đích triệt hạ uy tín cá nhân để 

báo thù. Hoặc, vì tham cầu danh dự, lợi dưỡng, đi rao lỗi của người trong 

Bốn chúng, để đánh phá nhằm thu lợi về cho mình. Những lỗi lầm sai trái 

đó, cho dù là đúng với sự thật, hay chỉ là bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, rồi 

tự mình rao nói, hoặc bảo ban, khích bác, bày vẻ cho người khác đi rao 

nói, rồi lấy đó làm hả hê mãn nguyện, đều là sự phạm giới rất nặng. Trong 

kinh Du-già Bồ Tát Giới có viết rằng: “Nếu Bồ-tát vì tham cầu lợi dưỡng, 

cung kính mà tự khen mình chê người tức phạm tha thắng xứ thứ nhất của 

Bồ-tát”. 

 

- Còn nếu là sự rao lỗi của người trong Bốn chúng chỉ là do sự khinh suất vô 

tình, chứ không do phiền não sân hận sai sử, trong tâm không hề có ác ý. 

Khi nói ra lỗi của người khác, không hề biết rằng việc làm đó đang gây tổn 



148 
 

thương hay đang xúc phạm đến người khác. Sự vi phạm như vậy chỉ là lỗi 

thất ý, chứ không bị xem là vi phạm căn bản trọng tội. 

 

Để hình thành sự rao lỗi của người trong Bốn chúng cần có 4 điều kiện: 

- Nhân rao lỗi: Do nhân sân hận phiền não đã huân tập từ trước, bây giờ 

oan oan tương báo, oan gia gặp lại ân oán cũ, từ đó sanh khởi tâm niệm 

báo thù, nên đi rao lỗi của người. Ấy là nhân rao nói tội lỗi. 

  

- Duyên rao lỗi: Để đi rao lỗi, cần đi tìm kiếm những chứng cớ để luận tội; 

cần phải bươi móc “vạch lá tìm sâu”, soi mói những điều sai trái, lỗi lầm 

của người rồi đi rao nói cho người khác biết. Ấy là duyên rao nói tội lỗi. 

 

- Pháp rao lỗi: Khi đã tìm ra được sai trái và chứng cớ rồi, dùng nhiều 

phương pháp như rỉ tai, xúi dục, khích động, rải truyền đơn, viết cáo trạng 

đăng báo, gởi thư nặc danh, phát tán băng ghi âm, quay phim hay tung 

tin tức lên facebook, internet… để phổ biến cho nhiều người biết. Ấy là 

cách thức rao nói tội lỗi.  

 

- Nghiệp rao lỗi: Tự mình nói những tội lỗi ấy ra, hay tự mình dùng nhiều 

phương pháp để phổ biến, hoặc bày mưu tính kế, khích động sai biểu, 

mượn tay người khác thực hiện. Ấy là nghiệp rao nói tội lỗi. 

 

Cần có 5 yếu tố để kết thành phạm trọng giới rao lỗi của người trong Bốn chúng: 

- Người mà mình muốn đi rao lỗi của họ cho người khác biết phải là một 

trong bốn thành phần: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc hay Ưu-bà-di. 

- Biết rõ ràng người ấy thuộc một trong bốn thành phần đó. 

- Tác ý, tức trong tâm thật sự có ý muốn đi rao nói tội lỗi của họ. 

- Xúc tiến hành vi rao lỗi cho người khác biết. 

- Người nghe hiểu được những gì mà mình muốn trình bày. 

 

Khi hội đủ 5 yếu tố nêu trên, Tại gia Bồ-tát ấy vi phạm trọng giới rao lỗi Bốn 

Chúng của Bồ-tát. 

Cũng có trường hợp Tại gia Bồ-tát nói lỗi của người trong Bốn chúng, mà không 

bị xem là phạm trọng giới. 

- Với người ngoại đạo giả dạng Tỳ-khưu hay giả danh Tại gia Bồ-tát đi truyền 

bá những điều trái với chánh pháp nhằm dối gạt, mê hoặc người đời. Tại 
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gia Bồ-tát chân chánh cần phải vạch trần những tội lỗi ấy ra cho mọi người 

biết, để tránh cho chúng sanh khỏi lầm lạc vào đường tà. 

 

- Với những Tại gia Bồ-tát đang hành đạo ở thế gian mà làm điều phi pháp, 

sát sanh hại vật hay tổn hại đến bá tánh. Tại gia Bồ-tát chân chánh cũng 

cần phải phát tâm dũng mãnh, ra tay ngăn chận, để mang lại lợi ích cho 

chúng sanh. 

 

Với hai hạng người trên đây, nếu làm với tâm khuyến thiện trừng ác, mà không 

phải vì tư thù hay tỵ hiềm, oán đối. Tại gia Bồ-tát khi đi vạch trần tội lỗi của họ 

ra, không bị xem là phạm trọng giới rao lỗi Bốn chúng.  

 

- Hoặc là, trong buổi sám hối, kiểm điểm của chúng Tại gia Bồ-tát, ta công 

khai đưa ra lời nhận xét về những lỗi lầm, sai trái của một vị Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di trước Đại chúng, thậm chí có kèm theo lời phê bình, quở trách đi 

chăng nữa. Việc nầy được luật cho phép làm, mà không bị xem là phạm 

trọng giới.  

 

- Hoặc là, với thiện chí muốn giúp đỡ, xây dựng, đem sự sai trái, phạm lỗi, 

hay phá giới của một đồ chúng Tỳ-khưu trình bày lại với vị Thầy y chỉ của 

người đó, để nhờ thầy khuyến hóa, dạy bảo cho biết mà sửa đổi lỗi lầm để 

trở thành tốt hơn. Việc làm đó cũng giống như với lòng thương tưởng, đem 

việc sai trái của người học trò thưa lại với thầy, hoặc đem việc lỗi lầm, hư 

hỏng của đứa con nói lại với anh chị, cha mẹ nó, để anh chị hay cha mẹ 

uốn nắn dạy dỗ cho nó bỏ thói hư tật xấu mà trở nên người hữu dụng sau 

nầy. Những việc làm như vậy đều không bị xem là rao lỗi Bốn chúng, mà là 

việc làm bởi thiện chí, rất đáng nên thực hiện. 

 

- Hoặc là, khi Chúng Tăng đã tác pháp yết ma cho phép được nói, thì việc đi 

nói lỗi của người trong Bốn chúng kể như không phạm. Như chuyện thuật 

lại lúc đức Phật còn đang tại thế, trú tại núi Linh Thứu, chư Tăng đã tác 

pháp yết ma sai ngài Xá-lợi-phất (śāriputra) đi nói tội phá hòa hiệp tăng của 

Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) cho cư sĩ biết. Nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất vì sợ 

phạm giới nên không chịu làm. Từ đó, đức Phật chế ra giới: “Trừ khi Tăng 

sai thì được phép làm”. 

 

- Còn riêng với những ác hạnh Tỳ-khưu, mượn chốn Thiền môn để mưu cầu 

danh lợi, “buôn thần bán thánh”, làm điều phi pháp, ảnh hưởng đến Bốn 

chúng, tổn hại đến Tam Bảo. Trong trường hợp như vậy, chỉ có hàng Tỳ-
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khưu Bồ-tát mới được phép vạch ra những tội lỗi của ác Tỳ-khưu. Còn đối 

với hàng Tại gia Bồ-tát, cho dù ác Tỳ-khưu ấy có phạm lỗi nặng đến thế 

nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được đi rao nói tội lỗi của họ cho 

người khác biết. 

 

Phải cần nên biết để mà cẩn thận: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Ni tức Tăng già, là một 

phần trong Tam Bảo, cho nên việc đi tố cáo những điều sai trái, lỗi lầm hay rêu 

rao sự phạm giới của họ cho người khác biết, đồng nghĩa với sự xúc xiểm, khinh 

mạn, phá hoại Tam Bảo, khiến cho người sơ cơ mới phát tâm nhập đạo thoái thất 

tâm Bồ-đề, đánh mất tín tâm vào Phật pháp. Chính vì lý do như thế cho nên một 

Tại gia Bồ-tát đi rao lỗi của Tứ chúng, đặc biệt là rao lỗi của Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 

ni bị xem là phạm tội rất nặng. Cho nên người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát đối với 

giới điều nầy phải nên hết sức thận trọng, mà không được cố ý trái phạm.  

 

Hơn nữa, đã là người có trí thì không nên chỉ vin vào một sơ sót, lỗi lầm nhỏ nhặt 

để mà qua đó đánh giá, phê phán tư cách của một con người, hoặc là chỉ vì một 

việc làm sai trái, phạm giới mà tỏ ra khinh mạn, buông lời xúc xiểm, bác bỏ tất 

cả công đức của người khác, nhất là đối với người xuất gia. 

 

Trong phần khuyên người niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ, viết trong sách An Sĩ 

Toàn Thư (Chu An Sĩ trước - Nguyễn Minh Tâm dịch và chú giải) có thuật lại 

câu chuyện: Thuở xưa, vua Đường Thái Tông có lần thưa với Pháp sư Huyền 

Trang: “Trẫm có ý muốn dâng lễ trai tăng, nhưng nghe rằng có nhiều vị tăng 

không đủ giới hạnh, vậy phải làm thế nào?” 

Ngài Huyền Trang đáp rằng: 

“Đất Côn Sơn có ngọc quý cũng nằm lẫn trong bùn cát. Huyện Lệ Thuỷ có 

vàng, lẽ nào ở đó lại không có ngói gạch, đá sỏi? Đất sét hoặc gỗ dùng tạo 

tượng La Hán, khởi tâm cung kính ắt được phước. Đồng, thiếc đúc thành tượng 

Phật, người huỷ hoại nhất định có tội. Rồng nặn bằng đất sét, tuy không thể 

làm mưa, nhưng muốn cầu mưa phải dùng rồng đất ấy. Những ông tăng phàm 

tục, tuy không thể ban phúc, nhưng muốn cầu phúc phải biết kính trọng họ” 

(Phàm tăng bất năng giáng phước; dục cầu phước tiên thỉnh phàm tăng). 

 

Vua Đường Thái Tông nghe qua lời ấy thì kinh hoảng, thưa rằng: 

“Trẫm từ nay về sau, dù gặp chú Sa Di nhỏ cũng xin cung kính như Phật”. 
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Hành giả Tại gia Bồ-tát, nếu nghiêm trì giới không rao lỗi của người trong Bốn 

chúng, Tại gia Bồ-tát ấy đã giữ được đầy đủ Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát: 

- Tại gia Bồ-tát thường quán chiếu lỗi lầm, sai trái của chính bản thân 

mình với tâm tàm quý để mà sửa đổi, sám hối, mà không đi rao nói 

tội lỗi, sai phạm của người trong Bốn chúng cho ngoại nhân biết, là 

Nhiếp luật nghi giới. 

 

- Tại gia Bồ-tát thường sinh khởi tâm đại bi, luôn tán thán công đức, 

phẩm hạnh của người; đồng thời với thiện chí xây dựng, luôn dùng 

lời hòa ái khuyến tấn, khích lệ người khác tinh tiến, mà không với 

tâm hẹp hòi đố kỵ, sân hận thù hằn đi rao lỗi để bài xích, phỉ báng, 

triệt hạ, là Nhiếp thiện pháp giới. 

 

- Tại gia Bồ-tát thường giáo hóa để người khác phát khởi tín tâm, tin 

vào Đại thừa giới. Đồng thời đối với hàng ngoại đạo thường vin vào 

những việc làm trái giới luật, phi giáo lý để đi công kích Phật giáo, 

bài báng Chánh pháp, hay với những người trong Phật pháp mà còn 

nuôi ác tâm đi rao lỗi của người trong Bốn chúng thì với tâm từ bi, 

tìm lời giáo hóa, khuyên răn, nhắc nhở để họ từ bỏ những điều phi 

pháp ấy, là Nhiếp chúng sanh giới. 

 

Ngược lại, nếu người tại gia đã thụ giới Bồ-tát với nguyên nhân, trợ duyên, cách 

thức và hành động mà đi rao nói tội lỗi của người trong Bốn chúng, người ấy 

đã phạm vào Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát. Người ấy đã đánh mất tư cách Tại gia 

Bồ-tát của mình. Kẻ ấy bây giờ trở thành một trong bốn hạng người, mà trong 

phẩm Thọ Giới kinh Ưu-bà-tắc, Phật dạy người tu học chân chánh phải nên lánh 

xa mà không được thân cận. Bốn hạng người ấy là: 

 

- Người ưa bươi móc, dòm ngó, vạch lỗi kẻ khác. 

- Người thường hay nói những điều tà ngụy, dối trá. 

- Người ngoài miệng luôn nói lời ngọt ngào, nhân ái, mà trong tâm 

chứa toàn điều nham hiểm, độc ác. 

- Người thích khoa trương, làm ít mà thích nói nhiều. 

 

Trên đây là những điều mà người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát chớ có buông lung 

mà phải nên lưu ý giữ gìn cho cẩn thận. 
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Trong sách Ấn Quang Đại sư gia ngôn lục (gia 嘉 là hay ho, tốt đẹp; ngôn 言 

là lời nói; lục 勠 là gom góp lại. “Gia ngôn lục” là loại sách gom góp, đúc kết 

lại những lời nói hay ho, tốt đẹp, sáng tỏ, chí thiện của các nhà minh triết hay 

của các bậc Thánh nhân nhằm để giáo hóa, soi sáng, khuyên dạy người đời), 

thấy có ghi lại lời dạy của Ấn Quang Đại sư: 

 

“Vô luận Tại gia, Xuất gia, tất tu thượng kính hạ hòa. Nhẫn nhân sở bất năng 

nhẫn, hành nhân sở bất năng hành, đại nhân chi lao, thành nhân chi mỹ. Tĩnh 

tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Hành, trụ, tọa, ngọa, 

xuyên y, cật phạn, tùng triêu chí mộ, tùng mộ chí triêu, nhất câu Phật hiệu, 

bất lịnh gián đoạn, hoặc tiểu thanh niệm, hoặc mặc thanh niệm. Trừ niệm Phật 

ngoại bất khởi biệt niệm. Nhược hoặc vọng niệm nhất khởi, đương hạ tựu yếu 

giáo tha tiêu diệt. Thường sanh tàm quý tâm cập sám hối tâm. 

 

Túng hữu tu trì, tổng giác ngã công phu ngận thiển bất tự căng khoa. Chỉ quản 

tại gia, bất quản nhân gia. Chỉ khán hữu dương tử, bất khán hoại dương tử. 

Khán nhất thiết nhân đô thị Bồ-tát, duy ngã nhất nhân thiệt thị phàm phu. 

Quả năng y ngã sở thuyết tu hành, quyết định khả sanh Tây Phương Cực Lạc 

thế giới ”. 

 

(Bất luận là người tại gia hay người xuất gia, cần phải nên đối xử trên kính 

dưới hòa. Nhẫn những điều người khác khó có thể nhẫn, làm những việc người 

khác khó có thể làm, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho 

người những điều tốt đẹp. Lúc ngồi yên, phải thường quán xét lầm lỗi 

của mình; khi rảnh rỗi chuyện trò, đừng nên luận bàn đến điều sai 

trái của người khác. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ 

tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm, không 

để gián đoạn. Ngoài niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi 

vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. 

 

Nếu đã tu trì, phải tự biết là công phu của mình vẫn còn nông cạn, chẳng nên 

kiêu căng hay phô trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dòm 

ngó việc nhà người. Chỉ nên nhìn vào những hình ảnh tốt đẹp, mà đừng để 

mắt đến những hình ảnh xấu xa, bại hoại. Hãy xem mọi người đều là Bồ-tát, 

duy chỉ mình ta là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều 

mà ta vừa nói, thì nhất định sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới). 
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Đọc trong Phẩm Bát Nhã, phẩm thứ 2 trong kinh Pháp Bảo Đàn thấy bài tụng 

Vô Tướng, trong đó có chép lại một đoạn Lục Tổ dạy đồ chúng rằng: 

 

“Nhược chân tu đạo nhân 

Bất kiến thế gian quá 

Nhược kiến tha nhân phi 

Tự phi khước thị tả 

Tha phi ngã bất phi 

Ngã phi tự hữu quá 

Đản tự khước phi tâm 

Đả trừ phiền não phá ” 

 

(Người chân chánh tu hành 

Chẳng thấy lỗi người đời 

Nếu nhìn lỗi của người 

Lỗi mình đã đến bên 

Người quấy ta chẳng quấy 

Thấy quấy thành tự lỗi 

Hễ bỏ tâm chấp quấy 

Phiền não tự tan rã) 

 

Có một ngôi chùa của người Việt ở tiểu bang South Australia, nước Úc. Bước 

vào Tăng xá, thấy trên cửa vào phòng Phương trượng có viết dòng chữ, ý nghĩa 

cũng giống như thế: 

 

  “Thường tự kiến kỷ quá  (Thường tự thấy lỗi mình   

  Bất thuyết tha nhân phi  Đừng nói quấy của người 

  Tha phi ngã bất phi  Người sai ta không sai 

  Ngã phi tự hữu quá  Thấy sai thành tự lỗi 

  Tâm trụ niệm Phật trung  Tâm trụ nơi Phật hiệu    

  Vô phi diệc vô quá”.  Không sai cũng không lỗi) 

 

Đọc qua những đoạn trích dẫn trên đây, để thấy rằng chư Thầy Tổ đều hết 

lòng khuyên dạy người chân chánh tu hành là phải nên thường tự thấy lỗi 

của mình, mà không nên đi chỉ trích, rao lỗi của người. Bởi đơn giản, nếu 

không bị thôi thúc bởi lòng oán đối, thù hằn; nếu không vì tranh danh đoạt lợi 

thì cũng là đố kỵ, tỵ hiềm. Vì nếu không là như thế, thì chẳng ai đi dèm pha, 

bươi móc lỗi lầm người khác để mà làm gì. Thêm vào đó, sự đi chê bai, chỉ 
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trích, nói xấu, rao lỗi người khác chỉ khiến cho sự chống đối, nội kết, oán thù 

bất hòa, chia rẽ, càng tăng thêm mãi mà chẳng mang lại một chút lợi lộc gì 

cho một người tu hành chân chính. Thế giới nầy vốn là chỗ bất toàn. Thế gian 

phàm phu cũng là bất toàn. Đừng mang tham vọng cải tạo thế giới. Cũng đừng 

có tham vọng muốn thay đổi người khác. Hãy dành thời gian đó mà phản quan 

tự kỷ, quán chiếu soi xét nhằm sửa đổi những lỗi lầm, sai trái để thay đổi chính 

bản thân mình, như vậy có phải là lợi ích hơn không? Và chỉ khi nào, xả bỏ 

được những định kiến cố chấp, những đúng sai đối đãi, những nhân ngã bỉ 

thử thị phi. Khi đó hành giả Tại gia Bồ-tát chân chánh mới có thể cởi bỏ được 

sự trói buộc của phiền não để mà tinh tiến trên con đường Bồ-tát đạo.  

 

 

6. CÔ TỬU GIỚI ĐỆ LỤC: Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc giới tuy vị thân mạng 

bất đắc cô tửu. Nhược phá thị giới thị nhân tức thất Ưu-bà-tắc giới. 

Thị nhân thượng bất năng đắc Noãn pháp huống Tu đà hoàn chí A na 

hàm. Thị danh Phá giới Ưu-bà-tắc, Xú Ưu-bà-tắc, Chiên đà la Ưu-bà-

tắc, Cấu Ưu-bà-tắc, Kết Ưu-bà-tắc. Thị danh Lục Trọng. 

 

GIỚI THỨ SÁU, BÁN RƯỢU: Thiện nam tử! Người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, cho dù vì sự sống còn của thân mạng cũng không được bán 

rượu. Nếu phạm giới nầy, người ấy sẽ lập tức mất giới Tại gia Bồ-tát; 

trong đời hiện tại, người ấy không thể chứng được Noãn pháp huống 

chi là thánh quả Tu đà hoàn đến A na hàm. Kẻ ấy là Bồ-tát phá giới, 

Bồ-tát xấu xa, Bồ-tát hạ tiện, Bồ-tát ô uế, Bồ-tát bị phiền não trói 

buộc. Đấy là giới trọng thứ sáu. 

  

The Sixth Major Precept, The Precept against dealing with 
intoxicants, drugs and stimulants: In accordance with the 
Upasaka/Upasika Precepts, even for the sake of sustaining our own 
body or life, we should not deal in intoxicants, drugs or stimulants. 
When this Precept is breached, the violator thereupon loses this 
Upasaka/Upasika Precept. Such a person cannot even attain the 
Dharma of the Level of Heat, much less the Fruition of Shrotaapanna, 
up to and including the Fruition of Anagamin. Such a person is called 
a Precept-breaking Upasaka/ Upasika, a despicable Upasaka/ 
Upasika, an outcast, a defiled Upasaka/Upasika, and an 
Upasaka/Upasika in bondage. This is the sixth major Precept. 
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    Chữ “Cô” 酤, còn có một âm khác là Cổ. Mua hay bán đều gọi là Cô; như gọi 

kẻ bán thịt ở chợ là “Đồ cô”; người làm nghề buôn bán thì gọi là “Thương cổ”. 

Người mua rượu hoặc bán rượu đều gọi chung là Cô tửu 酤酒, nhưng chữ “Cô 

tửu” trong trọng giới thứ sáu trên đây có ý nhấn mạnh đến việc bán rượu. Còn 

chữ Tửu là rượu, chỉ chung cho các thứ thức uống có chất say. Trong chữ Hán, 

chỉ có một chữ tửu nầy mà thôi. 

 

 Trong giới trọng thứ 6 nầy, quy định là người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát thì tuyệt 

đối không được bán rượu. Rượu thì có nhiều loại. Có loại chứa rất ít chất cồn 

(alcohol) như bia hay rượu vang, được xem là rượu nhẹ. Có loại chứa rất nhiều 

chất cồn, được xem là rượu nặng. Tuy nhiên, bất luận là rượu nặng hay rượu 

nhẹ, hễ thứ gì khi uống vào mà say, thì đều không được bán (Nhất thiết tửu 

bất đắc cô). Mà không phải chỉ có rượu, đối với tất cả những sản phẩm có chứa 

chất say, chất độc, hoặc tạo nên sự nghiện ngập trên con người, đều không 

được buôn bán. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Rượu và những chất gây nghiện khác 

đều là chất độc, có tác dụng giết chết hạt giống trí tuệ của con người, là nguyên 

nhân dẫn đến tội ác, đưa con người xuống hố sâu tội lỗi. Bởi vì vậy, đối với rượu  

hoặc những chất gây nghiện hay những sản phẩm có chứa độc tố khác, hoặc 

tự mình buôn bán, hoặc hùn vốn hay sai bảo, chỉ bày, tạo điều kiện hỗ trợ cho 

người khác buôn bán. Việc làm như vậy chẳng khác nào hành động giết người. 

Thậm chí, thấy sự buôn bán đó mà sinh tâm ham thích hay vui mừng. Người ấy 

cũng xem như đã đồng lõa với việc buôn rượu. Và như vậy, người ấy đã vi phạm 

trọng giới của Tại gia Bồ-tát. 

 

Cần nên cân nhắc để thấy rằng, việc tự mình uống rượu hay sử dụng những 

chất gây nghiện như thuốc phiện, ma túy chẳng hạn, chỉ được xem là phạm lỗi 

thất ý, nghĩa là lỗi nhẹ, nếu đem so sánh với việc buôn bán những chất say, 

chất độc ấy, bị xem là sự vi phạm trọng giới, phải chịu tội báo rất nặng. Bởi lẽ, 

tự mình uống rượu hay sử dụng ma túy, chỉ là hình thức tự hại mình, nếu có u 

mê, đần độn hay thậm chí có mất mạng đi chăng nữa, thì cũng chỉ riêng mình 

u mê hay mất mạng. Sự tác hại của nó chỉ trong phạm vi cá nhân hay gia đình 

mà thôi. Còn bán rượu hay buôn bán những chất gây nghiện khác như ma túy 

chẳng hạn, là hình thức đầu độc, gây hại cho biết bao nhiêu con người, di họa 

cho cả thế hệ, khiến cho biết bao nhiêu gia đình phải bị hệ lụy, khổ đau, quốc 

gia, xã hội phải gánh chịu hậu quả to lớn và lâu dài. So với việc sát sanh, giết 

người, tội buôn rượu và các chất độc khác có lẽ còn nặng nề hơn, vì tạo nên 

tác hại rộng lớn, lâu dài hơn. Chính vì thế, cho dù là nguyên nhân, trợ duyên, 
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phương pháp cách thức hay hành động buôn rượu và các chất say, chất độc 

khác đều bị tuyệt đối cấm chỉ đối với người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát. 

 

Hơn thế nữa, đối với ý nghĩa và nội dung của giới Bồ-tát là giới luật Đại thừa. 

Từ suy nghĩ, cho đến việc làm, Bồ-tát nguyện, Bồ-tát hành của hành giả Bồ-tát 

giới đều hướng đến mục đích lợi tha. Do bởi việc buôn rượu đưa đến tác hại to 

lớn, ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều người, cho nên giới Bồ-tát quy định là 

người đã thụ giới rồi thì không được phép tự mình bán rượu hoặc sai bảo, chỉ 

bày cho người khác buôn bán rượu, vì nó trái với tinh thần lợi tha, không khế 

hợp với học giới, luật nghi của Bồ-tát.  

 

Đọc rồi so sánh, để biết việc bán rượu tội nặng nhẹ như thế nào. Trong Đại 

Phương Quảng Thập Luân kinh, quyển 4, phẩm Vô Y Hành (Bản dịch khác là 

Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân kinh - Gọi tắt là Thập Luân kinh, Hán 

dịch: Pháp sư Huyền Trang, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng kinh), đức 

Phật đã có thuyết rằng:  

 

“Này Thiện nam tử! Ví như người làm nghề ép dầu mè, mỗi hạt mè đều có sâu, 
khi dùng bánh xe ép thì dầu chảy ra; ông nên quán người ép dầu này mỗi ngày 
đêm giết biết bao nhiêu là sinh mạng? Giả sử người ép dầu này dùng mười bánh 
xe ép liên tục suốt một ngày đêm, trong mỗi bánh xe ép dầu có số lượng mè 
đến ngàn hộc, như vậy liên tục ép dầu đến một ngàn năm, ông xem người ép 
dầu giết biết bao nhiêu là sinh mạng, mắc tội nghiệp sát sanh có nhiều không?  
 
Ðại Bồ-tát Ðịa Tạng thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Người này giết vô lượng 
vô biên, mắc nghiệp tội không thể nói hết, dùng toán số ví dụ cũng không thể 
được. Chỉ có Phật mới hiểu biết, ngoài ra không ai biết được”.  
 
Phật bảo: “Này Thiện nam tử! Ví như có người vì ham nhiều của cải nên lập ra 
mười nhà dâm, trong mỗi nhà dâm chứa một ngàn dâm nữ, mỗi dâm nữ trang 
sức mỗi cách, làm nhiều người đam mê, thường đến làm việc dâm dục. Như 
vậy liên tục làm đến một ngàn năm, người này mắc tội không thể tính đếm, 
dùng toán số ví dụ cũng không thể được. Một nhà dâm mắc nghiệp tội bằng tội 
của người dùng mười bánh xe ép dầu đã nói ở trước”.  
 
“Lại nữa, này Thiện nam tử! Ví như có người vì ham muốn của cải lập ra mười 
quán rượu, trong mỗi quán rượu trưng bày đủ thứ, bằng nhiều cách chiêu dụ 
đến một ngàn người say đắm rượu, uống nhiều, vui chơi suốt ngày đêm không 
nghỉ. Như vậy liên tục đến một ngàn năm, người này mắc tội không thể nói, 
tính đếm, dùng toán số ví dụ cũng không thể được. Nghiệp tội của một quán 
rượu bằng tội của mười nhà dâm đã nói ở trước”.  
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“Lại nữa, này Thiện nam tử! Ví như có người vì ham muốn của cải lập ra mười 
nhà đồ tể, một ngày đêm mỗi nhà đồ tể giết hại đến một ngàn súc sanh, như: 
trâu, dê, lạc đà, nai, gà, chó v.v... Như vậy, liên tục giết hại đến một ngàn năm, 
người này mắc tội không thể nói, tính đếm, dùng toán số ví dụ cũng không thể 
được. Nghiệp tội của một nhà đồ tể bằng tội của mười quán rượu đã nói ở 
trước”.  

 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài tụng:  

 
“Tội mười xe ép dầu 
Bằng tội mở một dâm xá  
Tội lập mười dâm xá 
Bằng tội mở một quán rượu 
Tội lập mười quán rượu 
Bằng tội mở một nhà đồ tể 
Tội lập mười nhà đồ tể 
Bằng một luân vua ác”. 

 
Dâm xá là động mãi dâm. Quán rượu là nơi bán rượu cho người ta ghé vào đó 
để uống rượu. Nhà đồ tể là nơi giết mổ trâu, bò, chó, ngựa, dê, gà… để bán 
thịt. Trộm nghĩ, ở đây cũng cần phải nói thêm rằng, Phật thuyết những điều 
nầy cách đây đã hơn 2500 năm. Tâm tánh và hoàn cảnh xã hội loài người khi 
ấy so với thời đại bây giờ đã thay đổi đi nhiều lắm. Một động mãi dâm ngày xưa 
to lắm cũng chỉ mươi người, hoạt động kín đáo trong một phạm vi nhỏ hẹp. 
Ngày nay, tệ nạn mãi dâm đã trở thành một kỹ nghệ, như một ngành kinh 
doanh hái ra tiền, phát triển rộng ra khắp nơi trên thế giới, kéo theo cùng với 
nó là những tội ác to lớn: bắt cóc trẻ con xuyên quốc gia, dụ dỗ những cô gái 
trẻ nhẹ dạ để bán qua biên giới, buôn bán nô lệ tình dục, ấu dâm, giam cầm, 
tra tấn, giết người… 
 
Quán rượu cũng vậy, ngày xưa chỉ là một khách điếm ven đường hay một nhà 
hàng, kỹ viện nơi phố thị đông người qua lại. Rượu làm ra cũng chỉ giới hạn 
mang tính cách địa phương, tự cung tự cấp, với vài người làm chủ hay đảm 
trách việc chế biến. Ngày nay, sản xuất rượu là những đại công ty với vốn đầu 
tư hàng tỷ dollars phát triển khắp nơi trên thế giới, sử dụng hàng ngàn công 
nhân, từ giai đoạn trồng trọt, chế biến cho đến phân phối… Đó là chưa kể đến 
các chính quyền địa phương, vùng nào, tỉnh nào, quốc gia nào cũng thành lập 
công ty sản xuất và phân phối rượu, khuyến khích tiêu thụ rượu, để thu thuế. 
 
Còn đối với nhà đồ tể. Chữ “đồ” 屠 là mổ, giết súc vật, hay người làm nghề mổ, 

giết súc vật để bán; “tể” 宰 là làm thịt, mổ thịt. Nhớ lại ngày xưa, mới chỉ cách 

đây chừng hơn 50 năm, mỗi ngày từ nhà đến trường, người viết phải đi ngang 
qua nhà của một người làm nghề đồ tể trong làng. Đó là một ngôi nhà nghèo 
nàn tối tăm, tồi tàn nhớp nhúa, nằm ở ven sông, cạnh một ngôi chợ nhỏ, nhưng 
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xa cách với xóm làng. Người chủ nhà cũng là người đích thân làm đồ tể, là một 
người đàn ông có gương mặt xương xẩu, hai lưỡng quyền nhô cao, tóc hớt 
ngắn, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói ồn ồn rổn rảng, người lúc nào đi ngang cũng 
nồng nặc mùi rượu. Hàng ngày ông ta cùng với 2 người giúp việc của mình 
thường đi dạo quanh các xóm làng để tìm mua heo. Có một điều rất lạ và khó 
hiểu là bất kỳ ông ta đi tới đâu là chó trong xóm bu lại sủa, la mắng cách nào 
cũng không ngưng. Nhà của người đồ tể nầy, mỗi ngày giết độ vài ba con heo, 
một hay hai con trâu hoặc bò, chừng đó đủ cung cấp thịt cho dân trong thị trấn. 
Bây giờ, năm 2019, người viết đang cư trú tại một thành phố ở nước Úc. Thành 
phố thuộc hạng bậc trung chứ chưa phải là thành phố quá lớn và đông dân. 
Trong thành phố có hai lò giết gia súc với hàng trăm công nhân. Vào các mùa 
cao điểm như Easter, Christmas hay New Year, chỉ trong một ngày trên dây 
chuyền sản xuất sử dụng toàn bằng robot, mỗi lò mỗ giết khoảng 500,000 con 
gà (hai lò là 1,000,000 con gà). Đó là chưa tính đến các lò giết mổ heo, bò, dê, 
cừu và các loại gia súc khác. 
 
Khác với bốn giới trọng: sát, đạo, dâm, vọng là tánh giới. Giới buôn bán rượu 

chỉ được xem là già giới. Vì việc buôn bán rượu, tự tánh của nó chưa phải là tội 

ác. Các nhà cầm quyền ở thế gian vẫn cho phép nấu rượu, bán rượu. Thậm chí 

còn khuyến khích tiêu thụ rượu, hỗ trợ cho kỹ nghệ sản xuất rượu phát triển để  

thu thuế, mà không hề hạn chế hay ngăn cấm. Nhưng với người tu học, đã thụ 

trì giới luật của Bồ-tát, thì việc buôn bán rượu là tuyệt đối cấm chỉ, vì đây là ác 

luật nghi cho nên không được phép làm. Nếu từ trước đã có hành nghề nấu 

rượu, bán rượu, hoặc công việc nuôi sống của mình hàng ngày có liên quan đến 

việc sản xuất, bán rượu hay buôn bán những sản phẩm có chứa độc tố, thì phải 

tuyệt đối chấm dứt và tìm cách đổi sang nghề khác, mà không nên tiếp tục làm 

nữa. Ngoại trừ trường hợp bán thuốc với mục đích là để trị bệnh cứu người, 

trong thuốc đó có chứa rượu, hoặc cần phải dùng đến rượu để trị bệnh, thì với 

liều lượng hợp lý, mà không để lại di hại về sau, hay khiến cho người uống mê 

say, điên loạn, mất hết lý trí, thì được phép bán, mà không kể là phạm giới Tại 

gia Bồ-tát. 

Để kết thành tội buôn bán rượu, cần phải có đủ 5 điều kiện: Thứ nhất, kẻ đến 

mua phải là người (Thị chúng sanh); thứ hai, biết rõ đó là người (Chúng sanh 

tưởng); thứ ba, bởi do lòng tham, vì mục đích mong cầu tài lợi mà bán rượu, 

chứ không phải vì để trị bệnh cứu người (Hy lợi phán mại); thứ tư, thứ đem bán 

đúng thật là rượu, khiến cho người dùng say sưa, điên loạn, mất hết lý trí (Thị 

chân tửu); thứ năm, ta là người bán, mang chất say, chất độc đó trao cho người 

đến mua ở trước mặt (Thụ dữ tiền nhơn). Khi có đủ 5 điều kiện nầy thì kết 

thành Tại gia Bồ-tát phạm giới cấm bán rượu. 
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Hành giả Tại gia Bồ-tát, nếu nghiêm trì giới không bán rượu, Tại gia Bồ-tát ấy 

đã giữ được đầy đủ Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát: 

- Đoạn trừ ác luật nghi buôn bán rượu và các chất độc. Nghiêm trì giới 

không buôn bán các chất say, các chất gây nghiện, các sản phẩm chứa 

độc tố có tác dụng tổn hại trí tuệ, tàn phá thân tâm của con người là Nhiếp 

luật nghi giới. 

 

- Ý thức được tai họa to lớn và lâu dài do việc buôn bán rượu và các chất 

gây nghiện, các chất có chứa độc tố gây ra; nguyện thực tập chuyển hóa, 

biết cách bảo hộ thân tâm mình, có chánh niệm và tiết chế trong việc ăn 

uống cũng như tiêu thụ; đồng thời tinh cần tu tập các thiện pháp để tăng 

trưởng trí tuệ, là Nhiếp thiện pháp giới. 

 

- Ra sức giáo hóa để ngăn ngừa tệ nạn sử dụng rượu, ma túy và buôn bán 

các chất độc khác. Không tiếp tay tiêu thụ các sản phẩm có chứa độc tố 

trong cộng đồng xã hội. Đồng thời bảo hộ khiến cho thân tâm chúng sanh 

được an lạc, trí tuệ được tăng trưởng, là Nhiếp chúng sanh giới. 

 
Tóm lại, những ông bà chủ các đại công ty sản xuất phim ảnh, sách báo khiêu dâm; 
những đại công ty sản xuất và phân phối rượu danh tiếng, sở hữu những nông trại trồng 
nho bạt ngàn; những nhà bỏ tiền ra đầu tư các nông trại chăn nuôi to lớn, những nhà 
chế biến thức ăn cho gia súc mau lớn, tăng trọng nhanh để giết thịt; những kỹ sư chế 
tạo robot để giết súc vật, kể cả những đại công ty sản xuất vũ khí, thuốc nổ, súng đạn, 
bom mìn; những người trực tiếp hay gián tiếp trong dây chuyền sản xuất, chế biến, quảng 
cáo, phân phối… hay những người có quyền có chức, dùng chức quyền của mình bao che 
cho những tội ác để hưởng lợi… Tội ác của họ có liên quan và nặng nhẹ như thế nào? 
Đó là những điều cần phải nên suy ngẫm cho cẩn thận và nhận thức cho thấu đáo. 

 

 

THUYẾT XONG 6 GIỚI TRỌNG, ĐỨC PHẬT KHEN NGỢI VÀ KHUYẾN KHÍCH: 

Thiện nam tử! Nhược thọ như thị Ưu-bà-tắc giới năng chí tâm trì bất 

linh hủy phạm tắc năng hoạch đắc như thị giới quả.  

Thiện nam tử! Ưu-bà-tắc giới danh vi anh lạc, danh vi trang nghiêm, 

kỳ hương vi diệu huân vô bất thiên, già bất thiện pháp vi thiện pháp 

luật, tức thị vô thượng diệu bảo chi tạng, thượng tộc chủng tánh, đại 

tịch tĩnh xứ, thị cam lộ vị, sanh thiện pháp địa. Trực phát thị tâm 
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thượng đắc như thị vô lượng lợi ích huống phục nhất tâm thọ trì bất 

hủy. 

(Thiện nam tử! Nếu người tại gia sau khi thọ giới Bồ-tát như vậy, hết 

lòng giữ gìn mà không hủy phạm tất sẽ đạt được những thánh quả 

như trên đã nói.  

Thiện nam tử! Giới Tại gia Bồ-tát có tên là chuỗi anh lạc để trang 

nghiêm; là hương thơm vi diệu xông khắp mọi nơi; là thiện luật nghi 

cho pháp lành sinh khởi, ngăn chận các pháp bất thiện; là kho tàng 

diệu bảo vô thượng; là chủng tánh của dòng dõi tôn quí; là nơi tuyệt 

đối vắng lặng không còn bị phiền não chi phối; là vị cam lộ; là đất 

sinh ra các pháp lành. Chỉ cần chân thực phát tâm thọ giới đã được 

vô lượng vô biên lợi ích như vậy, huống chi là một lòng giữ gìn không 

để cho khuyết phạm).   

 

 

 

 

 

Chú thích: 

(1) Trọng giới 重戒: “Trọng” nghĩa là nặng nề, là to lớn, là nghiêm trọng. Trọng giới 

là những giới điều một khi đã vi phạm thì xem là nặng nề, nghiêm trọng. Những 

giới nầy thường là những Tánh giới. Những sự việc mà tánh giới ngăn cấm là 

những sự việc tự tánh của nó được xem là tội ác. Thí như giết người, trộm cắp, 

dối gạt, hiếp dâm, cho dù có thụ giới hay không, dù bất cứ ở đâu, trong xã hội 

nào, một khi đã phạm vào đều xem là tội ác. Chính vì bản chất của nó tự nhiên 

đã là tội ác, và khi vi phạm thì nhất định phải chịu quả báo tương ứng, cho nên 

gọi là Tánh tội; nói tự nhiên bởi vì tánh chất của nó vốn đã là như thế, ví như lửa 

thì bốc lên cao, nước thì chảy xuống thấp, như vậy gọi là tự nhiên. Thêm vào đó, 

một khi đã phạm vào những giới nầy rồi, nó sẽ tạo thành chướng nạn cho con 

đường tu tập, cản trở hành giả đi đến Thánh đạo, vì thế cho nên còn gọi nó là 

Nạn tội. Đối với những trọng giới, một khi đã phát nguyện thụ trì rồi mà còn cố 

tình vi phạm, hoặc nếu tự mình biết là phạm, hay được chỉ bảo, khuyên răn nhiều 
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lần cho biết, mà không sám hối, sửa đổi, thì giới thể bị ô nhiễm, tổn thương đến 

mức không thể phục hồi. Người đó xem như mất giới. 

 

Với sự vi phạm các trọng giới. Trong kinh Du-già Bồ-tát giới (Tuệ Sỹ - Du-già Bồ-

tát giới, phần Phạm Tướng) có phân tích rõ hơn: 

 

Đối với các tha thắng xứ (tức trọng giới), Bồ-tát phạm bất cứ điều nào chứ chưa 

nói là phạm tất cả, ở ngay trong đời nầy không còn đủ tư cách để tăng trưởng và 

nhiếp trì tư lương của quảng đại bồ-đề của Bồ-tát; trong đời nầy không thể có sự 

thanh tịnh của ý chí hướng thượng. Vị ấy chỉ là Bồ-tát giả hình chứ không phải là 

Bồ-tát chân thật. 

 

Bồ-tát nếu vi phạm các trọng giới ở mức độ hạ và trung phẩm, sự thọ trì luật nghi  

tịnh giới của Bồ-tát không bị mất. Nếu phạm với mức độ thượng phẩm, được nói 

là mất. 

 

Bồ-tát đối với các trọng giới, nếu thường xuyên hiện hành (tức vi phạm) mà không 

sinh tâm tàm quý dù là chút ít, trái lại còn do bởi đó mà thích ý, khoái chí, cho đó 

là có công đức; nên biết đây gọi là sự vi phạm với mức thượng phẩm. 

 

Có 4 yếu tố để xác định Bồ-tát vi phạm ở mức thượng phẩm triền: 

 

- Thường xuyên phạm (phạm hơn một lần). 

- Hoàn toàn không tàm quý (không biết hổ thẹn). 

- Lấy đó làm vui thích. 

- Xem đó là điều tốt. 

 

Trong sáu trọng giới Phật thuyết trong kinh Ưu-bà-tắc giới được giải thích ở phần 

trên đây, cũng giống với 6 trong 10 tội Ba-la-di (trọng giới) được Phật thuyết trong 

Phẩm Bồ Tát Tâm Địa, kinh Phạm võng Bồ tát giới; lại cũng đồng với 6 trong 10 

trọng giới Bất khả hối Phật thuyết trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp. Chỉ khác 

nhau ở một điểm: trọng giới thứ tư trong kinh Ưu-bà-tắc giới là không được tà 

dâm. Còn trọng giới thứ ba, tức tội Ba-la-di của Bồ-tát trong kinh Phạm Võng Bồ 

Tát giới, cũng như trọng giới thứ 3, tội Bất khả hối trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản 

Nghiệp, đều quy định rất rõ ràng là Bất dâm (không được dâm dục). 

 

Sáu trọng giới Phật thuyết trong kinh Ưu-bà-tắc giới đó, 4 giới đầu: giết hại, trộm 

cướp, nói dối, tà dâm, là tánh giới, được gọi chung là Tứ trọng cấm giới, gọi tắt là 

Tứ trọng. Trong các bộ luật của Tiểu thừa, Đại thừa, từ những giới luật thuyết cho 



162 
 

người tại gia như Ngũ giới, Thập Thiện giới, Bát Quan Trai giới (giới Bất dâm), Ưu-

bà-tắc giới, cho đến giới luật dành cho người xuất gia như Sa Di giới, Cụ túc giới, 

Phạm Võng Bồ Tát giới (đều là giới Bất dâm), đều xem 4 giới nầy là Tứ trọng cấm 

và luôn được nêu lên trước tiên. Xét về tánh chất, thì 4 giới nầy là nguồn gốc, 

đứng đầu trong các thứ tội lỗi, cho nên xem là cực ác. Riêng với giới luật của Bồ-

tát, Tứ trọng cấm giới nằm trong phần Nhiếp luật nghi giới (tức nhóm giới đoạn 

ác) trong Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát, và đây chính là phần thiết yếu quan trọng 

nhất. Do đó, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát tuyệt đối không được phép làm. Nếu 

vi phạm, thì sự vi phạm đó xem là nghiêm trọng, khiến cho giới thể bị ô uế, không 

thể phục hồi (Bất khả hối). Còn giới thứ 5 và thứ 6, tuy cũng là trọng giới, cho nên 

nếu vi phạm cũng xem là phạm trọng, nhưng 2 giới nầy không phải là tánh giới, 

cho nên khi vi phạm, giới thể không bị mất. Nếu thành tâm ăn năn, sám hối, thì 

giới thể có thể được phục hồi trở lại. 

 

Việc giữ giới, tu trì, có thành tựu được hay không, căn bản là ở ngay nơi tâm của 
người thụ giới. “Tâm ý là nguồn gốc của mọi hành vi”. Trong kinh Pháp Cú, đã có 
chép lại lời Phật dạy rằng:  

 
“Tâm dẫn đầu các pháp 
 Tâm làm chủ, tâm tạo 
 Nếu với tâm ô nhiễm 
 Nói lên hay hành động 
Khổ não bước theo sau 
Như xe, chân vật kéo” 
       (Pháp Cú 1) 
      
“Tâm dẫn đầu các pháp 
Tâm làm chủ, tâm tạo 
Nếu với tâm thanh tịnh 
Nói lên hay hành động 
An lạc bước theo sau 
Như bóng không rời hình”.  
      (Pháp Cú 2) 
 

Trên đây là hai bài kệ mở đầu trong phẩm Song Yếu kinh Pháp Cú, mà đức Thế 
Tôn đã dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện của Matthakunddali. Gọi là Song Yếu, 
bởi hai bài kệ nầy được xem là cần thiết và quan trọng nhất trong toàn bộ nội 
dung của kinh Pháp Cú. Không những vậy, 2 bài kệ nầy cũng được xem là có ý 
nghĩa cần thiết và quan trọng nhất đối với toàn bộ giáo lý Phật giáo.  
 
Kinh Hoa Nghiêm cũng có chép bài kệ, và bài kệ nầy xem như đại biểu cho nội 
dung và cũng là yếu chỉ của kinh Hoa Nghiêm:  
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    “Nhược nhân dục liễu tri 
    Tam thế nhất thiết Phật 
    Ưng quán pháp giới tánh 
    Nhất thiết duy tâm tạo”. 
 

(Nếu người muốn biết rõ 
Chư Phật trong ba đời 
Nên quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo). 
 

 Con người là phàm phu hay trở thành thánh nhân, là chúng sanh hay thành Phật, 
bị ràng buộc, trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi hay vượt qua bờ giải thoát, Niết-
bàn, đều do bởi một chữ tâm. 

 
“Chữ tâm độc tự thế mà hay 
Thành bại, nên hư, bởi chữ nầy 
Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ 
Cuộc đời muôn sự gắn vào đây”. 

 
Đọc trong sách Minh Tâm Bửu Giám (của Thu Quát, người Triều Tiên, viết vào cuối 
thế kỷ 13, rất thịnh hành ở Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam – Trương 
Vĩnh Ký dịch thuật ra chữ Quốc Ngữ, 1893), là cuốn sách góp nhặt, biên chép lại 
những lời nói được xem là khuôn vàng thước ngọc của các bậc thánh hiền, minh 
triết đời xưa để soi sáng lòng người đời sau. Có lẽ đây là một trong những cuốn 
sách đầu tiên được dịch ra chữ Quốc Ngữ của dân tộc Việt Nam, trong đó cũng 
thấy có chép rằng: 

 
          “Tam điểm như tinh tượng 
  Hoành câu tợ nguyệt tà    
  Phi mao tùng thử đắc 
  Tố Phật dã do tha”. 
 
          (Ba điểm như sao bày 
  Móc câu như trăng mới 
  Mang lông bởi đó ra 
  Làm Phật từ đấy tới)                   (tamle dịch) 

 
Như vậy để thấy rằng, giữ cho thân không sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm đã 
là việc khó. Nhưng giữ cho tâm ý xa lìa ý niệm giết hại, trộm cắp, dối gạt, tà dâm 
còn khó hơn gấp vạn lần. Tuy nhiên, một khi tâm ý được gạn lọc để không còn 
những oán đối, thù hận, không còn khởi lên những ý niệm tham lam chiếm hữu, 
ham muốn nhục dục hay dối trá lọc lừa, thì thân tâm sẽ dần dần trở nên thanh 
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tịnh để đi đến chấm dứt sự giết hại, trộm cắp, nói dối, tà dâm. Đó là nguyên tắc 
của sự tu trì, giữ giới. 
 
Sự tu trì, giữ giới không thể nào là việc đơn giản, dễ dàng. Vì một khi sinh ra làm 
người thì ít nhiều đã mang nghiệp nặng, tâm tánh thường có khuynh hướng chìu 
theo sự ham muốn của bản năng, xuôi theo các điều ác: sát, đạo, dâm, vọng… 
Bây giờ đã được học đạo, hiểu đạo, hành đạo, tức là trở lại với chân tâm, sống 
theo lý trí, ngược lại với bản năng. Đây là việc phi thường đối với con người. Ví 
như người chèo thuyền nước ngược, làm sao lại có ý nghĩ muốn cho được dễ dàng? 
Cứ xem những nghệ sĩ, những nhà khoa học, kỹ thuật, những lực sĩ điền kinh… 
muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp (mà đây chỉ là sự nghiệp phàm trần của thế tục) 
đôi khi họ đã phải bỏ mất cả một đời người để chuyên tâm dùi mài tập luyện. 
Huống hồ là người tu hành với nguyện ước đạt được giác ngộ, vượt qua biển khổ 
sinh tử, thì làm sao mà dễ dàng cơ chứ? 
 
Tuy nhiên, nếu sống mãi với sơ tâm, cứ giữ vững lập trường, cứ bền tâm vững chí 
lên đường, giữ cho được lòng dõng mãnh tinh tấn mà không nửa chừng bỏ cuộc, 
thì cho dù đường tu còn dài, đích đến có lâu xa, nhưng chắc chắn rồi có ngày đến 
đích. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát ban đầu cũng phải phát tâm, rồi trải qua vô lượng 
kiếp tu nhân, mới thành Phật, thành Bồ Tát chứ đâu phải một sớm một chiều. 
 
Nói về điểm nầy, Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận đã có lời khuyên đồ chúng rằng:    
 

                   “Trần lao quýnh thoát sự phi thường, 

                    Hệ bã thằng đầu tố nhất trường, 

                    Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt, 

                    Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương”. 

 

                    (Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường 

                    Đầu dây nắm chặt giữ lập trường 

                    Chẳng phải một phen xương lạnh buốt 

                    Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương). 
 

Cây mai phải sống qua mùa đông dài giá rét, chịu đựng dông bão vùi dập, mưa gió 
phủ phàng thì mới có thể hấp thụ hết tinh hoa của đất trời để có thể đơm hoa vào 
mùa xuân. Nếu cây mai không thể chịu đựng được với cái buốt giá của mùa đông, 
không thể đứng vững trước sự dập vùi của mưa gió, thì làm sao có thể đơm nụ để 
nở ra những đóa hoa tinh khiết đến như vậy. Trên con đường tu học cũng thế, đâu 
có khác gì? 
 
Tóm lại, sự tu trì giữ giới thành tựu hay không do bởi một tâm nầy mà thôi, và đây 
là điều cực khó. Bởi lẽ một niệm chánh tà, thiện ác biến chuyển chỉ trong một sát na 
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ngắn ngủi, vốn dĩ rất khó nhận diện hay phân định cho rõ ràng. Một người, cho dù 
xuất thân từ chỗ danh môn chính phái, nhưng có tâm thuật bất chính, hành vi xấu 
ác thì vẫn xem như ở trong bàng môn tả đạo. Ngược lại, cho dù là xuất thân từ trong 
ma đạo tà giáo mà có tâm hướng thiện, có hành vi chân chánh, thì vẫn là bậc chánh 
nhân Đại trượng phu. Bởi vậy chánh tà, chơn ngụy nằm ở ngay nơi nhận thức và 
nguyên tắc hành xử của con người, chứ không nằm trong truyền thống đạo đức hay 
chỗ địa vị, xuất thân. 
 

Chuyện xưa kể lại, Thiền sư Tư Nghiệp trước khi xuất gia đã làm nghề đồ tể. Một hôm, 
trong lúc đang làm việc, Ngài chợt tỉnh ngộ liền buông đao xuống đi tu “Phóng hạ đồ 
đao, lập địa thành Phật” (Buông đao giết thịt, lập tức thành Phật). Ngài làm bài kệ: 
 

“Tạc nhật Dạ xoa tâm 
Kim triêu Bồ-tát diện 
Dạ xoa dữ Bồ-tát 
Bất cách nhất điều tuyến”. 
 
(Hôm qua tâm Dạ xoa 
Sáng nay mặt Bồ-tát 
Dạ xoa với Bồ-tát 
Chẳng cách một đường tơ). 

 
Trong những lời giáo hóa vắn tắt cuối cùng để lại, trước khi nhập Niết-bàn, Phật đã 

có lời di huấn rằng: “Dĩ năng trụ giới, đương chế ngũ căn, vật linh phóng dật, nhập ư 

ngũ dục. Thí như mục ngưu chi nhân, chấp trượng thị chi, bất linh túng dật, phạm 

nhân miêu giá. Nhược túng ngũ căn, phi duy ngũ dục tương vô nhai bạn, bất khả chế 

dã, diệc như ác mã bất dĩ bí chế, tương đương khiên nhân trụy ư khanh hãm. Như bị 

kiếp hại khổ chỉ nhất thế. Ngũ căn tặc họa, ương cập lũy thế, vi hại thậm trọng, bất 

khả bất thận. Thị cố trí giả chế nhi bất tùy, trì chi như tặc, bất linh túng dật. Giả linh 

túng chi, giai diệc bất cửu kiến kỳ ma diệt. Thử ngũ căn giả, tâm vi kỳ chủ. Thị cố 

nhữ đẳng đương hảo chế tâm. Tâm chi khả úy, thậm ư độc xà, ác thú, oán tặc. Đại 

hỏa việt dật, vị túc dụ dã.  Thí như hữu nhân thủ chấp mật khí, động chuyển khinh 

táo đản quan ư mật bất kiến thâm khanh, thí như cuồng tượng vô câu, viên hầu đắc 

thọ đẳng dược tráo trịch nan khả cấp chế. Đương cấp tỏa chi vô linh phóng dật. Túng 

thử tâm giả táng nhân thiện sự. Chế chi nhất xứ vô sự bất biện” - Phẩm Chế Tâm, 

kinh Di Giáo. 

(Đã ở trong tịnh giới thì phải chế ngự năm thứ giác quan, không cho phóng túng vào 

trong năm thứ dục lạc. Như kẻ chăn trâu, cầm gậy mà coi giữ, không cho phóng túng, 

phạm vào lúa má của người. Nếu phóng túng năm thứ giác quan, thì không những 

chỉ có năm thứ dục lạc, mà có thể sẽ không còn giới hạn nào có thể cấm chế. Như 

con ngựa hung hãn mà không được chế ngự bằng dây cương, thì sẽ mang người lao 
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xuống hầm hố. Giặc cướp làm hại, khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan họa đến nhiều 

kiếp, tai hại rất nặng, vì thế không thể không thận trọng. Thế nên người có trí thì chế 

ngự mà không theo, giữ như giữ giặc, không để cho phóng túng. Giả sử phóng túng 

năm thứ giác quan, thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả. Trong 

năm thứ giác quan đều do tâm chủ động, vì vậy mà các ông cần phải thận trọng chế 

ngự tâm mình. Tâm đáng sợ còn hơn cả rắn độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy 

lan tràn cũng chưa đủ để ví dụ cho tâm. Ví như có người tay bưng bát mật chuyển 

động chạy nhảy, chỉ thấy bát mật chứ không thấy hố sâu dưới chân, như thế không 

khác gì voi điên mà không có móc sắt điều khiển, vượn khỉ mà được leo cây rừng, sẽ 

tha hồ hung hăng nhảy nhót, khó mà ngăn cản; Vì thế phải mau mau tỏa chiết, đừng 

để cho phóng túng. Người để tâm phóng túng thì làm tan nát việc thiện của người. 

Chế ngự tâm lại một chỗ thì không việc gì mà không thành tựu).  

 

(2) Khinh giới 輕戒: “Khinh” nghĩa là nhẹ. Khinh giới là những giới được xem là nhẹ hơn, 

khi so với trọng giới. Những giới nầy thường là những Già giới hay Già tội. Chữ “Già” 

遮 ở đây có nghĩa là che chắn hay ngăn chận. Già giới là những giới tự nó căn bản 

chưa phải là tội ác, nhưng nó có tác dụng ngăn chận sự phạm tội ác, cho nên gọi nó 

là già giới. Ví như việc uống rượu, tự nó chưa phải là tội ác, nhưng một khi đã uống 

rượu vào rồi, thì thiếu sáng suốt, mất tự chủ, lái xe đụng chết người, thì đó đúng là 

tội ác. Cho nên để ngăn ngừa tội ác gây tai nạn chết người khi lái xe, thì không được 

uống rượu là như vậy. Già giới còn có thêm một tác dụng khác là để ngăn ngừa sự 

cơ hiềm, dị nghị của thế gian. Chẳng hạn như đã thụ giới Bồ-tát tại gia rồi, mà ở nơi 

đông người ăn nói thiếu chừng mực, lúc nào cũng luông tuồng, thiếu đứng đắn, khiến 

người ta dị nghị. Vì thế người đã thụ giới rồi phải nên ăn nói chừng mực, đúng lúc 

đúng chỗ, để tránh sự cơ hiềm của thế gian. Tóm lại, tuy Khinh giới không phải là 

những giới điều được xem là quá nghiêm trọng, nhưng khi đã vi phạm vẫn khiến cho 

giới thể bị ô nhiễm, bất tịnh, nên được gọi là Khinh cấu tội. Kinh Phạm Võng Bồ Tát 

Giới giải thích rằng, vì không phải là lỗi quá nặng nên gọi là khinh; nhưng lại khiến 

cho ô nhiễm hạnh thanh tịnh, cho nên gọi là cấu. Đối với Khinh giới, nếu do vô ý hay 

lỡ lầm mà vi phạm, có thể thành tâm sám hối để phục hồi giới thể thanh tịnh. Còn 

nếu cố ý vi phạm, hơn nữa sự vi phạm tái diễn nhiều lần mà không biết tàm quý, 

sám hối thì đó là hành vi bất tịnh, sẽ bị đọa lạc. 

 

Sự phân chia giữa trọng giới và khinh giới là do căn cứ trên tánh chất khác nhau giữa 

tánh tội và già tội. Trong đó, những giới lập ra để ngăn ngừa tánh tội được xem là 

những giới căn bản (như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 

ngữ), liệt kê thành những trọng giới (cũng gọi là Tánh trọng giới, Trọng cấm giới hay 

Chủ giới). Còn lại, những giới cùng chủng loại với giới căn bản, từ giới căn bản mà 
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lập ra, thì được xếp vào tụ khinh giới. Như 6 trọng giới trong kinh Bồ-tát Ưu-bà-tắc 

giới, có giới không được giết hại là giới căn bản, cho nên xem đây là trọng giới. Bước 

sang 28 khinh giới, có giới không được vì của đánh người, giới không được uống 

nước có trùng, giới không nuôi mèo chồn, đều là những giới cùng chủng loại với giới 

không được giết hại, từ giới không được giết hại mà lập ra, cho nên được xem là 

khinh giới. Hay là giới không được tà dâm, là giới căn bản, cho nên xem là trọng giới. 

Còn giới hành dâm phi thời xứ, cùng chủng loại với giới tà dâm, từ giới không được 

tà dâm mà lập ra, cho nên xem là khinh giới. Hoặc là giới không được trộm cắp là 

giới căn bản, còn giới buôn bán không chân chánh, buôn bán trốn thuế, đều là những 

giới cùng chủng loại từ giới không được trộm cắp mà lập ra, cho nên được xem là 

khinh giới. Hay giới không rao lỗi Tứ chúng xem là giới căn bản, còn giới gặp người 

phá giới chẳng nên khinh mạn, cùng chủng loại từ giới rao lỗi Tứ chúng mà lập ra, 

cho nên xem là khinh giới (cũng gọi là Ly ác giới, Tức thế cơ hiềm giới hay Khách 

giới). Trong giới luật của Bồ-tát giới, những giới khinh thường được xếp vào phần 

Nhiếp thiện pháp giới và Nhiếp chúng sanh giới trong Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát. 

Trong các kinh điển thuyết về Bồ-tát giới, danh xưng và số lượng của trọng giới và 

khinh giới được chú giải và liệt kê có chỗ khác nhau là do căn cứ vào phạm vi tác 

dụng, nhưng so sánh về nội dung và tánh chất, thì vẫn chỉ là một. Như trong kinh 

Bồ-tát Ưu-bà-tắc Giới gọi 6 giới trọng là “Lục trọng pháp”, 28 giới khinh là “Thất ý 

tội”; kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới Bổn gọi 10 giới trọng là “Ba-la-di”, 48 giới khinh là 

“Khinh cấu tội”; kinh Du Già Bồ-tát Giới gọi 4 giới trọng là “Tha thắng xứ”, gọi 43 giới 

khinh là “Đột kiết la”, dịch là ác tác, ác thuyết hay vi việt; kinh Bồ-tát Thiện Giới cũng 

gọi 46 giới khinh là “Đột kiết la pháp”; kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp gọi 10 giới 

trọng là “Thập bất khả hối” (10 tội trọng một khi đã vi phạm thì không thể sám hối)… 

Trong các kinh điển của Bồ-tát giới, số lượng các giới trọng cũng không đồng với 

nhau, có kinh chỉ ghi 4 điều (Bồ Tát Địa Trì kinh, Du già Bồ-tát Giới kinh), có kinh ghi 

6 điều (Ưu-bà-tắc Giới kinh), có kinh ghi 8 điều (Bồ Tát Thiện Giới kinh), có kinh ghi 

10 điều (Phạm Võng Bồ Tát Giới kinh, Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp kinh). Tuy số giới 

trọng nhiều, ít không đồng, nhưng vẫn không ra ngoài phạm vi tánh chất 10 Ba-la-

di của Bồ Tát. Chính 10 điều nầy bao hàm đầy đủ Tam tụ tịnh giới của Bồ Tát giới. 

Chữ Ba-la-di, chữ Phạm viết là Pàràjika, dịch âm là Ba-la-thị-ca, dịch ý là Ma thắng. 

Vì nghiêm trì giới luật để giữ thân tâm thanh tịnh được xem là pháp của Phật, còn 

pháp ác xem là pháp của ma. Ở đây pháp ác (Phiền não ma) thắng pháp thiện (sự 

trì giới thanh tịnh) cho nên gọi là Ma thắng; “Ba-la-di” chữ Hán cũng dịch là Tha 

thắng xứ, có ý xem pháp thiện là Kỷ, tức pháp lợi ích cho con đường tu tập Thánh 

đạo; pháp ác là Tha, cản trở con đường tu tập Thánh đạo. Ở đây pháp ác đánh bại 

pháp thiện, cho nên gọi là Tha thắng xứ. Thuật ký của ngài Khuy Cơ giải thích: “Ác 
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pháp tổn hại mình gọi là Tha thắng xứ 他勝處; thiện pháp ích lợi mình gọi là Kỷ thắng 

xứ 己勝處”. Chữ Ba-la-di còn có nghĩa là trọng cấm giới, đây được xem là tội cực kỳ 

nghiêm trọng, tuyệt đối không được vi phạm; hay Đoạn đầu, tức nếu vi phạm thì 

xem như người bị chặt đầu, ví như cây đa-la đã bị chặt ngọn thì không thể sống lại 

được nữa; hay còn gọi là “Khí” 棄, tức thứ đồ vô dụng, đáng vứt bỏ đi, vì không còn 

dùng được vào việc gì nữa. 

 

(3-4) Thiện nam tử: “Thiện” 善, còn gọi là Thiện pháp, Bạch pháp hay Bạch tịnh pháp, chỉ 

cho những pháp thanh tịnh, thuận lý và chân chánh, có năng lực tạo nên sự an ổn, 

sinh ra các công đức lành, mang lại lợi ích cho mình và chúng sanh khác trong hiện 

tại và vị lai. Cho nên những pháp thiện được gọi chung là pháp “Thuận ích” 順益. 

Theo sách Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, có 11 thiện tâm sở, gồm: Tín, tàm, 

quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. 

Nói chung, những tư tưởng, hành vi nào của con người tương ứng với các tâm sở 

thiện đều được xem là thiện. Đối lại với Thiện pháp là Ác pháp, Hắc pháp hay Bất 

tịnh pháp, là những pháp hành xấu xa, ô uế, bất tịnh, trái lý và không chân chánh, 

đưa đến phiền não, tai họa, tổn hại, khổ đau cho bản thân mình và chúng sanh khác 

trong hiện tại và vị lai. Vì thế những ác pháp được gọi chung là pháp “Nghịch tổn” 逆

損.Sách Thành Duy Thức Luận liệt kê Ác pháp thành 6 món: Tham, sân, si, mạn, nghi 

và ác kiến, gọi chung là Căn bản phiền não. Từ 6 món Căn bản phiền não nầy, hàng 

ngày con người tạo ra 3  nghiệp ác nơi thân là: giết hại, trộm cắp, dâm dục; 4 nghiệp 

ác nơi miệng là: nói dối, hý luận, hai lưỡi, ác khẩu; và 3 nghiệp ác từ nơi ý là: tham 

lam, sân hận và tà kiến. Cả 3 pháp hành nầy gộp chung lại gọi là Thập ác. Từ đó tạo 

nên sự vướng mắc, oán kết, trói buộc khiến cho hữu tình phải tái sinh luân hồi trong 

Tam giới, Lục đạo. 

 

Chữ “Thiện nam tử” 善男子 chữ Phạm là Upàsaka, dịch âm là Ưu-bà-tắc, Ô-ba-sách-

ca, Ưu-ba-sa-ca, Y-bố-tắc, Hán dịch là Cận sự nam, gọi tắt là Thiện nam, Thanh tín 

nam hay Tín nam; còn nếu là người nữ thì gọi là “Thiện nữ nhân” 善女人, chữ Phạm 

là Upàsikà, dịch âm là Ưu-bà-tư-ca, Ưu-bà-di, Hán dịch là Cận sự nữ, gọi tắt là Thiện 

nữ, Thanh tín nữ hay Tín nữ; chỉ cho những người nam hay người nữ có tâm hướng 

thiện, đã quy y Tam Bảo và thụ trì Cận sự luật nghi. Lúc ban đầu, kể từ thời đức Phật 

còn đương tại thế, những từ nầy dùng để khuyến khích, khen ngợi những người có 

niềm tin thanh tịnh vào đức Phật và những lời Phật dạy. Trong các kinh điển Đại thừa 

(Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát-nhã...) khi đức Phật thuyết pháp, giáo 

hóa cho các hàng Thanh Văn hay Bồ-tát, Phật đều xưng tán, khen ngợi các vị nầy là 
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Thiện nam tử. Về sau, chữ Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thường được dùng để chỉ 

cho người cư sĩ có niềm tin vào chánh pháp, đã quy y Tam Bảo và thụ trì Năm giới. 

 

Ưu-bà-tắc, chữ Phạm là Upàsaka, dịch âm là Ô-ba-sách-ca, Ưu-ba-ca: Là tên gọi 

người nam cư sĩ tu tại gia (người nữ thì gọi là Ưu-bà-di, Upàsikà, Ưu-bà-tư-ca, Ưu-

bà-tư) có niềm tin vào Phật pháp, đã quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới cấm do Phật 

chế định. Chữ Ưu-bà-tắc (người nữ thì gọi là Ưu-bà-di) Hán dịch là Cận sự nam (người 

nữ thì gọi là Cận sự nữ). Vì tuy là người cư sĩ đang sống tại gia, nhưng lại có niềm 

tin thanh tịnh vào đức Phật, gần gũi hộ trì Tam Bảo, cho nên mới gọi là Cận sự, 

Thanh tín sĩ hay gọi tắt là Tín sĩ. Ưu-bà-tắc cùng với Ưu-bà-di là 2 chúng đệ tử tại 

gia; là 1 trong 4 Chúng (Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di); và được kể là 1 

trong 7 chúng đệ tử của Phật (Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Sa di, Sa di ni, Thức-xoa-ma-na, 

Tỳ-khưu và Tỳ-khưu ni). Theo kinh Đề Vị Ba Lợi (Đề Vị Ngũ Giới kinh), Đề vị (Trapusa, 

Đề lê phú sa) và Ba lợi (Bhalika, Bạt lê ca) là 2 hai người Cận sự nam đầu tiên quy y 

Nhị bảo và được đức Phật cho thọ Ngũ giới trong lịch sử truyền bá Phật giáo. Về việc 

thụ giới, theo Thuyết nhất thiết hữu bộ, người cư sĩ sau khi đã quy y Tam Bảo và thụ 

trì 5 giới cấm (Cận sự luật nghi) mới được gọi là Cận sự. Còn Kinh lượng bộ thì cho 

rằng người cư sĩ chỉ cần quy y Tam Bảo là trở thành Cận sự. Nếu thụ được 1 giới thì 

gọi là Ưu bà tắc nhất phần, thụ 2 giới gọi là Ưu bà tắc thiểu phần, thụ 3 giới gọi là 

Ưu bà tắc bán phần, thụ 4 giới gọi là Ưu bà tắc đa phần, và thụ đủ 5 giới thì được 

gọi là Ưu bà tắc toàn phần hay Ưu bà tắc mãn phần (Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, phẩm 

Thọ giới, tiểu mục Chính trao quy giới, đức Phật cũng đã giảng giải rõ ràng về điều 

nầy). 

 

(5) Noãn pháp 煖法: “Noãn” nghĩa là ấm. Noãn pháp là giai vị đầu tiên của Tứ thiện căn 

(hay Tứ gia hạnh, gồm: Noãn pháp, Đảnh pháp, Nhẫn pháp và Thế đệ nhất pháp; là 

4 loại thiện căn sinh ra ở giai đoạn hậu vị của Tổng tướng niệm trụ và mãn vị của 

Thập hồi hướng – Theo Pháp tướng Duy thức). Ở giai vị nầy, trí vô lậu sắp phát sinh 

(sắp chứng đạo), ví như ngọn lửa bắt đầu bừng cháy thì phát sinh ra hơi ấm, nên gọi 

là Noãn pháp. 

  

(6) Tu-đà-hoàn, chữ Phạm là Srota-àpanna, dịch âm là Tốt-lộ đà-a-bát-na. Trong kinh 

Nhập Lăng Già, nhân Bồ-tát Đại Huệ thưa hỏi mà đức Phật đã có giải thích về quả 

tướng Tu đà hoàn. Chữ “Tu” dịch là vô lậu; “đà hoàn” dịch là tu tập. Tu đà hoàn dịch 

là tu tập hướng đến vô lậu. Lại nữa, “tu” dịch là lưu (dòng chảy); “đà hoàn” dịch là 

nghịch (ngược lại). Tu đà hoàn dịch là “Nghịch lưu” (ngược dòng), tức người đang 

lội ngược dòng Lục trần của phàm phu (Nghịch phàm phu lục trần lưu). Lại dịch, “tu” 

là lưu; “đà hoàn” là nhập. Tu đà hoàn dịch là “Nhập lưu” (vào dòng), tức nhập vào 
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dòng Pháp tánh của bậc thánh nhân (Nhập thánh nhân pháp tánh lưu). Cách dịch 

mới là “Dự lưu”, tức tham dự vào dòng của bậc Thánh (Dự Thánh đạo lưu); là sơ quả 

đầu tiên trong bốn quả vị của Thanh Văn (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-

la-hán). Dự lưu là tham dự vào dòng thánh đạo để từ đó dẫn đến Niết-bàn. Có 3 quả 

Tu đà hoàn sai biệt: Bậc hạ còn phải sinh trở lại trong cõi Dục giới thêm 7 lần nữa 

mới vào Niết-bàn (Thất tử thất sanh tiện chứng A-la-hán); Bậc trung còn 3 hoặc 5 

đời nữa mới vào Niết-bàn; còn Bậc thượng, thì đời kế tiếp liền vào Niết-bàn. Nói 

chung, quả vị Tu-đà-hoàn chia ra 2 phần: lúc tu nhân là Tu-đà-hoàn hướng và khi 

đã chứng là Tu-đà-hoàn quả. 

 

(7) A-na-hàm, chữ Phạm là Anãgãmin, dịch âm là A-na-già-di, A-na-già-mê, gọi tắt là 

Na-hàm. Hán dịch ý là Bất hoàn, Bất lai tướng, Bất lai; là quả vị của bậc Thánh giả 

đã dứt hết 9 phẩm hoặc, tức chấm dứt nhân phiền não ở cõi Dục giới, cho nên không 

còn phải thọ sinh trở lại trong cõi Dục giới thêm một lần nào nữa, bởi vì thế mà quả 

vị nầy được gọi là Bất hoàn hay Bất lai (tức không còn trở lại). Quả A-na-hàm là quả 

vị đứng hàng thứ ba trong bốn thánh quả Thanh Văn, chỉ sau quả vị A la hán. Bậc 

thánh giả chứng quả A-na-hàm, sau khi mệnh chung sẽ sinh vào cõi trời Sắc giới, và 

tiếp tục tu tập ở đó cho đến khi đắc quả A la hán. Quả vị A-na-hàm được chia ra 2 

phần vị: lúc tu nhân là A-na-hàm hướng và khi đã chứng là A-na-hàm quả. Sau khi 

đã chứng A-na-hàm quả (Bất hoàn quả), sinh vào cảnh Sắc giới, lại tùy theo căn cơ 

độn, lợi và sự dụng công tu tập mà chia làm 5 bậc (Ngũ chủng bất hoàn hay còn gọi 

là Ngũ bất hoàn quả): Trung ban, Sinh ban, Hữu hành ban, Vô hành ban và Thượng 

lưu ban, trước khi chứng quả A la hán. 

 

Theo giáo lý của Thanh Văn thừa và như nội dung trong kinh Ưu-bà-tắc giới mà Phật 

đã thuyết, người tại gia thụ trì Tại gia Bồ-tát giới chỉ có thể tu chứng đến quả vị A-na-

hàm là tối đa. Chỉ có hàng Thanh Văn Xuất gia mới có thể chứng được quả vị A la hán. 

(8) Phá giới 破戒 hay phạm giới, đồng nghĩa với “hủy giới” 毀戒 hay nói cho đầy đủ là 

“Hủy sở thụ giới” 毀所受戒 nghĩa là hủy hoại, phá bỏ đi những giới điều mà mình đã 

phát nguyện thụ trì. Cần phân biệt giữa sự phạm giới và phạm tội. Đối với người chưa 

thụ giới, nếu phạm tội giết người, trộm cắp, hiếp dâm, nói dối… thì họ chỉ là người 

phạm tội hay phạm luật (tức phạm luật pháp thế gian) chứ chưa phải là người phạm 

giới, vì họ đã có thụ giới đâu mà phạm. Còn đối với người thụ trì Ưu-bà-tắc giới, một 

khi đã phát nguyện thụ trì giới Bồ-tát rồi mà không giữ gìn, lại buông lung phóng túng, 

hủy phạm đi, thì khi đó mới gọi là Bồ-tát phạm giới hay Bồ-tát phá giới.  

 

Trong Đại trí độ luận, quyển 13 có viết rằng: “Thế nào gọi là tội của người phá giới?  
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Người phá giới là người làm điều tội lỗi khiến mất hết công đức. Người phá giới 

thường làm các điều ác, tâm thường nghi hối. Ví như cây khô chẳng thể đâm chồi 

nẩy lộc, chẳng thể đâm hoa kết trái, bị người làm vườn loại bỏ. Cũng vậy, người phá 

giới chẳng làm việc thiện, chẳng làm lợi ích cho người, chẳng được người ưa mến, bị 

mọi người ruồng bỏ. 

 

Người phá giới ví như giặc cướp, như người mắc bịnh truyền nhiễm, như kẻ ác tặc, 

như loài hổ lang, như hầm lửa chẳng ai muốn gần. Người phá giới ở giữa chúng tinh 

tấn thanh tịnh trì giới, cũng ví như con ngựa chứng giữa bầy ngựa thuần thục, hiền 

hòa. 

 

Phá giới tạo nên bao nhiêu thứ tội lỗi, chẳng làm sao kể xiết được. Bởi nhân duyên 

như vậy, cho nên hành giả hãy nhất tâm tinh tấn trì tịnh giới”. 

 

(9) Xú 臭: Mùi hôi thối, bẩn thỉu, ai cũng nhờm tởm muốn tránh xa. Trong Phật pháp, 

những người phạm các giới trọng, thân làm các điều ác, tâm chứa đầy những ý niệm 

ô nhiễm bất tịnh, được xem là hạng người xấu xa, hèn hạ, ô uế, ai cũng muốn tránh 

xa mà không muốn gần gũi, thân cận. 

 

(10) Chiên-đà-la: Dịch âm từ chữ Phạm: Candãla, dịch ý là Hạ tiện, Nghiêm xí, Chấp 

bạo, Ác nhân… là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ thời đức Phật còn đương tại 

thế. Theo Ấn giáo, người sống trong xã hội lúc bấy giờ được phân chia ra thành 5 

giai cấp từ cao đến thấp theo thứ tự sau đây: 

 

- Bà-la-môn (Brahman) gồm những đạo sĩ, giữ quyền thống trị về tinh thần, phụ 
trách phần nghi lễ tế tự, cầu nguyện, cúng bái. Họ tự nhận mình là hạng thanh 
khiết và cao thượng, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên (Brahma parsadya), 
thay mặt Phạm Thiên giáo hóa con người, nên được quyền hưởng thụ mọi ưu 
tiên và đáng được xã hội tôn kính. 
 

- Sát-đế-lợi (Kshastriya) là giai cấp vua chúa, quan quyền, tự cho mình được 
sinh ra từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt cho Phạm Thiên nắm trọn quyền 
hành thống trị xã hội. 

 

- Phệ-xá (Vaisya) là hàng thương gia, chủ đất, tin mình được sinh ra từ bắp vế 
Phạm Thiên, lãnh nhiệm vụ lo về kinh tế và sản xuất trong xã hội. 

 

- Thủ-Đà-La (Sudra) là hàng tiện dân, tin mình được sinh ra từ gót chân Phạm 
Thiên, làm các nghề thủ công, thủ phận phục vụ các giai cấp bên trên. 
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- Chiên-Đà-La (Pariah, Dalit) là hạng người thấp hèn, cùng khổ, sống bên lề xã 
hội, chủ yếu làm các nghề hạ tiện như gánh phân, làm thuê, hầu hạ, đồ tể… 
bị các giai cấp bên trên phân biệt và đối xử như thú vật, vô cùng tủi nhục, tối 
tăm, khốn khổ. 

 

Giáo lý Phật giáo không coi trọng nguồn gốc chủng tộc, giai cấp, địa vị hay tài sản, 
mà đặt nặng phẩm giá của con người. Lúc còn đương tại thế, đức Phật đã phủ 
nhận sự phân chia giai cấp trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, khi tuyên bố rằng: 
“Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn”. Phật dạy rằng: 
“Không phải được sinh ra trong gia đình dòng dõi Bà-la-môn là tự nhiên trở thành 
Bà-la-môn, mà cần phải có ý nghĩ cao thượng, hành động cao thượng. Những con 
người có phẩm chất cao thượng và đức hạnh đầy đủ đều có thể trở thành Bà-la-
môn” (Tự thuyết - Tiểu Bộ kinh). 

 
Theo nghĩa trên đây, người đã thọ giới Bồ-tát tại gia là người đã xa lìa mọi cấu 
nhiễm, ô uế, đang phát triển những thiện căn để có được giới thể thanh tịnh. Bây 
giờ vị Bồ-tát đó không giữ gìn những giới đã thụ nữa, phá bỏ hết những thiện căn 
đã tu tập được, làm cho giới thể bị cấu uế, ô nhiễm, khiến trở thành kẻ hạ tiện, 
thấp kém, hèn hạ, chẳng khác nào hạng Chiên-đà-la trong xã hội. 

 

(11)– (12) “Cấu” 诟 là bụi bặm, dơ bẩn, ô uế, nhơ nhuốc; “Kết” 结 là gắn bó, cấu thành, 

tạo nên. Cấu là tên gọi khác của phiền não. Phiền não ví như bụi bặm (trần cấu) 

là những thứ ô uế, dơ bẩn, nhơ nhuốc, bất tịnh. Chúng đan xen, kết chặt lại với 

nhau, khiến cho thân tâm bất an, đưa đến sai quấy, tạo nên lầm lỗi, cho nên gọi 

là Kết.  

Phiền não, chữ Phạm là Klesa, Hán dịch âm là Cát lệ sá, dịch ý là lậu, hoặc, hay 

lậu hoặc… chỉ chung cho tác dụng của tinh thần như: tham đắm, lo sợ, vui buồn, 

vướng mắc, âu sầu, oán hận, khổ não, kiêu mạn, si mê, tà kiến… Những tác dụng 

tinh thần nầy khiến cho tâm tánh bấn loạn, dẫn đến tạo nghiệp luân hồi. Mục 

đích cuối cùng của Phật đạo là đạt đến trạng thái tịch tĩnh, Niết-bàn. Vì thế, 

những tác dụng tinh thần gây chướng ngại cho sự chứng đạo Niết-bàn đều được 

gọi chung là phiền não. Tùy theo phạm vi tác dụng mà phân ra 2 thứ phiền não: 

Căn bản hay gốc của phiền não, gồm 6 món: Tham, sân, si, mạn, nghi và ác 

kiến. Ác kiến lại chia ra 5 thứ: Thân kiến, Biên chấp kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến 

và Giới cấm thủ kiến. Cộng chung lại 10 thứ nầy gọi là Thập phiền não, thuật 

ngữ gọi là Thập sử (sử là sai khiến hay khiến cho). Từ 10 tác dụng căn bản nầy 

mà sinh ra những thứ phiền não nhỏ nhiệm (chi mạc), gọi là Tùy phiền não, tức 

những pháp tùy thuộc vào căn bản phiền não mà sinh khởi. Theo Thành Duy 

Thức luận thì có 20 thứ Tùy phiền não tất cả. 
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Lưu ý. Hai chữ “Căn” 根 và “Bản” 本. Hai chữ nầy thường dùng chung và có nghĩa 

gần giống nhau. Căn là gốc, rễ, chỉ cho phần gốc của một sự vật, để từ đó sinh 

ra các pháp khác, như cuống lưỡi gọi là Thiệt căn. Còn chữ Bản có nghĩa là cội 

rễ, nền tảng, nguồn gốc, chỉ cho cái đã có từ trước, như ý chí nguyện vọng đã 

phát khởi từ lúc ban đầu, trước khi cất bước lên đường, thì gọi là Bản nguyện. 

Hay chữ Bản quốc, Bản xứ là quê hương, xứ sở, gốc gác nơi mình được sinh ra. 

Khi gốc rễ có khả năng phát sinh ra các pháp khác thì dùng chữ Căn. Còn để chỉ 

cho nguồn gốc, cái dùng làm nền tảng, thì dùng chữ Bản. 

 

(13) Hiện tiền Tăng, Tứ phương Tăng vật: Gọi tắt là Tăng vật hay Tăng già vật, chỉ 

chung cho tài sản, vật thực, đồ dùng của Tăng già. Trong đó, hiện tiền Tăng hay 

thường trú tăng là để chỉ cho chư Tăng đang thường trú lâu ngày trong một trú 

xứ. Hiện tiền nghĩa là những người đang có mặt ngay trong hiện tại. Còn Tứ 

phương Tăng hay Thập phương Tăng hay còn gọi là Chiêu đề tăng là chỉ chung 

cho cộng đồng Tăng già (Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni) đệ tử của Phật đang hành hóa 

khắp bốn phương, mà không ở lại lâu tại bất cứ một trú xứ nào, cũng không phân 

biệt là địa phương nào.  

 

Theo tinh thần ly dục trong giáo lý mà đức Phật đã dạy khi còn tại thế, thì người 

xuất gia không sở hữu bất cứ thứ gì dù lớn hay nhỏ, không có bất kỳ vật dụng 

nào được xem là vật tư hữu cá nhân, cho dù đó là vật được đàn việt dâng cúng 

riêng cho họ, ngoại trừ những vật dụng tối thiểu cần thiết cho sự sống đã được 

luật quy định, gồm 6 thứ: ba y, bình bát, đãy lọc nước và tọa cụ. Ngay cả 6 vật 

dụng nầy cũng vậy, tuy khi vị Tỳ-khưu còn sống thì 6 món nầy được tạm xem là 

vật dụng cá nhân, nhưng sau khi chết thì các vật dụng nầy trở thành sở hữu 

chung của tập thể, Tăng sẽ y theo pháp mà đem phân chia cho những người 

khác. 

 

Về hình thái phân chia vật dụng trong Tăng chúng, thì những vật dụng thiết yếu 

được thập phương tín thí cúng dường, để chư Tăng đang thường trú trong trú 

xứ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, như đồ ăn thức uống, y áo, tọa cụ, thuốc 

men… được xem là hiện tiền tăng vật, là vật dụng có thể đem phân chia cho hiện 

tiền Tăng. Còn tất cả những tài sản, vật dụng cúng dường chung, mang tính chất 

hộ trì Tam Bảo. Những tài sản nầy được xem là tài sản chung của cộng đồng 

Tăng già, gọi là Tứ phương Tăng vật, cũng gọi là Thập phương Tăng vật hay 

Chiêu đề tăng vật, là những vật dụng cúng dường để Tăng chúng trong bốn 

phương sử dụng chung. Đối với những tài sản nầy, hiện tiền Tăng không được 

phép phân chia hoặc tự ý xử lý hay chiếm dụng để làm của riêng. 
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Chiêu đề tăng vật hay Tứ phương tăng vật, tựu trung có năm loại như sau: 

 

-  Trú xứ địa: Đất đai của trú xứ, bao gồm ruộng vườn, sân bãi, rừng cây, 

ao hồ, vườn tược và những thứ trực thuộc trên nó… 

 

-  Phòng xá: Chùa tháp, nhà cửa, phòng ốc, giảng đường, phòng tắm và 

những thứ trực thuộc nó như bàn ghế, giường nằm…  

 

-  Tu dụng vật: Những vật dụng thiết yếu dùng chung cho tập thể như máy 

móc, xe cộ, trâu bò, vật dụng… 

 

-  Hoa màu và cây ăn trái. 

 

- Trái cây: Theo luật thì trái cây, hoa màu thâu hoạch trên trú xứ địa cũng 

được xem là tài sản chung của Tăng già, tứ phương tăng khi đến đều được 

quyền sử dụng. Nếu ai tự ý đem bán để chia cho người khác thì kẻ ấy 

phạm tội Thâu lan giá 偷蘭遮 (tức thô tội, trọng tội, đại chướng thiện đạo 

tội, những tội gây chướng ngại che lấp thiện đạo, tuy chưa phải là Ba la 

di hay Tăng tàn, nhưng nếu vi phạm sẽ dẫn đến phạm Ba la di hoặc Tăng 

tàn). 

  

(14) Bất tịnh quán 不淨觀: Còn gọi là Quán thân bất tịnh, Thân bất tịnh tưởng, Thân 

niệm trụ hay Thân niệm xứ, là một pháp quán niệm trong Ngũ đình tâm quán; là 

một pháp quán tưởng trong Tứ niệm trụ, một trong Thập tưởng của Bồ-tát, và 

là một khoa trong 37 phẩm trợ đạo. Trong giáo lý Phật giáo, Bất tịnh quán được 

xem là cửa cam lộ để đi vào đạo. Đây là pháp quán tưởng về tự tướng của thân 

là thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu, ô uế, bất tịnh; và quán tưởng về cộng tướng của thân 

là khổ, không, vô thường, vô ngã; để đối trị với nhận thức điên đảo, kiến chấp 

mê lầm, cho rằng thân thể con người là trong sạch, thơm tho, thú vị, khoái lạc. 

Nhờ đó mà tiêu trừ được tâm tham luyến nhục thân và đắm say sắc dục.  

 

Trong sách Đại thừa nghĩa chương (Tuệ Viễn – Cưu-ma-la-thập), pháp Bất tịnh 

quán được phân thành hai phần: 

 

Thứ nhất, là quán tưởng về thân thể, xác thịt của mình là thứ bất tịnh, ô uế, nhơ 

nhớp, bẩn thỉu để đối trị với tâm tham đắm, phiền não, mê luyến, trau chuốt cho 



175 
 

thân thể của mình. Khi mê luyến thân mình, thì quán tưởng 5 thứ bất tịnh trong 

cơ thể để đối trị. Năm thứ bất tịnh đó là: 

 

- Chủng tử bất tịnh: Thân thể của mình do nhiều hạt giống nhân duyên phối 

hợp để hình thành. Các hạt giống bên trong như nghiệp, phiền não; các 

hạt giống bên ngoài như tinh cha, huyết mẹ… Tất cả đều là bất tịnh. 

 

- Tự thể bất tịnh: Thân thể do 4 nguyên tố: đất, nước, gió, lửa, tạo thành. 

Bốn nguyên tố nầy không có tự tánh và đều là thứ bất tịnh. 

 

- Chỗ ở bất tịnh: 9 tháng 10 ngày ở trong thai mẹ bất tịnh, khi đã sinh ra 

phải nương tựa vào những thứ bất tịnh mới có thể tồn tại. 

 

- Tướng bất tịnh: Trên thân thể của mình, 9 lỗ (Cửu khiếu, Cửu khổng hay 

Cửu lậu, tức 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng, đường tiểu tiện, đường đại tiện) 

ngày đêm thường rò rỉ, tiết ra những chất hôi thúi, dơ bẩn, bất tịnh. 

  

- Rốt ráo bất tịnh: Sau khi mệnh chung, tử thi chương phồng, sình thối, rữa 

nát, phân hủy bất tịnh. 

 

Thứ hai, là quán tưởng về thi thể, xác thịt của con người sau khi chết có 9 

tướng (gọi là Cửu tưởng quán), đều là thứ nhớp nhúa, bẩn thỉu, hôi hám, dơ 

bẩn, bất tịnh, để đối trị với tâm ham muốn sắc dục. Chín tướng bất tịnh đó là: 

 

- Tướng tử thi. 

- Tướng chương sình. 

- Tướng tím bầm. 

- Tướng mủ rịn ra hôi thối. 

- Tướng rữa nát, phân hủy. 

- Tướng máu mủ bê bết. 

- Tướng côn trùng gặm nhấm. 

- Tướng bộ xương khô. 

- Tướng xương vương vãi. 
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HAI MƯƠI TÁM GIỚI KHINH  

二十八輕戒 

NHỊ THẬP BÁT KHINH GIỚI cũng gọi là NHỊ THẬP BÁT THẤT Ý TỘI 

THE TWENTY-EIGHT MINOR PRECEPTS 

 

 

1. BẤT CÚNG DƯỜNG PHỤ MẪU SƯ TRƯỞNG GIỚI ĐỆ NHẤT:  Thiện nam tử! 

Như Phật thuyết ngôn nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, bất năng cúng 

dường phụ mẫu sư trưởng thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, 

bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ NHẤT, KHÔNG CÚNG DƯỜNG CHA MẸ, SƯ TRƯỞNG: Thiện 

nam tử! Như lời Phật đã dạy. Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi mà 

không cúng dường(1) cha mẹ và sư trưởng(2), người ấy phạm tội thất ý(3), 

nếu không khởi tâm sám hối(4) sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, 

đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

(Shakyamuni Buddha continues addressing the elder's son Wholesome Birth): 
 
The First Minor Precept, The Precept against failure to make offerings 
to our parents, teachers and elders: Good man! As the Buddha has said, 
if an Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this 
Precept fails to make offerings to and provide for his/her parents, 
teachers and elders, he/she thereby commits an offense through 
negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by 
such impure behaviour. 
 

Cúng dường 供養 là đem những lễ phẩm, phòng xá, vật thực, y phục, ngọa cụ, đồ 

dùng, thuốc men… hay tâm ý, công phu tu trì, đức hạnh… dâng lên tổ tiên, ông 

bà, cha mẹ hay thầy tổ, sư trưởng để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ, biết ơn. 
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Tại sao người đã thụ trì Tại gia Bồ-tát giới phải nên cúng dường cha mẹ, sư trưởng?  

 

Sinh ra trên cuộc đời nầy, con người có 2 mạng sống, trong 2 gia đình: 

- Thứ nhất là thân mạng tức sắc thân hay nhục thân, cái thân có sanh diệt đổi 

dời do nghiệp báo ứng hiện mà có. Đó là thân thể được sinh ra trong gia đình 

huyết thống, là hình hài, máu xương, da thịt mà ta tiếp nhận từ tổ tiên, ông 

bà; rồi được cha mẹ sinh ra, nuôi lớn thành người. Hàng ngày ta cần phải nhờ 

vào sự ăn uống, vật thực để duy trì thân mạng ấy. Nếu không có tổ tiên, ông 

bà, nếu không được cha mẹ sinh ra, nuôi nấng thì thân mạng của chúng ta 

không hiện hữu và được duy trì cho đến bây giờ. Chính vì lý do đó, để tỏ lòng 

tôn kính, hiếu thuận, biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, đặc biệt đối với cha mẹ, 

là người đã sinh ra ta. Ta phải thường xuyên bày tỏ lòng hiếu thuận bằng cách 

cúng dường. 

 

- Thứ hai là thân huệ mạng mà ta tiếp nhận từ lòng đại từ đại bi thị hiện giáo 

hóa của chư Phật, rồi được chư thầy tổ, sư trưởng tiếp nối sứ mạng giáo hóa 

đó lưu bố để đến bây giờ truyền trao lại cho ta. Huệ mạng đó được nuôi dưỡng 

bằng chất liệu từ bi, trí tuệ trong gia đình tâm linh đệ tử của Phật. Hàng ngày 

ta cần phải lấy sự tu học, trau giồi lòng từ bi và trí tuệ để duy trì và trưởng 

dưỡng huệ mạng của mình. Nếu không có chư thầy tổ, sư trưởng truyền đăng 

tục diệm, truyền pháp, truyền giới, nhiếp hóa thì mạng mạch Phật pháp không 

thể tồn tại cho đến bây giờ. Huệ mạng của ta cũng không thể phát sinh và 

tăng trưởng để biết phân biệt đâu là thiện, ác; đâu là nẻo chánh đường tà để 

mà sống cho đúng với chánh pháp. Cũng vì vậy, để tỏ lòng tôn kính, biết ơn 

đối với thầy tổ; đặc biệt đối với sư trưởng là người trực tiếp trao truyền cho ta 

huệ mạng. Ta cũng cần bày tỏ lòng tôn kính, hiếu thuận bằng cách cúng dường. 

 

Trộm nghĩ, sống trên cuộc đời nầy, có ơn nghĩa nào sâu nặng hơn là công ơn 

cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn ta thành người; có ơn nghĩa nào lớn lao hơn là 

ơn sư trưởng đã tiếp độ, dẫn dắt cho ta trên con đường học đạo. Chính vì vậy, 

dù là trong gia đình huyết thống hay gia đình tâm linh, lòng hiếu thuận của 

người con đối với ông bà, cha mẹ; lòng tôn kính của đệ tử đối với thầy tổ, sư 

trưởng vẫn được xem là cái gốc của đạo làm người. Cho dù là khác chủng tộc 

hay khác niềm tin tôn giáo, con người ở đâu cũng đều đề cao tấm lòng tôn 

kính, hiếu thuận, biết ơn của người con đối với cha mẹ, của người đệ tử đối 

với thầy tổ, sư trưởng của mình. Hơn thế nữa, lòng tri ân và báo ân là phẩm 

chất không thể thiếu đối với một cư sĩ, người đã thụ Bồ-tát giới đang bước đi 

trên con đường tu tập để trở thành con người lý tưởng. Muốn thành tựu trong 

sự tu tập để thành con người lý tưởng, thành bậc thượng nhân (sappurisa) 
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hay Bồ-tát thì không thể thiếu tấm lòng tri ân và báo ân. Sự hiếu thuận, cung 

kính, cúng dường cha mẹ và sư trưởng, cho dù còn đương tại thế hay đã qua 

đời, đều là để thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân đó. 

Theo định nghĩa của Nho giáo, “hiếu” nghĩa là hết lòng tôn kính, phụng dưỡng 

cha mẹ và xem đây là nền tảng trong đạo làm người. Sách Hiếu Kinh của Nho 

giáo viết rằng: “Phù hiếu, đức chi bổn dã ” 夫孝,德之本也 (Hiếu thuận là cái 

gốc của đạo đức). Cổ nhân cũng đã nói: “Muốn tu Phật đạo trước phải tu thiên 

đạo; muốn tu thiên đạo trước phải tu nhân đạo”. Nhân đạo nói ở đây là đạo 

làm người. Mà nói đến đạo làm người thì không gì hơn là chữ hiếu. “Thiên kinh 

vạn quyển hiếu vi tiên ” (Trong muôn vạn quyển kinh của bậc Thánh hiền đều 

lấy chữ hiếu làm đầu). Trong bước đầu của sự tu học, Phật giáo cũng như Nho 

giáo đều lấy đạo hiếu làm chuẩn mực, xem đây là cái gốc của muôn đức vậy. 

Trong sách Hiếu kinh của Nho giáo giải thích rằng: Trời đất là cái rễ của ta, 

cha mẹ là cái gốc sinh ra ta. Làm người không thể mất gốc, uống nước phải 

nhớ đến nguồn (Ẩm thủy tư nguyên). Đó là đạo nghĩa, phận làm con phải hiếu 

thảo đối với cha mẹ; đệ tử phải lễ kính đối với thầy. Nếu không được như vậy, 

thì không thể nên đạo làm người. Trộm nghĩ, đây cũng là điều dễ hiểu. Bởi từ 

con người mà lập thành gia đình, từ gia đình mới lập nên nền móng để xã hội 

được thịnh trị, thái bình. Nếu con người sống thiếu đạo đức, không tu dưỡng 

bản thân, không giữ được sự tôn kính, hiếu thuận đối với cha mẹ, sư trưởng, 

thì làm sao gia đình được êm ấm, xã hội được thịnh trị?  

Nhưng người con đối với ông bà, cha mẹ; người đệ tử đối với thầy tổ, sư trưởng 

như thế nào để được xem hiếu thuận? 

 

Nói về đạo hiếu, trong giáo lý Phật giáo có câu: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh 

hiếu là hạnh Phật”; “Cha mẹ là Phật”; hay “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha 

kính mẹ mới là chân tu”. Còn với Nho gia, trong thiên Vi Chính sách Luận Ngữ. 

Khi học trò là Tử Du hỏi đức Khổng Tử về đạo hiếu. Đức Khổng Tử dạy rằng: 

“Kim chi hiếu giả thị vi năng dưỡng. Chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng. 

Bất kính hà dĩ biệt hồ ” 今之孝者,是谓能养。至於犬马,皆能有养,不敬,何以别? 

(Đời nay nói người con có hiếu là nuôi được cha mẹ. Nhưng đến con chó, con 

ngựa cũng có người nuôi. Cho nên nếu nuôi mà không có lòng tôn kính, thì lấy 

gì mà phân biệt?). Như vậy để biết rằng, chữ hiếu của người con đối với cha 

mẹ mình; của đệ tử đối với sư trưởng của mình, trước tiên và trên hết là phải 

thể hiện lòng tôn kính. 
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Để nói về sự tôn kính, ông Tử Du (Tăng Tử) tóm lược: “Hiếu hữu tam: Đại hiếu 

tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ hạ năng dưỡng ” 孝有三：大尊尊亲，其次弗辱

，其下能养。(Làm con hiếu thảo có 3 hạng: Đại hiếu là hết lòng tôn kính cha 

mẹ, thứ đến là không làm điều gì tai tiếng để cha mẹ phải mang nhục, sau cùng 

mới đến hạng nuôi được cha mẹ). 

Còn ông Mạnh Tử, người được đời sau xưng tán là bậc “Á thánh đại hiền” trong 

thiên hạ, thì luận về chữ hiếu như sau: “Hiếu tử chi sự thân dả: Cư tắc trí kỳ 

kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ 

nghiêm” (Con hiếu mà thờ cha mẹ: Trong cư xử phải hết lòng tôn kính, sự 

phụng dưỡng cố làm cho vui lòng, khi ốm đau phải tận tâm lo lắng, lúc tang ma 

lòng hết sức xót thương, khi thờ cúng phải nghiêm trang nhất mực). 

Người con có hiếu đối với cha mẹ, người đã sinh ra thân mạng của mình, phải 

là như vậy. Người đệ tử đối với Sư trưởng, người đã trao truyền cái thân huệ 

mạng, giáo hóa cho mình học đạo cũng không thể nào khác. 

Đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, cũng thấy có ghi lại lời đức Phật dạy hoàng 

hậu Vi Đề Hy, mẹ của vua A Xà Thế rằng: Người muốn được vãng sanh về cõi 

Tây phương Cực lạc cần có 3 phước báu, trong đó phước báu đầu tiên là phải 

biết hiếu kính đối với cha mẹ và sư trưởng, có lòng từ bi và tu tập theo 10 

nghiệp lành. 

 

Người đã thụ trì Tại gia Bồ-tát giới nên thường nhớ nghĩ rằng, được cúng dường 

cha mẹ, sư trưởng, dù là còn đương tại thế hay đã qua đời, đều là phước báu 

thù thắng vô cùng, vì đó là một phước điền thật sự lớn lao và là bước đầu tạo 

nên công đức cho người tu tập chân chánh để bước đi trên con đường Thánh 

đạo. Nếu không làm được như thế, Tại gia Bồ-tát ấy phạm tội thất ý. Đó là kẻ 

nhiễm ô, bất tịnh, đạo làm người còn chưa học được, mong chi học đạo thánh 

hiền, Bồ-tát.  

 

 

2. ĐAM LẠC ẨM TỬU GIỚI ĐỆ NHỊ: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, đam lạc 

ẩm tửu thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI, HAM MÊ VUI THÍCH UỐNG RƯỢU: Nếu người đã thọ giới 

Tại gia Bồ-tát rồi mà còn ham mê vui thích uống rượu, người ấy phạm 

tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô 

bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 
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The Second Minor Precept, The Precept against indulging in 
intoxicants, drugs and stimulants for pleasure: If an Upasaka/Upasika 
who has received and should be upholding this Precept indulges in 
intoxicants, drugs or stimulants for pleasure, he/she thereby commits 
an offense through negligence. Failure to repent and reform will lead to 
a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Ai cũng biết rằng, rượu là chất độc đối với con người. Rượu không những gây tác 

hại nghiêm trọng cho các bộ phận trong cơ thể, đưa đến vô số bệnh tật, mà còn 

để lại những ảnh hưởng nặng nề lên thần kinh não bộ, giết chết hạt giống trí tuệ 

của con người. Trong cơn say, con người trở nên mê mờ, điên loạn, mất hết lý trí, 

chỉ còn lại những sinh hoạt theo bản năng, chẳng khác gì loài cầm thú. Không 

những người uống rượu tự gây hại cho mình, mà còn di họa đến cả con cháu, hệ 

lụy đến gia đình, tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Cha mẹ thường xuyên uống 

rượu, nhất là lúc đang mang thai, đứa con sinh ra sẽ bị trì độn, ngu dốt, cơ thể 

ốm yếu, èo uột, dị tật, khó nuôi. Rượu uống vào khiến cho con người say sưa, đầu 

óc thiếu sáng suốt, đưa đến những việc làm vô luân bại hoại, không biết lễ nghĩa, 

liêm sỉ, phép tắc, không còn phân biệt đâu là thân sơ, quen lạ, không kể gì đến 

tôn ti trật tự trên dưới, không còn phân biệt được đâu là đúng sai, chánh tà, thiện 

ác, việc gì cũng dám làm. Khi say rượu, tâm tánh trở nên buông lung, không còn 

làm chủ được hành vi, suy nghĩ, lời nói, đánh mất tư cách, nhân phẩm của con 

người. Rượu là đầu mối của những sai trái, là nhân duyên của họa hoạn, rượu là 

nguyên nhân đưa đến vô số lỗi lầm, tội ác. Bởi vậy, uống rượu (kể cả việc tiêu thụ 

những chất gây nghiện hay những sản phẩm có chứa độc tố khác), là việc mà 

người có trí, hơn nữa là người tu học chân chánh tuyệt đối cần phải nên tránh, 

huống hồ là việc đi mời mọc, lôi kéo người khác uống rượu, tập cho người khác 

uống rượu hay khuyến khích người khác uống rượu, thì tội lại càng nặng hơn nữa, 

và đây càng là việc không nên làm đối với một người đã thụ trì giới Tại gia Bồ-tát. 

Đó là lý do tại sao trong giới luật của đạo Phật lại cấm người tu hành, bất luận là 

tại gia hay xuất gia, đều không được uống rượu.  

 

Trong khinh giới thứ hai của Tại gia Bồ-tát giới nầy, cần lưu ý đến chữ “Đam lạc 

ẩm tửu” 耽樂飲酒. Chữ “đam” là mải mê, say đắm; chữ “lạc” là thích thú, sung 

sướng; ẩm tửu là uống rượu. Đam lạc ẩm tửu là say mê, thích thú trong việc uống 

rượu. Người mê say, thích thú trong việc uống rượu là người thường xuyên uống 

rượu, cảm thấy vui thích, sung sướng trong sự uống rượu, uống không biết đủ, 

uống đến say sưa. Ví như mấy ông được người đời tôn xưng là thần thánh trong 

thi ca, như Lưu Linh (210-270) sinh vào đầu Nhà Tấn, hay Lý Bạch (701-762), Đỗ 
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Phủ (712-770) dưới thời Nhà Đường ngày xưa bên Trung Hoa, ngày nào cũng 

uống rượu, ngày nào cũng say. Có lần trong cơn say, ông Lý Bạch đã phán rằng:  

 

“Xử thế nhược đại mộng 

Hồ vi lao kỳ sinh 

Sở dĩ chung nhật túy 

Đồi nhiên ngọa tiền doanh… “   

                                       Xuân nhật túy khởi ngôn chí – Lý Bạch 

 

(Đời như một giấc mộng dài 

Nên lòng quyết chẳng miệt mài làm chi 

Rượu ngon cứ nốc tì tì 

Uống say hiên trước ngủ khì một hơi…)    

 Bản dịch của Thu Tứ. 

 

Còn ông Đỗ Phủ cũng vậy. Ngày nào trên đường từ triều về nhà, cũng ghé vào 

quán để uống rượu. Chưa say chưa về. Không có tiền trả thì uống chịu: 

 

“Triều hồi nhật nhật điển xuân y 

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy 

Tửu trái tầm thường hà xứ hữu 

Nhân sinh thất thập cổ lai hy…”    

 (Khúc Giang kỳ 2 - Đỗ Phủ) 

 

(Từ chỗ vua ra, áo cầm ngay 

Mỗi buổi đi về uống thật say 

Nợ tiền mua rượu đâu chả có 

Sống bảy mươi năm, dễ mấy tay…)     

Bản dịch của tamle 

 

Sử sách người đời có ghi lại việc ông Lý Bạch chết ở tuổi 61, lúc đương ngồi thuyền uống 

rượu ngắm trăng, lại quên mất việc mình là người không biết lội, nhảy xuống hồ để mò 

trăng đến nỗi phải bị chết đuối. Đấy là lý do cứ tưởng như đùa, khó có thể chấp nhận 

được đối với một con người đầu óc bình thường. Còn Đỗ Phủ thì chết khi mới 59 tuổi 

trong cảnh nghèo túng. Không biết chết vì ung thư gan hay bị bệnh gì? Ông Lưu Linh 

cũng vậy. Nhân vật huyền thoại nầy uống rượu thay cho uống nước, được người đương 

thời ca tụng là một trong “Trúc lâm thất hiền” (Bảy người hiền trong rừng trúc), và được 

xem là ông tổ của việc rượu chè. Ngày nay, ai ưa thích rượu chè, nhậu nhẹt thì nói đó là 

đệ tử của Lưu Linh. Lưu Linh đã được người đời “tiểu thuyết hóa” thành người có phong 
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thái thần tiên, tiêu sái, đưa việc uống rượu trở thành triết lý và nghệ thuật sống. Tuy 

nhiên, không hề thấy trong lịch sử của người Trung Hoa ghi nhận hành trạng, công đức 

hay lợi ích gì của Lưu Linh mang lại bởi khả năng “uống rượu như hủ chìm” để làm lợi ích 

cho bản thân, tiếng thơm cho gia đình hay điều hay ho tốt đẹp gì cho quốc gia, xã hội. 

Nhưng có điều người đời sau có thể đoan chắc mà không sợ sai lầm: người mà uống 

rượu thay cho uống nước, ngày nào cũng nhậu nhẹt say sưa như vậy thì “lục phủ ngũ 

tạng” nát bét hết rồi, còn gì để gọi là “đầu óc minh mẫn trong thân thể tráng kiện”, và 

người như vậy mà còn có thể sống qua tuổi 50 thì quả là điều hy hữu. Đó là chưa nói 

đến tư cách, nhân phẩm; chưa đặt lại vấn đề tinh thần trách nhiệm của người con đối 

với cha mẹ, của người chồng, người cha trong gia đình, bổn phận công dân đối với quốc 

gia, xã hội. 

 

Việc uống rượu tự nó chưa phải là tội ác. Nhưng vì để ngăn ngừa những hành vi đưa 

đến tội ác, mà đức Thế Tôn đã chế ra giới không được “Đam lạc ẩm tửu”. Trong sách 

Tứ Phần Giới Bổn Duyên Khởi Sự Nghĩa của ngài Quảng Mạc đời nhà Minh, viết vào thế 

kỷ 14, có thuật lại nguyên nhân đức Phật chế ra giới cấm uống rượu như sau: Tôn giả 

Sa-gia-đà xin ngủ nhờ nhà một Bà la môn. Nhà ông này chỉ còn một căn phòng trống, 

nhưng căn phòng đó thường bị một con rồng quấy phá. Tôn giả nói không sao. Nửa 

đêm, con rồng xuất hiện, nổi giận thổi tắt hết đèn. Tôn giả lúc ấy đang nhập định bèn 

thổi mạnh hơn. Rồng hết hơi chịu thua. Tôn giả thâu kẻ chiến bại vào bình bát đưa cho 

chủ nhà. 

Vua Kausambi hay tin quá ngưỡng mộ, dặn người Bà la môn là khi nào Tôn giả trở lại 

thì mời Tôn giả đến hoàng cung thọ trai. Khi Tôn giả Sa-gia-đà đến, nhà Vua cho hiến 

cúng những món ăn ngon và ngay cả rượu - thứ mà chư Tăng chưa bao giờ khất thực 

được. Kết quả là Tôn giả chập choạng trở về Tinh xá nôn oẹ tùm lum, chim và quạ 

tranh nhau mổ những đồ thổ ra đó, chúng làm ồn đến nỗi đức Phật phải quở: "Đồ ngu! 

Thắng con rồng lớn mà lại để thua con rắn nhỏ”. Nhân đó Phật chế ra giới cấm uống 

rượu. 

Nội dung của khinh giới thứ hai nầy không bảo là tuyệt đối không uống rượu, mà chỉ cấm 

việc vô cớ mà uống rượu, thường xuyên uống rượu, uống cho đến say sưa, uống với sự 

vui mừng, đam mê, thỏa thê, sung sướng, thích thú. Người đã thụ trì Tại gia Bồ-tát giới 

mà còn thường xuyên và thích thú trong việc tự mình uống rượu hoặc sử dụng các chất 

gây nghiện hay tiêu thụ những sản phẩm có chứa độc tố khác, hoặc tạo điều kiện, khuyến 

khích, xúi biểu, tập cho người khác sử dụng, hoặc khi thấy người khác sử dụng mà tùy 

hỷ, hoặc khi thấy có người say sưa thì lấy đó làm sự đùa vui, thích thú, thì kẻ ấy là Tại 

gia Bồ-tát vi phạm tội thất ý. Còn nếu trong trường hợp vào dịp tết nhất, hay trong lúc 

lễ lạc, cưới hỏi, trong lễ nghi cần uống chút rượu, hoặc lúc đang khi bị bệnh khổ dày vò, 

cần dùng ít rượu để trị liệu, trước khi uống có bạch cho Thầy y chỉ hay đại chúng biết lý 

do một cách rõ ràng, thì việc uống rượu đó có thể chấp nhận được mà không xem là Tại 
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gia Bồ-tát phạm lỗi thất ý. Nhưng không phải vì vậy mà lấy đó làm đam mê thích thú, 

uống rượu thường xuyên và uống đến say sưa, giết chết hạt giống trí tuệ khiến mất đi 

công đức và phá đổ sự nghiệp tu trì của mình. Hơn nữa, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát 

mà còn thường xuyên thích thú trong việc uống rượu là làm trái lại với hạnh nguyện của 

Bồ-tát giới, đánh mất tư cách của Bồ-tát giới, ngược lại tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” 

của Bồ-tát giới. Chính vì vậy mà người tại gia đã thụ trì giới Bồ-tát thì không nên thường 

xuyên uống rượu. 

 

Ngày xưa Phật cũng không tuyệt đối cấm uống rượu. Luận Phân Biệt Công Đức có kể lại 

câu chuyện rằng: Lúc đức Phật còn đương tại thế, tại tịnh xá Kỳ Hoàn có vị Tỳ khưu bị 

bệnh suốt 6 năm dài, điều trị cách nào cũng không thuyên giảm. Khi Tôn giả Ưu-ba-ly, 

người đứng đầu của sự trì giới trong Thập đại đệ tử của đức Phật đến thăm, người bệnh 

cho biết là chỉ có rượu mới có thể trị lành cơn bịnh. Tôn giả Ưu-ba-ly tự mình không thể 

quyết định, vì điều nầy trái với tinh thần của giới luật, mới đem về bạch lại với Phật. Nghe 

xong, đức Thế Tôn dạy rằng: “Giới luật được chế định cho các trường hợp thông thường, 

vô cớ mà uống. Chứ nếu vì bệnh cần dùng đến rượu để trị liệu, thì có thể khai cho”. Như 

thế để biết, Phật vì lòng đại từ đại bi, chế ra phương tiện độ sanh mà “khai” cho việc 

uống rượu, nhưng không thể vì thế mà ta lại lạm dụng để vô cớ uống rượu, tỏ ra thích 

thú trong việc uống rượu, lại còn uống cho đến say sưa. 

 

Có người đặt câu hỏi: Có nhiều pháp gây họa rất lớn, sinh ra nhiều tội lỗi, sao Phật không 

ngăn cấm, lại đi cấm việc uống rượu, là thứ tự nó chưa phải là tội ác, lại không quan 

trọng lắm; thêm vào đó, uống rượu tạo ra nhiều tội lỗi, sao lại không đặt giới cấm uống 

rượu là trọng giới, mà gọi đó là già giới; lại nữa, rượu là đầu mối của tội ác, thế sao trong 

Năm giới không đặt lên hàng đầu, mà lại đứng sau bốn giới: sát, đạo, dâm, vọng? 

 

Trong phẩm Năm Giới, kinh Ưu-bà-tắc giới, Phật đã có giải thích: “Nếu hỏi, có nhiều pháp 

rất nặng không gì sánh bằng, chư Phật đời quá khứ vì nhân duyên gì lại không ngăn cấm 

mà chỉ cấm uống rượu? Thiện nam tử! nhơn vì uống rượu cho nên không còn biết hổ 

thẹn, đối với ba đường dữ không biết khiếp sợ, một khi đã uống rượu say rồi, không có 

việc ác nào mà không dám làm, huống hồ là bốn giới, vì thế các đức Như Lai đời quá khứ 

ngăn cấm không cho uống rượu. Nếu có thuyết nói: “Như Lai đã thuyết, rượu sinh ra 

nhiều tội lỗi, thế sao không để đứng đầu trong Năm giới?” Nghĩa ấy không đúng, vì sao? 

Vì giới không uống rượu là già trọng, tức giới điều để ngăn ngừa, chứ giới ấy không phải 

là tánh trọng, tánh chất của nó chưa phải là tội ác. Như Lai trước chế ra giới tánh trọng, 

sau mới chế ra giới giá trọng”. 

 

Nói về tội lỗi do việc uống rượu gây ra thì nhiều lắm. Chuyện xưa kể lại rằng: Có một 
chàng trai bị quỷ đón đường đòi mạng. Anh chàng van xin tha tội vì ở nhà có mẹ già 
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còn phải lo phụng dưỡng. Con quỷ liền đưa ra điều kiện, phải chọn một trong ba việc 
sau đây: uống rượu, đốt nhà hay giết mẹ! Đốt nhà, giết mẹ thì không thể được, vì vậy 
chàng trai bèn chọn điều kiện uống rượu. Nhưng sau khi đã uống rượu vào rồi khiến 
cho say sưa, mất hết sáng suốt, không còn trí khôn, chẳng phân biệt được việc nào nên 
làm, việc nào nên tránh, chàng trai trở về đốt nhà rồi giết luôn người mẹ của mình.  

Trong luận Tỳ Bà Sa cũng có ghi lại câu chuyện như sau: Vào thời quá khứ có một vị Ưu-
bà-tắc giữ Năm giới cấm của Phật rất thanh tịnh. Một hôm, vị ấy có việc phải đi xa. Khi 
trở về nhà, nhằm lúc tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng. Vì đường xa mệt nhọc lại 
thêm khát nước, lúc ấy thấy có một chai rượu lớn nhìn giống như nước đang đặt trên 
bàn, đương cơn khát, vị nầy liền lấy uống liền một hơi. Uống xong, đầu óc choáng váng, 
thần trí mê mờ điên đảo, mất hết sáng suốt. Vừa khi đó, có một con gà của người hàng 
xóm chạy lạc vào nhà, sẵn đang đói bụng, vị nầy liền bắt ngay con gà làm thịt để ăn một 
bữa cho ngon. Sau khi ăn xong, cô gái hàng xóm vào nhà tìm gà, hỏi có thấy con gà chạy 
vào nhà hay không? Vị ấy trả lời:“ Tôi không nhìn thấy gà của cô”. Sau đó, lại còn có 
hành vi phi lễ với cô gái ấy. Thế là chỉ vì một lần uống rượu mà cả Năm giới (giết hại, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu) đều hủy phạm cả, đáng tiếc đáng hận biết chừng 

nào. Cho nên là người đã thụ trì giới Tại gia Bồ-tát, thì không nên tùy tiện uống rượu! 

Kể ra hết các tác hại của việc uống rượu thì nhiều vô số. Ngày nay chúng ta cứ vào 
Internet, đánh lên chữ “say rượu giết người” hay đại loại như thế, thì sẽ hiện ra hàng 
ngàn trường hợp uống rượu gây ra tội ác như con giết cha, cha giết con, chồng giết vợ, 
anh em giết nhau, bạn bè đâm chém, họ hàng bất hòa đưa đến ẩu đả, chưa kể đến 
hàng trăm hàng ngàn sự việc khác từ hậu quả của việc uống rượu gây ra, như gây cháy 

nổ, điện giật, lái xe gây tai nạn chết người…  

Tại gia Bồ-tát khi bị kết thành tội “đam lạc ẩm tửu” cần phải có 4 điều kiện sau đây: 

 

1.  Thứ thức uống đó, chính thật là rượu. 

 

2.  Biết rằng đó là rượu. 

 

3. Có tác ý, tức tự mình muốn uống. 

 

4. Lấy thứ thức uống đó cho vào miệng uống. 

 

Trong Đại Trí Độ Luận và các sách khác như kinh Phân Biệt Thiện Ác Sơ Khởi, kinh Phân 
Biệt Thiện Ác Báo Ứng, đều có thuyết minh rằng: “Uống rượu sanh ra 36 thứ tội lỗi, nên 
gọi là vô lượng tội lỗi”. Người nào uống rượu đều phạm đủ cả. 36 thứ tội lỗi ấy là gì? 

1. Uống rượu say rồi thì làm con đối với cha mẹ không biết kính thờ; làm tôi đối với 
vua không biết tôn trọng. Do đó mà cha con, vua tôi không có trên dưới. 
 

2. Nói năng lộn lạo, hay sanh lỗi lầm. 

https://vtc.vn/nguoi-uong-ruou-bia-song-lau-hon-nguoi-khong-uong-ar148960.html
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3. Phạm tội lưỡng thiệt và ưa nói nhiều. 
 

4. Nếu có việc cần giấu kín, nhưng khi đã say thì thố lộ tất cả. 
 

5. Mắng chửi trời đất không hề kiêng sợ. 
 

6. Nằm giữa đường sá không thể về nhà, mọi thứ đồ đạc đều bỏ mất hết. 
 

7. Không thể tự sửa mình trở nên chính đáng. 
 

8. Đi đứng nghiêng ngả, lúc thì ngửa mặt lên trời, lúc lại gầm đầu xuống đất, có khi 
bị sa xuống hầm hố, khiến cho thân thể bị tổn thương. 
 

9. Không thể đi đứng vững vàng nên phải bò lết như người què, đến khi đứng dậy 
được thì thân thể, mặt mày đều bị xây xát, trầy trụa. 
 

10. Bán buôn hay bị lẫn lộn, thường vọng động xúc phạm đến người. 
 

11. Phế bỏ công việc không lo làm ăn. 
 

12. Tài vật bị tổn hao. 
 

13. Vợ con đói khát mặc kệ không hề nghĩ đến. 
 

14. Kêu la, chửi mắng không biết nể sợ pháp luật quốc gia. 
 

15. Thoát bỏ y phục để thân thể lõa lồ mà đi trên đường, không biết hổ thẹn. 
 

16. Chui bậy vào nhà người, lôi kéo đàn bà, con gái, nói năng xằng bậy, xúc phạm 
đến họ, tạo vô lượng tội lỗi. 
 

17. Thấy bất cứ ai đến gần đều muốn chửi mắng, gây gỗ. 
 

18. Dộng đất kêu la làm kinh động đến xóm làng. 
 

19. Giết bừa súc vật không biết tội phước. 
 

20. Đồ đạc trong nhà đập bể tan nát. 
 

21. Coi vợ con như kẻ tôi đòi, ăn nói bậy bạ không biết giữ gìn. 
 

22. Thân cận với bọn tổn hữu, ác đảng. 
 

https://vtc.vn/ky-bi-ngoi-mo-co-nam-giua-duong-vao-ngoi-lang-giau-nhat-viet-nam-ar188436.html
https://vtc.vn/tim-ra-tai-xe-container-vuot-au-tong-chet-nu-sinh-roi-bo-chay-tren-duong-ha-noi-ar561805.html
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23. Xa lánh, không chịu thân cận thiện hữu tri thức. 
 

24. Ngủ như chết, đến khi tỉnh dậy thân thể đau nhức như người bị bệnh. 
 

25. Những thứ uống ăn đều nôn mửa ra trông thật ghê tởm, khiến vợ con đều phải 
chán ghét. 
 

26. Đi đâu, nếu gặp nguy hiểm, vì tâm ý tán loạn nên không biết sợ sệt, né tránh. 
 

27. Không kính kinh pháp, không tôn trọng bậc hiền thiện, không cung kính sa môn. 
 

28. Hoang dâm vô độ không biết tiết chế. 
 

29. Hình thể như kẻ điên cuồng khiến ai nấy đều tránh xa. 
 

30. Giống như người chết, không biết gì cả. 
 

31. Mang bệnh nghiện rượu, thân thể màu vàng, úa, tật bệnh.  
 

32. Thiên long, thiện thần đều tránh xa không muốn hỗ trợ. 
 

33. Thiện hữu tri thức ngày một xa lánh. 
 

34. Khi say thì ngồi chồm hổm, gặp các quan chức cứ lấy mắt ngó không hề biết sợ, 
nếu bị đánh đập thì nhắm nghiền mắt lại. 
 

35. Sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục Thái Sơn, thường bị ngục tốt dùng nước đồng 
sôi rót vào miệng. Lục phủ, ngũ tạng đều bị cháy nát, cầu sống không được, cầu 
chết cũng khó. Thọ khổ như vậy muôn năm không dứt. 
 

36. Khi thọ tội ở địa ngục đã mãn, sanh lên nhân gian làm người tâm trí ám độn ngu 
tối, không biết gì. Hiện nay những người tâm trí trì độn đều do đời trước ưa thích 
uống rượu mà bị dư báo ấy.  

 
Trong phẩm Thọ giới, kinh Ưu-bà-tắc giới, Phật cũng đã có dạy rằng: “Nầy Thiện nam 
tử! Nếu có người ham mê uống rượu, người ấy hiện đời thường bị mất mát tiền của, thân 
tâm đều nhiều bệnh tật, tiếng xấu đồn xa, tổn giảm trí tuệ, tâm không biết hổ thẹn, dung 
mạo xấu xí, cơ thể ốm yếu, thường bị mọi người chê trách, ai cũng xa lánh, không thể tu 
tập các pháp lành. Đấy là ác báo hiện tiền của người ưa uống rượu. Sau khi mất thân 
này rồi, người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục, nhận chịu vô lượng thống khổ của sự đói khát... 
Đấy là quả báo đời sau. Nếu được sinh làm người, tâm thường tán loạn, điên cuồng, 
không thể buộc tâm tư duy chánh niệm, tu tập các pháp lành. Vì sức mạnh nhân duyên 
ác nghiệp của người ấy ảnh hưởng đến hoàn cảnh, mà tất cả ngoại vật, tài sản bên ngoài 
đều hư nát cả ”. 

https://vtc.vn/thai-lan-vs-viet-nam-ke-nong-mat-nguoi-khong-biet-so-ar478726.html
https://vtc.vn/bac-si-bi-danh-dap-bat-quy-goi-xin-loi-dbqh-noi-dau-don-phan-cam-ar331042.html
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Trong kinh Thiện Sanh, khi nói về Sáu phi đạo, Phật cũng đã thuyết: “Này con của vị cư 
sĩ, với người đam mê rượu chè, nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? 

- Một là, tài sản hiện tại bị tổn thất. 
- Hai là, thân bị nhiều bệnh hoạn. 
- Ba là, đấu tranh càng tăng trưởng. 
- Bốn là, để lộ chỗ kín. 
- Năm là, danh tiếng bị tổn thất. 
- Sáu là, mất trí, thành ngu.  

 
Này con của vị cư sĩ, người đam mê rượu chè thì việc làm không kinh doanh được. Việc 
làm không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không 
thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao”  - Kinh Thiện Sinh, Trung A Hàm, 
quyển 2 - Tuệ Sỹ dịch và chú. 

Nên biết trên cuộc đời nầy, được sinh ra làm người, với dung mạo đoan chánh, thần trí 
minh mẫn, là một phước báu hy hữu lớn lao vô cùng, cho nên phải có ý thức trong sự 
săn sóc, bảo vệ thân tâm của mình, chứ đừng sống trong thất niệm, quên lãng, để uổng 
phí một đời.  

Trong sách Cổ Học Tinh Hoa, có kể lại chuyện Quên Cả Cái Thân, như sau: Vua Ai Công 
hỏi đức Khổng Tử: “Quả nhân nghe nói, có người tính hay quên, lúc dọn nhà, quên mất 
cả vợ của mình. Điều đó có thật không?”. Đức Khổng Tử đáp rằng: “Có người quên vợ 
như thế vẫn chưa lấy gì làm lạ. Còn có người tệ hơn nữa, quên luôn cả cái thân của 
mình”. 

Vua Ai Công lại hỏi: “Thế nào mà lại quên cả cái thân của mình?” Đức Khổng Tử đáp 
rằng: “Ngày xưa vua Kiệt giàu có cả bốn bể, cao sang đến thiên tử, chỉ vì xao lãng cơ-đồ 
của tổ tiên, hủy điểm pháp của nước nhà, tin dùng kẻ siểm nịnh, ghét bỏ kẻ trung lương, 
ngày ngày đắm say trong sắc dục, săn bắn rượu chè, hoang dâm vô độ, sau đến nỗi bị 
ông Thang giết chết, mất hết tất cả. Thế chẳng phải là có thân mà quên cả thân là gì?” 

Đọc chuyện đời xưa, thấy có kẻ đảng trí đến độ dọn nhà mà quên mất cả vợ, nghĩ thật 
lạ lùng và buồn cười lắm thay. Thế mà ngày nay có rất nhiều người quên cả thân tâm 
của mình, không hề để tâm đoái hoài săn sóc, hàng ngày chìm đắm trong thú vui nhục 
dục, buông thả trong rượu chè, hút xách, quên cả bản thân của mình đã đành, còn quên 
cả tài sản, sự nghiệp, gia đình, vợ con, cha mẹ. Nghĩ thật đáng tiếc biết chừng nào!   

Nói cho cùng, bia rượu, thuốc lá, ma túy hay các chất gây nghiện, các sản phẩm có chứa 
độc tố khác, tự nó không phải là những thứ giết người. Chỉ có người tự giết mình bằng 
cách uống rượu, bia, hút thuốc lá hay sử dụng ma túy. Người đời nay, thân thể mang 
nhiều bệnh tật, tâm thần u tối, trí óc mịt mờ điên đảo, là do cái nhân uống rượu đời 
trước. Chiêm nghiệm, quán chiếu điều đó để biết mà cẩn thận và bảo trọng lấy thân tâm 
của mình. 
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3. BẤT CHIÊM BỆNH KHỔ GIỚI ĐỆ TAM. Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, ác 

tâm bất năng chiêm thị bệnh khổ, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi 

đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ BA, KHÔNG SĂN SÓC NGƯỜI BỆNH: Nếu người đã thọ giới Tại 

gia Bồ-tát rồi, gặp người bị bệnh khổ, sinh khởi ác tâm(5) nhờm gớm, 

không trông nom săn sóc, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm 

sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử 

luân hồi. 

 

The Third Minor Precept, The Precept against failure to care for the 
sick: If an Upasaka/Upasika who has received and should be upholding 
this Precept fails to care for the sick, due to evil motivations, he/she 
thereby commits an offense through negligence. Failure to repent and 
reform will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Trong 4 nỗi khổ: Sinh, già, bệnh, chết của con người đang còn sống trên cuộc đời 

nầy, có lẽ cái khổ về bệnh tật được xem là đau khổ và phiền toái nhất của kiếp 

nhân sinh.  

 

Bệnh khổ có 2 thứ: Khổ vì thân bệnh và khổ vì tâm bệnh. Thân bệnh là do bởi 

nguyên nhân tứ đại: đất, nước, gió, lửa, tức bốn yếu tố tạo nên sắc thân của con 

người, tăng giảm mất quân bình không được đều hòa, khiến cho bệnh tật phát 

sinh, tạo nên đau đớn trên cơ thể, vì vậy mà khổ thân. Còn tâm bệnh là do nguyên 

nhân lo âu sầu não, oán đối mà phải gặp gỡ (Oán tắng hội), thương yêu mà phải 

chia lìa (Ái biệt ly), những thứ mong cầu không thể đạt được (Cầu bất đắc), đưa 

đến buồn phiền, bất an mà sinh ra bệnh, đó là sự khổ của tâm. Tóm lại, khi con 

người bị bệnh, cho dù là thân bệnh hay tâm bệnh đều khổ cả, vì nó làm tổn hoại 

những gì mà mình yêu thích, đi ngược lại với những gì mà mình mong cầu, tạo 

nên những cảm giác đau đớn cho cơ thể, bất an cho tinh thần, chính vì thế cho 

nên gọi là khổ. 

 

Trong đời sống hiện tại, không thấy có ai tự tử vì lý do mình bị sinh ra, cũng không 

thấy có ai tự tử bởi vì mỗi ngày mình phải già đi, hay tự tử bởi nguyên nhân biết 

rằng rồi có một ngày nào đó mình sẽ phải chết. Nhưng lại có rất nhiều trường hợp 

vì bệnh khổ quá, không còn có thể chịu đựng được nữa, mà người bệnh muốn tìm 

cách quyên sinh (捐生) nghĩa là muốn từ bỏ đời sống hiện tại để tìm đến cái chết. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới, như Hòa Lan, Bỉ, Lục Xâm Bảo, Thụy Sĩ, Á 

Căn Đình và một số tiểu bang ở Hoa Kỳ… đã ban hành luật Nan y tử quyền 
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(Euthanasia), gọi tắt là An tử, Trợ tử quyền, Tử quyền hay Quyền được chết. Theo 

đó, vì lý do nhân đạo pháp luật cho phép dưới sự trợ giúp và cố vấn của các 

chuyên viên y tế, người bị bệnh nan y có thể từ chối tiếp tục điều trị nhằm kết 

thúc sự sống của mình một cách mau chóng và êm dịu để tránh bị đau đớn cho 

cơ thể. Đó là nói đến cái khổ của thân, chính vì không thể tiếp tục chịu đựng sự 

đau đớn do bởi thân bệnh mà họ phải tìm đến cái chết cho được mau chóng và 

nhẹ nhàng. Đối với sự khổ của tâm cũng không khác gì. Thân bệnh đã khổ, tâm 

bệnh còn khổ hơn nhiều. Trên đời, có rất nhiều người đã dùng nhiều cách khác 

nhau để tự kết liễu mạng sống của mình, như một lối giải thoát những nỗi khổ 

tâm. 

 

Đó là nói về sự khổ do bởi thân bệnh và tâm bệnh. Từ đó, sự săn sóc cũng có hai 

phần: đối với người có thân bệnh thì săn sóc bằng cách trông nom miếng ăn thức 

uống, mền gối áo quần, chỗ ở, giường nằm, thuốc men điều trị, nói chung là săn 

sóc về phần vật chất… Còn đối với người có tâm bệnh thì săn sóc bằng cách 

thường xuyên thăm nom, an ủi, gần gũi, vỗ về, khuyến khích, soi sáng, hướng 

dẫn… nói chung là săn sóc về phần tinh thần. 

 

Về đối tượng bị bệnh, cũng có hai hạng người: thứ nhất là hạng người thân thuộc 

với mình, như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bằng hữu, sư trưởng…; và thứ 

hai là hạng “người dưng nước lã” không phải là thân thuộc, quen biết với mình. 

 

Người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát, đối với những người thân thuộc như 

tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái, anh em, bằng hữu, sư trưởng của mình khi 

đang bị bệnh, thì phải hết lòng gần gũi để lo hầu hạ, săn sóc, phụng dưỡng là lẽ 

đương nhiên. Bởi vì ngoài duyên phận và trách nhiệm trong quan hệ thân tộc gia 

đình, còn là tấm lòng hiếu kính, báo ơn. Nếu đối với những người gần gũi thân 

thuộc trong quan hệ máu mủ gia đình, mà ta chưa thể hiện được tấm lòng thương 

tưởng biết ơn, để mà trông nom, săn sóc phụng dưỡng, cúng dường, thì làm thế 

nào có thể trải tấm lòng từ bi, thương tưởng, chia sẻ, cảm thông đến mọi người, 

mọi loài?  

 

Có người có cha mẹ hay người thân trong gia đình đang bị bệnh tật hay già yếu, 

bèn đem gởi vào viện dưỡng lão hay nơi một nơi nào đó, rồi trả tiền mướn người 

săn sóc, nghĩ rằng như vậy là đã làm tròn trách nhiệm, còn mình thì chẳng hề 

thăm viếng, đoái hoài. Trộm nghĩ, có lẽ đây là hình thức trả nợ hơn là sự quan 

tâm săn sóc đúng nghĩa. Còn có người có cha, mẹ già đang bệnh trầm kha, không 

biết còn, mất lúc nào, hàng ngày trăn trở trên gường bệnh, mong ngóng trông 

thấy mặt con, nhưng những đứa con hàng ngày vẫn miệt mài với công danh sự 
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nghiệp, bận rộn với việc làm giàu, lo cho vợ đẹp con khôn, lại còn có thời giờ để 

đi tập thể dục thẩm mỹ, dẫn chó đi dạo… trong khi cả đôi tuần hiếm hoi mới có 

một lần điện thoại nói đôi lời gọi là thăm viếng đến cha mẹ già, nói gì đến việc săn 

sóc miếng ăn, giấc ngủ. Rõ ràng với hạng người như vậy thì phận làm người còn 

chưa xong, làm sao có thể đảm đương được trách nhiệm của bậc thiện nhân hay 

Bồ-tát?  

 

Còn đối với bệnh nhân không phải là người thân thuộc hay có quen biết với ta, thì 

cũng nên biết rằng, mọi sự gặp gỡ trên cuộc đời nầy đều có nhân duyên. Cho nên 

khi gặp người đang khổ vì bệnh, nếu là bệnh về thân thì tùy theo hoàn cảnh và 

khả năng, mà thể hiện tấm lòng nhân hậu, thương tưởng tìm cách săn sóc, giúp 

đỡ cho ít nhiều; còn nếu là bệnh về tâm, thì đem tấm lòng nhân ái hiểu biết cảm 

thông mà lựa lời an ủi, nâng đỡ, vỗ về, khuyến hóa, soi sáng cho họ.  

 

Đối với hai hạng đối tượng bị bệnh nêu trên, với những người thân thuộc trong 

gia đình như tứ thân phụ mẫu, vợ hay chồng, con cái, anh em, bằng hữu hay sư 

trưởng là những người mà lẽ ra ta có trách nhiệm phải chăm nom săn sóc khi họ 

bị bệnh, mà trái lại vì sinh khởi ác tâm, tỏ ý nhờm tởm, không quan tâm săn sóc, 

sự phạm tội ấy được xem là nặng hơn, so với việc không săn sóc những người 

không quen biết với mình. 

 

Cũng vậy, trong trường hợp Tại gia Bồ-tát giới, chỉ vì do vô tình vô ý, hoặc vì thiếu 

ý thức trách nhiệm, hay bị che lấp bởi biếng nhác, trây lười không để tâm săn sóc 

người bệnh, Tại gia Bồ-tát ấy vẫn bị xem là phạm tội thất ý, nhưng sự vi phạm ấy 

có phần tương đối nhẹ hơn, gọi là vi phạm phi nhiễm (nghĩa là sự vi phạm không 

do bởi nhiễm ô phiền não sai sử). Còn trong trường hợp, chẳng những đã không 

tùy thuận chúng sanh, quan tâm săn sóc người bệnh, mà lại còn tỏ ý hiềm hận, 

khinh rẻ hay nhờm tởm, Tại gia Bồ-tát ấy bị xem là có phạm, có vi việt, và đây là 

sự vi phạm thuộc nhiễm (là sự vi phạm do bởi phiền não sai sử). 

 

Ngoài ra, trong các trường hợp như:  

 

1. Chính mình cũng đang bị bệnh. 

2. Hoặc mình không đủ năng lực săn sóc người khác. 

3. Hoặc tùy thuận theo ý của người bệnh chuyển thỉnh cầu đến người khác có 

năng lực hơn. 

4. Hoặc biết người bệnh có chỗ thân thích để nương tựa, nhờ cậy. 

5. Hoặc biết người bệnh còn sức lực có thể tự chăm sóc lấy. 

6. Hoặc biết người ấy vướng bệnh lâu dài, có thể kham tự điều trị. 
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7. Hoặc vì đang tinh cần tu tập không thể gián đoạn phẩm thiện thù thắng vô 

thượng, rộng lớn. 

8. Hoặc với mục đích hộ trì các phẩm thiện không bị khuyết giảm. 

9. Hoặc tự biết mình thuộc hạng trí tuệ ngu độn thượng phẩm, vì ngu độn nên 

khó nghe hiểu và khó ghi nhớ pháp được nghe, khó nhiếp tâm tập trung 

trên đối tượng. 

10. Hoặc trước đó đã có hứa săn sóc người bệnh khác. 

 

Trong 10 trường hợp nêu trên, tuy không săn sóc người bệnh, nhưng người thụ 

trì Tại gia Bồ-tát giới vẫn không bị xem là vi phạm khinh giới của Bồ-tát (Kinh Du-

già Bồ Tát Giới - Giới Phẩm – Các khinh giới - Chướng ngại Nhiêu ích hữu tình). 

 

Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh 

Hoa Nghiêm đã có dạy rằng: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. 

Người tu theo giáo nghĩa Đại thừa, thụ trì giới Bồ-tát thường nên nuôi dưỡng trong 

lòng sự tùy thuận lợi ích chúng sanh (Hằng thuận chúng sanh) đem tâm từ bi săn 

sóc, an ủi người bệnh để giúp cho họ ít nhiều giảm bớt được phần nào sự đau đớn 

trong cơn bịnh khổ. Ngược lại, gặp người đang bị khổ bệnh hành hạ, mà Tại gia 

Bồ-tát không khởi tâm đại bi, chẳng hề quan tâm, lại sinh khởi niệm ác, khinh rẻ 

hay có ý nhờm gớm, ngoảnh mặt bỏ đi mà không tỏ chút gì gọi là đoái hoài thương 

tưởng, Tại gia Bồ-tát ấy chính là người đã phạm tội thất ý vậy. 

 

Trong phẩm Tâm Từ Bi, kinh Ưu-bà-tắc giới, Phật đã có thuyết rằng, trong các 

pháp lành, tâm từ bi là cội gốc. Sáu pháp Ba-la-mật của Bồ-tát đều lấy tâm từ bi 

làm sanh nhân. Nếu có người tu tâm từ bi, nên biết người ấy đã phá tan nghiệp 

dữ lớn như núi Tu Di, không bao lâu nữa sẽ chứng quả Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác; người đó dù tạo nghiệp lành ít, mà hưởng phước báu to lớn vô cùng. 

 

 

4. KIẾN KHẤT BẤT DỮ GIỚI ĐỆ TỨ: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, kiến 

hữu khất giả bất năng đa thiểu tùy nghi phần dữ không khiển hoàn giả, 

thị Ưu-bà-tắc đắc tội thất ý, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ TƯ, GẶP NGƯỜI ĐẾN XIN KHÔNG CHO: Nếu người đã thọ giới 

Tại gia Bồ-tát rồi, khi gặp người đến xin, không tùy sức mình mà bố thí(6) 

cho ít nhiều, để họ về tay không, người ấy phạm tội thất ý, nếu không 

khởi tâm sám hối sẽ bị đọa. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp 

sinh tử luân hồi.  
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The Fourth Minor Precept, The Precept against failure to be charitable 
to people in need: If an Upasaka/Upasika who has received and should 
be upholding this Precept fails to distribute an appropriate amount of 
what is requested upon encountering someone in need, and instead 
sends the person in need away empty-handed, he/she thereby commits 
an offense through negligence. Failure to repent and reform will lead to 
a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Khinh giới thứ tư trên đây có câu “Kiến khất bất dữ” 見乞不予. Trong đó, chữ 

“Kiến” 見 là gặp hay thấy; “Khất” 乞 là xin (như chữ khất thực là xin ăn; hành khất 

là người nghèo khó, bần cùng phải đi xin ăn); “Bất” 不 là không; “Dữ” 予 là cho, 

cấp cho. “Kiến khất bất dữ” nghĩa là gặp người đến xin mà không cho. 

Ở giới nầy quy định rằng, một người khi đã phát nguyện thụ trì giới Tại gia Bồ-tát 

rồi, gặp người đến xin những thứ như thức ăn thức uống hoặc những nhu yếu cần 

dùng, mà bởi do có tâm thù nghịch, hay nuôi trong lòng sự hiềm hận ác ý do nhớ 

đến những việc ác mà người ấy đã làm trong quá khứ, hoặc biết người ấy là kẻ 

ác, hoặc do lòng tham lam bỏn xẻn tiếc của, nên không bố thí cho họ ít nhiều, 

không cung cấp cho bất cứ thứ gì, để họ về tay không, thì Tại gia Bồ-tát ấy xem 

như phạm giới. Đây xem là sự vi phạm thuộc nhiễm (tức vi phạm do nhiễm ô phiền 

não). Còn nếu chỉ vì vô tâm vô ý, hoặc do bị che lấp bởi biếng nhác, trây lười, hay 

do buông lung, quên lãng, nên không thí cho bất cứ thứ gì. Sự vi phạm ấy cũng 

xem là có phạm, nhưng tương đối nhẹ hơn. Đây là sự vi phạm phi nhiễm (phạm 

không nhiễm ô). 

Có hai lý do để người thụ trì Tại gia Bồ-tát giới thực hành bố thí: Một là mong cho 

chúng sanh xa lìa khổ não, hai là khiến cho chúng sanh tâm được điều phục.  

Có 2 thứ mà người tu học có thể mang ra để bố thí: Thứ nhất là Nội tài, tức những 

thứ thuộc về nội thân, như kiến thức, kinh nghiệm… những thứ mang lại niềm vui 

đích thực, an lạc, lợi ích và tiến bộ; kể cả việc hiến máu, hiến nội tạng… cũng 

thuộc về nội tài; thứ hai là Ngoại tài, tức những thứ thuộc phần ngoại thân, như 

tài sản, vật thực, chỗ ở, tiền bạc, quần áo, thuốc men… Với 3 loại bố thí: Tài thí, 

Pháp thí và Vô úy thí, thì Tài thí thuộc phần ngoại tài; còn Pháp thí và Vô úy thí 

thuộc phần nội tài. 

Người dùng Tài thí để bố thí, là đối với của cải, tài sản của mình hiện có, hoặc 

nhiều hay ít, hoặc xấu hay tốt, tâm không luyến tiếc, bỏn xẻn, tùy theo khả năng 

và hoàn cảnh của mình, tùy ý muốn và nhu cầu của người đến xin, mà mang ra 

bố thí. Như vậy gọi là Tài thí (Tài sản thí). 
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Người dùng Pháp thí để bố thí, là đem kiến thức và kinh nghiệm tu tập của mình 

để nhiếp hóa, hướng dẫn cho người khác nhằm phá tan những kiến chấp điên đảo 

(vô thường mà chấp là thường, khổ mà chấp là vui, vô ngã mà chấp là ngã, bất 

tịnh mà chấp là thanh tịnh), soi sáng cho người khác để có chánh kiến, biết phân 

biệt thế nào là chánh tà chơn ngụy; khuyến tấn người khác nên tránh dữ làm lành, 

không buông lung mà quây về với chánh đạo, phát tâm Bồ-đề, quy y Tam Bảo, tu 

tập thiện nghiệp. Nói chung, đem chánh pháp hướng dẫn, giảng giải cho người 

khác nghe khiến cho họ được hưởng công đức và lợi ích. Như vậy gọi là pháp thí 

(Giáo pháp thí). 

Người dùng Vô uý thí để bố thí, là nếu có chúng sanh khiếp sợ quan quyền vua 

chúa, giặc cướp, thú dữ, nước, lửa, hoặc bị tâm bịnh do thất vọng, muộn phiền, 

lo âu, sầu khổ. Khi thấy như vậy liền tìm cách ra tay cứu hộ bằng cách giải thích, 

trấn an, giúp đỡ, an ủi để chúng sanh ấy không còn lo âu, sầu não nữa. Như vậy 

gọi là Vô úy thí. 

Trong kinh Ưu-bà-tắc giới, phẩm Bố thí ba-la-mật, đức Phật có dạy rằng: Người 

muốn thường hành bố thí phải phá tan 5 điều: Một là lòng hờn giận, hai là tâm 

bỏn xẻn, ba là lòng đố kỵ, bốn là tiếc thân mạng, và năm là không tin nhân quả. 

Nếu phá được 5 điều ấy thì đạt được 5 điều: Một là không xa lìa hạnh của thánh 

nhân, hai là tất cả chúng sanh ưa nhìn thấy và thích nghe lời nói, ba là lúc ở giữa 

Chúng không khiếp sợ, bốn là được danh thơm tiếng tốt khiến cho ai cũng quý 

mến và năm là trang nghiêm Bồ-đề.  

Cũng trong phẩm Bố Thí Ba La Mật, kinh Ưu-bà-tắc giới nầy, đức Phật lại còn dạy 

thêm rằng: Có 3 điều sau khi đã bố thí rồi, không được kết quả thù thắng: Một là, 

trước phát tâm cho nhiều, sau đổi ý cho ít; hai là, lựa chọn vật xấu cũ, dư thừa để 

đem bố thí cho người; ba là, khi thực hành bố thí rồi, sanh tâm hối tiếc, ân hận. 

Trong phẩm Bố thí Ba-la-mật cũng đã ghi lại tám điều bố thí nhưng không thể tạo 

nên công đức, không mang lại thành quả cao quý, mà hành giả Tại gia Bồ-tát rất 

cần nên ghi nhớ để mà đề phòng: 

 

- Bố thí rồi, tìm thấy lỗi của người mình cho. 

- Bố thí với tâm phân biệt, không bình đẳng. 

- Bố thí với tâm mong cầu người nhận trả công, đền đáp lại cho mình. 

- Bố thí rồi khởi tâm kiêu mạn, tự tán dương khen ngợi mình. 

- Khi có người đến xin, trước nói không có, sau mới chịu đem cho. 

- Bố thí nhưng thiếu tôn trọng, lại còn dùng lời dữ mắng nhiếc, xua đuổi. 

- Bố thí ít, nhưng mong lợi nhiều gấp hai, gấp ba. 
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- Bố thí rồi sanh tâm nghi ngờ, hối hận. 

 

Trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 82; kinh Úc-Già La-Việt Vấn Bồ Tác Hạnh (Hán 

dịch: Trúc Pháp Hộ) có viết rằng, hành giả Tại gia Bồ tát giới có 3 thứ tâm niệm 

phát khởi khi thấy có người đến xin: 

 

- Thiện tri thức tưởng: Ý tưởng vui mừng, nghĩ rằng được gặp bậc Thiện tri thức.  

 

- Tha thế phú tưởng (cũng gọi là Linh hậu thế đại phú tưởng): Ý tưởng nếu bố 

thí thì tạo được phước báu to lớn, đời sau sẽ hưởng quả sung túc, giàu có. 

 

- Bồ đề cơ tưởng (cũng gọi là Linh đắc Phật đạo tưởng): Ý tưởng bố thí là công 

đức nền tảng để thành tựu Bồ-đề. 

 

Như vậy, khi gặp người đến xin, Bồ-tát nên đem lòng thương tưởng, cảm thông 

mà bố thí, hoàn toàn không bố thí với tâm sân hận, không đánh mắng hay tỏ ý 

khinh miệt, để người nhận khỏi phải khởi lòng oán giận, tủi thân khổ não; đúng 

như pháp mà tìm của thích hợp để bố thí; khi bố thí không cầu đền đáp trong hiện 

tại hay cầu phước báu ở tương lai; thí rồi thường quán sát tội lỗi của phiền não, 

quán sát những công đức cao quý của Niết-bàn, trừ đạo Bồ-đề ra, không mong 

cầu gì khác; lúc bố thí cho người bất hạnh, nghèo khổ thì khởi lòng thương xót; 

lúc cúng dường cho bậc phước điền (người xuất gia, cha mẹ, sư trưởng…) thì khởi 

tâm vui mừng, cung kính; khi bố thí không nghĩ rằng những thứ mang ra bố thí là 

thứ dư thừa, xem như của bỏ; khi gặp người đến xin, xem chừng hoàn cảnh, bộ 

diện của họ mà cấp cho những thứ trong khả năng mà mình đang có, không đợi 

người ấy phải xuống nước van xin, hay đợi năn nỉ cầu khẩn. 

 

Nên biết, có 3 hạng người bố thí: Bậc hạ là gặp người đến xin thì cố ý ngoảnh mặt 

làm lơ, hay dùng lời mắng nhiếc, sỉ nhục, xua đuổi, rồi cực chẳng đã mới thí cho; 

bậc trung là mặc dù có mang tài vật ra bố thí cho người đến xin, nhưng trong lòng 

khinh rẻ mà thiếu tôn trọng; còn bậc thượng là không cần đợi người mở miệng 

van xin mà vẫn bố thí, bố thí với lòng thương tưởng, cung kính.  

Trong kinh Du-già Bồ Tát Giới đã có hướng dẫn rằng: Bồ-tát bố thí, có khi cho, có 

khi không cho. Trước khi cho, Bồ-tát nên nhận định, nếu cho người những vật 

được cho mà chỉ đem đến an lạc chứ không dẫn đến lợi ích tiến bộ, hoặc không 

mang lại an lạc cũng không mang đến tiến bộ; trường hợp như vậy, Bồ-tát không 

nên cho. Còn nếu nhận thấy sự bố thí của mình không đem đến an lạc, nhưng 
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nhất định mang lại lợi ích tiến bộ; hoặc sự bố thí ấy nhất định đem đến an lạc và 

lợi ích tiến bộ. Khi ấy Bồ-tát nên cho. 

Cũng trong kinh Du-già Bồ Tát Giới, Chương 2 Bồ Tát Học Xứ có nêu lên 4 yếu tố 

để kết thành phạm tội keo kiệt, bủn xỉn tài pháp (Giới Xan lẫn tài pháp, Tha thắng 

xứ thứ hai trong 4 Tha thắng xứ của Bồ-tát): 

- Có người đến xin. 

- Vật họ muốn xin là hợp pháp. 

- Hiện mình đang sở hữu. 

- Không sẵn lòng cho. 

 

Ngoài ra, trong các trường hợp như: 

- Hiện tại mình không có tài vật gì để có thể thí cho. 

- Hoặc người ấy đến xin những thứ không như pháp hoặc không thích hợp. 

- Hoặc muốn dùng phương tiện không thí phát cho để thuần phục người ấy, chi 

tiết như đã nói. 

- Hoặc người ấy đến cầu xin những vật không thích hợp với pháp luật của vua, 

vì để chấp hành luật của vua, nên không thể thí cho (ví dụ như những thứ mà 

luật pháp ngăn cấm, không được phép lưu hành, không cho phép người dân 

sử dụng, chẳng hạn như vũ khí, thiết bị gây nổ, độc dược, ma túy…) 

- Hoặc vì chấp hành theo Tăng chế, nên không thể huệ thí. 

 

Trong tất cả 5 trường hợp nêu trên, Tại gia Bồ-tát giới không bố thí cho người đến 

xin, mà không kể là phạm khinh giới của Tại gia Bồ-tát. 

Nói tóm lại, khi thực hành pháp bố thí, hành giả Tại gia Bồ-tát giới cần nên quán 

chiếu nội tâm của mình:  

- Trước khi bố thí, có khởi ác tâm thù ghét, khinh miệt hay hiềm hận do nghĩ 

đến những việc ác mà họ đã làm trong quá khứ; có phân biệt chỗ thân, sơ, 

bạn, thù, kẻ oán, người thân hay không? 

  

- Trong khi bố thí, có so đo tính toán ít, nhiều, hơn, thiệt; có mong ở người nhận 

sự đền đáp, biết ơn; hoặc có cầu phước báu ở hiện tại, vị lai hay không? 

 

- Sau khi bố thí, có hối hận, tiếc của; có thấy ta là người ban ơn, người nhận là 

kẻ thụ ơn; hay có tự tán dương, khen ngợi mình hay không? 
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Nếu khi thực hành bố thí, kể cả tài thí, pháp thí hay vô úy thí, mà trong tâm tiêu trừ 

được cả 3 điều vừa kể, thì sự bố thí đó được gọi là Vô trụ tướng bố thí; cách bố thí 

như thế mới đúng với chánh pháp, sẽ tạo nên công đức lớn lao vô cùng. Đây chính 

là pháp hành của Tại gia Bồ-tát giới vậy. 

 

 

5. KIẾN TỨ CHÚNG TÔN TRƯỞNG BẤT THỪA LỄ BÁI GIỚI ĐỆ NGŨ: Nhược 

Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhược kiến Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, trưởng lão tiên 

túc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đẳng, bất khởi thừa nghênh, lễ bái vấn tấn, thị 

Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ NĂM, THẤY CÁC BẬC TÔN TRƯỞNG, TỨ CHÚNG, THIỆN TRI 

THỨC(7) MÀ KHÔNG CHÀO HỎI: Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, 

khi gặp các bậc tôn túc trưởng lão(8), các vị Tỳ khưu, Tỳ khưu ni hay các 

vị cư sĩ Tại gia Bồ-tát đã thọ giới trước mình, mà không đứng dậy nghênh 

tiếp, lễ bái, chào hỏi, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân 

hồi. 

 

The Fifth Minor Precept, The Precept against failure to be hospitable to, 
bow to, and pay respect to elders and seniors of the Fourfold Assembly: 
If an Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this 
Precept, fails to rise, be hospitable to, bow to and pay respect to 
Bhikshus, Bhiksunis, Elder Masters, and/or senior Upasakas or 
Upasikas upon encountering them, he/she thereby commits an offense 
through negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, 
caused by such impure behaviour. 

 

Trong tội thất ý thứ 5 nầy, là có ý nhấn mạnh đến phép tắc, tôn ti trật tự mà người 

thụ trì Tại gia Bồ-tát giới cần phải biết, để theo đó mà thực hành cho đúng với 

tinh thần giới pháp đã quy định. Theo đó, khi thấy các bậc tôn túc trưởng lão hay 

các vị xuất gia, hoặc khi gặp những vị cư sĩ Tại gia Bồ-tát đã thọ giới trước mình, 

hoặc gặp những người cùng sở học, cùng sở hành với mình (tức những người 

đồng nguyện, đồng hạnh, đồng pháp, đồng thụ giới Tại gia Bồ-tát giống như 

mình), thì phải nên bày tỏ lòng tôn trọng cung kính bằng cử chỉ đứng lên đón tiếp, 

chắp tay lễ lạy hay vái chào, dọn chỗ mời ngồi, thăm hỏi vấn an. Nếu ngược lại, 

khi thấy những bậc tôn túc trưởng lão, khi gặp các vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, hay 

khi gặp các vị cư sĩ đã thụ Tại gia Bồ-tát giới trước mình, mà sinh tâm kiêu ngạo, 
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tỏ ý khinh mạn, xem thường, không chịu đứng dậy nghinh tiếp, lễ bái, chào hỏi. 

Kẻ ấy vi phạm Bồ-tát học xứ(9), đó là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy. 

 

Tại sao người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát rồi, nhưng khi thấy các vị xuất gia, hay khi 

gặp các vị đã thụ giới Tại gia Bồ-tát trước mình, kể cả khi gặp những người đồng 

hạnh, đồng sự, đồng thụ giới giống như mình, lại không đứng lên nghinh tiếp, thi 

lễ, hỏi han? Việc nầy rất thường xảy ra, bởi vì khi ấy bản thân họ thấy đối tượng 

trước mặt là người trẻ tuổi, chỉ đáng con cháu hay đàn em của mình, hoặc thấy 

chức vụ, quyền hạn của người ấy thấp kém hơn mình, hoặc thấy trình độ, hiểu 

biết, đẳng cấp, địa vị của người ấy thua xa mình, hoặc thấy người ấy quê mùa, 

nghèo hèn ít ỏi hơn mình; hoặc là trong lòng đã mang sẵn nội kết tư thù hay mối 

hiềm hận nào đó trong quá khứ đến nay chưa cởi bỏ được. Bởi thế cho nên đến 

khi gặp lại, trong tâm khởi lên sự cống cao, ngã mạn, tỏ ý thù ghét, coi khinh, 

không thèm đứng dậy đón tiếp, chào hỏi. Điều nầy trái ngược với tinh thần của 

Bồ-tát giới, và xem đây là sự vi phạm thuộc nhiễm, tức sự vi phạm vì tâm ô nhiễm 

cố ý, chứ không phải sự vi phạm phi nhiễm, tức do vì bị che lấp bởi biếng nhác, 

trây lười hay vô tình vô ý. 

 

Liên quan đến vấn đề tôn ti trật tự trong chỗ tu học, lúc còn đương tại thế đức 

Phật đã có thuyết cho các vị Tỳ khưu tại rừng Thắng Lâm (vườn Kỳ thọ Cấp Cô 

Độc), được ghi lại trong phẩm Phạm Hạnh, kinh Thiện Pháp, Trung A Hàm về Thất 

pháp, còn được gọi là Thất tri, Thất thiện pháp hay Thất diệu pháp, tức phạm 

hạnh hiểu biết đầy đủ bảy pháp mầu nhiệm, để từ đó sinh ra các pháp lành, như 

thế nầy: “Tỳ khưu nào thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp 

Hiền Thánh, thẳng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là: biết pháp, biết nghĩa, 

biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém ”. Trong đó, 

biết mình, biết chúng hội, và biết sự hơn kém là để nói đến tôn ti trật tự. (Tiểu 

tạng Thanh Văn, Trung A Hàm - Tuệ Sỹ dịch và chú). 

Trong từ ngữ tiếng Việt, chúng ta thường nghe nói đến “tôn ti trật tự”. “Tôn ti” là 

nói tắt của chữ “Tôn ti trật tự”. Khi nói đến tôn ti là nói đến sự trật tự, nề nếp, quy 

củ, hơn kém, trước sau, trên dưới… cần phải có trong một tập thể, một tổ chức xã 

hội. Người tôn trọng tôn ti trật tự tức là người có hiểu biết đúng đắn về chúng hội 

và tôn trọng sự hơn kém giữa mình và người trong chúng hội đó. Ở thế gian cũng 

vậy mà trong chốn tu học cũng vậy. Khi đã là một tổ chức, một tập hợp đông 

người thì phải có tôn ti trật tự, tức cần phải có sự tôn trọng thứ lớp trước sau, phải 

biết phép tắc trên dưới để giữ được kỷ cương, khuôn phép, quy củ; nếu luông 

tuồng “cá mè một lứa”, không có thứ lớp trật tự, không giữ được kỷ luật, nền nếp, 

thì sẽ đưa đến chỗ rối loạn, dẫn đến tê liệt không thể hoạt động hiệu quả. Ví như 
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trong gia đình thì có ông bà, cha mẹ, anh chị em trước sau sắp theo thứ tự, rồi 

mới đến con cháu; trong hãng xưởng hay nơi làm việc thì có giám đốc, quản lý để 

điều hành, có công nhân để làm việc; trong quân đội thì có sĩ quan là người chỉ 

huy, có binh sĩ là phải tuân theo lịnh của cấp chỉ huy; nơi trường học thì có thầy 

là người dạy học, có trò là người đến học; trong thiền môn thì có Sư phụ là người 

dạy đạo, có đệ tử là người đến xin học đạo; có người vào chùa tu trước, là sư 

huynh; người đến học sau là sư đệ…. Tôn ti trật tự đó không thể nào nhầm lẫn.   

Trong cộng đồng Tăng già, đệ tử của Phật, “Tri tôn ti” được chư Tỳ khưu tự giác 

tuân thủ một cách nghiêm ngặt: Hễ vào chùa trước, dù chỉ một ngày, thì người đó 

là sư huynh; thọ giới sau, dù chỉ một ngày, là sư đệ (chứ không phải do tuổi tác 

già trẻ hay căn cứ vào trình độ học thức, bằng cấp, giàu nghèo hay địa vị, chức 

tước nầy nọ như người ngoài đời). Cứ để ý mà xem, lúc chư Tăng lễ Phật, tụng 

giới, ăn cơm, kinh hành, ngồi vào bàn họp chẳng hạn, hễ cứ thấy ai đi trước, ngồi 

trên… thì biết đó là người có hạ lạp cao hơn, đáng được tôn trọng hơn. Ngay cả 

việc chỗ ngồi cũng phải sắp xếp theo tôn ti trật tự có thứ lớp đúng với chánh pháp, 

nghĩa là ai thụ giới trước thì ngồi trên, thụ giới sau thì phải ngồi dưới, bất luận 

người đó trước đây từng là quốc vương, tể tướng, tỳ thiếp hay nô bộc tôi tớ của 

mình, cũng đều phải căn cứ theo thứ lớp mà ngồi. Nếu người đã thụ giới Bồ-tát 

mà tùy tiện trong đi đứng hoặc khi ngồi thì lộn lạo, không tuân thủ theo thứ lớp 

thì người ấy phạm tội khinh cấu. Tội khinh cấu thứ 38 trong kinh Phạm Võng Bồ-

tát giới, đức Phật cũng đã có thuyết rõ ràng như vậy. 

 

Có người cho rằng những điều nầy quá “phong kiến”, nên không thể chấp nhận. 

Và cho rằng, chỉ có những người có đức hạnh xứng đáng, có trình độ và khả năng, 

thì mới đáng được tôn trọng, lễ bái, chào kính. Đây là một sự nhầm lẫn. Đúng là, 

người có đức độ và năng lực thì được tập thể tôn trọng và đề cử vào chức vụ nầy 

kia để phụ trách công việc điều hành tập thể. Nhưng nên biết, chức vụ đó chỉ có 

tính cách giai đoạn, chẳng hạn trong một thời gian hay một nhiệm kỳ nhất định 

nào đó mà thôi. Hơn nữa, nói như thế là theo quan niệm của pháp thế gian. Còn 

“tôn ti” nói ở đây là trật tự thứ lớp trước sau, trên dưới, cao thấp, lớn nhỏ trong 

một đạo tràng, một trường học Phật. Thứ lớp nầy không có quy định thời gian và 

nhất là không thể đảo ngược. Sau đây là một vài chuyện kể ra để làm thí dụ: 

 

- Trong một ngôi chùa quê, có hai vị Tỳ khưu cùng học chung một Thầy. Vị Tỳ 

khưu lớn tuổi theo thầy học đạo, thọ giới đã lâu, nên khi vị Tỳ khưu thứ hai 

vào chùa, thầy giao cho người Tỳ khưu lớn thay thầy, kèm cặp, hướng dẫn cho 

em. Khi vị Thầy khuất bóng, vị Tỳ khưu anh thay thầy lên làm trụ trì, ở yên 

trong ngôi chùa nhỏ khiêm tốn, nghèo nàn nơi chốn quê mùa, hàng ngày chỉ 
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biết tụng kinh niệm Phật và lo cho bổn đạo. Trong khi vị Tỳ khưu em trở thành 

một vị Pháp sư làu thông kinh điển, trước tác chú giải mấy chục bộ kinh, sau 

trở thành một chức sắc quan trọng và có tiếng tăm trong giáo hội, làm Viện 

chủ một trung tâm tu học quốc tế, có đệ tử quy y lên đến số ngàn. Nhưng vị 

Tỳ khưu em đối với sư huynh của mình lúc nào cũng một mực tôn kính và tỏ 

lòng biết ơn. Như vậy vị Tỳ khưu em được gọi là người biết tôn ti. 

 

- Gia đình có hai vợ chồng và 3 đứa con. Hai vợ chồng đều mù chữ. Chồng làm 

phu khuân vác, ai kêu đâu làm đó. Vợ gánh đôi quang gánh đi mua ve chai, 

phế liệu. Nhà thật nghèo, bữa đói bữa no. Nhưng hiểu được nỗi khổ của kiếp 

nghèo và thiệt thòi của sự thất học, hai vợ chồng vẫn ráng hết sức để lo cho 

con đến trường. Sau, người con trai lớn học hết trung học, thấy cha mẹ cực 

quá, bỏ học, đi đạp xích lô để phụ cha mẹ lo cho các em. Cô con gái thứ hai, 

ráng cho xong 2 năm Cao đẳng Sư phạm, đi dạy để có tiền phụ cha mẹ lo cho 

em. Thằng em út học thật giỏi, được học bổng đi du học Hoa Kỳ, lấy bằng Tiến 

sĩ Y khoa ở một trường Đại học danh tiếng, trở về làm Khoa Trưởng một bệnh 

viện lớn trong nước. Nhưng lúc nào trong lòng nó cũng hết sức kính trọng và 

biết ơn sự hy sinh của cha mẹ và anh, chị mình. Thấy không? Đâu phải vì cha 

mẹ mù chữ, anh chị ít học, địa vị hèn hạ thấp kém mà mình có thể coi thường. 

Cho dù mình có là gì đi chăng nữa, thì cha mẹ vẫn là người đẻ ra mình, anh 

chị vẫn là người được sinh ra trước mình. Cho nên, dù thế nào đi nữa, mình 

vẫn phải luôn tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với cha mẹ, anh chị của mình. 

Đây gọi là một gia đình có tôn ti nền nếp vậy. 

  

Để được tường tận, trong kinh Du-già Bồ Tát giới đã có giải thích rõ hơn về khinh 

giới nầy như sau: 

Bồ-tát khi thấy các đồng pháp thuộc hàng trưởng thượng, có đức, khả kính, nhưng 

do bị khống chế bởi sự kiêu mạn, tâm tư hiềm hận (tổn hại tâm), tâm tư thù 

nghịch (sân nhuế tâm), không đứng dậy nghinh đón, không dọn chỗ mời ngồi. 

Hoặc có những người khác đi đến, đàm luận, chúc tụng, thỉnh vấn (để hỏi nghĩa 

lý), nhưng do bị khống chế bởi mạn, tâm tư hiềm hận, tâm tư thù nghịch, mà 

không hiện tiền đáp ứng bằng sự hồi đáp với ngôn từ chính đáng. Đó gọi là có 

phạm, có vi việt. Đây là vi phạm thuộc nhiễm. 

Nếu không phải do bị khống chế bởi lòng kiêu mạn, không có tâm hiềm hận, không 

có tâm thù nghịch, nhưng do biếng nhác, trây lười, quên lãng, không có tâm ghi 

nhớ (tức Thất niệm hay Vong niệm vô ký); đây gọi là có phạm, có vi việt, nhưng 

đây là vi phạm phi nhiễm.  
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Những trường hợp không phạm: Vướng phải trọng bịnh, hoặc tâm cuồng loạn; 

hoặc chính mình đang ngủ mà người khác tưởng là thức nên đến tiếp xúc, trò 

chuyện, luận bàn, chúc tụng, hỏi han; hoặc là chính mình đang thuyết pháp cho 

người khác, hay đang quyết đoán luận nghị; hoặc đang bận chào hỏi nhau với 

những người khác; hoặc có người khác đang diễn thuyết hay quyết đoán luận 

nghị, mà mình đang lắng tai nghe; hoặc có gây nhiễu loạn cho vị thuyết pháp, vì 

mục đích hộ trì tâm của vị đang thuyết pháp; hoặc muốn bằng phương tiện nầy 

mà thuần phục, giáo dục chúng sanh ấy để dẫn ra khỏi chỗ bất thiện, đặt để vào 

chỗ thiện; hoặc do hộ trì ước chế của Tăng (tức chấp hành quyết định của Tăng 

là không ai được quan hệ với người đó. Đối với Tỳ khưu, Tăng tác pháp yết-ma xả 

trí; đối với tại gia, yết-ma phúc bát, úp bát, không nhận cúng dường từ cư sĩ nầy, 

và những liên hệ khác); hoặc để hộ trì tâm của đại đa số những hữu tình khác (vì 

nếu đáp ứng người nầy, có thể khiến nhiều người khác mất tín tâm), nên không 

đáp trả. Hết thảy những điều đó kể là không phạm. (Giới Không kính đồng pháp 

– Du-già Bồ Tát giới - Tuệ Sỹ) 

Trong Kinh số 6, Phẩm Tà Tụ, Thiên Năm Pháp, kinh Tăng Nhất A Hàm, có ghi lại 

lời dạy của đức Phật: Có 5 trường hợp không nên lễ người. Những gì là năm?  

- Người ở trong tháp, không nên lễ. 

- Người đang giữa đại chúng, không nên lễ. 

- Người gặp ở giữa đường, không nên lễ. 

- Người đang đau ốm, nằm trên giường, không nên lễ. 

- Người đang lúc ăn uống, không nên lễ. 

 

Lại có năm trường hợp biết đúng thời nên lễ. Những gì là năm? Đó là không ở 

trong tháp, không ở trong đại chúng, không ở giữa đường, không đau bịnh, lại 

chẳng phải lúc đang ăn uống (hay chẳng phải lúc đang làm vệ sinh – Chú thích 

của người viết). Lúc ấy hãy tìm cầu phương tiện đúng thời mà hành lễ.  

Những điều được nói trên đây là giải thích theo quy định của giới trong sự tu tập, 

hành trì. Trộm nghĩ, đây là điều đương nhiên phải có, là việc đương nhiên phải 

làm, không thể nào khác đi được đối với hành giả Tại-gia Bồ-tát giới. Ngay cả 

trong quan hệ thế tục vẫn đề cao và coi trọng 3 nguyên tắc: Tôn trọng, lịch sự và 

lòng tử tế trong quan hệ giữa con người với nhau. Theo đó, sự khiêm cung lễ độ 

vẫn là điều rất đáng khen cần nên làm; sự kiêu ngạo, ngã mạn vẫn là điều đáng 

chê trách cần nên tránh; huống hồ gì ta là Tại gia Bồ-tát giới. 
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6. KIẾN TỨ CHÚNG HỦY GIỚI TÂM SANH KIÊU MẠN GIỚI ĐỆ LỤC: Nhược 

Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhược kiến Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di hủy sở thọ giới tâm sanh kiêu mạn ngôn ngã thắng bỉ, bỉ bất như 

ngã, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ SÁU, THẤY NGƯỜI PHÁ GIỚI SINH TÂM KIÊU MẠN: Nếu người 

đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, thấy Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di phạm giới, khởi tâm kiêu mạn(10) nói rằng mình hơn họ hoặc là họ 

không bằng mình, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối 

sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Sixth Minor Precept, The Precept against becoming arrogant upon 
seeing members of the Fourfold Assembly violate Precepts: If an 
Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this 
Precept becomes arrogant upon seeing Bhikshus, Bhikshunis, and/or 
Upasakas or Upasikas violate the Precepts they have received, and 
says, “I am superior to them; they are inferior to me,” he/she thereby 
commits an offense through negligence. Failure to repent and reform 
will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

“Hủy giới” 毀戒 đồng nghĩa với phạm giới hay nói cho đủ là “hủy sở thụ giới” 毀所

受戒 nghĩa là vi phạm, hủy hoại, phá bỏ đi những giới điều mình đã phát nguyện 

thụ trì. Giới nầy có chỗ khác với trọng giới thứ năm. Trong trọng giới thứ năm nói 

đến việc người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới rồi, khi thấy Tứ chúng: 

Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di phạm giới, thì không được đi rao nói tội 

lỗi của họ cho người khác biết. Bây giờ, trong khinh giới thứ sáu nầy, nói đến việc 

người đã thụ trì giới Tại gia Bồ-tát khi thấy Tứ chúng phạm giới, thì không được 

để trong tâm sinh khởi ý niệm kiêu mạn, cống cao; không được lấy sự phạm giới 

hay lỗi lầm sai trái của người khác mà đem ra so sánh, để rồi tự tán dương khen 

ngợi mình, tự cho rằng mình hơn họ hoặc cho rằng họ không bằng mình, rồi từ đó 

tỏ ý chê bai, khinh miệt, xem thường, không tôn trọng, thiếu cung kính. 

 

Khi so sánh để tự tán dương khen ngợi mình và chê bai người khác, tức là đi phỉ 

báng rêu rao sự phạm giới, hay lỗi lầm sai trái của người khác, đồng thời lại không 

hề đề cập hay nhắc đến những ưu điểm tích cực, những thành tích tốt đẹp, những 

cái hay cái tốt của họ, những công đức mà họ đã làm; cùng lúc ấy lại quảng cáo 

để khoe khoang những cái hay, cái tốt, phô trương những tài đức của mình, đồng 

thời dấu nhẹm đi những khuyết điểm, những lỗi lầm sai trái, che đậy những điều 

xấu xa, bất thiện của mình. Quả thật, sự khen mình chê người như vậy chỉ vì bị 
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thôi thúc bởi mục đích duy nhất là mong cầu danh dự hay lợi dưỡng và chỉ có ở 

nơi người có tâm kiêu mạn mà thôi. Một hành giả Tại gia Bồ-tát chân chánh, đáng 

lý ra phải nên học hạnh kham nhẫn, tự hạ mình xuống, chấp nhận mọi sự chê bai 

phỉ báng, hủy nhục, nhận lấy mọi thứ xấu xa, thua thiệt, kể cả những điều bôi 

nhọ, vu khống người ta đổ tới cho bản thân mình, để lấy đó làm chất liệu quán 

chiếu, tu tập. Còn đối với những sai trái, lỗi lầm hay phạm giới của người, thì nên 

biết họ là người đang rất cần sự nâng đỡ, khuyến tấn của ta. Nếu có được những 

điều tốt đẹp, danh tiếng hay có chút đỉnh lợi ích nào đó thì nên nhường cho họ, 

cùng với lời tán dương khen ngợi để nâng đỡ khuyến khích họ tinh tiến lên, ngõ 

hầu thành tựu lợi ích tiến bộ cho sự tu tập của họ; thì lại làm ngược lại, khi thấy 

họ phạm giới hay vướng chút thiếu sót, lỗi lẫm, mình lại khởi tâm kiêu mạn, tỏ ý 

xem thường, nói những lời phỉ báng chê bai, phô bày tội lỗi để dìm họ xuống, 

đồng thời tự đề cao, tự xưng tụng, khen ngợi mình, tự đánh bóng để nâng mình 

lên. Việc vướng mắc “nhân ngã, bỉ thử” như vậy thật trái với tư cách của một hành 

giả Bồ-tát giới, cho nên xem đó như phạm tội thất ý. Đây là điều mà người đã 

phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới cần để tâm lưu ý cẩn thận. 

 

Trên đây là mới giải thích sự phạm lỗi khen mình chê người rất dễ nhận diện. 

Ngoài ra, còn có thêm 3 trường hợp khác có phần vi tế hơn: 

- Trường hợp thứ nhất, tuy không chê người nhưng tự khen mình, tức tự đề cao, 

khoe khoang sự tài giỏi hay ho của mình. Như vậy là đã mặc nhiên có ý so 

sánh, cho rằng người khác là không bằng mình. 

 

- Trường hợp thứ hai thì ngược lại, tuy là không tự khen mình nhưng lại căn cứ 

vào sự phạm giới hay những sai trái, yếu kém để dè bĩu chê bai người. Như 

vậy là đã mặc nhiên có ý so sánh, cho rằng mình giỏi hơn người khác. 

 

- Trường hợp thứ ba là yên lặng, tỏ ý chấp nhận những gì dư luận chê bai, lên 

án người khác và đề cao, tán dương mình. Như vậy, tuy là giữ yên lặng, không 

tự nói ra lời khen mình chê người, nhưng trong tâm đã là đồng lõa. 

 

Tất cả các điều vừa kể đều mang tính chất khen mình chê người cả. Trong kinh 

Du-già Bồ-tát giới gọi điều nầy là “Tự tán hủy tha” và xem đây là Tha thắng xứ 

thứ nhất trong bốn Tha thắng xứ của Bồ-tát. Bởi vì việc làm không chân chánh và 

tổn đức như vậy đưa đến hai kết quả: Một là, khiến cho người phạm giới cảm thấy 

xấu hổ, tủi nhục, mang trong lòng tự ti mặc cảm và mất đi ý chí tiến thủ. Hai là, 

đối với người đi so sánh để khen mình chê người thì nuôi lớn trong tâm các pháp 

bất thiện, ngày càng thêm cống cao, ngã mạn, coi khinh người khác, khiến cho 

thiện pháp công đức bị tổn giảm, ác pháp mỗi ngày càng thêm lớn. Thêm vào đó, 
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một hành giả Bồ-tát chân chính đối với những thành tựu hay công đức mà mình 

có được, cần phải nên dấu kín mà không được đem ra khoe khoang hay phô 

trương cho người khác biết; trái lại, đối với công đức thiện hạnh của người thì phải 

thường xuyên tuyên dương, tán thán. Như vậy, việc hành giả Bồ-tát tự phô trương 

để khen ngợi, đề cao tài năng, công đức của mình trước người khác đã là một việc 

làm bất xứng, huống hồ là đi moi móc sự sai trái, soi mói sự phạm giới của người 

để dẫm đạp họ xuống cho mình ngoi lên. Chính vì tác hại to lớn, cản trở sự thực 

hành thiện pháp như thế cho nên trong Du-già Bồ-tát giới xem “tự tán hủy tha” là 

vi phạm Tha thắng xứ của Bồ-tát. 

 

Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Thường Bất Khinh đã mang đến cho chúng ta một 

thông điệp như là một sự hướng dẫn, đó là lòng kham nhẫn và sự trọng thị. Như 

thế nào là kham nhẫn và như thế nào là trọng thị? Kham nhẫn là cho dù bị dèm 

pha, xua đuổi, chê bai, chửi mắng, đánh đập nhưng đều chấp nhận mà không hề 

sinh lòng hờn giận hay oán trách. Còn trọng thị nghĩa là đối với mọi người, cho dù 

trước mắt ta nhận thấy rằng đó là hạng người xấu xa đê tiện hay phạm giới đi 

chăng nữa, cũng đều một lòng tôn trọng mà không có ý xem thường. 

 

Phẩm 20, kinh Pháp Hoa, Phật đã có thuyết rằng: “Sau khi đức Oai Âm Vương Như 

Lai đầu tiên nhập diệt và sau khi Chánh pháp chấm dứt, trong thời Tượng pháp, 

các Tỳ khưu tăng thượng mạn có thế lực lớn. Vào thời ấy có một vị Bồ-tát Tỳ khưu 

tên là Thường Bất Khinh. Này Đắc Đại Thế ! Vì lý do gì vị ấy tên là Thường Bất 

Khinh? Vì Tỳ khưu ấy hễ gặp bất cứ ai, Tỳ khưu, Tỳ khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 

đều lễ bái, tán thán họ mà bảo rằng: "Tôi rất kính ngưỡng quý ngài. Tôi không 

dám khinh thường quý ngài. Tại sao? Vì tất cả quý ngài đang hành Bồ-tát đạo và 

sẽ thành Phật". Và Tỳ khưu ấy không chăm lo đọc tụng kinh điển mà chỉ lo lễ bái. 

Khi trông thấy từ xa một vị trong Tứ chúng (Tỳ khưu, Tỳ khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-

bà-di), vị ấy liền đến lễ bái, tán thán rằng: "Tôi không dám khinh thường quý ngài, 

vì tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật”. Trong Tứ chúng có những người có tâm sân 

nhuế, bất tịnh mắng rủa vị ấy rằng: "Cái ông Tỳ khưu vô trí này từ đâu đến mà lại 

tự tiện bảo: "Tôi không dám khinh thường quý ngài, rồi lại thọ ký rằng chúng 

ta sẽ thành Phật? Chúng ta không cần lời thọ ký hư vọng như vậy". Cứ thế, vị 

ấy trải qua nhiều năm, vẫn cứ bị xua đuổi, la mắng mà không bao giờ nóng giận 

và cứ luôn bảo: "Quý ngài sẽ thành Phật". Mỗi khi vị ấy bảo như thế, người ta lấy 

gậy, hèo mà đánh, lấy gạch, đá mà ném vị ấy. Nhưng trong khi tránh xa ra, vị ấy 

cũng vẫn la lớn: "Tôi không dám khinh thường quý ngài. Tất cả quý ngài đều 

sẽ thành Phật". Và vì vị ấy cứ mãi nói như thế, nên các Tỳ khưu, Tỳ khưu-ni, Ưu-

bà-tắc, Ưu-bà-di kiêu mạn đặt hiệu cho vị ấy là Thường Bất Khinh. 
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Người mà trong lòng lúc nào cũng giữ được sự kham nhẫn và trọng thị như vậy, 

quả đúng là hạnh lành của một vị Bồ-tát, mà một hành giả Tại gia Bồ-tát giới chân 

chánh cần phải nên học tập, hành trì. 

 

 

  

7. BẤT TRÌ LỤC TRAI GIỚI ĐỆ THẤT: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhất 

nguyệt chi trung bất năng lục nhật thọ trì Bát giới, cúng dường Tam Bảo, 

thị Ưu-bà-tắc đắc tội thất ý, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ BẢY, KHÔNG GIỮ SÁU NGÀY TRAI, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO: 

Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, trong mỗi tháng không giữ sáu 

ngày thọ trì Bát quan trai giới(11), cúng dường Tam Bảo, người ấy phạm 

tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô 

bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Seventh Minor Precept, The Precept against failure to observe the 
six days of vegetarian, fasting and holding Precepts: If an 
Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this 
Precept fails to observe the six days of holding the Eight Precepts and 
making offerings to the Triple Jewel every month, he/she thereby 
commits an offense through negligence. Failure to repent and reform 
will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Trong khinh giới thứ 7 nầy có quy định 2 phần học xứ mà người thụ trì Tại gia Bồ-

tát giới phải tuân giữ, thường xuyên thực hành: Thứ nhất, là phải giữ sáu ngày 

trai trong mỗi tháng; và thứ hai, là phải nên cúng dường Tam Bảo. 

 

Trong câu “Bất trì lục trai” 不持六齋 nói trong khinh giới nầy là không giữ gìn 6 

ngày thọ trì Bát quan trai giới trong mỗi tháng (Nhất nguyệt chi trung 一月之中). 

Bát quan trai giới hay còn được gọi là Cận trụ luật nghi, là giới luật được đức Phật 

chế định cho hàng Phật tử tại gia tập tu hạnh xuất gia trong thời gian ngắn một 

ngày một đêm nhằm gieo trồng thiện căn xuất thế, giải thoát. Tuy loại giới luật 

nầy chỉ có 8 giới điều, nhưng có năng lực to lớn ngăn ngừa những hành vi xấu ác 

từ ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nhờ đó đóng bít tất cả các cánh cửa đưa đến tội lỗi, 

mở ra con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Người siêng năng tinh tấn tu trì 

giới Bát quan trai, “tạo được công đức và phước báu to lớn, vượt lên trên cõi người 

và cõi trời, ví như ngọc ma-ni bảo châu, thể nó tuy nhỏ mà hơn các ngọc báu 
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khác”. Lời khai thị của giới sư khi truyền thụ Bát quan trai giới đã có thuyết như 

thế. 

 

Chính vì thọ Bát quan trai giới trong mỗi tháng mang lại lợi ích to lớn và có ý nghĩa 

vô cùng thiết yếu đối với người cư sĩ Phật tử như vậy, cho nên đức Như Lai mới 

khuyến khích người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới nên thụ trì Bát quan 

trai giới đều đặn 6 ngày trong mỗi tháng. Nếu thực hành được như vậy, đồng 

nghĩa với việc tuy vẫn sống trong đời sống thế tục, nhưng hành giả Tại gia Bồ-tát 

giới ấy mỗi tháng đều có 6 ngày được gần gũi với Tam Bảo, thân cận với Tăng già 

để thực tập sống đời sống xuất gia. Nhân nơi đó mà thu hoạch được vô lượng vô 

biên công đức và lợi ích vô cùng. 

 

Nói về việc giữ các ngày trai, có sách diễn dịch rằng mỗi tháng Tại gia Bồ-tát giới 

cần phải giữ 6 ngày ăn chay. E rằng cách giải thích như vậy có chỗ nhầm lẫn. Đọc 

nguyên văn từ bản chữ Hán, sẽ thấy có ghi rõ ràng: “Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới 

dĩ, nhất nguyệt chi trung, bất năng lục nhật thọ trì Bát giới, cúng dường Tam Bảo, 

thị Ưu-bà-tắc đắc tội thất ý” 若優婆塞(夷)受持戒已。一月之中。不能六日受持八

戒。供養三寶。是優婆塞(夷)得失意罪 (Nếu đã thọ trì giới Tại gia Bồ-tát rồi, trong 

mỗi tháng mà không thụ trì 6 ngày Bát quan trai giới, cúng dường Tam Bảo, kẻ ấy 

là Ưu-bà-tắc phạm tội thất ý). Sáu ngày phải thọ Bát Quan Trai giới trong mỗi 

tháng, nhằm vào các ngày: 8, 14, 15, 23, 29 và 30 âm lịch (Lục trai); nếu tháng 

thiếu thì là: 8, 14, 15, 23, 28 và 29. Nếu trong trường hợp vì hoàn cảnh không thể 

thụ trì Bát quan trai giới đúng với các ngày ấn định trong mỗi tháng, thì có thể xin 

thụ giới vào các ngày khác thuận tiện hơn, hoặc là thụ giới vào các ngày cuối tuần 

cũng được, miễn sao là có hành trì Bát quan trai giới trong mỗi tháng thì vẫn thu 

hoạch được rất nhiều lợi ích, mà không bị xem là trái phạm. 

 

Hỏi: “Vì sao vào ngày lục trai phải nên thọ giới, tu phước đức?” Trong Đại Trí Độ 

Luận, quyển 13 có trả lời rằng: “Những ngày ấy ác quỷ đi theo muốn đoạt mạng 

người, tật bệnh hung suy khiến người không an, cho nên từ kiếp sơ, Thánh nhân 

đã dạy trong những ngày nầy nên trì trai tu phước để tránh hung suy”.  

 

Cũng như tất cả các loại Biệt giải thoát luật nghi do đức Phật chế định, giới Bát 

Quan Trai phải được truyền từ Ngũ chúng Tăng già (Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Sa di, 

Sa di ni hay Thức-xoa-ma-na), chứ không thể tự mình phát nguyện thọ giới. Muốn 

được truyền thụ Tám pháp trai giới, người cư sĩ Phật tử hay Tại gia Bồ-tát giới cần 

có đủ các điều kiện sau đây: 
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- Bắt đầu thụ giới từ sáng sớm. 

- Quỳ trước Thầy truyền giới, chí thành cung kính xin được thụ giới. 

- Nhận giới trực tiếp từ Giới sư. Không được tự phát nguyện thụ giới. 

- Vâng lời Thầy dạy mà làm theo. 

- Phải thụ nhận đầy đủ 8 giới, mới thành tựu Cận trụ luật nghi. 

- Xa lìa sự trang sức, không được sinh tâm kiêu mạn. 

- Phải giữ giới trọn một ngày một đêm (24 giờ). 

 

Hành giả Tại gia Bồ-tát giới một khi đã thụ trì Bát quan trai giới, tức thực tập sống 

đời sống ly dục, thanh tịnh. Trong khoảng thời gian một ngày một đêm, mọi sinh 

hoạt đi đứng nằm ngồi, oai nghi tế hạnh, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều theo khuôn 

mẫu, gần với đời sống thanh tịnh, cao thượng của bậc Thánh giả, đồng đẳng với 

A-la-hán. Khi đó, người nam được gọi là Tịnh hạnh Ưu-bà-tắc, người nữ được gọi 

là Tịnh hạnh Ưu-bà-di; cũng gọi là Thiện túc, tức người cư sĩ đã thực hiện đầy đủ 

các pháp lành. 

 

Như đã giải thích trên đây, trong mỗi tháng, người đã thọ Tại gia Bồ Tát giới phải 

thọ 6 ngày trai giới, và đó là tiêu chuẩn mà luật nghi đã quy định. Tuy nhiên trên 

thực tế, đặc biệt là với hoàn cảnh sống trong thời đại hiện nay luôn bị gò bó bởi 

quan hệ thế tục và trách nhiệm xã hội, ràng buộc bởi công ăn việc làm, mỗi tháng 

6 ngày phải vào ở chùa để thọ giới Bát quan trai là một việc rất khó có thể thực 

hiện. Thông thường, cho dù có cố gắng thật nhiều đi chăng nữa, thì mỗi tháng 

cũng chỉ đến chùa thọ giới được một hoặc hai ngày trong mỗi tháng và thường 

nhằm vào các ngày nghỉ lễ hay những ngày cuối tuần mà thôi. Như vậy, nếu phải 

căn cứ vào học giới do Phật chế định, thì hóa ra Tại gia Bồ-tát giới ngày nay đều 

phạm lỗi thất ý, đều là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi hết 

cả hay sao? 

 

Từ điểm nầy để nhận ra rằng, có những giới điều được đức Phật chế định, thích 

hợp với căn cơ, hoàn cảnh và môi trường sống trong xã hội Ấn Độ vào thời xa xưa, 

lúc Phật còn đương tại thế cách nay đã hơn 25 thế kỷ. Trong thời đại ngày nay, 

những điều đó rất khó để có thể ứng dụng thực hành một cách đúng đắn và rốt 

ráo. Tuy biết như vậy, nhưng đối với những lời Phật dạy, đặc biệt với giới luật là 

những điều được tuyệt đối tôn trọng, nên cho đến nay vẫn được giữ y nguyên mà 

không ai dám tùy tiện thay đổi hay sửa chữa. Như vậy, để khỏi phạm lỗi thất ý 

khiến cho giới thể bị ô nhiễm, chỉ còn một cách là với lòng hổ thẹn, hành giả Tại 

gia Bồ-tát giới nên đối trước Tam Bảo thành tâm phát lồ sám hối, cầu xin được 

thụ trì giới Bát quan trai trong mỗi tháng với hết tất cả khả năng theo hoàn cảnh 

của mình. Cầu xin chư Phật, chư Đại Bồ-tát trong mười phương chứng minh gia 
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hộ. Nếu thực hành được như vậy cũng vẫn kể như là đã phạm giới nhưng có thể 

được xem là tội lỗi nhẹ hơn (vi phạm không nhiễm ô), nếu đem so với tội lỗi do 

bởi giải đãi, xem thường, buông lung hay do phóng túng mà vi phạm (vi phạm 

nhiễm ô).  

 

Hơn nữa, cũng nên biết rằng, giới Ưu-bà-tắc được Phật chế định dành cho người 

tại gia tu tập, trong đó phần lớn là những người sơ cơ học đạo, mới phát tâm Bồ-

đề, cho nên nội dung của loại giới luật nầy cũng chỉ nhằm mục đích nâng đỡ, tạo 

điều kiện để khuyến khích sự thực tập, gieo duyên là chính. Vì vậy mà loại giới 

luật nầy chỉ kéo dài có một ngày một đêm. Qua thời gian nầy, dù có tuyên bố xả 

giới hay không, giới đó vẫn tự động hết hiệu lực. Chính vì lẽ đó, để mang lại lợi 

ích cho việc tu học của hàng Phật tử tại gia, với tấm lòng từ bi thương tưởng đồ 

chúng, ngày nay chư Thầy Tổ mới chước giảm, châm chế để việc thụ trì giới Bát 

quan trai trong mỗi tháng được nhẹ nhàng đơn giản hơn, nhằm thích nghi với căn 

cơ và phù hợp với hoàn cảnh, khiến cho thời đại ngày nay ai cũng có thể thụ trì 

và ứng dụng được, ai cũng thu hoạch được ít nhiều lợi ích.  

 

Nói chung là như vậy. Nhưng cần phải nên biết cho rõ: Pháp tu Bát quan trai giới 

được Phật chế định như là cách mở bày phương tiện, tạo điều kiện cho hàng cư sĩ 

tuy đang sống trong đời sống thế tục, nhưng vẫn có thể trong một thời gian ngắn 

thực tập đời sống như một người xuất gia; trong 24 giờ vẫn có thể thụ trì, tu tập 

được pháp xuất thế, giải thoát. Mục đích của sự thụ nhận vì hành trì giới Bát quan 

trai là để nhận thức và hành vi của ta trở nên cao thượng, gần với đời sống của 

bậc Thánh giả, đi gần đến chỗ Thánh đạo, đồng đẳng với bậc A-la-hán. Cho nên 

khi thực hành, tùy vào mức độ nhận thức và sự nỗ lực hạ thủ công phu tu trì mà 

đưa đến kết quả thu thập có chỗ khác biệt. Thậm chí, cũng là tu tập Bát quan trai 

chung với nhau trong cùng một đạo tràng trong cùng một ngày, nhưng nếu có 

nhận thức đúng đắn và nỗ lực tinh tấn nhiều, sự thực tập của hành giả đúng y 

như pháp mà Phật đã dạy, thì đạt được kết quả to lớn; còn nếu giải đãi, hời hợt, 

hay chỉ là hình thức tạo phước, gieo duyên, tu cho lấy có, thì đạt kết quả ít ỏi, là 

điều đương nhiên. Điều nầy, người viết học hỏi, lãnh hội được từ sự chỉ dạy của 

chư thầy tổ Tăng già, và ở đây cũng chỉ lập lại đúng y như vậy. 

 

Đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là Cúng dường Tam Bảo. Như thế nào là 

Cúng dường Tam Bảo? 

 

Tam Bảo gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo; cũng được gọi là Tam Tôn (Lưỡng 

túc tôn, Ly dục tôn và Chúng trung tôn), chỉ cho 3 ngôi báu, được cả thế gian và 

xuất thế gian tôn kính, có năng lực đưa con người đến chỗ giác ngộ và giải thoát. 
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Tại sao gọi Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo?  

Trái lại với kim cương, vàng bạc, châu báu là những thứ được xem là quý vật đối 
với người thế tục, chỉ có giá trị nhất thời và tương đối trong đời sống hiện tại nầy 
thôi. Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi quý báu, đáng tôn kính của thế gian và xuất thế 
gian, mang giá trị vĩnh cửu, có năng lực đưa đến giải thoát, làm tăng trưởng thiện 
pháp, khiến cho chúng sinh được an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, tinh tiến trên 
con đường giác ngộ, thoát ly khỏi ác đạo sinh tử, chứng được quả vui Niết-bàn, 
cho nên được chư thiên và loài người xem là quý báu (bảo). 

- Sự quý báu của Phật bảo là bởi do khai đạo. 
- Sự quý báu của Pháp bảo là bởi do chở đạo. 
- Sự quý báu của Tăng bảo là bởi do truyền đạo. 

 
Trong Lục Độ Tập kinh (phần ghi chép lại sự tích Bản sinh của Phật khi còn tu tập 
hạnh Bồ-tát trong thời quá khứ) có viết rằng: “Thế gian đều cho châu ngọc là quý 
báu, nhưng đó là vật trang sức chỉ để xem chơi, chứ có ích gì. Còn chúng sanh, 
biết quy y Phật thì khỏi đọa vào địa ngục; biết quy y Pháp thì khỏi đọa vào ngạ 
quỷ; biết quy y Tăng thì khỏi đọa vào bàng sanh ”. 

Cũng như kim cương, vì có các đặc tính: Carbon nguyên chất, cứng nhất trong các 
khoáng chất thiên nhiên, chỉ bị làm trầy bởi một viên kim cương khác, tán xạ ánh 
sáng rất tốt, luôn trong sáng và tồn tại với thời gian…; vàng là thứ kim loại rất 
nặng, có tính dẫn điện cực cao, màu sáng đẹp, không rỉ, không bị ăn mòn, không 
hòa tan trong oxy, hydro, nitơ, carbon… Đồng thời, kim cương hay vàng đều là 
những khoáng chất rất hiếm. Chính vì các đặc tính nầy, cho nên kim cương và 
vàng được người đời xem là thứ quý báu.  

Cũng vậy, ba ngôi: Phật, Pháp, Tăng được gọi là Tam Bảo, tức 3 điều tôn kính, 
đáng cho ta đem cả đời mình quay về nương tựa, vì sáu tính chất đặc thù sau đây: 

- Hy hữu: Vì phải trải qua muôn nghìn kiếp và phải có đầy đủ phước đức nhân 
duyên mới được gặp. Có người không đồng ý, cho rằng Tam Bảo đã có sẵn 
đó, ảnh tượng, kinh sách, chư Tăng đầy ra đó, vào chùa là thấy, có gì gọi là 
khó gặp. Nhưng họ đâu biết rằng, trải qua vô lượng kiếp sinh tử luân hồi trong 
Lục đạo, dễ gì được sinh làm người; và cho dù có sinh ra làm người, dễ gì gặp 
được Tam Bảo để đem lòng tin tưởng, phụng hành. 
 

- Minh tịnh: Ba ngôi Tam Bảo luôn thanh tịnh và sáng suốt, xa lìa tất cả các 
pháp bất tịnh, nhiễm ô phiền não của thế gian. Nhiễm ô còn có tên khác là 
lậu, nghĩa là còn rò rỉ hoặc tiết ra. Khi chấm dứt nhiễm ô phiền não thì gọi là 
Lậu tận. Có 3 thứ nhiễm ô: Nhiễm ô do tham dục, gọi là Dục lậu; nhiễm ô do 
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phiền não phải tái sanh trong tam giới, gọi là Hữu lậu; nhiễm ô phiền não do 
bởi vô minh tà kiến, gọi là Vô minh lậu. 
 

- Thế lực: Ba ngôi Tam Bảo có đầy đủ uy đức tự tại không thể nghĩ bàn. 
 

- Trang nghiêm: Ba ngôi Tam Bảo có năng lực mang lại sự tốt đẹp cho thế gian 
và trang nghiêm xuất thế gian. 
 

- Tối thắng: Ba ngôi Tam Bảo là pháp tối thượng, thù thắng, mầu nhiệm hơn 
hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Không còn pháp nào có thể so 
sánh. 
 

- Bất biến: Ba ngôi Tam Bảo là pháp vô lậu, 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều 
như thế. Các pháp thế gian không thể làm cho thay đổi hay biến hoại.  

 

Ngược lại với 6 tánh chất của Tam Bảo trên đây, là 3 tánh chất: Vô minh, ác kiến 

và ố nhiễm, hết thảy đều là pháp thế gian hữu lậu. 

Có 3 thứ Tam Bảo: 

- Biệt tướng Tam Bảo (Biệt thể Tam Bảo, Xuất thế Tam Bảo): Ba ngôi Tam Bảo 
mỗi mỗi đều khác: Phật bảo, có Pháp thân, Báo thân và Hóa thân; Pháp bảo, 
có giáo lý được Phật thuyết trong 5 thời như Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, 
Lục độ…; Tăng bảo, có hàng Thánh chúng Thanh văn, Duyên Giác, Bồ-tát, 
nhờ tu theo pháp của Phật mà chứng đắc đạo quả. 
 

- Đồng tướng Tam Bảo (Đồng thể Tam Bảo, Nhất thể Tam Bảo): Ba ngôi Tam 
Bảo: Phật, Pháp, Tăng, về ý nghĩa thì tên gọi có khác nhau, nhưng về thể 
tánh, tác dụng thì đồng nhất. Trong một có cả ba. Tuy chia làm 3 nhưng chỉ 
là một. 
 

- Trụ Trì Tam Bảo (Thế gian trụ trì Tam Bảo): Ba ngôi Tam Bảo lưu truyền ở 
thế gian sau khi Phật đã nhập Niết-bàn: Phật bảo, gồm ảnh, tượng, tranh vẽ; 
Pháp bảo, gồm Tam tạng: kinh, luật, luận; Tăng bảo là đoàn thể của người 
xuất gia, nguyện sống tỉnh thức, tu hành theo con đường Phật dạy. 

 

Cúng dường Tam Bảo phải như thế nào? Tại sao hành giả Tại gia Bồ-tát 

giới phải nên cúng dường Tam Bảo? 

 

Trong kinh Trường A-Hàm quyển 15, Phần III kinh Cứu-la-đàn-đầu (Hán dịch: Phật 
Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm, Việt dịch: Tuệ Sỹ), đức Phật đã có thuyết cho ông 
Cứu-la-đàn-đầu nghe bài kệ tụng về công đức cúng dường Phật: 

 
“Tế lửa là hơn cả các lối tế 
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Đọc là hơn cả các lối phúng tụng 
Vua là hơn cả trong mọi người 
Biển là hơn cả trong các dòng nước 
Mặt trăng là hơn cả trong các vì sao 
Mặt trời là hơn cả trong các ánh sáng 
Từ trên dưới đến 4 phương 
Gồm có bao nhiêu sinh vật 
Chư Thiên cho đến nhân loại 
Duy Phật là bậc hơn cả 
Vậy ai muốn cầu đại phước 
Hãy cúng dường Chánh giác Phật”. 

 
Trong Kinh số 3, Phẩm Thiện Tụ, Thiên Năm Pháp, kinh Tăng Nhất A Hàm, cũng 
đã có chép lại lời đức Phật dạy chư Tỳ khưu:  
 
“Thừa sự, lạy Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là xinh đẹp, hai là 
tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, bốn là sanh vào nhà gia chủ, năm là sau khi 
chết được sinh lên cõi trời hoặc sinh vào thiện xứ (chỗ thiện). Vì sao vậy? Vì Như 
Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành 
tựu, cho nên lạy Phật thì thành tựu năm công đức. 
 
“Lại nữa, vì nhân duyên gì mà lạy Phật thì được xinh đẹp? Chính do vì thấy hình 
ảnh của Phật mà phát tâm hoan hỷ. Vì lý do nầy nên được xinh đẹp. 
 
“Lại, vì nhân duyên gì mà được âm thanh hay? Nhờ khi thấy hình ảnh Như Lai, đã 
tự xưng danh hiệu, niệm ba lần: ‘Nam-mô Như Lai Chí chơn Đẳng chánh giác’. Vì 
lý do nầy nên được âm thanh hay. 
 
“Lại, vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do thấy Như Lai mà bố thí lớn, 
rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác. Vì nhân duyên nầy mà được nhiều của 
báu. 
 
“Lại, vì nhân duyên gì sanh nhà gia chủ? Khi thấy thân Như Lai, tâm không đắm 
nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chắp tay chí tâm lạy Phật. Do nhân duyên nầy mà 
được sanh vào nhà gia chủ. 
 
“Lại, vì nhân duyên gì thân hoại mạng chung, được sanh lên trời, sanh thiện xứ? 
Theo thường pháp của chư Phật, Thế Tôn, những chúng sanh nào đem năm duyên 
sự lạy Như Lai, liền được sanh lên trời hay thiện xứ. 
 
“Này chư Tỳ khưu, đó gọi là năm nhân duyên lạy Phật có năm công đức. Cho nên, 
này các Tỳ khưu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lạy Phật, hãy tìm 
cầu phương tiện thành tựu năm công đức như thế”. 
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Còn vì nhân duyên gì mà đức Phật đáng được lễ lạy, cúng dường? 
 
Trong Kinh số 1, Phẩm Ba Cúng Dường, Thiên Ba Pháp, kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà - Việt dịch: Thích Đức Thắng – Hiệu 
đính và chú thích: Tuệ Sỹ. Đức Phật đã có dạy chư Tỳ khưu rằng: “Có nhân 
duyên gì mà Như Lai xứng đáng được người đời cúng dường? Như Lai điều 
phục những ai chưa được điều phục, hàng phục những ai chưa được hàng phục, 
độ những ai chưa được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến thành 
Niết-bàn những ai chưa bát-niết-bàn, cứu hộ những ai chưa được cứu hộ, làm con 
mắt cho những ai mù mắt. Như Lai là tối tôn đệ nhất, là ruộng phước tối tôn, đáng 
kính, đáng quý giữa Ma, hoặc Ma thiên, Trời và Người, làm đạo sư hướng dẫn loài 
người biết con đường chánh, thuyết đạo giáo cho những ai chưa biết đạo. 
Do nhân duyên này, Như Lai xứng đáng được người đời cúng dường”. 

 
Trong Du-già Bồ Tát giới bổn – Khinh giới thứ nhất: Không cúng dường Tam Bảo, 
đức Phật đã có thuyết như sau: “Nếu Bồ-tát an trụ tịnh giới luật nghi của Bồ-tát, 
mà trong mỗi ngày hoặc đối với đức Như Lai, hoặc đối với tháp miếu được dựng 
lên để thờ Phật, hoặc đối với Chánh pháp, hoặc đối với kinh điển được soạn tập 
để ghi chép chánh pháp, tức Tố-đát-lãm tạng, Ma-đát-lý-ca của Bồ-tát, hoặc đối 
với Tăng già, nghĩa là các vị Tỳ khưu tăng và chúng Bồ-tát đăng địa trong mười 
phương; đối với những nơi ấy, nếu như tự thân không dùng phẩm vật, dù ít dù 
nhiều để cúng dường, cho đến tối thiểu lễ kính bằng một lạy, hoặc là dùng một 
bài kệ bốn câu để tán thán công đức chân thật của Phật, Pháp, Tăng, hoặc chí ít 
trong một niệm sinh khởi lòng tin thanh tịnh, tưởng nghĩ đến công đức chân thật 
của Tam Bảo, mà để luống uổng ngày tháng. Đó gọi là vi phạm nhiễm ô học xứ 
của Bồ-tát, có vi việt. Nếu như vì không cung kính, hay do biếng nhác, trây lười 
mà phạm, thì đây là phạm thuộc nhiễm (tức vi phạm do nhiễm ô); còn nếu như vì 
lầm lẫn, lơ đễnh quên mất chánh niệm mà phạm, đây là phạm phi nhiễm (tức vi 
phạm không nhiễm ô). 

 
“Những trường hợp không phạm: Hoặc là thần kinh thác loạn, hoặc đã chứng nhập 
sơ địa, thường không vi phạm, vì các Bồ-tát chứng nhập sơ địa cũng giống như 
các Tỳ khưu đã chứng sơ quả, đối với Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, thường thường 
cung kính cúng dường, như pháp thừa sự ”. 
 
Trong đoạn kinh văn trích dẫn trên đây có câu “Vi phạm nhiễm ô học xứ của Bồ-
tát, có vi việt”. Chữ “Vi việt” 違越 , “vi” nghĩa là không tuân thủ, không nghe theo, 

làm trái lại; “việt” là vượt qua, vượt quá phạm vi, giới hạn đã quy định. Chữ “Vi 

việt” cũng gọi là “Hữu phạm” 有犯 nghĩa là có vi phạm, có mắc phải, có làm trái 

với học xứ được quy định; hay nói cho đầy đủ là “Hữu sở vi việt” 有所違越 tức 

vượt quá giới hạn cho phép, trái với pháp luật của Bồ-tát.  
 

Trong sách Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Nguyên tác: Tối Cực Thanh Tịnh 
Bồ Tát Giới Tạng Trì Giới Hành Tướng Bồ Đề Chánh Đạo Luận - Thượng sư Tsong 
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Khapa tạo luận - Thanh Hương Danh dịch Tạng Hán, Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán 
Việt), đã có giải thích thêm rằng: Nếu như đã quy y Tam Bảo, lại còn phát tâm Đại 
Bồ-đề, thì tâm phải nên hướng về Tam Bảo, mỗi ngày đều phải thân cận phụng 
sự Tam Bảo, không để có một ngày gián đoạn. Nếu không như vậy tức thành vi 
phạm. Trong đó có nêu lên 3 phần: 
 
1. Đối tượng để cúng dường: Là Phật, Pháp, Tăng. Đối với đức Như Lai hoặc tháp 

miếu của Ngài, hoặc đối với Chánh pháp, hoặc là kinh điển ghi chép Chánh 

pháp, nghĩa là tạng Tô đát lãm (kinh), Ma đát lý ca (luận) của Bồ-tát, hoặc đối 

với Tăng già, nghĩa là chư vị Bồ-tát đăng địa ở mười phương thế giới. Ở đây, 

“Như Lai” tức là Phật tự tánh thân (pháp thân); “Tháp miếu” tức là hình tướng 

của Ngài; “Chánh pháp” tức là Diệt đế, Đạo đế, là pháp có thể chứng đắc; “kinh 

điển” tức là kinh luận… , đây là pháp có thể giáo hóa chúng sanh, “Bồ-tát tạng” 

tức là giáo pháp Đại thừa; “Tăng già” tức là các bực thánh Bồ-tát đăng địa; 

“đối với đức Như Lai” tức là đối với đức Như Lai hoặc tháp miếu của Ngài, chỉ 

cần một trong hai là được; “đối với Chánh pháp”, tức đối với pháp có thể chứng 

đắc, hoặc là pháp có thể giáo hóa, chỉ cần một trong hai là được; “tạng Tô đát 

lãm, Ma đát lý ca”, nghĩa là kinh luận… , chỉ cần một trong hai là được; “đối 

với đức Như Lai, hoặc đối với Chánh pháp, hoặc đối với Tăng già”, nghĩa là đối 

với Tam Bảo, tùy một bảo mà cúng dường, tuy cúng dường một phần ít như 

vậy, cũng không vi phạm. 

 

Ở đây cũng cần nói thêm cho rõ: Đối với ảnh tượng đức Như Lai hay tháp 

miếu thờ Phật, là thứ dễ nhận ra nên ai cũng đều lễ bái tôn kính. Đối với chư 

Tôn Đức Tăng già cũng vậy, là con người bằng xương bằng thịt, dễ nhận thấy 

bằng mắt, nên ai cũng cung kính chào hỏi, lễ lạy khi gặp. Nhưng đối với giáo 

pháp của Phật hay kinh điển ghi chép lại những lời Phật dạy, là những thứ 

đáng lẽ phải được coi trọng và hết sức tôn kính thì lại ít người để ý, cho nên 

tỏ ra thiếu tôn trọng, hay có ý xem thường. Đây là điều mà người học Phật 

cần phải nên hết sức lưu ý cẩn thận. 

Học kinh Kim Cang, thấy có ghi lại lời đức Phật dạy Tôn giả Tu-bồ-đề: “Nầy 

Tu-bồ-đề! Hết thảy chư Phật và giáo pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 

của Phật đều do nơi kinh nầy mà ra” (Tu-bồ-đề! nhất thiết chư Phật cập chư 

Phật A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề pháp giai tùng thử kinh xuất). Phật 

còn dạy thêm rằng: “Tu-bồ-đề! Theo nội dung kinh nầy mà thuyết, cho dù chỉ 

bốn câu kệ, nên biết là nơi ấy hết thảy thế gian: Trời, người, a-tu-la, đều nên 

cúng dường như cúng dường tháp miếu thờ Phật. Huống là có người đem hết 

lòng thành thọ trì, đọc tụng. Tu-bồ-đề! Nên biết là người nầy đã thành tựu 

được pháp cao quý bậc nhất ít có. Nếu kinh điển nầy ở tại nơi nào, tức như có 
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Phật hoặc bậc đệ tử cao quý đáng tôn trọng của Phật đang ở nơi đó” (Tu-bồ-

đề! Tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thứ xứ nhất thiết thế 

gian thiên, nhân, a-tu-la, giai ưng cúng dường như Phật tháp miếu. Hà huống 

hữu nhân tận năng thọ trì đọc tụng. Tu-bồ-đề! Đương tri thị nhân thành tựu 

tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp. Nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tắc vi 

hữu Phật nhược tôn trọng đệ tử). Sau đó, đức Phật lại còn dạy thêm rằng: 

“Tu-bồ-đề! tại tại xứ xứ nhược hữu thử kinh, nhất thiết thế gian: thiên, nhân, 

a-tu-la sở ưng cúng dường. Đương tri thử xứ tắc vi thị tháp, giai ưng cung 

kính tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương nhi tán kỳ xứ ” (Này Tu-bồ-đề! bất cứ 

nơi nào mà có kinh nầy, hết thảy thế gian, các hàng trời, người, a-tu-la đều 

nên cúng dường. Xin biết rằng nơi ấy tức là tháp thờ Phật, nên cung kính đi 

quanh lễ bái, rồi dùng các thứ hương hoa rải lên nơi ấy để tán thán). 

Đọc thật kỹ những đoạn kinh văn Phật thuyết trên đây, để nhận ra rằng đối 

với giáo pháp hay kinh điển ghi chép lại những lời Phật dạy, người tu học phải 

nên hết sức tôn trọng, cung kính, xem như cung kính, tôn trọng đối với đức 

Phật và chư tôn giả Đại Thanh văn đệ tử của Phật vậy. Khi xếp kinh điển trên 

kệ, không được đặt cuốn kinh Phật nằm dưới kinh điển ngoại đạo, cũng không 

được xếp kinh điển lẫn lộn chung với các sách báo thế tục khác. Đi vệ sinh 

xong phải rửa tay, rửa mặt trước khi cầm đến cuốn kinh; tay dơ không được 

lật các trang kinh sách (hay sờ vào tôn tượng và đồ thờ cúng); không được 

đặt cuốn 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. Mang kinh đi đâu, nên ôm trước ngực, chứ không 

được kẹp dưới nách. Khi đang cầm cuốn kinh trên tay, không nên cúi mình 

xuống để vái chào người khác, cũng không kẹp cuốn kinh dưới nách để rảnh 

tay vái chào. Muốn chào, nên đặt cuốn kinh trên bàn trước khi vái chào. Nếu 

không có chỗ đặt kinh, chỉ cần niệm “Nam-mô A Di Đà Phật” là đủ. 

Cũng vậy, khi đến nghe thuyết pháp, tức đến để nghe trùng tuyên lại những 

lời Phật dạy, phải nên cung kính đối với Pháp, phải thể hiện sự tôn trọng đối 

với người thuyết pháp. Khi thấy pháp sư bước vào giảng đường phải mau đứng 

dậy chắp tay cung kính cúi đầu. Khi ngồi xuống phải giữ ý tứ, không ngồi cao 

hơn chỗ pháp sư đang ngồi thuyết pháp. Lúc nhóm họp phải nên phục sức kín 

đáo chỉnh tề, giữ gìn ý tứ thanh tịnh, đứng ngồi cho trang nghiêm ngay ngắn 

(chánh thân đoan tọa) và giữ yên lặng. Không hút thuốc, khạc nhổ, hỉ mũi, 

nói cười to tiếng, tranh dành chỗ ngồi. Muốn vào ngồi nghe hoặc muốn đi ra 

phải đứng lên chắp tay xin phép. Khi thấy có người đang lễ lạy hay đang tụng 

kinh, nên bước tránh sang một bên. Nếu có chuyện cần, nên đi vòng sau lưng 
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chứ không nên đi ngang trước mặt hay bước ngang qua đầu, chỗ họ đang 

hành lễ. Trộm nghĩ, đây là những điều căn bản mà người đã thọ trì Tại gia Bồ-

tát giới cần nên biết để thực hành cho khế hợp. 

2. Phẩm vật để cúng dường: Là những vật phẩm dâng lên để cúng dường Tam 
Bảo, lớn nhỏ ít nhiều đều được. Ít nhất là lạy một lạy, hoặc đọc tụng một bài 
kệ bốn câu tán thán công đức chân thực của Phật, Pháp, Tăng, hoặc dùng một 
niệm thanh tịnh tưởng niệm công đức chân thật của Tam Bảo. Không nên xả 
bỏ ba việc cúng dường như vậy đối với Tam bảo; hoặc đối với một Bảo trong 
Tam bảo, đem cả ba việc ấy mà tu cúng dường. “Tối thiểu đem thân cung kính 
lạy một lạy”, Trát Mục Tra Sớ có nói: “Hoặc ngày hoặc đêm, giả như không thể 
rộng tu các phước đức cùng các hạnh cúng dường, ít nhất phải đem thân cung 
kính lạy một lạy”. Do đem hương, hoa, v.v… cúng dường, cho nên không phạm. 

 

3. Thời gian cúng dường: Nếu như bỏ phế một ngày một đêm không chịu tu tập 
những sự cúng dường như trên có thể sinh khởi tội chướng, cho nên gọi là 
phạm. Vì đi ngược với pháp hành, tức học xứ của Bồ-tát cho nên gọi là vi 
phạm.  

 

Câu “Nếu như đã chứng nhập sơ địa, thường không vi phạm”, nghĩa là do vì 
chứng nhập sơ địa, ví như các vị Tỳ khưu đã chứng nhập sơ quả, thường 
thường dùng vật cúng dường thù thắng thừa sự cúng dường Phật, Pháp, Tăng. 
Cũng vậy, các vị Bồ-tát đã chứng nhập sơ địa, thường thường như pháp cúng 
dường Tam Bảo, cho nên nhất định không có sự vi phạm như trên, chứ không 
có nghĩa là các vị Bồ-tát đã chứng nhập sơ địa, tuy không cúng dường cũng 
không vi phạm. 
 
Sự vi phạm nầy, nếu đối với học xứ của Bồ-tát có tâm bất kính, lười biếng 
không tin, bỏ bê phóng dật mà vi phạm, thì gọi là vi phạm nhiễm ô (vi phạm 
thuộc nhiễm); còn nếu do lơ đễnh nhầm lẫn mà vi phạm, thì gọi là vi phạm 
không nhiễm ô (vi phạm phi nhiễm). Lại nữa, Tân sớ nói: “Do vì tham, sân, si, 
ngã mạn… mà vi phạm, thì gọi là vi phạm nhiễm ô; còn như lười biếng, lơ 
đễnh… mà không cúng dường, thì gọi là vi phạm không nhiễm ô. Ngài Trác 
Long nói: “Sân, v.v… là các tội nặng, nên gọi là vi phạm nhiễm ô; còn sự vi 
phạm do bởi lười biếng v.v… thuộc về tội nhẹ, xưa nay vốn thuộc về sự vi 
phạm không nhiễm ô, thế nhưng ở đây vẫn kết là tội vi phạm nhiễm ô, bởi vì 
kẻ ấy đã đi ngược lại với những việc căn bản quyết định phải làm”. Tân sớ nói: 
“Những việc vi phạm như vậy có thể hủy hoại hạnh cúng dường rộng lớn vi 
diệu trong phần Nhiếp thiện pháp giới của Bồ-tát, mà các phần trước đã có 
nói đến”. 
 
Trong phần kết của phẩm Cúng Dường Tam Bảo, kinh “Ưu-bà-tắc Giới, Phật 
cũng đã dạy ông Thiện Sinh rằng: “Nếu có người được như vậy mà cúng dường 
Tam Bảo, nên biết người ấy quyết định không xa lìa mười phương Như Lai, 
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thường cùng chư Phật trong các hành động đi, đứng, nằm, ngồi. Thiện nam 
tử! Nếu có người đúng như lời nói, nhiều ít cúng dường ba ngôi phước điền 
như thế, nên biết người ấy trong vô lượng đời được hưởng nhiều lợi ích”. 
 

 

 

8. BẤT VÃNG THÍNH PHÁP GIỚI ĐỆ BÁT: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, 

tứ thập lý trung hữu giảng pháp xứ bất năng vãng thính thị Ưu-bà-tắc 

đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ TÁM, KHÔNG ĐI NGHE PHÁP: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, trong vòng bốn mươi dặm có chỗ giảng kinh thuyết pháp mà 

không chịu đến để nghe, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm 

sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử 

luân hồi. 

 

The Eighth Minor Precept, The Precept against failure to go and listen 
to the Dharma: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept fails to go and listen to the Dharma when it is 
being lectured anywhere within a twelve-and-a-half mile radius, 
he/she thereby commits an offense through negligence. Failure to 
repent and reform will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Theo giáo lý Đại thừa, yếu tố trau giồi trí tuệ có thể được xem là thiết yếu nhất 

trong sự tu tập của hành giả. Trong luận có nói rằng Thanh văn coi trọng khổ 

hạnh, Bồ-tát coi trọng trí tuệ; Tiểu thừa coi trọng chánh kiến, Đại thừa coi trọng 

Bát-nhã. Đối với người phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề, việc nghe thuyết pháp để 

được học hỏi, rồi nghiên cứu, tham vấn, quán chiếu tư duy, tu tập để trau giồi trí 

tuệ là việc quan yếu được đặt lên hàng đầu và cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì 

thành quả Vô thượng bồ-đề được đặt trên nền tảng trí tuệ. Không có yếu tố trí 

tuệ thì không có “Đáo bỉ ngạn”, cũng không có quả vị Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác, không thể chứng đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Vì yếu tố trí 

tuệ đối với người tu tập thiết yếu như vậy, cho nên trước khi nhập Niết-bàn, đức 

Thế Tôn đã có để lại lời di giáo rõ ràng: “Nhược hữu trí huệ, tắc vô tham trước, 

thường tự tỉnh sát, bất linh hữu thất. Thị tắc ư ngã pháp trung, năng đắc giải 

thoát. Nhược bất nhĩ giả, ký phi đạo nhân, hựu phi bạch y, vô sở danh dã. Thật 

trí huệ giả tắc thị độ lão bệnh tử hải kiên lao thuyền dã, diệc thị vô minh hắc 

ám đại minh đăng dã; nhất thiết bệnh giả chi lương dược dã; phạt phiền não thọ 

chi lợi phủ dã. Thị cố nhữ đẳng đương dĩ văn tư tu huệ nhi tự tăng ích. 

Nhược nhân hữu trí huệ chi chiếu, tuy thị nhục nhãn, nhi thị minh kiến nhân dã. 
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Thị danh trí huệ ” (Nếu có trí huệ thì không tham đắm, vướng mắc. Thường 

tự xét mình, chẳng để có sai sót. Như vậy thì ở trong pháp ta có thể được giải 

thoát. Nếu chẳng được vậy, thì chẳng phải là người tu đạo, cũng chẳng phải 

người thế tục, chẳng có tên để gọi. Trí huệ thật là chiếc thuyền bền chắc đưa 

người vượt qua biển già, bệnh, chết; lại như ngọn đèn lớn sáng soi trong chỗ vô 

minh tối tăm; như món thuốc hay trị được hết thảy bệnh tật; như cái rìu sắc bén 

đốn ngả cây phiền não. Vậy nên các ông phải lấy các môn trí huệ là nghe 

biết, suy xét, tu tập mà tự làm tăng thêm phần ích lợi. Nếu người được sự chiếu 

sáng của trí huệ, thì dù chỉ nhìn bằng mắt thịt, nhưng chính thật là người thấy rõ 

tất cả. Như vậy gọi là trí huệ" (Kinh Di Giáo - Bản dịch của Đoàn Trung Còn và 

Nguyễn Minh Tiến). 

Như lời Phật dạy trong kinh Di Giáo bên trên, người muốn trau giồi, phát triển trí 

tuệ phải dựa trên 3 điều kiện: Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đến nghe pháp sư giảng 

pháp là một trong những phần chính yếu của văn tuệ. Nhờ được nghe thuyết 

giảng, học hỏi, nghiên cứu, rồi thưa hỏi để được soi sáng mà có hiểu biết thấu 

đáo kinh luật. Nhờ có hiểu biết thấu đáo nên có cơ sở để tư duy, quán chiếu cặn 

kẽ. Từ tư duy, quán chiếu cặn kẽ mà biết cách thực tập, hành trì đúng với chánh 

pháp mà Phật đã dạy. 

Đối với hành giả Tại gia Bồ-tát giới, hầu hết là người mới phát tâm Bồ-đề, sơ cơ 

học đạo, còn ràng buộc trong đời sống thế tục, luôn bị tác động bởi hoàn cảnh 

xung quanh, bận rộn với sinh kế hàng ngày, phải lo cho gia đình, phải chu toàn 

trách nhiệm với xã hội, cho nên có rất ít thời giờ dành cho việc học hỏi, nghe 

pháp, tư duy, nghiên cứu, tu trì để trau giồi phát triển trí tuệ, vì thế mà sự thâm 

nhập giáo lý có hạn chế, hiểu biết kinh luận một cách mơ hồ mờ mịt, nay nhớ 

mai quên chứ không thể thấu đáo; sự thực tập, hành trì theo khai, giá, trì, phạm 

của giới luật một cách hồ đồ chứ không được rõ ràng, không phân biệt được đâu 

là khinh, đâu là trọng, như thế nào là tuyệt đối cấm chỉ, như thế nào là khai mở 

vận dụng phương tiện. Chính vì vậy, để tạo điều kiện cho hàng Tại gia Bồ-tát có 

dịp học hỏi Phật pháp, phát triển trí tuệ, tăng trưởng đạo tâm, ngày một thăng 

tiến trên đường học đạo mà đức Phật từ bi đã chế ra: Người đã thọ giới Bồ-tát 

rồi, bất kỳ ở nơi nào trong vòng 40 dặm có pháp sư đang thuyết pháp thì phải 

thân hành đến nghe; nếu không đến lắng nghe, tham vấn, học hỏi, kẻ ấy vi 

phạm học xứ của Bồ-tát. Đó là Ưu-bà-tắc phạm tội thất ý.  

Trong câu “Tứ thập lý trung hữu giảng pháp xứ bất năng vãng thính”  四十里中

有講法處不能往聽 của khinh giới thứ 8 nầy, nêu lên 3 điểm:  
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Thứ nhất, là “Tứ thập lý trung” tức trong vòng 40 dặm của một địa phương nào 

đó. Đọc trong các bản sớ giải trước đây, thấy có sách ghi rằng 40 dặm là 20 cây 

số, có sách ghi 40 dặm là 12 cây số (km)… Nếu tính theo cách đo chiều dài 

thuộc hệ đo lường Trung Hoa ngày xưa, thì 1 dặm (hay một lý) bằng 500 m, như 

vậy thì 40 dặm là 20 km. Còn nếu căn cứ vào đơn vị đo lường theo pháp định 

quốc tế ngày nay, thì một dặm (mile) bằng 1,760 yards hay chính xác bằng 

1,609.344 m, như vậy 40 dặm là 64.37 km. Trộm nghĩ, chữ “tứ thập lý trung” 

trên đây chỉ là con số ẩn dụ có tính cách biểu tượng mà thôi. Ngày xưa, lúc đức 

Phật thuyết giới Bồ-tát, chỉ có hàng vua chúa, quan quyền mới đi xe do ngựa 

kéo, chứ hầu hết mọi người đều di chuyển bằng cách đi bộ, việc di chuyển trong 

khoảng cách cự ly từ 10 km đến 20 km… chắc hẳn không phải là việc dễ dàng gì. 

Ngày nay, với phương tiện tân tiến, giao thông thuận tiện, cho dù đường có dài 

đến 30 km đi chăng nữa cũng chẳng phải là việc quá khó khăn. Vấn đề ở đây 

không phải là đường dài hay ngắn, mà ở chỗ là ta có thực tâm cầu học hay 

không? Có lòng kính ngưỡng, hâm mộ muốn đến để nghe pháp sư thuyết pháp 

ngõ hầu khai mở trí tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm hay không?  

Thứ hai, là “hữu giảng pháp xứ”, tức có một nơi chốn nào đó dùng làm chỗ diễn 

giảng, nơi đó có thể là chánh điện của một ngôi chùa, hoặc trong một hội trường 

rộng rãi đầy đủ tiện nghi, hoặc tại nhà của một đàn việt hộ pháp cư sĩ có thỉnh 

giảng sư đến nhà thuyết pháp, hoặc ở giữa chốn núi rừng, hoặc dưới một gốc 

cây lớn…; ở nơi đó có pháp được pháp sư đem ra diễn giảng, pháp đó có thể là 

giáo lý được ghi chép trong kinh luận hoặc là giới luật Đại thừa hay chỉ là sự 

khuyến hóa, hướng dẫn, chia sẻ hiểu biết trong tu tập hành trì qua kinh nghiệm 

thực chứng.  

Thứ ba, là “bất năng vãng thính” tức không thân hành đến nơi để lắng nghe, để 

mà tiếp nhận, để được biết những điều trước đây chưa được biết, học hỏi thêm 

những điểm trước đây đã học nhưng chưa được tường tận, tham vấn những chỗ 

trước đây còn hoài nghi chứ chưa được thấu đáo. 

Có người lý luận rằng: “Tuy tôi không đến nghe pháp sư thuyết pháp, nhưng ở 

nhà tôi có đọc sách, nghiên cứu kinh luật, hoặc ở nhà tôi có lên youtube để nghe 

chư Tăng giảng pháp cũng được vậy, đâu có khác gì?”.  

Xin thưa, điều nầy mới nghe qua thì thấy đúng, nhưng nghĩ kỹ thấy có chỗ 

không ổn. Thứ nhất, khi đến nghe pháp sư thuyết giảng kinh luật, ta đã thể hiện 

được tấm lòng hâm mộ, tôn kính và biết ơn đối với đức Thế Tôn và những giáo 

pháp mà Phật đã dạy. Việc nầy dễ hiểu, ví như khi hâm mộ một thần tượng hay 

có đam mê một ca sĩ nào đó, thay vì ngồi ở nhà để nghe qua DVD, ta vẫn sẵn 
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sàng chấp nhận bỏ thời giờ và bỏ tiền ra mua vé để đến xem ca sĩ đó trình diễn. 

Thêm vào đó, khi đến họp chúng để nghe giảng kinh luật, ta sẽ hưởng được 

năng lượng hỗ trợ từ đại chúng, dễ nhiếp tâm an trú tiếp nhận giáo pháp mà 

không bị thế duyên ràng buộc, phiền não chi phối. Hơn nữa, nói rằng không đến 

để nghe giảng sư thuyết giảng mà có thể ở nhà tự học, nhưng khoảng thời gian 

ở nhà thay vì đến để nghe thuyết pháp đó, ta có thực sự nhiếp tâm đọc tụng, 

hay dành trọn thời giờ để học hỏi, nghiên cứu, hành trì hay không? Hay chỉ vì 

giải đãi, biếng nhác trây lười, mà viện ra muôn ngàn lý do từ chối để ở nhà mà 

làm việc khác. Thứ đến, năng lực tiếp nhận một cách gián tiếp qua việc nghe 

thuyết giảng từ DVD, video hay youtube không thể so sánh với lợi ích to lớn phát 

sinh khi được ngồi giữa đại chúng trực tiếp nghe pháp sư thuyết giảng kinh luật. 

Ví như, nếu là ở nhà mà có thể xem ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật hay xem thi 

đấu thể thao cũng giống như xem trực tiếp, thì không ai bỏ cả trăm dollars để 

mua vé đi xem trình diễn văn nghệ hay xem thi đấu thể thao làm gì cho tốn 

công, tốn thời giờ và tốn tiền. Chính vì để khuyên người học đạo nên đến nghe 

pháp sư thuyết pháp, mà người xưa đã có câu nói: “Thính quân nhất tịch thoại, 

thắng độc thập niên thư “ (Nghe một buổi giảng pháp, hơn mười năm đọc sách), 

là do như vậy. 

Để kết thành vi phạm tội “Bất vãng thính pháp” cần có đủ 4 điều kiện: 

- Thực sự là trong địa phương ta đang cư trú có pháp sư thăng đường giảng 

kinh luật. 

 

- Biết rõ rằng nơi đó có pháp sư giảng kinh luật. Nếu thực tình không biết hay 

không nghe ai nói cho biết, thì không phạm. 

 

- Có tác ý, tức trong tâm quyết định không muốn đi nghe thuyết pháp. Đây là 

nguyên nhân chính yếu để kết thành tội. Lại tùy theo nguyên nhân đó là gì, 

để kết thành phạm tội nhẹ hay nặng hoặc là không phạm. 

 

- Không đến để nghe: Vì đã có tác ý từ trước, tức đã quyết định là không 

muốn đi nghe, cho nên lúc pháp sư giảng pháp thì không đến nghe. 

 

Từ 4 yếu tố kết thành vi phạm trên đây. Kinh Du-già Bồ Tát giới đã phân sự 

phạm giới “Bất vãng thính pháp” của Bồ-tát ra làm 3 trường hợp, nặng nhẹ khác 

nhau: 

- Bồ-tát nghe biết có sự thuyết pháp, quyết nghĩa đàm luận pháp, nhưng do bị 

chế ngự bởi sự kiêu mạn tự cho mình là người thông đạt, hoặc đối với pháp 
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sư trong tâm ấp ủ sự hiềm hận, thù nghịch nên không đến dự nghe; đó gọi là 

có phạm, có vi việt. Đây là sự vi phạm thuộc nhiễm. 

 

- Nếu không phải vì bị tâm kiêu mạn nhiếp phục, hay có tâm giận ghét, thù 

nghịch, mà chỉ do bị chi phối bởi biếng nhác, trây lười nên không đến dự 

nghe để học hỏi kinh luật. Đây là sự vi phạm phi nhiễm. 

 

- Ngoài ra, những trường hợp: Hoặc do không hay biết hay không được nghe 

ai nói cho biết là đang có buổi thuyết pháp; hoặc đang bị bệnh tật, không đủ 

năng lực để đi nghe; hoặc biết người kia thuyết điều điên đảo; hoặc vì để hộ 

trì tâm của vị đang thuyết pháp kia (sự hiện diện của ta có thể khiến cho vị 

đang thuyết pháp kia có thể cảm nhận trình độ không bằng nên thiếu tự tin, 

không thuyết giảng được); hoặc biết rõ rằng vấn đề đang thuyết giảng ta đã 

được nghe nhiều lần, đã ghi nhớ, ý nghĩa đã liễu tri; hoặc chính mình là 

người đa văn, có khả năng nghe nhớ, tích lũy những điều đã được nghe; 

hoặc đang tinh cần dẫn phát định thù thắng của Bồ-tát, đang an trụ tâm trên 

đối tượng không muốn làm gián đoạn; hoặc biết mình là hạng trí tuệ ngu độn 

thượng phẩm, nên khó nghe hiểu và khó ghi nhớ pháp được nghe, khó nhiếp 

tâm tập trung trên đối tượng. Vì vậy cho nên không đến dự nghe; tất cả các 

lý do vừa kể, thảy đều không phạm.  

 

Còn có thêm một trường hợp khác nữa. Nếu biết rằng trong buổi thuyết 

giảng sẽ thuyết về những đạo lý của ngoại đạo, thì hành giả Bồ-tát không 

nên đến để nghe. Nếu không biết trước mà đến dự nghe, khi nghe thấy nội 

dung tuyên thuyết có xen lẫn giáo lý của hàng ngoại đạo trong đó, thì phải 

liền đứng dậy bỏ đi, mà không nên tiếp tục ngồi lại để nghe. Nếu không chịu 

bỏ đi mà vẫn tiếp tục ngồi nghe, hành giả Bồ-tát đó cũng không thể được gọi 

là người đã tùy thuận theo lời Phật dạy được ghi lại trong giới luật của Tại gia 

Bồ-tát. 

 

Đọc trong sách Luận Ngữ, thấy có ghi lại lời đức Khổng Tử dạy rằng: “Triêu 

văn đạo tịch tử khả hỷ” (Sáng được nghe đạo, chiều chết cũng vui). Nghĩ lại, 

sao ta đã phát tâm thụ trì Bồ Tát giới, thiết lập Bồ đề nguyện (nguyện độ 

khắp tất cả chúng sanh) và thực tập Bồ đề hành (thực hành tất cả thiện 

pháp), giờ biết có nơi đang thuyết pháp, lại không chịu đến để nghe.  

 

Đức Phật đã dạy: Người thường xuyên đến nghe pháp sư giảng pháp, đạt 

được những điều lợi ích sau đây: 

 



220 
 

- Được nghe những điều chưa từng được nghe. 

- Hiểu biết thấu đáo những điều đã từng được nghe. 

- Đoạn trừ những điểm còn nghi hoặc, ngờ vực. 

- Tri kiến trở nên chân chánh. 

- Tâm trở nên thanh tịnh, hưởng được hiện pháp lạc trú. 

 

Nhân đây, xin kể lại câu chuyện nói về lợi ích “hiện pháp lạc trú” trong việc đi 

nghe thuyết pháp: Có 2 người bạn cùng ngồi bán rau ngoài chợ. Buổi sáng ra 

đến chợ, chị A gặp chị B, liền báo tin cho biết: 

 

- Tối nay trên chùa có Thầy về thuyết pháp đó, chị nhớ đi nghe nghen. 

 

- Dĩ nhiên là phải đi chớ. Được nghe Thầy thuyết pháp mà sao lại không đi. Chị 

B trả lời. 

 

Nhưng tối hôm đó, vì bận việc nhà, chị B quên mất, nên không lên chùa để 

nghe Thầy thuyết pháp. 

 

Sáng hôm sau, gặp lại chị B ngoài chợ, chị A hỏi liền: sao chị nói tối qua đi 

nghe thuyết pháp mà lại không đi? 

 

- Ồ, xin lỗi chị. Vì bận việc nhà nên tôi quên mất. Mà Thầy thuyết về gì vậy? 

Chị có thể thuật lại cho tôi nghe với được không? 

 

- Tôi có nghe, nhưng Thầy nói nhiều quá, tôi quên hết rồi. Chị A trả lời. 

 

- Chị đi nghe thuyết pháp, mà quên hết không nhớ, thì đi nghe làm gì? 

 

Lúc đó, sẵn trên tay đang cầm cái rổ, chị A nói với chị B: 

 

- Chị đổ vào đây cho tôi xin miếng nước.  

 

Vì cái rổ có nhiều lỗ, nên khi chị B đổ nước vào thì nước chảy đi hết. Khi ấy, 

chị A mới trả lời rằng: 

 

- Chị thấy không? Nước đã chảy ra hết, nhưng cái rổ bây giờ rất sạch. Đi nghe 

thuyết pháp cũng giống như vậy đó. Tuy rằng không còn nhớ được gì, nhưng 

tâm mình rất sạch. 
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Những điều được giải thích trên đây cũng chỉ mới đề cập đến phạm vi trách 

nhiệm của bản thân đối với những giới luật mà mình đã phát nguyện thụ trì: Đến 

nghe pháp sư thuyết pháp để trau giồi, phát triển trí tuệ hầu mang lại lợi ích cho 

việc tu học của chính bản thân, chứ chưa nói đến trách vụ nhiếp thọ chánh pháp 

và giáo hóa của Bồ-tát đối với người khác. Nếu không thường xuyên đến nghe 

pháp sư thuyết pháp, làm cách nào để một vị hành giả Bồ-tát giới có thể thực 

hiện được Bồ đề nguyện và Bồ-đề hành: “Chúng sanh không số lượng, thề 

nguyện đều độ khắp; Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch; Pháp 

môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học…” của mình. 

Đọc đến điều thứ năm trong kinh Bát Đại Nhân Giác (Tám điều giác ngộ của Bồ-

tát) cũng thấy có viết về hạnh nghe pháp, quảng học đa văn: 

                     “Đệ ngũ giác tri:    

Ngu si sanh tử. 

Bồ-tát thường niệm, 

Quảng học đa văn, 

Tăng trưởng trí tuệ, 

Thành tựu biện tài, 

Giáo hóa nhất thiết, 

Tất dĩ đại lạc”. 

(Thứ năm nên biết rằng 

Ngu si nên sinh tử 

Bồ-tát thường nhớ nghĩ 

Học rộng và nghe nhiều 

Để tăng trưởng trí tuệ 

Thành tựu sức biện tài 

     Hướng dẫn để tất cả 

                                   Đạt được niềm vui lớn)         (tamle dịch) 

 

 Thêm vào đó, khi đến để nghe pháp sư thuyết pháp, thính giả cũng phải cần chuẩn 

bị tâm lý cho mình. Trong sách Bậc Thang Giác Ngộ - Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận 

– Lamrim Chungba - Đại sư Tsong Khapa (Tông Khách Ba) tạo luận – Pháp sư Đại 

Dũng, Pháp Tôn dịch Tạng-Hán, Thích Pháp Chánh dịch Hán-Việt, đã có viết rằng:  

Khi đến nghe pháp sư giảng pháp, người nghe cần phải diệt trừ ba lỗi lầm: “Giả như 

đồ đựng bị lật úp, hoặc tuy để ngửa nhưng không sạch sẽ, hoặc tuy sạch sẽ nhưng 

có vết nứt, thì dù có trời mưa, cũng không thể dùng để hứng nước được; hoặc giả, 

tuy có chứa được nước, nhưng bị vấy bẩn, cũng không thể uống được; hoặc giả, 
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không bị vấy bẩn, nước cũng sẽ theo vết nứt chảy hết ra ngoài. Tương tự như vậy, 

tuy có đến giảng đường, nhưng nếu (1) không chú ý lắng nghe, hoặc (2) tuy nghe 

nhưng lại bị tà chấp, hoặc khởi tâm bắt lỗi người giảng pháp, hoặc tuy không có 

những lỗi đó, nhưng lại (3) không ghi nhớ hay vì lơ đễnh mà quên bẵng đi những lời 

giảng dạy của Pháp sư. Nghe pháp cách đó sẽ không thu hoạch được lợi ích, cho nên 

cần phải lìa bỏ những lỗi lầm như vậy”. 

  

 
9. THỌ DỤNG TĂNG VẬT GIỚI ĐỆ CỬU: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, thọ 

chiêu đề Tăng ngọa cụ sàng tọa, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi 

đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ CHÍN, THỌ DÙNG VẬT DỤNG CỦA TĂNG: Nếu người đã thọ giới 

Tại gia Bồ-tát rồi, thụ dùng những vật dụng dành riêng cho hiện tiền Tăng, 

bốn phương Tăng như đồ nằm, giường, ghế, người ấy phạm tội thất ý, nếu 

không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo 

nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Ninth Minor Precept, The Precept against taking items belonging to 
the Sangha: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept takes the beds, seats or bedding belonging to the 
Sangha of the four directions, he/she thereby commits an offense 
through negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, 
caused by such impure behaviour. 

 

Câu trên đây có chữ “Thọ” 受 nghĩa là nhận lấy; chữ “Dụng” 用 là sử dụng, đem ra 

mà dùng, cho nên thường ghép chung hai chữ thành “thọ dụng” 受用 nghĩa là nhận 

lấy hay đem ra dùng. Lưu ý, chữ Thọ nói trên đây khác với chữ “Thọ” 授 nghĩa là 

trao cho. Hai chữ nầy đều đọc là thọ hoặc cũng đọc là thụ, nhưng cách viết khác 

nhau và tuy là đồng âm nhưng dị nghĩa, một chữ là nhận lấy, một chữ là trao cho. 

Như một câu trong Nho giáo: “Nam nữ thọ thọ bất thân” 男女授受不親 Nam và nữ, 

khi trao và nhận vật gì thì không được đưa tận tay để tránh đụng chạm, nhằm ngăn 

ngừa nguyên nhân đưa đến quan hệ bất chính (males and females to give and take 

without touching). Hồi còn nhỏ, tôi có hỏi cha tôi rằng: Đưa đồ mà không được đưa 

tận tay thì làm sao mà đưa? Thì được trả lời là phải nên để xuống đất hay đặt trên 

bàn (men and women should not hand things to each other directly). 
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Trong khinh giới thứ 9 trên đây còn có chữ “Chiêu đề Tăng” 招提僧. “Chiêu đề” 招

提 chữ Phạm: Catur-diza, Pàli: Catu-disa. Dịch âm là Chá-đấu đề-xá, cũng gọi là 

Chiên đấu đề xá. Dịch ý là bốn phương, tăng bốn phương, phòng tăng bốn phương 

hay tứ phương tăng vật, gọi tắt là Tăng vật, để chỉ chung cho những tài sản vật 

dụng được thập phương tín thí cúng dường cho Tăng già, như đất đai, ruộng vườn, 

chùa viện, tịnh xá, giảng đường, phòng ốc, vật thực, y áo, sàng tọa… Trong đó chia 

làm 2 loại: thứ nhất, là những tài sản cố định như đất đai, ruộng vườn, chùa viện, 

tinh xá, giảng đường, phòng ốc, rừng cây…, những tài sản nầy thuộc quyền sở hữu 

chung của cộng đồng Tăng già, chư tăng bốn phương được quyền sử dụng, vì thế 

mà gọi là Tứ phương tăng vật, cũng gọi là Thập phương tăng vật, Thường trụ tăng 

vật. Với những tài sản chung nầy, không Tỳ khưu, Tỳ khưu ni nào được quyền tự ý 

đem buôn bán hay mang ra đổi chác; thứ hai, là những vật dụng cần dùng trong 

sinh hoạt hàng ngày như y áo, vật dụng, thuốc men, dao cạo, kim chỉ… kể cả những 

đồ vật do vị tăng đã qua đời để lại, những đồ vật nầy được thí chủ cúng dường 

riêng cho chư Tăng hiện tiền, tức đang có mặt cư trú tại trụ xứ, thì chư Tỳ khưu, 

Tỳ khưu ni đó được quyền sở hữu, sử dụng riêng theo ý mình, gọi là Hiện tiền tăng 

vật. 

 

Đối với cả hai thứ Tăng vật kể trên, người cư sĩ không được nhận lấy hay tự ý đem 

ra sử dụng. Như trong kinh Hồng Danh Bảo Sám có câu: “Nhược tháp, nhược tăng, 

nhược tứ phương tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ…” 

(Với chùa tháp, đồ dùng dành riêng cho chư tăng, hoặc vật dụng do đàn na tín thí 

cúng dường để chư tăng bốn phương sử dụng, nếu tự mình lấy, hoặc bảo người 

khác lấy, hay thấy người khác lấy mà sanh tâm vui mừng…). Đây đều là những 

hành vi bất thiện, tạo nghiệp sinh tử luân hồi cả. 

 

Còn chữ Tăng là từ gọi tắt của chữ “Tăng già” 僧伽 hay “Tăng đoàn” 僧團, chữ 

Pali là saṅgha, Phạm là saṃgha. Hán dịch ý là Hòa hợp tăng hay Hòa hợp chúng. 

Tăng già bao gồm hai chúng đệ tử xuất gia: Tỳ khưu và Tỳ khưu ni của Phật đang 

trụ ở giai vị Tứ hướng, Tứ quả; hoặc là để gọi chung cho đoàn thể xuất gia, 

những người đã thụ giới Cụ túc (Sa môn), sinh hoạt theo tinh thần của giới luật 

được quy định trong Luật tạng do đức Phật chế định. 

 

Theo sách Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương, do ngài Khuy Cơ soạn vào đời 

nhà Đường, Trung Hoa, thì Tăng được phân ra 3 cách để gọi: 

 

- Về phương diện Lý hòa, thì 1 người xuất gia, đã thọ Cụ túc giới, có thể được 

gọi là Tăng. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Pali


224 
 

 

- Về phương diện Sự hòa, thì phải từ 3 người trở lên mới gọi là Tăng. 

 

- Còn theo nghĩa Biện sự (tức quy định về tổ chức, điều hành, yết ma), thì phải 

có đủ túc số, hoặc từ 4 người, hoặc 5 người, hoặc 10 người, hoặc 20 người 

trở lên, mới gọi là Tăng. 

 

Lại tùy theo trường hợp, mà Tăng đoàn đệ tử của Phật có nhiều danh xưng khác 

nhau: Nếu chỉ có Tỳ khưu và Tỳ khưu ni, thì gọi là Lưỡng tăng già hay Nhị bộ 

chúng (Tỳ khưu tăng già và Tỳ khưu ni tăng già, gọi chung cho ngắn gọn, là Tăng 

ni); nếu bao gồm cả Sa-di và Sa-di ni thì gọi là Tứ chúng; nếu cộng thêm Thức-

xoa-ma-na (người nữ xuất gia đang trong giai đoạn dự bị 2 năm, trước khi được 

thọ đại giới để trở thành Tỳ khưu ni) thì gọi là Ngũ chúng. Tuy nhiên trong Năm 

chúng xuất gia đó, chỉ có Tăng ni đã thọ Đại giới mới thật sự là Tăng già, còn 3 

chúng Sa-di, Sa-di ni và Thức-xoa-ma-na vẫn còn đang trong giai đoạn tập sự 

xuất gia, chứ chưa thực sự trở thành Tăng già, chưa được chính thức tham sự các 

sinh hoạt của Tăng như thuyết giới, yết ma. Còn nếu nói theo nghĩa rộng, thì chữ 

Tăng già là để chỉ chung cho toàn thể giáo đoàn đệ tử của Phật, những người 

nguyện tu tập và sống cuộc đời tỉnh thức, trong đó bao gồm năm chúng xuất gia 

và cả hai chúng tại gia (Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di), gọi chung là Thất chúng.  

 

Đoàn thể Tăng già cũng phân ra: Tăng ni hiện tiền đang có mặt an trụ tu tập trong 

trú xứ, thì gọi là Hiện tiền tăng, cũng gọi là Thường trụ tăng; còn chư tăng vân du 

hoằng hóa khắp bốn phương, không có trú xứ nhất định, thì gọi là Chiêu đề tăng, 

Tứ phương tăng, Thập phương tăng, cũng gọi là Du phương hành cước tăng. Về 

sau ở Trung quốc, Nhật bản thường gọi chung người xuất gia là Đại tăng hay Đại 

hòa thượng, còn các vị Sa-di thì gọi là Tiểu tăng hay Tiểu hòa thượng. 

 

Trong sinh hoạt của Tăng già, sách Tứ Phần Luật và Ngũ Phần Luật có phân định 

5 phần Tăng chúng để căn cứ theo đó mà quy định về tác pháp yết ma: Từ 1 đến 

3 người thì gọi là “Quần”; từ 4 người thì gọi là Tứ nhân tăng; 5 người thì gọi là 

Ngũ nhân tăng; 10 người trở lên thì gọi là Thập nhân tăng; 20 người thì gọi là Nhị 

thập nhân tăng; còn trên 20 người cùng nhóm họp thì gọi là Vô lượng Tỳ khưu 

tăng. 

 

Tóm lại, “thọ dụng tăng vật”, là nhận lấy làm của riêng hoặc là tự ý sử dụng 

những tài sản, vật dụng dành riêng cho tăng chúng, từ những thứ mang giá trị lớn 

như tài sản, ruộng vườn, chùa viện, giảng đường, phòng ốc…; cho đến những thứ 

có giá trị nhỏ như giường gối, bàn ghế, đồ dùng, vật thực, y áo, thuốc men… Nói 
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chung, những tài sản, vật dụng nầy được cúng dường cho Tăng già, dành riêng 

cho Tăng già, chỉ có Tăng chúng mới được phép sử dụng. Người đã thụ giới Tại 

gia Bồ-tát mà nhận lấy làm của riêng hoặc tự ý mang ra sử dụng, thì kẻ ấy phạm 

tội thất ý của Bồ-tát. 

 

Xin kể ra đây một câu chuyện để làm thí dụ: Tại một ngôi Tổ đình lớn, trong Đại 

hùng bửu điện có thờ tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên điện Phật có bày 

2 hương án. Tại tiền án có đặt một bộ chuông mõ gia trì để cư sĩ và khách thập 

phương có thể sử dụng mỗi khi viếng chùa. Hậu án nằm phía bên trong, có đặt 

một bộ chuông mõ gia trì khác lớn hơn, chỉ dành riêng cho chư Tăng sử dụng 

trong các thời công phu, bái sám hay các buổi lễ lớn. Là cư sĩ mà ta bước vào điện 

Phật, tự ý sử dụng chuông mõ gia trì, hay các pháp khí chỉ dành riêng cho Tăng 

chúng sử dụng. Như thế là phạm tội thất ý. Bởi vì lý do, cho dù là người đã thụ trì 

giới Tại gia Bồ-tát, nhưng ta vẫn còn là cư sĩ đương sống tại thế gian, chứ chưa 

phải là người tu hạnh xuất thế, thân tâm ta vẫn còn nhiễm ô, bất tịnh. Cho nên 

nếu sử dụng đồ dùng, vật thực, y áo hay bất cứ thứ gì dành riêng cho Tăng già, 

trong tâm sẽ nảy sinh những tâm niệm khinh lờn, bất kính. Đó là lý do đối với 

những tài sản, vật dụng gọi là “chiêu đề tăng”, hành giả Tại gia Bồ-tát giới không 

được sử dụng là vậy. 

 

 

10. ẨM TRÙNG THỦY GIỚI ĐỆ THẬP: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, 

nghi thủy hữu trùng cố tiện ẩm chi, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi 

đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI, UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, nghi trong nước có trùng mà vẫn cứ uống, người ấy phạm tội 

thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất 

tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Tenth Minor Precept, The Precept against drinking water that 
contains bugs: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept deliberately drinks water that he/she suspects 
contains bugs, he/she thereby commits an offense through negligence. 
Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such impure 
behaviour. 
 

Câu: “Nghi thủy hữu trùng cố tiện ẩm chi” 疑水有蟲故便飲之 (Nghi nước có trùng 

mà vẫn cứ uống). Chữ “Trùng” 蟲 ngày xưa thường được dùng để chỉ chung cho 
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tất cả các loài động vật, như loài cầm thú có lông mọc che kín cả thân, như chó 

mèo thì gọi là “Mao trùng” 毛蟲; loài gà vịt, chim chóc thì gọi là “Vũ trùng” 羽蟲; 

loài rắn thì gọi là “Trường trùng” 長蟲; loài cọp, beo, sư tử… thì gọi là “Đại trùng” 

大蟲… Còn chữ “trùng” nói trong khinh giới nầy, là để chỉ cho những sinh vật nhỏ 

bé sống trong nước, mà với mắt thường ta có thể trông thấy được chúng một cách 

dễ dàng, gọi chung là “côn trùng” 昆蟲 như giun, ốc, lăng quăng, sâu bọ, nòng 

nọc… Chữ “trùng” nói ở đây không có ý nói đến vi trùng (virus), vi khuẩn (bacteria) 

hay vi sinh vật (microorganism), là những loài mà với mắt thường ta không thể 

trông thấy được chúng. 

 

Ngày xưa, vì mọi thứ đều phải tự tay mình làm, cho nên những vị Bồ-tát Tỳ khưu 

khi vân du hoằng hóa khắp các nơi xa xôi hẻo lánh, ngoài ba pháp y còn được luật 

cho phép giữ riêng bên mình các vật dụng tùy thân cần thiết tối thiểu trong sinh 

hoạt hàng ngày như: bình, bát, dao con, kim chỉ và đồ để đựng chúng, tích trượng 

để chống cho khỏi té ngã hay để cảnh giác độc trùng ác thú, hay để dọa chó hoặc 

để báo hiệu khi vào thôn xóm hóa duyên, khất thực hay để thăm dò chỗ nông cạn 

khi phải lội qua sông (gọi là Thám thủy), tọa cụ, khăn tay, nhánh dương (để làm 

tăm xỉa răng) đậu (hoặc các loại hạt, nước tro, bồ kết dùng để tắm rửa thay cho 

xà phòng), nhíp (để nhổ gai vì phải đi chân trần), đồ lấy lửa, lư hương để cúng 

Phật, kinh luật, tượng Phật hay tượng chư Bồ-tát, giường dây (ngày nay là võng, 

dùng để nằm); ngoài ra còn có thêm một vật không thể thiếu là đãy lọc nước, là 

một dụng cụ được khâu bằng vải, dùng để lọc nước khi múc lên từ ao hồ bên 

đường hoặc sông suối trong rừng sâu trước khi uống, để tránh khỏi uống phải 

những loài sâu bọ, côn trùng đang sinh sống trong đó mà phạm giới sát sanh 

khiến cho tổn hại đến lòng từ bi. Trong xã hội Ấn Độ thời đó chưa được khoa học, 

văn minh nên việc dùng đãy lọc nước trước khi uống rất phổ biến, ngay cả trước 

khi được đức Phật chế giới. Chư Bồ-tát Tỳ khưu vì lòng thương tưởng đối với chúng 

sanh nhỏ bé, nên luôn luôn mang theo đãy lọc nước bên mình khi đi du hóa. 

 

Trong hoàn cảnh khoa học văn minh tiến bộ ngày nay, ngoại trừ những vùng “biên 

địa” rừng rú xa xôi, hay các quốc gia còn đang sống trong tình trạng đói nghèo, 

lạc hậu như một vài nơi ở Phi châu chẳng hạn; còn lại hầu hết các nơi trên thế 

giới, nước uống dùng cho con người trong sinh hoạt hàng ngày đều đã được lọc 

sạch và đã được khử trùng kỹ lưỡng ngay từ nhà máy cung cấp nước. Việc cần 

phải lọc, kể cả phải đun sôi trước khi uống là điều không còn cần thiết nữa. Do 

đó, hiện nay thấy ít có ai còn mang đãy lọc nước bên mình mỗi khi đi đường. Như 

vậy thời nay, đối với hành giả Tại gia Bồ-tát, giới điều “Nghi trong nước có trùng 

mà vẫn cứ uống” tương đối khó phạm, ngoại trừ những trường hợp cố ý.  

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AF%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
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Nói tóm lại, trong trường hợp nước uống được múc lên từ ao, hồ, sông, suối, mà 

với mắt thường, ta trông thấy có sâu bọ, côn trùng đang sinh sống trong đó, thì 

cần nên lọc lại trước khi dùng, để khỏi phải làm tổn hại đến sanh mạng của chúng, 

tránh phạm tội sát sanh khiến mất đi lòng từ bi. Nếu không thực hành như vậy, 

thấy trong nước có trùng, chưa lọc lại mà vẫn cố tình uống, kể như kẻ ấy phạm 

tội thất ý của Tại gia Bồ-tát. Nếu như vô ý mà uống thì không phạm. Còn trong 

trường hợp nước uống là nước sạch, đã được lọc cẩn thận kể cả khử trùng sẵn, 

thì không cần phải lọc lại mà vẫn có thể uống được. Việc nầy kể như không phạm 

học xứ của Bồ-tát. Hơn nữa, giới điều nầy là nhắm đến tính chất đạo đức, nhân 

bản, nuôi dưỡng tâm niệm từ bi, tránh làm tổn sanh hại vật, khỏi tạo nghiệp giết 

hại khiến mất đi công đức, chứ không nhằm đề cập đến việc uống nước có phải 

là sát sanh hay không phải là sát sanh, hay đặt vấn đề khoa học trong nước có vi 

trùng hay không có vi trùng. 

 

 

 

11. HIỂM NẠN ĐỘC HÀNH GIỚI ĐỆ THẬP NHẤT: Nhược Ưu-bà-tắc thọ 

trì giới dĩ, hiểm nạn chi xứ vô bạn độc hành, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, 

bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI MỘT, ĐI MỘT MÌNH TRONG CHỖ HIỂM NẠN: Nếu người 

đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, qua những chỗ hiểm nạn không có bạn mà 

vẫn cứ đi một mình, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân 

hồi. 

 

The Eleventh Minor Precept, The Precept against travelling alone 
through dangerous places: If an Upasaka/Upasika who has received 
and should be upholding this Precept travels without a companion 
through dangerous places, he/she thereby commits an offense through 
negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by 
such impure behaviour. 
 

“Hiểm nạn chi xứ” 險難之處: Xứ nghĩa là chỗ hay là nơi, chốn. Hiểm nạn chi xứ là 

chỗ thường rất dễ gặp tai nạn nguy hiểm, là nơi chốn không được an toàn; đó là 

chỗ có thể do chiến tranh loạn lạc, giặc giã, trộm cướp đạo tặc nổi lên nên thiếu 

an ninh, chỗ quốc chúa bạo ngược, quan quân vô đạo, hoặc là chỗ tật bệnh đang 

lây nhiễm tràn lan, chỗ có nhiều rắn độc hoặc đầy thú dữ rình rập nên tánh mạng 
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dễ bị đe dọa; chỗ xa cách xóm làng, chốn đồng không mông quạnh, chỗ đèo heo 

hút gió, hoang vu hẻo lánh ít người lui tới, hay chỗ đất hiểm trở, cỏ cây rậm rạp, 

khiến cho đi lại khó khăn; chỗ có nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao; chỗ đang có bão 

lụt hay lửa cháy lan tràn; chỗ có hoàn cảnh bất an, nhân tâm hung dữ, chỗ mà 

con người khi đi vào nơi đó thì rất dễ mất mạng. Ngay cả cho dù ở giữa nơi xóm 

làng hay đô thị, nhưng ở những chỗ ban đêm tối tăm, vắng vẻ ít người qua lại, thì 

cũng xem như là “hiểm nạn chi xứ”, vì ban đêm mà đi một mình vào những nơi 

đó thì rất dễ bị kẻ bất lương tấn công, trấn lột, cướp bóc, bắt cóc hay cưỡng hiếp, 

thậm chí có thể bị giết chết như chơi. Bản dịch cũ gọi những nơi như thế là Ác 

quốc giới.  

 

Tóm lại, đối với những nơi chốn được xem là “hiểm nạn chi xứ” như thế, người đã 

thụ giới Tại gia Bồ-tát thì không được lui tới, đặc biệt là đi vào những nơi đó một 

mình mà không có bạn đồng hành (Vô bạn độc hành 無伴獨行). Nếu cố ý làm trái 

lại, thì kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy.  

  

Trên cuộc đời nầy, đối với tài sản, địa vị, nhà cửa, tiền bạc hay bất cứ vật gì khi 

mất đi, ta đều có thể mua hay tìm lại. Nhưng một khi đã mất thân mạng nầy rồi, 

thì vĩnh viễn con người không còn cách nào để có thể tìm lại được. Bởi vậy, đối 

với mạng sống của mình là thứ vô cùng quý giá, cần phải nên hết sức cẩn trọng, 

giữ gìn mà không thể có một phút lơi lỏng hay xem thường. 

 

Cũng nên biết, tuy sự hiện hữu của một pháp hữu vi, trong đó kể cả mạng sống 

con người, đều phải sinh diệt, đổi dời trải qua (cũng như cùng có mặt) bốn giai 

đoạn: sinh, trụ, dị, diệt. Nhìn dưới một góc cạnh nào đó, 3 giai đoạn đầu: sinh, 

trụ, dị, có thể phải trải qua một thời gian khá dài. Nhưng với cái chết (diệt) thì 

khác. Sự chết chỉ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi. Có được thân người là khó. 

“Nhân thân nan đắc”. Trong rất nhiều bộ kinh luận, như kinh Phạm Võng, kinh 

Pháp Cú, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủy Sám… đức 

Phật đều đã có dạy như vậy; và một khi đã mất thân nầy rồi thì muôn kiếp rất khó  

có thể hồi phục. “Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục ”. Ngài Đại Viên Thiền sư 

đã cảnh giác như thế trong Quy Sơn Cảnh Sách.  

 

Để cho thấy sự hy hữu khi được sanh ra làm người, đức Phật đã đưa ra hình ảnh 

làm thí dụ để mà hình dung. Trong kinh Tạp A Hàm (Rùa mù tìm bọng cây) thấy 

có đoạn ghi rằng: 

Đức Phật bảo các Tỳ-khưu: “Chốn đại địa này biến thành biển cả; bấy giờ có con 
rùa mù sống lâu vô lượng qua trăm ngàn năm nó mới ngóc đầu lên một lần. 
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Trên mặt biển có một cây nổi lênh đênh, khi đông khi tây, vì bị sóng dập gió dồi 
liên tiếp; mà trong thân cây chỉ có một cái lỗ. Thế thì khi rùa mù ngóc đầu lên để 
tìm cây và chui đầu vào lỗ, có dễ gặp không?”. 

Tôn giả A Nan trả lời rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Khó mà gặp được, bởi lẽ rùa thì  
mù, mà biển thì mênh mông, cây lại nổi trôi theo chiều sóng gió đẩy đưa; đông 
tây bốn hướng nào có đậu nơi nào. Cho nên chắc chắn khó mà gặp được”. 

Phật dạy: “Rùa mù, cây trôi tuy khó gặp, nhưng có hy vọng; còn như kẻ phàm 
phu ngu si trôi nổi trong năm thú mà tái sanh được thân người, mới thật là khó 
hơn rùa mù gặp cây bọng gấp mấy. Vậy nên các ngươi ngày nay phải nên tinh 
tiến tìm mọi phương tiện phát khởi tâm học đạo mới được ”. 

Phật lại dạy thêm rằng: “So với chúng sanh nhiều như đại địa, thì loài người chỉ 

như số cát dính trên ngón tay ”. Trộm nghĩ, đây cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì, như 

thống kê nhân số hiện nay trên địa cầu vào khoảng trên 7 tỷ người, nhưng chỉ 

tính riêng số lượng chúng sanh đang có trong ngôi nhà hay trong khu vườn chúng 

ta đang sống, bao gồm chó, mèo, heo, ngựa, trâu bò, gà, vịt, cá tôm, chim muông, 

ong kiến, ruồi muỗi, giun dế, sâu bọ, côn trùng… thì con số chỉ có thể hình dung 

là vô lượng vô biên, chứ không thể nào đo lường, tính đếm cho được. 

 

Đó chính là lý do, đối với thân mạng của mình, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát 

phải nên có nhận thức cho đúng đắn, biết là Phật pháp bảo phải nên coi khinh là 

coi khinh như thế nào, mà khi cần phải bảo trọng, gìn giữ cho cẩn thận, thì giới 

luật bắt phải bảo trọng, giữ gìn như thế nào? Do đó, trước khi muốn đi đến những 

nơi gọi là “hiểm nạn chi xứ”, cho dù là trong trường hợp “Hữu bạn đồng hành” tức 

có bạn cùng đi, hay có nhiều người cùng đi chung đi nữa, cũng cần phải nên suy 

nghĩ, xem xét cho thật cẩn thận, coi thử đem thân vào nơi như thế có đáng hay 

không? Có phải là sự phiêu lưu, mạo hiểm quá không? Có bảo đảm an toàn hay 

không? Có thể cùng nhau giải trừ được khi hiểm nạn xảy ra hay không? Nếu câu 

trả lời là không, thì cho dù là có bạn đồng hành cùng vào nơi ấy đi chăng nữa, 

hành giả Tại gia Bồ-tát ấy vẫn xem là kẻ phạm tội thất ý như thường. 

 

Trộm nghĩ, công ơn cha mẹ ví như trời biển, mang nặng đẻ đau, biết bao hy sinh, 

đổ bao khó nhọc để sinh ra ta, nuôi lớn thành người, ta vẫn chưa làm được gì để 

gọi là báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Đối với công ơn thầy tổ, sư trưởng 

nhiếp hóa, hướng dẫn vun bồi cho ta trên đường học đạo, ta cũng chư làm được 

điều gì để gọi là báo đáp thâm ân Tam Bảo, lợi ích hữu tình. Nếu chỉ vì một phút 

nông cạn thiếu suy nghĩ, bồng bột nhất thời hay vì óc phiêu lưu mạo hiểm, ta đem 
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thân vào nơi “hiểm nạn chi xứ” khiến cho mất mạng. Há chẳng phải là cô phụ công 

ơn cha mẹ, thầy tổ, sư trưởng hay sao?  

 

 

12. ĐỘC TÚC NI TỰ GIỚI ĐỆ THẬP NHỊ: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới 

dĩ, độc túc Ni tự thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh 

hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI HAI, NGỦ ĐÊM MỘT MÌNH TẠI CHÙA NI: Nếu người đã 

thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, lại một mình ngủ đêm tại chùa Ni, người ấy 

phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm 

ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twelfth Minor Precept, The Precept against staying overnight 
unchaperoned in a convent or monastery: If an Upasaka/Upasika who 
has received and should be upholding this Precept stays overnight 
unchaperoned in a convent or monastery, he/she thereby commits an 
offense through negligence. Failure to repent and reform will lead to a 
fall, caused by such impure behaviour. 
 

Chữ “Độc túc” 獨宿, “Độc” là duy chỉ có một mình, riêng biệt, lẻ loi, cô độc, ngoài 

ra không còn có thêm một ai khác nữa; còn chữ “Túc” 宿, ở trên có bộ Miên 宀, 

là mái nhà, có nghĩa là lưu trú, lưu lại, nghỉ lại, ngủ lại ở một nơi nào đó qua đêm; 

“Ni tự” 尼寺 là chùa Ni. 

 

Giới nầy quy định: Không được một mình ngủ lại qua đêm tại chùa Ni, là đối với 

người nam, tức Ưu-bà-tắc đã thọ giới Tại gia Bồ-tát. Còn đối với người nữ, tức Ưu-

bà-di đã thọ giới Tại gia Bồ-tát, thì phải đổi lại: Không được một mình ngủ lại qua 

đêm tại chùa Tăng. 

 

Khinh giới thứ mười hai nầy, mới thoáng đọc qua, dễ tạo thắc mắc: Chùa, hoặc 

các nơi tòng lâm tự viện là nơi thờ tự, đó cũng là đạo tràng để mọi giới Phật tử lui 

tới tu học, làm các công tác Phật sự cho chùa và có thể ngủ lại qua đêm, nhất là 

trong các ngày thọ Bát quan trai giới, hầu hết giới tử đều ngủ lại qua đêm tại chùa, 

để sáng hôm sau dự thời công phu sáng, hô canh tọa thiền trước khi xả giới. Sao 

bây giờ trong giới điều nầy Phật lại cấm hành giả Tại gia Bồ-tát giới ngủ lại qua 

đêm tại chùa? Như vậy có phải là mâu thuẫn không? Đối với người đã thọ giới Tại 

gia Bồ-tát có phải là quá phân biệt và khắc khe lắm hay không? 
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Thật ra, không phải như vậy. Đọc cho cẩn thận sẽ thấy trong giới điều nầy, luật 

không hề cấm cư sĩ Phật tử ngủ lại qua đêm tại chùa, mà chỉ cấm một mình ngủ 

lại qua đêm (độc túc), tức khi đã kết thúc mọi Phật sự, các cư sĩ khác đều ra về 

hết, thì người nam không được chỉ có một mình ở lại, lưu trú qua đêm tại chùa Ni, 

hoặc nếu là người nữ thì không được chỉ có một mình ở lại, ngủ qua đêm tại chùa 

Tăng. Còn nếu có đông người cùng ở lại, thì luật cho phép chứ không hề cấm. 

 

Sở dĩ Phật dạy điều nầy trong giới Tại gia Bồ-tát, bởi vì hành giả Tại gia Bồ-tát còn 

là cư sĩ, tức còn là người đương sống trong vòng thế tục chứ chưa phải là người 

đã xuất gia, tức chưa phát nguyện hành trì đời sống ly dục, xuất thế; trong sinh 

hoạt hàng ngày thường vướng mắc nhiều thói quen, tập nhiễm nhiều phóng túng, 

tham dục. Cho nên khi chỉ có một mình ở chung lẫn lộn với người khác phái như 

vậy, trong tâm ý dễ phát sinh những ý niệm tà vạy không ngay thẳng, dễ khởi lên 

những tư tưởng thiếu trong sáng dẫn đến hành vi bất chánh. Hơn nữa, đối với 

hành giả Bồ-tát giới, chỉ cần móng tâm là phạm. Do đó, để ngăn ngừa sự phạm 

giới mà đức Phật từ bi đã chế định ra giới điều nầy để giúp cho người mới sơ cơ 

học đạo chận đứng những sự phạm lỗi của thân và tâm, tránh tạo ra những 

chướng ngại đáng tiếc, khỏi bị sa ngã trên con đường tu tập của mình. 

 

Thứ đến, một nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng. Do bởi tập 

khí sân hận, ganh ghét, tỵ hiềm, nghi kỵ, mà miệng lưỡi của người thế gian là ưa 

bươi móc, đàm tiếu, phê phán, dị nghị. Chính việc đi lại một cách “quang minh 

chính đại” hoặc sự quan hệ trong sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày một cách trong 

sáng của hành giả Tại gia Bồ-tát như vậy, sẽ tránh được cho người đời khỏi sự 

nghi ngờ, dị nghị mà nói lời dèm pha, đàm tiếu hay vì cơ hiềm mà buông lời xúc 

xiểm đến Tăng già hay chê bai, phỉ báng đến đạo tràng tu học, khiến tạo thêm 

khẩu nghiệp, phải chịu quả báo đau khổ về sau. 

 

Trong sách luật nói về nguồn gốc các giới Đơn đề (Ba-dật-đề) có thuật lại 

nguyên nhân đức Phật chế ra giới không được một mình ngủ qua đêm ở nhà 

người khác phái như thế nầy: Tôn giả A-na-luật một hôm lỡ đường, phải ghé vào 

nhà một dâm nữ xin tá túc qua đêm. Gặp lúc nguy biến, Tôn giả phải vận thần 

thông bay lên hư không để thoát nạn. Trở về tinh xá, Tôn giả thuật lại với đại 

chúng. Đức Thế Tôn nhân đấy mà chế ra giới “không được một mình ngủ lại qua 

đêm ở nhà người khác phái” để bảo vệ danh dự cho Tăng đoàn. 

Từ việc đức Phật chế ra giới cấm không được một mình ngủ qua đêm ở nhà của 

người khác phái trên đây, mà suy ra: Không nên một mình ngồi riêng với người 

khác phái ở nơi vắng vẻ; lúc du hành không được một mình đi riêng một xe với 

người khác phái; không được một mình đi chung một thuyền với người khác phái 
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(trừ khi thuyền lớn có đông người), cũng không được một mình đi chung đường 

với người khác phái (trừ những lúc nguy hiểm)… tất cả những việc như vậy đều 

cần phải nên tránh, để cho người đời khỏi phải nghi ngờ, đàm tiếu, dị nghị nhằm 

giữ uy tín cho bản thân mình, cũng là để giữ uy tín cho tập thể tu học của mình. 

 

Trong luật cũng thuật lại câu chuyện: Có một cô gái là người trong thành Tỳ-xá-

ly (Vaishali - Quảng Nghiêm thành) về làm dâu trong nhà một người ở Xá-vệ 

(Śrāvastī). Ngày nọ, cô gây lộn với mẹ chồng nên bỏ về lại nhà của cha mẹ mình 

trong thành Tỳ-xá-ly, đúng vào lúc Tôn giả A-na-luật (Anurudha) đang trên đường 

đi từ thành Xá-vệ đến Tỳ-xá-ly. Vì đường xa xôi lại vắng vẻ, sợ gặp giặc cướp nguy 

hiểm nên cô gái xin được đi chung. Tôn giả A-na-luật chấp thuận. Đâu dè nửa 

đường, chồng cô ta đuổi theo kịp, trông thấy Tôn giả và cô gái đi chung với nhau, 

tưởng đâu Tôn giả rủ rê vợ mình, nên đánh Tôn giả gần chết. Tôn giả nhẫn thọ, 

ngồi kiết già bên đường nhập “hỏa quang tam muội”. Người chồng thấy vậy mới 

hiểu ra, bèn đến xin sám hối. Tôn giả A-na-luật tha thứ cho người chồng. Khi trở 

về đến tinh xá Kỳ viên, Tôn giả thuật lại mọi chuyện. Nhân đó, mà đức Phật chế 

ra giới “không được một mình đi chung đường với người khác phái”. 

 

 

 

13. VÌ TÀI ĐẢ NHÂN GIỚI ĐỆ THẬP TAM : Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới 

dĩ, vì ư tài mạng đả mạ nô tỳ, đồng bộc, ngoại nhân, thị Ưu-bà-tắc đắc 

thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI BA, VÌ CỦA ĐÁNH NGƯỜI: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, vì tham tiếc tiền của, thân mạng mà đánh đập, chửi mắng tôi 

tớ hoặc người ngoài, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân 

hồi. 

 

The Thirteenth Minor Precept, The Precept against beating people as a 
livelihood or for a wage: If an Upasaka/Upasika who has received and 
should be upholding this Precept beats or verbally abuses slaves, 
servants, errand boys or girls, or other hired help, doing that as a 
livelihood or for a wage, he/she thereby commits an offense through 
negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by 
such impure behaviour. 
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Trong giới điều nầy có câu: “Vì ư tài mạng đả mạ nô tỳ, đồng bộc, ngoại nhân” 為

於財命打罵奴婢僮僕外人. Câu nầy cần xem xét cho kỹ.  

 

- “Tài” 財 là tiền bạc, của cải, tài sản; “Vì tài” là vì lý do tiền bạc của mình bị tiêu 

hao, của cải của mình bị hư hỏng, thất tán hay tài sản của mình bị mất mát 

mà trong lòng nổi lên sự giận dữ. Từ những việc nhỏ như đứa hầu gái lỡ tay 

làm vỡ bộ ấm trà, đứa tớ trai vô ý làm hỏng bức tranh quý… cho đến những 

mất mát lớn hơn như hao tốn tiền của, mất mát tài sản, mà sinh ra nổi giận. 

 

- “Mạng” 命, cũng đọc là “mệnh” tức là thân mạng, sự sống của mình (kể cả sự 

sống của những người thân trong gia đình mình). Ví như khi đi đường, lỡ có 

người nào đó vô ý cọ quẹt đưa đến tai nạn, gây ra thương tích cho thân thể, 

đe dọa đến tánh mạng mình hay người thân của mình. Khi ấy mình nổi sân 

hận.  

 

- “Đả” 打 là đánh đập. Do vì trong tâm khởi lên sự sân hận, mà dùng tay, chân, 

roi, gậy, gạch đá, kềm cặp, gươm đao, súng đạn… để đánh đập, xúc phạm, 

trừng phạt, hành hạ, tra tấn, khiến cho cơ thể nạn nhân bị bầm dập, chảy máu, 

tổn thương, đau đớn; thậm chí có thể dẫn đến mất mạng. 

 

- “Mạ” 罵 là lăng mạ, tức nói ra lời xúc phạm để mắng nhiếc, chửi rủa, xúc xiểm, 

mạ lỵ người khác một cách thô bỉ, độc ác. Thay vì dùng tay chân để đánh đập, 

thì lại dùng lời nặng nề đầy cay đắng, hay lời thô bỉ tục tằn để nguyền rủa, 

chửi mắng, xúc xiểm, mạ lỵ khiến cho con người bị tự ái, tủi nhục, đau đớn; 

sự trừng phạt bằng cách chửi mắng hay nhục mạ đầy cay đắng đó nhiều khi 

có thể gây nên những tổn thương tâm lý còn nguy hiểm hơn là sự hành hạ trên 

cơ thể con người. Hoặc là “đả mạ” tức là cả hai, vừa đánh đập cùng với chửi 

mắng. 

 

- “Nô tỳ” 奴婢: “Nô” 奴 là đứa ở, đứa đầy tớ dùng để sai bảo; “Tỳ” 婢 là đứa hầu 

gái thường là còn trong tuổi vị thành niên, con đòi. Nô tỳ là đứa ở hay đầy tớ 

gái. Ngày xưa, nhà nghèo không nuôi nổi con mình, phải đem bán con cho nhà 

giàu dùng làm đầy tớ sai vặt để được có cơm ăn, khỏi phải chết đói; hoặc nhà 

nghèo không đủ tiền trả nợ, phải gán con về làm nô tỳ cho nhà giàu để trả nợ.  

 

- “Đồng bộc” 僮僕: “Đồng” 僮 là đứa trẻ con, đứa con trai nhỏ; “bộc” 僕 là đầy 

tớ trai. Đồng bộc là thằng nhỏ nuôi làm đầy tớ theo hầu; người xưa thường 
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quen gọi chung đầy tớ là “nô bộc”, để chỉ chung cho những tôi tớ, “kẻ ăn người 

ở” giúp việc trong nhà. 

 

- “Ngoại nhân” 外人: Người bên ngoài, người lạ, không phải là người trong nhà, 

những người không phải là thân thuộc, không có quen biết gì với mình. 

Giới điều nầy quy định rằng: Đối với những hạng người vừa kể, cho dù đó là nô 

tỳ, đồng bộc, đầy tớ, kẻ ăn người ở trong nhà của mình hay đối với những người 

xa lạ ngoài đường, nếu vì tham tiếc tiền bạc bị hao hụt, nóng ruột vì của cải bị hư 

hỏng, thất thoát, đau xót vì tài sản bị tiêu tán, hoặc vì thân thể của mình bị xúc 

phạm, làm cho đau đớn hay mạng sống của mình (hoặc mạng sống người thân 

của mình) bị đe dọa, mà hành giả Tại gia Bồ-tát khởi lên trong tâm sự nóng giận, 

nóng giận với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác, thể hiện bằng 

cách ra tay đánh đập, tra tấn, hành hạ hoặc dùng những lời nói cay đắng độc địa, 

lời thô lỗ, tục tằn, lời nguyền rủa độc địa để chửi mắng, sỉ nhục, lăng mạ. Kẻ ấy 

là Tại gia Bồ-tát giới phạm tội thất ý. 

 

Muốn giữ được khinh giới nầy không phải là điều đơn giản, mà cần có nhận thức 

đúng đắn, mới có thể thực hiện được. 

 

Trước hết, nói về tiền bạc, của cải hay tài sản. Ở đời có hạng người rất coi trọng 

vật chất, của cải, tài sản. Họ tham đắm tiền bạc, họ vướng mắc vào của cải, họ 

coi trọng tài sản nhiều khi còn hơn cả sự an nguy của cha mẹ, vợ con, hay chính 

mạng sống của họ. Họ không nề hà khổ cực, chấp nhận gian khổ, thiếu thốn, 

không kể gì đến sức khoẻ hay bịnh tật, bất chấp mọi hậu quả, miễn là làm sao có 

được thật nhiều tiền, chất chứa cho thật nhiều tài sản, mà không hề nhận thức 

được rằng tiền của, tài sản chỉ là vật ngoại thân, đó chỉ là những thứ phương tiện 

nhất thời, là những thứ không thể giữ được bền chắc, lâu dài. Ngay cả thân thể, 

sự sống nầy rồi có ngày sẽ già cỗi, mai một đi, nội thân đã không giữ được hà 

huống vật ngoại thân thì có lâu bền gì. 

 

Rồi đến thân thể, mạng sống cũng vậy. Có nhiều người mê đắm thân thể của mình 

đến mức điên rồ, hàng ngày họ bỏ hết cả thời gian để o bế, săn sóc cho nhan sắc, 

họ sẵn sàng chi tiêu những món tiền to lớn, họ chấp nhận mọi sự bất tiện hay đau 

đớn, miễn làm cách nào để trau chuốt được dung nhan, nâng cao được sắc đẹp, 

tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe, kéo dài sự sống, họ không từ nan bất cứ phương 

cách nào để tăng cường sinh lực, kéo dài thọ mệnh. Mà không hề có ý thức rằng, 

thân thể hay sinh mệnh nầy chỉ là cái giả tạm do nhân duyên phối hợp mà thành 

chứ không thật có, đó là thứ mong manh chứ chẳng phải là bền chắc kiên cố gì. 



235 
 

Rồi đến một ngày, khi nhân duyên ly tán, sắc đẹp rồi sẽ tàn phai, thân thể rồi sẽ 

bệnh tật, già yếu, mạng sống nầy rồi cũng phải theo định luật vô thường mà biến 

hoại, tan rã. Cần phải có nhận thức như vậy mới không quá tham đắm vào sắc 

đẹp, vướng mắc vào thân thể của mình. 

 

Để nói về điều nầy, phẩm Phương Tiện, kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết và trong các 

kinh luận Đại thừa (phẩm Tựa trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận…) 

đều có nêu lên 10 thí dụ, để nói rõ thân mạng con người là thứ phù du giả tạm, 

yếu đuối mong manh, do nhân duyên phối hợp mà thành chứ bản chất của nó 

không có thực thể nhất định, cũng chẳng phải là thứ vĩnh cửu, thường hằng. Mười 

thí dụ ấy là: 

 

- Như tụ mạc dụ: Thân thể con người ví như đám bụi kết tụ lại với nhau, hễ đụng 

vào là tan rã ngay chứ chẳng bền chắc gì. 

 

- Như bào dụ: Thân người ví như bong bóng nước, còn đó mất đó, chớp mắt liền 

diệt chứ không thể tồn tại lâu dài. 

 

- Như viêm dụ: Sắc thân con người ví như hơi ấm của lửa, do khát ái nồng cháy 

mà sinh ra. 

 

- Như ba tiêu dụ: Thân người ví như thân cây chuối, mềm yếu và dễ hư nát chứ 

chẳng có gì gọi là cứng chắc, kiên cố. 

 

- Như huyễn dụ: Thân người là thứ giả dối, từ điên đảo mà sanh ra chứ không  

có thật, giống như những thứ huyễn hoặc do nhà ảo thuật tạo ra. 

 

- Như mộng dụ: Các pháp tạo ra con người ví như cảnh trong giấc mộng, đều là 

do hư vọng mà thấy chứ không có thật. Khi thức giấc, mọi thứ đều tan biến 

hết, không còn lại gì. 

 

- Như ảnh dụ: Thân người ví như ánh sáng hay cái bóng trong gương, do nghiệp 

duyên biểu hiện mà thành. Thấy có đó mà không nắm bắt được. 

 

- Như hưởng dụ: Thân người ví như tiếng vang trong hang sâu hay khe núi, sự 

hiện hữu chỉ là do sự hòa hợp của nhân duyên mà thành. 

 

- Như phù vân dụ: Thân người ví như đám mây nổi trên bầu trời, có đó rồi mất 

đó, tan diệt chỉ trong giây lát chứ chẳng được lâu bền. 
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- Như điện dụ: Thân và tâm con người ví như làn điện chớp, không lúc nào dừng 

lại ở một chỗ. Sự biến diệt chỉ trong chớp mắt mà thôi. 

 

Tóm lại, hành giả Tại gia Bồ-tát giữ giới không vì tham tiếc tiền của, thân mạng 

mà đánh đập, chửi mắng tôi tớ, nô bộc hoặc người ngoài vì 2 lý do: 

Thứ nhất, là do bởi tâm từ bi và lòng nhân ái; đã là Bồ-tát giới thì phải có lòng 

thương người, phải biết bao dung, tha thứ. Chính vì thế cho nên mới không nỡ 

nhẫn tâm ra tay đánh đập, hành hạ, hay mở miệng nói lời cay đắng, độc địa để 

mắng chửi, mạ lỵ, nguyền rủa người khác. Bởi chính vì có lòng thương xót, thông 

cảm với nỗi khổ của chúng sanh mà ta mới phát tâm thụ trì Bồ-tát giới. Bây giờ, 

nếu đi làm ngược lại, thì còn gì để gọi là hạnh nguyện ban vui cứu khổ của Bồ-tát. 

Làm người, ai cũng ít nhiều đều có lòng tự trọng, ai cũng muốn bảo toàn sự an 

nguy của bản thân mình, không ai muốn bị người khác khinh miệt, mắng nhiếc, 

xúc phạm, nhục mạ hay bị đánh đập, hành hạ, đe dọa đến thân thể, mạng sống. 

Vì vậy, nếu chỉ vì tham tiếc tiền của hay vì thân mạng mà người đã thụ trì Tại gia 

Bồ-tát giới nổi lên trong tâm sự nóng giận, đi đánh đập, hành hung, hay dùng lời 

thô tục chửi mắng, miệt thị, nhục mạ người khác thì còn gì là tư cách của một Bồ-

tát chân chánh.   

Trong sách Luận ngữ có ghi lại lời đức Khổng Tử. Khi được học trò là Tử Cống hỏi: 

“Có một chữ nào có thể dùng làm mẫu mực để trọn đời mình làm theo hay không?” 

Đức Khổng Tử đáp: “Có lẽ là chữ “thứ” chăng? Điều gì mà bản thân mình không 

muốn thì đừng làm cho người khác”. 子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎? 子曰

: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人 (Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung 

thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). 

“Thứ ” 恕 là sự tha thứ hay tấm lòng biết cảm thông, khoan dung, độ lượng. “Thứ” 

còn là sự suy bụng ta ra bụng người, việc gì mà mình không muốn thì đừng bắt 

người khác phải chịu (Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, Trần Văn Chánh, Nguyễn 

Quốc Hưng). 

Từ đó, câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” 己所不欲勿施於人 (Điều gì mà bản thân 

mình không muốn thì đừng làm cho người khác) trở thành câu tuyên ngôn về lòng 

nhân từ trong Nho giáo; đây cũng chính là lòng từ bi trong giáo lý Phật giáo, và là 

điều được xem là cao quý nhất trong luân lý, đạo đức của một con người. Đối với 

người đang thụ trì giới Bồ-tát, chỉ vì thiếu sự phòng hộ, để trong tâm khởi lên sự 

giận dữ, oán thù, đã là việc phá đổ hết các pháp lành khiến mất đi công đức; huống 
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hồ để sự nóng giận đó biến ra thành hành động đánh đập, mắng chửi, mạ lỵ người 

khác. 

Thứ hai, là vì sợ nhân quả. Nên biết rằng, mọi sự hiện hữu trên cõi đời nầy đều do 

nhân duyên. Những người nghèo khó chấp nhận phận tôi đòi, đến làm nô tỳ, đồng 

bộc, làm đầy tớ hầu hạ trong nhà để ta sai khiến hàng ngày cũng là bởi nhân duyên 

oan trái, nợ nần với nhau từ nhiều kiếp trước; những người phải chung đụng, gần 

gũi, là người thương yêu hay kẻ thù nghịch với ta trong cuộc sống hiện tại, hoặc là 

những người có va chạm với ta ở ngoài đường, cũng đều là do từ trước có nhân 

duyên ân oán đối đãi với nhau hết thảy chứ chẳng phải tự nhiên mà tương ngộ, gặp 

gỡ được. Cổ nhân đã nói: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật” 禍福有媒非一日 (Họa 

phúc đều có nguyên nhân duyên cớ từ lâu xa chứ chẳng phải một sớm một chiều). 

Hiểu được như vậy để mà cởi mở lòng ra chứ đừng trói buộc để tạo thêm oan trái 

nợ nần mà làm gì. Thậm chí, bị người vô cớ kiếm chuyện nhục mạ, hủy báng hay 

gây gỗ, ta cũng phải một lòng thực hành nhẫn thọ, chứ không thể dùng lời thô ác 

mắng lại hay đánh trả. Một khi ta khởi tâm sân hận, dùng miệng nói ra lời cay đắng, 

chua cay, độc địa để nguyền rủa, mắng chửi, hoặc là dùng tay chân để đánh đập, 

hành hạ (kể cả khích động hoặc sai bảo người khác làm theo ý mình), hết thảy đều 

là việc bất tịnh, đều là tạo nên nghiệp ác, đều là vi phạm Tam tụ tịnh giới của Bồ-

tát, khiến mất đi công đức và phá đổ sự nghiệp tu trì bấy lâu tạo dựng. Như vậy, 

chính vì sợ nhân quả ân oán đối đãi mà ta nguyện giữ lòng nhân từ, cảm thông, 

bao dung, tha thứ, chứ không tạo thêm nghiệp ác nào nữa khiến cho trước mắt, 

giới thể Tại gia Bồ-tát bị ô uế, lại phải lãnh thọ quả báo đau khổ về sau. 

Trong sách Minh Tâm Bửu Giám, cuốn sách góp nhặt những lời vàng ngọc của bậc 

minh triết, thánh hiền đời xưa như tấm gương báu để soi sáng lòng người, cũng có 

đoạn viết: 

   “Tích thiện phùng thiện 

Tích ác phùng ác 

Tử tế tư lượng 

Thiên địa bất thác 

Nhân hậu ngộ hậu 

Xử xử tương phùng 

Mưu thâm họa thâm 

Oan oan tương báo 

Nhược thời bất báo 

Thời thân vị đáo 

Chủng qua đắc qua 

Chủng đậu đắc đậu 
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Thiên võng khôi khôi 

Sơ nhi bất lậu” 

 

(Chứa việc lành thì gặp điều lành 

Gom việc ác thì gặp điều ác 

Chín chắn suy nghĩ cho cẩn thận 

Trời đất xét định không bao giờ nhầm lẫn 

Người nhân hậu sẽ gặp người nhân hậu 

Dù ở nơi đâu rồi cũng gặp nhau 

Kẻ có mưu sâu thì họa càng sâu 

Oan gia tương báo nhiều đời không dứt 

Nếu mà bây giờ quả chưa báo ứng 

Chẳng qua là thời chưa đến đó thôi 

Trồng dưa ắt thu hoạch dưa 

Gieo đậu gặt hái được đậu 

Lưới trời lồng lộng 

Thưa mà không lọt). 

 

 

 

14.  TÀN THỰC THÍ TỨ CHÚNG GIỚI ĐỆ THẬP TỨ: Nhược Ưu-bà-tắc 

thọ trì giới dĩ, nhược dĩ tàn thực thí ư Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, 

Ưu-bà-di, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

   

GIỚI THỨ MƯỜI BỐN, CÚNG CHO TỨ CHÚNG NHỮNG THỨC ĂN THỪA: 

Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, lại đem những thức ăn thừa dở 

bố thí cho Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người ấy phạm tội 

thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất 

tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi.  

 

The Fourteenth Minor Precept, The Precept against bringing leftover 
food to offer to the Fourfold Assembly: If an Upasaka/Upasika who has 
received and should be upholding this Precept brings leftover food to 
offer to Bhikshus, Bhikshunis, Upasakas and Upasikas, he/she thereby 
commits an offense through negligence. Failure to repent and reform 
will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
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“Tàn thực” 殘食: “Tàn” là những thứ gì đã dùng rồi mà còn thừa lại, còn dư ra hay 

chỗ còn sót lại. Tàn thực là thức ăn sau khi đã ăn xong còn thừa lại, người đời 

thường gọi đó là “cơm thừa canh cặn”. 

 

Thí là bố thí. Đối tượng để bố thí được nói ở đây là Bốn chúng: Tỳ khưu, Tỳ khưu 

ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di. Vì đây là bốn chúng đáng tôn kính, cho nên sự bố thí 

ấy được gọi là cúng dường.  

 

Là người học đạo, ít nhiều nên có hiểu biết. Đối với “tàn thực” là những thức ăn 

sau khi ăn mà còn thừa lại, ta chỉ có thể dùng để bố thí cho chim muông, sâu bọ 

hay dùng làm thức ăn dành cho súc vật. Ngay cả đối với những kẻ hành khất hay 

người nghèo khó, ta cũng không nên dùng những thức ăn còn thừa lại sau khi ăn 

nầy để bố thí cho họ, vì làm như vậy sẽ khiến cho họ cảm thấy hèn mọn tủi thân, 

thêm buồn khổ tội nghiệp; hơn nữa, hành vi đó chứng tỏ ta là người thiếu văn 

minh, lịch sự, thiếu sự tự trọng và lòng tử tế. Trong trường hợp, nếu muốn bố thí 

cho kẻ hành khất hay người nghèo khổ, trước khi ăn ta nên sớt bớt phần thức ăn 

của mình làm hai để mà bố thí, chứ không được bố thí cho họ những thức ăn thừa. 

Còn nếu muốn cúng dường Bốn chúng, đặc biệt là cúng dường cho Tăng già, ta 

phải lựa chọn những thức ăn tinh sạch mà dâng cúng để bày tỏ lòng tôn quý, kính 

trọng. Ngược lại, nếu đem những thức ăn thừa còn lại sau khi ăn để cúng dường 

cho Bốn chúng thì quả thật đây là hành vi thể hiện sự bất kính và thiếu ý thức. Kẻ 

ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy. 

 

 

 

15. SÚC MIÊU LY GIỚI ĐỆ THẬP NGŨ : Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, 

nhược súc miêu ly, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh 

hữu tác. 

 

 GIỚI THỨ MƯỜI LĂM, NUÔI MÈO, CHỒN: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, mà còn nuôi mèo, chồn, người ấy phạm tội thất ý, nếu không 

khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp 

sinh tử luân hồi. 

 

The Fifteenth Minor Precept, The Precept against keeping cats and 
other predatory animals: If an Upasaka/Upasika who has received and 
should be upholding this Precept keeps cats or other predatory 
animals, he/she thereby commits an offense through negligence. 
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Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such impure 
behaviour. 

 

“Súc miêu ly” 蓄貓貍: “Súc” là nuôi, hay nuôi dưỡng, cũng để chỉ chung cho các 

loài súc vật hay gia súc 家畜 thường được nuôi ở trong nhà như: ngựa (lừa), trâu 

(bò) dê, gà, chó, lợn, gọi là Lục súc; “miêu” là con mèo; “ly” là chữ gọi chung cho 

loài chồn, cáo, hồ ly.  

 

Trong khinh giới thứ mười lăm nầy cấm người đã thụ trì giới Tại gia Bồ-tát là không 

được nuôi mèo, chồn. Tại sao vậy? 

 

Bởi vì mèo, chồn là loài động vật ăn thịt sống. Cho dù ta nuôi mèo trong nhà làm 

thú cưng (pet) và tập cho nó ăn cơm, thì bản chất của nó cũng như chồn, cáo, là 

loài ăn thịt và có khả năng săn bắt các loài động vật khác như chim, thỏ, rắn, gà, 

vịt, cóc, nhái, nhất là chuột và cá… để ăn sống. Cho dù là sống trong môi trường 

thiên nhiên hoang dã hay làm vật nuôi trong nhà, được cho ăn uống đầy đủ, thì 

loài mèo, chồn, cáo vẫn không đánh mất bản năng săn mồi mà tạo hóa đã sinh ra 

chúng, đó là dùng móng vuốt sắc bén, bộ răng bén nhọn và cặp mắt có thể nhìn 

thấy trong bóng đêm để săn bắt những loài động vật nhỏ hơn để ăn thịt hoặc để 

tàn hại những loài động vật khác. 

 

Khi nuôi mèo hay chồn cáo, thì hoặc là ta phải mua thịt để nuôi nó, hoặc là tự nó 

săn bắt những động vật khác để ăn. Thậm chí, hàng ngày cho dù ta có cung cấp 

cho nó thức ăn đầy đủ phủ phê, thì bản năng của nó vào ban đêm vẫn là đi săn 

mồi, đuổi bắt các loài động vật khác nhỏ hơn. Do đó, khi nuôi chúng ở trong nhà, 

cho chúng ăn thịt hoặc để cho chúng săn bắt, giết hại các loài động vật khác để 

ăn thịt, con vật nầy ăn sống nuốt tươi con vật kia, như vậy cũng là cách xem như 

ta đã trợ duyên cho sát nghiệp. Những điều đó không những khiến cho lòng từ bi 

của ta bị tổn giảm mà còn khiến cho ta phải liên đới với chúng tạo nên nghiệp sát 

sanh. Đó là lý do mà người đã thụ trì giới Tại gia Bồ-tát thì không được nuôi mèo, 

chồn. 

 

Thêm vào đó, với tánh chất của giới điều nầy, không những chỉ có mèo, chồn, mà 

còn bao gồm cả những loài động vật có bản năng săn bắt và ăn thịt sống khác, 

như trăn, rắn, cọp, beo, sư tử… Đối với những loài động vật nầy, người đã thụ trì 

giới Tại gia Bồ-tát thì không nên nuôi dưỡng chúng. 
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16.  SÚC DƯỠNG SÚC THÚ BẤT TỊNH THÍ GIỚI ĐỆ THẬP LỤC: Nhược 

Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, súc dưỡng tượng, mã, ngưu, dương, đà, lư, nhất 

thiết súc thú, bất tác tịnh thí vị thọ giới giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, 

bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI SÁU, NUÔI DƯỠNG SÚC VẬT: Nếu người đã thọ giới Tại 

gia Bồ-tát rồi, còn nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa hoặc các 

loại súc vật khác, mà không đem tịnh thí cho người chưa thọ giới, người 

ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ 

nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Sixteenth Minor Precept, The Precept against raising domestic or 
wild animals without performing pure giving: If an Upasaka/Upasika 
who has received and should be upholding this Precept raises 
elephants, horses, cattle, sheep or goats, camels, donkeys or mules, or 
any other kind of animal whether domestic or wild, and fails to bestow 
those animals on someone who has not taken this Precept in an act of 
pure giving, he/she thereby commits an offense through negligence. 
Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such impure 
behaviour. 
 

“Súc dưỡng súc thú” 蓄養畜獸 “Súc dưỡng” là nuôi dưỡng; “Súc thú” là các loài 

động vật, gia súc nuôi ở trong nhà. Ở đây nêu lên những con vật để làm thí dụ 

như: voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa. Nhưng cần lưu ý không phải chỉ có chừng đó, 

vì tiếp theo sau còn có thêm chữ “nhất thiết súc thú” 一切畜獸 nghĩa là ngoài 6 

con vật kể trên còn bao gồm tất cả những loài gia súc khác thường được nuôi ở 

trong nhà, như: chim chóc, chó, mèo, gà, vịt, ngỗng, lợn, bò, cừu…  

 

Trong khinh giới thứ mười sáu nầy quy định rằng, người đã thụ giới Tại gia Bồ-tát 

thì không được nuôi dưỡng súc vật trong nhà (kể cả sự nuôi dưỡng mang tính 

cách công nghiệp đại trà), bao gồm tất cả các loài động vật, với mục đích để ăn 

thịt hoặc để buôn bán, đổi chác cho người khác giết thịt, hoặc để thu hoạch những 

sản phẩm từ máu huyết, thân thể của chúng, hoặc là để khai thác sức lao động 

của chúng để mang lại lợi nhuận cho ta. Tất cả các điều vừa kể đều không được 

làm. Còn nếu trước đây đã lỡ nuôi rồi, thì nay phải đem tịnh thí cho người chưa 

thọ giới, chứ không được tiếp tục giữ lại cho mình. Bằng không, kẻ ấy là Tại gia 

Bồ-tát phạm tội thất ý. 
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“Tịnh thí” 淨施, chữ Phạm viết là Vikalpana. “Tịnh” là trong sạch, tinh khiết, không 

vướng bẩn; “thí” là cho, cấp cho, ban cho. Tịnh thí là sự bố thí thanh tịnh, với tâm 

ý thanh tịnh, trong sạch mà bố thí cúng dường, tức bố thí với ý niệm buông bỏ, 

không có tính toán, không có dính mắc, không còn chấp tướng, để diệt trừ lòng 

tham lam bỏn xẻn, ích kỷ tư lợi, nhằm vun bồi thiện căn xuất thế, mong cầu sự 

khai ngộ, giải thoát, thành tựu Phật đạo cho mình và cho tất cả chúng sanh. Trong 

Năng Đoạn Kim Cang Bát nhã ba-la-mật-đa kinh thích, quyển thượng có viết rằng: 

Khi thực hành pháp bố thí, Bồ-tát phải thấu suốt thể của người bố thí (thí giả), 

người nhận của bố thí (thụ giả) và tiền của, vật dụng mang ra bố thí (vật giả) đều 

là không, để phá trừ sự chấp trước. Trụ nơi vô tâm như vậy mà không trụ nơi 

tướng để mà thực hành bố thí, thì gọi là Thí ba la mật tam luân thanh tịnh.  

 

Cũng nói về ý nghĩa của Vô trụ tướng bố thí. Trong kinh Kim Cang, đức Phật đã 

thuyết cho Tôn giả Tu Bồ Đề rằng: “Tu Bồ Ðề! Bồ tát ư pháp, ưng vô sở trụ hành 

ư bố thí. Sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp bố thí. Tu Bồ 

Ðề! Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng. Hà dĩ cố! Nhược Bồ Tát bất trụ 

tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Tu Bồ Ðề! Ư ý vân hà? Ðông phương 

hư không khả tư lượng phủ? Phất dã Thế Tôn! Tu Bồ Ðề! Nam, Tây, Bắc phương, 

tứ duy thượng, hạ hư không khả tư lượng phủ? Phất dã, Thế Tôn! Tu Bồ Ðề! Bồ 

tát vô trụ tướng bố thí, phước đức diệc phục như thị, bất khả tư lượng. Tu Bồ Ðề! 

Bồ tát đản ưng như sở giáo trụ” (Tu Bồ Đề! Bồ-tát theo đúng pháp, nên lấy tâm 

không chỗ trụ mà thực hành bố thí. Nghĩa là chẳng trụ nơi hình sắc mà bố thí, 

chẳng trụ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà bố thí. Tu 

Bồ Đề! Bồ-tát nên thực hành bố thí như vậy đó, không trụ nơi tướng. Vì sao vậy? 

Vì nếu Bồ-tát bố thí với tâm không trụ tướng, thì phước đức ấy chẳng thể suy 

lường. Tu Bồ Đề! Ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có thể suy lường được 

chăng? Bạch đức Thế Tôn, chẳng thể được. Tu Bồ Đề! Hư không ở phương nam, 

phương tây, phương bắc, bốn phương phụ, phương trên, phương dưới có thể suy 

lường được chăng? Bạch đức Thế Tôn, chẳng thể được. Tu Bồ Đề! Bồ-tát bố thí 

với tâm không trụ tướng, phước đức cũng giống như vậy, chẳng thể suy lường. 

Tu Bồ Đề! Khi bố thí, Bồ-tát chỉ nên trụ tâm theo như cách đã chỉ dạy). 

  
Đó là nói về công đức to lớn của sự bố thí với tâm thanh tịnh. Ngược lại với tịnh 

thí là bất tịnh thí (bố thí bất tịnh), không trong sạch, tức bố thí mà có sự so đo, 

tính toán, bố thí với mục đích ban ơn hay để mong cầu sự đền đáp, bố thí để cầu 

danh, cầu lợi, hay bố thí để cầu phước báu ở cõi nhân thiên. Khi bố thí mà trong 

tâm khởi lên ý tưởng như vậy, thuật ngữ gọi là Hữu tướng tam luân (hữu tướng 

là có tướng: đối với tự thân, khi bố thí mình có khởi tâm kiêu mạn hay có ý mong 

cầu; đối với người nhận, khi bố thí thì mình có ý chọn lựa thân sơ, phân biệt thiện 
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ác, thiên vị yêu ghét; còn đối với vật đem ra bố thí thì trong tâm có ý niệm so 

đo, tham lam, hối tiếc). Nói chung, lối bố thí mà còn hẹn kỳ, bố thí để được người 

khác khen ngợi, bố thí mà chọn người, bố thí mà lựa của (chẳng hạn như lựa 

chọn đồ cũ, áo rách, thức ăn thừa để cho người ăn xin), hay ăn cắp, ăn trộm, 

lường công cướp của từ người khác để đem ra bố thí, hoặc bố thí để mong cầu 

sự đền đáp (như một cách đổi chác, đầu tư), bố thí để mong cầu phước báo sang 

giàu… Tất cả những cách bố thí như trên đều được xem là bố thí bất tịnh, bố thí 

hèn hạ. Đấy là cách bố thí mà một hành giả Bồ-tát cần phải nên tránh. 

 

Phẩm Bố thí Ba-la-mật, trong kinh Ưu-bà-tắc giới ghi lại lời Phật dạy rằng: Người 

trí thực hành bố thí không vì báo ân, không cầu sự nghiệp, không vì bảo trợ cho 

người bỏn xẻn tham lam, không vì phước báu ở cõi nhơn thiên, không vì để danh 

tốt vang khắp bốn phương, không vì khiếp sợ cảnh khổ trong ba đường dữ, không 

vì người khác cầu xin, không vì muốn hơn kẻ khác, không vì sợ mất của cũng 

không vì muốn được nhiều của, không vì của ấy là đồ dư thừa không dùng đến, 

không vì tục lệ gia đình, không vì muốn thân cận gần gũi nên bố thí. Người trí 

thực hành bố thí chỉ vì thương xót, chỉ vì muốn cho người khác được an vui, vì 

muốn kẻ khác khởi tâm bố thí, vì đây là cội gốc, là hạnh của bậc Thánh nhơn, vì 

muốn phá tan tất cả phiền não, vì muốn đoạn nhân sinh tử luân hồi trong 3 cõi 

để nhập vào Niết-bàn. 

 

Tóm lại, đối với tất cả các loài gia súc, động vật, người đã phát nguyện thụ trì 

Tại gia Bồ-tát giới thì không nên nuôi dưỡng chúng. Nếu trước đây đã có nuôi 

dưỡng, thì nay sau đã khi thụ giới Bồ-tát, nên đem tịnh thí cho những người chưa 

thọ giới. Bởi vì một khi đã thụ giới Tại gia Bồ-tát rồi mà còn nuôi dưỡng chúng, 

thì sẽ tạo nên những chướng ngại, cản trở cho sự tu tập, hành trì của hành giả, 

lại trái với tinh thần từ bi và vi phạm Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát.  

 

 

 

17. BẤT SÚC TAM Y BÁT TRƯỢNG GIỚI ĐỆ THẬP THẤT: Nhược Ưu-bà-

tắc thọ trì giới dĩ, nhược bất trữ súc tăng già lê y (12), bát, tích trượng, thị 

Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI BẢY, KHÔNG CHỨA PHÁP CỤ CÚNG DƯỜNG: Nếu người 

đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, không tồn trữ sẵn ba y, bình bát, tích trượng 

để cúng dường Tăng chúng, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi 

tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp 

sinh tử luân hồi. 
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The Seventeenth Minor Precept, The Precept against failure to keep in 
reserve three robes, a bowl and a Ringing Staff: If an Upasaka/Upasika 
who has received and should be upholding this Precept fails to keep in 
reserve the samghati and other robes, a bowl, and a ringing staff, 
he/she thereby commits an offense through negligence. Failure to 
repent and reform will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

“Nhược bất trữ súc” 若不儲蓄. “Trữ súc” hai chữ nầy đều có nghĩa là tồn trữ, cất 

chứa hay để dành (với sự ấp ủ, nuôi chí hay định bụng sau nầy sẽ dùng vào việc 

gì đó). “Nhược bất trữ súc” nghĩa là không tích chứa, tồn trữ hay để dành sẵn (vài 

thứ vật dụng) để dùng vào mục đích nào đó. Ở đây, vật nên được tích trữ sẵn 

gồm Tăng già lê y, bình bát, tích trượng. 

 

“Tăng già lê y” 僧伽梨衣 nói chung là áo pháp hay ca sa, tức pháp phục của Tỳ 

khưu, Tỳ khưu ni mặc mỗi khi hóa duyên, thăng tòa thuyết pháp, vào xóm làng… 

 

“Bát” 缽, Phạm là pàtra, Pàli là patta, dịch âm là Ba-đa-la, Bát-đa-la, Bát-hòa-la, 

cũng gọi là Bát vu, nói tắt là Bát, là một pháp khí trong 18 vật tùy thân của Tỳ-

khưu Bồ-tát dùng để khất thực. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, tội khinh cấu thứ 

37 có liệt kê 18 vật dụng thường dùng của Bồ-tát được luật cho phép mang theo 

bên mình như vật tùy thân khi du hành giáo hóa: 1. Nhành dương, dùng thay 

cho bàn chải răng; 2. Tháo đậu (nước tro) dùng thay cho xà phòng bây giờ; 3. 

Ba y; 4. Bình hay chai dùng đựng nước để uống; 5. Bát, dùng để khất thực; 6. 

Tọa cụ (Phạm: Nisĩdana, Hán âm dịch là Ni-sư-đàn) dùng khi nằm hoặc ngồi để 

ngăn ngừa trùng, kiến và tránh làm dơ bẩn y áo, đồ dùng; 7. Tích trượng; 8. 

Hộp lư hương, dùng để cúng Phật; 9. Đãy, dùng lọc nước trước khi uống; 10. 

Khăn tay; 11. Dao con, dùng cạo tóc; 12. Hỏa toại (đá lửa, dùng thay diêm quẹt 

bây giờ); 13. Nhíp, dùng để nhổ gai, nhổ râu; 14. Giường dây; 15. Kinh; 16. 

Luật; 17. Tượng phật; 18. Tượng Bồ-tát. 

 

Công dụng của Bát là dùng để nhận thức ăn do chư thiên và loài người dâng cúng 

mỗi khi hóa duyên, khất thực, nên thường được gọi là Thực khí (tức vật dụng dùng 

để đựng thức ăn).  

 

Bát được chia ra nhiều loại: thượng, trung, hạ, với dung lượng nhiều, ít khác nhau, 

nên còn được gọi là “Ứng lượng khí” 應量器 nghĩa là món đồ dùng mà từ nguyên 

liệu chế tạo ra nó, màu sắc, cho đến dung lượng chứa đựng đều đúng như pháp 
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đã quy định, nên gọi tắt là “Ứng khí” 應器. Chúng ta đọc thấy chữ “ứng khí” nầy 

ở phần “Thị giả tống thực” trong sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, hoặc đã từng 

hai tay bưng bát đưa lên trán niệm thầm mỗi lần tham dự nghi thức cúng quá 

đường trong ngày thọ Bát quan trai giới: “Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng 

sanh, thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng ”. “Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng 

phấn tra” (Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh, thành tựu pháp khí, nhận 

sự cúng dường của trời và người). 

 

Về nguyên liệu để chế tạo bát, đọc trong sách thấy có ghi rằng, bát của đức Như 

Lai được làm bằng đá và chỉ có Phật mới được dùng. Còn bát của chư Tỳ khưu, 

nếu được làm bằng sắt thì gọi là Thiết bát; làm bằng đất thì gọi là Nê bát, Thổ bát 

hay Ngõa bát; bát làm bằng gỗ thường không được dùng vì đây là loại bát của 

ngoại đạo, không được chế định trong giới luật của Phật. Đọc trong kinh Bát Đại 

Nhân Giác (kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân), ở điều thứ 7, thấy có chữ 

“ngõa bát” nầy: “Đệ thất giác tri: Ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm 

thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh 

bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết” (Điều thứ bảy, nên giác ngộ rằng: 

Năm thứ dục lạc là nguồn gốc của mọi lỗi lầm, họa hoạn. Vậy cho nên tuy vẫn còn 

là người đang sống trong vòng thế tục, nhưng đừng nên đắm nhiễm những dục 

lạc của thế gian. Phải thường nên nhớ nghĩ đến ba y một bát, nuôi dưỡng chí 

nguyện xuất trần, giữ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao vời, mở lòng từ bi với tất 

cả muôn loài). Chữ “ngõa” để chỉ cho đồ vật được làm bằng đất nung. “Ngõa bát 

pháp khí” tức nói đến pháp khí là cái bát được làm bằng đất nung, dùng để đựng 

thức ăn khi đi khất thực.  

 

Ngoài ra còn có thêm vài vật dụng cần thiết cho bát, như trong kinh có viết, khi 

đặt bình bát dưới đất, thường bị nghiên đổ. Thấy thế, Phật mới bảo: Tỳ khưu có 

thể dùng đồng, sắt, ngói, đá, cây, cỏ làm thành cái chân đế đặt bát cho khỏi đổ. 

Do đó mà bát có thêm cái giá, gọi là “Bát chi”. Đức Phật lại dạy: Tỳ khưu khi đi 

đường không cần phải ôm bát. Từ đó, khi du hóa các vị Tỳ khưu dùng y để bọc 

bát, nhưng thường bị rớt bể. Do đó Phật mới cho phép làm một cái túi dùng để 

đựng bát khi đi đường. Cái túi nầy được gọi là “Bát nang”. Mỗi khi khất thực thì 

để ló cái bát ra; khi đã khất thực đủ thì phủ cái bát lại. 

 

Nói về mục đích và giá trị của y bát, thấy sách có viết bài tán: 

 

“Nhất bát thiên gia phạn 

Cô thân vạn lý du 
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Dục cùng sanh tử lộ 

Khất hóa độ xuân thu” 

 

(Một bát đựng cơm ngàn nhà 

 Cô thân đi muôn dặm xa 

 Vì muốn dứt đường sống chết 

 Xin ăn cho tháng ngày qua) 

 

“Tích trượng” 錫杖, chữ Phạm là Khakkhara, Hán dịch âm là Khiết-khí-la hay Khích-

khí-la, dịch ý là Thanh trượng, Đức trượng, Trí trượng, Minh trượng, Kim trượng, 

gọi tắt là Trượng. Trượng chia làm 3 phần: Tích, là đầu trượng có gắn các vòng 

nhỏ bằng kim loại (chữ “tích” 錫 là thiếc hay đồng) khi rung, phát ra tiếng kêu 

“leng keng” vì thế mà được gọi là Thanh trượng; phần giữa, là thanh gỗ dài để 

chống, và phần cuối cán gỗ, gọi là “đối”, thường được bịt bằng kim loại để giữ cho 

tích trượng khỏi hư hỏng. Đây là một trong 18 vật tùy thân, cũng được xem là một 

pháp khí mà luật cho phép một vị Bồ-tát Tỳ khưu được mang theo khi đi đường 

vân du giáo hóa. Công dụng của tích trượng để chống cho khỏi té ngã vì tuổi già, 

sức yếu; hay để xua đuổi rắn rít, cảnh giác độc trùng ác thú, hay để dọa chó hoặc 

là để báo hiệu, mỗi khi vào thôn xóm hóa duyên, khất thực thì rung tích trượng 

phát ra thành tiếng để người trong nhà hay biết, hoặc để thăm dò chỗ nông cạn 

khi phải lội qua chỗ nước sâu (gọi là Thám thủy). 

 

Trong khinh giới thứ mười bảy nầy, Phật dạy rằng: Người đã thụ trì Tại gia Bồ-tát 

giới, thì phải nên sắm sẵn các thứ vật dụng, đồ dùng, chẳng hạn như pháp phục, 

y áo (ca-sa), bình bát, tích trượng… Các pháp khí nầy cần phải nên tích trữ trong 

nhà, để mỗi khi có dịp gặp gỡ hay gần gũi những người xuất gia, thì có sẵn sàng 

để mang ra cúng dường Tăng già. Nếu mà không thực hành đúng theo như thế, 

thì kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý. 

 

Một điều cũng cần nên biết, là đối với các vật dụng, đồ dùng kể trên, tuy rằng 

Phật có khuyên dạy người cư sĩ cần phải nên tích trữ sẵn trong nhà, để mỗi khi 

gặp dịp thuận tiện thì mang ra dâng cúng. Nhưng vì đây là những pháp khí chỉ 

dành riêng cho người xuất gia đã thụ giới Cụ túc mới được dùng đến. Cho nên cư 

sĩ Bồ-tát không được phép tự ý cạo trọc đầu rồi lấy y áo cà-sa của Tỳ khưu đắp 

vào người để nhìn giống như người xuất gia, hoặc mang các pháp khí dành riêng 

cho Tăng già như tích trượng, bình bát ra mà sử dụng, hoặc là ôm bình bát để đi 

khất thực, nhận của cúng dường từ thập phương tín thí. Những việc lạm dụng như 
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thế đều xem là phi pháp, thuật ngữ gọi là Tặc đạo trụ, Tặc tâm nhập đạo, hay gọi 

tắt là Tặc trụ. 

 

 

18.  TÁC ĐIỀN BẤT CẦU TỊNH THỦY LỤC CHỦNG XỨ GIỚI ĐỆ THẬP 

BÁT: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhược vì thân mạng tu điền tác giả, 

bất cầu tịnh thủy cập lục chúng xứ , thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi 

đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ MƯỜI TÁM, KHÔNG CHỌN CHỖ NƯỚC SẠCH, ĐẤT CAO RÁO ĐỂ 

TRỒNG TRỌT: Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, vì nhu cầu cần 

phải làm nghề canh tác để sinh sống, mà không tìm nơi có nước sạch và 

chỗ đất cao ráo, rộng rãi để trồng trọt cày cấy, người ấy phạm tội thất ý, 

nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, 

đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Eighteenth Minor Precept, the Precept against failure to look for 
pure water to irrigate land crops: If an Upasaka/Upasika who has 
received and should be upholding this Precept needs to engage in 
agricultural work as a means to earn livelihood, but fails to look for 
pure water to irrigate the crops, he/she thereby commits an offense 
through negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, 
caused by such impure behaviour. 
 

“Bất cầu tịnh thủy” 不求淨水 Chữ “Cầu” là tìm kiếm, tìm tòi, mong cầu. “Bất cầu” 

là không chịu tìm kiếm. “Tịnh thủy” nói ở đây là nước sạch, tức chỗ nước không 

có quá nhiều tôm cá, côn trùng, ruồi muỗi, giun dế, rắn rít, sâu bọ… mà với mắt 

thường ta có thể trông thấy chúng đang sinh sống trong đó. Thông thường, ở 

những nơi có nước trong trẻo sạch sẽ, thì có rất ít tôm cá, côn trùng, sâu bọ, ruồi 

muỗi sinh sống. 

 

“Lục chúng xứ ” 陸種處: “Lục” là gò đất cao ráo hay chỗ đất rộng rãi, bằng phẳng. 

Như chữ Lục địa hay Đại lục (continent) là chỗ đất liền rộng lớn nằm nhô lên khỏi 

mặt nước biển trên bề mặt địa cầu; “Chúng” 種 (cũng đọc là “chủng”) là hạt giống, 

hoặc là cày cấy (hoa màu, ruộng lúa), gieo, trồng, (như “chúng thụ” là trồng cây, 

“chúng hoa” là trồng hoa, “chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, thiên võng 

khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (gieo hạt dưa thì gặt hái được quả dưa, gieo giống đậu 

thì thu hoạch được củ đậu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt); “Xứ” 處 là 
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chỗ, nơi, chốn nào đó. “Lục chúng xứ” là chỗ đất cao ráo, rộng rãi, bằng phẳng, 

là nơi đất tốt, thuận lợi để mà trồng trọt, cày cấy.  

 

Tóm lại, trong giới điều nầy, đức Phật khuyên dạy người đã phát nguyện thụ trì 

Tại gia Bồ-tát giới, nếu vì nhu cầu của sự sinh sống cho mình hay cho gia đình mà 

phải làm nghề trồng trọt, cày cấy, thì cần phải tìm kiếm nơi có nước sạch và chọn 

chỗ đất cao ráo, bằng phẳng để canh tác, để khỏi phải làm tổn hại đến các loài 

sinh vật đang sinh sống trong đó hầu tránh bớt sự sát sanh khiến cho lòng từ bi 

bị tổn giảm và khỏi phải mang ác nghiệp phải trả sau nầy. 

 

 

19. THỊ DỊ PHÁN MẠI ĐẨU XỨNG BẤT BÌNH GIỚI ĐỆ THẬP CỬU: 

Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, vì ư thân mạng. Nhược tác thị dị đẩu 

xưng mại vật, nhất thuyết giá dĩ bất đắc tiền khước, xả tiện thú quý đẩu 

xưng lương vật, nhâm tiền bình dụng như kỳ bất bình ưng ngữ linh bình, 

nhược bất như thị, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh 

hữu tác. 

 

 GIỚI THỨ MƯỜI CHÍN, MUA BÁN KHÔNG CHÂN CHÁNH: Nếu người đã 

thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, vì sự nuôi sống thân mạng phải làm nghề buôn 

bán, lúc bán hàng, một khi đã đồng ý giá cả rồi, không được lật lọng đem 

bán cho kẻ trả giá cao hơn; lúc mua bán, nếu thấy người cân lường gian 

lận, nên chỉ rõ lỗi để họ sửa đổi. Nếu không như vậy, người ấy phạm tội 

thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất 

tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Nineteenth Minor Precept, the Precept against trading or doing 
business using altered weights and measures, and failure to honor 
prior agreements: If an Upasaka/Upasika who has received and should 
be upholding this Precept engages in business transactions as a means 
to earn a livelihood, using weights and measures in the sale of 
merchandise, then once a price has been agreed upon, he/she must not 
retract it and demand a higher price. Any weighing and measuring 
should be done fairly and in full view, and if they are not, the 
differences should be stated and adjustments made. Otherwise, he/she 
thereby commits an offense through negligence. Failure to repent and 
reform will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Câu “Thị dị phán mại đẩu xứng bất bình” 市易販賣斗秤不平 Chữ “Thị” là mua bán; 

“dị”: coi nhẹ, xem thường; “phán mại”: mua rẻ bán đắt; “đẩu”: trội hơn, cao hơn; 
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“xứng”: cân, đo; “bất”: không; “bình”: công bình, ngang nhau, bằng nhau, không 

thiên lệch bên nào. 

 

Trong giới khinh nầy, đức Phật khuyên dạy rằng: Một khi đã phát nguyện thụ trì 

Tại gia Bồ-tát giới rồi, nếu phải làm nghề kinh doanh, buôn bán để nuôi sống thân 

mạng hay gia đình, thì phải nên giữ chữ tín; trong buôn bán phải giữ cho được sự 

chân chánh và lòng lương thiện, phải “thuận mua vừa bán”, không được mua rẻ 

bán đắt; lúc “cân, đong, đo, đếm” không được thiên lệch hay gian dối, mà cần 

phải giữ cho công bằng, ngay thẳng và thật thà. Không những vậy, khi thấy có 

người buôn gian bán lận hay có hành vi bất chính, thì nên đem lòng từ bi thương 

xót mà có lời chỉ bảo, khuyên răn, chỉ cho họ thấy cái hại của việc làm gian dối do 

lòng tham lam, ích kỷ hôm nay, sẽ tạo nên ác nghiệp, đưa đến quả báo phải trả 

sau nầy, để họ biết phục thiện mà tránh đi, không còn tiếp tục làm như vậy nữa. 

Ngược lại, nếu trong sự kinh doanh, buôn bán, bản thân mình có ý xem thường, 

mà không giữ sự chân chánh, lương thiện, ngay thẳng, thật thà, lại mua gian bán 

lận, cân đong đo đếm khuất tất thiếu minh bạch rõ ràng, lại không công bình mà 

có ý thiên lệch. Lúc buôn bán, khi thấy có người dùng thủ đoạn trí trá, hay có 

hành vi gian lận, bất chính, lại không đem lòng thương xót để chỉ bày, khuyên bảo 

hay tìm cách ngăn chận, cứ để cho họ tiếp tục làm những việc gian dối bất chính, 

để mỗi ngày mỗi lún sâu vào đường tà, mỗi ngày mỗi tạo thêm nhiều tội ác. Thì 

kẻ đó là Tại gia Bồ-tát giới phạm tội thất ý vậy. 

 

Những điều vừa được giải thích trên đây mới chỉ là nói trong bối cảnh của ngày 

xưa, chỉ mang tính chất cá thể, riêng lẻ, trong phạm vi hạn hẹp, với giá trị nhỏ bé 

như bán vài món vật dụng tầm thường và rẻ tiền, như lít dầu, ký đường, thước 

vải… trong một sạp bán hàng chạp phô nào đó bên đường; hay bán vài bó rau, 

trái bí, con gà, miếng thịt, vài ang lúa, dăm ba lon gạo, vài ký khoai, mớ trái cây… 

trong một ngôi chợ nhỏ bé nghèo nàn ở một vùng thôn quê nào đó. Khi mới đọc 

qua giới điều nầy, thấy cũng đơn giản và dễ hiểu chứ không quá phức tạp; việc 

thực hiện cũng tương đối dễ dàng, chứ không phải là quá khó đến nỗi không thể 

nào thực hiện. Nhưng nghĩ cho kỹ thì không phải như thế. Kỳ thực, giới điều nầy 

có tánh cách hết sức rộng lớn và nội dung phức tạp vô cùng. Sự thực hiện cũng 

chẳng phải là điều đơn giản, dễ dàng. Nếu không có sự chú tâm cẩn thận để ý 

nghiên cứu, nhất là không có ý chí tu tập, quyết tâm thực hiện thì rất dễ vi phạm. 

 

Khi nói đến kinh doanh, buôn bán, đổi chác, thì ai cũng hiểu là lợi nhuận được 

sinh ra từ sự chênh lệch giữa giá tiền khi mua vào (hay đầu tư vào để chế tạo ra 

sản phẩm) và giá tiền thu được khi bán ra. Số tiền chênh lệch đó gọi là lợi nhuận 

hay tiền lời. Thông thường, con người với bản chất tham lam ích kỷ, trong việc 
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kinh doanh buôn bán, ai cũng muốn thu hoạch được nhiều lợi nhuận nên dễ đánh 

mất lương tâm, bất chấp thủ đoạn, không hề nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, 

miễn sao cho đầy túi tham, miễn sao cho mình càng ngày càng giàu là được.  

 

Trong thế giới ngày nay, khoa học tiến bộ vượt bậc, nền công nghiệp bùng nổ, kỹ 

nghệ sản xuất theo dây chuyền phát triển không ngừng. Sự mua bán lương thực, 

trao đổi hàng hóa hay sản xuất máy móc sản phẩm, không còn trong phạm vi nhỏ 

hẹp, cá thể mà liên quan kết nối với nhau. Về nông nghiệp và chăn nuôi thì phát 

triển thành những “liên hiệp nông trại” rộng lớn mênh mông vô tận; về sản xuất 

và phân phối thì đi từ thủ công nghiệp, tiểu thương nhỏ bé phát triển thành những 

công ty sản xuất hàng hóa, phân phối sản phẩm trên thị trường đa quốc, những 

hãng xưởng chế tạo máy móc, xe cộ, máy bay, tàu thuyền bao la vĩ đại xuất hiện 

ngày càng nhiều, những tập đoàn thương mại hay đại tập đoàn rộng lớn mang 

tầm vóc quốc gia hay toàn cầu với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ dollar cũng 

không phải là ít. Cũng chính vì thế mà sự dối trá, gian lận, trộm cắp, tráo trở, 

những thủ đoạn ma mảnh tinh vi, quỷ quyệt, bá đạo nhằm mục đích mang lại lợi 

nhuận lớn lao và mau chóng, cũng phát triển theo, phổ biến hơn và rộng lớn hơn, 

có tính cách sâu sắc, thâm độc, tàn nhẫn, bất lương và nguy hiểm hơn, tạo nên 

những tác hại vô cùng to lớn và lâu dài cho con người không thể nào phục hồi 

được, qua những việc làm như sản xuất thực phẩm có chứa chất độc hoặc thuốc 

men thiếu phẩm chất, rút ruột công trình, khai thác sức lao động của tù nhân hoặc 

bóc lộc sức lao động của trẻ em và công nhân ở những quốc gia nghèo đói chậm 

tiến, ăn cắp sở hữu trí tuệ, đánh cắp bản quyền, đầu cơ tích trữ, bán phá giá, sản 

xuất sản phẫm không đúng tiêu chuẩn, làm hàng giả, hành nhái, quảng cáo dối 

trá nhập nhèm ma mị theo kiểu “treo đầu heo, bán thịt chó” để đánh lừa người 

tiêu thụ, đốt rừng, xả nước thải công nghiệp gây ô nhiễm đại dương, sông ngòi, 

sản xuất và buôn bán chất độc, chất phóng xạ hay vũ khí nguyên tử, khai thác 

thiên nhiên một cách vô trách nhiệm, tàn hại môi trường… 

 

 Là cư sĩ Phật tử, vẫn còn đang sống chung trong cộng đồng xã hội, vì nhu cầu 

nuôi sống bản thân và gia đình, việc phải tham gia vào guồng máy kinh doanh 

buôn bán là điều hết sức bình thường. Nhưng cần nên nhớ đến điều người xưa đã 

nói: “Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật giàu sau mới bền”. Hơn nữa, đã 

là người được học đạo và ít nhiều hiểu đạo, có niềm tin sâu vào tội phước, biết sợ 

nhân quả báo ứng, hơn nữa là người đã phát tâm Bồ-đề, thụ trì giới Tại gia Bồ-

tát, thì sự quan hệ trong công việc kinh doanh, làm ăn buôn bán, từ những vật 

nhỏ mọn tầm thường cho đến những dịch vụ trao đổi có giá trị to lớn, lúc nào cũng 

cần phải được đặt trên nền tảng của sự chân chánh và lương thiện, tri túc và thiểu 

dục, mà không đặt trên lòng tham lam, ích kỷ “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ 
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túi”. Đã là hành giả Bồ-tát giới thì không thể vì tham cái lợi trước mắt mà quên đi 

cái hại lâu dài. Trong cuộc mưu sinh hàng ngày, Tại gia Bồ-tát luôn nghĩ đến Chánh 

nghiệp (chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành) và Chánh mạng (tức chọn cho 

bản thân và gia đình mình một nghề nghiệp để nuôi sống thân mạng một cách 

chân chánh và lương thiện, đúng với chánh pháp), để được sống trong sự “an bần 

lạc đạo”. Làm được như thế tức là sống đúng với tinh thần Bồ-tát nguyện và Bồ-

tát hành của hành giả Tại gia Bồ-tát chân chánh vậy. 

 

 

20. PHI THỜI PHI XỨ HÀNH DỤC GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP: Nhược Ưu-bà-

tắc thọ trì giới dĩ, nhược ư phi xứ, phi thời hành dục, thị Ưu-bà-tắc đắc 

thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI, HÀNH DÂM KHÔNG PHẢI CHỖ, CHẲNG ĐÚNG LÚC: 

Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, lại hành dâm không phải chỗ, 

cũng chẳng đúng lúc, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân 

hồi. 

 

The Twentieth Minor Precept, the Precept against engaging in conjugal 
relations at the wrong time or place: If an Upasaka/Upasika who has 
received and should be upholding this Precept engages in conjugal 
relations at the wrong place or wrong time, he/she thereby commits an 
offense through negligence. Failure to repent and reform will lead to a 
fall, caused by such impure behaviour. 
 

Trong câu “Phi thời phi xứ hành dục” 非時非處行欲 Hành dục nghĩa là thực hiện 

tình dục, thực hành sự dâm dục, thực hiện sự quan hệ tính dục, thực hiện những 

hành vi có tính cách dâm dục. Còn như thế nào là phi thời, phi xứ? 

 

 “Phi thời” 非時 là trái thời, không phải thời, chẳng hợp thời, không đúng lúc. Như 

chuyện chưa đến lúc cần nói, lại đi nói; việc chưa đến lúc nên làm, thì lại làm; 

chưa đến lúc phải ngưng, thì lại ngưng; lúc cần phải gấp, cần đi thật mau cho kịp, 

thì lại đi chậm; ngược lại, lúc cần đi chậm rãi thong thả, thì lại vội vã chạy mau; 

lúc đến giờ đại chúng thọ trai, thì không ăn, lúc xế chiều đã quá giờ luật quy định 

cho phép ăn, thì lại bày ra chuyện nấu nướng, ăn uống; lúc mọi người làm việc thì 

mình lại nằm ngủ, lúc mọi người đang ngủ, thì mình lục đục làm việc; lúc cần tiến, 

thì lại lùi; lúc cần lùi thì lại tiến… Nói chung, những việc làm như vậy đều là sự trái 

ngược, không hợp thời, không đúng lúc, cho nên gọi là phi thời. Thí dụ như trong 
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ngày thọ Bát quan trai giới, giới pháp có quy định rằng giới tử chỉ được phép ăn 

một lần vào giờ ngọ. Trong các loại giới như giới Sa di, Sa di ni, Chánh học nữ 

(Thức xoa ma na), giới Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, cũng đều có quy định như vậy. Giới 

điều nầy trong bản chữ Hán ghi là “Bất quá thời thực”, “Ly thực phi thời thực” 

(không được ăn sau giờ mà luật đã quy định) hay “Bất quá trung thực” (quá giờ 

ngọ thì không được ăn); nói tắt là Phi thời thực. Đây là học xứ mà người thụ giới 

Bát Quan Trai phải thực hành. Nếu vi phạm tức vi phạm học xứ, cho nên mới gọi 

là “Phi thời thực học xứ ”.  

Như thế nào là “hành dục phi thời”? Hành dục phi thời là thực hiện sự quan hệ 

tình dục không đúng lúc, không hợp thời, như lúc đang bị bệnh, lúc có kinh nguyệt, 

lúc đang cho con bú, lúc đang mang thai hay lúc vừa mới sinh con, mà hành dâm; 

hoặc là đang trong thời gian cư tang mà hành dâm (Cư tang là đang còn trong 

thời gian để tang cha, mẹ, chứ chưa mãn tang), hoặc là trong các ngày trai, các 

ngày vía Phật và chư Bồ Tát, các ngày bố tát, tụng giới mà hành dâm... đều được 

xem là hành dục phi thời. 

“Phi xứ” 非處: “Xứ” nghĩa là nơi, chốn, chỗ. Phi xứ là không hợp chỗ, không đúng 

nơi, không phải chốn. Như chỗ không nên nói, mà nói; chỗ không nên làm, mà 

làm; chỗ không nên ăn, mà ăn; chỗ không nên đến, mà đến… hoặc là, chỗ cần 

nên thể hiện sự tôn nghiêm, thì lại nô giỡn nhố nhăng; chỗ cần nên giữ yên lặng, 

thì lại cười nói ồn ào… Nói chung, những việc như vậy đều là việc làm trái ngược, 

không phải chỗ, chẳng đúng nơi, không phải chốn, nên gọi là phi xứ. 

 

Như thế nào là “hành dục phi xứ ”? Hành dục phi xứ là thực hiện hành vi dâm dục, 

thực hành sự quan hệ tính dục không đúng nơi. Chẳng hạn như khi đang ở trong 

đất già lam, đình, chùa, miếu, tháp, hay những chốn thờ phượng tôn nghiêm, hoặc 

trước kinh, sách, ảnh, tượng, hay ở nơi công cộng, hoặc nơi có đông người qua 

lại, hay đang ở giữa đường, hoặc là trong rừng sâu hay ở nơi đồng trống mà hành 

dâm. Hoặc là trừ nam căn và nữ căn, còn lại tất cả những chỗ khác trên cơ thể 

như ở miệng, hậu môn, bắp vế hay bàn tay (để thủ dâm), đều không phải chỗ để 

hành dâm mà lại làm chuyện dâm dục, cũng đều xem là hành dục phi xứ cả. 

Như đã có giải thích trong phần Trọng giới thứ tư. Bởi vì còn là người đương sống 

tại gia, phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, chưa thể thực hành triệt để pháp ly 

dục xuất thế, cho nên đức Phật từ bi chế ra giới cho phép người thọ giới Tại gia 

Bồ-tát được chánh dâm, nhưng không được tà dâm. Thêm vào đó, sự kết hợp 

thành vợ chồng giữa người nam và người nữ khi đã trưởng thành, sau khi đã được 

cha mẹ chấp thuận, hợp với đạo lý, không trái tự nhiên, lại đúng với quy định của 

pháp luật. Bởi đây là yếu tố để thành tựu nền tảng gia đình, sinh đẻ con cái, duy 
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trì giống nòi, xây dựng xã hội, nên được xem là việc chánh đáng. Nhưng đối với 

người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới, cho dù được Phật cho phép hành 

dục, nhưng cũng phải nên chừng mực, tiết chế và biết tàm quý, mà không được 

buông lung, phóng túng, hoang dâm vô độ, trong đó bao gồm cả điều răn cấm là 

không được hành dục phi thời, phi xứ. Nếu cố tình vi phạm điều nầy, xem như vi 

phạm học xứ của Bồ-tát. Kẻ ấy xem là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy. 

 

 

21. THƯƠNG CỔ BẤT DU QUAN THUẾ GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT: Nhược 

Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, thương cổ phán mại, bất du quan thuế, đạo khí 

khứ giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI MỐT, BUÔN BÁN TRỐN THUẾ: Nếu người đã thọ giới Tại 

gia Bồ-tát rồi, làm nghề buôn bán mà không chịu nộp thuế hoặc khai thuế gian 

lận, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là 

kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-first Minor Precept, the Precept against failure to pay official 
taxes when doing business: If an Upasaka/Upasika who has received and 
should be upholding this Precept does not pay the official taxes when 
engaged in trade or commerce, as when buying or selling, but instead 
defaults on or evades them, he/she thereby commits an offense through 
negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such 
impure behaviour. 
 

Trong khinh giới 21 nầy có mấy chữ khó hiểu: 

  

“Thương cổ phán mại” 商估販賣 là người làm nghề buôn bán theo nghĩa hẹp. Nhưng 

theo nghĩa rộng, tất cả những sự kinh doanh, giao dịch, trao đổi, buôn bán để tạo ra lợi 

nhuận hay thu được tiền lời, đều là “thương cổ phán mại” cả. 

 

“Bất du quan thuế” 不輸官稅 không chịu đóng thuế. Chữ “du” 輸 nghĩa là nộp cho, đưa 

cho, biếu cho; “quan thuế” là viên chức nhà nước hay cơ quan chính phủ có trách nhiệm 

thu thuế. “Bất du quan thuế” là không chịu nộp thuế, tức trốn thuế, chỉ cho việc có thu 

nhập, có lợi tức nhưng không chịu đóng thuế cho chính phủ. 

 

“Thuế” 稅 là khoảng tiền được nhà cầm quyền trưng thu trên lợi tức hoặc trên thu nhập 

của người dân để chi dùng vào việc tổ chức, điều hành đất nước, mang lại phúc lợi cho 



254 
 

xã hội. Tất cả nhà cầm quyền của các quốc gia, đều có lập ra cơ quan thuế vụ để phụ 

trách việc thu thuế. Nhờ vào tiền thuế thu được, ngoài chi phí dùng để vận hành nguồn 

máy hành chánh và các cơ quan công quyền điều hành đất nước, số tiền nầy chính là 

ngân sách của quốc gia, dùng để chi tiêu vào việc đào tạo, huấn luyện nhân tài, nghiên 

cứu khoa học kỹ thuật, y tế… cũng như để  kiến tạo, xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu 

cống, đường sá, trường học, bệnh viện, chợ búa… hầu mang lại tiện ích cho dân chúng, 

đồng thời trang bị cho bộ máy cảnh sát để duy trì an ninh, trật tự xã hội và sức mạnh 

cho quân đội để làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, đất nước. Ngoại trừ trẻ em trong tuổi 

vị thành niên và người già yếu, tật nguyền không còn sức lao động, không có thu nhập 

lợi tức. Còn lại, tất cả mọi công dân trong xã hội đều có bổn phận và trách nhiệm phải 

khai thuế lợi tức, phải tuân hành nghĩa vụ đóng thuế hàng năm cho chính phủ. Nếu không 

làm đúng như vậy, thì công dân đó xem như là người vi phạm pháp luật quốc gia.  

 

“Đạo khí khứ giả” 盜棄去者 Chữ “Đạo” 盜 là ăn trộm, ăn cắp; “khí” 棄 là quên, bỏ quên; 

“khứ” 去 là bỏ, đã qua; “giả” 者 là người. “Đạo khí khứ giả” là người đến lúc phải khai 

thuế thì lại quên, bỏ qua hay không thi hành nghĩa vụ nộp thuế cho chính phủ, hoặc là 

cố tình khai thuế gian lận để thủ lợi. Hành vi đó được xem như một hình thức ăn cắp, ăn 

trộm, nên mới có chữ “đạo”. 

 

Nói đến việc trốn thuế hoặc khai thuế gian lận để ngầm thủ lợi thì có trăm mưu ngàn kế, 

muôn hình vạn trạng, đủ hết mọi mánh khoé, với thủ đoạn tinh vi để luồn lách tránh né, 

không thể nào kể ra cho hết được. Từ những việc tầm thường mang giá trị nhỏ bé, trong 

phạm vi hạn hẹp cá nhân hay buôn bán lẻ có tánh cách tiểu thương, cho đến việc dùng 

mọi mưu mô để trốn thuế, khai thuế gian lận nhằm thủ lợi của các hợp tác xã, xí nghiệp, 

công ty chế biến, đại công ty sản xuất công nghiệp, tập đoàn; kể cả việc dùng thủ đoạn 

tẩu tán tiền bạc hay chuyển tài sản ra nước ngoài để tránh né việc đóng thuế, khiến cho 

việc thu thuế của chính phủ thất thoát hàng tỷ dollars mỗi năm. Đây rõ ràng và đích thực 

là hành động ăn trộm, ăn cắp, chứ còn gì nữa. 

  

Phải kể ra đầy đủ như vậy, để thấy rằng việc trốn thuế hay gian lận trong việc đóng thuế 

có thể xem là việc hết sức bình thường và cực kỳ phổ biến trong xã hội hiện nay. Bởi lẽ, 

sự dối trá, gian xảo hay trộm cắp đều bắt đầu từ lòng tham, cho nên ngày nào mà con 

người chưa dứt bỏ được lòng tham lam, ích kỷ và sự ham muốn làm giàu, cho dù biết rõ 

rằng cách làm giàu đó là bất chánh, thì ngày ấy sự trốn thuế hay gian lận trong việc nộp 

thuế cho chính phủ vẫn còn tồn tại. Nhưng đó là việc của người thế tục với tâm thế và 

nhận thức của người thế gian.  
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Ở đây, trong khinh giới thứ hai mươi mốt nầy là lời dạy của đức Phật có ý khuyên răn đối 

với người học đạo, hơn nữa người ấy lại là hành giả Tại gia Bồ-tát giới. Cho dù là làm bất 

cứ nghề nghiệp nào hay việc gì có tính cách kinh doanh, buôn bán, sản xuất hay trao đổi, 

cũng đều phải thi hành bổn phận và trách nhiệm công dân là phải đóng thuế cho chính 

phủ, phải trung thực trong nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế một cách nghiêm chỉnh và đầy 

đủ cho nhà cầm quyền. Nếu không làm đúng theo như vậy mà cố ý trốn tránh nộp thuế 

hay cố tình gian lận trong viêc khai thuế; tuy giới nầy chỉ là khinh giới, nhưng một khi vi 

phạm, trước hết người ấy đã vi phạm trọng giới thứ 2: trộm cắp, và kế đến là vi phạm 

trọng giới thứ 3: dối trá; ngoài ra, còn vi phạm vào khinh giới thứ 22: phạm luật nước. 

Kẻ ấy xem là Tại gia Bồ-tát giới ô uế, tự đánh mất tư cách Bồ-tát giới chân thật. Nếu kẻ 

ấy không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là lý do một khi đã phát nguyện thụ trì Tại 

gia Bồ-tát giới rồi, trong việc làm ăn buôn bán, đối với việc nộp thuế, khai thuế, hành giả 

phải nên hết sức thận trọng giữ gìn, chứ đừng vì thấy cái lợi nhỏ nhoi nhất thời trước 

mắt hôm nay, mà quên mất cái họa to lớn và lâu dài về sau.  

 

 

22. PHẠM QUỐC CHẾ GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới 

dĩ, nhược phạm quốc chế , thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất 

tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI HAI, PHẠM LUẬT NƯỚC: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, lại vi phạm luật pháp của quốc gia, người ấy phạm tội thất ý, nếu 

không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo 

nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-second Minor Precept, the Precept against breaking federal and 
civil laws: If an Upasaka/Upasika who has received and should be upholding 
this Precept violates federal or civil laws, he/she thereby commits an offense 
through negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by 
such impure behaviour. 
 

“Quốc chế” 國 制 ”Quốc” là quốc gia, đất nước. Muốn hình thành một quốc gia hay đất 

nước, cần phải có đầy đủ 3 yếu tố: Lãnh thổ, dân chúng và chính quyền. “Chế” là những 

chế độ, chuẩn mực, luật lệ, phép tắc đã được quy định mà mọi người phải tuân thủ. Quốc 

chế hay ngày nay được gọi là pháp luật của quốc gia, nói chung là những quy định, luật 

lệ, khuôn khổ, phép tắc được nhà cầm quyền ban bố để điều hành đất nước, mang lại 

công ích cho dân chúng. Đây là những quy định chung mà mọi công dân đều có bổn 

phận và trách nhiệm phải tuân thủ. Quốc chế hay pháp luật rất cần thiết nhằm duy trì an 
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ninh, trật tự và bảo đảm sự an toàn cho xã hội. Nếu không có pháp luật hay pháp luật 

không được tôn trọng thì xã hội sẽ đi đến tình trạng hỗn loạn, bất an. 

 

Người xưa đã nói: “Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy” 国有国法 家有家規 (Quốc gia 

có luật lệ, quy định của quốc gia, gia đình có khuôn khổ, phép tắc của gia đình). Cổ nhân 

cũng đã dạy rằng: “Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” 入江隨曲入家隨俗 (Vào sông 

nào phải nương theo khúc sông đó cong hay thẳng, nông hay sâu mà đi; vào nhà nào 

thì phải tuân theo tập quán, thói quen, nền nếp của nhà đó mà ở). Nói chung, sống trong 

một đất nước, mọi công dân đều phải triệt để tuân thủ theo pháp luật của đất nước. Nếu 

không, đất nước đó sẽ phát sinh bất an, hỗn loạn; vào nhà nào thì phải giữ theo phép 

nhà, nếu không giữ quy củ, phép tắc, tôn ty trật tự thì nhà đó cũng sinh ra xáo trộn, hỗn 

loạn. Tóm lại, từ trong phạm vi gia đình cho đến quốc gia, xã hội, tội ác và sự hỗn loạn 

đều bắt nguồn từ nguyên nhân coi thường quy củ, phép tắc và không tôn trọng, thực thi 

pháp luật. 

 

Pháp luật tối cao của một quốc gia là hiến pháp của quốc gia đó. Hiến pháp là nền tảng 

của pháp luật để điều hành quốc gia. Hiến pháp phải mang tính chất nhân đạo và công 

chính để phục vụ con người và đất nước. Mọi thứ pháp luật, phép tắc của quốc gia đều 

dựa trên tinh thần của Hiến pháp mà ban bố cho tất cả công dân thi hành. Pháp luật 

đó, trước hết phải được đặt trên nền tảng nhân bản, phải tôn trọng nhân phẩm và 

nhân quyền, là những luật lệ lập ra nhằm mục đích bảo vệ sự sống, bảo vệ cho sự công 

chính và lương thiện, để mang lại phúc lợi và sự tiện ích cho dân chúng, mang lại công 

lý, hòa bình cho xã hội và sự an lạc cho cả muôn loài. Đó phải là những điều chân 

chánh, thuận với đạo lý, hợp với lẽ phải, và nhất là không thể đi ngược với những 

nguyên tắc căn bản đã được ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được 

cả thế giới công nhận. Pháp luật đó được đặt ra nhằm ngăn chận con người vi phạm tội 

ác, khuyến hóa con người làm các điều lành, thấy người phạm pháp chỉ đem giáo hóa 

chứ không đoạt mạng. Mọi công dân không những có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, 

mà còn có trách nhiệm phải bảo vệ pháp luật, phải đòi hỏi luật pháp được thực thi một 

cách minh bạch, công bình và ngay thẳng, mà không phân biệt thành phần hay thiên vị 

bất cứ ai. Chính vì lẽ nầy mà ngày xưa, ngay trong chế độ quân chủ phong kiến đã có 

khái niệm “Pháp bất vị thân” 法不为亲 (Pháp luật không thiên vị một ai, cứ hễ phạm tội 

thì đều bị nghiêm trị như nhau). Ngày nay, khái niệm nầy trở thành nguyên tắc pháp 

quyền để điều hành xã hội. Đó chính là yếu tố tất yếu và khách quan của pháp luật, 

mang tính cách phổ quát, được ứng dụng chung cho toàn thể nhân loại văn minh trên 

thế giới. Hiến pháp của một quốc gia không thể mang tính chất độc quyền chân lý, chỉ 

để phục vụ riêng cho một thành phần, bảo vệ quyền lợi của một nhóm người; pháp luật 

quốc gia cũng không thể là thứ pháp luật một chiều, phi nhân bạo ngược do hôn quân 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%A5%E6%B1%9F%E9%9A%A8%E6%9B%B2
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bạo chúa, cường quyền vô đạo lập ra, mang tính cách “mạnh được yếu thua”, hay đặt 

trên sức mạnh của đồng tiền “nén bạc đâm toạt tờ giấy”, hoặc là thứ pháp luật của kẻ 

mạnh áp đặt trên kẻ yếu thế, mang tính kỳ thị, áp dụng riêng cho từng thành phần, để 

khống chế, khủng bố, trấn áp, nhằm duy trì quyền lực mà nắm giữ sự độc quyền cai trị.  

Bổn phận, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước, trước tiên và trên hết là 

phải biết tôn trọng pháp luật, huống hồ là hành giả Tại gia Bồ-tát giới, lại càng phải tôn 

trọng pháp luật, càng cần phải thực thi pháp luật một cách đúng đắn và nghiêm chỉnh. 

Nhưng đối với thứ luật pháp vô nhân, vô đạo như đã nói trên đây, thì trách vụ của hành 

giả Bồ-tát là phải lên án, phải cực lực phản kháng. Nếu không lên tiếng mà lại im lặng 

cúi đầu thụ động trước cái ác, giữ sự hiền lành ngây dại vâng phục như những con cừu, 

“an phận thủ thường” để được yên thân, thì không khác gì ta là kẻ đồng lõa; nếu không 

chịu suy nghĩ, không biết phân biệt giữa sự thiện và cái ác, không biết việc nào là thuận 

ích hữu tình để hỗ trợ xiển dương, việc gì là bạo tàn nghịch tổn để tìm cách bài trừ ngăn 

chận, thì chẳng khác nào tiếp tay dung túng để sự ác lên ngôi. Lịch sử loài người đã 

chứng minh: “Cái ác tồn tại không do bởi sức mạnh của nó, mà chính vì sự yên lặng chấp 

nhận của những con cừu”. Nếu đã là như thế thì còn gì lý tưởng “Phụng sự chúng sanh 

là cúng dường chư Phật”, còn gì để gọi là Tam tụ tịnh giới của Bồ-tát. Nên biết, phụng 

sự đất nước, phục vụ dân tộc, cũng là một cách bố thí, cúng dường. 

 

 

 

23. ĐẮC TÂN THỰC BẤT TIÊN CÚNG TAM BẢO GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP TAM: 

Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhược đắc tân cốc, quả, lỏa, thái, như, bất tiên 

phụng hiến(13) cúng dường Tam Bảo tiên tự thọ giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý 

tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI BA, ĐƯỢC THỨC ĂN MỚI KHÔNG DÂNG CÚNG TAM BẢO 

TRƯỚC KHI DÙNG: Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, lúc gặt hái được 

lúa mới, hoặc thu hoạch trái cây, rau cải đầu mùa, mà không dâng cúng Tam 

Bảo, lại tự mình dùng trước, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-third Minor Precept, the Precept against failure to offer new food 
to the Triple Jewel: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept obtains newly acquired grains, fruit of trees or vines, 
roots or other vegetables and does not offer them first to the Triple Jewel, 
but instead first takes them for himself/herself, he/she thereby commits an 
offense through negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, 
caused by such impure behaviour. 
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Trong khinh giới trên đây, có các chữ: “Nhược đắc tân cốc” 若得新榖 nghĩa là, nếu như 

gặt hái được thóc lúa mới; Chữ “cốc” là để chỉ chung cho lúa gạo, lương thực, hoa màu, 

như chữ “ngũ cốc” 五穀 là 5 thứ lương thực, gồm: “đạo, thử, tắc, mạch, thục” 稻黍稷麥

菽 lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa mạch và đậu; Chữ “Thực” 食 là để chỉ chung cho thực 

phẩm, thức ăn. Chữ “tân thực” 新食 nói ở đây chỉ cho thực phẩm mới được gặt hái, thu 

hoạch. Còn chữ “Tân cốc” 新榖 là thóc lúa mới; “quả, lỏa ” 果蓏 nói chung là các thứ 

trái cây; “thái, như ” 菜茹 là những thứ rau cỏ có thể dùng để ăn; “bất tiên phụng hiến 

cúng dường tam bảo” 不先奉獻 供養三寶 trước không phụng hiến cúng dường Tam 

Bảo; “tiên tự thọ giả ” 先自受者 lại tự mình dùng trước. 

 
Ví như đứa con sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có nền nếp, biết tôn ti 
trật tự, tôn trọng lễ nghĩa, hiếu kính cha mẹ. Một khi gặt hái trong mùa lúa mới, hoặc 
khi thu hoạch được cây trái, rau củ đầu mùa trong vườn, thì trước tiên thường mang 
đến phụng hiến cha mẹ nếu cha mẹ còn sống, hoặc dâng lên bàn thờ để cúng dường 
nếu cha mẹ đã qua đời để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn, rồi sau đó mới mang ra thụ dụng 
hoặc đem đi buôn bán, đổi chác. Hoặc nếu không phải là người đang làm nghề nông, 
trong vườn nhà cũng chẳng có trồng cây trái, rau củ gì để gọi là gặt hái, thu hoạch, thì 
mỗi khi có quà cáp hay món ngon vật lạ, nếu là đứa con có hiếu nghĩa và giữ được lòng 
tôn kính, đều biết đem phụng hiến hay dâng cúng cha mẹ trước khi dùng. Hay việc nhỏ 
hơn, trong mỗi bữa cơm hàng ngày, trước khi ăn đứa con có hiếu và biết lễ phép đều 
chờ cha mẹ ngồi vào bàn, sau đó kính mời cha mẹ dùng bữa rồi mình mới ăn. Trộm 
nghĩ, đây là điều rất đỗi bình thường trong một gia đình gia giáo, giữ được khuôn phép, 
nề nếp, quy củ. Trong một gia đình như thế, những đứa con luôn thể hiện sự kính 
trọng và biết ơn đối với cha mẹ của mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày. 
 
Đối với con người bình thường trong một gia đình được giáo dục chu đáo, giữ được 
khuôn phép, nền nếp đã là như thế. Thì với một cư sĩ Phật tử, hơn nữa là người đã 
phát tâm Bồ-đề, nguyện thụ trì Bồ-tát giới, để thể hiện tấm lòng tôn kính và biết ơn đối 
với Tam Bảo, cũng phải thực hành giống y như vậy chứ đâu có gì khác. 
 
Người đệ tử của Phật cúng dường Tam Bảo, trước hết là để phụng sự, hộ trì Tam Bảo, 
khiến cho Thế gian trụ trì Tam Bảo được cửu trụ (久住 còn đấy lâu dài), để mang lại lợi 

ích cho hữu tình. Mỗi khi dâng hiến vật thực để cúng dường Tam Bảo với tất cả tấm 
lòng thành kính và biết ơn, bất luận vật dâng cúng là nhiều hay ít, không phân biệt 
thức dâng cúng là cao lương mỹ vị hay đơn sơ đạm bạc, điều trước tiên là ta cảm nhận 
được sự gần gũi, thân cận đối với Tam Bảo; trong cõi lòng ta cảm thấy thanh tịnh, nhẹ 
nhàng, an lạc vì có niềm tin rằng, gieo trồng công đức phước điền hôm nay sẽ được 
hưởng phước báu trong ngày mai. Nếu cứ giữ mãi được sự thân cận và thường xuyên 
cúng dường Tam Bảo với lòng tôn kính và chí thành như vậy, không những ta sẽ từ bỏ 
được những thói hư tật xấu, dần dần xa lìa các pháp cấu nhiễm bất tịnh, mà còn hưởng 
được sự gia trì của Tam Bảo, để từ đó trưởng dưỡng Tam Bảo nơi chính tự tâm của 
mình ngày càng thêm lớn. 
 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A8%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%BD
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Khác với người ngoại đạo, thường giết súc vật hiến tế thần linh để cầu xin sự che chở, 
dâng cúng vật thực lên quỷ thần để mong cầu được phước báu sang giàu. Sự phụng 
hiến, cúng dường vật thực, thức ăn dâng lên Tam Bảo đối với hành giả Tại gia Bồ-tát 
giới cốt là ở tấm lòng chân thành, trước là phương tiện để tỏ bày sự tôn kính, biết ơn 
đối với Tam Bảo đã nhiếp hóa, cứu độ, dẫn dắt, soi sáng cho ta bước đi trong cuộc đời 
nầy; sau, chính nhờ ở sự thân cận đối với Thế gian trú trì Tam Bảo đó mà ta thể nhận 
được Tam Bảo nơi tự tâm, chuyển hóa được tâm niệm, trở về với tánh giác, trở về với 
sự chân chánh và thanh tịnh nơi chính tự tâm của mình. Tuyệt nhiên, sự phụng hiến, 
cúng dường Tam Bảo ở đây không phải là hình thức để mua chuộc hay hối lộ đối với 
Tam Bảo nhằm mục đích cầu xin được sự che chở, may mắn, sung sướng, hay để được 
ban phát sự phú quý danh vọng, sang giàu. 
 

 

 

24. TĂNG BẤT THÍNH THUYẾT PHÁP TRIẾP TỰ TÁC GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP TỨ: 

Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, Tăng nhược bất thính thuyết pháp(14), tán 

thán(15), triếp tự tác giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh 

hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI BỐN, TĂNG KHÔNG CHO THUYẾT PHÁP MÀ VẪN CỨ LÀM: 

Nếu người đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, Tăng già không cho phép thuyết pháp, 

cũng không khen ngợi, mà vẫn cứ làm, người ấy phạm tội thất ý, nếu không 

khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh 

tử luân hồi. 

 

The Twenty-fourth Minor Precept, the Precept against abruptly proceeding to 
speak Dharma on our own without the Sangha’s permission: If an 
Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this Precept 
abruptly proceeds to speak Dharma or words of praise on his/her own 
without the Sangha’s permission, he/ she thereby commits an offense 
though negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by 
such impure behaviour. 
 

Trong giới nầy có câu: “Tăng nhược bất thính thuyết pháp, tán thán, triếp tự tác giả” 僧

若不聽說法,讚歎。輒自作者 

 

Chữ “thính” 聽 là thuận theo, nghe theo, phục tùng theo, hay tiếp thụ ý kiến của ta đưa 

ra. “Bất thính” 不聽 là (người nào đó) không nghe theo hay không chấp thuận đề nghị 

của ta, không tiếp thụ ý kiến hay thỉnh cầu do ta đưa ra; “thuyết pháp” 說法 là đem ý 

nghĩa trong giáo lý, kinh luận giảng giải cho người khác nghe; “tán thán” 讚歎 là tán 

dương, khen ngợi; “triếp” 輒 là quyết đoán, chuyên quyền, phàm việc gì cứ theo ý của 
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mình mà làm, chứ không nghe theo sự khuyến cáo, khuyên bảo hay can ngăn của 

người khác, đều gọi là “triếp”; “tự tác” 自作 là cứ làm, cứ tiến hành. 

 
Trong khinh giới thứ 24 nầy quy định rõ rằng, một khi Tăng già không chấp thuận cho 
phép thuyết pháp, cũng không hề có ý tán dương, khen ngợi hay khuyến khích, mà 
hành giả Tại gia Bồ-tát lại tự chuyên quyền, cứ tiến hành làm theo ý muốn của mình. 
Kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý. 
 
Trong thực tế, sự phát tâm Bồ-đề không phải chỉ dành riêng cho Bồ-tát xuất gia. Do 
đó, việc thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh không phải chỉ là trách nhiệm dành riêng 
cho Tăng già hay bổn phận đó chỉ dành riêng cho hàng xuất gia Bồ-tát. Khi đọc tụng 
kinh văn trong các thời công phu, bái sám đều thấy có nói như vậy. Như trong bài 
“phát nguyện văn” ở mỗi thời công phu, hành giả đã có đọc lời phát nguyện rằng: 
 

“Khể thủ tam giới tôn 
Quy mạng thập phương Phật 
Ngã kim phát hoằng nguyện 
Trì tụng ….. 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ 
Nhược hữu kiến, văn giả 
Tất phát Bồ-đề tâm 
Tận thử nhất báo thân 
Đồng sanh Cực lạc quốc”. 

 
 

(Cúi đầu đảnh lễ bậc Tối Tôn trong Tam giới 

Quây về nương tựa chư Phật trong mười phương 

Nay con xin phát nguyện 

Trì tụng… 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu có người thấy nghe 

Đều phát lòng Bồ-đề 

Khi dứt báo thân nầy 

Đồng sanh về Cực lạc). 

 
Hay trong thời Công phu sáng, trước khi tụng thần chú Lăng Nghiêm, có đoạn kệ tụng: 
 

“Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân. 
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                                      Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng 
Tương thử thân tâm phụng trần sát 
Thị tắc danh vi báo Phật ân. 
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhất chúng sanh vị thành Phật 
Chung bất ư thử thủ nê hoàn. 
Đại hùng đại lực đại từ bi 
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc 
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng. 
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong 
Thước ca la tâm vô động chuyển”. 
 
(Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật 
Pháp “Thủ Lăng Nghiêm” là lớn nhất, vì thế gian hiếm có. 
Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp 
Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn chứng được Pháp 
thân. 
Nguyện nay đắc quả thành Bảo vương, 
Trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. 
Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi 
Thế mới gọi là đền ơn chư Phật. 
Cúi xin đức Thế Tôn chứng minh cho con, 
Trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước. 
Nếu có một chúng sanh chưa thành Phật 
Quyết không nơi đó tự mình chứng Niết Bàn. 
Ðức Phật là đấng đại hùng đại lực đại từ bi 
Cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc vi tế cho con. 
Khiến con mau đến Vô Thượng Giác 
Mười phương thế giới ngồi cõi đạo tràng. 
Hư không kia còn có thể tiêu mất, 
Bổn tâm kiên cố không hề lay động). 

 
Trong thời công phu chiều hay kinh văn Hồng Danh Bảo Sám cũng có đoạn: “Ngã 
kim phát tâm, bất vị tự cầu Thanh Văn Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ tát; 
duy y tối thượng thừa, phát Bồ đề tâm: nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất 
thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề”. 
 
Rồi đến phần kinh văn phát nguyện trước khi hồi hướng, cũng có đoạn: 
 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
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Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
 
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ 
Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn 
Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học 
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành”. 

 
Tụng kinh Kim Cang, thấy có đoạn đức Phật nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: “Tu-bồ-đề! Dĩ 
yếu ngôn chi, thị kinh hữu bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức. Như 
Lai vị phát Đại thừa giả thuyết, vị phát Tối thượng thừa giả thuyết. Nhược hữu nhân 
năng thọ trì độc tụng, quảng vị nhân thuyết, Như Lai tất tri thị nhân, tất kiến thị nhân 
giai đắc thành tựu bất khả lượng, bất khả xứng, vô hữu biên, bất khả tư nghị công đức. 
Như thị nhân đẳng tắc vi hà đảm Như Lai A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề ” (Tu-bồ-
đề! Nói tóm lại một lời quan trọng nhất: Kinh nầy có vô lượng vô biên công đức, chẳng 
thể suy lường. Như Lai vì người phát tâm Đại thừa mà thuyết dạy, vì người phát tâm 
Tối thượng thừa mà thuyết dạy. Nếu có người thường hay thọ trì, đọc tụng, rộng vì 
người khác mà thuyết giảng, Như Lai tất sẽ thấy biết những người ấy đều được thành 
tựu công đức vô lượng vô biên chẳng thể suy lường. Những người như vậy có thể đảm 
đương gánh vác đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của Như Lai). Kinh Kim Cang – 
Bản dịch và chú giải của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Minh Hiển hiệu 
đính. 
  
Trong đoạn kinh văn vừa được trích dẫn trên đây, đức Phật đã có dạy rõ ràng: Những 
người thường hay thọ trì, đọc tụng, rộng vì người khác mà thuyết giảng kinh Kim Cang, 
Phật bảo những người như vậy đều có thể đảm đương, gánh vác đạo Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác của Phật, mà không hề phân chia trách nhiệm Tăng già hay cư sĩ, 
cũng không phân biệt người đó là Bồ-tát xuất gia hay Bồ-tát Tại gia. 

Đọc trong sách Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn cũng thấy ngài Đại sư Thật Hiền viết rằng: 
“Niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, văn Phật đạo trường 
viễn, bất sanh thối khiếp, quán chúng sanh nan độ, bất sanh yếm quyện, như đăng vạn 
nhẫn chi sơn, tất cùng kỳ đảnh, như thướng cửu tằng chi tháp, tất tháo kỳ điên. Như 
thị phát tâm, danh chi vi chân”. 

“Hữu tội bất sám, hữu quá bất trừ, nội trược ngoại thanh, thủy cần chung đãi, tuy hữu 
hảo tâm, đa vị danh lợi chi sở giáp tạp, tuy hữu thiện pháp, phục vi tội nghiệp chi sở 
nhiễm ô. Như thị phát tâm, danh chi vi ngụy. Chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương 
tận, Bồ đề đạo thành, ngã nguyện phương thành. Như thị phát tâm, danh chi vi đại. 
Quán tam giới như lao ngục, thị sanh tử như oán gia, đãn kỳ tự độ, bất dục độ nhân, 
như thị phát tâm, danh chi vi tiểu”. 

(Niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh, nghe con đường thành 
Phật lâu xa cũng không sanh tâm thối chí khiếp sợ, thấy chúng sanh khó độ mà không 
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chán nản mệt mỏi, như leo núi cao vạn trượng cũng quyết trèo lên tận đỉnh, như lên 
tháp lớn chín tầng cũng cố lên đến tột nóc. Phát tâm như vậy gọi là chân).  

(Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong trược ngoài thanh, trước siêng năng 
sau lười biếng, dù có tâm tốt phần lớn cũng bị danh lợi xen lẫn, dù tu thiện pháp phần 
nhiều cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm. Phát tâm như vậy gọi là ngụy. Chúng sanh độ 
hết nguyện ta mới hết, đạo Bồ đề thành nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là 
đại. Xét xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như oan gia, chỉ mong tự độ, không 
muốn độ người. Phát tâm như vậy gọi là tiểu). 

Đọc qua phần trích dẫn trên đây, chỉ ngay nơi câu đầu: “Niệm niệm thượng cầu 
Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh” 念念上求佛道，心心下化眾生 (Mỗi niệm 

thường nhớ nghĩ trên mong cầu Phật đạo, trong lòng luôn dặn lòng dưới hóa độ chúng 
sanh). Câu nầy thường được viết cho ngắn thành “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 

sanh”, hay viết tắt là “Thượng cầu hạ hóa”. Chữ “Hóa” nói ở đây là giáo hóa 教化, cũng 

gọi là Nhiếp hóa, hay nói cho đủ là “Nhiếp thụ giáo hóa”, nghĩa là đem lòng từ bi thu 
nhận, thuyết pháp, dạy dỗ, hướng dẫn, soi sáng, khuyến tấn, giáo hóa, khích lệ, để 
thay đổi con người từ xấu thành tốt, từ ác thành thiện, ngõ hầu mang lại lợi ích cho 
chúng sanh. Như thế mới biết rõ rằng sứ mệnh truyền bá giáo lý, thuyết pháp giáo hóa 
chúng sanh chẳng phải là việc chỉ dành riêng cho Tăng già hay Bồ-tát xuất gia.  

Đọc trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại 
Bảo Tích (q. 109) hay kinh Thắng Man mới biết, ngay từ thời đức Phật còn đương tại 
thế, các vị thánh giả cư sĩ như Trưởng giả Duy Ma Cật, Trưởng giả Hiền Hộ (Phạm: 
Bhadra-pàla, dịch âm là Bạt-đà-bà-la Bồ-tát, Hiền Hộ Bồ-tát, vị Bồ-tát Tại gia đứng đầu 
trong nhóm 16 vị Tại gia Bồ-tát đến nghe Phật thuyết pháp, giảng Ma-ha Bát-nhã Ba-
la-mật kinh, Vô lượng thọ kinh, Quán Di Lặc Thượng-sanh Đâu-suất Thiên kinh, Diệu 
Pháp Liên Hoa kinh…), hay Thắng Man phu nhân trong kinh Thắng Man; kể cả hàng cư 

sĩ cũng được đức Phật thọ ký cho thành Phật, như trong kinh Soạn Tập Bách Duyên 撰

集百緣經 (Avadna-cataka) ghi lại “100 truyện tích nhân duyên” nằm trong Phương 

Quảng bộ, Phật thuyết về nhân duyên tiền kiếp và hậu kiếp của chư đệ tử, trong đó có 
thuật lại việc đức Phật thọ ký cho ông Trưởng giả Cấp Cô Độc trong ba A-tăng-kỳ kiếp 
về sau sẽ tu thành Phật hiệu là Abhayaprada (Cấp Cho Sự An Ổn). Kinh nầy được cư sĩ 
Chi Khiêm người nước Ngô dịch từ Phạm ra Hán vào thời Tam quốc (220-280), cư sĩ 
Đoàn Trung Còn dịch ra tiếng Việt.  

Rồi tiếp theo sau đó, khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, thì có các vị Tại gia Bồ-tát 
lỗi lạc như Lương Võ Đế (464-549), vị vua được người đương thời tôn xưng là Bồ-tát 
Hoàng Đế, hay cư sĩ Bàng Long Uẩn (470-808), và còn rất nhiều những vị khác nữa… 
Họ đều là những điển hình cho hàng Bồ-tát Tại gia chứng quả, đã có những cống hiến 
đáng kể trong sự hộ trì Tam Bảo cùng những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp 
nhiếp thọ chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%99
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Khi Phật giáo được du nhập từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngay trong giai đoạn đầu phiên 
dịch kinh Phật từ chữ Phạm hay Pa lị sang chữ Hán, ngoài những thành tựu to lớn của 
các bậc cao tăng thạc đức Tăng già, còn có một phần đóng góp không nhỏ của bộ 
phận cư sĩ trải dài qua nhiều thế hệ, như cư sĩ Chi Khiêm người nước Ngô Nhục Chi 
(Tôn Quyền) trong thời Tam quốc (220-280), cư sĩ Kỵ Đô Úy An Huyền người nước An 
Tức vào đời Hậu Hán (156-189), hai cha con cư sĩ Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân 
(dịch kinh cùng thời với ngài Trúc Pháp Hộ) vào đời Tây Tấn (266-316), cư sĩ Trúc Thúc 
Lan dưới thời Tây Tấn (266-316), cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh (?- 464) vào thời Lưu Tống, 
cư sĩ Cù-đàm Bát-nhã Lưu-chi dưới triều Bắc Ngụy vua Hiếu Minh Đế (510-528)… 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại cũng đã ghi nhận sự nghiệp tu học sáng ngời và 
công hạnh to lớn về việc tiếp tay với Tăng già trong công cuộc hoằng dương chánh 
pháp, truyền bá giáo lý, sớ giải kinh luận, thuyết pháp hóa độ chúng sanh của các vị cư 
sĩ Bồ-tát lỗi lạc, như:  

 

- Miền bắc có cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (1902-1954), Sáng lập viên 
Hội Phật Giáo Bắc Kỳ, tác giả bộ Hán Việt Tự Điển lúc đầu được biên soạn để 
giúp tăng ni học tập, nghiên cứu kinh điển; ông cũng đã phiên dịch và sớ giải 
14 bộ kinh căn bản của Phật giáo: Kinh Di Đà, Thủy Sám, Địa Tạng, Kim 
Cang, Bát Nhã, Viên Giác, Pháp Hoa, Dược Sư, Phổ Môn, Di Giáo, Tứ Thập 
Nhị Chương, Kinh Lễ Sáu Phương (kinh Thiện Sinh), Lục Tổ Đàn Kinh, Khóa 
Hư Lục. Các biên khảo khác của ông còn có: Vì Sao Tôi tin Phật Giáo, Phật 
Học Cương Yếu, Tây Du Ký... 

 
- Miền trung có Trưởng giả Tâm Minh Lê Đình Thám (1897-1969), Hội Trưởng 

Hội An Nam Phật Học (1932), người cư sĩ đầu tiên thiết lập tòng lâm để chư 
tăng tu học và đã trực tiếp góp phần vào việc hướng dẫn, đào tạo tăng tài 
cho Phật giáo; ông cũng đã đi đến khắp các tỉnh thành tại miền trung để tổ 
chức các Chi hội Phật giáo cơ sở; đồng thời ngay từ những năm đầu của thập 
niên 40, ông còn có công sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho các 
đoàn thể thanh thiếu niên Phật giáo như Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức 
Dục, Đoàn Đồng Ấu Phật Tử, Gia Đình Phật Hóa Phổ, đều là các tổ chức tiền 
thân của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày nay; ngoài ra, ông còn 
thường xuyên đăng đàn thuyết pháp diễn giảng kinh luận cho Tăng Ni và 
quần chúng Phật tử tại chùa Từ Quang (Huế) cũng như biên soạn, sớ giải 
kinh luận, như kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh, Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, Bát Thức Quy Củ Tụng, Phật Học Thường Thức, Nhơn Minh Luận, Lịch 
Sử Phật Giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca, Tâm Minh Lê Đình Thám tuyển 
tập… Ngoài ra ông còn tổ chức và làm Chủ Nhiệm Nguyệt san Viên Âm, cơ 
quan hoằng pháp của Hội An Nam Phật Học tại miền Trung Việt Nam.  

 

- Miền nam có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (1905-1973), Hội Trưởng Hội 
Phật Học Nam Việt (1955), Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút tạp chí Từ Quang (1951-
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1975), Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (1958), Thành viên Ban 
soạn thảo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phó Viện 
Trưởng Viện Hóa Đạo (1964); ông đã biên soạn các tác phẩm: Tâm Và Tánh, 
Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Địa Tạng Mật Kinh, Ý Nghĩa Niết Bàn, Tâm Kinh Việt 
Giải, Một Đời Sống Vị Tha… Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền cũng là người 
trực tiếp đứng ra vận động và xây dựng chùa Xá Lợi tại Sài Gòn, một ngôi 
phạm vũ huy hoàng tráng lệ nhất, tiêu biểu cho nét văn hóa đông – tây hòa 
quyện, dùng làm nơi tu học, xiển dương truyền bá chánh pháp và đặt trụ sở 
cho Hội Phật Học Nam Việt.  

 

Và còn rất nhiều những vị Tại gia Bồ Tát hữu công khác nữa, như: 
 

- Cư sĩ Hồng Tai Đoàn Trung Còn (1908-1988), tác giả bộ Phật Học Từ Điển; 
ngoài ra ông còn biên soạn, sớ giải các tác phẩm: Triết Lý Nhà Phật, Diệu 
Pháp Liên Hoa kinh, Na Tiên Tỳ khưu kinh, Pháp Bảo Đàn kinh, Vô Lượng Thọ 
kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, Địa Tạng kinh, Di Lặc kinh, Bồ Tát Giới kinh, 
Quy Nguyên Trực Chỉ, Kim Cang kinh, Chư Kinh Tập Yếu, Duy Ma Cật Sở 
Thuyết kinh, Đại Bát Niết Bàn kinh…  

 

- Cư sĩ Tuệ Nhuận Văn Quang Thùy (1887-1967), người được truyền giới Bồ 
Tát từ Thái Hư Đại Sư, ông đã dịch ra tiếng Việt: Kinh Dược Sư, phẩm Phổ 
Hiền kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp…  

 

- Cư sĩ Trúc Thiên Trần Đức Tiếu (1920-1971), ông đã biên soạn và dịch thuật: 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất (Thiếu thất lục môn), Tuệ Trung Ngữ Lục, 
Thiền Luận, Cốt Tủy Đạo Phật, Chứng Đạo Ca, Chuyển Một Hướng Say, Thiền 
và kinh Lăng Già, Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông, Đường Vào Hiện 
Sinh, Trường Ca Kalinga, Hiện Tượng Krishnamurti… Ông cũng được mời làm 
Giảng viên Viện Đại Học Vạn Hạnh ngay từ khi trường mới được thành lập. 

 

- Giáo sư Nguyễn Đăng Thục (1908-1999), Giảng sư Triết Học Đông Phương 
viện Đại Học Hà Nội, Khoa Trưởng Khoa Văn Học Việt Nam Đại Học Văn Khoa 
Sài Gòn, Khoa Trưởng Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn Viện Đại 
Học Vạn Hạnh. Ông đã biên soạn các tác phẩm: Thiền Học Việt Nam, Tinh 
Thần Khoa Học và Đạo Học, Triết Học Đông Phương Nhập Môn, Triết Học 
Thiền của Trần Thái Tông, Lịch Sử Triết Học Đông Phương, Lịch Sử Tư Tưởng 
Việt Nam; ông cũng đã dịch các tác phẩm: Lý hoặc Luận của Mâu Bác, Khóa 
Hư Lục của Trần Thái Tông… 

 

- Cư sĩ Chơn An Lê Văn Định (1893-1980), Chánh Hội Trưởng Tổng Trị Sự Hội 
Việt Nam Phật Học Trung Phần (1948), Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt 
Nam (1951). Người cư sĩ đã có công “Việt hóa” và thống nhất các nghi thức 
lễ Phật cho cư sĩ, soạn thảo nhiều bài sám, bài phát nguyện, bài tụng, san 
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định các khóa lễ kỷ niệm cho các ngày lễ lớn trong năm như: lễ Phật Đản, lễ 
Phật Xuất Gia, lễ Phật Thành Đạo, lễ Phật Nhập Niết-bàn, lễ Vu-Lan, đặc biệt 
và quen thuộc nhất đối với giới Phật Tử là bài tụng Phát Nguyện và Quy y 
Tam Bảo. 

 

Những cư sĩ được kể trên đây đều là những vị Tại gia Bồ-tát lỗi lạc đã góp phần công 
đức và có những cống hiến to lớn trong công cuộc xiển dương, truyền bá giáo lý, chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn tiền bán thế kỷ 20. Ngay cả trong tổ chức giáo 
dục thanh, thiếu, đồng niên Phật giáo là tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày nay, 
các vị Huynh Trưởng vẫn đang đóng vai trò là người truyền bá giáo lý, thuyết pháp, 
hướng dẫn, tiếp tục đảm đương sứ mệnh đào luyện thanh, thiếu, đồng niên trở thành 
người Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, thì cũng 
là cách thức tiếp tay với Tăng già trong công cuộc hoằng dương chánh pháp, giáo hóa 
chúng sanh. 

Nói tóm lại, sứ mệnh truyền bá giáo lý, thuyết pháp, hướng dẫn, soi sáng để duy trì 
mạng mạch Phật pháp, đem lại lợi ích cho con người và cả muôn loài, chung tay xây 
dựng một xã hội an vui, lành mạnh, kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc theo tinh 
thần giáo lý Phật giáo, là bổn phận và trách nhiệm chung của Thất chúng đệ tử của 
Phật, không phân biệt đó là người đã xuất gia hay còn Tại gia. 

Tuy cả Bảy chúng cùng chung tay truyền bá giáo lý, duy trì mạng mạch của Phật pháp, 
nhưng cũng cần phải nên biết rằng, đối với Năm chúng xuất gia (Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, 
Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na) là những người đã phát nguyện “Phù xuất gia giả phát 
túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng 
báo tứ ân, bạt tế tam hữu ” (Người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới phương trời 
cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng 
giống của Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo 
đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi - Quy Sơn Cảnh Sách, Việt dịch: HT Thích Trí Quang). Như 
vậy, người xuất gia là những người đã dành mọi nỗ lực chỉ để theo đuổi một con đường 
duy nhất: “Duy tuệ thị nghiệp”, họ đã dành trọn đời mình cho sứ mệnh “Thượng cầu hạ 
hóa”, lấy Phật đạo làm mục đích, lấy tự độ độ tha làm tiêu hướng hành động để được 
lợi mình lợi người. Chính nhân nơi đó mà người xuất gia có được sức trí tuệ và phương 
tiện tự tại vô ngại, lại đầy đủ đức độ để có thể đảm đương sứ mệnh to lớn và nặng nề, 
đó là hoằng dương chánh pháp, giáo hóa độ sanh.  

Còn đối với hai chúng Tại gia (Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di) phần lớn nếu không muốn nói là 
hầu hết đều là hàng sơ cơ học đạo, còn bị ràng buộc bởi đời sống thế tục nên chưa thể 
dành trọn vẹn thời giờ để tập trung cho việc tu học, nghiên cứu và hành trì giáo pháp, 
do đó mà chỗ hiểu biết về giáo lý vẫn còn cạn cợt chứ chưa được thông suốt, sự thâm 
nhập kinh luật vẫn còn hồ đồ chứ chưa thể gọi là thấu đáo, kinh nghiệm thực hành các 
pháp môn tu tập vẫn còn nhiều hạn chế, giới đức phẩm hạnh vẫn còn có chỗ khiếm 
khuyết, tâm tánh vẫn còn bị trói buộc trong chỗ tham đắm, phiền não, vướng mắc chứ 
chưa được tự tại vô ngại, cho nên chưa đủ năng lực để có thể thuyết pháp, giáo hóa, 
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hướng dẫn cho người khác. Nói về điểm nầy, trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, phẩm 
thứ năm: Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh, có đoạn viết rằng: “Bồ-tát đang bệnh lại nên suy 
ngẫm: ‘Bệnh ta không thực cũng không tự hữu. Bệnh của hết thảy chúng sanh cũng 
không thực và không tự hữu’. Nhưng khi quán như vậy, đối với các chúng sanh mà khởi 
tâm ái kiến đại bi, thì nên xả ly ngay. Vì sao vậy? Vì Bồ-tát đoạn trừ khách trần phiền 
não mà khởi tâm đại bi. Bởi do ái kiến tức là có tâm mệt mỏi, chán chường sinh tử. Xả 
ly được điều đó mới không có sự mệt mỏi, chán chường, để dù tái sinh ở đâu cũng 
không còn bị ái kiến che lấp. Tái sinh ở đâu, đều không bị trói buộc để có thể giảng 
pháp mà cởi trói cho hết thảy chúng sanh. Như đức Phật đã nói: ‘Không thể có việc 
tự mình bị trói mà có thể cởi trói cho người. Chỉ khi tự mình không bị trói, khi 
ấy mới có thể cởi trói cho người’. Cho nên Bồ-tát chớ tự trói buộc mình ” - 
(Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Tuệ Sỹ dịch và chú). 

Trong phẩm Lợi mình, lợi người, kinh Ưu-bà-tắc giới, đức Phật cũng đã có thuyết rằng: 
“Bồ tát Tại gia, trước phải tự điều phục mình. Nếu không tự điều phục, ắt không nên 
xuất gia. Bồ tát Tại gia có thể độ được nhiều người, Bồ tát xuất gia không được như vậy. 
Vì sao? Nếu không có hàng Tại gia, ắt không có hàng xuất gia trong ba Thừa. Người xuất 
gia trong ba Thừa tu tập đạo hạnh, giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền, đều do người Tại gia 
hộ trì. 

Thiện nam tử! Có Đạo và sự trang nghiêm cho Đạo. Đạo tức là sự tu tập Phật pháp, trang 
nghiêm cho Đạo tức là người Tại gia. Bồ tát xuất gia vì người Tại gia mà tu hành đạo 
nghiệp; người Tại gia từ bậc xuất gia mà tu học Phật pháp. Người Tại gia phần lớn tu 
tập hai pháp: Một là thọ trì, hai là bố thí. Người xuất gia cũng tu tập hai pháp: 
Một là đọc tụng, hai là giảng dạy ”.  

Cũng liên quan đến việc thuyết pháp. Trong phẩm Lợi Mình Lợi Người nầy, sau đó đức 
Phật còn thuyết thêm rằng: “Bậc Đại Bồ tát, trước tiên nên tự trừ ác, sau đó dạy 
người khác trừ ác. Nếu không tự trừ ác, ắt không thể dạy người khác trừ ác. 
Bởi thế, Bồ tát trước tiên nên tu tập bố thí, giữ giới, biết đủ, tinh tiến tu hành, 
sau đó mới dạy người khác. Nếu Bồ tát không tự mình tu hành, không thể giảng 
dạy người khác”. 

“Thiện nam tử! Căn cơ của chúng sinh có ba loại: thượng, trung, hạ. Căn cơ của Bồ tát 
cũng có ba loại: thượng, trung, hạ. Bồ tát hạ căn, chỉ có thể giáo hóa người hạ căn, 
không thể giáo hóa người trung căn cùng thượng căn. Bồ tát trung căn, chỉ có thể giáo 
hóa người trung căn, hạ căn, mà không thể giáo hóa người thượng căn. Còn bậc Bồ tát 
thượng căn có thể giáo hóa cả ba hạng”.  

“Thiện nam tử! Bồ tát có hai hạng: Một là Tại gia, hai là Xuất gia. Bồ tát xuất gia tu tập 
lợi mình lợi người, điều này không khó. Bồ tát tại gia tu tập lợi mình lợi người, điều này 
mới khó. Vì sao? Vì người Tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc ” (Ưu Bà Tắc Giới kinh - 

Phẩm 10: Lợi Mình Lợi Người). 
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Để giáo hóa người khác, cũng trong phẩm Lợi Mình Lợi Người của kinh Ưu Bà Tắc Giới 
nầy, Phật đã thuyết rằng: Người sống đúng chánh pháp, được lợi mình và lợi cho người 
khác.  

Người sống đúng chánh pháp có đầy đủ 7 trí (Thất tri): 

1. Tri pháp (Trí biết pháp). 
2. Tri nghĩa (Trí biết nghĩa lý của pháp). 
3. Tri thời (Trí biết thời tiết nhân duyên). 
4. Tri túc (Trí biết vừa đủ, xa lìa sự ham muốn). 
5. Tri tự (Trí biết mình). 
6. Tri chúng (Trí biết trình độ của người). 
7. Tri tôn ti (Trí biết sự cao thấp, hơn kém của mọi người). 

 

Người có đủ 7 trí nêu trên, khi thuyết pháp có đủ 16 điều: 

1. Lời nói hợp thời. 
2. Nói với sự thành tâm. 
3. Nói có thứ lớp. 
4. Hòa hiệp lại mà nói. 
5. Tùy theo nghĩa mà nói. 
6. Đối với Pháp hâm mộ, vui thích mà nói. 
7. Nói tùy ý. 
8. Nói mà không khinh thường người nghe. 
9. Nói mà không chê trách đại chúng. 
10. Nói đúng như chánh pháp. 
11. Nói những điều lợi mình, lợi người. 
12. Nói không lộn lạo. 
13. Nói đúng nghĩa lý. 
14. Nói lời chân chánh. 
15. Nói rồi trong tâm không sanh khởi kiêu mạn. 
16. Nói rồi không cầu sự đền ơn. 

 
Người như vậy khi nghe người khác nói, cũng có đủ 16 điều: 
 

1. Nghe đúng thời. 
2. Nghe với sự vui thích. 
3. Nghe với sự chí tâm. 
4. Nghe với sự cung kính. 
5. Nghe mà không tìm lỗi. 
6. Nghe không vì để biện luận hay tranh cãi. 
7. Nghe không phải để hơn người. 
8. Lúc nghe không khinh người nói. 
9. Lúc nghe không khinh giáo pháp. 
10. Lúc nghe không tự coi thường mình. 
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11. Lúc nghe xa lìa Ngũ cái (tham dục, sân giận, hôn trầm, láu táu, nghi ngờ) 
12. Nghe vì muốn được đọc tụng, thọ trì. 
13. Nghe vì muốn trừ Ngũ dục. 
14. Nghe vì muốn tăng trưởng niềm tin. 
15. Nghe vì muốn điều phục chúng sanh. 
16. Nghe vì muốn đoạn Văn căn (nhĩ căn bay nhảy theo thinh trần). 

 
Đức Phật còn dạy thêm rằng: Người có đủ 7 trí như vậy có thể thuyết pháp và nghe 
pháp; người như vậy lợi ích cả tự lợi lẫn lợi tha. Ngược lại, người không đủ 7 trí thì không 
được gọi là lợi mình, lợi người. 
 
Đọc qua các bài kệ tụng và các đoạn kinh văn (có liên hệ đến người Tại gia) được trích 
dẫn trên đây cho ta có niềm tin rằng, sau khi đã phát tâm bồ đề, thụ trì giới Tại gia Bồ-
tát rồi, ta có thể vừa nỗ lực tinh cần tu tập để được “lợi mình”, vừa có thể thuyết pháp, 
soi sáng, hướng dẫn cho người khác để được “lợi người” nếu nhận thấy rằng mình có đủ 
khả năng và nhất là được Tăng già chấp thuận hoặc là tán dương, khen ngợi hay khuyến 
khích. Còn ngược lại, trong trường hợp vì một lý do nào đó, Tăng già không chấp thuận, 
cũng không tán dương, khen ngợi hay khuyến khích hoặc là Tăng già đã có lời khuyến 
cáo, ngăn chận không cho thuyết pháp, mà vẫn cứ tự ý làm chứ không vâng theo lời 
khuyên nhủ của Tăng già, thì kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy.  

Để kết thúc phần giải thích ý nghĩa khinh giới thứ 24 nầy, xin chép lại một đoạn trong 
bài Sám Quy Mạng của Thiền sư Duy Sơn Nhiên, để cùng suy ngẫm: 

“Bát-nhã trí dĩ hiện tiền 
Bồ-đề tâm nhi bất thoái. 
Tu tập chánh pháp 
Liễu ngộ đại thừa 
Khai lục độ chi hạnh môn 
Việt tam kỳ chi kiếp hải 
Kiến pháp tràng ư xứ xứ 
Phá nghi võng ư trùng trùng 
Hàng phục chúng ma 
Thiệu long Tam bảo. 
Thừa sự thập phương chư Phật 
Vô hữu bì lao 
Tu học nhất thiết pháp môn 
Tất giai thông đạt. 
Quảng tác phước huệ, 
Phổ lợi trần sa, 
Đắc lục chủng chi thần thông 
Viên nhất sanh chi Phật quả”. 
 

(Bồ Ðề nguyện kết một lòng 
Ðài sen Bát Nhã Chân Không hiện tiền 
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Nhờ công tu tập tinh chuyên 
Ðại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm 
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân 
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người 
Ðạo tràng dựng khắp nơi nơi 
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không 
Tà ma hàng phục đến cùng 
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung 
Vâng làm Phật sự mười phương 
Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên 
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền 
Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình 
Rồi đem phúc tuệ độ sinh 
Chứng nên Phật quả, hoàn thành Pháp thân). 
 
 

 
25. TẠI NGŨ CHÚNG TIỀN HÀNH GIỚI ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ: Nhược Ưu-bà-tắc 

thọ trì giới dĩ, đạo lộ nhược tại Tỳ khưu, Sa Di tiền hành, thị Ưu-bà-tắc đắc thất 

ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI LĂM, ĐI TRƯỚC NĂM CHÚNG XUẤT GIA: Nếu người đã 

thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, ra đường lại đi trước các Tỳ khưu, Sa Di, người ấy 

phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô 

bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-fifth Minor Precept, the Precept against walking ahead of the 
Fivefold Assembly: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept walks ahead of the Fivefold Assembly when travelling 
along a path, he/she thereby commits an offense through negligence. Failure 
to repent and reform will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Trong câu “Tại Ngũ chúng tiền hành” 在五眾前行 Chữ “Tại” 在 là ở (một nơi nào đó), 

như câu ca dao so sánh về cái khó ở nơi tu học: “Khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, 

thứ ba tại chùa”. 

 

Chữ Ngũ chúng 五眾 nói ở đây để chỉ cho Năm chúng xuất gia đệ tử của Phật (Xuất gia 

ngũ chúng). Trong đó gồm có:  
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1. Tỳ khưu (Phạm: Bhikwu, Pàli: Bhikkhu), cũng gọi là Bật sô, Bị sô, Phức sô; Hán 

dịch là Khất sĩ, Trừ sĩ, Trừ cận, Huân sĩ… chỉ cho người nam xuất gia đủ 20 

tuổi, đã thọ Đại giới (Cụ túc giới của Tỳ khưu). 

 

Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Tỳ khưu có 5 ý nghĩa: 

- Khất sĩ: người sống cuộc đời thanh tịnh, trên xin pháp Phật để nuôi huệ 

mạng, dưới xin thức ăn của thập phương tín thí để nuôi thân mạng. 

- Bố ma: hàng phục, khiến cho chúng ma phải sợ. 

- Phá ác: phá phiền não ác. 

- Xuất gia: “Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia” (ra khỏi 

căn nhà thế tục, ra khỏi căn nhà phiền não, ra khỏi căn nhà Tam giới). 

- Thanh tịnh: nhờ giữ giới mà thân tâm đều được thanh tịnh. 

 

2. Tỳ khưu ni (Phạm: Bhiwuịì, Pàli: Bhikkhunì), cũng gọi là Bật sô ni hay Khất sĩ 

nữ, Trừ nữ, hay Huân nữ, chỉ cho người nữ xuất gia đủ 20 tuổi, đã thọ Đại giới 

(Cụ túc giới của Tỳ khưu ni). 

 

3. Sa di (Phạm: Zràmaịera, Pàli: Sàmaịera), dịch âm là Thất la mạt ni la, Hán dịch 

theo cách mới là “Cần sách”, nghĩa là tự mình siêng năng, gắng sức, hay “Cầu 

tịch”, nghĩa là dứt hết phiền não xao động trong tâm, cầu sự tịch tĩnh của Niết-

bàn, cách dịch cũ là “Tức từ”, nghĩa là dứt ác, hành từ, chỉ cho người nam xuất 

gia từ 14 đến 19 tuổi, đã thọ 10 giới Sa di. 

 

4. Sa di ni (Phạm:Zràmaịerikà, Pàli: Sàmaịerì), cũng gọi là “Cần sách nữ”, “Tức từ 

nữ” hay “Cầu tịch nữ”, chỉ cho người nữ xuất gia từ 14 đến 19 tuổi, đã được 

thọ 10 giới Sa di. 

 

5.  Thức-xoa-ma-na (Phạm: Zikwamàịa, Pàli: Sikkhamànà), gọi tắt là Thức xoa ni, 

cũng gọi là Học pháp nữ, Học giới nữ hay Chính học nữ, chỉ cho Sa di ni phải 

tập sự thêm 4 giới căn bản và 6 pháp, tức thực tập tất cả giới hạnh của Tỳ 

khưu ni trong khoảng thời gian 2 năm trước khi được cho thụ giới Cụ túc để 

trở thành Tỳ khưu ni.  

 

Theo Ma ha tăng kỳ luật, tùy theo hạng tuổi, mà chia ra 3 hạng Sa di (Tam sa di): 

 

- Khu ô sa di: Khoảng từ 7 đến 13 tuổi, là hạng tuổi đã có đủ sức để làm 

những công việc nhẹ, như xua đuổi chim quạ.  
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- Ứng pháp sa di: Từ 14 đến 19 tuổi, là hạng tuổi đã đủ năng lực để có thể 

tham dự các công việc hàng ngày trong Thiền môn, như theo hầu thầy học 

đạo, làm thị giả, tụng kinh, tọa thiền…  

 

- Danh tự sa di: Sa di từ 20 tuổi cho đến 70 tuổi, nhưng chưa được thọ Cụ 

túc giới. Người từ 70 tuổi trở lên xem như đã già, không còn có thể tự lo 

cho mình, thì Phật chế định không được độ cho làm Sa di nữa, vì nếu nhận 

vào Tăng đoàn thì vị thầy thế độ không đủ thời giờ và sức lực để có thể 

săn sóc cho đệ tử đã quá già; đệ tử cũng không còn đủ năng lực để đảm 

đương sứ mệnh nặng nề của Tỳ khưu. Như vậy, người dưới 70 tuổi, có thể 

tự lo cho bản thân mình được, thì được độ cho làm Sa di; còn nếu là người 

già trên 70 tuổi, cho dù là vẫn còn đủ năng lực để có thể tự lo cho mình, 

cũng không còn được thu nhận cho thụ giới Sa di nữa. 

 

Ba hạng Sa di (Tam Sa di) trên đây còn được gọi là Tam tiểu chúng (3 Chúng nhỏ), vì so 

với hai Chúng lớn là Tỳ khưu và Tỳ khưu ni, thì tuổi tác nhỏ hơn, thụ giới ít hơn, đẳng 

cấp của giới cũng nhỏ hơn, vì thế mà gọi là Tam tiểu chúng. 

Chuyện thuật lại rằng, hai chữ “Khu ô sa di” và “Ứng pháp sa di” bắt nguồn từ thời đức 

Phật còn đương tại thế. Thuở ấy, xứ Ấn Độ còn rất nghèo, có nhiều đứa trẻ con còn rất 

nhỏ, đã bị mồ côi không có thân nhân hay được một ai săn sóc, phải sống lây lất ngoài 

đường xin ăn để sống. Chư vị Tỳ khưu trên đường du hóa thấy vậy, vì lòng từ bi mới đem 

về cho ở trong trụ xứ. Nhưng những đứa trẻ nầy vẫn còn quá nhỏ để có thể học đạo 

hoặc cho thụ giới hay thực tập để có oai nghi tế hạnh, cho nên đi đến đâu cũng xin ăn, 

làm mất thể diện của Tăng đoàn. Việc nầy được trình lên đức Phật. Từ đó đức Phật chế 

định ra luật chấp thuận cho nhận các đứa bé vào trong trú xứ, nhưng chưa cho thụ giới 

sa di, chỉ giữ nhiệm vụ đuổi chim chóc trên sân phơi thóc lúa hay xua quạ (thường tập 

trung rất nhiều ở những chỗ điểu táng) để tránh gây huyên náo nơi Tăng chúng đang 

tọa thiền cần sự yên tĩnh. Từ đó mới có chữ “Khu ô sa di” (Sa di đuổi quạ). Để phân biệt 

với “Khu ô sa di” là “Ứng pháp sa di” (Ứng 應 là thích hợp, tương ứng) là Sa di từ 14 – 

19 tuổi, hạng tuổi thích hợp để được cho thụ giới Sa di, có thể theo thầy học đạo.  

 

Khi Phật giáo được truyền sang Trung Hoa, không còn giữ tục lệ điểu táng, chim và quạ 

cũng ít đi, do đó chữ “Khu ô sa di” được thay bằng chữ “Hình đồng sa di”, nghĩa là về 

hình thức bề ngoài, được cho cạo tóc và mặc áo nhuộm, nhìn rất giống với sa di, nhưng 

chưa được cho thụ giới, chưa đủ tư cách của Sa di, chưa phải là Sa di thực thụ; hay còn 

gọi là “Trục dăng sa di” tức sa di làm công việc đuổi ruồi trong bữa ăn; còn chữ “Ứng 

pháp sa di” được đổi thành chữ “Pháp đồng sa di”, nghĩa là Sa di đã đủ tuổi, được thầy 
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cho phép thụ 10 giới đúng như pháp, cho nên mới gọi là “Pháp đồng Sa di” tức chân thật 

Sa di. 

 

Theo lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sáu năm sau khi thành đạo, đức Phật mới trở về 

thành Ca tì la vệ (Kapilavastu) độ cho La-hầu-la xuất gia, thụ giới để trở thành Sa di. La-

hầu-la (Phạm: Ràhula) dịch âm là La-hộ-la, La-hống-la, Hạt-la-hỗ-la; cách dịch cũ là La 

vân; Hán dịch là Phú chướng (ngăn che), vì Ngài ở trong thai mẹ đến 6 năm, bị thai mẹ 

che lấp, nên sinh ra có tên là Phú chướng; lại khi Ngài sinh ra nhằm lúc A-tu-la vương 

đánh nhau với Đế thích, lấy tay che khuất mặt trăng, nên Ngài còn có tên là Chướng 

nguyệt. Ngài là con của Thái tử Tất-đạt-đa và Hoàng Hậu Ma-da. Tôn giả La-hầu-la là vị 

Sa di đầu tiên trong giáo đoàn và sau đó chứng quả A-la-hán ngay lúc Phật còn đương 

tại thế. Ngài là vị A-la-hán mật hạnh đệ nhất trong Thập Đại đệ tử của đức Phật. Trong 

kinh Pháp Hoa, phẩm Thụ Ký viết lại rằng Tôn giả La-hầu-la được Phật thụ ký sau nầy sẽ 

thành Phật, hiệu là “Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai”. 

 

Trong câu “Đạo lộ nhược tại Tỳ khưu, Sa Di tiền hành” 道路若在比丘 沙彌前行 Chữ “Đạo 

lộ” 道路 nghĩa là đi đường; còn chữ “tiền hành” 前行 nghĩa là đi trước. 

 

Trong tiếng Hán-Nôm, chữ “tiền” 前 và chữ “tiên” 先 đều có nghĩa là xưa, trước hay phía 

trước, cả về không gian lẫn thời gian, hai chữ nầy rất khó sử dụng cho chính xác. Tuy 

nhiên, theo thói quen, chữ “tiền” thường được dùng để chỉ cho không gian, như các chữ: 

“Tiền hô hậu ủng” là đằng trước có người dọn đường, đằng sau có người ủng hộ), “đình 

tiền” là sân trước, “tiền môn” là cổng trước, “hàng tiền đạo” hàng tấn công phía trước, 

“tiền vệ” là hàng phòng ngự phía trước, “sàng tiền” là trước gường nằm… Còn chữ “tiên” 

thường được dùng để chỉ cho thời gian, như chữ “tiên đế” là vua đời trước, “tiên hiền” là 

người hiền đời trước, “tiên tiến” là tiến bộ trước, “tiên học lễ, hậu học văn” trước học 

phép tắc lễ nghĩa, sau mới học thi phú văn chương, “tiên phát chế nhân” hay “tiên hạ 

thủ vi cường” đánh phủ đầu trước để khắc chế địch thủ chiếm thế thượng phong, “tiên 

vi chủ hậu vi khách” mời chủ trước, khách sau… Như vậy, chữ “tiên hành” 先行 là đi trước 

(nói về thời gian), còn chữ “tiền hành” 前行 là đi trước (chỉ cho không gian). 

 

Tuy cùng là đệ tử của Phật, sinh hoạt chung trong một đoàn thể tu học, nhưng trong giới 

luật do đức Phật chế định có thiết lập tôn ti trật tự, phân ra trên dưới, trước sau có nền 

nếp, chia ra thứ bậc, quy củ một cách rõ ràng, như luật dạy rằng: Người thụ giới trước 

ngồi trên, người thụ giới sau ngồi dưới, khi ra đường Sa di không được đi ngang hàng 

với thầy, Tỳ khưu ni phải bước đi sau Tỳ khưu, người đến nghe thuyết pháp không được 

ngồi cao hơn chỗ Pháp sư đang ngồi…; nếu làm ngược lại những quy định đó, xem như 

người thiếu oai nghi tế hạnh, vô lễ, bất kính, trái pháp. Cũng giống như vậy, trong khinh 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%88
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giới thứ 25 nầy, Phật chế định rằng: Người đã phát tâm Bồ-đề, thụ trì Tại gia Bồ-tát giới 

rồi, thì mỗi khi ra đường không được đi trước Năm chúng xuất gia.  

 

Người học đạo, ai trong chúng ta cũng đều biết rằng Tăng già là một phần của Tam Bảo. 

Như vậy, để thể hiện tấm lòng tôn trọng kính ngưỡng Tam Bảo, trong đó có Tăng già là 

Ngũ chúng xuất gia: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Sa di, Sa di ni và Thức xoa ma na. Cho nên 

nếu phải cùng đi chung trên đường, là cư sĩ cho dù đã thụ giới Tại gia Bồ-tát, để tỏ lòng 

cung kính đối với người xuất gia, cũng xem như là tôn kính đối với Tam Bảo, ta không 

được bước đi trước họ. Nếu có sự vi phạm do bởi vô tình, thì có thể xem đó như là sự vi 

phạm phi nhiễm; nhưng nếu là có chủ đích hay cố tình, thì người đó xem như vi phạm 

học xứ của Bồ-tát, gọi là vi phạm nhiễm ô. Kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý. 

 

Còn trong trường hợp, nếu phía trước có chướng ngại cần phải đi trước để dẹp trừ, hoặc 

là nơi có giặc giã, oán tặc đe dọa hay trong chốn rừng sâu núi thẳm nguy hiểm vì có rắn 

rít, cọp beo thú dữ rình rập, cần phải đi trước để ngăn chận, hoặc lửa cháy, nước trôi, 

cần phải đi trước để thăm dò; hoặc vì một lý do nào đó được người xuất gia cho phép đi 

trước để sắp xếp, chuẩn bị chẳng hạn. Khi ấy hành giả Tại gia Bồ-tát được phép đi trước 

người xuất gia, mà không bị xem là vi phạm khinh giới của Bồ-tát. 

 

 

 

26. Tăng thực bất công phân giới đệ nhị thập lục: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì 

giới dĩ, Tăng trung phó thực, nhược thiên vị sư tuyển trạch mỹ hảo, quá phần 

dữ quá, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI SÁU, PHÂN BIỆT KHI CÚNG DƯỜNG TĂNG: Nếu người đã 

thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, được phân công lo việc ăn uống cúng dường chúng 

Tăng, nếu khởi tâm thiên vị, chọn lựa những món ngon, lại nhiều hơn phần của 

người khác để dâng cúng riêng cho thầy mình, người ấy phạm tội thất ý, nếu 

không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo 

nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-sixth Minor Precept, the Precept against apportioning food to 
the Sangha unfairly: If an Upasaka/Upasika who has received and should be 
upholding this Precept shows favouritism while apportioning food among the 
Sangha members by selecting delicious food for any given master and giving 
more of it to him/her, he/she thereby commits an offense through 
negligence. Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such 
impure behaviour. 



275 
 

 

Trong câu “Tăng trung phó thực” 僧中付食 nói ở trên đây. Chữ “phó” nghĩa là giao phó 

交付 hay trao cho một trách nhiệm nào đó. Như trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ năm: 

Tín Giải, đã có chép lại lời Phật rằng: “Ngã tài vật khố tàng, kim hữu sở phó ” 我財物庫

藏,今有所付 (Của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó). “Tăng trung phó thực” 

nghĩa là được giao phó nhiệm vụ lo việc ăn uống cúng dường chư Tăng. 
 

Tiếp theo là câu: “nhược thiên vị sư tuyển trạch mỹ hảo quá phần dữ giả” 若偏為師。

選擇美好。過分與者 Chữ “Thiên vị” 偏爲 nghĩa là vì tình cảm riêng mà có ý nghĩ hay 

hành động thiếu vô tư, đối xử không công bằng. Như trong phần kết của Truyện Kiều, 
thi hào Nguyễn Du đã có viết chữ “thiên vị” rất hay: 
 

“Ngẫm hay muôn sự tại trời, 
Trời kia đã bắt làm người có thân 
Bắt phong trần phải phong trần 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 
Có đâu thiên vị người nào 
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. 
Có tài mà cậy chi tài 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 
Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 
Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 

 

“Thiên vị sư ” 偏為師 nghĩa là vì tình cảm riêng tư mà thiên vị, có ý nghĩ hay hành 

động biệt đãi đối với thầy mình; “tuyển trạch” 選擇 là chọn lựa, kén chọn; “mỹ hảo” 美

好 là hay, tốt, đẹp đẽ, ngon lành; “quá phần dữ giả” 過分與者 nghĩa là khi phân chia thì 

cấp cho nhiều hơn, vượt quá quy định. 
 
Như vậy, ý nghĩa của khinh giới thứ 26 nầy là: Người đã thụ trì Tại gia Bồ-tát giới rồi, 
khi được giao phó nhiệm vụ lo việc ăn uống cho chư Tăng, mà có ý nghĩ hay hành động 
thiên vị, biệt đãi đối với thầy của mình. Lúc phân chia thức ăn thì lựa chọn những thứ 
hay, tốt, đẹp, ngon, bổ dưỡng… để dâng cúng riêng cho thầy mình, lại có phần nhiều 
hơn so với những người khác. Nếu có hành động như vậy thì kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát 
phạm tội thất ý. 
 
Khinh giới nầy, mới nghe qua thì thấy đơn giản, nhưng rất khó hành và rất dễ dàng vi 
phạm. Bởi còn là phàm phu thì ít nhiều ai cũng cũng có lòng nhân hậu, trong tâm còn 
vướng mắc “ngã sở” và “ái kiến”, từ đó đưa đến sự phân biệt, trong đối xử có sự thiên 
vị mà thiếu công bình. Bất kỳ ở đâu, như trong gia đình giữa cha mẹ đối với con cái, 
giữa anh chị em với nhau; rồi đến trường học, trường đời, ta đều lo lắng cho chồng/vợ 
con mình nhiều hơn, lo lắng cho người thân, người quen của mình nhiều hơn người 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%97%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%89%80
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khác; ngay trong một đạo tràng tu Bát quan trai giữa một đại chúng đông đảo, ta cũng 
để ý dành ưu tiên, lo lắng cho chồng, cho vợ mình nhiều hơn những giới tử khác; đi 
cứu trợ thiên tai, bão lụt, dù đã có phân chia phẩm vật cứu trợ đồng đều hết thảy, 
nhưng khi gặp nạn nhân là người bà con hay bằng hữu, ta vẫn có ý muốn giúp đỡ 
nhiều hơn một chút; rồi “gia đình mình”, “chùa mình”, “giáo hội mình”, “đoàn thể 
mình”, “tổ chức mình”, “quê mình”, “người mình”…; và dĩ nhiên, trong ơn nghĩa, tình 
cảm thầy trò, ta dành ưu tiên, biệt đãi, ưu ái đối với thầy mình hơn những vị tăng ni 
khác cũng là điều bình thường và dễ hiểu. Hễ khi nào trong tâm còn có “ái kiến”, vẫn 
còn chấp “ngã sở” là còn có thiên vị, là còn có sự phân biệt đối xử, còn có sự bất công. 
Bởi thế mà ngày xưa có bậc hiền triết đã nói: “Đừng tìm kiếm vô ích. Trên thế gian làm 
gì có công bằng”. Bill Gates, một tỷ phú người Mỹ cũng có câu nói giống như vậy: 
“Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập làm quen với điều đó”. 
 
Giải thích đến điều nầy, tôi không thể không kể ra đây một câu chuyện: 20 năm trước, 
tại vùng Vancouver, Canada, con người đã tìm thấy một khối ngọc thạch nephrite màu 
xanh lá cây, nặng 18 tấn, đẹp và hiếm có, chưa từng thấy từ trước đến nay, nên đặt 
tên là Polar Pride (Niềm kiêu hãnh của địa cực). Sau đó, khối ngọc thạch nầy được đem 
ra đấu giá và được một người Úc mua lại với giá hơn 1 triệu rưỡi USD, rồi đưa về thủ 
đô Bangkok, Thái Lan để tìm nơi chế tác. 
 
Mãi gần 8 năm sau, khối ngọc thạch ban đầu mới được các nghệ nhân người Thái Lan 
điêu khắc thành pho tượng đức Phật Thích Ca nặng hơn 4 tấn, chiều cao 2.54m, bề 
ngang 1.77m, nơi dày nhất khoảng 1m, đúng theo mẫu tôn tượng đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni đang được tôn trí trong bảo tháp Giác Ngộ (Mahabodhi Stupa) tại Bồ Đề Đạo 
Tràng (Bodh Gaya, Ấn Độ). Sau khi đã hoàn thiện, pho tượng được đặt tên là Phật 
Ngọc Cho Hòa Bình Thế giới (Gem Buddha for Universal peace). Đầu năm 2009, tượng 
Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới bắt đầu được cung nghinh đưa đi triển lãm khắp nơi 
để cho mọi người có dịp chiêm bái. Mỗi khi pho tượng được đưa đến những thành phố 
lớn trên khắp thế giới, ở đâu cũng được đông đảo người dân đến chiêm bái, cầu 
nguyện, kèm theo những lời đồn đãi, tán tụng với những hiện tượng siêu nhiên, huyền 

bí. 

Vấn đề đặt ra đây là nếu đem so với tôn tượng đức Phật đang được thờ ở nhà thì pho 
tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới thật sự có giá trị to lớn hơn về mặt tâm linh? 
Cụ thể là có linh thiêng hơn? Có nhiều quyền năng “thần thánh” hơn? Hay có thể “cầu 
được ước thấy” như lời đồn đoán của nhiều người? Giữa tôn tượng đức Phật đang được 
thờ ở nhà (hay ở chùa) và pho tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới có gì khác 
nhau? Có phải tượng Phật khi được chế tác bằng ngọc, bằng vàng thì linh thiêng hơn, 
nhiều quyền năng phép lạ hơn so với tượng Phật được làm bằng gỗ, được đúc bằng 
ciment, bằng plastic hay được đắp bằng đất? Tại sao có quá nhiều người lại đi “thiên vị, 
biệt đãi” đối với pho tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới, mà lại “bỏ bê” tượng 
Phật đang thờ ở nhà, chưa nói đến là đã “ngó lơ” với Phật đang ở trong tâm của mình. 

Như vậy, muốn thực tập được khinh giới thứ 26 nầy, muốn thực tập xả bỏ sự thiên vị, 
nghĩa là thực tập đối xử với mọi người bằng tâm bình đẳng không phân biệt, thì phải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99


277 
 

nên xả bỏ tâm ái kiến, xả bỏ sự chấp thủ vào ngã và ngã sở (tôi, những thứ của tôi, 
những cái thuộc về tôi). Như trong phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bịnh, kinh Duy Ma Cật 
Sở Thuyết đã có nói: “Đối với chúng sanh mà khởi tâm ái kiến, thì nên xả ly ngay” ý 
nghĩa là như vậy.  
 
Đối với người đã phát nguyện thụ trì giới Tại gia Bồ-tát, khi được giao phó nhiệm vụ 
phân chia thức ăn dâng cúng chư Tăng. Qua hình ảnh của thầy mình trước mặt không 
phải chỉ là tấm thân tứ đại với đầy đủ vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, tốt, xấu… 
của một con người, mà qua đó ta nhìn thấy hình ảnh của Thập phương Tăng, hình ảnh 
của Thế gian trụ trì Tăng Bảo, hình ảnh của chư Hiền, Thánh Tăng thanh tịnh, hòa hợp, 
đang thường trụ trong mười phương. Khi dâng hiến thức ăn, vật thực để cúng dường 
chư tăng, trong đó có thầy của mình, xem như ta đang cúng dường chư Hiền, Thánh 
Tăng trong mười phương thế giới. Có được cái nhìn như vậy mới có thể bỏ bớt dần dần 
được tập khí thiên vị, phân biệt “thầy mình, thầy người”, “cái của tôi khác với cái không 
phải của tôi”… Cũng chính vì có được nhận thức rõ ràng và trong sáng: cúng dường cho 
một vị tăng, cho dù người đó là phàm phu tăng đi chăng nữa, cũng xem như ta đang 
cúng dường chư Bồ-tát, chư Hiền, Thánh tăng trong mười phương, cho nên sự hiến 
cúng của ta mới đúng theo pháp của Phật, mới mang lại công đức to lớn và phước báu 
vô cùng. Nên biết rằng, sinh tâm phân biệt hay đối xử thiên vị, bất công cũng là mầm 
mống của phiền não. Chính những phiền não đó tạo nên chướng ngại cho sự tu tập cho 
bản thân mình và luôn cả thầy của mình. 
 
Việc nầy cũng giống như khi cha hay mẹ của ta đã qua đời, ta lập bàn thờ trong nhà để 
thờ cha mẹ. Trên bàn thờ, ta đặt hình ảnh của cha mẹ mình. Mỗi khi lễ lạy hay dâng 
cúng vật thực trong ngày giỗ kỵ, qua hình ảnh của cha mẹ đặt trên bàn thờ, ta như 
thấy lại cha mẹ của mình với biết bao công lao khó nhọc mang nặng đẻ đau, biết bao 
đắng cay ngọt bùi, với biết bao kỷ niệm ấm áp, vui buồn để nuôi dưỡng ta khôn lớn 
thành người. Chứ mỗi khi cúng bái, ta đâu có lễ lạy cái khung hình được làm bằng gỗ, 
trong đó có lộng tấm hình của cha mẹ.  
 
Trở lại với khinh giới thứ 26 nầy, nếu hành giả Tại gia Bồ-tát giới, khi hiến cúng thức ăn 
hay vật thực để dâng cúng chư tăng, kể cả khi muốn cung thỉnh chư tăng về nhà riêng 
để cúng dường hay cầu nguyện mà còn phân biệt chỗ thân sơ, quen biết, còn khởi tâm 
thiên vị hay biệt đãi, còn thấy có sự khác nhau giữa “thầy của mình với không phải thầy 
của mình”, hoặc là còn có ý “biệt thỉnh” (tức có cảm tình với ai, thích riêng ai, thân với 
ai thì chỉ muốn thỉnh riêng người ấy mà thôi), thì đấy là cách làm theo thói quen của 
người thế tục, đó là lề lối của ngoại đạo, chứ không thuận hợp với chánh pháp, bởi vì 
trong pháp do Phật chế định không có sự thiên vị, không có sự phân biệt đối xử, cũng 
không có sự biệt thỉnh tăng. Nếu cố tình vi phạm điều nầy xem như vi phạm học xứ của 
Bồ-tát. Kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý. 
 
Lỗi thiên vị, biệt đãi đã nói trên đây, ý nghĩa cũng giống như lỗi “Biệt thỉnh Tăng giới” 

nói trong kinh Phạm Võng. “Biệt thỉnh” 別 請 nghĩa là người Phật tử tại gia khi muốn 

cúng dường thì chỉ muốn mời riêng một vị tăng hay vài vị tăng nào đó do mình chọn 
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lựa mà thôi, để cúng dường. Như vậy thì gọi là biệt thỉnh. Nếu thay vì chỉ mời một vị, 
mà lại mời riêng từ 4 vị trở lên để cúng dường, thì gọi là “Biệt thỉnh chúng thực”. Ở đây 
cần chú ý đến chữ “Biệt thỉnh”. Có biệt thỉnh là có ý thiên vị, có ý biệt đãi, có sự phân 
biệt đối xử giữa người nầy và người khác. Như vậy, người cư sĩ một khi muốn cúng 
dường trai tăng mà không vi phạm vào lỗi “biệt thỉnh”, thì nên đến thưa trình với với vị 
Tăng giám viện, trụ trì hay tri sự có trách nhiệm trong một ngôi chùa. Vị nầy sẽ tiếp 
nhận lời cầu thỉnh của thí chủ muốn thỉnh mấy người, rồi căn cứ theo thứ tự mà phân 
công chư Tăng đến phó trai. Như vậy gọi “Tăng thứ thỉnh”, khác với “Tăng biệt thỉnh” 
như đã giải thích trên đây, và như vậy mới đúng theo tinh thần giới luật mà Phật chế 
định, mới đúng với chánh pháp. Trong luật có quy định rằng, thức ăn được tín thí cúng 
dường cũng là những thứ thuộc về Thập phương tăng, cho nên trong Tăng chúng, ai 
mà nhận biệt thỉnh cũng xem như nhận lấy vật thực của Thập phương tăng về cho 
riêng mình, cho nên luật ngăn cấm. Ai vi phạm thì xem như phạm giới Ba dật đề.  
 
Để kết thúc phần giải thích cho khinh giới không được có ý thiên vị hay có tâm phân 
biệt khi cúng dường tăng, xin trích lại một đoạn trong bài kệ Cúng Dường để cùng quán 
chiếu: 

 
“Thử thực sắc hương vị 
Thượng cúng thập phương Phật 
Trung phụng chư Hiền, Thánh 
Hạ cập lục đạo phẩm 
Ðẳng thí vô sai biệt ” 
 
(Đem sắc hương vị của thức ăn nầy 
Trên dâng cúng chư Phật trong mười phương 
Thứ đến, phụng hiến các bậc Thánh, Hiền 
Cùng với các loài chúng sanh trong lục đạo 
Bố thí một cách bình đẳng không phân biệt) 
 

  
 

27. Dưỡng tằm giới đệ nhị thập thất: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì giới dĩ, nhược 

dưỡng tằm giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI BẢY, KHÔNG NUÔI TẰM: Nếu người đã thọ giới Tại gia 

Bồ-tát rồi, lại còn nuôi tằm lấy tơ, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi 

tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử 

luân hồi. 

 

The Twenty-seventh Minor Precept, the Precept against raising silkworms: If 
an Upasaka/Upasika who has received and should be upholding this Precept 
raises silkworms, he/she thereby commits an offense through negligence. 
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Failure to repent and reform will lead to a fall, caused by such impure 
behaviour. 
 

“Dưỡng tằm” 養蠶 Chữ “Dưỡng” là nuôi, nuôi dưỡng, nuôi cho lớn; “tằm” là con tằm, là 

một loài ấu trùng sinh ra từ loài bướm được con người lai tạo và thuần hóa, có tên khoa 

học là Bombyx mori. Đây là loài côn trùng hoàn toàn phụ thuộc vào sự gây giống và nuôi 

dưỡng bởi con người với mục đích để lấy tơ dệt lụa may y phục, mà không thể sống trong 

môi trường tự nhiên. Lịch sử ghi lại nghề nuôi tằm lấy tơ khởi đầu từ Trung Hoa hơn 

5,000 nghìn năm trước, sau đó  được phổ biến sang các nước lân cận như Việt Nam, Ấn 

Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan… và ngày nay đã được phát triển sang Trung đông và 

các nước phương tây. 

 

Ngày nay, vải vóc dùng để may thành quần áo chúng ta đang mặc có 2 loại: một loại là 

sản phẩm công nghiệp, được chế tạo từ sợi tổng hợp cotton; còn loại thứ hai được khai 

thác từ tài nguyên thiên nhiên như bông, đay, gai, tre, nứa… trong đó có tơ được tạo ra 

từ những con tằm là một.  

 

Con tằm là một giống sâu chỉ ăn lá dâu, và chắc nó cũng sẽ bị tiêu diệt như bao loài sâu 

bọ gây hại cho mùa màng khác, nếu con người không khám phá ra một chất đặc biệt có 

giá trị được nó tạo ra trong quá trình tăng trưởng. Đó chính là tơ tằm. 

 

Muốn có tơ để dệt thành lụa may áo thì cần phải nuôi tằm (dưỡng tằm). Vòng đời của 

một con tằm kéo dài vào khoảng 24 đến 25 ngày, trải dài qua 4 giai đoạn phát triển: 

trứng, tằm, nhộng và ngài. Trong giai đoạn 2, khi con tằm được cho ăn lá dâu để tăng 

trưởng đến mức tối đa, nó sẽ tìm nơi thích hợp để nhả tơ quấn xung quanh mình tạo 

thành “áo kén” (trong khoảng 4 ngày), rồi khi đã nhả hết tơ thì con tằm kiệt sức thu mình 

nằm yên trong áo kén để biến thành nhộng. Chính trong giai đoạn nầy, người nuôi tằm 

bắt đầu gỡ kén đem trụng nước sôi rồi mang đi ươm tơ; nếu không, tối đa là 5 ngày sau 

nhộng sẽ phát triển thành ngài, rồi cắn rách “áo kén” để chui ra ngoài.  

 

Như đã nói, mục đích của việc nuôi tằm là để ươm tơ dệt lụa. Để thu hoạch được 1kg tơ 

tằm dệt lụa cần phải trụng nước sôi khoảng 5,000 đến 6,000 kén; việc nầy đồng nghĩa 

với giết chết từ 5,000 đến 6,000 con nhộng. Đây là việc làm hái ra tiền, nhưng đối với 

người Phật tử đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới, thì nghề nuôi tằm ươm tơ được 

xem là tà mạng mà thiếu chánh mạng, vì việc làm nầy trực tiếp gây tổn hại đến sinh 

mệnh của chúng sanh, khiến tổn giảm lòng từ bi của Bồ-tát, không đúng với chánh pháp, 

lại tạo nên ác nghiệp to lớn, cho nên đức Phật đã chế định ra giới luật cấm không cho 

phép làm. Nếu là người đã phát nguyện thụ trì Tại gia Bồ-tát giới rồi mà còn làm nghề 

nuôi tằm lấy tơ. Kẻ đó là Tại gia Bồ-tát phạm tội thất ý vậy. 
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“Tà mạng” 邪命 Phạm viết là Ajirika, dịch âm là A-kỳ-tỳ-già. Chữ “Tà” nghĩa là gian ác, 

xấu xa, bất chính, không ngay thẳng, không chánh đáng, không đúng với chánh pháp; 

còn chữ “mạng” là tính mệnh, mạng sống, sinh mệnh, thân mệnh. Tà mạng là chọn nghề 

nghiệp để mưu sinh, nuôi sống thân mệnh một cách tà vạy, gian ác, thiếu từ tâm, những 

việc làm gây tổn hại đến chúng sanh, những việc làm trái với quy định của giới luật, 

không đúng với chánh pháp. Ngược lại với “tà mạng” là “chánh mạng” tức việc làm “lợi 

mình, lợi người”. Cứ hễ việc làm nào để nuôi sống thân mệnh, mà không khiến cho tổn 

hại đến chúng sanh, thì được xem là “chánh mạng”. 

 

Qua phần giải thích nêu trên ta mới thấy rằng có những nghề nghiệp để nuôi sống thân 

mạng, tuy không được đức Phật chế định thành giới luật để ngăn cấm hành giả Tại gia 

Bồ-tát giới không được phép làm, nhưng rõ ràng những việc làm đó là tà mạng, trái với 

chánh mạng, không khế hợp với tinh thần từ bi lợi tha của Bồ-tát, cho nên người đã phát 

nguyện thụ trì giới Tại gia Bồ-tát rồi thì không được làm, chẳng hạn như: 

 

- Nuôi hoặc buôn bán trâu bò, heo dê, gà vịt, tôm cá cho người ta giết thịt. 

- Chế tạo hay buôn bán khí cụ sát sanh như gươm đao, súng ống, bom mìn, 

lưới chài, bẫy sập, kể cả việc cất dấu trong nhà cũng không được. 

- Buôn bán hay chế tạo chất say, pha chế thuốc độc. 

- Làm nghề ép dầu. 

- Làm nghề thợ nhuộm. 

- Làm nghề săn bắn, chài lưới. 

- Làm nghề thuộc da. 

- Làm nghề liên quan đến bắt bớ, giam cầm, tra khảo người khác. 

- Buôn bán nô lệ, nô bộc, tỳ thiếp; buôn bán dâm nam, dâm nữ. 

 

 

 

28. Hành lộ kiến bệnh xả khứ giới đệ nhị thập bát: Nhược Ưu-bà-tắc thọ trì 

giới dĩ, hành lộ chi thời, ngộ kiến bệnh giả, bất vãng chiêm thị, vi tác phương 

tiện phó chúc(16) sở tại, nhi xả khứ giả, thị Ưu-bà-tắc đắc thất ý tội, bất khởi 

đọa lạc, bất tịnh hữu tác. 

 

GIỚI THỨ HAI MƯƠI TÁM, ĐI ĐƯỜNG GẶP NGƯỜI BỆNH MÀ BỎ ĐI: Nếu người 

đã thọ giới Tại gia Bồ-tát rồi, trong lúc đi đường gặp người bị bệnh, không dừng 

lại để thăm hỏi, hoặc tìm phương tiện để săn sóc hay gởi gắm cho người khác 
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đang ở nơi đó, mà lại bỏ đi, người ấy phạm tội thất ý, nếu không khởi tâm sám 

hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô bất tịnh, đang tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

 

The Twenty-eighth Minor Precept, the Precept against abandoning sick 
people we encounter while travelling: If an Upasaka/Upasika who has 
received and should be upholding this Precept encounters someone sick 
while travelling and does not go to check on that person and arrange for 
his/her care and safe destination, but instead abandons the person, he/she 
thereby commits an offense through negligence. Failure to repent and reform 
will lead to a fall, caused by such impure behaviour. 
 

Dịch cho sát nghĩa: Câu “Hành lộ chi thời, ngộ kiến bệnh giả” 行路之時。遇見病者 

nghĩa là trong lúc đi đường, gặp người bị bệnh; “bất vãng chiêm thị” 不往瞻視 không 

đến để nhìn xem cho kỹ; “vi tác phương tiện” 為作方便 tìm kiếm phương tiện; “phó 

chúc sở tại” 付囑所在 gởi gắm cho người đang ở nơi đó; “nhi xả khứ giả” 而捨去者 thế 

mà bỏ đi. 
 
Đọc qua, thấy nội dung của khinh giới thứ 28 nầy gần giống với khinh giới thứ 3, nhưng 
khác nhau ở chỗ: trong khinh giới thứ 3 chỉ nói về sự sinh khởi ác tâm có ý nhờm gớm, 
không săn sóc người bệnh. Còn ở khinh giới thứ 28 nầy là nói đến việc người đã thụ trì 
giới Tại gia Bồ-tát, trong lúc đi đường gặp người bị bệnh mà không dòm ngó tới, không 
tìm kiếm phương tiện để săn sóc, hoặc là không gởi gắm lại cho người đang ở nơi đó 
để giúp đỡ cho họ, mà lại làm lơ bỏ đi. Kẻ ấy là Tại gia Bồ-tát giới phạm tội thất ý. 
 
Ngẫm nghĩ cho kỹ khinh giới cuối cùng nầy trong 28 khinh giới của Tại gia Bồ-tát, mới 
thấy lòng tấm lòng thương tưởng của đức Phật đối với chúng sanh gần gũi như thế 
nào, từ bi nhân hậu như thế nào. 
 
Như đã có giải thích ở khinh giới thứ 3, bệnh khổ là cái khổ lớn nhất trong 4 nỗi khổ 
của kiếp người. Khi bệnh thì thân thể dằn vặt, đau đớn, tinh thần lo âu, sầu não, bất 
an. Có nhiều cơn bệnh khiến cho bệnh nhân “muốn chết cũng chết không được, muốn 
sống cũng sống không được” đau đớn khổ sở vô cùng. Thế mới biết “khổ bệnh” là Đại 
thống khổ trong kiếp nhân sinh.  
 
Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam có câu: 
 

“Dẫu xây chín đợt phù đồ 
Không bằng làm phúc cứu cho một người”. 

 
Lúc còn nhỏ, người viết đã được cha mẹ dạy cho như vậy. Tuy chưa biết phù đồ(17) là 
cái gì, nhưng lờ mờ có ý niệm rằng: chỉ mới cứu giúp cho có một người mà đã hơn cả 
chín lần xây phù đồ, thì chắc việc cứu được một người phải là phước đức nhiều lắm.  
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Cho đến lúc trưởng thành mới có hiểu biết thêm: “Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ”. 
Vô thường lão bệnh là chuyện bất trắc, không ai có thể biết trước được. Vì thế, bệnh đã 
khổ, nhưng chưa khổ bằng lúc đang du hành mà bị bệnh. Lúc đang đi đường xa mà bị 
đau ốm, bệnh tật hay gặp tai nạn bất ngờ, thì không có gì bất tiện và khốn khổ cho 
bằng. Sự khổ đó một phần do cơn ốm đau bệnh tật hành hạ hay do tai nạn bất ngờ 
đưa tới, khiến cho cơ thể khó chịu, đau đớn; cộng thêm sự khổ do bởi lo âu, sầu não, 
bất an trong lòng vì đang đi lỡ đường thiếu thốn mọi phương tiện, hoặc không có sẵn 
tiền, hay do bởi đang ở nơi xa lạ, hoặc là vì chỉ có một mình lẻ loi, cô độc, không có ai 
quen biết để có thể nương tựa, nhờ cậy, săn sóc, an ủi, giúp đỡ nên càng chồng chất 
thêm nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, tủi thân. Chính vì vậy mà cứu giúp cho người đang gặp 
tai nạn, tật bệnh đã là một phước báu lớn, huống hồ là cứu giúp hay săn sóc, giúp đỡ 
cho người đang bị ốm đau tật bệnh hay đang gặp tai nạn bất trắc dọc đường, thì quả 
thật là phước báu to lớn hơn rất nhiều. Chính vì lý do như vậy mà Cổ nhân đã nói: “Dẫu 
xây chín đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. 
 
Nghĩ cho cùng, sống trong cộng đồng xã hội, một người có lòng nhân ái thì bất cứ khi 
nào, hễ thấy người đang gặp hoạn nạn, khó khăn, đang gặp cảnh đói nghèo, tật bệnh, 
hoặc là đang gặp tai nạn hiểm nguy đe dọa đến tánh mạng, đều thấy trong lòng khởi 
lên niềm cảm thông, thương xót, muốn ra tay săn sóc hay giúp đỡ (và ngay cả đối với 
loài vật cũng khởi lòng thương xót, muốn ra tay cứu giúp, huống nữa là con người). Với 
một con người bình thường, với tấm lòng nhân hậu bình thường, ai cũng đều làm như 
thể cả. Việc làm đó cũng là việc rất đổi bình thường của một con người đúng nghĩa là 
con người. Và khi làm cũng là vì tấm lòng nhân đạo, cảm thông, thương xót mà làm, 
chứ không phải làm để mong được danh tiếng, cầu được đền đáp, trả ơn hay để cầu 
phước báu. Ngay cả ngoài đời, ngày nay luật giao thông ở nhiều quốc gia văn minh 
trên thế giới đã có đặt ra quy định rõ ràng, nếu đang đi trên đường thấy có tai nạn mà 
không dừng lại để tìm cách cứu hộ, giúp đỡ, thì xem đó là hành vi phạm pháp. 
 
Ngược lại, một người khi đứng trước những nỗi khổ đau, bất hạnh của đồng loại mà 
vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì, không hề tỏ ra một chút quan tâm, không có 
được một chút cảm xúc, lo lắng hay tỏ lòng thương xót muốn chia sẻ, săn sóc, an ủi, 
giúp đỡ. Với người vô tâm, vô cảm như vậy xem như đã đánh mất tính người đi rồi.  
 
Đối với người bình thường đã là như thế, huống hồ là đối với một người tu học đã phát 
tâm Bồ-đề, đã phát nguyện thụ trì giới Bồ-tát. Người đã phát tâm Bồ-đề xem như đã 
chọn lựa cho mình một mục đích để phục vụ, đó là “cứu khổ”; chọn lựa cho mình một 
phương châm để thực tập, đó là “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. 
Trong luận Du-già đã viết: “Tâm đại bi là tự thể của Bồ-tát, sự cứu khổ là diệu dụng 
của Bồ-tát”. Người đã thọ Bồ-tát giới, mà khi đi đường gặp người đang bị tai nạn, tật 
bệnh hay đang đau khổ, bất an lại không hề quan tâm để mắt tới, không tỏ một chút 
cảm thông chia sẻ, không tìm kiếm phương tiện để cứu giúp, săn sóc, an ủi hay giới 
thiệu hoặc gởi gắm cho người khác để có cách giúp đỡ, thì còn đâu là tâm Bồ-đề, còn 
gì là lòng từ bi ban vui cứu khổ của Bồ-tát, còn gì là tư cách của Bồ-tát chứ? Chính vì 
vậy mà trong khinh giới sau cùng nầy, đức Phật đặt ra giới “Bồ-tát đi đường gặp người 
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bệnh phải dừng lại thăm hỏi, tìm cách săn sóc, giúp đỡ hay dặn dò, nhờ cậy, gởi gắm 
cho người khác” là để nhắc ta đừng quên tâm Bồ-đề, đừng quên ta là Tại gia Bồ-tát 
giới. 
 
Trong sách Du-già Bồ-tát giới cũng đã có viết rằng: Bồ-tát khi gặp các hữu tình mắc 
phải tai nạn, tật bệnh mà vì tâm hiềm hận, thù nghịch nên không đến chăm sóc, giúp 
đỡ; thì đó gọi là có phạm, có vi việt. Đây xem là vi phạm thuộc nhiễm. Còn nếu bị che 
lấp bởi biếng nhác, trây lười mà không đến chăm sóc, đây là vi phạm phi nhiễm.  
 
Cũng có trường hợp Bồ-tát đi đường không chăm sóc người bệnh mà không kể là phạm 
lỗi thất ý, như trong trường hợp, hoặc chính mình cũng đang bị bệnh, không có năng 
lực; hoặc tùy thuận theo ý người bệnh chuyển thỉnh cầu đến người khác có năng lực 
hơn; hoặc biết người bệnh đã có chỗ nương tựa, có chỗ nhờ cậy; hoặc biết người bệnh 
có đủ sức lực để tự chăm sóc, hoặc biết người ấy vướng bệnh lâu dài, có thể kham tự 
điều trị; hoặc vì đang tinh cần tu tập không gián đoạn phẩm thiện thù thắng vô thượng 
với mục đích hộ trì các phẩm thiện không bị khuyết giảm; hoặc tự biết mình thuộc hạng 
trí tuệ ngu độn thượng phẩm, nên khó nghe hiểu và khó ghi nhận các pháp được nghe, 
khó nhiếp tâm tập trung trên đối tượng; hoặc trước đó đã có hứa chăm sóc người khác. 
Trong những trường hợp như vậy thì xem là không phạm. 
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THUYẾT XONG 28 GIỚI KHINH, ĐỨC PHẬT KẾT 

KHEN VÀ KHUYẾN KHÍCH 

Thiện nam tử! Nhược Ưu-bà-tắc chí tâm năng thọ trì như thị giới, thị nhân danh 

vi Ưu-bà-tắc trung Phân đà lợi hoa, Ưu-bà-tắc trung vi diệu thượng hương, Ưu-

bà-tắc trung Thanh tịnh liên hoa, Ưu-bà-tắc trung Chân thật trân bảo, Ưu-bà-

tắc trung Trượng phu chi nhân. 

Thiện nam tử! Như Phật sở thuyết Bồ-tát nhị chủng, nhất giả tại gia, nhị giả 

xuất gia. Xuất gia Bồ-tát danh vi Tỳ-khưu, Tại gia Bồ-tát danh Ưu-bà-tắc. Xuất 

gia Bồ-tát trì xuất gia giới thị bất vi nan. Tại gia Bồ-tát trì tại gia giới thị nãi vi 

nan. Hà dĩ cố? Tại gia chi nhân đa ác nhân duyên sở triền nhiễu cố. 

Nầy Thiện nam tử! Nếu Bồ-tát tại gia nào chí tâm cố gắng thọ trì giới pháp này, 

kẻ ấy là đóa hoa Phân đà lợi quý nhất trong hàng Bồ-tát tại gia, là hương thơm 

vi diệu hơn hết trong hàng Bồ-tát tại gia, là hoa sen trong sạch trong hàng Bồ-

tát tại gia, là trân bảo chân thực trong hàng Bồ-tát tại gia, là bậc Đại trượng 

phu(18) trong hàng Bồ-tát tại gia.  

Thiện nam tử! Như Phật đã dạy: Bồ-tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất 

gia. Bồ-tát xuất gia gọi là Tỳ khưu (hay Tỳ khưu ni), Bồ-tát tại gia gọi là Ưu-

bà-tắc (hay Ưu-bà-di). Bồ-tát xuất gia giữ giới xuất gia, điều này không có gì 

khó. Bồ-tát tại gia giữ giới tại gia, điều này mới khó. Tại sao như vậy? Bởi vì 

Bồ-tát tại gia bị nhiều ác duyên trói buộc.  

(Shakyamuni Buddha continues addressing the elder's son Wholesome Birth): 
 
Good man! If an Upasaka/Upasika can wholeheartedly receive and uphold 

these Precepts, he/she is called a pundarika [white lotus] among 

Upasakas/Upasikas; a supreme and subtly wondrous fragrance among 

Upasakas/Upasikas; a pure lotus flower among Upasakas/Upasikas; a true, 

treasured jewel among Upasakas/Upasikas; and a hero among 

Upasakas/Upasikas. 

Good man! As the Buddhas tell us, there are two kinds of Bodhisattvas. One is 

the lay Bodhisattva and the other is the monastic Bodhisattva. Monastic 

Bodhisattvas are called Bhikshus; lay Bodhisattvas are called Upasakas. It is 

not difficult for the monastic Bodhisattvas to uphold the monastic Precepts. It 

is difficult for the lay Bodhisattvas to uphold the lay Precepts. Why is that? It 
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is because laypeople are entangled in and surrounded by many evil causes and 

conditions. 

 

KỆ KẾT THÚC 

“Minh nhân nhẫn tuệ cường    (Người trí nhiều nhẫn tuệ 

 Năng trì như thị pháp     Thọ trì giới pháp nầy 

 Vị thành Phật đạo gian     Lúc chưa thành Phật đạo 

 An hoạch Ngũ chủng lợi     Được hưởng năm điều lợi 

 Nhất giả Thập phương Phật    Một, là Thập phương Phật 

 Mẫn niệm thường thủ hộ   Thương tưởng thường hộ trì 

 Nhị giả mạng chung thời    Hai, là lúc lâm chung 

 Chánh kiến tâm hoan hỷ    Chánh niệm lòng an vui 

 Tam giả sanh sanh xứ    Ba, là sanh chỗ nào 

 Vi chư Bồ-tát hữu     Cùng Bồ Tát làm bạn 

 Tứ giả công đức tụ    Bốn, là những công đức 

 Giới độ tất thành tựu    Giới độ đều thành tựu 

 Ngũ giả kim hậu thế     Năm, đời nầy đời sau 

 Tánh giới phước huệ mãn   Đủ giới và phước huệ 

 Thử thị Phật hành xứ    Đây là hạnh chư Phật 

 Trí giả thiện tư lương(19)    Chỗ người trí quán xét    

 Kế ngã trước tướng ngã(20)   Kẻ vướng mắc, chấp ngã 

 Bất năng tín thị pháp    Không thể tin pháp nầy   

 Diệt tận thủ chứng giả    Người trầm không trệ tịch  

 Diệc phi hạ chủng xứ    Cũng không gieo giống được 

 Dục trưởng Bồ-đề miêu(21)   Muốn phát tâm Bồ-đề 

 Quang minh chiếu thế gian     Trí tuệ chiếu thế gian 

 Ưng đương tĩnh quán sát   Phải nên quán sát kỹ 

 Chư pháp chân thật tướng   Thực tướng của các pháp 

 Bất sanh diệc bất diệt    Không sanh cũng không diệt 

 Bất thường diệc bất đoạn   Không thường cũng không đoạn 

 Bất nhất diệc bất dị    Chẳng một cũng chẳng khác 

 Bất lai diệc bất khứ (22)    Chẳng đến cũng chẳng đi   

 Như thị nhất tâm trung      Trong thể nhất tâm ấy 

 Phương tiện cần trang nghiêm    Siêng tu tập trang nghiêm 

 Bồ-tát sở ưng tác     Công hạnh của Bồ-tát 

 Ưng đương thứ đệ học    Phải tuần tự học tập 
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 Ư học ư vô học     Đối với Học, Vô học 

 Vật sanh phân biệt tướng   Chớ mống tâm phân biệt 

 Thị danh Đệ nhất đạo(23)    Đây là Đệ nhất đạo    

 Diệc danh Ma-ha-diễn(24)            Cũng gọi pháp Đại thừa 

 Nhất thiết hý luận(25)ác    Hết thảy những hý luận    

 Tất do thị xứ diệt       Từ đây đều dứt sạch 

 Chư Phật tác Bát-nhã(26)    Vô thượng trí của Phật     

 Tất do thị xứ xuất      Đều do đây mà thành 

 Thị cố chư Phật tử     Cho nên các Phật tử 

 Nghi phát đại dũng mãnh   Nên phát tâm dõng mãnh 

 Ư chư Phật tịnh giới    Nghiêm trì giới của Phật 

 Hộ trì như minh châu    Giữ gìn như ngọc sáng 

 Quá khứ chư Bồ-tát    Chư Bồ-tát quá khứ 

 Dĩ ư thị trung học     Đã từng học giới nầy  

 Vị lai giả đương học    Hàng vị lai sẽ học 

 Hiện tại giả kim học    Hàng hiện tại đang học 

 Thử thị Phật hành xứ    Đây là đường Phật đi 

 Thánh Chủ sở xưng tán      Là chỗ Phật khen ngợi 

 Ngã dĩ tùy thuận(27) thuyết   Tôi đã tụng giới rồi 

 Phước đức vô lượng tụ    Nguyện phước đức vô lượng 

 Hồi dĩ thí chúng sanh    Hồi hướng cho chúng sanh 

 Cộng hướng Nhất thiết trí (28)   Đồng đến Nhất thiết trí  

 Nguyện văn thị pháp giả     Nguyện người nghe pháp nầy 

 Tất đắc thành Phật đạo”.  Tất được thành Phật đạo). 
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Chú thích: 

 

(1) “Cúng dường” 供養: Chữ “cúng dường” nguyên là chữ “cung dưỡng” trong chữ 

Hán. Ngày nay thường được đọc là “cúng dường”. 

 

“Cung”, âm Hán-Việt thường đọc là Cúng: cung cấp, dâng hiến. 

“Dưỡng”, cũng đọc là Dạng, Dượng, Dường: nuôi nấng, phụng dưỡng. 

 

Cung dưỡng (hay Cúng dường) còn gọi là Cung cấp, Cung thí, Đả cung, nói tắt là 

“Cung”, là dâng hiến lễ phẩm, vật thực một cách trọng hậu, để bày tỏ lòng ngưỡng 

mộ, tôn kính, thương tưởng, biết ơn đối với Tam Bảo, Cha mẹ, Sư trưởng, vong 

linh người đã mất và chúng sanh trong Tam đồ, Lục đạo.  

 

Cúng dường có hai phần, một là cúng dường cho người đã chết (gọi là Truy thiện 

cúng dường) thì có hương hoa, đèn nến, cờ lọng, tràng phan, tháp miếu…; hai là 

cung dưỡng cho người còn sống, thì có tài sản, vật thực để dùng trong đời sống 

hàng ngày. Lại phân thành hai thứ cúng dường (Nhị chủng cúng dường): những 

vật thực để duy trì sự sinh hoạt hàng ngày như phòng xá, ẩm thực, y phục, ngọa 

cụ, y dược… thuộc về Thân phần cúng dường (Tứ sự cúng dường); còn những thứ 

khác như phát tâm Bồ-đề, bố thí lợi mình lợi người, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 

thiền định, trí tuệ, tín hạnh, cung kính, lễ bái, tán thán, ngũ phần hương, hoặc 

pháp cúng dường (thọ trì, đọc tụng, biên chép, ấn tống kinh điển…) đều thuộc về 

Tâm phần cúng dường. Nói chung, Thân phần cúng dường là phần cúng dường 

vật chất, thuộc về sự cúng dường; còn Tâm phần cúng dường là phần cúng dường 

tinh thần, thuộc về lý cúng dường. 

 

Có 3 nguyên nhân (lý do) để cúng dường, vun trồng phước điền (ruộng phước) 

tạo nên công đức lớn: 

 

- Vì sự tôn kính, ngưỡng mộ mà cúng dường (Kính điền): Cúng dường Tam Bảo, 

chư Đại Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, Tổ sư… Phẩm vật để cúng dường Xuất 

thế Tam Bảo thì có chùa tháp, ảnh tượng, trầm hương, hoa quả, nhang đèn, 

cờ phướn… Cúng dường Thế gian trụ trì Tam Bảo thì có Tứ sự cúng dường (ẩm 

thực, y phục, ngọa cụ, y dược). 

 

- Vì nhớ đến ơn nghĩa, công đức mà cúng dường (Ân điền): Cúng dường tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ, sư trưởng… Nếu cha mẹ, sư trưởng còn hiện tiền thì cúng 
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dường bằng sự hiếu kính, phụng dưỡng. Còn đã quá vãng thì cúng dường hoa 

quả, vật thực, nhang đèn, tràng phan, tháp miếu… 

 

- Vì lòng bi mẫn, thương xót mà cúng dường (Bi điền): Cúng dường cho những 

oan hồn uổng tử không ai thờ cúng (vô chủ, vô y, vô nhân tế tự), hay cúng 

dường bằng vật thực, thuốc men cho những người cơ nhỡ, đang đau khổ vì tật 

bệnh, đói nghèo… Cho đến cúng dường cho chúng sanh trong 3 cõi ác đạo, 

đều là Bi điền. 

 

(2) Sư trưởng 師長: Người thầy dạy đạo cho mình, bậc bề trên đáng tôn kính, 

người mà mình nương tựa để tu học, vị sư đứng đầu hướng dẫn cho một đạo 

tràng tu học, hay vị thầy đứng đầu trông coi một ngôi chùa.  

 

(3) Thất ý tội: Thất 失 nghĩa là mất, sơ hở, lỗi lầm, làm sai. Thất ý tội là tội do vô 

tình vô ý mà phạm giới. Cũng đều là vô tình chứ không có chủ ý, nhưng sự vi 

phạm tội thất ý có hai mức độ nặng nhẹ khác nhau: Thứ nhất là trong nhất 

thời vô ý mà phạm giới, đây được xem là phạm tội thất ý ở mức độ nhẹ; thứ 

hai là quên rằng mình đã là người đã phát nguyện thụ trì giới Bồ-tát, quên giữ 

gìn tư cách của một Tại gia Bồ-tát, quên mất tâm Bồ-đề, mà phạm giới. Sự vi 

phạm nầy được xem là phạm tội thất ý ở mức độ nặng. Nói tóm lại, thất ý tội 

được xem là những tội nhẹ, tức những lỗi lầm do sơ hở, vô tình vô ý không để 

tâm đến, hoặc là do thiếu sự phòng hộ cẩn thận cho nên phạm phải. Đối với 

sự vi phạm do thất ý gây nên, hành giả chỉ cần biết hổ thẹn, ăn năm sám hối, 

nguyện không tái phạm thì giới thể sẽ được phục hồi thanh tịnh trở lại, chứ 

không đến nỗi phải bị đọa lạc. Còn nếu đã vi phạm mà không biết tàm quý, 

không ăn năn, sám hối thì sẽ rơi vào đường ác, sẽ bị đọa lạc. 

 

(4) “Sám hối” 懺悔: Chữ “Sám” được dịch âm từ chữ Sám ma (Ksama) trong tiếng 

Phạm, nghĩa là nhẫn nại, bao dung, tha thứ. Hối là chữ Hán-Nôm, nghĩa là ăn 

năn, hối lỗi, hối hận, lấy làm tiếc cho những sơ sót, lỡ lầm đã làm, nhìn nhận 

những lỗi lầm, sai trái mà mình đã phạm và tìm cách sửa đổi lại cho đúng. Nói 

tóm lại, ăn năn với những lỗi lầm, sai trái mà mình đã phạm, hối hận với những 

nghiệp ác mà mình đã tạo ra từ trước, nguyện xin chừa bỏ hay sửa đổi lại, 

nguyện từ nay lánh dữ làm lành, cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh. Như vậy 

gọi là Sám Hối (Sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá).  

 

Như vậy khi nói sám hối là phải có đủ hai yếu tố: Thứ nhất là phải biết tàm quý 

tức hổ thẹn, ăn năn với những lỗi lầm, tội ác mà mình đã làm; thứ hai là từ nay 



289 
 

dứt khoát xin chừa bỏ hay sửa đổi lại, làm mới lại mình, nguyện không bao giờ 

còn tái phạm nữa. (“Tàm”: Cảm thấy xấu hổ trong lòng, tự thẹn với chính mình; 

“Quý”: Lấy làm hổ thẹn với những người xung quanh).  

Chúng ta thường đọc tụng hay được nghe rất nhiều kinh văn có chữ sám như 

Từ Bi Thủy Sám Pháp (tức Kinh Thủy Sám), Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp (tức 

Lương Hoàng Sám), Hoa Nghiêm Sám, Chuẩn Đề Sám, Dược Sư Sám, Hồng 

Danh Bửu Sám…, hết thảy các bộ kinh nầy đều mang nội dung sám hối theo 

hai nghĩa nêu trên. 

Với các tôn giáo đang có mặt trong xã hội hiện nay, hầu như tôn giáo nào trong 

phần giáo lý, tín điều của họ cũng có dạy tín đồ khi phạm tội phải cầu xin nơi 

sự cứu rỗi hay tha thứ bởi một đấng thần linh có quyền lực, hay từ vị Giáo chủ 

được xem là toàn năng của tôn giáo họ. Đấng toàn năng nầy có thẩm quyền 

phán xét công trạng hay tội ác của từng con người, để rồi tùy theo đó mà ban 

phước lành để khen thưởng hay giáng họa để trừng phạt. Vị nầy có một quyền 

lực vô biên và không bị ràng buộc, không bị chế tài hay kiểm soát bởi bất kỳ 

một giới hạn nào. Chính vì vậy tín đồ theo các tôn giáo nầy trong lòng luôn lo 

sợ, cho nên mỗi khi phạm tội, họ đều phải đến xưng thú tội lỗi với những người 

đại diện của đấng thần linh, hay sứ giả của đấng toàn năng, hầu cầu xin sự tha 

thứ và xin được che chở bởi đấng toàn năng của mình. 

Đạo Phật là đạo nhân bản, lấy con người làm gốc, đề cao con người, nhằm mục 

đích làm thăng hoa đời sống con người, cho nên giáo lý của đạo Phật đều nhằm 

mục đích giải quyết vấn đề của con người. Theo giáo lý Phật giáo, do những 

hành vi từ thân (tức những hành động đã làm), khẩu (tức những lời đã nói), và 

ý (tức những điều đã suy nghĩ) của chính con người tạo nên nghiệp thiện hay 

bất thiện. Chính từ những nghiệp đã tạo nầy trở thành sức mạnh (gọi là nghiệp 

lực) để tạo nên nhân cách cao thượng hay hạ tiện và đây chính là năng lực 

quyết định cho cuộc sống an lành hay đau khổ trong kiếp hiện tại, cũng như 

quyết định cho sự thọ sanh của con người sau khi chết. Do đó nhằm tạo nên 

phẩm cách hoàn toàn cho con người, chuyển hóa nghiệp lực của con người, làm 

mới con người, khiến cho con người từ xấu thành tốt, từ bất thiện trở thành 

thiện lành, từ phàm phu trở thành thánh nhân, mà mục đích cũng như phương 

cách sám hối trong đạo Phật không giống với các tôn giáo khác. Thêm vào đó, 

giáo lý Phật giáo cho rằng tất cả các pháp đều do nơi tâm tạo ra, từ tâm mà có, 

như đã được viết lại trong Kinh Hoa Nghiêm: “Ưng quán pháp giới tánh, nhất 

thiết duy tâm tạo”. Do đó, nếu sự lỗi lầm, tội ác do chính từ tâm mình tạo ra, 

thì muốn sửa đổi hay chuộc lại những lỗi lầm, nghiệp chướng nầy cũng phải bắt 

đầu từ chính nơi tâm của mình mà khởi. Nói cách khác, muốn có một nhân cách 
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chân chánh, cao thượng, muốn có một kết quả tốt đẹp, an lành, hạnh phúc thật 

sự trong cuộc sống, chính chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm để giải quyết 

mọi vấn đề của mình chứ không phải bất kỳ một ai khác. Chính vì thế, phương 

pháp sám hối trong đạo Phật phủ nhận hoàn toàn sự tha thứ, cứu rỗi, ban 

phước hay giáng họa mang tính cách thần quyền, đến từ một thế lực bên ngoài. 

Tại sao Phật tử đã thọ Ưu-bà-tắc giới phải thường xuyên sám hối? 

Mỗi khi lễ Phật sám hối, chúng ta thường nghe tụng bài kệ như thế nầy: 

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp 

Đều do vô thỉ tham, sân, si 

Từ thân miệng ý mà sinh ra 

Tất cả con nay xin sám hối. 

Nam-mô cầu Sám hối Bồ-tát. 

 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có chép như vầy: “Bồ-

tát tự nghĩ rằng: Tôi từ vô thỉ kiếp về quá khứ, do lòng tham lam, giận dữ, ngu 

si, khiến thân khẩu ý tạo nên vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác 

nầy có hình tướng, thì khắp cõi hư-không cũng chẳng thể chứa đựng hết 

được…”. 

Kinh Địa Tạng cũng nói rằng: “Mống tâm, động niệm là có tội”.  

Điều đầu tiên trong kinh Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân, cũng ghi rằng: 

“Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu” (Tâm, hay ý thức là nguồn ác, thân hình 

của con người là nơi tích chứa, tụ tập rất nhiều tội lỗi).  

Trở lại câu kinh trong kinh Hoa Nghiêm trên đây: “Từ vô thỉ kiếp về quá khứ…” 

tức vô lượng vô biên vô số kiếp quá khứ sinh tử, tử sinh luân hồi trong lục đạo, 

cho đến đời nầy từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay, vì sống trong vô minh 

thất niệm, tạo thành tập khí lâu đời khiến chúng ta gây nên không biết bao 

nhiêu vụng dại, lỗi lầm, tạo nên vô lượng vô biên tội chướng, ác nghiệp như 

giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ… Nhưng như chúng ta đã biết, vì tội lỗi 

vô hình vô tướng cho nên con người không sợ mà cứ ngoan cố làm hoài, cứ thế 

mà tạo thêm bao nhiêu lầm lỗi, làm chất chồng thêm bao nhiêu oan khiên 

nghiệp chướng hết đời nầy cho đến đời khác, để rồi từ đó phải trôi lăn mãi trong 

lục đạo, bò lết trong ba cõi để trả vay, vay trả cho những oan trái, oán đối đã 

làm. Là người Phật tử, tin vào nhân quả, nghiệp báo, nhất là muốn tu tâm 

dưỡng tánh để trở thành người có nhân cách cao thượng, thân tâm được thanh 
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tịnh, an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc trong hiện tại, được hưởng phước báu và để 

tiến tu giác ngộ, giải thoát trong đời vị lai mà ta phải thường xuyên sám hối. 

Người Phật tử, một khi đã được truyền thụ Tại gia Bồ-tát giới, tức trước đó đã 

được Thầy truyền giới cho lãnh thụ Ngũ giới và Thập thiện giới rồi. Do đó, ngoài 

sự sám hối những lỗi thất ý trong 28 khinh giới của Bồ-tát, người thụ giới Bồ-

tát còn phải sám hối những thiếu sót, lỗi lầm đã vi phạm đối với Ngũ giới và 

Thập thiện giới nữa. 

Là người Việt Nam, ai cũng nghe câu “Tránh dữ làm lành”. Hay trong giáo lý có 

câu Phật ngôn: 

“Chư ác mạc tác  

Chúng thiện phụng hành  

Tịnh tự kỳ ý  

Thị chư Phật giáo”. 

 

(Tránh làm điều ác  

Vâng làm việc lành  

Giữ ý trong sạch  

Đó lời Phật dạy). 

 

Nên biết, mọi giới luật do Phật chế định, kể cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, tại gia 

lẫn xuất gia, đều được đặt trên nền tảng của Ngũ giới và Thập thiện giới, hay 

nói cách khác, Ngũ giới và Thập thiện giới là yếu tố căn bản của giới luật Phật 

giáo. Bởi vì nguồn gốc để tạo nên ác nghiệp, mang lại khổ đau cho con người 

là do bởi phạm những giới nầy, và ngược lại, nguồn gốc để tạo nên một đời 

sống an lạc, cách thức để tạo thành nhân cách của bậc thánh nhân, làm nền 

tảng cho đạo đức để từ đó đạt đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát cũng chính do 

bởi giữ được những giới nầy. Đây là những giới luật được dùng làm kim chỉ nam 

trong việc tu học, hành trì, là vị thầy dẫn đường để chúng ta khỏi sa ngã vào 

con đường tội lỗi, tạo thêm ác nghiệp, hướng chúng ta vào con đường thiện 

lành để trở thành người có nhân cách, đạo đức, mang lại an vui, thảnh thơi, tự 

do cho cá nhân, hạnh phúc cho gia đình, trật tự, hòa bình cho xã hội. Hơn nữa, 

gọi là căn bản bởi vì qua bốn cách hành trì tu tập như tụng kinh, trì chú, niệm 

Phật hay tham thiền thì cũng đều lấy những giới đây làm nền tảng. Nếu không 

được như vậy thì đó là con đường dẫn ta vào ác đạo, vướng mắc, chìm đắm 

chứ không có khả năng mang lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát là con đường 

mà đức Phật đã dạy. Chính vì điều nầy, mà Ngũ giới và Thập thiện giới được 
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xem là Căn bản nghiệp đạo. Một khi đã thọ Tại gia Bồ-tát giới, cùng phải luôn 

nhớ đến Ngũ giới và Thập thiện giới, chớ nên xem nhẹ hay coi thường. 

Để cho tín tâm thêm kiên cố, hãy nghe lại lời đức Phật nói với Long Vương về 
việc thọ nhận, hành trì Thập thiện giới, được ghi lại trong Chương 5, kinh Thập 
Thiện Nghiệp Đạo như sau:  
 
“Long vương đương tri, thử Thập thiện nghiệp, nãi chí năng linh Thập lực, Tứ 
vô uý, Thập bát bất cộng nhất thiết Phật Pháp, giai đắc viên mãn. Thị cố nhữ 
đẳng ưng cần tu học”. 
 

“Long vương! Thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc giai y đại địa nhi đắc an trụ, nhất 

thiết dược thảo hủy mộc tùng lâm, diệc y địa nhi đắc sanh trưởng. Thử Thập thiện 

đạo, diệc phục như thị. Nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập, nhất thiết Thanh văn, 

Độc giác bồ-đề, chư Bồ-tát hạnh, nhất thiết Phật pháp, hàm cộng y thử Thập thiện 

đại địa nhi đắc thành tựu ”. 

(Long vương nên biết, Mười thiện nghiệp này có năng lực khiến cho các pháp 

như Thập lực, Tứ vô sở úy, Thập bát pháp bất cộng, hết thảy đều được viên 

mãn. Vì vậy nên các người cần nên siêng năng tu học).  

(Này Long Vương! Ví như tất cả thành ấp, xóm làng đều y vào đại địa mà được 

an trú, tất cả dược thảo, cỏ cây, rừng rú đều y vào đại địa mà được sinh trưởng, 

thì mười thiện nghiệp nầy cũng là như vậy. Tất cả trời, người đều y vào “đại 

địa” Thập thiện mà thành lập, tất cả Thanh văn, Độc giác Bồ-đề, các hạnh Bồ-

tát và tất cả Phật pháp cũng đều y vào “đại địa” Thập thiện nầy mà được thành 

tựu). 

Sau khi đã thọ giới, để đề phòng sự sơ ý (thất ý), lỡ quên mà phạm giới và để 

nhắc nhở việc hành trì, cứ mỗi nửa tháng, vào ngày 14 và 29 hoặc 30, những 

người đồng học, đồng giới, họp nhau lại để bố tát và sám hối. . 

Bố tát (Uposatha): Dịch ý là Tịnh trú, trưởng dưỡng hay trai giới, cũng gọi là 

Đoạn tăng trưởng, nghĩa là chấm dứt điều ác, tăng trưởng việc lành, hay Ngã 

đối thuyết, nghĩa là đối trước Đại chúng mà phát lộ, nói ra những lỗi mà mình 

đã phạm để xin sám hối. Bố tát là ngày thuyết giới giữa những người đồng giới 

(tức cùng thọ giới giống nhau) để kiểm điểm, nhắc nhở việc thực hành những 

giới luật đã tiếp nhận, cũng như để sám hối nếu có vi phạm.  

Vì tính chất và cách thức hành trì giới luật giữa hai giới xuất gia và tại gia khác 

nhau mà phân loại thành hai cách sám hối: Chế giáo sám và Hóa giáo sám, còn 

được gọi chung là Hóa Hành nhị giáo hay Hóa Chế nhị giáo.  
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Chế giáo sám: Cách sám hối tội phá giới theo Luật tạng, dùng những giới điều 

được quy định rõ ràng trong Luật tạng để xác định điều gì nên làm, việc nào 

cấm làm, nhằm hạn chế, ngăn chận hành vi phạm lỗi cũng như để xử trị sự 

phạm giới của Tăng. Chế giáo sám do đó chỉ giới hạn trong 5 chúng xuất gia, 

có tính cách bắt buộc phải thực hành trong cộng đồng Tăng già. Người xuất gia 

một khi phạm lỗi, giới thể bị ô uế, phải thực hành Chế giáo sám để phục hồi sự 

thanh tịnh của giới thể và để giữ sự kỷ cương, hòa hợp trong sinh hoạt của Đại 

chúng.  

Chế giáo sám có ba cách: 

- Tâm niệm sám hối: Khi phạm những lỗi nhẹ thường là do vô ý (các giới thuộc 

Đột-kiết-la), cảm thấy hổ thẹn tự trách trong lòng, chỉ cần sám hối trong tâm, 

nguyện từ nay xin chừa bỏ, không tái phạm nữa, là đủ. 

 

- Đối thủ sám hối: Đối trước vị Thầy y chỉ, giáo thọ của mình hay một Tỳ khưu 

khác phát lộ giới mà mình đã phạm (các giới thuộc Ba-dật-đề hay Đề-xá-ni), 

nguyện xin sám hối từ nay chừa bỏ. 

 

- Chúng pháp sám hối: Phát lộ giới mà mình đã phạm trước Chúng từ 4 người 

cho đến 20 người hay một Hội đồng giám luật (tùy theo giới đã phạm là Ba-la-

di, Tăng tàng hay Thâu-lan-giá) để xin sám hối và nhận sự xử trị. 

 

Hóa giáo sám: Cách sám hối những tội lỗi do hành vi vi phạm Ngũ giới, Thập 

thiện nghiệp đạo hay Tại gia Bồ-tát giới, căn cứ vào sự giáo hóa trong Kinh, 

Luận về nhân quả, thiện ác, nghiệp báo…, để giúp cho người thực hành khỏi sa 

vào ác đạo, ngăn ngừa được điều dữ, đi vào con đường lành, phát triển thiện 

căn, tiêu trừ nghiệp chướng, được áp dụng chung cho cả hai giới tại gia lẫn xuất 

gia (gọi là Đạo tục song hành). Riêng đối với người tại gia, vì khi thụ Ngũ giới, 

Thập Thiện giới, Bát Quan Trai giới hay ngay cả Tại Gia Bồ Tát giới cũng chỉ 

mang tính cách thực tập, hướng thiện, khuyến tu, để dần dần tập điều phục 

các căn, thanh tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển tâm Bồ-

đề, cho nên khi vi phạm những giới điều mà mình đã thọ, luật không có quy 

định bắt buộc người tại gia phải phát lộ trước Tăng hay phải thú nhận tội lỗi mà 

mình đã phạm trước một Hội đồng giám luật để chịu xử trị; mà chỉ cần áp dụng 

pháp sám hối theo “Hóa giáo sám”, tức niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, trì chú, 

quán tưởng hay lạy Phật, để xin sám hối cho thân khẩu ý được thanh tịnh trở 

lại là đủ. 
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Hóa giáo sám cũng có 3 cách, gọi là Tam chủng hối pháp, nói tắt là Tam sám: 

- Tác pháp sám hối: Cách sám hối theo đúng nghi pháp được quy định rõ ràng 

như trong kinh luật đã dạy: Giữ ba nghiệp thanh tịnh, đối trước Tăng hay trước 

Tam Bảo thành thật ăn năn, hổ thẹn hay tự thú lỗi lầm mình đã gây ra, một 

lòng chí thành cầu xin sám hối. Chính do ở sự hiệp nhất của thân khẩu ý khi 

thân cung kính lễ bái cầu thỉnh, miệng niệm Phật, tai nghe kinh hay nghe Yết-

ma, trong lòng chân thành ăn năn nguyện xin sám hối, dứt khoát từ nay chừa 

bỏ không bao giờ tái phạm, nhờ vậy mà diệt được lỗi đã phạm, tội chướng được 

tiêu trừ, giới thể được thanh tịnh trở lại. 

 

- Thủ tướng sám hối, cũng gọi là Quán tưởng sám hối: Ở nơi không có Tăng đầy 

đủ giới đức thanh tịnh hay không có Chúng, thì tự mình đối trước ảnh tượng 

của Phật hay chư Bồ-tát, giữ thân khẩu ý thanh tịnh một lòng hướng về Tam 

Bảo trong mười phương, thân nghiệp cung kính lễ bái, nguyện xin sám hối tất 

cả nghiệp chướng lỗi lầm từ muôn kiếp trước đến nay đã tạo, tâm ý quán tưởng 

đến Phật và chư vị Bồ-tát cầu xin lực gia trì, chứng giám. Nhờ siêng năng tinh 

tấn thực hành như vậy mà đoạn diệt được phiền não, tiêu trừ được nghiệp 

chướng trong nhiều đời. 

 

Khi có dịp đến hành hương đảnh lễ Phật tại Bồ Đề đạo tràng, Ấn Độ. Ở gần cội 

bồ-đề nơi đức Phật thành đạo hay trong khuôn viên của Bồ đề đạo tràng, chúng 

ta sẽ được thấy có rất nhiều thầy Tỳ khưu và cả Cư sĩ thuộc đủ mọi sắc tộc. Họ 

chuyên cần lạy Phật từ sáng sớm tinh sương cho đến chiều tối, ngày nầy qua 

ngày khác. Họ chỉ ngưng lạy khi ăn, khi ngủ và vệ sinh. Còn suốt ngày cứ mãi 

đứng lên quỳ xuống đảnh lễ mãi như vậy, kéo dài cả tuần, cho đến 3 tháng, 6 

tháng hay cả năm không chừng. Đây chính là cách thực tập Thủ tướng sám hối. 

 

- Vô sanh sám hối: Vô sanh hay còn gọi là Vô khởi, nghĩa là trên thực thể, tánh 

các pháp là Không, cho nên không có sinh diệt, biến hóa. Vô sanh là chân lý 

trung đạo, chân lý của Niết-bàn. Đối với người liễu nghĩa vô sanh, biết các pháp 

đều không sanh không diệt cho nên an trú trong Niết-bàn. Còn hàng phàm phu 

do bởi vướng mắc vào sự sinh diệt biến hóa của vô thường, nên bị trôi chìm 

theo dòng phiền não, sinh tử.  

 

Theo nghĩa Vô sanh sám hối, thì tội lỗi ác nghiệp đều do bởi vọng niệm nơi tâm 

sanh khởi, những vọng niệm có là do bởi điên đảo mộng tưởng chứ tự nó không 

thật, cho nên khi tâm khởi lên vọng tưởng điên đảo thì tội liền sanh, hễ tâm 

được thanh tịnh, có chánh niệm thì tội diệt. Sanh và diệt đây là sự đối đãi do 
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bởi cái nầy có nên cái kia mới có, chứ tự nó vốn không sanh không diệt. Người 

thực hành vô sanh sám hối nhờ quán tưởng về lý vô sanh mà phá được vọng 

tưởng vô minh, tiêu trừ được tội lỗi, nghiệp chướng trong ba đời. Cho nên mới 

có bài kệ rằng:  

 

“Tội từ tâm khởi đem tâm sám 

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu 

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không 

Thế mới thật là chân sám hối”. 

 

Trong ba cách sám hối vừa được giải thích trên đây, Tác pháp sám hối và Thủ 

tướng sám hối (bao gồm cả Hóa giáo sám và Chế giáo sám) thuộc về Sự sám 

hối, tức cách sám hối có sự thể, hình tướng. Còn Vô sanh sám hối tức cách sám 

hối chỉ dùng trí quán tưởng về lý vô sanh mà tiêu trừ được tội lỗi, đốn phá vô 

minh phiền não, chứng được diệu tâm, trung đạo, nên thuộc về Lý sám hối. 

Nên biết, sám hối như đã được phân tích nêu trên là cách đề ra để tự thắng 

chính mình, phá tan được mặc cảm tội lỗi, dứt khoát với lỗi lầm đã phạm trong 

quá khứ để làm mới lại chính mình, phục hồi giới thể thanh tịnh. Khi đối trước 

Tam Bảo hay chư Đại chúng để sám hối là cốt để xin sự gia trì, hỗ trợ năng lực 

làm trợ duyên cho người phạm lỗi có thêm sức mạnh tự thắng những ma lực 

nghiệp chướng, thanh tịnh hóa thân tâm của chính mình để mà tinh tiến lên, 

chứ không phải là hình thức xưng thú tội lỗi trước đức Phật (như một vị thần 

linh) hoặc trước Tăng hay Đại chúng để cầu xin sự ban phước lành hay tha tội, 

giống như một phạm nhân bị giải ra trước tòa án được tòa phán cho trắng án 

là hết tội.  

 

(5) “Ác tâm” 惡心, cũng gọi là Ý ác hành (là tên gọi khác của phiền não). Ác tâm là 

lòng dạ độc ác bất lương, ý nghĩ xấu xa bất thiện, tâm địa thiếu bao dung, cảm 

thông, chia sẻ, không có lòng nhân ái, từ bi. Ác tâm có khả năng đưa con người 

đến quả báo khổ não. Nói chung, ác tâm chỉ cho các tâm sở bất thiện (gồm 6 

Căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến và 20 Tùy phiền não). 

Ngược với Ác tâm là Thiện tâm (gồm 11 Thiện tâm sở: tín, tàm, quý, vô tham, 

vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại). Thiện tâm 

còn để chỉ cho Tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. 

 



296 
 

(6) “Bố thí” 布施: Chữ Phạm viết là daksinà, dịch âm là Đạt sấn; chữ Pàlị viết là 

dàna, dịch âm là Đàn-na, gọi tắt là Đàn, cũng gọi là thí. Theo nghĩa Hán-

Việt, “bố” 布 là ban ra, cho khắp; “thí” 施 là giúp, cho, cấp cho, ban cho. Cần 

phải nên phân biệt: Đối với bậc bề trên như chư Phật, chư Bồ-tát, cha mẹ, 

sư trưởng, sa môn… thì gọi là cúng dường; còn đối với thiên nhân, quỷ thần 

hay súc sanh thì gọi là bố thí. Người đem tài vật ra bố thí gọi là Đàn việt, 

dịch ý là Thí chủ, Đàn-na. Tài vật dùng để bố thí thì gọi là Tín thí, Sấn tài, 

Sấn tư… 

 

Ban đầu, pháp bố thí chỉ có Tài thí, vốn là pháp mà đức Phật khuyên hàng 

Phật tử tại gia phải nên thường xuyên thực hành, theo đó nên đem vật thực, 

y phục, ngọa cụ, y dược cúng dường cho chư Tăng (Tứ sự cúng dường, tức 

bốn món cần thiết tối thiểu để giúp cho người xuất gia có đủ điều kiện tu 

tập) nhằm gieo trồng phước điền, tích lũy công đức; cũng như đem của cải, 

thuốc men, cơm áo giúp đỡ, ban phát bố thí cho người bất hạnh, cơ nhỡ, 

nghèo khó, thiếu thốn, tật bệnh, trước là để diệt trừ lòng tham lam bỏn xẻn, 

ích kỷ tư lợi, ngõ hầu tạo nhân lành nhằm thoát khỏi sự thiếu thốn nghèo 

khổ của kiếp sau. Đến giai đoạn Đại thừa, pháp bố thí được phát triển rộng 

hơn, ngoài Tài thí như vừa nói, còn có thêm Vô úy thí và Pháp thí.  
 

Chữ “Úy” 畏 là lo lắng, kinh hãi, sợ sệt (khác với chữ Úy 慰, thường hay đọc 

thành “ủy”, như chữ “ủy lạo”, nghĩa là thăm hỏi, an ủi, khiến cho an lòng).  

 

Vô úy, cũng gọi là Vô sở úy, nghĩa là không còn sợ hãi. Vô úy thí là với lòng 

thông cảm, thương xót, mang đến sự an ủi, vỗ về, khuyên nhủ, trấn an, để 

tạo nên sự an tâm, khiến cho người khác không còn phải sợ hãi, lo lắng, sầu 

khổ, buồn chán, tuyệt vọng. 

 

Pháp thí, là với lòng từ bi đem đạo lý giảng giải để nhiếp hóa, hướng dẫn, soi 

sáng cho người để phá tan tà kiến, khuyên răn họ tu tập thiện nghiệp, tránh 

dữ làm lành, cải tà quy chánh, phát khởi tín tâm quy hướng Tam Bảo, biết tin 

tội phước nhân quả, giữ gìn giới đức, phẩm hạnh để tăng trưởng trí tuệ, đi 

vào con đường chân chánh, siêng năng bố thí, tinh tiến trên đường học đạo 

để giải thoát khỏi sự ràng buộc của phiền não sinh tử; hoặc là tự thân sớ giải, 

biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng giải kinh luật khai thị cho người, hay 
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khuyến khích người khác ấn tống, phổ biến kinh sách cũng đều là pháp thí 

cả.  

 

Trong 3 thứ bố thí cúng dường vừa kể, Tài thí và Vô uý thí chỉ được xem như 

là phương tiện nhất thời trước mắt, còn Pháp thí mới chính là mục đích và 

mang đến lợi ích lâu dài mà hành giả Bồ-tát giới cần nên lưu tâm thực hiện. 

Tuy nhiên, khi ứng dụng thực hành, cần phải khế hợp trước, sau cho đúng 

thời mới có thể mang lại lợi ích, thuật ngữ gọi như vậy là “Hằng thuận chúng 

sanh”. Ví như có người đang đói lạnh, đang lo lắng, sợ hãi, thì trước tiên phải 

dùng tài thí, tức phải cho họ ăn để được no, tặng quần áo mặc để đủ ấm. Kế 

đó là biết cách trấn an, dùng lời lẽ chân chánh mà ân cần khuyên nhủ, vỗ về 

để họ an tâm, hết lo, hết sợ. Trong giáo lý gọi như vậy là “Tiên dĩ lợi dục 

khiên”; rồi sau đó mới nói đến chuyện pháp thí, tức khuyến hóa, soi sáng, 

hướng dẫn cho họ đi vào “Hậu linh nhập Phật trí” (sau mới hướng dẫn khiến 

cho họ nhập vào tri kiến của Phật) để được lợi ích bền vững, lâu dài. Trong 

kinh Tăng Nhất A-Hàm, thiên Hai Pháp, phẩm Hữu Vô, kinh số 3 (Việt dịch: 

Thích Đức Thắng, hiệu đính và chú thích: Tuệ Sỹ), đức Phật đã có thuyết 

rằng: “Trên hết trong bố thí, không gì hơn pháp thí”. Trong các kinh điển Đại 

thừa khác, như kinh Kim Cang, hay phẩm Cúng Dường Pháp trong kinh Duy 

Ma Cật, đức Phật cũng đều có thuyết rằng: “Trong các thứ cúng dường, cúng 

dường pháp là công đức hơn cả”.  

 

Như thế nào là cúng dường pháp? Xem trong phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải 

Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Hoa Nghiêm, Bồ-tát Phổ Hiền 

đã có lời giải thích cho chư vị Bồ-tát và Thiện Tài đồng tử về ý nghĩa của sự 

Pháp thí (hay Pháp cúng dường): “Thiện nam tử! Chư cúng dường trung, 

Pháp cúng dường tối! Sở vi, như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng 

sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đái chúng sanh khổ 

cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ-tát nghiệp cúng dường, 

bất ly Bồ-đề tâm cúng dường” (Thiện nam tử! Trong các thứ cúng dường, 

pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời 

Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp 

thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thay cho chúng sanh để cúng 

dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ-tát để 

cúng dường, chẳng rời tâm Bồ-đề để cúng dường). 
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Lại nữa, đọc lại một đoạn trong kinh Kim Cang. Đức Phật dạy Tôn giả Tu Bồ 

Đề rằng: “Tu Bồ Ðề! Nhược tam thiên đại thiên thế giới trung, sở hữu chư Tu 

Di sơn vương, như thị đẳng thất bảo tụ hữu nhơn trì dụng bố thí. Nhược 

nhơn dĩ thử Bát-nhã Ba-la-mật kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì đọc tụng, vị 

tha nhơn thuyết, ư tiền phước đức, bá phần bất cập nhất, bá thiên vạn ức 

phần, nãi chí toán số thí dụ, sở bất năng cập ” (Này Tu Bồ Đề! Như trong ba 

ngàn đại thiên thế giới có các núi Tu-di. Có người dùng bảy món châu báu 

tích tụ nhiều như các núi ấy mà bố thí. Lại có người lấy kinh Bát-nhã Ba-la-

mật nầy, thậm chí chỉ bốn câu kệ, thọ trì đọc tụng, vì người khác giảng nói. 

Phước đức của người bố thí của báu ấy so với người thọ trì đọc tụng, vì người 

khác giảng nói kinh điển nầy, trăm phần chẳng bì được một phần, trăm, 

ngàn, vạn ức phần. Cho đến tính toán, thí dụ cũng chẳng thế nào so sánh 

được). Như vậy, để thấy rằng việc bố thí pháp đưa đến công đức lớn lao, thù 

thắng như thế nào.  

 
Có nhiều người nghĩ rằng, khi góp phần mình vào việc cúng dường trai tăng, 

hay đến chùa bỏ ít tiền vào thùng phước sương thì mới gọi là cúng dường, hay 

đợi đến lúc có người đến xin, thì đem chút tài vật, gạo thóc sẵn có ra hiến tặng 

để cứu trợ, giúp đỡ mới gọi là bố thí. Kỳ thực, nói đến phạm vi hình tướng của 

sự thực hành bố thí, cúng dường thì rộng lớn vô cùng. Không phân biệt là 

người giàu có hay kẻ nghèo khổ bần cùng, cho dù là bậc thượng trí hay kẻ hạ 

liệt, bất cứ nơi đâu, ở vị trí nào, chỉ cần mở tấm lòng ra thì ai ai cũng đều có 

thể thực hành cúng dường, bố thí: Sau khi ăn xong, lượm chút bánh vụn để rải 

ra cho bầy kiến, nhặt mấy hột cơm rơi để thí cho chim muông, bẻ nửa nắm 

cơm để giúp cho người hành khất qua cơn đói lòng, xé một mẩu vải nhỏ chừng 

ngón tay để thí cho người ăn mày làm tim đèn, cho đến việc hiến máu, học 

một món thuốc để chữa cho người bệnh, lựa lời an ủi cho người đang bị khổ 

bịnh đau đớn trong cơn tuyệt vọng, trợ niệm cho người vừa mới qua đời, an ủi 

cho thân bằng quyến thuộc đang đau buồn trước cảnh sinh ly tử biệt; cho đến 

trồng cây, đào giếng, làm đường, bắt cầu, dọn vệ sinh đường sá, chợ búa, xây 

bệnh viện, trường học, giúp viện mồ côi, săn sóc người già cả neo đơn không 

nơi nương tựa, làm chỗ cho người đi đường xa mệt nhọc có chỗ nghỉ chân, đặt 

thùng nước bên đường cho người bộ hành có miếng nước uống, giúp đỡ cho 

người chẳng may gặp phải tai nạn dọc đường, cúi xuống hốt đống rác, lượm 

cây kim, miếng sắt nhọn nơi công viên để giữ an toàn cho trẻ con đến vui chơi, 

chùi chút nước đọng giữa lối đi để tránh cho người khác khỏi bị trợt té, dắt một 

người mù qua đường, nhường ghế cho một người đàn bà đang mang thai nặng 
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nhọc, mang giúp vật nặng cho một người tàn tật, cứu trợ thiên tai, thu gom, 

tái chế rác thải để bảo vệ môi trường (Viết đến đây thì được nghe: Quỹ bảo 

tồn thiên nhiên thế giới tại Úc - World Wide Fund Australia - WWF Australia cho 

biết, ước tính mỗi năm, 25 triệu người dân Úc thải ra đại dương 130,000 tấn 

nhựa - 25/3/2020. Như vậy, để biết con người đang tàn phá thiên nhiên, gây 

ô nhiễm đại dương và môi trường sống như thế nào). Cho đến cúng dường 

người tu hành, phụng dưỡng cha mẹ, sư trưởng, hay ấn tống, biên chép, thọ 

trì đọc tụng, đem một câu kinh ngắn giảng giải, hướng dẫn, soi sáng cho người 

khác. Hoặc như một người nghèo ăn xong rửa bát, cũng có thể chắt lại chút 

nước cặn để thí cho loài côn trùng, hay như trong một mẩu chuyện đạo kể lại, 

bà già ăn mày cũng có thể cúng dường cho Tôn giả Xá-lợi-phất chút nước cơm 

thừa mới vừa xin được... Thậm chí, sống tri túc thiểu dục, biết tiết chế, chừng 

mực trong sự tiêu dùng hàng ngày, chia sẻ sự an lạc, thảnh thơi, cảm thông, 

thương cảm của mình đối với người xung quanh qua cử chỉ, giọng nói, nét mặt, 

ánh mắt, nụ cười cũng là cách bố thí; giữ gìn sự thủy chung, tin yêu hòa hợp 

trong đạo vợ chồng, trong gia đình sống hiếu thuận với cha mẹ và anh chị em, 

làm tròn trách nhiệm đối với con cái, thực hiện đầy đủ bổn phận công dân đối 

với quốc gia, xã hội… cũng đều là bố thí, cúng dường cả, và đây mới đúng là 

sự bố thí, cúng dường cụ thể và thiết thực. Trong kinh Quán Thế Âm Bồ Tát 

Thọ Ký có kệ viết rằng: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật ” là có 

ý như vậy. Nói tóm lại, nếu dẹp bỏ được lòng tham lam ích kỷ, vướng mắc, sân 

hận, trải tấm lòng ra thì lúc nào và ai ai cũng đều có thể thực hành bố thí, cúng 

dường được cả. 

 

Chính vì phạm vi bố thí, cúng dường phong phú, rộng rãi như vậy, khả năng 

thực hành bố thí lớn lao như vậy, cho nên hành giả Bồ-tát giới phải thường 

tâm niệm chuyên cần thực hành bố thí. Nên biết, trừ pháp bố thí ra, không còn 

pháp nào có thể đưa đến hai kết quả: Một là tự tại, hai là giải thoát. Người học 

hạnh Bồ-tát phải nên tu tập hai mặt: diệt trừ phiền não, tu tập thiền định để 

tăng trưởng trí tuệ, tạo nên công đức; đồng thời không quên bố thí, cúng 

dường để tạo phước đức. Có chuyện kể rằng: Người siêng tạo lập phước đức 

mà thiếu tu tập để tăng trưởng trí tuệ, ví như con voi đeo chuỗi anh lạc, chỉ 

trang nghiêm tự thân mà không được giải thoát. Ngược lại, như có vị đã chứng 

A la hán đi hóa duyên khất thực 7 ngày mà chẳng được ai cúng dường phải 

chịu nhịn đói, bởi vì khi ở nhân địa trong kiếp trước chỉ lo tu tập trí tuệ mà 

thiếu thực hành bố thí để gieo trồng phước đức. Cho nên có câu rằng: “Tu 

phước bất tu huệ, tượng thân quải anh lạc. Tu huệ bất tu phước, La-hán ứng 

cúng bạc” (Tu phước mà không tu huệ, như thân voi đeo chuỗi ngọc. Tu huệ 

mà không tu phước, không khác nào vị La-hán chẳng được ai cúng dường).  
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Trong Kinh số 3, Phẩm Tà Tụ, Thiên Năm Pháp, kinh Tăng Nhất A Hàm (Việt 

dịch: Thích Đức Thắng, hiệu đính và chú thích: Tuệ Sỹ) có chép lại: Một thời, 

đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức 

Thế Tôn bảo các Tỳ-khưu: “Có năm sự vật mà huệ thí không được phước. Sao 

gọi là năm? Một là lấy đao thí cho người; hai là lấy độc thí cho người; ba là 

đem bò hoang thí cho người; bốn là đem dâm nữ thí cho người; năm là tạo 

miếu thờ thần. Nầy các Tỳ-khưu, đó gọi là năm sự bố thí không có phước”.  

 

Rồi Phật lại dạy: “Các Tỳ khưu nên biết, lại có năm sự vật mà huệ thí được 

phước lớn. Sao gọi là năm? Một là tạo lập công viên; hai là trồng cây rừng; ba 

là bắc cầu đò; bốn là tạo làm thuyền lớn; năm là tạo lập, xây dựng nhà cửa, 

nơi ở trong quá khứ và tương lai. Này các Tỳ khưu, đó là năm sự vật khiến 

được phước đức”.  

 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ nầy:  

 

“Thí vườn, rừng mát mẻ 

Và xây dựng cầu, đò 

Thuyền giúp người vượt sông 

Còn xây phòng ốc tốt 

Người kia trong đêm ngày 

Sẽ thường hưởng phước ấy 

Giới định đã thành tựu 

Người nầy ắt sanh thiên”. 

 

   “Cho nên, các Tỳ khưu hãy niệm tu hành năm sự huệ thí nầy”. 

 

Nên biết, có 3 hạng người bố thí: 

 

- Thứ nhất, là hạng người khi bố thí nhưng không tin nhân quả, tội phước. 

Bố thí chỉ để mua vui, bố thí theo phong trào, hay khi bố thí mà còn tham 

tiếc công sức, sợ hao tốn tiền của, hoặc lường gạt, trộm cắp, cướp đoạt 

tài vật của người khác để đem ra bố thí. Hoặc khi thấy có người đến xin 

thì khởi tâm giận ghét, thậm chí mắng nhiếc, sỉ nhục rồi mới cho. Ấy là 

hạng thí chủ bậc thấp. 

 

- Thứ hai, là hạng người tuy rằng có tin nhân quả, nhưng khi bố thí trong 

tâm vẫn còn ý niệm so đo, tính toán, phân biệt, vẫn còn tham tiếc tiền 



301 
 

của, chỉ đem bố thí cho người những đồ thừa dở. Hay khi đem tài vật bố 

thí cho người, trong tâm có ý khinh miệt, coi thường mà thiếu sự tôn 

trọng. Ấy là thí chủ bậc trung. 

 

- Thứ ba, là hạng người tin sâu tội phước, nhân quả, đã lĩnh hội được tính 

chất vô ngã của tự thân và biến dịch vô thường tạm bợ của vật chất, tài 

sản, cho nên bố thí với ý niệm buông xả mà không vướng mắc. Khi có 

người đến xin hay khi đem tiền của bố thí cho ai thì không phân biệt thân 

sơ, thiện ác, trong tâm luôn có ý vui mừng, cung kính mà không dám coi 

thường, lại còn hàm ý biết ơn xem đó như là ân nhân, Thiện tri thức của 

mình. Ấy là thí chủ bậc thượng. 

 

Vì tâm lượng, mục đích và hình thức khi bố thí có khác nhau như vậy, cho nên 

đưa đến kết quả phước báu cũng sai biệt: 

 

- Bố thí ít, phước báu ít: Tức bố thí mà còn so đo tính toán, bố thí theo 

phong trào, bố thí với lòng tham lam, bỏn xẻn… Bố thí như vậy thì tài vật 

đem cho đã ít, mà phước báo thu hoạch được cũng rất ít.  

 

- Bố thí nhiều, phước báu ít: Như đem tiền của tạo điều kiện cho người ta 

ăn chơi, hưởng thụ, chứ không nhằm mục đích hướng dẫn cho con người 

đi vào đường ngay nẻo chánh, hoặc là bố thí như một cách đầu tư buôn 

bán. Có lần báo chí tường thuật lại rằng, có một nhà tỷ phú ở Hoa Kỳ tài 

trợ cho một viện Đại học 10 triệu đô la, kèm theo điều kiện là xin được 

đặt một bức tượng bán thân của ông ta trong khuôn viên của trường. 

Như vậy ông nầy thừa tiền, nhưng thiếu danh. Ông ta chỉ bỏ ra 10 triệu 

đô la để mua danh chứ đâu phải là bố thí. Đây rõ ràng là hình thức đầu 

tư, xem như một cách mua bán đổi chác. Bố thí như vậy thì tiền của bỏ 

ra rất nhiều, mà phước báo thu lại chẳng được bao nhiêu. 

 

- Bố thí ít, phước báo nhiều: Với lòng từ bi, chỉ vì mục đích lợi mình lợi 

người, dùng trí tuệ của mình hướng dẫn cho người khác cải ác làm lành, 

bỏ tà quy chánh; đem kinh điển, giáo lý giải thích để người nghe phát 

khởi tín tâm, biết quay về nương tựa nơi Tam Bảo, cầu đạo giải thoát; 

hoặc với lòng cung kính mà hỗ trợ cho những bậc chân tăng, giúp họ có 

điều kiện tu học để thành tựu đạo nghiệp, hay ủng hộ chư Tăng trong sứ 

mạng hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh. Bố thí được như 

vậy, thì tài vật, của cải bỏ ra tuy ít nhưng tạo nên thật nhiều công đức và 

mang lại phước báo lớn lao vô cùng.  
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- Bố thí nhiều, phước báu nhiều: Thấu đáo được lý vô thường, vô ngã. Ý 

thức được rằng sự nghiệp, tiền bạc tài sản, của cải, ngay cả sức khoẻ, 

thân mạng cũng chỉ là một giấc chiêm bao, phù du giả tạm. Bỏ tiền của 

ra để xây viện mồ côi, trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão, bắt cầu, 

làm đường, cứu trợ thiên tai… hay cúng dường tiền bạc, vật thực cho các 

đạo tràng tu học, an cư kiết hạ, hoặc xây dựng chùa tháp, tạo tượng, đúc 

chuông, ấn tống kinh sách… Bố thí như vậy thì tài vật bỏ ra để bố thí rất 

nhiều, mà phước báo tạo được cũng thật là to lớn. 

   

Nên biết, ở đời cho dù có tích lũy tiền muôn bạc vạn để trở thành bậc đại phú, có 

bỏ công kiến tạo để xây dựng nên một gia sản cực kỳ to lớn, tiền muôn bạc vạn, 

ruộng đất cò bay thẳng cánh đi chăng nữa, thì tiền của, tài sản đó vẫn luôn luôn 

bị đe dọa, tiêu tán bởi 6 lý do: Nước trôi, lửa cháy, quan quyền, giặc phá, con phá 

và tử thần cướp. Một khi bất trắc vô thường đến, thì mọi con người đều giống 

nhau: ra đi với hai bàn tay không, chẳng mang theo được gì ngoại trừ chữ 

“nghiệp”. Biết thế giới nầy vốn không thuộc về mình, thì đeo bám vướng mắc làm 

gì cho cực. Cho dù có muốn đeo bám, vướng mắc cũng không thể giữ được bất 

cứ một thứ gì, chỉ khiến khi nó mất đi thì lại càng thêm luyến tiếc, đau khổ. Thế 

chi bằng, có thể buông bỏ được gì thì nên buông bỏ cho nhẹ nhàng, có thể cho 

được gì thì nên cho, cho rồi nên quên hết đi, để được lợi mình, lợi người. Nếu 

hành giả tâm niệm thực hành như thế: Bố thí mà lòng không còn tham tiếc, bỏn 

xẻn, không hẹn ngày giờ, không chọn người, không lựa vật, không tính toán, so 

đo, không cần đền đáp, không cầu quả báo, cũng không cần ai biết đến hay muốn 

được xưng tán, khen ngợi. Bố thí được như vậy thì mới đúng là bố thí thanh tịnh 

và cao thượng, gọi là Bố thí vô trụ tướng.  

 

Xin kể lại đây một mẩu chuyện về sự bố thí thanh tịnh và cao thượng của Thánh 

Gandhi, được truyền tụng rất rộng rãi ở Ấn Độ. Mahatma Gandhi (1869-1948) là 

một nhà chính trị và lãnh đạo tinh thần trong phong trào tranh đấu theo phương 

pháp bất bạo động, để đòi độc lập cho dân tộc Ấn Độ trước sự đô hộ của thực 

dân Anh. Hình ảnh một cụ già gầy yếu, che thân bằng một mảnh vải thô đơn giản, 

tay chống gậy, cùng chung sống chan hòa giữa những người nghèo khổ, là một 

hình ảnh cao thượng luôn sống mãi trong lòng người Ấn Độ. Gia tài tinh thần và 

tư tưởng bất bạo động của Thánh Gandhi để lại, trở thành tư tưởng quý báu trong 

kho tàng văn hóa của nhân loại. Ngày sinh nhật của ông, ngày 02 tháng 10 hàng 

năm, trở thành một ngày lễ quốc gia, gọi là ngày Gandhi Jayanti tại Ấn Độ. Ngày 

nầy cũng đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chọn làm Ngày Quốc tế 

Bất bạo động (International Day of Non-Violence) trên toàn thế giới. 
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Chuyện kể, có lần trong lúc vội vàng bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đã đánh 

rơi một chiếc giầy của mình xuống đường ray, mà không thể nào có thế lấy lại 

được, vì xe lửa đã lăn bánh. Ngay lúc ấy, Gandhi bèn cởi nốt chiếc giầy còn lại và 

ném nó xuống đường ray, gần với nơi chiếc giầy bị rớt trước đó, trước sự ngạc 

nhiên của những hành khách trên xe. 

 

Một hành khách đứng bên cạnh ông trên xe lửa, không kềm được thắc mắc, đã 

lên tiếng hỏi ông, là tại sao lại làm như vậy? 

 

Gandhi trả lời rằng:  

 

- Sẽ có một người nghèo nào đó tình cờ nhìn thấy chiếc giầy trên đường 

ray. Thì sau đó họ sẽ tìm thấy chiếc thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả 

đôi giầy để dùng. 

 

Quả thật, đây là một hành động bố thí vô ngã, vị tha tuyệt vời, đúng với tinh thần 

“Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật ”, mà người đã thụ giới Bồ-tát cần 

phải nên chiêm nghiệm, học hỏi. 

 

Tóm lại, Bố thí ban đầu chỉ là pháp hành của Tiểu thừa. Nhưng về sau trở thành 

căn bản cho sự tu đạo, là pháp thực tập Bồ-đề nguyện, Bồ-đề hành của Đại thừa 

Bồ-tát. Đây chính là nền tảng để thành tựu Bồ-đề, là hạnh đứng đầu trong các 

hạnh của hành giả Bồ-tát, là độ đứng đầu trong Lục ba-la-mật (Bố thí, trì giới, 

nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ), là một trong Tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiếp, 

ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp), là pháp tu mà đức Phật thường 

khuyên dạy người tu học, đặc biệt là người Phật tử đã thọ Bồ-tát giới tại gia phải 

cần nên siêng năng tinh tấn thực hành. Lý rốt cùng của hạnh bố thí không ngoài 

mục đích diệt trừ lòng tham lam bỏn xẻn, chấp thủ vướng mắc, để mang lại công 

đức lợi mình, lợi người. Trong giới luật của Bồ-tát, các giới điều thuộc nhóm Nhiếp 

thiện pháp giới và Nhiếp chúng sanh giới đều mang ý nghĩa và tánh chất của sự 

bố thí cả. 

 

(7) Thiện tri thức 善知識: Cũng gọi là Thiện hữu, Thắng hữu, Tri thức hay Thiện thân 

hữu, nói đủ là “Thiện hữu tri thức” nghĩa là bạn lành, những người sống chân 

chánh và có đức hạnh. Theo giáo lý Phật giáo, cho dù hiện thân dưới bất cứ hình 

thức hay giai cấp, địa vị nào, hễ là người có đức hạnh và kinh nghiệm tu tập, có 

năng lực nhiếp hóa, hướng dẫn, soi sáng cho người khác bỏ ác làm lành, cải tà 
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quy chánh, hướng về Chánh đạo, đều có thể được xem là Thiện hữu tri thức. 

Trong sách Ma Ha Chỉ Quán, quyển 4, của ngài Thiên Thai Trí Khải Đại sư có nói 

đến 3 hạng Thiện tri thức: 

 

- Ngoại hộ Thiện tri thức: Người giúp đỡ, hỗ trợ về mọi phương diện vật 

chất bên ngoài, khiến cho ta có đầy đủ thuận duyên để mà an tâm tu tập. 

 

- Đồng hạnh Thiện tri thức: Người đồng hạnh, đồng sự, thường khuyên răn 

nhắc nhở mỗi khi ta lầm lỗi; tán thán mỗi khi ta làm được điều lành; luôn 

khích lệ cho ta trên con đường tu tập thiện nghiệp. Đó chính là hạng 

người mà ta có thể đặt niềm tin cũng như thân cận, để cùng đồng hành 

trên con đường diệt khổ và giải thoát.  

 

- Giáo thọ Thiện tri thức: Người có khả năng mở bày phương tiện, giảng 

nói chánh pháp một cách khéo léo, soi sáng, hướng dẫn cho ta thăng tiến 

trên con đường tu tập Thánh đạo. 

 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm thứ 38, Ly thế gian, có nói đến 10 hạng Thiện tri 

thức có thể giúp người học đạo đi đến Bồ-đề, sau đây: 

1. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn an trụ nơi tâm Bồ-đề. 

2. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn tu tập các căn lành. 

3. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn thực hành các Ba-la-mật. 

4. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn phân biện giảng nói tất cả pháp. 

5. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn thành thục tất cả chúng sanh. 

6. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn có biện tài giải đáp được các nghi vấn. 

7. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn chẳng chấp trước các pháp thế gian.  

8. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn tu hạnh Bồ-tát trong tất cả kiếp, tâm 

không chán mỏi. 

9. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn an trụ nơi hạnh Phổ Hiền. 

10. Thiện tri thức có năng lực khiến bạn nhập vào tất cả trí tuệ của chư Phật. 

 

Trên con đường tu đạo, đức Phật đã dạy hành giả Bồ-tát tại gia là phải luôn gần 

gũi bạn lành, đồng hành cùng Thiện tri thức. Đồng hành cùng những người bạn 

lành ấy, người học đạo sẽ được hướng dẫn, soi sáng, dìu dắt, giúp đỡ khi gặp khó 

khăn, sẽ được an ủi, khuyến khích để luôn dõng mãnh tinh tấn, mà không phải 

thối lùi hay nửa chừng bỏ cuộc. 
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Sách Lăng Nghiêm Kinh Sớ, quyển 17 và sách Tứ Phần Luật, quyển 41, có giải 

thích 7 khả năng của Thiện Hữu, gọi là “Thân hữu lợi ích từ mẫn”, cũng gọi là 

“Thiện hữu thất sự”, nghĩa là 7 sự lợi ích từ lòng từ mẫn của người bạn lành. Bảy 

điều này cũng là 7 việc mà các Bồ Tát khi thị hiện ở thế gian, thường thực hành 

để mang lại lợi ích cho chúng sanh: 

1. Tao khổ bất xả: Lúc gặp khó khăn, nguy hiểm không bỏ. Bồ-tát vì tâm từ 

bi thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ, cho nên tùy loại 

mà hiện thân, vận dụng mọi phương tiện để nhiếp hóa. Cho dù có gặp khó 

khăn, chướng nạn cũng không xả bỏ. 

 

2. Bần tiện bất khinh: Thấy người nghèo hèn không khinh rẻ. Bồ-tát dụng 

tâm bình đẳng, dù gặp chúng sanh không có công đức hay thiếu pháp tài 

để tự trang nghiêm, nhưng biết rằng họ vốn có sẵn Phật tánh, pháp thân 

đầy đủ các thứ công đức, nên khởi tâm thương xót muốn giúp đỡ, mà 

không có ý khinh mạn. 

 

3. Mật sự tương cáo: Việc kín, nói cho nhau biết. Bồ-tát biết bản tánh chúng 

sanh vốn là tròn sáng, nhưng vì bị khách trần phiền não che lấp nên khiến 

cho mê mờ, điên đảo. Bởi thế Bồ-tát dùng lời từ hòa soi sáng, hướng dẫn 

khuyến tấn, để họ trở về với chân tánh của chính họ. 

 

4. Đệ tương phú tàng: Che giấu cho nhau. Bồ-tát nhận thấy thiện căn chúng 

sanh chưa thuần thục, chưa thể tin sâu vào Thánh đạo chân thực, nên Bồ-

tát vận dụng pháp môn phương tiện tạm thời để chỉ dạy, chờ đợi đến khi 

thiện căn của họ thành thục, bấy giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ lý Chân như 

đích thực. 

 

5. Nan tác năng tác: Có thể làm được những việc khó làm. Vì muốn mang lại 

lợi ích cho chúng sanh nên Bồ-tát sẵn sàng làm những việc mà người khác 

khó có thể làm, như hốt phân, dọn rác, quét nhà, mặc áo rách, xin ăn… 

mà  không cho đó là việc thấp kém, hèn hạ. 

 

6. Nan dữ năng dữ: Có thể cho được những gì khó cho. Bồ-tát đem những 

chân lý mà mình đã thể nhập được để chia sẻ, giáo hóa tất cả chúng sanh, 

mà không xẻn tiếc hay mệt mỏi, nhàm chán. 

 

7. Nan nhẫn năng nhẫn: Có thể chịu đựng được những điều khó chịu đựng, 

nhẫn được những điều khó nhẫn. Dù có bị chống báng, chê bai, khinh rẻ 
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hay gặp những điều bất thuận, nhưng vì biết chúng sanh đang tạo nghiệp 

bất thiện mai sau sẽ phải bị đọa vào đường ác, nên Bồ-tát khởi tâm thương 

xót kham nhẫn chấp nhận, dù phải trải qua thời gian dài vẫn tìm mọi 

phương tiện để giáo hóa, cứu độ, mà không mảy may lui sụt. 

 

Trong một pháp thoại, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng đã có dạy người tu học 

cần phải đồng hành cùng Thiện tri thức, ví như nước trong một dòng sông: “Trong 

thế kỉ 21, chúng con quyết tâm thực tập đi như một dòng sông mà không phải là 

những giọt nước riêng rẽ. Đi như một dòng sông, chắc chắn chúng con sẽ tới, và 

sẽ không bị bốc hơi nửa chừng. Chúng con biết trong dòng sông, tất cả những 

giọt nước đều cùng đi chung. Thỉnh thoảng chúng con có xô đẩy nhau và kéo nhau 

nhưng mà mục đích là để đi tới. 

Bằng sự thực tập hàng ngày, chúng con làm gương cho nhau, chúng con khuyến 

khích nhau và chúng con nhắc nhở nhau để mình được đi tới và những người 

chung quanh mình cũng được đi tới. Chúng con chấp nhận sự khích lệ, sự xô đẩy 

của những người cùng tu để chúng con cùng đi tới. Chúng con nguyện nắm tay 

nhau để đi tới, chúng con biết đi như một dòng sông nghĩa là nắm tay nhau mà 

không đi riêng lẻ một mình” (Đi như một dòng sông – An cư kiết thu, 04/12/2004). 

Trong Quy sơn cảnh sách, ngài Đại Viên Thiền sư cũng đã có lời khuyên rằng: 

“Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch bạn, 

thời thời văn ư vị văn. Cố vân, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. 

Thân phụ thiện hữu giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. 

Hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, trước mục giao báo, một hậu trầm luân. Nhất 

thất nhân thân vạn kiếp bất phục” (Đi xa cần nương bạn tốt, để thường lọc sạch 

tai mắt; trú ở cần phải chọn bạn, để thường được nghe những điều chưa nghe. 

Nên nói, sanh ra ta là do cha mẹ. Làm nên ta là do bằng hữu. Được gần gũi bạn 

lành giống như đi trong sương móc, tuy không ướt áo liền nhưng thường thấm 

nhuận. Sống gần kẻ ác thì nuôi lớn những tri kiến ác, sớm tối làm những điều ác 

thì trước mắt phải chịu quả báo, sau khi chết phải bị trầm luân. Một khi đã mất 

thân người rồi thì muôn kiếp khó mà khôi phục lại được). 

Ngược lại với Thiện tri thức là Ác tri thức 惡知識 cũng gọi là Ác sư hữu hay Ác hữu, 

nghĩa là thầy tà, bạn ác, chỉ chung cho những kẻ có tri kiến ác, nói những pháp 

ác, hành những pháp tà, dẫn dắt con người vào đường tà, khiến cho con người bị 

giam hãm trong ma đạo. 

Trong kinh Thiện Sinh, Trường A Hàm, quyển 1 (Hán dịch Phật Đà Da Xá và Trúc 

Phật Niệm - Việt dịch: Tuệ Sỹ) đức Phật đã dạy cho ông Thiện Sinh rằng: “Nầy 
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Thiện Sinh, giao du với bạn xấu có 6 lỗi: Một, bạn hay lừa dối; hai, ưa chỗ thầm 

kín; ba, dụ dỗ vợ người; bốn, mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người; năm, xoay tài 

lợi về mình; sáu, ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng 

giả hay con trai trưởng giả làm bạn với kẻ ác mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu 

tán.  

Đức Phật còn nêu lên 4 việc khi gần bạn xấu khiến tạo nên nghiệp ác (Tứ diện cấu 

ác chi hành): Làm bạn trong lúc uống rượu, bạn trong lúc cờ bạc, bạn trong lúc 

phóng đãng, dâm dật, và làm bạn trong lúc đàn ca, múa hát. 

Nói về sự quan hệ bạn bè. Trong kinh Hiền Nhân, đức Phật cũng đã dạy có 10 loại 

bạn mà ta không nên mời về nhà: Một, là thầy tà; hai, là bạn xấu; ba, là kẻ khinh 

lờn bậc đại nhân, coi thường lời dạy của thánh nhân; bốn, là kẻ ăn nói tráo trở; 

năm, là kẻ dâm ô; sáu, là kẻ nghiện rượu, ma túy; bảy, là người có tánh tham, ác; 

tám, là người không biết ân nghĩa; chín, là người hư dối, mất nết; và mười, là 

người ưa thích trang sức, trau chuốc chưng diện bề ngoài. 

Còn làm cách nào để biết người ở trong nhóm ác, còn như thế nào là người ở 

trong nhóm chánh. Để phân biệt, người trong nhóm ác (tức Tụ tà kiến) có hình 

dáng như thế nào? mặt mũi như thế nào? Trong Phẩm Tà Tụ, Thiên Năm Pháp, 

kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật đã hướng dẫn rằng: “Người ở trong tụ tà cần 

được nhận biết bằng năm sự. Do thấy năm sự mà biết người ấy sống trong tụ tà. 

Sao gọi là năm? Nên cười mà không cười, lúc nên hoan hỷ mà không hoan hỷ, 

lúc nên khởi lòng từ mà không khởi lòng từ, làm ác mà không biết hổ thẹn, nghe 

lời thiện của người mà không để ý. Nên biết người ấy ắt ở trong nhóm tà. Nếu 

chúng sanh nào ở trong nhóm tà, người ấy cần được nhận diện bằng năm sự ấy 

để biết.  

 

Lại nữa, nếu chúng sanh nào ở trong nhóm chánh, người ấy có tướng mạo như 

thế nào? Có nhân duyên gì? Đức Phật đã dạy: “Người ở trong tụ chánh cần được 

nhận biết bằng năm sự. Do thấy năm sự mà biết người ấy ở trong tụ chánh. Sao 

gọi là năm? Nên cười thì cười, lúc nên hoan hỷ thì hoan hỷ, nên khởi lòng từ thì 

khởi lòng từ, việc đáng hổ thẹn thì biết hổ thẹn, nghe lời thiện liền chú ý. Nên 

biết người ấy đang ở trong tụ chánh.  

 

Trong sách Khổng Tử Tinh Hoa của Nho giáo, khi nói về đạo bằng hữu, đức Khổng 

Tử cũng đã dạy: “Cứ xem cách ta quan hệ, giao du với ai, có thể cho thấy ta là 

hạng người như thế nào”. Từ đó, đức Khổng Tử khuyên rằng trong sự quan hệ, 

chỉ nên giao du với những người bạn tốt, tránh xa những người bạn xấu. 
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Theo đó, có 3 loại bạn tốt, có ích cho ta: Thứ nhất, là bạn ngay thẳng; hai, là bạn 

trung tín; ba, là bạn quảng học. Ngược lại, có 3 loại bạn xấu: Thứ nhất, là bạn giả 

dối; hai, là bạn khéo chìu chuộng; ba, là bạn xảo mị. Đó là 3 loại bạn có hại cho 

ta vậy. 

(8)  “Trưởng lão” 長老: Chữ Phạm là Sthavira, dịch âm là Tất tha tiết la. Trong giáo 

lý, chữ Trưởng lão là từ ngữ dùng để tôn xưng các bậc cao tăng thượng thủ, thủ 

tọa, kỳ cựu, trưởng túc chính hạnh, những bậc thầy có đạo cao đức trọng trong 

hàng xuất gia, những người có nhiều kinh nghiệm tu tập, có trí tuệ và đức hạnh 

lớn, có thể làm nơi cho người khác y cứ, nương tựa để tu học.  

 

Cũng đồng với ý nghĩa như trên, đối với người tại gia thì gọi là Trưởng giả, cũng 

là tiếng tôn xưng để chỉ cho những cư sĩ tại gia giàu có và thế lực, có trí tuệ lớn, 

có phẩm hạnh và công đức lớn, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm tu tập, có khả 

năng hướng dẫn cho người khác. 

 

Phân biệt cho rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên, cũng có nhiều chỗ trong kinh luận 

dùng từ Trưởng lão để gọi chung cho những người có uy đức, không nhất thiết 

là phải lớn tuổi, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm tu tập, có trí tuệ và công đức 

lớn, có đời sống mẫu mực đáng cho mọi người kính ngưỡng, nương tựa học hỏi, 

không phân biệt đó là người xuất gia hay kẻ còn tại gia. Hễ ai có chân lý, có 

pháp, bất hại, biết tự chế, tự điều phục, rũ sạch cấu bẩn, có trí tuệ, người ấy 

được gọi là Trưởng lão. 

 

Trong Phẩm Tu-đà, kinh số 2, Tăng nhất A-hàm (Tiểu Tạng Thanh Văn, kinh 

Tăng Nhất A Hàm, dịch Việt: Thích Đức Thắng, hiệu đính và chú thích: Tuệ Sỹ), 

đức Phật đã có thuyết kệ nói về ý nghĩa Trưởng lão như thế nầy: 

 

“Được gọi là Trưởng lão 

Chưa hẳn do râu tóc 

Tuổi tác dù đã lớn 

Không khỏi làm việc ngu. 

 

Ai có pháp kiến đế 

Không gây hại sinh linh 

Xả các hành ô uế 

Đó gọi là Trưởng lão. 

 

Nay ta gọi Trưởng lão 
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Không vì xuất gia trước 

Ai có nghiệp gốc thiện 

Phân biệt nơi chánh hành. 

 

Dù tuổi trẻ ấu niên 

Các căn không thủng, sứt 

Đó mới gọi Trưởng lão 

Phân biệt hành chánh pháp”. 

 

(9) Bồ-tát học xứ (Phạm: Siksàpada): Chỉ chung cho giới luật, tức những chỗ (điều) 

mà Bồ-tát cần phải nên học. Trong đó, mỗi điều khoản của giới là một học xứ. 

Mỗi học xứ như vậy được chia làm 2 phần: Giới tướng, là những yếu tố để cấu 

thành sự vi phạm; và Phạm tướng, là những hình thức xử trị khi vi phạm. 

 

Đối với tất cả các học xứ của Bồ-tát, người được xem là vi phạm cần phải hội đủ 

2 yếu tố căn bản: Một là, người ấy đã thọ giới Bồ-tát như pháp và đã đắc giới; 

hai là, giới thể của người ấy chưa mất, chưa xả. 

Theo Bồ Tát Địa Trì kinh, quyển 1, thì Bồ Tát có 7 học xứ, gồm: Tự lợi, lợi tha, 

chân thực nghĩa, lực dụng, thành thục chúng sanh, tự thục Phật pháp và Vô 

thượng Bồ-đề. 

(10) “Kiêu mạn” 憍谩 (kiêu căng và ngã mạn): Kiêu là sự cao ngạo, hợm mình, 

tự đề cao mình, cho rằng mình hay mình giỏi, từ đó xem thường tất cả mọi người; 

Mạn là thái độ tự cao tự đại, “hạ mục vô nhân” dưới mắt không có ai hơn, từ đó 

khinh thường, vô lễ, thiếu cung kính, không tôn trọng người khác. Theo tông Duy 

thức thì Kiêu là một trong 10 Tiểu tùy trong 20 Tùy phiền não; còn Mạn là một 

trong 6 Căn bản phiền não. Có 6 lý do để con người sinh tâm kiêu mạn: 

 

- Có sức khoẻ, không bị bịnh tật nên sinh tâm kiêu mạn 

- Có tài nên sinh tâm kiêu mạn. 

- Có sắc đẹp nên sinh tâm kiêu mạn. 

- Quý phái, sang trọng nên sinh tâm kiêu mạn. 

- Giàu có hơn người nên sinh tâm kiêu mạn. 

- Trí tuệ quảng học, đa văn nên sinh tâm kiêu mạn. 

 

Xin giải thích thêm về chữ Ngã, vì hễ khi nói đến chữ Mạn thì thường có dính vô 

chữ này.  
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“Ngã” 我 là ta, tôi, tao (self, ego, đại danh từ ngôi thứ nhất), theo nghĩa chữ 

Hán, “Ngã” là tiếng tự xưng mình, để chỉ về mình (như chữ Ngã sở: thuộc về 

mình; Ngã kiến: ý kiến của mình; “Ngã kim phát tâm” là hôm nay tôi phát tâm; 

“Như thị ngã văn” là tôi nghe như vầy...). Còn theo nghĩa trong giáo lý, chữ Ngã 

chỉ cho một cá thể, bản chất hay tự tánh, hay để chỉ chung cho một chủ tể mang 

tính chất vĩnh viễn, thường hằng, bất biến, tồn tại một cách độc lập riêng lẻ mà 

không cần dựa vào bất cứ yếu tố hay điều kiện nào khác. 

 

Như vậy, “Ngã” có 4 tính chất: 

 

- Chủ thể: Tồn tại độc lập, tự làm chủ lấy mình. 

- Quyết đoán: Tự quyết định mà không bị chi phối bởi bất kỳ một điều kiện 

nào khác.  

- Tự tại: Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một pháp nào khác. 

- Bất biến: Thường hằng, vĩnh viễn tồn tại, không thay đổi. 

 

Nêu lên bốn tính chất như vậy để thấy rằng, trên thế gian nầy không có cái gì gọi là 

“ngã”. 

 

Có nhiều tôn giáo trên thế giới chủ trương có một “tạo vật chủ” (hay thực ngã) thống 

ngự trên cao, tồn tại một cách độc lập, vĩnh hằng, “bất biến hoại”, là nguyên lý trung 

tâm để từ đó sáng lập ra vũ trụ. Đây là thứ tôn giáo độc thần. 

 

Đạo Phật phủ nhận quan niệm về một cái “ngã” độc lập, thường hằng, bất biến như vậy; 

mà chủ trương tất cả các pháp đều vô ngã. Đây là một trong những giáo lý căn bản nhất 

của Phật giáo (tức Tam pháp ấn: Nhất thiết hành vô thường ấn, gọi tắt là Vô thường ấn; 

Nhất thiết pháp vô ngã ấn, gọi tắt là Vô ngã ấn; và Niết-bàn tịch diệt ấn, gọi tắt là Niết-

bàn ấn). Hãy nghe lại đoạn đầu của Tâm Kinh: “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không...” (Bồ-tát Quán Tự Tại khi quán chiếu 

thâm sâu Bát-nhã ba-la-mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh...). 

 

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 20: Ngã vốn là không, Phật cũng đã có thuyết 

rằng: “Đương niệm thân trung tứ đại các tự hữu danh đô vô ngã giả. Ngã kí đô vô, kỳ 

như huyễn nhĩ ” (Nên nghĩ đến bốn chất lớn ở trong thân (tức 4 đại chủng luôn có mặt 

để tạo ra sắc pháp), mỗi thứ tự nó đều có tên, nhưng không có thứ nào là ‘ta’ cả. Cái ‘ta’ 

đã không có, thì hiện hữu đó chỉ là huyễn hóa mà thôi). 

Như vậy, theo giáo lý mà đức Phật đã dạy về vô ngã, thì trên thế gian nầy không có bất 

kỳ một pháp nào tự mình có mặt (tự tánh) mà không nhờ đến một hoặc nhiều yếu tố hay 
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điều kiện khác, để từ đó xác định: “Chư pháp tùng duyên sanh, diệc phục tùng duyên 

diệt...” (muôn pháp đều từ nhân duyên giả hợp mà sinh ra, rồi cũng do nhân duyên ly 

tán mà mất đi). Người cũng không (Nhân vô ngã) mà pháp cũng không (Pháp vô ngã). 

Từ những thứ to lớn như thế giới, biển cả, sơn hà, đại địa... cho đến những thứ nhỏ như 

cái nhà, chiếc xe, cây kim sợi chỉ hay con người (kể cả thân và tâm)... đều là sự kết hợp 

của nhiều yếu tố không phải là cái nhà, chiếc xe hay con người, giả hòa hợp với nhau mà 

tạo thành. Nhưng vì con người vô minh, do bởi vọng tưởng, điên đảo, si mê lầm lạc, thấy 

giả tướng (giả ngã) của các pháp hiện ra rồi y cứ vào đó mà cho là có thật: bên trong thì 

chấp thân nầy là có thật (Nhân ngã kiến, hay ngã chấp: thấy thân mình là có thực ngã), 

bên ngoài thì chấp vạn pháp là có thật (Pháp ngã kiến, hay pháp chấp), thấy rằng các 

pháp đều có thể tánh thực tại riêng. Từ những nhận thức sai lầm nầy mà con người cứ 

mãi lẩn quẩn trong vòng đối đãi, tranh chấp, mất còn, đẹp xấu, yêu ghét, phải trái, sai 

đúng, cao thấp, hơn thua... của cuộc đời. 

 

Thông thường ở đời, khi đã chấp cái “tôi” là có thật (ngã chấp) thì đưa đến sự yêu thích, 

quý trọng, trìu mến, say đắm cái tôi (tức ngã ái, chúng ta thường gọi là tự ái), tìm mọi 

cách để bảo vệ, níu kéo những thứ sở hữu, tôn vinh cái “của tôi”, bảo vệ cái “ta” (thân 

thể của tôi, tâm thức của tôi, gia đình của tôi, con của tôi, năng lực, trình độ của tôi, kiến 

thức và sự hiểu biết của tôi, ý kiến của tôi, tài sản của tôi, sắc đẹp của tôi, danh tiếng 

của tôi, công đức của tôi, tổ chức của tôi, chùa của tôi, đạo của tôi...). Chính do ngã ái 

mà con người đau khổ. Cũng chính do ngã ái mà đưa đến ngã mạn (là nguồn gốc, căn 

bản, trung tâm, để từ đó phát khởi các thứ Mạn khác). 

 

Đã nói về chữ Ngã, bây giờ xin trở lại với chữ Mạn. 

 

Mạn là sự kiêu ngạo, ỷ vào năng lực, tài cán của mình để từ đó xem thường, khinh miệt 

người khác. Đây là một trong sáu món căn bản phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác 

kiến). Chữ “căn bản” nghĩa là gốc rễ. Từ 6 món phiền não gốc rễ nầy mà sinh ra các thứ 

phiền não khác, tùy thuộc vào nó (Tùy phiền não), nên gọi nó là Căn bản phiền não. 

 

Hãy thử kể ra các thứ mạn: Trong Từ điển Phật học liệt kê 7 thứ có liên quan đến mạn 

(gọi là Thất mạn): 

 

1. Mạn: Sự cao ngạo, đối với người kém mình thì chấp rằng mình cao hơn, còn với 

người ngang với mình thì chấp rằng mình bằng. 

 

2. Quá mạn: Đối với người bằng thì cho là mình hơn, còn đối với người giỏi hơn thì 

cho rằng mình bằng. 
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3. Mạn quá mạn: Người ta thực sự hơn hẳn mình nhưng lại lúc nào cũng nghĩ rằng 

mình vượt trội hơn người ta. 

 

4. Ngã mạn: Cố chấp vào mình, ỷ vào sở hữu, tài sức, kiến thức hay công đức của 

mình rồi sinh tâm kiêu ngạo, khoe khoang, coi thường người khác. 

 

5. Tăng thượng mạn: Chưa đạt được mà tự cho rằng mình đã đạt, chưa hiểu mà nghĩ 

mình đã hiểu, chưa chứng mà cho rằng mình đã chứng. 

 

6. Ti mạn: Đối với người vượt trội thì cho rằng mình chỉ kém họ chút đỉnh, hoặc là 

thừa nhận họ có hơn mình, nhưng lại không chịu nghe, không chịu hạ mình để 

học hỏi theo họ. 

 

7. Tà mạn: Không có công đức mà tự nghĩ rằng mình có công đức, chấp trước tà 

kiến, chẳng kính Tam Bảo, chẳng lễ tháp miếu, chê Giảng sư, Thiện tri thức là  yếu 

kém, tầm thường, nên chẳng chịu nghe thuyết pháp, cho rằng kinh điển viết không 

trung thực nên chẳng chịu nghiên cứu, đọc tụng. 

 

Trong 7 thứ mạn kể trên, Ngã mạn (do bởi chấp ngã) là nguồn gốc, là căn bản để 

từ đó sinh khởi các thứ mạn còn lại.  

 

(11) “Bát quan trai giới” 八關齋戒: Mục đích cuối cùng của Phật pháp là dạy cho con 

người con đường diệt khổ và giải thoát. Bát quan trai giới chính là một trong những khởi 

điểm của con đường diệt khổ và giải thoát đó. Cho nên Bát quan trai giới được xem là 

phần giới luật cao nhất, được Phật chế định dành riêng cho người tại gia tu tập nhằm 

gieo trồng thiện căn để được liễu sanh thoát tử.  

 

“Bát” là tám, số tám, chỉ cho 8 trai giới thanh tịnh mà người thụ nhận giới nầy phải 

phòng bị, kiêng cữ, giữ gìn. Đây là giới pháp được đức Phật chế định cho hàng đệ 

tử tại gia tu hạnh xuất gia trong thời gian ngắn một ngày một đêm. 

 

Chữ “quan” viết theo lối giản thể là 关 , viết theo lối phồn thể là 關 (động từ) nghĩa 

là đóng lại, khép lại, bịt kín lại, đậy lại, dập tắt đi; (danh từ) là cửa ải giữa biên giới 

nước nầy với nước kia, cửa ô đặt nơi hiểm yếu để tra xét người qua lại hay hàng 

hóa, như nghĩa của chữ “hải quan”. Ở đây, chữ “quan” hàm ý đóng cánh cửa để 

phòng hộ và ngăn ngừa những pháp bất thiện sinh khởi dẫn đến ác đạo; đồng thời 

trưởng dưỡng để các thiện pháp, thiện căn đều được tăng trưởng, dẫn đến giác ngộ 

và giải thoát.  
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Chữ “Trai” 齋 tiếng Phạm là Uposadha, tiếng Palỵ là Uposattha, âm chữ Hán đọc Ô-

bô-sat-ha, Bố-tát-đà-bà, đọc tắt là Bố tát. Ban đầu, nghĩa gốc của chữ Trai trong 

giáo lý, là giữ gìn thân tâm thanh tịnh, ngăn ngừa sự biếng nhác, buông thả, phóng 

túng của thân, khẩu và ý. Cả tám giới trong Bát Quan Trai giới đều có ý nghĩa là 

Trai cả, cho nên một ngày một đêm thọ Bát quan trai giới được gọi là “Bố tát” 布薩

,nghĩa là “tịnh trú” 凈住 ở nơi thanh tịnh, “trưởng dưỡng” 長養 trưởng dưỡng thiện 

pháp, “Đoạn tăng trưởng” 斷增長 tức chấm dứt điều ác, tăng trưởng điều lành, hay 

“Trưởng tịnh” 長净 tức làm phát sinh và nuôi lớn sự trong sạch của thân và tâm. 

Riêng ở giới thứ tám, chữ “trai” còn được hiểu thêm là không ăn quá ngọ (Quá ngọ 

bất thực hay Quá trung bất thực).  

 

Theo cách phân chia thời gian, người Trung Hoa ngày xưa chia một ngày thành 12 

giờ, mang tên 12 con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, 

Hợi). Theo đó, giờ Tý được tính từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Như vậy, giờ Ngọ là 

từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, khoảng thời gian nầy được gọi là Trung thời. Mười 

hai giờ trưa được xem là chính ngọ. Người làm nông gọi khoảng thời gian giữa trưa 

là “đứng bóng”, vì lúc ấy mặt trời rọi ngay trên đỉnh đầu, nên không thấy bóng. Từ 

thời kỳ Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo bộ phái, học theo hạnh của Phật, người 

xuất gia ngày chỉ ăn một bữa (Nhật trung nhất thực - Giữa ngày ăn một bữa) và ăn 

trước giờ ngọ, gọi là ngọ thực hay thọ trai. Người thực hành được như vậy thì gọi 

là Trì trai. Nếu sau giờ ngọ mà còn ăn là không giữ đúng Trai pháp hay không giữ 

đúng Trai giới, tức ăn phi thời. Đến giai đoạn Đại thừa, để nuôi dưỡng lòng từ bi, 

tránh sự giết hại, mà chữ “trai” được hiểu rộng thêm ra là ăn chay, như người ăn 

chay trường, thì gọi là Trường trai. Từ đó, thấy những gì có liên quan đến việc ăn 

uống đều có chữ “trai”, như nhà ăn trong tòng lâm, thiền viện gọi là Trai đường; 

chuông hay bản (tấm bảng gỗ lớn treo trước Trai đường) để báo hiệu giờ thọ trai, 

gọi là Trai chung, Trai bảng; người phát tâm cúng dường vật thực, đồ ăn thức uống 

cho Tăng chúng gọi là Trai chủ; lễ cúng dường Trai tăng được gọi là Trai diên, Trai 

hội…  

 

Còn chữ “giới” 戒 là những điều khuyên răn, cấm đoán, phòng bị, chừa bỏ, ngăn 

cấm, giới hạn, nhằm ngăn ngừa sự phạm lỗi của thân và tâm. Hay nói khác hơn, 

giữ giới là phương pháp để rèn luyện, trau giồi nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức 

cho cuộc sống của ta trở nên có giá trị và cao thượng hơn.  

 

Trong 8 giới Bát quan trai tạm chia ra: Bảy chi đầu là giới, còn chi cuối cùng “không 

ăn phi thời” là trai, gộp chung lại là Bát quan trai giới. Đây là Tám pháp trai giới 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
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thanh tịnh được đức Phật chế định cho hàng Phật tử tại gia thực tập tu hạnh xuất 

gia trong thời gian ngắn một ngày một đêm.  

 

Người cư sĩ thụ Bát Quan Trai giới, trong một ngày một đêm, nương tựa nơi Tăng 

già tập sự sống hạnh ly dục xuất thế giống như người đã xuất gia, trong đó có 

giới thứ 8: Không được ăn phi thời. Giải thích về lý do không được ăn phi thời, 

trong luật đã có giải thích rằng: “… Bất phi thời thực. Giải viết: Phi thời giả, quá 

nhật ngọ phi Tăng thực chi thời phận dã. Chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc 

sanh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực. Tăng nghi học Phật, bất quá ngọ thực. Ngạ quỷ 

văn oản bát thanh, tắc yết trung hỏa khởi, cố ngọ thực thượng nghi tịch tịnh, 

huống quá ngọ hồ. Tích hữu cao tăng, văn lân phòng tăng ngọ hậu cử thoán, bất 

giác thế khấp, bi Phật pháp chi suy tàn dã ” (Không được ăn phi thời. Giải thích: 

Phi thời là quá giờ ngọ thì không phải giờ ăn của tăng sĩ. Chư thiên ăn buổi sáng, 

Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. Chư Tăng học theo 

hạnh của Phật, không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe tiếng chén bát thì trong cổ 

họng lửa nổi lên, nên ăn đúng giờ ngọ mà còn phải giữ yên tịnh, huống quá giờ 

ngọ ấy. Xưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh, sau giờ ngọ mà thổi 

bếp, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nỗi suy tàn của Phật pháp). 

Trong ngày thụ giới Bát Quan Trai, người thụ giới không những phải ăn đúng thời, 

mà còn cần nên biết tiết chế, chừng mực trong sự ăn uống.  

 

Như thế nào gọi là chừng mực và biết tiết chế trong sự ăn uống? Trong kinh Di 

Giáo, được đức Phật thuyết sau cùng trước khi nhập Niết-bàn, nói về việc tiết chế 

trong sự ăn uống, có đoạn ghi lại rằng: “Nhữ đẳng tỳ-kheo! Thọ chư ẩm thực, 

đương như phục dược. Ư hảo, ư ố, vật sanh tăng giảm. Thú đắc chi thân, dĩ trừ cơ 

khát. Như phong thái hoa, đản thủ kỳ vị, bất tổn hương sắc. Tỳ-kheo diệc nhĩ, thọ 

nhân cúng dường, thú tự trừ não, vô đắc đa cầu, hoại kỳ thiện tâm. Thí như trí giả, 

trù lượng ngưu lực sở kham đa thiểu, bất linh quá phận, dĩ kiệt kỳ lực ” (Các thầy Tỳ 

khưu, thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi như việc uống thuốc, ngon không ham, 

dở không bỏ, vừa đủ duy trì cơ thể cho khỏi đói khát. Như ong lấy hoa, chỉ lấy mùi 

vị mà không tổn thương hương sắc, người xuất gia cũng vậy. Thọ dụng cúng phẩm 

của người vừa khỏi đói khát thì thôi, không được ham cầu cho nhiều, phá vỡ thiện 

niệm của họ. Hãy bắt chước kẻ khôn ngoan, biết lượng sức lực con trâu của 

mình chịu đựng nhiều ít, không dùng quá sức đến nỗi kiệt lực) – Kinh Di Giáo, bản 

dịch của HT Thích Trí Quang.  
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Trong kinh Ganaka Moggalla (Trung Bộ kinh) Phật cũng đã có dạy: "Thầy Tỳ-khưu 

tiết độ trong ăn uống, chân chánh quán sát ăn không để vui đùa, đam mê, trang 

sức cho thân thể mà chỉ để khỏi tổn hại thân, để giữ gìn phạm hạnh, ăn để diệt trừ 

cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới khởi lên, nhờ đó mà sống không phạm lỗi lầm 

và sống an ổn".  

 

Trong khi ăn, giới tử còn phải nhiếp tâm quán tưởng đến 5 điều (Ngũ quán). Năm 

điều nầy đã được ghi lại trong luật Tỳ Ni Nhật Dụng: 

 

一，計工多少，量彼來處。 

二，忖己德行，全缺應供。 

三，防心離過，貪等為宗。  

四，正事良藥，為療形枯。  

五，為成道業，應受此食。 

 

“Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ 

Nhị thốn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng 

Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông 

Tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô 

Ngũ vị thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực”. 

 

(Một, tính công đức nhiều ít, so với chỗ thức ăn kia mang đến. 

Hai, xét lại đức hạnh của mình đầy đủ hay khiếm khuyết, xem có xứng 

đáng để nhận sự cúng dường nầy không. 

Ba, xem chừng tâm của mình, tránh xa những lỗi lầm, trong đó lòng tham 

đứng đầu. 

Bốn, điều chính yếu là xem thức ăn nầy như món thuốc hay để trị liệu sự 

hao gầy của thân thể. 

Năm, vì mục đích thành tựu đạo nghiệp, cho nên phải thụ dụng những 

thức ăn nầy). 

 

Giới Bát quan trai không thể tự thọ, mà phải được truyền thụ từ một Tỳ khưu, Tỳ 

khưu ni hoặc Sa di hay Sa di ni. Người tại gia muốn được thụ nhận giới pháp nầy, 

phải rời khỏi ngôi nhà thế tục của mình để đến sống trong một ngôi chùa, đạo 
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tràng hay nơi a lan nhã, nương tựa nơi Tăng già hay Đại chúng để tập tu hạnh 

xuất gia, cho nên loại giới luật nầy được gọi là Cận trụ luật nghi, cũng gọi là Cận 

trụ ủng hộ. Vì trong thời gian thọ giới luôn gần gũi với Tam Bảo, lại được sống 

thân cận, y cứ nơi người xuất gia để tu học, nhờ đó mà tăng trưởng năng lực 

phòng hộ, ngăn ngừa được tội lỗi của thân, miệng, ý, cho nên gọi là Cận trụ (cũng  

gọi là Thiện túc, nghĩa là người đã thực hiện đầy đủ các pháp lành). Cao hơn nữa, 

cận trụ còn được hiểu là tập sống đời sống gần với cách sống cao thượng của bậc 

Thánh giả. Cận trụ luật nghi cũng là một trong những Biệt giải thoát luật nghi. 

Đồng thời, cũng chính nhờ giữ giới ly dục, ươm mầm cho ý chí xuất thế, khiến cho 

thiện pháp thiện căn đều được tăng trưởng vững chắc, nên Tám pháp trai giới còn 

được gọi là Trưởng dưỡng luật nghi. Người cư sĩ một khi phát nguyện thụ trì Bát 

quan trai giới, trong một ngày một đêm thân tâm đều đã an trú trong giới pháp 

thanh tịnh mà mình đã thụ nhận, thì đời sống đi gần đến chỗ Thánh đạo, đồng 

đẳng không khác bậc A-la-hán.  

 

Giới tướng Bát quan trai (Bát quan trai pháp giới tướng) gồm có tám điều sau đây: 

 

“Nhất bất sát. 

Nhị bất đạo. 

Tam bất dâm. 

Tứ bất vọng ngữ. 

Ngũ bất ẩm tửu. 

Lục ly hương hoa anh lạc, hương du đồ thân. 

Thất ly cao thắng đại sàng, cập tác xướng kỹ nhạc, cố vãng quan thính. 

Bát ly phi thời thực”. 

 

(Một, không được giết hại. 

Hai, không được trộm cắp. 

Ba, không được dâm dục. 

Bốn, không được nói dối. 

Năm, không được uống rượu. 

Sáu, không đeo chuỗi anh lạc, tràng hoa thơm, không thoa ướp dầu 

thơm vào mình. 

Bảy, không ngồi, nằm giường cao rộng, không làm trò nhạc ca múa 

hoặc cố đi xem nghe. 

Tám, không được ăn phi thời). 

 

 Đọc qua 8 giới điều trên đây, chúng ta thấy ngoài các giới 6, 7 và 8 ra. Các 

giới điều từ giới thứ 1 đến giới thứ 5, đều đồng với Ngũ giới. Chỉ có khác chăng 
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là ở Ngũ giới, giới thứ 3 là không được tà dâm. Còn ở đây, giới thứ 3 là Bất 

dâm, tức không được dâm dục. 

 

Trong 8 giới điều của Bát Quan Trai giới, 4 giới đầu là tánh giới, là bốn giới 

căn bản trong tất cả các loại giới luật của Phật giáo. Gọi là “Tánh giới” 性戒 vì 

tánh chất của nó là ác, như giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối vốn là điều 

ác, dù tin hay không tin Phật, bất cứ ở đâu cũng đều cho đây là 4 tội ác, dù 

Phật có chế giới ngăn cấm hay không thì tự tánh của nó vẫn là tội lỗi, cho nên 

gọi là Tánh giới.   

 

Giới thứ năm để ngăn ngừa sự càn dở, mất kiểm soát của tâm ý, đưa đến 

buông lung, phóng dật mà phạm giới. Hai giới thứ sáu và thứ bảy nhằm ngăn 

ngừa sự kiêu mạn và mất chánh niệm, cũng là để chấm dứt trợ duyên của 

phóng dật và dâm dục. Còn giới thứ tám, không ăn phi thời là giới dùng làm 

thể cho cả 7 giới trên. Chính trên nền tảng của giới thứ tám nầy khiến tạo nên 

năng lực phòng hộ một cách tích cực cho việc giữ gìn cả 7 giới, và cũng chính 

nhờ giới không ăn phi thời nầy, mà tánh chất của Bát quan trai giới khác với 

tánh chất của Ngũ giới. Nếu hành giả đã phát nguyện thụ trì giới Bát Quan 

Trai trong thời gian một ngày một đêm mà còn ăn phi thời, thì thể của tất cả 

tám giới tự động bị phá hủy, vì không còn giữ được năng lực phòng hộ tích 

cực của giới. 

 

Nói thêm về nghĩa của chữ “Phi thời” 非時: Chữ “Phi” 不, còn có thêm âm khác 

là Bất, Phủ, Phu, Phầu… “Phi” nghĩa là không, chẳng, chả, chớ… Chữ nầy đồng 

nghĩa với chữ “Vô”, nhưng thường được dùng trong thể phủ định và có ý so 

sánh; Còn chữ “thời” nói ở đây là lúc, là giờ giấc hay nói chung để chỉ cho thời 

gian. Vì ngày xưa chưa có đồng hồ như bây giờ, cho nên trong giới luật mới 

quy định rằng, từ sáng sớm, nghĩa là từ lúc dang tay và để ngửa bàn tay ra 

mà có thể trông thấy rõ những đường chỉ trong lòng bàn tay, thì gọi là “Minh 

tướng”. Từ lúc đó cho đến chính ngọ (còn gọi là “đứng bóng” tức lúc mặt trời 

ngay trên đỉnh đầu), khoảng thời gian nầy được gọi là “thời”. Còn lại, từ sau 

giờ ngọ đến Minh tướng của ngày hôm sau, khoảng thời gian đó được xem là 

“phi thời”. Nói cho dễ hiểu, từ sáng sớm đến chính ngọ, gọi là “thời”. Sau giờ 

nầy cho đến sáng sớm của ngày hôm sau, xem là “phi thời”. 

 

Chuyện kể, ngày xưa lúc Phật còn tại thế, đương trú nơi thành Vương-xá. Lúc 

đó trong giáo đoàn có một vị Tỳ khưu tên là Ca-lưu-đà-di, mặc áo màu, mặt 

đen mắt đỏ, ôm bình bát đi khất thực vào buổi tối. Vừa lúc ấy có tia chớp loé 
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lên trên nền trời, tình cờ có người đàn bà đang mang thai đi trên đường bất 

thần nhìn thấy, giật mình kinh hãi kêu lên: Tỳ-xá-già! Tỳ-xá-già! quỷ! quỷ! 

(Piśāca - dịch âm là Tỳ-xá-già hay Tỳ-xá-xà, dịch nghĩa là Thực huyết nhục 

quỷ, Hấp huyết quỷ hay Thực tinh khí quỷ, là loài ác quỷ có địa vị thấp hơn 

loài quỷ La sát, rất thích ăn tinh khí và máu thịt của con người. Tuy thế cũng 

có quỷ Tỳ-xá-già biết phát tâm tu học, hộ trì chánh pháp). Ngài Ca-lưu-đà-di 

trả lời rằng: Ta là Sa-môn, không phải là Tỳ-xá-già. Người đàn bà mắng: Tại 

sao người lại đi khất thực trong đêm tối như thế? Những Sa-môn, Bà la môn 

khác chỉ ăn ngày một bữa là đủ, tại sao ngài lại ăn không kể ngày đêm. Việc 

nầy được chư Trưởng lão Tỳ khưu bạch lên đức Phật. Đức Phật đã có lời quở 

trách Tỳ khưu Ca-lưu-đà-di và nhân đó đặt ra điều răn cấm: Không được khất 

thực phi thời. Tỳ khưu phải đi khất thực vào sáng sớm và phải ăn trước ngọ. 

Nếu không thì phạm tội Ba-dật-đề. 

 

Hỏi: Trong giới thứ 7 có dạy: Không được ngồi, nằm giường cao, rộng; không 

được làm trò nhạc, ca múa. Giường như thế nào mới được xem là cao rộng? 

Nếu nhảy múa, ca hát trong chùa thì có được không? 

 

Trong luật dạy rằng: Khi ngồi trên giường, chân buông xuống phải chạm đất, 

quá số nầy được xem là cao; khi nằm, bề ngang chỉ cần vừa đủ để xoay qua 

nghiêng lại, quá số nầy được xem là rộng. Còn đối với việc nhảy múa, ca hát 

hay trình diễn các trò nghệ thuật, nếu với lòng thanh tịnh để hiến cúng, tán 

dương Tam Bảo thì luật cho phép, mà không xem là phạm giới.  

  

Ngoài việc giữ gìn tám trai giới thanh tịnh và trong khi thọ thực phải quán 

chiếu đến 5 điều (Ngũ quán) như đã nói ở trên; trong ngày thọ Bát quan trai 

giới, giới tử còn cần phải giữ gìn đầy đủ oai nghi, tế hạnh. Trong đi, đứng, 

nằm, ngồi không được buông lung, phóng dật mà phải giữ gìn thân tâm cho 

đoan chánh; tâm ý phải nên quán chiếu, suy niệm, nhớ nghĩ đến 5 pháp (Ngũ 

niệm): Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới và niệm Thiên.  

 

 Ngày nay, vì hoàn cảnh không cho phép đến chùa và không đủ điều kiện để 

thỉnh chư tăng làm Thầy truyền giới, cho nên có nhiều nơi giải khai phương 

tiện cho phép giới tử được tự mình phát nguyện thụ giới và tu Bát quan trai ở 

tại nhà. Kể cả vì ăn tối đã quen cho nên không thể nhịn đói, do đó mà buổi 

chiều tối được châm chước cho ăn thêm cháo, ăn bánh hay uống bột ngũ cốc 

cho đỡ đói. Nếu đã là như vậy, thì việc thụ trì Bát quan trai giới trong một 

ngày một đêm của hành giả chỉ có thể được xem như cách thức tu tập nhằm 

mục đích tránh dữ, làm lành, gieo duyên, tạo phước mà thôi, chứ không còn 
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giữ đúng ý nghĩa của sự thụ giới và trì giới; và chính vì sự dụng công hạn chế 

như vậy cho nên kết quả thu được cũng rất hạn chế và ít ỏi, chứ không thể 

gọi là “tập sống đời sống cao thượng của bậc Thánh giả, đi gần đến chỗ Thánh 

đạo, đồng đẳng không khác đời sống của bậc A-la-hán” như trong kinh đã nói. 

  

Trong lễ truyền giới Bát Quan Trai, giới tử thường được nghe Giới sư thuyết 

giới rằng: “Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã, thì không thể 

vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng Vô thượng Bồ Đề, cần phải 

lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành, đều lấy giới đây làm nền tảng. 

Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh Giác. Đại thặng, 

Tiểu thặng đều giữ giới pháp; tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người 

tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, 

cho nên đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới khiến một ngày một đêm thọ 

trì. Do công đức này đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Ma 

Ni, thể nó tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm chúng sinh đủ các thứ 

đồ vui thích, giới này cũng lại như thế. 

         Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngần, cho 
nên được công đức vượt hơn cõi người, cõi Trời. Có thiện lợi như thế, cho nên 
cần phải tôn trọng mà lãnh thọ ” (Giới Đàn Tăng, nguyên bản chữ Hán, soạn 
dịch: HT Thích Thiện Hòa). 

Trong phần phát nguyện hồi hướng, Giới sư cũng đã hướng dẫn cho Giới tử 

đọc theo rằng: “Con nay nhờ công đức thọ Bát Quan Trai nầy, khỏi đọa vào 

ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức nầy, hồi hướng cho tất cả 

chúng sanh đều thành đạo Vô thượng chánh chân và tương lai đồng sanh về 

Tịnh độ ” (Giới Đàn Tăng – Phần 1 – Phép thọ giới Bát Quan Trai). 

Chữ “Thú” 趣 trong câu trên đây có nghĩa là xu hướng, khuynh hướng, hay là 

chỗ mà chúng sanh phải đi tới trong vòng luân hồi. “Ác thú” 惡趣 (thuật ngữ) 

cũng gọi là Ác đạo, tức là chỗ ác, ngả ác hay đường ác, do ác nghiệp chiêu 

cảm, dẫn dắt con người sau khi mạng chung phải đầu thai đến nơi đó. Trong 

giáo lý thường đề cập đến Tam ác thú hay Tam ác đạo: Người có tâm tánh 

thường hay sân giận, nóng nảy có xu hướng sinh vào địa ngục; người có nhiều 

ham muốn, tham dục thì có xu hướng sinh vào loài ngã quỷ; người có tâm ngu 

si, ác kiến thì có xu hướng sinh vào loài súc sanh. Hai chữ: Ác thú và Ác đạo 

đều đồng nghĩa với chữ “Tam đồ” 三塗. Chữ “đồ” có 2 nghĩa: Nghĩa thứ nhất 

là đường dẫn đến; nghĩa thứ hai là làm tắt nghẽn, ngăn trở, hay bị che lấp. 
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Đây là 3 con đường dẫn đến nơi, mà nếu phải sinh vào nơi đó thì chúng sanh 

bị ngăn trở, che lấp, không thể tu tập Thánh đạo. Tam đồ gồm: 

- Hỏa đồ 火塗: Đường lửa, tức đường dẫn đến cảnh giới địa ngục. Chúng 

sanh sinh vào cảnh giới đó ngày đêm bị thiêu đốt trong lửa dữ, nên gọi là 

Địa ngục đạo. 

 

- Huyết đồ 血塗: Đường máu, tức đường dẫn đến cảnh giới súc sanh. Chúng 

sanh sinh vào cảnh giới đó, thì lớn ăn hiếp nhỏ, mạnh đè ép yếu, hàng 

ngày ăn sống nuốt tươi, uống máu của nhau để tồn tại, nên gọi là Súc 

sanh đạo. 

 

- Đao đồ 刀塗: Đường đao kiếm, tức đường dẫn đến cảnh giới ngã quỷ. 

Chúng sanh sinh vào cảnh giới đó thường bị cái khổ đao kiếm, dao gậy 

xua đuổi hành hạ, đói khát triền miên không dứt, nên gọi là Ngã quỷ đạo. 

 

Tam Đồ hay Tam ác thú trên đây, nếu thêm A tu la là Tứ ác thú. Đối lại là Thiện 

thú hay Thiện đạo, chỉ cho hai con đường đi đến cõi người và cõi trời. 

 

Còn “Bát nạn” 八難, thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 16 đã có giải thích 

rằng: Nếu vâng giữ Tám trai giới thanh tịnh thì có thể trừ được tám nạn: Một là, 

không bị sanh vào cảnh giới địa ngục; hai là, không bị sanh vào loài ngã quỷ; ba 

là, không bị sanh vào loài súc sanh; đây là 3 ác đạo, nếu phải thác sanh vào đó 

thì không thể tu pháp giải thoát được. Bốn là, không bị khuyết căn: đui mù, câm, 

điếc, vì do nghiệp chướng nặng nề, nếu sinh ra đời mà các giác quan không đầy 

đủ thì không tu được; năm là, không bị sanh vào cõi trời Trường thọ (Vô tưởng 

thiên ở cõi Sắc giới), ở cõi đó vì ý thức tư tưởng không còn hoạt động nên không 

tu được; sáu là, không bị sanh vào cõi Bắc cu lô châu (cũng gọi là Bắc châu hay 

Uất đan việt, dịch ý là Thắng xứ), cõi được hưởng thụ đầy đủ mọi thứ tiện nghi 

sung sướng nên không tu được; bảy là, không  bị sanh vào thời trước hoặc sau 

Phật, hoặc là trong hoàn cảnh không được nghe thấy Phật pháp, nên không tu 

được; tám là, không bị nạn thế trí biện thông, nghĩa là tuy khôn ngoan lanh lợi, 

thông minh quảng bác nhưng chỉ đắm chìm theo tri thức thế tục và giáo lý ngoại 

đạo, chứ không có niềm tin vào chánh pháp, nên không tu đạo xuất thế được. 

Chữ “Biên địa” 邊地 (thuật ngữ) Phạm viết là mleccha, dịch âm là Di-lệ-xa, dịch 

nghĩa là “Biên di vô sở tri giả” (giống người man di mọi rợ ở vùng biên địa xa xôi 

quê mùa, không được ai biết đến). “Biên” là thiên lệch một bên, hay ở ngoài bìa 
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hay là vùng biên giới, chỉ cho chỗ xa xôi hẻo lánh nơi biên thùy, nơi chịu nhiều 

thiếu thốn, khổ cực, giặc giã bất an, chỗ của giống người man di mọi rợ, nơi lạc 

hậu, ánh sáng văn minh không rọi tới (nên trong kinh thường gọi nơi ấy là “biên 

địa hạ tiện”), nơi không có thánh nhân ở, nơi không thể nghe thấy Phật pháp, nơi 

không có bạn lành hay Thiện tri thức hướng dẫn cho mình tu tập, con người nơi 

ấy sống trong u mê tà kiến và không có niềm tin nơi chánh pháp; “Địa” là đất, 

vùng đất, vị trí, khu vực hay chỗ ở. Đối nghĩa với biên địa là “trung quốc” hay chỗ 

trung tâm, nơi văn vật, nơi có ánh sáng văn minh rọi tới, chỗ có Thánh nhân đi 

lại, nơi có nhiều Thiện tri thức cư trú có thể hướng dẫn, soi sáng cho ta học đạo, 

tu đạo.  

Tại sao thụ giới Bát Quan Trai chỉ có một ngày một đêm mà mang lại công đức 

lớn lao như thế? Chính là nhờ ở sự vâng giữ 8 trai giới, trong đó đặc biệt là giới 

thứ 3 (không dâm dục) và giới thứ 8 (không ăn phi thời). Như đã nói, Phật phương 

tiện thuyết giới Bát Quan Trai như là phương pháp đóng cửa ngỏ dẫn đến ác đạo, 

luân hồi sinh tử, mở ra cánh cửa đưa đến giải thoát, Niết-bàn, tạo điều kiện cho 

người tại gia, tuy đang sống trong vòng thế tục mà vẫn có thể tu tập hạnh xuất 

thế. Trong 5 thứ tham dục (Ngũ dục) đối với con người: Giàu sang (tài dục), dâm 

dục (sắc dục), danh vọng (danh dục), ăn ngon (thực dục) và ngủ nghỉ (thụy miên 

dục), thì ham ăn ngon và ham dâm dục là hai thứ độc địa nhất. Cổ nhân đã nói: 

“Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ” (Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng 

đầu; trong vạn điều ác, dâm là đầu mối). Trong giáo lý Phật giáo nói rằng: “Tham 

ăn là trợ duyên cho sanh tử; tham dục là nguồn gốc của sinh tử ”. Do đó, muốn 

vượt thoát sinh tử luân hồi, việc đầu tiên cần làm là phải chấm dứt sự tham ăn 

uống và tham dâm dục. Do nhờ giữ tròn Bát quan trai giới, trong đó đặc biệt là 

giới thứ 3 và giới thứ 8, mà giới thể được thanh tịnh, nên công đức vượt lên trên 

cõi người và cõi trời, đời sống đi gần đến chỗ Thánh đạo, đồng đẳng không khác 

bậc A-la-hán.  

 

Trong phẩm Bát Quan Trai Giới, kinh Ưu-bà-tắc Giới, đức Phật đã có thuyết cho 

ông Thiện Sanh nghe rằng: “Nếu có người đến chỗ các vị xuất gia, ba phen thọ 

Tam quy, ba phen thọ Tám trai giới, ấy là được đủ Ưu-bà-tắc trai giới. Nếu cội gốc 

được thanh tịnh, sau khi thọ được thanh tịnh, lúc trang nghiêm cũng thanh tịnh, 

tư tưởng thanh tịnh, niệm tâm thanh tịnh, cầu quả báo thanh tịnh, ấy là Tam quy 

trai giới thanh tịnh. Nếu người được như thế mà thanh tịnh quy giới, khi thọ Tám 

trai giới rồi, ngoại trừ 5 tội nghịch (cũng gọi là Ngũ vô gián) ra, còn các tội khác 

thảy đều trừ được hết ”. 
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Cũng trong phẩm Bát Quan Trai Giới nầy, đức Phật còn dạy thêm rằng: “Lúc đức 

Phật Di Lặc ra đời, thọ trai giới 100 năm, chẳng bằng đời của ta thọ trai giới trong 

một ngày một đêm. Tại vì sao? Vì lúc đời của ta, chúng sanh đủ năm điều nhơ 

nhớp ” (Năm điều nhơ nhớp nói ở đây là Ngũ trược ác thế, gồm: Kiếp trược, kiến 

trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược).  

 

Trong Căn bản Tát-bà-đa bộ luật nhiếp, quyển 1, giải thích về Ba-la-đề-mộc-xoa 

có viết rằng: “Phàm đắc giới Ba-la-đề-mộc-xoa, trong Ngũ đạo (nhân, a-tu-la, địa 

ngục, ngã quỷ và súc sanh) chỉ có nhân đạo là đắc”. Giới Bát quan trai cũng là Ba-

la-đề-mộc-xoa, do đó chỉ có loài người mới đắc, còn các loài khác không thể đắc 

giới. Lại nữa, vì đây là giới xuất thế, giải thoát, cho nên chỉ có người nam hay 

người nữ bình thường mới đắc giới, còn người huỳnh môn (homosexual) hay người 

lưỡng tính (bisexual) thì không thể đắc giới. 

 

Luật Tát-bà-đa bộ luật nhiếp cũng dạy rằng, cho dù là người nam, người nữ bình 

thường, nhưng phạm tội Ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân 

Phật chảy máu, phá hòa hiệp tăng), ô Tỳ khưu, tặc trụ (người phi pháp mà ở 

trong Tăng) hay người phạm đến tịnh giới của đệ tử Phật (người giữ tịnh giới là 

người trì giới bất dâm, nếu dụ dỗ hay cưỡng bức họ hành dâm, thì xem như phá 

tịnh giới của họ)… Những người như vậy đều không thể đắc giới. 

Về thời gian thọ Bát quan trai, trong Tát-bà-đa bộ luật nhiếp cũng đã viết:  

Hỏi: “Pháp thọ Bát giới được 2 ngày, 3 ngày, cho đến 10 ngày, thọ một lần một 

có được không?” Đáp: “Phật vốn chế định một ngày một đêm không được quá 

hạn. Nếu có sức muốn thọ thêm nữa thì qua hết hạn của một ngày một đêm rồi 

lần lượt thọ lại, như vậy tùy sức nhiều ít chẳng kể số ngày”.  

Lại hỏi: “Nếu chỉ muốn thọ trai pháp ban ngày mà không thọ ban đêm, hoặc chỉ 

muốn thọ ban đêm mà không thọ ban ngày, như vậy có đắc giới Bát trai không?” 

Đáp: “Không đắc. Vì Phật vốn cho pháp một ngày một đêm đã có hạn định, 

không thể làm trái”. 

Như đã nói ở phần trên, Bát Quan Trai giới được Phật chế định chỉ cho thọ trong 

thời gian một ngày một đêm. Qua thời gian nầy, cho dù có xả hay không xả, giới 

đó vẫn hết hiệu lực. Riêng trường hợp thọ giới rồi tuy chưa đủ một ngày một đêm, 

nhưng vì nạn duyên hoặc vì phiền não mà muốn xả giới, thì phải bạch với người 

trong 5 chúng (xuất gia) mà xả, hoặc chỉ cần đến trước người hiểu được sự việc, 

hiểu được lời nói mà xả giới, thì giới đó liền mất, không còn hiệu lực nữa. 
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Như trên đã nói, Bát Quan Trai giới duy chỉ có 8 điều, nhưng muốn giữ cho thanh 

tịnh không phải là điều dễ dàng, đơn giản. Việc giữ gìn thân và miệng không phạm 

vào 8 điều giới đã là việc khó, nhưng nếu có quyết tâm thì vẫn có thể giữ được. 

Duy việc giữ cho tâm ý không khởi vọng niệm phạm giới, đó mới thật là điều rất 

khó. Không những trong ngày thọ trai cần phải giữ cho tâm ý được thanh tịnh, mà 

trước ngày thọ trai, sau ngày thọ trai, đều phải giữ cho tâm ý, hành vi được thanh 

tịnh. Nếu không như vậy thì kể như trai giới không thanh tịnh, người đó không thể 

xem là đắc trai giới. 

 

Pháp tu Bát quan trai giới được đức Phật thuyết cho các Thánh đệ tử, được ghi lại 

trong kinh Trì Trai, Phẩm 19: Bô-Đa-Lị, kinh Trung A Hàm, Hán dịch: Tam Tạng 

Tăng-già-đề-bà, Việt dịch: Tuệ Sỹ. (Xem thêm: Phật Nói Kinh Trì Trai - Phật Thuyết 

Trai kinh 佛說齋經 - Ngô Nhục Chi quốc cư sĩ Chi Khiêm dịch 吳月氏國居士支謙譯 

‘Đời Ngô, cư sĩ Chi Khiêm dịch Phạm ra Hán’, Việt dịch Thích Tâm Châu). Một bản 

khác có tên là Phật Nói Kinh Bát Quan Trai, do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch từ 

Phạm ra Hán dưới thời Lưu Tống, Trung Hoa; kinh nầy tương đương với kinh Ưu-

pha-di Đọa-xá-ca (mất tên người dịch từ Phạm ra Hán) là một bản, Việt dịch: Thích 

Chánh Lạc. Đem đối chiếu, các bản kinh nói trên đây tương đối giống nhau, nhưng 

nội dung có chút khác biệt: Địa điểm Phật thuyết kinh Bát Quan Trai là rừng Kỳ 

Đà, vườn Cấp Cô Độc nước Xá Vệ; đối tượng nghe Phật thuyết kinh nầy là chư Tỳ 

khưu, để từ đó truyền lại cho hàng cư sĩ, và công đức trì trai được ví như lượng 

nước trong 5 con sông lớn. Còn địa điểm Phật thuyết kinh Trì Trai là Đông viên 

Lộc tử mẫu giảng đường, đối tượng nghe kinh là gia đình bà cư sĩ, mẹ của quan 

Thừa tướng (Lộc tử mẫu Tì-xá-khư) tên là Duy-da. Theo đó, Phật dạy muốn mau 

chứng đạo A-la-hán, người cư sĩ phải giữ 6 ngày trai tịnh trong một tháng (vào 

các ngày 8, 14, 15, 23, 29, 30 âm lịch - Nếu là tháng thiếu thì 28, 29). Công đức 

giữ tám trai giới trong một ngày một đêm còn lớn lao hơn cả công đức đem của 

báu trong 16 nước cúng dường cho chư Tăng. Còn mỗi tháng giữ được 6 ngày trai 

tịnh thì công đức ví như nước trong biển lớn, không thể nào đong lường hết được. 

Trong kinh Trì Trai Phật còn dạy rằng: Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhơn thọ 

trì Thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên đến cõi trời 

Tha hóa lạc thiên (Kinh Trì Trai – Thánh trai tám chi - Tiểu Tạng Thanh Văn – 

Trung A Hàm, quyển 3 - Tuệ Sỹ dịch và chú).  

  

(12). Tăng già lê y, cũng gọi là Tăng già chi, Đại y, Cửu điều y, Trọng y, Tạp toái y 

hay Cao thắng y. Chữ Phạm là Kasaya, dịch âm là Ca sa, tức pháp phục từ 9 điều trở 

lên của người xuất gia. Theo luật Phật chế, người xuất gia có 3 y, gồm: Tăng-già-lê 

(Samphati), Uất-đa-la-tăng (Uttâra-Sanga) và An-đà-hội (Antarvàsaka). Trong đó, 
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Tăng già lê là áo để mặc ngoài cùng và là áo lớn nhất trong 3 áo, nên được gọi là 

Đại y. Theo quy định, tất cả 3 loại y nầy đều được may bằng loại vải thô tạp màu 

hoại sắc (sắc xấu) khâu dính liền lại với nhau (nên gọi là Tạp toái y, Bá nạp y, có chỗ 

còn gọi là Hiệp y, ý muốn nói là nhiều miếng vải nhỏ khâu dính lại với nhau; hay 

Trùng y, là nhiều miếng vải vụn may đè lên nhau). Trong Ngũ Phần luật gọi y nầy là 

Hoại sắc cát tiệt y 壞色割截衣 

 

Tăng già lê y được chia thành 3 bậc (thượng, trung, hạ) lại tùy theo số điều mà phân 

thành 9 phẩm khác nhau (Cửu phẩm đại y). Thấp nhất là y 9 điều và cao nhất là Vô 

thượng phước điền y, có 25 điều. Về hình thức, các pháp y nầy đều dùng nhiều miếng 

vải nhỏ khâu dính lại với nhau giống như những thửa ruộng, để khi người xuất gia mặc 

vào thì được chư thiên và loài người tôn kính, cúng dường, như một cách để gieo trồng 

hạt giống phước báu, tạo nên công đức, do vậy mà được gọi là Phước điền y (áo ruộng 

phước). Các pháp y nầy còn được gọi bằng nhiều tên khác nữa, như: Hoại nạp (áo làm 

cho hư mất màu sắc đẹp và được khâu vào từ những mảnh nhỏ), Ứng pháp diệu phục 

(áo huyền diệu ứng hợp với chánh pháp), Xuất thế phục hay Ly trần phục (áo của 

người mang chí nguyện xuất thế, ly trần), Vô cấu y (áo không còn nhiễm ô phiền não, 

bụi trần), Phấn tảo y (Phạm: pamsukulacivara, áo vá, tức áo được khâu vá lại bằng 

loại vải mạt hạng, loại vải rác rưới vất đi, chẳng còn ai muốn dùng đến nữa, vải trước 

dùng để liệm xác chết, hoặc dính đầy máu mủ tanh hôi vì đã dùng để băng bó vết 

thương hay phụ nữ đã dùng để làm vệ sinh khi sinh đẻ chẳng hạn. Bây giờ lượm về 

giặt sạch để khâu lại thành y. Như vậy, Phấn tảo y được xem là vật vô giá trị đối với 

người thế gian, chẳng có ai muốn lấy trộm hay đụng đến. Người tu hành khi đã mặc 

y nầy vào mình, ôm bình bát đi khất thực, thì hoàn toàn không còn chấp trước vào sắc 

đẹp, hình tướng bề ngoài, xả bỏ được sự kiêu mạn và lòng tham dục ở bên trong), 

Giải thoát phục, Giải thoát y (áo mặc vào để cầu giải thoát, cầu ra khỏi sinh tử luân 

hồi). Khi được truyền thụ giới Cụ túc, lúc nhận y, giới tử xuất gia có phát nguyện rằng: 

 

“Thiện tai giải thoát phục 

Vô thượng phước điền y 

Ngã kim đảnh đái thọ 

Thế thế bất xả ly. 

Án tất đà da sa ha” 

 

(Lành thay áo giải thoát 

Là ruộng phước tối thượng 

Nay tôi kính tiếp nhận 

Đời đời không rời bỏ. 
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Án tất đà da sa ha). 

 

Tăng già lê được người xuất gia mặc mỗi khi đi khất thực, hóa trai, thăng tòa thuyết 

pháp, hàng phục ngoại đạo, hay khi đi vào cung vua thuyết pháp (nên còn gọi là Nhập 

vương cung tụ lạc y). Người cư sĩ một khi đã thọ giới Bồ-tát, cần nên sắm sẵn các loại 

y nói trên để cúng dường cho người xuất gia khi có dịp, nhất là để quán tưởng đến 

tướng phước điền, nỗ lực tinh tiến tu tập, nuôi dưỡng chí nguyện xuất gia để cầu giải 

thoát, nhưng tuyệt đối không được mặc vào người. 

 

(13) “Phụng hiến”: Chữ “Phụng” 奉 là dâng lên cho bậc bề trên; hiến “献”là kính dâng, kính 

biếu, hiến tặng. Phụng hiến là mang lễ vật dâng lên bậc bề trên một cách cung kính 

để cúng dường. 

 

(14) “Thuyết pháp” 說法: Cũng gọi là pháp đàm, pháp thí, thuyết giáo, thuyết kinh, khuyến 

hóa, xướng đạo… Nói chung, thuyết pháp là diễn giảng giáo lý, giải nghĩa Phật pháp, 

giảng giải kinh luật để giáo hóa, soi sáng, hướng dẫn, làm lợi ích cho chúng sanh. Cho 

dầu giải bày đạo lý, diễn giảng kinh luật cho chỉ 1 người hay cho một nhóm người hoặc 

giữa một pháp hội có đông đảo thính chúng tham dự, cũng đều được xem là thuyết 

pháp cả.  

 

Sau khi thành đạo, đức Phật đến vườn Lộc Uyển (tên nguyên thủy là Mrigadava, Lộc 

Giả uyển, Vườn Nai, cách trung tâm thành phố Varanasi – Ba-la-nại, 13 km về phía 

đông bắc) để thuyết kinh Chuyển Pháp Luân độ cho năm anh em ông Kiều-trần-như 

(Kaundinya). Đây là lần thuyết pháp đầu tiên của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta-

bà. Kể từ lần thuyết pháp nầy, ba ngôi Tam Bảo được thiết lập ở thế gian: Đức Thích 

Ca Mâu Ni là Phật bảo, kinh Chuyển Pháp Luân là Pháp bảo và năm anh em ông Kiều-

trần-như là Tăng bảo. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nầy được mệnh danh 

là “Phật Sơ Chuyển Pháp Luân” (Đức Phật bắt đầu chuyển Bánh xe Pháp). Sau khi 

được nghe Phật thuyết kinh Chuyển Pháp Luân, ông Kiều-trần-như liền chứng quả A-

la-hán. Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như (chữ Phạm là Ajñāta Kauṇḍinya) là đệ tử xuất gia 

chứng quả A-la-hán đầu tiên và là người có hạ lạp cao nhất trong Tăng đoàn lúc đức 

Phật còn đương tại thế. Sau 49 năm thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh và 80 năm trụ 

thế, trước khi nhập Niết-bàn trong rừng cây Sa-la, thành Câu-thi-na (Kuṣinagara), đức 

Phật đã thuyết pháp để độ cho ông Tu-bạt-đà-la (Subhadra). Đây được xem là lần 

thuyết pháp cuối cùng của đức Phật ở cõi Ta-bà. 

 

Trong sự giáo hóa, đức Phật dùng năm lực dụng để thuyết pháp. Năm lực dụng đó là:  
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- Ngôn thuyết: Phật luôn dùng lời nói khế hợp với chân lý để thuyết pháp. 

 

- Tùy nghi: Tùy theo căn tánh, năng lực của người nghe mà thuyết: Đối với hạng 

độn căn, có căn tánh chậm lụt, Phật thuyết cho Tiểu pháp; đối với hạng trung căn, 

căn tánh vừa vừa, Phật thuyết cho Trung pháp; với người lợi căn, có căn tánh lanh 

lợi, sáng suốt, Phật thuyết cho Đại pháp. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật có dạy 

Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: “Trong lúc thuyết pháp, đối với hạng lợi căn, chớ có nói 

rộng dài; đối với kẻ độn căn, chớ có nói sơ lược”. 

 

- Phương tiện: Khéo dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt.  

 

- Pháp môn: Dùng cách thức, phương pháp thích hợp để giáo hóa. 

 

- Đại bi: Vì muốn cứu độ cho chúng sanh, mà dụng tâm Đại từ đại bi để thuyết 

pháp, độ thoát cho chúng sanh vượt qua biển khổ sinh tử.  

 

Theo Đại Trí Độ Luận thì có năm hạng người có tư cách và khả năng để thuyết pháp 

(Ngũ chủng thuyết nhân), đó là “Phật tự khẩu thuyết, Phật đệ tử thuyết, Tiên nhân 

thuyết, Chư thiên thuyết, Hóa nhân thuyết” (Chính miệng đức Phật thuyết, đệ tử của 

Phật thuyết, tiên nhân thuyết, chư thiên thuyết và hóa nhân thuyết (Hóa nhân tức ẩn 

tướng chân thực của mình đi, rồi biến hóa ra hình thức khác để mà thuyết pháp). 

Ngoại trừ Phật, với bốn hạng người vừa kể thì khi thuyết pháp, nếu được Phật ấn 

chứng đều được xem như là Phật thuyết. Trong mười vị Đại đệ tử của đức Phật, Tôn 

giả Phú-lâu-na là người có biện tài hơn hết, được tôn xưng là Thuyết pháp đệ nhất. 

Kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến 5 hạng người có thể thuyết pháp: Phật thuyết, như 

trong các phẩm A tăng kỳ, phẩm Tùy hảo… đều do Phật thuyết; Bồ-tát thuyết, như 

trong phẩm: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng…; Thanh văn thuyết, như trong 

phần đầu của phẩm Nhập pháp giới; Chúng sanh thuyết, như các bài kệ Phạm thiên 

tán thán; và Khí thế giới thuyết, tức chỉ cho tiếng chim hót, cỏ cây, đất nước, như cây 

Bồ-đề… là những thứ do thần lực của Phật biến hóa ra để thuyết pháp. 

 

Ngày nay, mỗi tòng lâm, đạo tràng có đông đảo đồ chúng đều có phòng hội lớn dùng 

để thuyết pháp, gọi là giảng đường. Người có kiến thức và có khả năng giảng giải giáo 

lý, dùng sức biện tài của mình để thuyết pháp, giáo hóa hướng dẫn, soi sáng cho người 

khác, gọi là Thuyết pháp sư. Nói tắt là Pháp sư. 

 

Trong khinh giới 46, kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, đức Phật đã có hướng dẫn cách thức 

thuyết pháp như sau: “Phật tử thường nên giáo hóa với lòng Đại bi mà mình thường 

phát khởi. Nhưng dẫu có vào nhà đàn-việt sang cả hay nhà quyền quí, hay đối với bất 
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cứ tập thể nào, người xuất gia cũng không được đứng để thuyết pháp cho người thế 

tục nghe. Phải ngồi lên chỗ cao và ở trước mặt họ. Pháp sư Tỳ khưu thì dẫu thuyết 

pháp cho cả bốn chúng, cũng không được đứng dưới đất mà nói. Khi thuyết pháp thì 

vị Pháp sư phải được mời ngồi chỗ cao, có hương hoa hiến cúng; còn thính giả thì phải 

ngồi ở chỗ thấp hơn, giống như con hiếu thuận đối với cha mẹ mà kính thuận những 

lời giáo huấn của Pháp sư; lại kính thuận liên tục như các đạo sĩ thờ lửa, giữ lửa không 

để cho tắt. Nếu người thuyết pháp mà thuyết không đúng phép như vậy thì phạm tội 

khinh cấu”. 

 

Theo như hướng dẫn của khinh giới 46 trong kinh Phạm Võng trên đây. Bởi lòng từ bi 

mà muốn thuyết pháp, giáo hóa, hướng dẫn để chúng sanh phát khởi niềm tin nơi 

Tam Bảo, kính ngưỡng chánh pháp mà phát tâm Bồ-đề. Muốn được như vậy thì việc 

thuyết pháp cần phải nên đúng thời, đúng nơi, đúng đối tượng và đúng cách thức, 

chứ không thể bạ đâu nói đó, qua loa hời hợt không giữ lễ nghi, phép tắc, khiến cho 

người nghe sinh tâm khinh lờn, xem thường những lời giáo hóa của Phật đà và lời dạy 

của bậc Thánh hiền. 

 

(15) Chữ “Tán thán”, viết theo lối phồn thể 讚歎,viết theo lối giản thể 赞叹, nghĩa là tán 

dương và khen ngợi. Có hai thể cách để tán thán: Cách tán thán thứ nhất là dùng lời 

nói để tán dương, khen ngợi, hay dùng các bài kệ tụng để ca ngợi, tán thán công đức. 

Cách nầy gọi là Kí ngôn tán. Còn cách tán thán thứ hai, tuy không nói ra bằng lời, 

nhưng thể hiện sự tán dương, khen ngợi bằng cử chỉ, hành động, hay có niềm hoan 

hỷ, tán thán trong lòng, thì gọi là Tuyệt ngôn tán. 

 

(16) “Phó chúc” 付嘱: Cũng gọi Phụ chúc hay Chúc lụy. “Phó” là giao phó, ký thác, cấp cho, 

trao cho; “Chúc” là lời dặn bảo, gửi gắm, ủy thác, dặn dò lại. Phó chúc là đem một sứ 

mạng giao phó, hay đem một việc gửi gắm, ủy thác lại. Theo giải thích trong Tự điển 

Phật học, từ ngữ này phần nhiều biểu thị ý nghĩa đức Phật phó thác việc hoằng truyền 

giáo pháp cho chư đệ tử. Chẳng hạn như kinh Vô lượng thọ quyển hạ nói, đức Thế 

Tôn phó chúc Bồ-tát Di lặc hoằng truyền bản nguyện niệm Phật (Di Lặc phó chúc). 

Phẩm Như lai thần lực trong kinh Pháp Hoa cũng ghi, đức Thế Tôn phó chúc 5 chữ 

trọng yếu nhất là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cho các Bản hóa Bồ-tát, đứng đầu là Bồ- 

tát Thượng Hành. Do đó, tông Nhật liên của Nhật Bản cho rằng sự phó chúc kinh Pháp 

Hoa (đề mục) là yếu pháp đặc biệt đối với chúng sinh tối hạ đẳng trong thời đại mạt 

pháp, đặc biệt chọn các Bồ-tát bản hóa để phó thác, vì thế gọi là Biệt phó chúc. Còn 

trong phẩm Chúc Lụy kinh Pháp Hoa, đức Phật trao phó kinh này cho tất cả các vị Bồ-

tát thì gọi là Tổng phó chúc. Lại nữa, trong phẩm Như Lai Thần Lực, đức Phật Thích 

Ca cùng ngồi với đức Phật Đa Bảo trong tháp Đa Bảo mà phó chúc, cho nên gọi là 
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Tháp nội phó chúc; còn ở phẩm Chúc Lụy thì khi Phật Thích Ca ra khỏi tháp Đa Bảo 

mới phó chúc, nên gọi là Tháp ngoại phó chúc. Ngoài ra, trao cho ca sa, bình bát..., 

hoặc phó thác đại pháp cũng gọi là Phó chúc. Trong Thiền tông, khi thầy truyền trao 

ý nghĩa sâu xa của Phật pháp hay ấn chứng cho đệ tử đều gọi là Phó chúc, bởi thế 

Thiền tông rất thường dùng từ ngữ này. 

 

(17)  “Phù đồ” 浮屠 Chữ Phạm: stūpa, là tháp, bảo tháp, đại bảo tháp, tháp thờ Phật, hay 

bảo tháp thờ xá lợi Phật.   
 

(18) “Đại trượng phu” 大丈夫: Chữ “Đại” nghĩa là to, lớn, trọng yếu, cao cả. “Trượng phu” 

cũng gọi là “Sĩ phu”士夫. Theo Nho giáo, Đại trượng phu là mẫu người lý tưởng, có đầy 

đủ đạo đức và nhân cách, đầy đủ tri thức và tiết tháo của một bậc quân tử, có chí khí 

hiên ngang, lòng dạ ngay thẳng và tinh thần bất khuất của Kẻ sĩ. Thầy Mạnh Tử là bậc 

minh triết, được người đương thời tôn xưng là bậc “Á thánh đại hiền” và được xem là 

ông Tổ thứ hai của Nho giáo, người kế thừa và truyền bá học thuật, tư tưởng của đức 

Khổng Tử, đã có định nghĩa Đại trượng phu như sau: 

 

   “Cư thiên hạ chi quảng cư 

   Lập thiên hạ chi chánh vị 

   Hành thiên hạ chi đại đạo 

   Đắc chí dữ dân do chi 

   Bất đắc chí độc hành kỳ đạo 

   Phú quý bất năng dâm 

   Bần tiện bất năng di 

   Uy vũ bất năng khuất 

   Thử chi vị Đại trượng phu ”. 

 

(Sống ở chỗ rộng rãi giữa thiên hạ, tức lấy đức nhân mà dung nạp 

mọi người 

Đứng ở vị trí chân chánh trong thiên hạ, tức lấy lễ nghĩa mà đối đãi 

với mọi người 

Thực hành đạo lớn trong thiên hạ  

Đạt được chí nguyện thì cùng người hành đạo 

Không đạt được chí nguyện thì riêng mình hành đạo 

Lúc giàu sang không buông lung phóng dật 

Khi nghèo khó không thay đổi tiết tháo 

Sức mạnh cường quyền, bạo lực không thể khuất phục. 

“Ngưỡng bất quý ư thiên” 仰不愧於天 (Ngẩng lên chẳng hổ với trời) 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
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“Phủ bất tạc ư nhân” 俯不怍於人 (Cúi xuống chẳng thẹn với người) 

Người sống được như thế gọi là bậc Đại trượng phu). 

 

Còn ý nghĩa trong giáo lý Phật giáo, Đại trượng phu hay còn gọi là Đại sĩ, là để 

chỉ cho bậc Thánh giả, chư Đại Bồ-tát, chư Phật, có trí tuệ lớn, có phước đức lớn, 

có bản nguyện lớn. Đây cũng là một trong 10 hiệu (Thập hiệu) của đức Phật 

Thích-Ca Mâu-Ni. Thân Phật Thích Ca có đủ 32 tướng tốt, được gọi là Đại trượng 

phu tướng. 

 

(19) “Tư lương” 糈粮: Chữ “Tư” là gạo ngon; “Lương” là thức ăn. Tư lương chỉ chung 

cho thức ăn, lương thực. Như người đi đường xa, cần phải chuẩn bị và mang theo 

đầy đủ đồ ăn, thức uống, lương thực cần dùng, để đủ sức sống còn mà đi cho tới 

đích. Cũng vậy, hành giả trên đường học đạo, hướng đến quả vị giác ngộ cũng 

cần phải chứa góp thiện căn công đức, chuẩn bị đầy đủ 2 món tư lương (Nhị chủng 

tư lương), đó là Phúc đức và Trí đức, để có thể đạt đến quả vị Bồ-đề. 

 

(20) “Trước tướng ngã”: Chữ “Trước” 著, chỉ cho tâm niệm bám dính, vướng mắc vào 

một sự lý nào đó, không thể lìa bỏ hay buông xả được. Như Ái trước là vướng mắc 

vào chuyện tình duyên, ân ái không lìa bỏ được, đây là lý do khiến cho chúng sanh 

phải chìm đắm trong sinh tử, luân hồi; Tham trước là mê đắm, dính mắc ngũ dục, 

mong cầu ngũ dục không biết nhàm chán; Chấp trước (còn gọi là định kiến) là tâm 

ý cố chấp, bám dính vào một sự lý nào đó, không thể thay đổi; Trước pháp là tâm 

niệm bám dính hay vướng mắc vào một nghĩa lý hay một giáo pháp nào đó. Còn 

chữ Ngã 我 (Đại danh từ ngôi thứ nhất) là ta hay tự thân của ta. Tướng ngã hay 

Ngã tướng là tướng trạng của ngã (cái ta hay bản thân). 

 

Trước tướng ngã (hay Chấp ngã), là đối với 5 uẩn giả lập ra ngã, nhưng do vọng 

chấp, tà kiến nên dính mắc, chấp trước vào ngã (ta) và ngã sở (của ta), xem đó 

là có thật, cho rằng có một thực ngã. 

 

(21) “Bồ-đề miêu” 菩提苖: Chữ “Bồ-đề” dịch âm tiếng Phạm là Bodhi, dịch ý là giác, trí, 

tuệ giác hay trí giác, chỉ cho trí tuệ đoạn tuyệt phiền não để thành tựu Niết-bàn; 

“Miêu” là mầm mống. Bồ-đề miêu là mầm mống trí tuệ để dẫn đến Niết-bàn. 

 

(22) “Bát bất” 八不: Bốn câu kệ nầy nêu lên 8 chữ Bất từng cặp đối nghĩa với nhau 

(bất sinh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, bất lai bất khứ), nên có 

tên là kệ Bát bất. Tổ Long Thọ đã kế thừa giáo nghĩa nầy của đức Phật, để thuyết 

lại trong Phẩm Nhân Duyên của bộ Trung Quán Luận, thuật ngữ gọi bài kệ nầy là 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
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“Bát bất trung đạo” 八不中道, cũng gọi là Vô đắc trung đạo, Bát bất trung quán 

hay Bát bất chánh kiến. Tam Luận tông chỉ ra rằng đây là chỗ chí cực thâu tóm 

hết thảy giáo lý. Trong quyển 5 của Đại Trí Độ luận, Tổ Long Thọ cũng đã thuyết 

minh rằng: “Như thuyết chư pháp tướng kệ: Bất sinh bất diệt, bất đoạn bất 

thường, bất nhất bất dị, bất khứ bất lai, nhân duyên sinh pháp, diệt mọi hý luận”. 

Cũng bài kệ nầy, nếu thêm vào “bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm” thì được gọi 

là Thập nhị bất. Quán Bát bất trung đạo để đối trị với 8 nhận thức thiên lệch, mê 

chấp sai lầm, hiểu biết xằng bậy trái với chân lý, gọi là Bát mê hý luận (gọi tắt là 

Bát mê, cũng gọi là Hý luận): Sinh diệt, thường đoạn, nhất dị, lai khứ.  

  

(23)  “Đệ nhất đạo” 第一道: Tức đạo lý Đệ nhất nghĩa đế hay Thắng nghĩa đế, 

là chỗ thâm diệu tuyệt đỉnh, không còn gì cao hơn được nữa; đó là chỗ chân lý 

tuyệt đối, là Chân đế, là Trung đạo, Thực tướng, Chân như, Niết bàn tuyệt đối. 

Đây là cảnh giới cao sâu mầu nhiệm, không thể khái niệm, chỗ “bất khả thuyết, 

bất khả tư nghị”. Đối lại là Chân lý tương đối, Thế tục đế, hay Tục đế. 

 

(24)  “Ma ha diễn” 摩訶衍: Đọc đầy đủ là Ma-ha-diễn-na. Ma-ha nghĩa là lớn; diễn na 

là cỗ xe hay phương tiện vận chuyển. Ma-ha-diễn-na dịch nghĩa là Đại thừa, cũng 

gọi là Đệ nhất thừa, Thắng thừa, Thượng diễn hay Thượng thừa, chỉ cho giáo pháp 

của hàng Bồ Tát, ví như cỗ xe lớn cùng lúc có thể chuyên chở, cứu độ được nhiều 

người. Còn giáo pháp của Thanh Văn là Tiểu thừa, xem đây là cỗ xe nhỏ, chỉ là 

pháp tự độ; còn giáo pháp của Duyên giác là Trung thừa.  

 

Trong thời gian 49 năm thuyết pháp độ sanh, tuy Phật có thuyết về Ngũ thừa, hay 

thuyết về 3 con đường tu học, gọi là Tam thừa, nhưng đó chỉ là phương tiện quyền 

thừa tùy cơ thuyết pháp để hóa độ chúng sanh. Đến giai đoạn giáo hóa sau cùng, 

giáo lý mà Phật đã thuyết chỉ quy về một thừa duy nhất, gọi là Nhất thừa hay Phật 

thừa. Như trong phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa (gọi là kinh Nhất thừa Viên 

giáo), đức Phật đã có thuyết rằng:  

 

“Thị cố Xá-lợi-phất 

Ngã vị thiết phương tiện 

Thiết chư tận khổ đạo 

Thị chi dĩ Niết-bàn. 

 

Ngã tuy thuyết Niết-bàn 

Thị diệt phi chân diệt 

Chư pháp tùng bản lai 
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Thường tự tịch diệt tướng. 

 

Phật tử hành đạo dĩ  

Lai thế đắc tác Phật 

Ngã hữu phương tiện lực 

Khai thị tam thừa pháp. 

 

Nhất thiết chư Thế Tôn 

Giai thuyết nhất thừa đạo 

Kim thử chư đại chúng  

Giai ưng trừ nghi hoặc. 

 

Chư Phật ngữ vô dị 

Duy nhất vô Nhị thừa ” 

 

(Cho nên, Xá-lợi-phất 
Ta vì bày phương tiện  
Chỉ con đường diệt khổ 
Cho nên nói Niết-bàn. 
 
Tuy Ta nói Niết-bàn 
Đó chẳng phải thực diệt 
Các Pháp từ xưa nay 
Tướng thường tự vắng lặng. 
 
Phật tử hành đạo rồi, 
Đời sau được làm Phật 
Ta có sức phương tiện 
Mở bày pháp ba thừa. 
 
Tất cả các Thế Tôn, 
Đều nói đạo Nhất thừa 
Nay trong đại chúng này 
Đều nên trừ nghi lầm. 
 
Lời Phật nói không khác, 
Chỉ một, không hai thừa) 

 

(25)  “Hý luận” 戲 論: Chữ “Hý” là vui chơi, đùa bỡn, diễu cợt; “luận” là xem xét, phân 

tích, suy đoán, bàn bạc. Hý luận là sự đàm thuyết, vấn đáp, bàn luận chuyện “thế 

thái nhân tình” để đùa bỡn, diễu cợt, vui chơi, không mang lại chút lợi ích gì. Người 
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đời hay nói “trà dư tửu hậu” để chỉ cho việc đàm luận, chuyện trò vô bổ, “vô 

thưởng vô phạt”, chẳng mang lại lợi ích gì thiết thực, chỉ để giết thời giờ mà thôi. 

 

Theo ý nghĩa trong giáo lý, chữ “luận”, tiếng Phạm: Upadesa, dịch âm là Ưu-bà-

đề-xá, Luận tạng, A-tì-đạt-ma tạng, là một trong Tam tạng thánh giáo. Đó là phần 

biện thuyết, sớ giải, vấn đáp, luận nghị, là một trong 12 thể tài thuyết pháp mà 

đức Phật hay chư Bồ-tát, Tổ sư dùng để giải thích, biện luận, trình bày nhằm làm 

rõ giáo nghĩa trong kinh, luật. Có hai loại luận nghị: 

  

- Tôn luận, cũng gọi là Tông luận hay Tông kinh luận, là lấy một giáo nghĩa, 

tông chỉ hay một chủ đề nào đó trong một bộ kinh rồi sớ giải, phân tích, 

biện giải cho rõ ràng, khai triển rộng thêm để kết hợp lại thành hệ thống. 

Chẳng hạn như Đại Thừa Khởi Tín luận của Bồ-tát Mã Minh, Trung Quán 

luận, Thập Nhị Môn luận, Thích Ma-ha-diễn luận của Bồ-tát Long Thọ, 

Bách luận của Bồ-tát Thánh Thiên, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn luận 

của Bồ-tát Thiên Thân… 

 

- Thích luận hay Thích kinh luận, là loại luận dùng để giải thích nội dung, 

làm rõ nghĩa lý của một bộ kinh hay tổng hợp nhiều bộ kinh Tiểu thừa, 

Đại thừa. Chẳng hạn như Đại Trí Độ luận của Tổ sư Long Thọ… Vì ý nghĩa 

nầy mà bộ Đại Trí Độ Luận còn được gọi dưới tên Thích Luận. 

 

Nói chung, hý luận ác là những lời bàn luận ngu si, những kiến giải sai lầm, dẫn 

đến những tư duy vô nghĩa, không thuận với đạo lý, không hợp với chân lý. Nếu 

thực hành theo những lý luận ấy, thì cho dù có hạ thủ công phu, gắng sức hành 

trì cách mấy đi chăng nữa, cũng chỉ tạo thêm vướng mắc sở tri chướng, khiến cho 

tâm trí ngu tối, rối loạn, điên đảo, tạo điều kiện cho ác pháp sinh khởi chứ không 

làm cho thiện căn, thiện pháp tăng trưởng, không thể tạo nên công đức và trí tuệ. 

 

Trước lúc nhập Niết-bàn, trong kinh Di Giáo, đức Phật đã có dạy rằng: “Nhữ đẳng 

Tỳ khưu! Nhược chủng chủng hý luận, kỳ tâm tắc loạn. Tuy phục xuất gia du vị 

đắc thoát. Thị cố Tỳ khưu đương cấp xả ly loạn tâm hý luận. Nhược nhữ đẳng dục 

đắc tịch diệt lạc giả, duy đương thiện diệt hý luận chi hoạn. Thị danh bất hý luận” 

(Các thầy Tỳ khưu, nếu hý luận đủ thứ thì tâm trí rối loạn. Như vậy, tuy đã xuất 

gia mà chưa được siêu thoát. Thế nên, các thầy Tỳ khưu, hãy từ bỏ tức khắc sự 

hý luận rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt, thì chỉ có cách 

cấp tốc diệt trừ cái họa hý luận. Đó là hạnh không hý luận – Kinh Di Giáo, Thích 

Trí Quang dịch). 



333 
 

 

(26)  “Bát-nhã” 般若: Chữ Phạm: Prajnà, dịch âm là Bát-nhã, Bát-lạt-nhã, Bát-la-nhã, 

Bát-la-nang, Bát-thận-nan… dịch ý là Tuệ, Trí tuệ, Tuệ minh, Tuệ giác. Bát-nhã là 

trí tuệ đệ nhất, trí tuệ vô thượng, vô tỷ, vô đẳng; trí tuệ cùng tột và rốt ráo, không 

còn gì cao hơn, không còn gì để có thể so sánh. Đó là trí tuệ chân thực, thâm 

nhập hết thảy mọi hiện tượng, thấu đáo hết thảy mọi đạo lý, do ở tu tâm chánh 

đạo mà đạt được. Bát-nhã được phân làm 2 loại: Thế gian Bát-nhã, tức trí tuệ thế 

tục, trí tuệ có tính chất tương đối; và Xuất thế gian Bát-nhã, tức trí tuệ siêu thế 

tục, trí tuệ có tính chất tuyệt đối. Trong sự tu học, có 3 thứ trí tuệ hỗ trợ, bổ túc 

cho nhau, đó là: 

 

-  Văn tuệ hay Văn tự Bát-nhã: Bởi được nghe, được thấy, được học hỏi từ Tam 

tạng Thánh giáo của đức Phật hay từ Thiện tri thức mà có trí tuệ. 

 

-  Tư tuệ hay Quán chiếu Bát-nhã: Sau khi đã được nghe, được học rồi, do bởi suy 

nghĩ, thẩm cứu, quán chiếu, tư duy thấu đáo mà có trí tuệ. 

 

-  Tu tuệ hay Thực tướng Bát-nhã: Sau khi đã được nghe, học và đã suy nghĩ, 

quán chiếu tường tận, do bởi tu tập, thực hành, soi tỏ, thấu triệt thực tướng 

các pháp mà có trí tuệ. 

 

 Hay là: 

 

-  Phương tiện Bát-nhã: Dùng quyền trí phương tiện tương đối để phân biệt các 

pháp. 

 

-  Quán chiếu Bát-nhã: Tức thực trí quán chiếu thực tướng của pháp mà có. 

 

-  Thực tướng Bát-nhã: Trí tuệ thanh tịnh, xa lìa hết thảy các pháp hư vọng, đó là 

giác tánh đã có sẵn trong mỗi chúng sanh.  

 

(27) “Tùy thuận” 随順: Chữ “Tùy” là theo sau, đi theo; “thuận” là nương theo, xuôi theo. 

Tùy thuận là “tùy cơ ứng biến”, tùy nghi phương tiện, thuận theo tâm lý, trình độ, 

nương vào hoàn cảnh của từng người mà nhiếp hóa, chỉ bày, hỗ trợ, soi sáng, hướng 

dẫn để mang lại lợi ích cho họ. Phẩm Nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền 

hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm có viết về hạnh tùy thuận của Bồ-tát như thế 

nầy: “Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, thì chính là tùy thuận cúng dường 

các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự 
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các đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả đức 

Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể. Nhơn 

nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhơn lòng đại bi mà phát tâm Bồ-đề, nhơn vì 

nơi tâm Bồ-đề mà thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ”. 

 

(28)  “Nhất thiết trí” 一切智: Chữ Phạm viết là Sarvajna, âm Hán là Tát-bà-nhã-na, là trí 

tuệ thấu đáo tất cả mọi pháp tướng, tự tại vô ngại, là một trong Tam trí của bậc 

Thánh giả. Trong Đại Trí Độ luận viết rằng: Nhất thiết trí là trí tuệ của hàng Nhị thừa 

(Thanh Văn, Duyên Giác), biết được chủng loại, thời gian, nhân quả, thực chứng 

được Không tướng của hết thảy các pháp; Đạo chủng trí là trí tuệ của hàng Bồ-tát, 

thấy được Giả tướng của hết thảy các pháp; và Nhất thiết chủng trí là trí tuệ viên 

minh của chư Phật, thấu đáo hết thảy tổng tướng (tức Không tướng) và biệt tướng 

(tức Giả tướng). Trong sách Ma ha Chỉ quán, ngài Trí Khải Đại sư đã viết: Phật trí 

chiếu Không như sở kiến của hàng Nhị thừa, là Nhất thiết trí; Phật trí chiếu Giả như 

sở kiến của hàng Bồ-tát, là Đạo chủng trí; Phật trí chiếu Không, Giả, Trung đạo thực 

tướng, là Nhất thiết chủng trí, tức trí tuệ của chư Phật. 
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Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 

    Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu 

   Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

     Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. 

 

 

Nhất, hồi hướng:  

                       Chân như thực tế tâm tâm khế hiệp. 

Nhị, hồi hướng:  

              Vô thượng Phật quả Bồ-đề niệm niệm viên mãn. 

Tam, hồi hướng:  

           Pháp giới nhất thiết chúng sanh đồng sanh Tịnh độ. 
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     Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 
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