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ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT 

ĐỂ LIÊN LẠC KHẨN GẤP TRONG KHÓA TU HỌC 
 

1. Ban Tổ Chức: HT Thích Nguyên Siêu ..................................................................... 619 283 7655 

2. Giáo Thọ: HT Thích Thái Siêu ................................................................................. 510 301 5453 

3. Phụ tá Trƣởng BTC/ Tài liệu Khóa tu/ Tín chỉ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ ................. 619 278 9837 

4. Tài Chánh: NS Thích Nữ Diệu Tánh........................................................................ 714 728 7109 

5. Liên lạc khách sạn/ Cƣ trú/ Phòng ốc/ Tham quan/ Informations:  

 Đạo hữu Tâm Đăng   ............................................................................................. 619 490 7240 

 Đạo hữu Bạch Kim  ............................................................................................... 619 565 0665 

 Đạo hữu Diệu Mỹ  ................................................................................................. 858 952 4488 

6. Đƣa đón: Đạo hữu Thiện Hiền  ................................................................................. 619 908 0391 

7. Nhà bếp/ Trai soạn: Đạo hữu Nguyên Thảo  ........................................................... 714 589 4265 

8. Hành đƣờng: ĐĐ Thích Nguyên Huệ ...................................................................... 619 309 5691 

9. Âm thanh: Đạo hữu Nguyên Toàn  .......................................................................... 858 610 9003 

10. Ánh sáng: Đạo hữu Nhuận Chung  ........................................................................... 858 371 1649 

11. Y tế:  

 Đạo hữu Minh Chánh  ........................................................................................... 858 699 5710 

 Đạo hữu Diệu Vân  ................................................................................................ 858 414 1761 

12. Lớp học Phật pháp bằng tiếng Anh: 

 TT Thích Minh Hạnh ............................................................................................ 773 275 6859 

 NS Thích Nữ Giới Châu ........................................................................................ 303 350 7252 

13. Khách sạn: Town and Country Resort Hotel  

Địa chỉ: 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 

Tel: (888) 231 3058; Fax: (619) 291 3584; Reservations: 888 231 4352 

14. Xe đò Hoàng (Đi Santa Ana, San Jose, Arizona, Las Vegas):  ............................... 714-839-3500 

15. Các hãng máy bay (Customer service): SouthWest 800 435 9792; Delta 800 455 2720; 

Air Canada 888 247 2262; US Airways 800 428 4322; American Airlines 800 535 5225; 

British Airways 800 247 9297; United Airlines 800 824 6200; Frontier Airlines 800 432 

1359; AirTran 866 247 2428; Spirit Airlines 801 401 2220; Sun Country Airlines 800 

924 6184; Virgin America 877 359 8474; Alaska Airlines 800 654 5669. 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV 

BAN TỔ CHỨC 

CHÙA PHẬT ĐÀ 

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - ĐT: (619) 283-7655 

Email: chuaphatdasd@yahoo.com - Website: Hoavouu.com 
---------- 

 

BAN TỔ CHỨC 
Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 

Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014  

tại Town and Country Resort Hotel 
      

I.   Ban Chứng Minh: 

HT Thích Thắng Hoan, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thính Phước Thuận, HT Thích 

Nguyên An,   HT Thích Nguyên Trí, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Minh Mẫn. 

II.   Ban Cố Vấn: 

HT Thích Minh Hồi, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Thông Hải, HT Thích Thiện Long,  

HT Thích Giác Sĩ, TT Thích Tâm Hòa. 

III.   Ban Giáo Thọ:  Trưởng ban: HT Thích Thái Siêu 

HT Thích Nguyên Hạnh, HT Thích Phước Tịnh, HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích 

Thông Hải; TT Thích Minh Dung, TT Thích Tâm Hòa, TT Thích Tâm Hạnh, TT Thích 

Thông Triết, TT Thích Minh Hạnh, TT Thích Thông Lý, TT Thích Đức Trí, TT Thích 

Trừng Sĩ, TT Thích Hạnh Bình; ĐĐ Thích Tâm Thiện, ĐĐ Thích Nguyên Thông, ĐĐ 

Thích Pháp Tánh, ĐĐ Thích Thông Lý, ĐĐ Thích Thiện Long; NS Thích Như Quang, 

NS Thích Giới Châu, NS Giới Định, SC Thích Thiện Ngọc; ĐH Quảng Phước Huỳnh 

Tấn Lê. 

IV.   Ban Tổ Chức: 

1.   Trưởng ban:    HT Thích Nguyên Siêu 

- Phụ tá Trưởng Ban:   ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 

- Phó ban:    TT Thích Tâm Tường 

2.  Thư ký:     Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp 

- Phụ tá Thư ký:   Quảng Hải Phan Trung Kiên 

3.  Thủ quỹ:     NS Thích Diệu Tánh 

- Phó Thủ quỹ:   NS Thích Hương Quang, Bạch Kim, Diệu Mỹ 

4.   Ban Xướng Ngôn Viên:  TT Thích Nhật Trí, ĐĐ Thích Nguyên Thông 

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ, Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê 

V. Tiểu Ban Công Tác: 

1. Ban Vận Động Tài Chánh:  

- Trưởng ban:   Diệu Mỹ  

- Phó ban:   Tâm Tịnh, Tịnh Tư, Nguyên Bạch 

- Thành viên:   Phật tử Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương 
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* BUỔI CƠM GÂY QUỸ:  

- Trưởng Ban tổ chức: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ 

- Phó Ban: Diệu Mỹ, Tâm Tịnh, Nguyên Thục, Nguyên Cúc, Nguyên 

Toàn, Nguyên Phương 

- Thủ Quỹ:  NS Hương Quang, Bạch Kim 

2. Ban Trai Soạn:  

- Trưởng ban:  Diệu Minh 

- Phụ tá:  Nguyên Cúc 

- Thành viên:   Nguyên Anh, Nguyên Lễ, Diệu Thuận, Nhuận Chung 

(Điểm), Nguyên Lưu, Nguyên Quý, Diệu Nhẫn, Nguyên Phúc, Chúc Bảo, 

Nguyên Phụng, Minh Hiệp, Hứa Thông, Diệu Yến, Nguyên Trúc, Nguyên Hoa, 

Nguyên Anh 2, Diệu Tuấn, Vũ Bảo Anh – PD: Diệu Tuấn. 

- Phật tử Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương. 

- Phật tử Chùa Phật Tổ, Long Beach: Nguyên Thảo, Nguyên Chơn, Nguyên 

Thanh, Nguyên Quả, Nguyên Xuân, Nguyên Nghiêm, Diệu Lạc, Từ tâm, Phi 

Long, Phương Tâm, Phương Anh, Phương Xuân, Thường Nguyên, Thiện Kiên. 

- Phật tử Chùa Phước Hải, Iowa: Nguyên Thịnh, Nguyên Hiền, Nhơn Hạnh, Tịnh 

Dung 

3. Ban Hành Đƣờng:  

- Trưởng ban:   ĐĐ Thích Nguyên Huệ 

- Phó ban:   Tịnh Tư, Nhuận Chung (Điểm) 

- Chư Tôn Đức:  NS Thích Thảo Liên, SC Thích Diệu Nguyên, Chư Tăng 

Ni trẻ... 

- Quý Phât Tử : Nguyên Phương, Diệu Vân, Nguyên Vân, Nguyên Đức, 

Nguyên Đàm, Trí Siêu, Chúc Quang, Quang Trường, GĐPT Hoa Nghiêm 

4. Ban Cúng Dƣờng Trai Tăng:  

- Trai phạn:  GĐ Tâm Hồng, Tâm Ngọc (trưa chủ Nhật) 

- Tứ sự cúng dường:  Bạch Kim. 

5. Ban Vận Chuyển:  

- Trưởng ban:   ĐĐ Thích Đồng Lực  

- Phó ban:    Nguyên Đức (Phố), ĐH. Thiện Hiền 

- Thành viên:   Nguyên Thạnh, Nguyễn Văn An, Tâm Quả, Nhuận Chung 

(Điểm), Nguyên Lưu, Thiện Hạnh, Trang Trần – PD: Nguyên Đại, Dương Văn 

Cường – PD: Nguyên Công, Võ Hiếu, Khôi Hồ, GĐPT Hoa Nghiêm. 

6. Ban Thiết Trí Lễ Đài:  

- Trưởng ban:   HT Thích Nguyên Siêu 

- Phó ban:    TT Thích Tâm Tường 

- Thành viên:   TT Thích Đồng Trực, ĐĐ Thích Minh Trọng. ĐĐ Thích 

Chúc Thông, ĐĐ Thích Minh Hạnh. Tâm Tịnh, Nguyên Phương, Nguyên Thạnh, 

Nguyên Tín, Nguyên Đàm, Nguyên Lưu, Nguyên Đức (Phố), Linh, Long, Toàn, Hứa 

Thông, Chúc Bảo Đỗ Tiến Giang, Minh Hiệp Phan Văn Hòa, Chúc Quang. 

7. Ban Tài Liệu - Truyền Thông Báo Chí:  

- Trưởng ban:   ĐĐ Thích Hạnh Tuệ  

- Phó ban:    Tâm Quang, Tâm Huy 
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- Thành viên:   TT Thích Tâm Hải, TT Thích Nhật Huệ, Bạch Kim, Viên 

Minh, Tâm Thuận Phan Nguyên Phương, Minh Hậu 

8. Ban Âm Thanh, Ánh Sáng và Văn Nghệ: 

Trưởng ban:   Nguyên Toàn, Nhuận Chung (Điểm) 

Phối hợp:   Ban Văn nghệ nhóm Tuệ Đăng: Nhạc sĩ Lê Minh Hiền – 

PD: Quảng Minh Đức, Ca Sĩ Thu Nga – PD: Quảng Diệu Mỹ, Đồng Vàng, Quảng 

Mỹ, Nhuận Quang, Lê Nguyễn Kelsey, McDowell Thị Hằng, McDowell Thúy Vi 

Victoria, Ngô Phương Pierrie, Từ Bi Giác, Nguyễn Hồng Hà, Nhật Phương, Tuệ 

Thiện, Quảng Thanh, Châu Dũng, Tuệ Chân, Chánh Đạt Dũng, Quảng Anh, Quảng 

Linh, Chơn Thường Hiển, Quảng Hoa, Diệu Hải, Vũ Huy Hoàng; và GĐPT Hoa 

Nghiêm 

9. Ban Quay Phim - Nhiếp Ảnh: 

- Trưởng ban:   Thiện Nghiêm Đặng Đình Chính 

- Thành viên:   TT Thích Tâm Hải, Võ Văn Tường, Quảng Hải,  

Diệp Văn, Lâm Ánh Ngọc, Tuệ Nhẫn, Diệu Khai 

10. Ban Cƣ Trú - Phòng Ốc Khách Sạn:  

- Trưởng ban:   Tâm Đăng  

- Thành viên:   Viên Minh (Giáng Cát Tường), Quảng Hải, Minh Tánh, 

Quảng Trí (Tri), Bửu Thành (Chinh), Tâm Định (Hiệp) 

11. Ban Tiếp Nhận Học Viên Ghi Danh (chiều thứ 5):  

- Chư Tôn Đức:   Viên Minh, Minh Hậu (Phúc) 

- Phật tử:    Bạch Kim, Diệu Mỹ, Tâm Đăng, Quảng Hải, Nguyên 

Thuyết, Quảng Trí (Tri), Bửu Thành, Như Thủy (Mai), Nguyên Quỳnh (Mai), Diệu 

Trúc, Diệu Vân. 

12. Ban Tiếp Tân Chƣ Tôn Đức: 

- Trưởng ban:  TT Thích Tâm Tường 

- Chư Tăng:  ĐĐ Minh Trọng, ĐĐ Nguyên Huệ, ĐĐ Đồng Lực 

- Chư Ni:    NS TN Hương Quang, NS TN Như Quang, SC TN 

Nguyên Giác, SC TN Phước Quang, SC TN Như An...  

13. Ban Thỉnh Sƣ - Cung Nghinh: 

- Trưởng ban:  Tịnh Tư  

- Thành viên:   Quang Trường, Trí Siêu, Thiện Hiền, Chúc Quang, Minh 

Đức, GĐPT Hoa Nghiêm 

14. Ban Hƣơng Đăng 

- Trưởng ban:   ĐĐ Thích Đồng Lực 

- Thành viên:   ĐĐ Thích Chúc Thông, SC Thích Lệ Ý, SC Thích Nguyên 

Giác, Tâm Tịnh, Nguyên Phương 

15. Ban Y Tế:    Minh Chánh, Diệu Vân 

16. Ban Trật Tự:  Đạo Hữu Tri 

17. Vệ Sinh:     GĐPT Hoa Nghiêm 

 

 

Ban Tổ Chức 
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BAN TỔ CHỨC 
-----OOo----- 

 

 

NỘI QUY 

 

Lời nói đầu: Trong suốt thời gian tu học, Nội Quy là điều cần có để giữ gìn sự sinh hoạt 

được nghiêm túc. Từ cá nhân đến tập thể qua tứ oai nghi, cách đối xử, sự giao tiếp phải 

được thể hiện bằng tấm lòng thuần hậu của người Phật tử. Do vậy, Ban Tổ Chức kính 

yêu cầu quý Phật tử hoan hỷ tuân thủ những điều sau đây: 

 

Điều 1: Người Phật tử luôn thể hiện tinh thần kính trọng Tam Bảo – Phật Pháp Tăng để 

thuần tịnh tâm tư nhằm hướng thân lập mệnh trên lộ trình tu tập. 

Điều 2: Trong khi tu học Phật pháp do Chư Tôn Đức trong Ban giáo thọ hướng dẫn, học 

viên Phật tử phải chú tâm cần cầu lãnh thọ một cách nghiêm túc mà không dể duôi, xao 

lãng. Bởi vì người nghe được Giáo pháp là điều hiếm có trong thế gian này. 

Điều 3: Cùng nhau ở một trú xứ, do vậy mọi sự sinh hoạt trong 24 giờ phải được đồng 

bộ và đúng giờ: Ngồi Thiền, Công phu, Học Phật pháp, Thọ trai, Tập thể dục, Chỉ 

tịnh.v.v... 

Điều 4: Không được làm việc gì có tính cách cá nhân mang tính tác hại, có ảnh hưởng 

không tốt đến tập thể, nhất là đạo tràng tu học Phật pháp. 

Điều 5: Đồ vật cá nhân của quý Phật tử phải tự giữ lấy, nếu lỡ thất lạc thì Ban Tổ Chức 

không chịu trách nhiệm. 

Điều 6: Tôn trọng giá trị cao quý của người học Phật, do vậy, quý học viên Phật tử 

không được mua bán, đổi chác dưới mọi hình thức, nhằm bảo vệ không khí tu học Phật 

pháp được trang nghiêm. 

Điều 7: Trong giờ thọ trai, dược thực hay những sinh hoạt khác, yêu cầu quý học viên 

Phật tử không được nói chuyện ồn ào, làm ảnh hưởng đến người bạn đồng tu. 

Điều 8: Quý học viên Phật tử hãy giữ tâm thanh tịnh, lắng lòng học hỏi Phật pháp. Thể 

nghiệm giá trị thực dụng của Giáo pháp vào suốt thời gian tu học, để khỏi phải uổng phí 

thời gian, công sức, tịnh tài mà quý Phật tử đã bỏ ra. 
 

Nội Quy này gồm có Lời nói đầu và tám điều được nêu lên cho Khóa tu học Phật pháp 

Bắc Mỹ lần thứ IV. Nội Quy có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 29 tháng 5 đến 

ngày 02 tháng 6 năm 2014 tại Khách sạn Town and Country Resort Hotel, San Diego, 

California, Hoa Kỳ. 

Ban Tổ Chức 
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CHƢƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 
~~o0o~~ 

 

 

 

Thứ 5, 29/05/2014: 

 15:00 - 17:00: Ghi danh nhận chìa khóa phòng (check in) 

 17:30 - 18:30: Dược Thực (Trai Đường) 

 19:00 - 20:00: Họp thông qua Chương Trình và Nội Quy (Chánh Điện) 

 21:15 - 21:45: Tọa Thiền (Chánh Điện) 

 22:00: Chỉ Tịnh  

 

Thứ 6, ngày 30/05/2014: 

 05:00 Thức Chúng 

 05:30 - 06:45: Tọa Thiền, Công Phu Sáng (Chánh Điện) 

 07:00 - 07:50: Thiền Hành/ Tập thể dục  

 08:00 - 08:45: Dùng Điểm Tâm (Trai Đường) 

 09:00 - 10:00: Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp (Chánh Điện) – Chụp hình chung 

 10:30 - 11:45: Học Phật Pháp – Thời học pháp 1 

 12:00 - 12:45: Dùng cơm trưa (Trai Đường) 

 13:00 - 14:00: Nghỉ Trưa 

 14:30 - 16:30: Học Phật Pháp - Thời học pháp 2 

 17:00 - 18:00: Dược Thực (Trai Đường) 

 19:00 - 21:00: Học Phật Pháp - Thời học pháp 3 

 21:15 - 21:45: Tọa Thiền (Chánh Điện) 

 22:00 Chỉ Tịnh 

 

Thứ 7, ngày 31/05/2014: 

 05:00 Thức Chúng 

 05:30 - 06:45: Tọa Thiền, Công Phu Sáng (Chánh Điện) 

 07:00 - 07:50: Giới thiệu sách/ Tặng sách (Chánh Điện) 
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 08:00 - 08:45: Dùng Điểm Tâm (Trai Đường) 

 09:30 - 11:30: Học Phật Pháp - Thời học pháp 4 

 12:00 - 12:45: Dùng cơm trưa (Trai Đường) 

 13:00 - 14:00: Nghỉ Trưa 

 14:30 - 16:30: Học Phật Pháp - Thời học pháp 5 

 17:00 - 18:00: Dược Thực – Chụp hình chân dung 

 19:00 - 21:00: Học Phật Pháp - Thời học pháp 6 

 21:15 - 21:45: Tọa Thiền (Chánh Điện) 

 22:00 Chỉ Tịnh 

 

Chủ Nhật, ngày 01/06/2014: 

 05:00 Thức Chúng 

 05:30 - 06:30: Tọa Thiền, Công Phu Sáng (Chánh Điện) 

 06:30 - 07:45: Lời Giáo Huấn & Khuyến tấn tu tập của Chư Tôn Đức (Chánh Điện) 

 08:00 - 08:45: Dùng Điểm Tâm (Trai Đường) 

 09:00 - 10:00: Buổi giảng mở rộng (Chánh điện - HT Thích Nguyên Siêu) 

 10:00 - 11:30: Phật Pháp Vấn Đáp (Chánh điện - CTĐ Ban Giáo Thọ) 

 12:00 - 13:30: Lễ Cúng Dường Trai Tăng/ Dùng Cơm Trưa (Trai đường) – Chụp hình chung 

 13:45 - 14:45: Nghỉ Trưa 

 15:00 - 16:30: Lễ Bế Mạc/ Phát Tín Chỉ (Trai Đường) 

 16:30 - 18:30: Văn Nghệ (Trai Đường) 

 18:30 - 19:30: Dược Thực (Trai Đường) 

 Hoàn Mãn 

 

Thứ 2, ngày 02/06/2014: 

 06:00 Thức Chúng 

 07:00: Dùng Điểm Tâm (Trai Đường) 

 08:00: Đi du lịch San Diego – Santa Ana (Những vị có ghi danh) 

 09:00: Check Out 
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Chƣơng Trình Lễ Khai Mạc 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 
Lúc 9 giờ sáng, Thứ sáu ngày 30/5/2014 

1. Phật tử Học viên vân tập về Đạo Tràng Chánh Điện của Khóa Tu Học 

2. Ban Thỉnh Sư cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện (3 hồi chuông trống Bát nhã) 

3. Lễ chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, Phật Giáo, Phút nhập từ bi quán. 

4. Giới thiệu thành phần tham dự, Chư Tôn Đức và Học viên Phật tử 

5. Diễn văn khai mạc (HT Thích Nguyên Siêu) 

6. Huấn từ (HT Thích Tín Nghĩa) 

7. Đạo từ (HT Thích Thắng Hoan) 

8. Lời phát nguyện Tu Học của Học viên Phật tử (đại diện ĐĐ Thích Hạnh Tuệ) 

9. Nội Quy Khóa Tu Học (HT Thích Thái Siêu) 

10. Tụng Bát Nhã và Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

11. Lời cảm tạ (TT Thích Tâm Hòa) 

12. Chụp hình lưu niệm - Hoàn Mãn 

 

Chƣơng Trình Lễ Bế Mạc 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 
Lúc 3 giờ chiều, Chủ nhật ngày 01/6/2014 

1. Phật tử Học viên vân tập về Hội Trường Trai Đường  

2. Ban Thỉnh Sư cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm Trai đường (3 hồi chuông trống Bát nhã) 

3. Lễ chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, Phật Giáo, Phút nhập từ bi quán. (Nhóm Tuệ Đăng) 

4. Giới thiệu thành phần tham dự, Chư Tôn Đức (Đơn giản) 

5. Diễn văn bế mạc (TT Thích Tâm Hòa) 

6. Huấn từ về Khóa Tu Học Phật Pháp (HT Thích Thắng Hoan – 3 phút) 

7. Tán dương công đức của Học viên Phật tử (HT Thích Nguyên An – 3 phút) 

8. Trao bảng cám ơn cho Ban Giám Đốc Khách sạn (HT Thích Tín Nghĩa) 

9. Trao giải thưởng cho học viên lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất (HT Thích Thái Siêu) 

10. Lời kêu gọi cho Khóa Tu Học năm tới 2015 (HT Thích Tín Nghĩa – 3 phút) 

11. Lời tri ân của Học viên Phật tử (Phật tử Canada) 

12. Bài nhạc “Mẹ Từ Bi” (Nhóm Tuệ Đăng) 

13. Giáo Hội trao bảng Tán thán Công đức cho BTC (HT Thích Nguyên An) 

14. BTC trao bảng Tán thán Công đức cho Quý Phật tử (HT Thái Siêu, TT Tâm Hòa, ĐĐ Hạnh Tuệ) 

15. Phát Tín Chỉ cho Học viên Phật tử  

16. Lời cảm ơn của BTC (HT Thích Nguyên Siêu – 3 phút) 

17. Lời cảm ơn của Giáo Hội (HT Thích Nguyên Trí – 3 phút) 

18. Chương trình Văn Nghệ (Nhóm Tuệ Đăng) 

19. Dược thực 

20. Hồi hướng – Bế mạc 
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Thời Khóa Biểu Các Lớp Học  
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 

~~o0o~~ 

 

Khóa Buổi Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

Khóa 1 

 

Phòng  

số 1 

Sáng 

10:30-11:45 

“Tổng quan về Ðạo Phật –  

Lịch sử/Triết lý” 

09:30-11:30 

“Vai trò hộ pháp và giữ đạo 

của người cư sĩ tại gia” 

Tại Chánh Điện:  

Buổi giảng chung 

cho Phật tử:  

“Sống an lạc trong 

niềm tin yêu Phật 

Pháp” 

 

09-10:00 am 

 

HT.  

Nguyên Siêu 

 

============= 

 

Phật Pháp  

Vấn Đáp: 

 

10-11:30 am 

 

Tất cả  

Giáo Thọ Sư 

và cung thỉnh: 

 

HT Thắng Hoan  

HT Tín Nghĩa 

HT Nguyên An 

HT Nguyên Trí 

HT Thiện Long 

Chiều 
14:30-16:30 

“Ngũ Giới”  

14:30-16:30 

“Thờ Phật, Lạy Phật,  

Cúng Phật” 

Tối 
19:00-21:00 

“Quy Y Tam Bảo” 

19:00-21:00  

“Tụng Kinh, Trì Chú,  

Niệm Phật” 

    

Khóa 2 

 

Phòng  

số 2 

Sáng 
10:30-11:45 

“12 Nhân Duyên - Phần 1” 

09:30-11:30 

“Diệt đế & Ðạo đế - Phần 1” 

Chiều 
14:30-16:30 

"Khổ đế  & Tập đế  - Phần 1" 

14:30-16:30 

"Khổ đế  & Tập đế  - Phần 2" 

Tối 
19:00-21:00  

“12 Nhân Duyên - Phần 2” 

19:00-21:00 

“Diệt đế & Ðạo đế -Phần 2” 

    

Khóa 3 

 

Phòng  

số 3 

Sáng 
14:30-16:30 

“Lục diệu pháp môn -Phần 1" 

09:30-11:30  

“Lục độ - Phần 1” 

Chiều 
10:30-11:45 

"Tam Pháp Ấn" 

14:30-16:30 

“Lục độ - Phần 2” 

Tối 
19:00-21:00 

“Lục diệu pháp môn – Phần 2" 

19:00-21:00 

“Mười đại nguyện của Bồ-

tát Phổ Hiền” 

    

Khóa 

Chuyên  

Đề 

 

Phòng 

số 4 

Sáng 

10:30-11:45 

“Kinh Thập Thiện  

Nghiệp Đạo” 

09:30-11:30 

“Giới thiệu và hướng dẫn 

Thiền Quán - Thiền Minh Sát” 

Chiều 

14:30-16:30 

“Kinh Thập Thiện  

Nghiệp Đạo” 

14:30-16:30 

“Giới thiệu và hướng dẫn 

Thiền Quán - Thiền Minh Sát” 

Tối 

19:00-21:00 

“Niệm Phật và hành Thiền 

trong thực tiễn tu học" 

19:00-21:00 

“Vấn đề giải thoát trong 

pháp môn Niệm Phật" 
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Lớp 

Anh Ngữ 

Ngƣời 

Lớn 

 

Phòng 

số 5 

Sáng: 10:30-11:45 

Chiều: 14:30-16:30 

Tối: 19:00-21:00 

 

Phụ trách: TT. Minh Hạnh  

Sáng: 09:30-11:30 

Chiều: 14:30-16:30 

Tối: 19:00-21:00 

 

Phụ trách: HT. Thông Hải 

 

Sáng: 09:00-11:30 

 

Phụ trách: 

TT. Minh Hạnh 

Trẻ em 

 

Phòng 

số 6 

 

Sáng: 10:30-11:45 

Chiều: 14:30-16:30 

Tối: 19:00-21:00 

Phụ trách: 

NS Giới Châu 

SC. Thiện Ngọc 

 

Sáng: 10:30-11:45 

Chiều: 14:30-16:30 

Tối: 19:00-21:00 

Phụ trách: 

NS. Giới Châu 

SC. Thiện Ngọc 

Sáng: 09:00-11:30 

 

NS. Giới Châu 

SC. Thiện Ngọc 

     

Khóa 

Tăng Ni 

 

 

Phòng  

Chánh 

Điện 

Sáng 

HT. Thái Siêu 10:30-11:45 

“Đức Phật suy nghĩ gì trong 49 

ngày đêm sau khi thành đạo” 

Huỳnh Tấn Lê 09:30-11:30 

Thuyết trình: “Tu sĩ Phật Giáo 

và Luật Di Trú tại Hoa Kỳ” Phòng học số 1: 

 

TT. Tâm Hạnh 

09:00-11:30 

 

“Giới thiệu tổng 

quát về hệ thống 

Kinh-Luật-Luận của 

hai truyền thống 

Nam và Bắc Tông" 

Chiều 

TT. Minh Dung, TT. Tâm Hòa, 

TT Hạnh Bình 14:30-16:30 

Thuyết trình:  

 “Quan điểm Phật giáo về vấn 

đề trợ tử & phá thai” 

HT. Thái Siêu 14:30-16:30 

“Tổng quát Yết-ma” 

Tối 

HT. Nguyên Hạnh 19:00-21:00 

“Trao đổi về hướng đi của 

người Tăng sĩ Việt Nam tại 

hải ngoại” 

HT. Phước Tịnh 19:00-21:00 

“Vấn đề hoằng pháp của 

PGVN hải ngoại - Làm thế 

nào tiếp cận giới trẻ và dân 

bản xứ” 
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ĐỀ CƯƠNG CÁC BÀI GIẢNG 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ ĐẠO PHẬT - LỊCH SỬ/ TRIẾT LÝ 

Giáo thọ: THÍCH THÔNG TRIẾT 

 

 

A. DẪN NHẬP:  Nhìn về lịch sử ai cũng đều nhìn nhận đạo Phật là đạo từ bi, vì không hề dùng 

đạo quân thứ năm để gây thánh chiến với tôn giáo hay đất nước nào cả. Thế nên vào tháng sáu năm 

2009 tại hội nghị thủ đô Thụy Sĩ Geneve có trên 200 nhà tu gồm các tôn giáo trên thế giới đã bình 

chọn Phật giáo là tôn giáo hòa bình nhất. Điều này, Tam Tạng giáo điển đã ghi rõ qua cuộc đời của 

Đức Thế Tôn. Khi còn là Thái Tử lúc đi dạo 4 cửa thành, sớm nhận rõ được cái khổ của sanh già bệnh 

chết. Ngài cũng nhận rằng chính những khổ đau này, chúng không chừa một ai, ai có xác thân là có 

đầy dẫy khổ đau biến hoại. Với tâm nguyện tìm được giải thoát cho mình và cho chúng sanh, Ngài 

vượt thành xuất gia, bỏ lại sau lưng vợ đẹp, con yêu, ngai vàng đầy quyền uy thế lực. 

Sau 6 năm khổ hạnh nơi rừng già và tọa thiền suốt 49 ngày đêm, vào ngày trăng tròn mùng 8 

tháng 12 ở Ấn Độ, đầu năm 589 trước công nguyên, Ngài hoàn toàn giác ngộ thành Phật hiệu là Thích 

Ca Mâu Ni. Khi ấy Ngài thốt lên: "Kỳ tai, kỳ tai... nhứt thiết chúng sanh cụ hữu đức tướng Như Lai" 
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với quyết tâm mang ánh sáng giác ngộ đến tất cả chúng hữu tình. Trải qua hơn 300 pháp hội trong 49 

năm hoằng pháp, Đức Thế Tôn giảng giải rõ ngũ thừa nhằm đem lại trí tuệ, lợi ích cho chúng sanh vô 

số. 

B. TỔNG QUAN: Nhìn một cách bao quát, Đạo Phật hiện rõ 4 nét chính sau đây: TỪ BI, 

NHÂN BẢN, BÌNH ĐẲNG, VÀ VÔ NGÃ. 

1. Từ Bi: Ban vui, cứu khổ không chỉ riêng con người, từ bi của đạo Phật bao hàm đến tất cả 

chúng hữu tình. Pháp Cú: Hận thù diệt hận thù... đời nầy không thể có. Từ bi diệt Hận thù... là định 

luật ngàn thu. 

2. Nhân bản: Con người là chủ nhân của mọi hành vi chính mình trong 3 thời: quá khứ, hiện tại 

và vị lai. Mỗi con người là vị Thượng đế có quyền thưởng phạt cho chính đời mình. 

3. Bình đẳng: Không có giai cấp trong dòng máu đỏ và giọt nước mắt cùng mặn... 

4. Vô ngã: Phật dạy về vũ trụ quan có thành, trụ, hoại, không, và nhân sinh quan: Sinh, Trụ, Dị, 

Diệt... "Con tôi tài sản đây mà... phàm phu nghĩ vậy nhưng mà có chi. Thân này còn phải chết đi, 

huống chi sự nghiệp chồng con của mình.” 

C. LỊCH SỬ: 

a) Nguồn gốc Đạo Phật: Xuất phát từ Ấn Độ, do Thái Tử Sĩ Đạt Ta dạo 4 cửa thành thấy rõ cội 

nguồn khổ đau của kiếp người, Ngài vượt thành xuất gia tầm đạo.  Sau 6 năm khổ hạnh và 49 ngày 

thiền tọa, Ngài chứng quả Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni truyền pháp 49 năm, độ vô số nhân, thiên 

chứng Thánh quả. 

b) Sự truyền thừa:  Phật trao y bát cho Tổ Đại Ca Diếp:  

- Nam Bắc truyền: Sau khi Phật Niết Bàn, Phật giáo chia thành 2 bộ phái: Thượng Tọa Bộ và 

Đại Chúng Bộ. 

- Thƣợng Tọa Bộ được truyền về phương Nam Ấn Độ gọi là Nam Truyền gồm các nước: 

Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan... 

- Đại chúng bộ được truyền về phương Bắc qua các nước Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn, Việt 

Nam... gọi là hệ phát triển. 

c) Sơ lược lịch sử Trung Hoa (Thiền, Tịnh, Mật). 

d) Sơ lược lịch sử Việt Nam (Thiền, Tịnh, Mật). 

D. TRIẾT LÝ: 

a) Định nghĩa: Triết học là môn học nghiên cứu về những nguyên tắc và cách xử thế, về các niềm 

tin hay một cách nhìn về cuộc sống. 

Thí dụ: “Enjoy yourself today and don’t worry about tomorrow, that’s my philosophy.” Hãy tận 

hưởng hôm nay và không lo lắng gì về ngày mai, đó là triết lý sống của tôi. 

Triết học same triết lý: philosophy; bắt đầu 2 âm (philo): tình thương;  (sophy): trí tuệ.  Vậy triết 

học là tình thương của trí tuê.  Cả hai ý nghĩa nầy đều diễn tả một đạo Phật toàn bích.  Đạo Phật 

khuyên dạy con người nên cố gắng phát triển khả năng tri thức của mình đến chỗ cùng tột, để có thể 

hiểu biết chân lý một cách rõ ràng.  Đạo Phật cũng dạy chúng tay quay về sống thực với chân tâm của 

mính, đoạn tuyệt mê lầm.  Đồng thời phát triển lòng từ bi, nhân ái giúp đỡ mọi loài hữu tình đoạn tận 

khổ ưu thành tựu chánh trí như Phật cả thảy.  Vì thế Đạo Phật là một triết lý sống nhưng không chỉ là 

triết lý suông mà là một triết lý siêu việt, giúp cho mọi người nhận rõ con người thật của chính mình, 
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có cái nhìn như thật giữa cuộc sống sanh diệt nầy, sẽ nhận được Phật tri kiến và sống được với ông 

chủ thì còn lo gì đến chuyện sanh tử nữa. 

 

b) Thực hành: Đức Phật với cái nhìn về kiếp sống nhân sinh.  Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người 

ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu.  Chư Tổ với cái nhìn về thân phận con người. 

1. Thiền Sƣ Vạn Hạnh: 

Thân như bóng chớp chiều tà 

Xuân nay tươi tốt thu qua rụng rời 

Sá chi suy thạnh việc đời 

Thạnh suy như thể sương rơi đầu cành 

2. Vua Trần Thái Tông: 

Xưa kia má hồng tóc thắm 

Ngày nay xương trắng tro tàn 

Mây mịt mù khi mưa lệ chứa chan 

Trăng hiu hắt chốn gió sầu lay động 

Canh khuya vắng thần sầu quỷ khóc 

Tháng năm chầy ngựa xéo trâu lan 

Đom đóm lập lòe bãi cỏ xanh 

Tiếng trùng nỉ non bên hàng dương vắng 

Dầu cho văn chương nức tiếng 

Dầu cho tài sắc nghiêng thành 

Nhưng rồi có ai khác chi ai 

Rốt cuộc chỉ quay về cái chết. 

3. Tuệ Trung Thƣợng Sĩ: Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất trùng tha đắc. 

4. Có vị Tăng hỏi Hoà Thƣợng Tào Sơn Bổn Tịch: 

Hỏi:  Bạch Hòa Thượng, trên đời cái gì quí nhất? 

Đáp:  Cái đầu con mèo chết.  

Hỏi:  Tại sao nó quý, bạch Hòa Thượng ? 

Đáp:  Vì không ai trả giá...  

 

Ngay đó vị Tăng ngộ đạo. 
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THỜ PHẬT, LẠY PHẬT, CÚNG PHẬT 

Giáo thọ: THÍCH NỮ GIỚI ĐỊNH 

 

 

A. CHÁNH ĐỀ: 

 Từ khi mới lọt lòng cho đến lúc không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa, chúng ta đã thọ vô 

vàn công ơn của mọi người. Công cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ơn thầy cô dạy dỗ, ơn quốc gia bảo 

hộ, ơn người trồng lúa gạo, dệt vải, ơn trời đất mưa thuận gió hoà… Nhờ có thiện căn gieo trồng với 

Phật pháp, tuy ra đời không gặp Phật nhưng chánh pháp Như Lai soi rọi tâm thức, hàng Tăng bảo 

hướng dẫn tu hành, làm cho tâm linh hành giả ngày càng tăng trưởng thiện pháp. Mà đã mang ơn dù 

một ơn rất nhỏ chúng ta cũng không thể phủ nhận được. Cho nên, đã là một người Phật tử nhà chúng 

ta thường có Thờ Phật và hàng ngày Lạy Phật, Cúng Phật. Nhưng phải Thờ Phật, Lạy Phật và Cúng 

Phật như thế để thân tâm trang nghiêm, trụ xứ thanh tịnh. Đây là một việc làm không khó nhưng mấy 

ai tránh khỏi sai lầm khi không gặp được thầy hiền bạn tốt. 

 

B. THÂN BÀI 

1. Thờ Phật: 

     a. Phật là bậc thầy của nhân thiên đáng được tôn thờ quy ngưỡng. 

     b. Người Phật tử phải thờ Phật với tinh thần như thế nào mới đúng ý nghĩa? 

     c. Nên thờ Đức Phật nào? 

     d. Cần thiết bàn thờ phật thanh tịnh trang nghiêm. 

2. Lạy Phật: 

    a. Ý nghĩa Lạy Phật 

    b. Phương pháp lạy Phật  

3. Bốn phép lạy Phật: 

 Chánh quán lễ 

 Phát trí thanh tịnh lễ 

 Thật tướng bình đẳng lễ 

 Biến nhập pháp giới lễ 
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3. Cúng Phật 

    a. Noi gương người xưa cúng dường Chư Phật 

    b. Cúng dường Phật như thế nào (về sự) 

    c. Cúng dường Phật như thế nào (về lý) 

    d. Ngũ phần hương dâng cúng Phật 

 Giới hương 

 Định hương 

 Huệ hương 

 Giải thoát hương 

 Giải thoát tri kiến hương 

    e. Cúng dường Pháp bảo 

    f. Cúng dường tăng bảo 

 

C. KẾT LUẬN 

Tóm lại, Thờ Phật, Lạy Phật và Cúng Phật là lưu xuất từ tâm thanh tịnh của chúng ta, khi nghĩ 

đến Đức Phật là một vị hoàng tử ở trong cung vàng điện ngọc, Ngài đã thương xót vạn loại chúng 

sanh, hy sinh tất cả hạnh phúc cá nhân, tu tập khổ hạnh, suốt bốn mươi chín ngày đêm thiền định, tìm 

chân lý cứu độ nhân sinh. Dù cho chúng ta có xã bỏ thân mạng cũng khó mà đáp đền được một phần 

thâm ân vô lượng đó.Chỉ có một đều duy nhất, thiết thực nhất là mỗi người Phật tử phải tinh tấn tu tập 

không gián đoạn, tu tập trong mọi hoàn cảnh, tỉnh thức trong từng tâm niệm.   

Cho nên Thờ Phật, lạy Phật, Cúng Phật với tâm thành kính sẽ có được rất nhiều lợi ích trong 

hiện tại và tương lai: 

 Tự thân tâm đoan nghiêm mọi người kính trọng. 

 Gia đình hoà hợp trên thuận dưới hoà. 

 Góp phần xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. 

 Khi lâm chung chánh niệm phân minh, được Chư Phật bồ tát tiếp dẫn. 
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DIỆT ĐẾ và ĐẠO ĐẾ 

Giáo thọ: THÍCH TRỪNG SỸ 

 

A. Mở Đề 

Trong suốt 45 năm hoằng dương chánh pháp, Đức Phật chỉ nói lên hai yếu tố chính, đó là, khổ, 

nhận diện, và chuyển hóa khổ đau. Trong Pháp thoại giảng dạy hôm nay, Diệt đế và Đạo đế, hai 

trong Bốn Thánh Đế sau cùng, được đưa ra thảo luận để chúng ta có thể cùng nhau học, hiểu, thực tập, 

và áp dụng vững chãi vào trong đời sống hằng ngày để đem lại an vui và hạnh phúc đích thực cho tự 

thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.  

I. Diệt đế hay Khổ diệt thánh đế (Dukkha Nirodha Ariya Sacca) 

1. Diệt (滅 or 灭, Nirodha) tiếng Pali của nó là Nirodha; Nirodha là một từ khác của Niết-bàn 

(P. Nibbāna, S. Nirvāṇa); Nirvāṇa (Niết-bàn) là một thuật ngữ Phật học; "ni hay nir" có nghĩa là 

không, là chuyển hóa; các ý nghĩa tổng quát của "vana" có ý nghĩa là rừng tham ái, sân giận, si mê, 

chấp thủ, vô minh, tà kiến... Động từ của Nirvāṇa là Nirvāti có nghĩa là dập tắt, thổi tắt, tắt ngấm, đốt 

cháy...  Trong ngữ cảnh này, cả Nirodha và Nirvāṇa đều có các ý nghĩa giống nhau như là diệt, đoạn 

diệt, tiêu diệt, tận diệt, hoại diệt, và chuyển hóa các phiền não và lậu hoặc thành an vui, hạnh phúc, 

giải thoát, và giác ngộ hiện tiền. Như vậy, diệt (nirodha) có nghĩa là Niết-bàn hay chân hạnh phúc. 

2. Thánh (聖 or 圣 , Ariya) có nghĩa là thánh thiện, cao thượng, cao quý, vượt thắng, vượt 

trội... 

3. Đế (Sacca, 諦) có nghĩa là chắc thật, chân thật, chân lý, mầu nhiệm, không thay đổi, vượt 

thoát thời gian ... 

3.1  Cái gì vượt thoát thời gian? Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, và 

Khổ Diệt Đạo Thánh Đế đều vượt thoát thời gian.  

 

II. Đạo đế hay Khổ diệt đạo thánh đế (Dukkha nirodha gāminī paṭipadā ariya sacca) 

1.  Đạo (Paṭipadā, 道, path, way, road, means, method, remedy...), nghĩa đen của nó, là con 

đường, là phƣơng tiện giao thông cần thiết giúp người và vật đi tới đích; nghĩa bóng của đạo là con 

đƣờng tâm linh cao thƣợng giúp chúng ta hướng thượng và hướng thiện, là pháp môn tu tập giúp 

chúng ta nhận diện và chuyển hóa khổ đau; là phƣơng pháp hành trì rất thiết thực giúp tự thân và tha 

nhân sống cuộc đời chánh niệm, tỉnh giác, chân chánh, hòa bình, đạo đức, từ bi, và trí tuệ; và là 

phƣơng pháp thực tiển do chính mình tu tập, hướng tới giác ngộ, giải thoát, an vui, và hạnh phúc, 

vượt khỏi sầu, bi, khổ, ưu, và não. Như vậy, Đạo ở đây không phải là món quà do đấng thần linh ban 

tặng. 

2. Đạo là một âm tiếng Hán-Việt có ý nghĩa cụ thể là con đường chánh (Bát thánh Đạo, Ariyo 

Aṭṭhaṅgiko Maggo - the Noble Eightfold Path) có tám yếu tố cao thượng tương tức với nhau gồm có 

chánh Kiến, chánh Tư Duy, chánh Ngữ, chánh Nghiệp, chánh Mạng, chánh Tinh Tấn, chánh Niệm, và 

chánh Định.
1
  

                                                           
1
  Xem http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/waytoend.html 
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Con đường này được gọi là con đường Trung Đạo (Majjhima Paṭipadā - the Middle Way), 

tượng trưng cho bánh xe chánh pháp (symbol for Dhammachakka - Dhamma Wheel); và tám yếu tố 

này được dụ cho tám làn xe chạy tương quan và ảnh hưởng với nhau rất mật thiết.  

Chánh Kiến và chánh Tư Duy bao gồm Tuệ (S. Prajñā or P. paññā), và ngược lại. Chánh Ngữ, 

chánh Nghiệp, và chánh Mạng bao gồm Giới (S. Śīla or P. sīla), và ngược lại.  Chánh Tinh Tấn, chánh 

Niệm, và chánh Định bao gồm Định (Samādhi), và ngược lại.  

Trong giới có định có tuệ; trong định có tuệ có giới; và trong tuệ có giới có định. Ba là một và 

ba là tất cả. Như vậy, Bát Chánh Đạo và Giới, Định, và Tuệ có liên quan mật thiết với các giáo lý 

khác, đặc biệt là Kinh, Luật, và Luận.    

B. Kết luận 

Trong bài Pháp Tứ Diệu Đế/ Tứ Thánh Đế, Diệt đế và Đạo đế là những phương pháp tu tập 

thiết thực dành cho những người Phật tử và không phải Phật tử; là những phương thuốc giá trị và hữu 

ích giúp hành giả đạt được thân an và tâm an; là phương tiện hành trì giúp hành giả nhận diện và 

chuyển hóa khổ đau; là những hoa thơm trái ngọt dành cho những hành giả có đủ duyên nếm được 

pháp vị; là kim chỉ nam cho các học thuyết, triết thuyết, tôn giáo học, và xã hội học ở đời; là ngón tay 

giúp hành giả thấy được mặt trăng; là chiếc đò dùng để đưa người sang sông; và là ánh sáng tuệ giác 

soi sáng thế gian, giúp con người sống cuộc đời đạo đức, tỉnh thức, an vui, hạnh phúc, và hòa bình 

đích thực cho số đông trên khắp hành tinh này. 

Kính chúc Quý vị an trú và thấm nhuần giáo pháp của Đức Thế Tôn! 

 

The Truth of the Cessation of Suffering and 

the Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering 
In Charge: Thích Trừng Sỹ 

 

Brief outline 

A. Preface  

During 45 years of preaching the Dharma, the Buddha only proclaimed two main factors, 

namely suffering, recognition, and transformation of suffering. At the Dharmatalk having been 

taught today, the Truth of the Cessation of suffering and the Truth of the Path leading to the 

Cessation of suffering, the two of Four final Noble Truths, are brought out to discuss so that we can 

together learn, understand, practice, and apply them steadily in our daily lives to bring peaceful joy 

and authentic happiness to ourselves and to other people right in the present life.  

I. The Cessation of Suffering or the Noble Truth of the Cessation of Suffering (Dukkha 

Nirodha Ariya Sacca) 

1. Nirodha, whose Pali word, is translated into the Cessation (滅 or 灭); Nirodha is an another 

word of Nibbāna (P.) or Nirvāṇa (S.); Nirvāṇa is a terminology of Buddhist study; "ni or nir" means 

no, nil, transformation; general meanings of "vana" mean forests of lust, anger, delusion, clinging, 

ignorance, wrong view, etc. The verb of Nirvāṇa is Nirvāti meaning stamp out, blow out, extinguish, 

burn, etc. In this context, both Nirodha and Nirvāṇa have the same meanings as cessation, 

destruction, annihilation, ending, termination, and transformation of defilements and leaks into 

peaceful joy, happiness, deliverance, and enlightenment at present. Thus, the cessation (Nirodha) 

means Nirvāṇa  or true happiness.    
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2. Ariya means holy, noble, sublime, transcendent, surpassable, etc. 

3. Sacca means solidity, reality, truth, wondefulness, unchangingness, beyond time, etc. 

3.1. What is beyond time? The Noble Truth of Suffering, The Noble Truth of the Origin of 

Suffering, The Noble Truth of the Cessation of Suffering, and The Noble Truth of the Path leadning to 

the Cessation of Suffering are beyond time.   

II. The Path leading to the Cessation of Suffering or the Noble Truth of the Path leading 

to the Cessation of Suffering (Dukkha nirodha gāminī paṭipadā ariya sacca) 

1. Paṭipadā, whose literal meanings mean the Path, is necessary traffic means to help people 

and things go to destination; whose figurative meanings are the noble spiritual path to help us lead to 

upper and to good, are the method of cultivation to help us recognize and transform suffering; are the 

method of very pragmatic practice to help ourselves and other people lead lives of mindfulness, 

awareness, truthfulness, peace, ethics, loving-kindness, compassion, and wisdom; and are the 

practical method cultivated by ourselves, reaching enlightenment, deliverance, peaceful joy, and 

happiness, being beyond sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. The Path (Paṭipadā) here is not 

a gift granted by a god. 

2. Đạo (Paṭipadā), a Sino-Vietnamese word, has specific meanings as the right path (Ariyo 

Aṭṭhaṅgiko Maggo - the Noble Eightfold Path) with the eight noble factors which interrelate with one 

another consist of right View, right Thought, right Speech, right Action, right Livelihood, right Effort, 

right Mindfulness, and right Concentration.
2
 

This path, which is called the the Middle Way (Majjhima Paṭipadā), is symbolized the 

Dhamma Wheel (Dhammachakka); and these eight factors, which is exemplified the eight running 

lanes, are interdependent and affect together very closely. 

Right View and right Thought are comprised of Wisdom (S. Prajñā or P. paññā), and vice 

versa. Right Speech, right Action, and right Livelihood are comprised of Precept (S. Śīla or P. sīla), 

and vice versa. Right Effort, right Mindfulness, and right Concentration are comprised of 

Concentration (Samādhi), and vice versa. 

In precept, there are concentration and wisdom; in concentration, there are wisdom and 

precept; and in wisdom, there are precept and concentration. Three are one and three are all. Thus, the 

Noble Eightfold Path and Precept, Concentration, and Wisdom have close relationships with other 

tenets, especially Canonical Scriptures, Moral Disciplines, and wonderful Teachings (Sutra, Vinaya, 

and Abhidharma).      

B. Conclusion  

In the Dharma of the Four Noble Truths, the Cessation of suffering and the Path leading to 

the Cessation of suffering, which are the methods of practical  cultivation intended for Buddhists and 

non-Buddhists; are valuable, and useful remedies to help practitioners obtain peaceful bodies and 

minds; are means of practice to help practitioners recognize and transform suffering; are fragrant 

flowers and sweet fruits intended for practitioners who have enough good opportunity to enjoy the 

Dharma taste; are lodestars for theories, philosophical theories, religious learning, and sociology in the 

world; are fingers to help practitioners see the moon; are boats utilized to ferry people across the river; 

and are lights of insight to lighten the world, to help people lead lives of ethics, awakening, peaceful 

joy, happiness, and authentic peace for the many all over the planet. 

May you dwell in and instill the Dharma of the World-Honored One!  

                                                           
2
  See http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/waytoend.html 
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GIỚI THIỆU và HƢỚNG DẪN về THIỀN ĐỊNH 

(Samadhi_Mental concentration) 

và THIỀN QUÁN (Vipassana_Insight meditation) (*)
 

Giáo thọ: THÍCH TÂM HẠNH 

 

(*)
 Bài đọc cho đề tài: “Giới thiệu và hướng dẫn Thiền Quán - Thiền Minh Sát” 

 

 

I. Khái quát: Theo các tôn giáo khác, sự an lạc hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào lòng tin 

đối với Thượng đế và thần học từ thánh đường của các tôn giáo ấy. Đức Phật dạy, hạnh phúc của 

chúng ta do chính chúng ta tạo ra, tùy thuộc vào sự hiểu biết quy luật của đời sống và sống đúng theo 

quy luật đó mà không hề do ai đem đến cho ta hay do bàn tay của thần thánh hay Thượng đế nào sắp 

đặt cả. 

Thái tử Gotama trở thành một vị Giác ngộ khi Ngài thấy Pháp. Ngài đã tuyên bố:“Ai thấy pháp 

là thấy Ta, ai thấy Ta là thấy Pháp“. Từ sự giác ngộ, Đức Phật chỉ dạy các nguyên lý để thấy Pháp. 

Những người học theo lời dạy của Ngài, tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mình mà vận dụng những 

nguyên lý đó ra phương pháp để thấy pháp. Do thấy pháp, người Phật tử đoạn trừ vô minh, phiền não 

để đạt đến giác ngộ giải thóat như Đức Phật. Vậy là Tam bảo xuất hiện. 

Pháp (Dhamma_Rule)là gì? Pháp theo định nghĩa chung là nhậm trì tự tánh_任 持 自 性  (attha  

lakkhanam dhareti_ những gì tự nó có đặc tính của nó_paramattha sacca).Học phái Duy thức cho thêm 

nghĩa quỹ sinh vật giải_軌 生 物 解  (nó có hình thức gì đó làm cho ta có khái niệm nó là gì_ pannatti 

sacca) . Nói rõ hơn, pháp là tất cả sự vật trong và ngoài thân thể của chúng ta, gồm vật lý, sinh lý và 

tâm lý cùng với sự vận hành hoạt động của chúng. 

Theo Phật học, hoạt động thân (nội thân và ngoại cảnh) và tâm (sinh lý và tâm lý) của chúng 

ta, có 3 lĩnh vực. 

1, khái niệm (pannati sacca_concept): là những thông tin, nhận thức với hình ảnh, màu sắc, 

ngôn ngữ xuất hiện trong ý nghĩ của chúng ta về những đối tượng mà sáu giác quan của ta đang tiếp 

xúc. Những thông tin ấy do loài người chúng ta quy định để gọi chúng, diễn tả chúng, qua nhiều thời 

gian không gian trở thành văn hóa, kiến thức, cài vào bộ não của chúng ta từ khi còn bé cho đến lúc 

chết.Ví dụ, khi mắt ta tiếp xúc 1 vật hình (chữ nhật) màu (đen) trong lớp học. Hình ảnh ấy đi vào nhãn 

cầu rồi đi lên não. Hình ảnh ấy kết hợp với những dữ liệu mà ta đã có trong não bộ (chủng tử), cho ta 

ngay một thông tin định dạng về nó (khái niệm về hình dạng) và gọi tên nó là cái bảng viết (khái niệm 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4EFB&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=6301&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=81EA&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=6027&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=8ECC&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=751F&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=7269&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=89E3&Traditional=ON&Simplified=ON
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về ngôn ngữ).Sự thấy biết bằng thông tin đó được gọi là thức (hiện hành). Màu sắc là vẻ bề ngoài của 

vật chất do chúng ta quy định như xanh vàng đỏ trắng.Ngôn ngữ có nhiều loại. 1, ngôn ngữ chỉ cho 

thật tại như tâm lý, vật chất, cảm giác.....2.ngôn ngữ hoàn toàn là khái niệm như giám đốc, cha , mẹ.. 

3,các loại ngôn ngữ gồm 2 phần trên như cảm giác của mẹ. 

2, thực tại (paramattha sacca_reality): Thân thể của chúng ta và những đối tượng của sáu giác 

quan (vật lý), những cảm giác (sinh lý), và tâm lý, tâm lý phụ tồn tại, luôn luôn thay đổi,hoạt động 

theo thuộc tính của chúng với ba trạng thái vô thường, khổ và vô ngã mà không hề tùy thuộc theo ý 

nghĩ, ý muốn của chúng ta. 

3, Quy luật vận hành hoạt động của thực tại hay sắc (căn và cảnh), cảm giác, tâm, tâm sở.Quy 

luật vận hành này không thay đổi dù Đức Phật có xuất hiện hay không thì quy luật ấy vẫn vận hành 

theo cách của chúng. Đức Phật đã thấy ra các quy luật ấy nên đã giải thóat khỏi đau khổ và sợ hãi.Ngài 

dạy cho chúng ta những nguyên lý, phương pháp tìm ra quy luật ấy để thóat khổ.Quy luật ấy cũng 

được gọi là Pháp. 

Đời sống chúng ta có hai phần, hoàn cảnh chúng ta đang sống và thái độ của chúng ta đối với 

chúng. Tất cả chúng ta đều phải học hành, làm việc.vv.. với mục đích thay đổi đời sống cho tốt hơn 

với những gì mà ta đang gánh chịu, kéo dài những hoàn cảnh tốt đẹp mà ta đang tiếp cận, tìm một đời 

sống mới thay thế cuộc sống chán nản, đơn điệu như hiện nay. vv và vv 

Thay đổi hoàn cảnh thật không dễ gì bởi vì chúng bị ràng buộc bởi rất nhiều yếu tố chủ quan 

và khách quan.Do đó, muốn thay đổi hoàn cảnh, ta phải thay đổi thái độ của ta đối vói hoàn cảnh bằng 

cái nhìn thật chính xác về hoàn cảnh và về chính ta.Muốn thay đổi thái độ thì ta phải biết điều chỉnh ý 

nghĩ của ta. Muốn điều chỉnh ý nghĩ thì ta phải biết rõ tâm ta để điều chỉnh cho phù hợp vì ý nghĩ, lời 

nói, hành động chỉ là biểu hiện của tâm. Muốn biết rõ tâm thì ta phải quán sát tâm ta và tìm ra quy luật 

hoạt động của chúng.  

Một trong những cách để khảo sát thân và tâm là khảo sát về năm uẩn và sự hoạt động vận 

hành của chúng. 

II. Đức Phật chia đời sống chúng ta thành nhiều cách để khảo sát và tìm ra quy luật của chúng 

như 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, tương quan 6 đại chủng, 4 cách ăn, danh và sắc vv... Một trong những cách 

trên là phân tích đời sống chúng ta thành 5 thành phần, còn gọi là 5 uẩn để khảo sát, tìm ra quy luật 

của chúng. 

Năm uẩn là, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

Uẩn (蘊) là dịch ngữ của từ khandha có nghĩa là tập hợp nhiều thành phần. 

Sắc uẩn (Rupa khandha) là gì? Chúng ta tuần tự tìm hiểu về những chữ sắc (rupa) trong Phật 

học. 

_Sắc (rupa) khi đứng 1 mình thì chỉ cho vật chất, gồm 2 yếu tính là thay đổi ( hoại) và ngăn 

ngại (chiếm lĩnh). Sắc là một tổ hợp 4 thành tố: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại (chú ý: đất nước 

gió lửa như ta thường thấy là 4 trần chứ không phải là 4 đại được nói ở đây) 

Địa đại là thành tố có những yếu tính cứng mềm, chiếm lĩnh 

Thủy đại là thành tố có những yếu tính kết dính, nâng đỡ, ẩm ướt 

Hỏa đại là thành tố có những yếu tính nhiệt độ, làm thay đổi trạng thái vật chất 

Phong đại là thành tố có những yếu tính xua đuổi, di động 

(tham khảo A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận_phẩm Giới) 
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_ sắc trong danh sắc chỉ cho vật chất gồm thân thể vật lý (và các đối tượng của nó). Sắc thân 

tồn tại và hoạt động do 4 yếu tố: tâm, nghiệp, thức ăn và thời tiết. 

_ sắc trong sắc trần chỉ cho đối tượng của mắt (gồm 3 thành phần màu sắc, hình dáng và chất 

liệu). 

_ sắc trong sắc pháp chỉ cho 5 giác quan và sáu đối tượng (6 trần).  

_ sắc trong sắc uẩn chỉ cho 5 giác quan và 5 trần đang hoạt động với tâm.  

_sắc trong pháp trần là hình ảnh của 5 trần xuất hiện trên ý nghĩ của chúng ta.  

_sắc trong thiền định là hình ảnh làm đối tượng trong khi tu tập thiền định, thô tướng (mitta) 

hay quang tướng (nimitta) ánh sáng xuất hiện trong tâm khi nhập định. 

A, Sắc uẩn (rupa khandha), là sự hoạt động của 5 căn cùng với 5 cảnh với sự hợp tác của 

tâm.Sắc uẩn hoạt động theo căn,cảnh và thức. Ví dụ, khi mắt (căn) tiếp xúc đối tượng (cảnh) thì 

nhãn thức xuất hiện (thức), cả 3 thành phần này hợp tác do tâm sở xúc. Nhãn thức chỉ cho ta thấy về 

hình dáng và màu sắc của đối tượng nhưng khi có sự hợp tác với ý thức thì ta thấy“ cái gì“. Cái gì ở 

đây chỉ cho hình ảnh của đối tượng xuất hiện trong tâm thức của ta và được gọi là gì theo ngôn ngữ mà 

ta đang sử dụng (khái niệm). Như vậy, những gì mà chúng ta đang thấy chỉ là những thông tin, hình 

ảnh về đối tượng do tâm cung cấp, chứ không phản ảnh trung thực về đối tượng. 

Tương tự , đối với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. 

_Căn có 2 phần, phần bên trong tiếp thu hình ảnh đối tượng như đồng tử, màn nhĩ, thần kinh 

ngửi, thần kinh ở đầu tiêm mao trên mặt lưỡi, thần kinh xúc giác trên da, thân.Những phần này có 

chức năng tiếp thu hình ảnh của 5 trần để cho ta nhận thức. Ngoài ra, phần bên ngoài thuộc thân như 

nhãn cầu, vành tai, mũi,lưỡi, thân thể, có nhiệm vụ hỗ trợ phần bên trong.  

_Cảnh (trần), Sắc cảnh gồm màu sắc, hình dáng, chất liệu. Thanh cảnh gồm âm thanh. Hương 

cảnh gồm mùi thơm hôi, dễ chịu, khó chịu, Vị cảnh gồm mặn, nhạt chua cay ngọt bùi. Xúc cảnh gồm 

trơn, láng, nhám, nóng, lạnh, nặng, nhẹ, mềm cứng, đói khát. 

Như vậy, khi sắc uẩn hoạt động, tùy theo căn nào đang tiếp xúc với đối tượng gì thì căn ấy hoạt 

động (thức) , mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe… Tuy nhiên, mỗi căn hoạt động còn tùy thuộc ít nhất là 2 căn 

khác, như mắt thấy phải hợp tác với  thân thể và ý nghĩ.v.v... Riêng thân thức có thể chỉ hoạt động với 

ý thức. 

Căn, trần, thức không hoạt động đơn thuần như ta suy nghĩ mà chúng hoạt động theo quy luật 

của chúng, rất phức tạp, nhưng trật tự, Những gì ta đang thấy nghe hay biết chỉ là những thông tin do 

tâm ta cung cấp từ những hình ảnh bên ngoài đưa vào kết hợp với những kinh nghiệm, kiến thức mà ta 

đã cài vào tâm ta chứ không hề phản ảnh trung thực về đối tượng bên ngoài. Có lúc, uẩn không hoạt 

động như khi ngủ say không mộng, bất tỉnh v.v… 

Chúng ta cần hiểu rõ, năm thức trước chỉ nhận ra đối tượng một cách trực giác (thức tri), biết 

sự hiện diện của đối tượng mà chưa cho chúng ta biết rõ đó là gì. Ví dụ, khi mắt xúc tiếp với một màu 

sắc, màu xanh chẳng hạn, nhãn thức liền phát sinh (căn+trần+thức=xúc) nhưng đây chỉ là sự nhận thức 

về hiện diện một màu sắc, chứ chưa nhận ra đấy là màu xanh. Ở giai đoạn này, nhãn thức chưa cho ta 

biết đó là gì. Chính tri giác (tưởng uẩn) nhận ra màu xanh và ý thức cho ta thông tin về màu xanh. 

Theo thuật ngữ của Duy thức học, sự nhận thức này gọi là “thức biến”. Thức biến không hề có nghĩa 

là tất cả sự vật có mặt trong thế giới này là do thức biến ra (như Tề Thiên Đại Thánh biến ra trái 

đào) mà có nghĩa là khi giác quan tiếp xúc với đối tƣợng, kích hoạt sự hoạt động của tâm và tâm 

sở tạo thành sự nhận thức. Thức biến là thông tin (tướng phần: thông tin về đối tượng; kiến phần: 

biết về đối tượng) về những sự vật được nhận thức theo từng cá nhân. Ví dụ, khi tiếp xúc với một vật 

có hình dáng và màu sắc gì đó, ta nhận biết đó là núi, đồi… Nhận biết núi hay đồi là thông tin hay khái 
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niệm do nhãn thức kết hợp với các tâm sở và ý thức của ta.Sự thực, tự thân núi hay đồi chỉ là một khối 

vật chất với hình dáng và màu sắc do bốn đại chủng hợp thành.Ở đây, chúng ta cần ghi nhận, khi ta 

nhận thức, có hai loại thức khác nhau hoạt động.Thứ nhất, thức kết hợp với căn và trần. Ví dụ như 

nhãn thức chỉ là thấy. Danh từ "nhãn thức" là một từ ngữ triết học ám chỉ cùng một ý như chữ thấy 

thông thường. Thấy (nhãn thức) không có nghĩa nhận biết (là cái gì, vật gì, tên gì). Các loại thức khác 

(nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức) cũng thế. Thứ hai, nhận biết cái gì, tên gì là sự hoạt động kết 

hợp nhãn thức, các tâm sở và ý thức.Ta có công thức: nhãn căn+sắc trần+nhãn thức+xúc… các tâm sở 

+ý thức= thấy cái gì, tên gì. 

Tại sao uẩn được gọi là thủ uẩn? 

6 căn, 6 trần, 6 thức hợp lại là xúc, từ xúc sinh thọ, từ thọ sinh ái, từ ái (phi hữu ái, hữu ái, dục 

ái) sinh THỦ, từ thủ sinh hữu (nghiệp trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới) 

THỦ (Upadana) ở đây là dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ và giới cấm thủ. 

Dục thủ: thích thú đam mê hay chán ghét thù hận đối với đối tượng. 

Kiến thủ: cố chấp với ưa ghét đưa đến thành kiến, quan niệm. Ưa thích tạo ra thường kiến; thù 

ghét sinh ra đoạn kiến, rồi chấp chặt, lệ thuộc các thành kiến, quan niệm đó. 

Ngã luận thủ: dựa vào dục thủ, kiến thủ mà hình thành bản ngã rồi bám chặt, lệ thuộc vào nó. 

Giới cấm thủ: từ dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, con người tạo ra những phong cách, tập tục, 

cấm kỵ, lễ nghi theo từng dân tộc,văn hóa rồi tin tưởng, cuồng tín, lệ thuộc vào những quy định, nghi 

lễ ấy và cho đó là sự thật hòan hảo không thay đổi. Một số tôn giáo tin tưởng rằng thực hành một số 

nghi thức nào đó, tin tưởng vào sự cầu nguyện, tụng niệm nào đó, giữ gìn một số cấm kỵ, giới luật nào 

đó, thực hành những sự khổ hạnh nào đó thì sẽ được giải thóat đau khổ và sợ hãi. Tất cả những hình 

thức ấy đều là giới cấm thủ. 

Từ hoạt động của 5 uẩn cùng với thọ, tham ái mà sinh ra thủ, nên gọi là 5 thủ uẩn, 

5 uẩn do thủ mà có luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não… 

Tâm hoạt động dựa vào 2 yếu tố là các giác quan (căn) và những đối tượng của chúng 

(trần).Trong 5 uẩn, các uẩn thuộc về tâm là: 

B, thọ uẩn (vedana khandha). 

Khi các giác quan của ta tiếp xúc với đối tượng của nó, theo phản ứng tự nhiên (mà không theo 

ý muốn của ta) cho ta một trong 3 cảm giác. 

Khổ thọ: cảm giác khó chịu, khi chúng xuất hiện, ta có phản ứng muốn vắng mặt cảm giác đó. 

Lạc thọ: cảm giác dễ chịu, khi chúng xuất hiện thì ta muốn chúng tồn tại, kéo dài mãi,không 

mất. 

Xả thọ là cảm giác không thuộc 2 cảm giác trên, trống trải, thiếu thốn, thờ ơ với đối tượng 

đang là, muốn tìm cảm giác mới. 

_Từ cảm giác khổ thọ, hợp với khái niệm về hình ảnh của đối tượng đang xuất hiện trong ý 

nghĩ của ta, tâm ta có khuynh hướng chống lại, xua đuổi cảm giác ấy, tâm phi hữu ái (yếu thích sự 

vắng mặt đối tượng và cảm giác đang có) xuất hiện. Do phản ứng của tâm phi hữu ái, tâm ta càng khó 

chịu , bực bội với cảm giác đang có. Vậy là ảo giác khổ khổ xuất hiện hành hạ ta. Khi tu tập, ta càng 

nôn nóng muốn diệt khổ bằng nhiều cách thì càng khổ thêm do phi hữu ái hay sân đối với khổ. 

_Từ cảm giác lạc thọ, kết hợp với khái niệm về hình ảnh của đối tượng đang xuất hiện trên ý 

nghĩ của ta, tâm ta có khuynh hướng lôi kéo, nắm giữ cảm giác ấy, tâm hữu ái (yêu thích sự có mặt của 

cảm giác và khái niệm về đối tượng) xuất hiện. Do phản ứng của tâm hữu ái,ta càng thèm muốn, bám 
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lấy, lệ thuộc vào cảm giác đang có và đau khổ với sự thay đổi mất mát của nó. Nếu cảm giác vừa ý 

kéo dài thì ta lại chán, muốn từ bỏ.Vậy là ảo giác hoại khổ xuất hiện hành hạ ta.Khi tu tập, nếu ta ham 

muốn tìm cầu sự an lạc (theo kinh nghiệm từ quá khứ hay ước vọng về tương lai) hay càng mong 

muốn nắm giữ sự an lạc (trong hiện tại) thì càng khổ thêm do hữu ái hay tham đối với cảm giác an lạc. 

_Từ cảm giác xả thọ, hợp với khái niệm về hình ảnh của đối tượng, tâm ta có khuynh hướng 

tìm cảm giác khác, mới hơn, tâm dục ái (yêu thích theo ý muốn do khái niệm của mình dựng lên từ 

kiến thức đã học).Do sự lôi kéo của dục ái, tâm ta lăng xăng tìm cầu cảm giác này đến cảm giác khác, 

theo khái niệm này đến khái niệm khác, vậy là ảo giác hành khổ xuất hiện và hành hạ ta.Khi tu tập, 

lăng xăng cố gắng, hết sức khống chế mình, thực hành những nghi thức nào đó để tìm cầu những cảm 

giác an lạc, những tự tánh, chân tâm,  những giải thoát, giác ngộ theo kiến thức từ sách vở, từ thầy dạy 

hay do bản ngã ta tưởng tượng nhào nặn lên thì lại càng khổ thêm do ái dục hay si mê sai khiến. 

Cả 3 khổ trên đều do vô minh sai khiến.Nếu tu tập mà không do sự thấy pháp, thực hành pháp 

đúng theo pháp (pháp tùy pháp hành_法 隨法行_dhammanudhamma patipati) mà chỉ bằng lòng tin 

hay kiến thức sách vở thì chỉ là lấy cảm giác này khống chế cảm giác khác,mong cầu sự an lạc, giác 

ngộ giải thóat theo những khái niệm do kiến thức sách vở, theo sự tin tưởng của ta, theo sự vọng tưởng 

từ vô minh ái dục để tìm cầu những kết quả do bản ngã ta nghĩ ra thì giống  như ta cố gắng giải bài 

toán tìm đáp số theo ý muốn của mình. 

C. Tưởng uẩn (sanna khandha) nhận thức do tâm sở tưởng ( sanna) dựa trên những kiến thức, 

hiểu biết, do giáo dục , gia đình, nhà trường  xã hội, văn hóa, văn minh, tuổi tác, giới tính, vv mà hình 

thành. Nói chung, đó là nhận thức riêng của từng cá nhân được giáo dục, đào tạo, quy định theo từng 

cộng đồng, xã hội, thời đại khác nhau.Tưởng là sự nhận thức sự vật theo quy ước, không phải nhận 

thức sự vật theo chính tự thân của sự vật. Như vậy, tưởng uẩn là những khái niệm về đối tượng,là hình 

ảnh, màu sắc, ngôn ngữ của đối tượng. Nhờ tưởng, ta biết vật ấy là gì, màu gì, và gọi nó tên gì theo 

kiến thức của ta (quỹ sinh vật giải). 

Theo Thắng Pháp tập yếu của Thượng tọa bộ, khái niệm về sự vật có 7 trường hợp. 

1, khối: sự liên kết của 4 đại chủng, nhu núi, đồi, sông biển, vv 

2,Tập hợp: sự liên kết của các thành phần như cái nhà, cái xe… 

3, Không gian: khoảng không, chỉ cho sự gian cách của 4 đại chủng, như hố, hang,lỗ… 

4,Phương hướng: dựa vào hướng mặt trời mọc, mà đặt ra phương đông, tây, nam, bắc, ranh 

giới, phân chia đất nước… 

5, thời gian: dựa vào vòng quay của quả đất, mặt trời, mặt trăng mà đặt ra năm tháng ngày giờ. 

6, chúng sinh: dựa vào 5 uẩn mà đặt ra người, đàn ông, đàn bà, thú vật, chư thiên.. 

7, thiền tướng: hình ảnh như xanh vàng đỏ trắng do tưởng, xuất hiện trong trạng thái thiền 

định.  

Khái niệm về ngôn ngữ có 6 loại: 1. Một khái niệm thật sự có, 2. một khái niệm không thật sự 

có, 3. một khái niệm không thật sự có do một khái niệm thật sự có, 4. một khái niệm thật sự có do một 

khái niệm không thật sự có, 5. một khái niệm thật sự có do một khái niệm thật sự có, 6. một khái niệm 

không thật sự có do một khái niệm không thật sự có. 

Theo Duy thức học thì khái niệm về sự vật được gọi là Tâm bất tương ưng hành pháp (các 

pháp không phải là tâm hay tâm sở nhưng thuộc về hành uẩn) gồm có 24 pháp như đắc, mạng căn, 

chúng đồng phận, dị sinh tính, thời, phương, số,… 

Khi tưởng hoạt động với đối tượng, có 3 trường hợp: 1, hiện tưởng: khái niệm về đối tương 

đang xuất hiện với ta. 2, hồi tưởng: do kinh nghiệm quá khứ. 3, tưởng tượng: về tương lai do sự ráp 



Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 |  29 

 

nối của tưởng hiện tại với quá khứ. Ngoài ra còn có sân tưởng, dục tưởng, hại tưởng, vọng tưởng, ảo 

tưởng vv là khi tưởng hợp tác với tham sân si, tư duy, ý chí hay tư tâm sở... Từ tưởng mới có khái 

niệm, tưởng có tưởng đúng và sai, thiện ác, nên khái niệm cũng có đúng sai, tốt xấu. 

Do đó, chúng ta không phải loại bỏ tưởng, hay khái niệm, kinh nghiệm, kiến thức mà là hiểu 

đúng về chúng, để dùng chúng, theo đúng, bỏ sai, theo thiện, bỏ ác, đúng lúc, đúng nơi, đúng trường 

hợp, mà không bị lệ thuộc chúng, không nhầm lẫn chúng với thực tại. 

D. Thứ tư: Hành uẩn (samkhàrakkhandha)là những hoạt động của tâm thức. Nhóm này bao 

gồm tất cả các hoạt động của ý chí, xấu hay tốt. Những gì thường được xem là karma (nghiệp) cũng 

thuộc vào hành uẩn. Ở đây nên nhắc lại định nghĩa của Phật về nghiệp: "Này các Tỳ kheo, chính tư 

tâm sở hay ý muốn (cetanà), Ta gọi là nghiệp”. Khi đã muốn, người ta liền thực hành bằng thân, 

miệng, ý. Ý muốn là sự tạo tác hoạt động bằng tâm ý. Công việc của nó là dẫn tâm làm những hoạt 

động xấu, tốt hoặc không xấu không tốt. Cảm giác và tri giác (thọ, tưởng) không phải là những hoạt 

động cố ý nên không phát sinh nghiệp quả. Chỉ những hoạt động do ý chí thúc đẩy như tác ý 

(manasikàra), dục (chanda), thắng giải (abhimokkha), tín (saddhà), định (samàdhi), tuệ (pannà), tinh 

tấn (viriya), tham (ràga), sân (patigha), vô minh (avijjà), kiêu mạn (màna), thân kiến (sakkàyaditthi) 

v.v.. mới có thể phát sinh nghiệp quả. Có tất cả 52 tâm sở (hoạt động tâm ý) như thế, tạo nên hành uẩn. 

Tuy hành uẩn có nhiều tâm sở cùng hoạt động, nhưng tâm sở lãnh đạo chính là tư tâm sở. Ở đây, tư 

tâm sở không phải là suy nghĩ mà là ý chí.  

Trong trường hợp tạo nghiệp ác thì hành uẩn là tập hợp tạo tác, có chức năng tập hợp. Hành 

uẩn ở đây chính là hoạt động tùy theo trường hợp của phi hữu ái ( sân), hữu ái ( tham) và dục ái ( si) 

cùng các tâm sở đi theo nó. Với sự lãnh đạo của tư tâm sở,ba tâm sở tham, sân và si thông qua hành 

động từ thân và miệng, tạo ác nghiệp rồi chịu kết quả đau khổ. 

Theo Thắng Pháp tập yếu luận của Thượng Tọa bộ thì: “Trong 89 Dục giới tâm, có 12 bất 

thiện tâm chia thành 8 tâm câu hữu với tham, hai tâm câu hữu với sân, hai tâm câu hữu với si. Trước 

hết là 8 tâm câu hữu với tham.” 

1, tâm tham hợp với lạc thọ, hợp tà kiến, không cần nhắc bảo. 

2, ___________________,_________; cần nhắc bảo 

3,____________________, không tà kiến, không cần nhắc bảo. 

4,____________________,___________; cần nhắc bảo. 

5._____________xả thọ, hợp tà kiến, không cần nhắc bảo. 

6.__________________, _________, cần nhắc bảo. 

7.___________________; không tà kiến, không cần nhắc bảo. 

8.___________________, không tà kiến, cần nhắc bảo. 

Tâm đầu là tâm tham câu hữu với hỷ, tương ưng với tà kiến, không cần nhắc bảo. Khi một 

người làm một việc bất thiện một cách thích thú, thì tâm tham người ấy câu hữu với hỷ 

(somanassasahagatam), nếu làm một cách thản nhiên thời câu hữu với xả (Upekkhàsahagatam). Có 

người nghĩ rằng giết sanh vật để cúng tế, cướp bóc giết hại những người không đồng với tín ngưỡng 

của mình là những việc phải, việc thiện, thời tâm của người ấy tương ưng với tà kiến 

(ditthigatasampayattam). Trái lại, không có những tà kiến ấy gọi là Ditthigatavippayuttam. Có người 

làm việc ác một cách tự nhiên, mau lẹ không cần người khuyến khích xúi giục, thời tâm ấy gọi là 

Asankhàrikam (không cần nhắc bảo). Nếu cần người xui giục khuyên bảo mới làm thì gọi là 

sasankhàrikam. 
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Trong chương trước, tâm chia thành bốn tùy theo cảnh giới, như Dục giới tâm, Sắc giới tâm, 

Vô sắc giới tâm và Siêu thế tâm. Tâm cũng có thể chia làm 4 loại tùy theo tánh cách của chúng, như 

Akusala (bất thiện), Kusala (thiện), Vipàka (dị thục) và Kiriyà (duy tác). Sở dĩ gọi là Bất thiện vì 

chúng phát sanh từ Lobha (tham) Dosa (sân) và Moha (si). Trái với bất thiện tâm là Thiên tâm 

(Kusala) vì chúng phát sanh từ Alobha (vô tham), Adosa (vô sân) và Amoha (vô si). Nhưng Bất thiện 

tâm và thiện tâm thuộc về Kamma (nghiệp) và kết quả Dị thục của những tâm này gọi là Vipàka (Dị 

thục tâm). Cả Kamma và Vipàka thuộc về ý. Còn tâm Kiriyà (Duy tác) là tâm của vị A la hán, tuy có 

hành động nhưng không có kết quả dị thục vì đã diệt trừ sanh tử. 

B, Tâm sân có 2 trường hợp. 

1, Tâm sân hợp ưu thọ hợp phẫn hận, cần nhắc bảo.- 

2, ___________________________, không cần nhắc bảo. 

Một tâm câu hữu với ưu, tương ưng với hận, không cần nhắc bảo; một tâm cần được nhắc bảo. 

Hai tâm này gọi là tâm câu hữu với hận.  

Khi một vật khiến ta không ưa thích hoặc trở ngại sự thực hiện ý muốn của mình, chúng ta bắt 

đầu ghét vật ấy. Dần dần sự ghét ấy tăng lên một mức độ đến nỗi chỉ nghĩ đến vật ấy cũng khiến ta tức 

tối, chán ghét. Tâm trạng như vậy gọi là Domanassa. Domanassa thúc dục kích thích chúng ta muốn 

tiêu diệt, công phá vật ta chán bỏ, sự kích thích ấy gọi là Patigha hay hận. Tâm ấy là asankhàrika, nếu 

trong khi giận dữ, một người làm một tội ác không gì ngần ngại, không cần người xui giục khuyên 

bảo. Tâm sasankhàrika là nếu có ngần ngại, cần có người xui giục sai bảo mới làm. Trong 2 tâm này, 

lẽ dĩ nhiên không có somanassa (hỷ), hay upekkhà (xả), cũng không tương ưng với tà kiến vì khi quá 

tức giận, không còn thì giờ mà suy nghĩ phải với trái nữa. 

C, Tâm si. Có 2  trường hợp. 

_Tâm si hợp với xả thọ, tương ưng hoài nghi. 

_Tâm si hợp với xả thọ, tương ưng phóng dật. 

- Moha: Si, là một điều kiện tất yếu đối với các bất thiện pháp. Lobha và Dosa (tham, sân) 

không thể khởi lên nếu không có Moha (si). Nhưng nếu chỉ có Moha thôi, thời khiến cho tâm trí bị mê 

mờ. Nên tâm ấy được gọi là "Momùhacitta”. Một tâm trí như vậy khó mà hiểu sự vật rất rõ ràng, có 

nhiều nghi ngờ, nên gọi là vicikacchàsampayuttam. Một si tâm cũng không thể chuyên nhất trên một 

đối tượng nào. Tâm ấy xao động, nếu xao động mạnh thì gọi là Uddhaccasampayuttam: tương ưng với 

trạo cử. Hai tâm này không thể có Somanassa (hỷ) hay Domanassa (Ưu). Chúng tương ưng với 

Upekkhà (xả). Nghi và trạo cử khởi lên do mê mờ, không thể tự dụng ý tạo lên được, vì mê mờ và hiểu 

biết tương phản. Lại không thể có ai xúi giục để nghi ngờ và trạo cử nên không có asankhàrika và 

sasankhàrika.  

Tóm lại, hành uẩn là một nhóm tâm sở thiện ác và vô ký hoạt động, làm động cơ cho ý nghĩ, 

hành động và lời nói. Hành động, lời nói do ý chí phát động, tự nó không phải là thiện hay ác, khi nào 

nó bắt nguồn từ tâm thiện ác nào thì hành động, lời nói ấy mới nhuộm màu thiện ác và khi đủ điều 

kiện sẽ đưa đến kết quả đau khổ hay hạnh phúc tương xứng.Hành uẩn do tâm sở tư (cetana_ý chí) lãnh 

đạo chủ yếu trong việc tạo nghiệp thiện ác, thiên đường, địa ngục, đau khổ hay hạnh phúc, luân hồi 

sinh tử đều do hành uẩn tạo ra. Như vậy muốn có đời sống không còn bị lệ thuộc  vào đau khổ và sợ 

hãi, thoát ly luân hồi sinh tử phải hiểu rõ và phá tan hành uẩn, nhất là tâm sở tư. Tu tập là quá trình 

thấy rõ và xử lý hành uẩn.Hành uẩn khi biểu hiện ra ngoài thì đối trị bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng. Khi ở trong tâm thì đối trị bằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

E. Thức uẩn: thức uẩn chính là tâm, là hoạt động của tâm, như 2 câu đầu trong kinh pháp 

cú:“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ 



Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 |  31 

 

não sẽ theo ta, như bánh xe theo con vật kéo“_ D.P 1_“Tâm dẫn đầu......nt. Nếu nói hay hành động với 

tâm tư trong sạch, an lạc sẽ theo ta như bóng không rời hình.“ _D.P 2_ 

Thức uẩn là kết quả của 4 uẩn trên vừa làm nền tảng cho sắc uẩn, thọ, tưởng , hành uẩn hoạt 

động theo công thức:... thức uẩn 1. === ) sắc uẩn+ thọ uẩn+ tưởng uẩn+hành uẩn=thức uẩn2 ==) sắc 

uẩn ( thức uẩn2)+ thọ uẩn ( thức uẩn 2) + tưởng uẩn ( thức uẩn2) +hành uẩn (thức uẩn2)===) thức uẩn 

3 ==). thức uẩn n........... 

Thức uẩn lại có công năng ghi nhận lại các hình ảnh của 6 trần, rồi lại nhào nặn chúng trở 

thành nhận thức mới, nhận thức của riêng mình.Ở đây, thức uẩn có thể hiểu như là thức Alạida (Dị 

thục thức_dị thời nhi thục, dị loại nhi thục, biến dị nhi thục_) theo Duy thức học. 

Thức uẩn hoạt động được do các tâm sở xúc, tác ý, thọ , tưởng,  tư ( nhất tâm, mạng căn). Quan 

trọng nhất là tác ý. Tác ý (manasikara) không phải là ý muốn, ý nghĩ mà chỉ là là tâm sở có chức năng 

dẫn tâm đến đối tượng và cho tâm biết đó là gì theo kinh nghiệm của ta. Tác ý giống như bánh lái của 

chiếc ghe. Mũi ghe hướng về hướng nào theo sự điều khiển của bánh lái.Ví dụ khác,tác ý giống như 

tay lái của xe, hướng dẫn xe chạy theo đường nào, đúng hay sai.Tư ( ý chí) là động cơ xe. Thức là 

người cầm tay lái.Xe chạy là tạo  nghiệp.Ví dụ, tư như cục nam châm, thân như cây kim, cây kim 

chuyển động theo theo cục nam châm, sự di động của cây kim là nghiệp.Do đó, nếu điều chỉnh được 

tác ý , hướng dẫn đúng ý chí thì điều chỉnh được tâm đưa tâm nhận thức đúng, tâm nhận thức đúng thì 

lời nói hành động sẽ đúng (thiện nghiệp, bất động nghiệp) và tất nhiên sẽ không đưa đến đau khổ,sợ 

hãi, luân hồi sinh tử.... 

 Tác ý có 2 trường hợp: 1, là phi lý tác ý (Ayoniso manasikhara_tác ý sai theo kinh nghiệm do 

bản ngã, do tư duy cá nhân, do khái niệm, do tưởng )  

2, Như lý tác ý ( yoniso manasikhara_tác ý đúng theo trí tuệ thấy thực tại)  

Vấn đề ở đây là, muốn không còn lệ thuộc vào vô minh, ái dục để không bị đau khổ sợ hãi thì 

phải nhận thức bằng như lý tác ý chứ không bằng phi lý tác ý. Muốn nhận thức bằng như lý tác ý thì 

phải thấy được thật tại và quy luật vận hành của chúng.Muốn thấy được thật tại, trạng thái và quy luật 

vận hành của chúng thì phải học đúng, hiểu đúng và thực hành đúng theo nguyên lý của thiền chỉ và 

thiền quán tùy theo khả năng, hoàn cảnh, điều kiện, thời gian của từng cá nhân. 

- Thiền (Pali_Jhana) là chú tâm bám sát vào đề mục hoặc có nghĩa thiêu đốt các chướng ngại 

làm ngăn trở sự tiến bộ tinh thần. Thiền có hai cách là thiền định (samatha)  là đặt tâm liên tục bằng 

niệm trên một đôí tượng trên tâm để tâm ổn định, trong sáng, tạm thời không còn tâm tham ái, đau 

khổ. Niệm Phật cũng thuộc về thiền định. Niệm Phật khác với trì danh hiệu Phật như thường được 

biết.Trì danh là đọc, nhớ nghĩ đến tên của vị Phật nào đó như:“ nam Mô Thích Ca mâu ni Phật hay 

Nam mô A di đà Phật. Niệm Phật là hiểu rõ, nhớ, nghĩ đến năng lực giải thóat giác ngộ của chư Phật 

bằng mười hiệu Thế tôn, ứng cúng.... Thiền quán (Vipasana) bằng chánh niệm thấy rõ thực tại, quy 

luật vận hành và thực tánh vô thường, khổ, vô ngã cuả đối tượng đó bằng nhiều cách. 

- Nói cụ thể hơn, hành thiền là quá trình tu tập không còn lệ thuộc vào ngoại giới đạt đƣợc 

an lạc từ nội tâm và khám phá con ngƣời thật của chính mình bằng cách khaỏ sát hoạt động về 

tự thân của năm uẩn và sự vận hành của chúng để đi đến đạo quả giải thóat. 

- A, thiền định ( samadhi : chánh định, chánh thọ), mục đích tập trung tâm trên một đối tượng 

trên ý nghĩ của ta, làm cho tâm có thể hướng đến 1 đối tượng để có thể  ngăn chận những phiền não 

chưa sinh, khống chế những phiền não đã sinh, không cho chúng hoạt động, làm cho thân tâm ta được 

quân bình, không còn bị đau khổ sợ hãi bởi sáu trần và hành uẩn (ly dục sinh hỷ lạc). 

- Có nhiều phương pháp để thực hành thiền định, Theo kinh sách thì có đến 40 đề mục để thực 

hành thiền định.Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu một phương pháp đơn giản là đếm hơi thở được nói 



32 | Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 

 

đến trong Thắng pháp tập yếu của Ngài Bhadanta Anuruddhacariya, Thanh tịnh Đạo của Ngài 

Buddhaghosa và Lục diệu pháp môn  của Ngài Trí khải.Những đề mục khác, chúng ta sẽ đề cập cụ thể 

trong từng lớp học. 

Bước một chú ý: có thể tập bằng cách đếm hơi thở vào 1 ra 1, 22, 33, 44,55, bỏ, đếm lại từ đầu 

đến 66 thì bỏ, làm lại đến 77 thì bỏ, vv... đến 10 10 thì bỏ... và làm lại từ đầu. 

Hành giả có thể tập giai đoạn này bằng cách chú ý theo dõi sự hoạt động của cơ bụng hay hơi 

thở vào ra ngay trong từng giây phút trong hiện tại. 

Giai đoạn này, hành giả tập trung trên cái gì đang xảy ra với mình. Hành giả buông bỏ hết kinh 

nghiệm quá khứ, hy vọng tương lai, tất cả lịch sử của mình mà chỉ sống với số đang đếm.Chính sự 

buông bỏ sẽ đưa hành giả vào thiền định.Giai đoạn này rất quan trọng vì nó chính là nền tảng để hành 

giả tiếp tục những bước kế tiếp. Nếu xem thường hay bỏ qua giai đoạn này mà bước sang giai đoạn 

sau thì sẽ không thể đi vào thiền được. 

Bước hai: tâm tập trung bằng ý chí trên hơi thở hay hình ảnh đang xuất hiện trên ý nghĩ của ta 

(mitta) ngay trong giây phút hiện tại.Khi hành giả an trú trên giây phút hiện tại với một đối tượng thì 

tất cả gánh nặng do kinh nghiệm, ký ức, sợ hãi từ quá khứ hay ước vọng, lo lắng về tương lai sẽ bị vứt 

bỏ xuống. Khi ấy hành giả đang sống với sự tỉnh thức của chính mình trong giây phút hiện tại.Đây là 

nền tảng vững chắc và quan trọng để đi vào thiền.Do đó, trong giai đoạn này,hành giả cần nổ lực rất 

nhiều rất nhiều với sự nhiệt tâm và tinh cần. 

- Nói chung, thiền định (samdhi): bắt đầu tâm chú ý trên một đối tượng ở bên ngoài (Pari-

kammanimittam: chuẩn bị tướng), từng bước từng bước, khi mắt nhắm lại nhưng hình ảnh của đối 

tượng ấy xuất hiện rõ trên ý nghĩ của mình. Hình ảnh này (Uggahanimitta: thô tướng) mới là đối tượng 

của thiền định.Tâm tiếp tục bám chặt vào thô tướng ấy không gián đoạn thì thô tướng ấy sẽ chuyển 

sang quang tướng (Patibhàganimitta). Hành giả tuần tự loại bỏ năm triền cái với các thiền chi để đi vào 

các tầng thiền.  

- Thiền định diễn tiến qua năm thiền chi, loại trừ năm triền cái. 

- 5 thiền chi                     loại trừ               5 triền cái 

- Tầm                                                        hôn trầm thụy miên 

- Tứ                                                           nghi 

- Hỷ                                                           sân 

- Lạc                                                          trạo hối, (trạo cử) 

- Nhất tâm                                                 dục 

- Sơ thiền                          có tầm tứ. 

- Nhị thiền                        không tầm tứ, có hỷ lạc 

- Tam thiền                       bỏ hỷ còn lạc 

- Tứ thiền                          chỉ còn xả, nhất tâm 

Tuy nhiên, thiền định chỉ là phương tiện đưa đến kết quả tâm tập trung. Tâm tập trung bằng ý 

chí kết hợp với kiến thức, được gọi là trí (nana).Trí cũng có khả năng làm tâm ổn định và khống chế 

phiền não không phát triển, nhưng không thể làm hết phiền não. Tuy nhiên, nhờ tâm tập trung (định 

trong từng sát na ) thì niệm hợp với tuệ tri mới có thể trở thành chánh niệm trong thực hành 

thiền quán. 

B .Thiền quán ( vipassana_ quan sát, thấy thực tánh vô thường, khổ, vô ngã của đối tượng 

bằng nhiều cách) quan sát vật lý, sinh lý, tâm lý của ta và sự vận hành của chúng theo pháp.Theo Kinh 
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Đại niệm xứ, có 4 đề mục để hành thiền quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên 

tâm, quán pháp trên pháp. Bốn đề tài trên được Kinh Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra ( Trung Bộ 118) 

và một số kinh khác khai triển khai triển thành 16 đề tài. Thân có 4, thọ 4, tâm 4, pháp có 4. 

1. Quán thân trên thân: quan sát chổ nào trên thân đang hoạt động trên toàn thân. Kinh Đại 

Niệm xứ có giới thiệu về một số cách niệm thân như theo dõi hơi thở, sự hoạt động đi đứng nằm ngồi, 

các hoạt động của thân, từng chi phần của thân, bốn đại chủng v.v... để thấy sự sinh diệt trên thân. 

Ví dụ: đầu tiên, hành giả chú tâm vào hơi thở trong giây phút hiện tại (niệm thân) của tòan 

thân.Hít vô dài thì biết hít vô dài, thở ra dài thì biết thở ra dài (niệm). Khi đi đứng hay làm gì thì theo 

dõi bộ phận nào trên thân ( niệm thân) đang hoạt động với đối tượng của nó trong giây phút hiện tại 

trên toàn thân.Ví dụ khi đang đi thì biết chân đang tiếp xúc với mặt đất. Đang rửa tay thì biết rõ đang 

rửa tay (niệm).Như vậy, hành giả đang thực hành niệm về hoạt động của thân trên thân của mình. 

Nhờ niệm được phát triển cao mà hành giả tuệ tri được đối tượng.Hành giả tiếp tục phát triển tuệ tri 

thấy rõ sự sinh diệt của phong đại hay sự sinh diệt của sắc (thực tại) mà không phải là hơi thở ( xem lại 

phần giải thích về sắc uẩn và sắc ở trên). Khi đang đi, nhờ tuệ tri, hành giả biết rõ sự sinh diệt của 

phần địa đại (cứng mềm trên nội thân) đang tiếp xúc với địa đại bên ngoài (cứng mềm trên ngoại 

thân), tuệ tri rõ cả sắc pháp cả nội thân và ngoại thân, mà không thấy có bàn chân đang di động hay 

chân ta đang bước.Hành giả phát triển tuệ tri trở thành chánh niệm thấy rõ được sự vô thường, khổ, 

vô ngã trên sắc pháp mà không hề có ta, tôi hay bản ngã nào cả. 

2. Quán thọ trên thọ: quan sát cảm giác (thọ) nào đang xảy ra trên mƣời tám thọ (trên thọ) 

của sáu giác quan. Ví dụ: khi giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó, theo phản ứng tự nhiên cho ta 

một trong ba cảm giác. Đó là cảm giác dễ chịu mà ta muốn kéo dài (lạc thọ) hay cảm giác khó chịu mà 

ta muốn mất đi (khổ thọ) hay cảm giác dững dưng bình thường không nằm trong hai loại trên (xả thọ). 

Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, phát sinh cảm giác, hành giả biết rõ thọ này thuộc loại nào trong 

ba loại thọ, biết rõ thọ này thuộc về vật chất (từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân căn) hay thuộc về không phải 

vật chất (từ ý căn). Đó là tuệ tri. Hành giả tiếp tục tu tập phát triển tuệ tri thành chánh niệm, thấy rõ vô 

thường sinh diệt, khổ, vô ngã trên các cảm thọ thuộc về danh mà không còn có ý niệm về cảm giác của 

tôi hay bản ngã nào cả. 

3. Quán tâm trên tâm: quan sát tâm nào đang hoạt động trên hệ thống các tâm đang vận 

hành.Khi tâm tham phát sinh thì biết rõ (tuệ tri) đang có loại tâm tham nào phát sinh. Khi tâm sân phát 

sinh thì biết rõ đang có loại tâm sân nào phát sinh. Khi có tâm si phát sinh thì biết rõ đang có loại tâm 

si nào phát sinh. (xem lại phần tham sân si thuộc hành uẩn).Khi tâm loạn thì biết rõ tâm đang loạn. Khi 

tâm định thì biết rõ tâm đang định. Hành giả phát triển tuệ tri thành chánh niệm thấy biết rõ sự vô 

thường, khổ, vô ngã trên tâm. 

4. Quán pháp trên pháp: quan sát pháp nào (trong các pháp) đang xảy và diễn ra với ta.Hành 

giả quán sát thấy rõ tánh sinh khởi,tánh diệt tận,tánh sinh diệt của năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 

giới, bảy giác chi, bốn thánh đế... Do chánh niệm, hành giả thấy được vô thường, khổ, vô ngã của các 

pháp. 

Ở đây, chúng ta cần ghi nhận rõ sự khác nhau giữa niệm (sati), tuệ tri (pajànàti) và chánh niệm 

(samma sati).  

Niệm : Theo Kinh Mi Tiên vấn đáp_ bản dịch H.T giới Nghiêm_(dị bản của  Kinh Na Tiên tỳ 

kheo) _chương II, phần 12 (lược) Niệm có hai chức năng. Một là nhắc nhở tâm.Khi một sự việc gì 

phát sinh với ta, niệm nhắc nhở tâm ghi nhận sự việc ấy. Hai là giúp tâm cầm nắm. Khi sự việc gì đang 

xuất hiện, niệm trình cho tâm biết rõ về pháp ấy như thế nào. Theo Thanh Tịnh Đạo luận chương 

XIV,141_ bản dịch Ny sư Trí hải_trang 795_ (lược) Niệm là tâm sở nhờ đó ta nhớ lại, hoặc chính nó 
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nhớ lại. Hoặc, niệm là sự nhớ lại. Nó có đặc tính không tuột mất. Nhiệm vụ của nó là không quên. Nó 

được biểu hiện là sự duy trì hay trang thái tiếp xúc với đối tượng. 

Tuệ tri: Để hiểu về tuệ tri, chúng ta cần hiểu về thức tri và tưởng tri.Thức tri (vijānāti 

_consciousness) là sự biết trực tiếp của các giác quan tiếp xúc với đối tượng. Chính thức tri hợp tác 

với căn và trần do tâm sở xúc. Tưởng tri (sañjānāti_perception) là sự biết bằng khái niệm do học vấn, 

kiến thức và cho ta biết đó là vật gì tên gì. Ví dụ mắt ta tiếp xúc với một đối tượng. Thức tri chỉ biết sự 

khác nhau về hình dáng và màu sắc của đối tượng nhưng nó không biết đó là cái gì, hình gì, màu gì. 

Tưởng tri cho ta biết ngay đó là tấm bảng viết hình chữ nhật màu đen. Thức tri và tưởng tri chỉ biết 

pháp tục đế hay khái niệm. 

Tuệ tri (pajama_insight, wisdom_): thấy biết trực tiếp bản chất của đối tượng (pháp)trong thực 

tại chứ không phân biệt qua khái niệm,ý niệm, kiến thức hay kinh nghiệm của lý trí. Ví dụ: khi đi biết 

rõ sự hoạt động của bốn đại chủng đại thủy hỏa phong thuộc nội thân và ngoại thân chứ không có ý 

niệm tôi đi hay chân tôi đang đi. 

Tóm lại, thiền quán là phƣơng pháp tu tập bằng tâm sở niệm tập trung tâm nghĩ đến, chú 

tâm đến đối tƣợng, sự việc đang xuất hiện với ta. Tâm sở Niệm có năng lực đƣa tâm đến  định 

từng sát na. Nhờ định sát na,  niệm trở thành tuệ tri ghi nhận rõ pháp đang xuất hiện, hoạt 

động, diễn tiến, sinh diệt, nhân quả theo thực tại của chính nó mà không hề bị móp méo bởi ý 

niệm của ta. Từ tuệ tri phát triển thành chánh niệm. Chánh niệm là thấy rõ ba trạng thái vô 

thƣờng, khổ,vô ngã trên đối tƣợng. 

Ở đây, chúng ta cần phải biết rõ, tuệ tri khác với kiến thức.Tuệ tri là thấy biết trực tiếp vào 

thực tại của đối tượng (ví dụ thấy rõ bốn đại chủng đang hoạt động). Kiến thức là thấy biết đối tượng 

bằng ý niệm của ta từ sách vở, học vấn.Hành giả nhờ công phu nổ lực kiên định tu tập và buông xả 

theo tiến trình giới định nên có niệm và tuệ tri. Từ tuệ tri phát triển thành chánh niệm. Do 

chánh niệm, hành giả thấy biết thực tánh vô thƣờng, khổ, vô ngã trên sắc pháp, tâm pháp chứ 

không phải là kiến thức hiểu về chúng do học vấn, sách vở.Nếu chỉ biết và thuộc lòng về vô 

thường, khổ, vô ngã theo kiến thức thì đó không phải là tuệ tri với chánh niệm và tất nhiên chỉ tăng 

thêm ngã mạn, kiến chấp nếu cho đó là sự thấy pháp.Trong trường hợp đó thì chỉ tăng thêm đau khổ, 

sợ hãi không liên quan gì đến giác ngộ giải thóat cả. 

Khi hành thiền, hành giả nên loại bỏ những ý niệm  tìm kiếm chân tâm, phật tánh, niết bàn, an 

lạc theo kinh nghiệm hay khái niệm của mình mà chỉ cần nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác, 

từng bước thấy rõ phần vật lý (4 đại chủng địa thủy hỏa phong) của nội thân và ngoại cảnh;phần sinh 

lý (các cảm giác khổ, lạc, xả); tâm lý (tâm); các pháp hoạt động với tưởng và hành uẩn luôn luôn vận 

hành theo quy luật nhân duyên quả với ba trạng thái vô thường, khổ và vô ngã  mà không hề có cá 

nhân nào hoạt động cả, mà cũng không hề vận hành  theo ý muốn của ta. 

Nhờ tu tập thiền quán, hành giả tuệ tri trên đối tượng, chánh niệm thấy rõ sự sinh diệt của đối 

tượng theo quy luật nhân duyên quả với ba trạng thái vô thường, khổ và vô ngã thì sẽ đi vào ba tùy 

quán và ba giải thóat vô tướng, vô nguyện hay vô tác và không. 

Thấy được vô thường từ thực tại các pháp, hành giả tiếp tục tu tập Vô tướng tùy quán ,quán sát 

về vô thường, đạt đến vô tướng giải thóat, loại trừ ảo kiến về hình tƣớng, không còn khổ khổ. 

Thấy được sự khổ từ thực tại các pháp, hành giả tiếp tục tu tập theo vô nguyện hay vô tác tùy 

quán để đi vào vô tác giải thóat loại trừ tâm lệ thuộc vào luyến ái không còn bám víu vào gì cả, 

không còn hoại khổ.  

 Thấy được sự vô ngã từ thực tại các pháp, hành giả tu tập không tánh tùy quán đi vào không 

giải thóat, loại trừ sự chấp thủ về linh hồn, bản ngã, không còn hành khổ. 
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Đi vào ba cửa giải thoát này, hành giả được gọi là bậc kiến đạo, kiến đế, hay tùy pháp hành, trừ 

được ba phiền não là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, đắc quả dự lưu là tầng thánh thứ nhất, tối đa là bảy 

lần sinh tử trở lại Dục giới sẽ chứng quả A-la-hán.Theo tiến trình giới (sila), định (samadhi), tuệ 

(panna), giải thoát (Vimutti_không còn 3 phiền não trên), giải thoát tri kiến (Vimutti nana 

dassana_hiểu rõ về sự giải thoát của ta là không còn ba phiền não trên chi phối). 

Hành giả tiếp tục tu tập làm nhẹ tham và sân đắc tầng thánh thứ hai_Tư đà hàm_chỉ còn một 

lần trở lại Dục giới là chứng quả A-la-hán. 

Hành giả tiếp tục tu tập đoạn trừ hết tham và sân, không còn năm hạ phần kết sử, đắc tầng 

thánh thứ ba A-na-hàm.Nếu không chứng quả A-la-hán trong đời này,vị này sẽ sinh lên cõi Bất hòan 

thiên (thuộc tầng thiền thứ tư) và chứng A-la-hán ở đó. 

Hành giả tiếp tục tu tập, đoạn trừ năm thượng phần kết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và 

vô minh,đắc quả A-la_hán  không còn luân hồi sinh tử nữa. 

Dự lưu đạo (còn gọi là hướng) thuộc bậc Hiền.Từ quả vị Dự lưu (còn gọi là bậc Kiến đạo hay 

Đốn ngộ) cho đến A-la-hán đạo gọi là bậc thánh Hữu học (bậc Tiệm tu) (Đốn ở đây chỉ cho Kiến đạo 

sở đoạn; Tiệm ở đây chỉ cho Tu đạo sở đoạn; không có nghĩa như Đốn và Tiệm theo Thiền tông trung 

Hoa). Quả vị A-la-hán gọi là vị thánh Vô học.Tổng cộng có bốn đôi, tám vị, một bậc hiền, bảy bậc 

thánh. 

Các đề mục thiền định và phương pháp, xin tham khảo đầy đủ ở phần Định trong bộ Thanh 

tịnh đạo luận của Buddhaghosa_ bản English và bản dịch Ni sư Trí Hải; Thắng pháp tập yếu luận tập 2 

_Chương 9: Nghiệp xứ hay đối tượng tu hành_ H.T Thích Minh Châu dịch); kinh Đại niệm xứ thuộc 

Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Trung A hàm. 

Tóm lại, tất cả chúng ta có thể học và thực hành thiền định và thiền quán với khả năng của 

chính ta trong bất cứ thời gian nào, bất cứ ở đâu, bất cứ đối tượng nào, bằng sự học đúng, hiểu đúng và 

nhiệt tâm kiên nhẫn thực hành đúng pháp thì ta sẽ có kết quả ngay ở đây,trong hiện tại, thay đổi đời 

sống đau khổ sợ hãi thành bình an hạnh phúc mà không cần đi tìm đến một thế giới nào cả. 

Khi tiếp cận một đối tượng hay một đối tượng nào đó đang xuất hiện trong ý nghĩ, ta tiếp thu 

chúng, chú ý (định), tiếp tục quan sát (nhiệt tâm, tinh cần), ghi nhận ( tuệ tri) thực tại của chúng đang 

là gì (chánh niệm); thấy được quy luật hoạt động của chúng và ứng xử thích hợp theo pháp (tỉnh giác) 

mà không phản ứng theo thói quen hay tiếng gọi của tâm. 

Như vậy, ta có thể học và thực hành thiền định và quán bằng sự nhiệt tâm, tinh cần, chánh 

niệm, tỉnh giác trong khi lau nhà, nấu ăn, tiếp khách, làm việc, nghỉ ngơi, vv... với sự thoải mái nhẹ 

nhàng, bình tỉnh với bất kỳ lúc nào, ở đâu, đối tượng nào đang xảy ra.  

Thế thì, khi tâm sân , hay nỗi buồn, hay đau khổ đang phát sinh thì ta phải làm sao? 

Ta phải chấp nhận, nhìn thẳng vào tâm sân ấy,nỗi buồn ấy, sự đau khổ ấy mà  không hề muốn 

xóa bỏ chúng, phớt lờ chúng, không hề quay lưng lại với chúng (định và niệm), biết rõ chúng thuộc về 

khổ khổ, hoại khổ hay hành khổ (tuệ tri, chánh niệm), quan sát sự diễn tiến của chúng và biết phải làm 

gì (tỉnh giác). Tâm sân, tâm buồn, tâm đau khổ, tâm sợ hãi cũng là một pháp thực tại, đã là thực tại thì 

khi nó đã sinh tất nhiên chúng phải diệt. Nó sinh không do ta mời đến thì khi nó đi ta cũng không thể 

giữ lại.Tuy nhiên, về mặt tu tập để có trí tuệ xử lý chúng, bên ngoài thì giới hạn sự hoạt động của 

chúng trên thân bằng chánh nghiệp, chánh mạng, trên miệng bằng chánh ngữ.Với bên trong tâm thì 

bằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Hay nói cách khác, chúng ta không phủ nhận chúng, không muốn chúng lui về quá khứ (quá 

khứ không truy tìm), cũng không chạy trốn , muốn chống lại, xóa tan chúng để mong được an lạc, 

không còn khổ đau , sợ hãi, buồn lo ( tương lai không ước vọng), vì làm như thế chúng ta càng tăng 
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thêm một trong ba loại khổ. Hiện tại đang sân, đang buồn, đang khổ thì phải tuệ tri là đang sân, buồn , 

khổ, sợ, lấy chúng làm đối tượng để quan sát (quán tâm trên tâm), lấy chúng làm cơ hội để tu tập (an 

trú trong hiện tại). Như thế, sân , khổ , sợ hãi, buồn, lo lắng sẽ không còn là kẻ thù nữa mà trở thành cơ 

hội, bạn pháp giúp ta tu tập, giúp ta thấy được chính mình, để không còn lệ thuộc chúng hay hợp tác 

với chúng để tạo ác nghiệp để tiếp tục chịu đau khổ nữa. 

Có người đặt câu hỏi: 

Trong đời sống, có biết bao nhiêu người không học phật học, không học và hành thiền mà họ 

vẫn sống. Nếu chúng ta có học,có hiểu, có thực hành môn học này thì đời sống của ta có thay đổi gì 

khác với khi ta không học?? Sự khác nhau đó có quan trọng gì, có chi phối gì trong đời sống của ta?? 

Để trả lời, chúng ta có ví dụ: 

Chúng ta có một chiếc xe.Dù ta có xử dụng nó hay không thì nó vẫn chiếm một khoảng không 

gian trong nhà, tốn công chăm sóc, trả tiền bảo hiểm... Trong trường hợp, phải sinh sống, ta phải đi 

làm.Do đó nhu cầu dùng xe là không thể thiếu. Không có xe, ta không thể đi làm được gì cả. Ta phải 

đi xe bus hay đi nhờ xe của người khác. Vậy là biết bao sự lo sợ, đau khổ, buồn phiền, bất an đến với 

ta vì sự đi lại. 

Hiện tại, ta đang có 1 chiếc xe, vậy ta phải làm gì để nó giúp ta vượt qua những khó khăn, lo 

âu, sợ hãi, đau khổ trong cuộc sống không dễ dàng đang tiếp diễn này? Thay vì để nó chật nhà,vô tích 

sự, gây phiền phức thì ta phải biết dùng nó phục vụ cho ta. 

Muốn dùng nó thì:  

1, Ta phải biết nó là loại xe gì? Để dùng cho phù hợp với bằng lái xe mà ta sẽ có trong điều 

kiện của ta. Học thuộc và thi đậu kỳ thi viết về những quy định về lái xe, những biểu tượng, ký hiệu, 

chữ viết trên đường xe chạy mà người lái xe phải tuân theo ( khái niệm) 

2, Tìm hiểu và biết rõ từng chức năng , từng công dụng của từng bộ phận trên xe theo nó mà 

không theo ý niệm của mình, hay theo hiệu xe (thực tại) 

3, Học hiểu, kiên tâm tập lái từng ngày cho đến khi biết sử dụng chính xác từng bộ phận của 

xe, cả chiếc xe theo quy luật hoạt động của nó và quy luật dành cho xe, người lái và những quy định 

trên đường khi lái xe.Thi đậu kỳ thi lái xe và có bằng lái chính thức.Khi đó, ta có thể lái xe chạy trên 

đường với sự tự do, thích thú, thoải mái. 

Khi có đủ 3 điều kiện trên thì ta có thể sử dụng chiếc xe làm công cụ phục vụ cho ta, cho đời 

sống ta, mà nó không còn là gánh nặng, không còn là chướng ngại, không còn gây lo sợ, đau khổ khi 

ta dùng nó.Nó giúp ta vượt lên đời sống hiện tại để tiến đến tương lai tốt đẹp. 

Thân ta cũng vậy, nếu ta không biết rõ về nó, không biết quy luật hoạt động của nó thì nó chính 

là nguyên nhân của biết bao đau khổ, sợ hãi, bất an, khó khăn, gánh nặng cho chính ta, cho gia đình, 

cộng đồng, xã hội vv...trong hiện tại và tương lai. 

Nếu ta học hiểu biết rõ về khái niệm, thực tại và quy luật hoạt động về thân tâm ta thì ta có thể 

dùng nó làm công cụ để chạy trên đường đời, sống hạnh phúc bình an với chính nó, vừa đem đến hạnh 

phúc, bình an, cho gia đình, cho cộng đồng trong hiện tại và tương lai. 

Mời các bạn hãy sử dụng chiếc xe của mình nhưng nhớ trước tiên nên học thật vững lý thuyết 

lái xe, quy luật lái xe. Sau đó,bạn phải cố gắng kiến nhẫn tập luyện lái xe, thi lấy driver licence. Khi 

biết rõ cách sử dụng chiếc xe của mình thì các bạn có thể tự mình lái xe chạy trên đường đời một cách 

thoải mái, không còn sợ về nó nữa.. Nếu các bạn thật sự muốn dùng xe thân tâm này làm công cụ để 

thành công trên đường đời thì các bạn sẽ là người lái xe rất giỏi, với chiếc xe của mình chạy trên con 

đường mà mình đã chọn mà không cần thay đổi xe khác hay theo con đường của người khác. 
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Chúc các bạn thật sự hạnh phúc và bình an trên chiếc xe của mình chạy trên con đường đã 

chọn để đến mục đích. 
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VẤN ĐỀ GIẢI THOÁT TRONG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 

Giáo thọ: THÍCH ĐỨC TRÍ 

 

                                    

 

1. Khởi nguyên của giáo lý niệm Phật và Tịnh độ. 

1.1 Tư tưởng niệm Phật và cảnh giới Tịnh độ trong kinh điển Hán tạng và Nikaya 

1.2 Các bộ kinh căn bản của giáo lý Tịnh độ. 

1.3 Sự hình thành Tịnh độ tông và vai trò của ngài Huệ Viễn 

 

2. Các phƣơng pháp niệm Phật 

2.1 Bốn cách niệm Phật của ngài Tông Mật  

2.2 Năm cách Niệm Phật của Trí Giả Đại Sư 

2.3 Mười sáu pháp quán tưởng niệm Phật 

2.4 Vài suy nghĩ về pháp tu niệm Phật trong xã hội hiện đại. 

 

3. Ý nghĩa giải thoát và ý nghĩa vãng sanh 

3.1 Tính chất giải thoát từ pháp môn Niệm Phật (các mức độ an lạc và  giải thoát 

trong đời sống cụ thể hàng ngày và trong tu tập).  

3.2 Pháp môn niệm Phật và con đường thực hiện lý tưởng Nhân gian Tịnh độ. 

3.3 Các điều kiện để vãng sanh. 

 

4. Kết luận: Niệm Phật sẽ đƣợc giải thoát. 
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NIỆM PHẬT VÀ HÀNH THIỀN TRONG THỰC TIỄN TU HỌC 

Giáo thọ: THÍCH ĐỨC TRÍ 

 

Kính chia sẽ đến quý Phật tử đang tìm hiểu về pháp Thiền Tịnh Song Tu 

 

1. Cơ sở hình thành pháp hành Thiền Tịnh song tu. 

1.1 Bối cảnh lịch sử của Phật giáo trước sự ra đời của phương pháp Thiền Tịnh 

song tu. 

1.2 Thiền tịnh song tu là thành quả đặc thù của Phật giáo Phát triển. 

1.3 Các vị tôn sư tiêu biểu cho xu hướng Thiền Tịnh song tu (Đại sư Trí Khải, 

Vĩnh Minh Diên Thọ, Trần Thái Tông, …) 

2. Những điểm tƣơng đồng, dị biệt và tính bổ trợ lẫn nhau giữa Thiền và Tịnh. 

2.1 Những tương đồng 

2.2 Những dị biệt 

2.3 Bổ sung cho nhau giữa Thiền và Tịnh 

3. Niệm Phật và hành Thiền trong đời sống xã hội hiện đại. 

3.1 Đặc điểm của đời sống và tính khả dụng Thiền Tịnh song tu 

3.2 Thiền Tịnh song tu dưới cách nhìn của các bậc cao Tăng thời hiện đại. 

4. Kết luận: Thiền Tịnh song tu rất phù hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời 

hiện đại. 

 

 

Nội Dung 

 

1. Cơ sở hình thành pháp hành Thiền Tịnh song tu. 

1.1 Bối cảnh lịch sử của Phật giáo trước sự ra đời của phương pháp Thiền Tịnh song tu 

Trên phương diện Phật giáo sử, dễ dàng nhận thấy Thiền Tông và Tịnh Độ Tông xuất hiện 

trong khoảng thời gian trước và sau đời Tùy-Đường
3
; từ đó pháp niệm Phật Thiền hình thành và liên 

quan sự phát triển pháp Thiền Tịnh Song Tu. Vấn đề này, trước tiên cần tìm hiểu về ý nghĩa niệm Phật 

trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, cụ thể trong kinh A Hàm, kinh tạp A Hàm, kinh Tăng Chi và 

                                                           
3
 Tùy 隋 (581-618), Đường 唐 (618-907). 

http://hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=隋
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trong kinh điển Đại Thừa. Thời Phật tại thế đã dạy đệ tử xuất gia, tại gia về phương pháp niệm Phật 

như là phương thức quán niệm hỗ trợ cho pháp thiền định, bảo hộ đời sống an lành, đối trị mọi phiền 

não. Kinh Trung A Hàm có dạy: “Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 

Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự , Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 

Hựu '. Người ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham nếu có liền bị tiêu diệt. Những pháp tạp 

uế, ác bất thiện, nếu có cũng bị diệt.”
4
 Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy cho các đệ tử xuất gia 

như sau: “Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng 

nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là 

Niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt 

hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
5
 . Trong nhân duyên 

thuyết pháp cho các đệ tử cư sĩ, Đức Phật dạy như sau: “Bấy giờ Thế Tôn bảo các khách buôn: “Các 

ông sắp vào nơi hoang mạc, sẽ gặp nhiều khủng bố, tâm kinh hoàng dựng đứng cả lông, lúc ấy nên 

niệm Như Lai sự: „Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác,... cho đến Phật, Thế Tôn. Niệm như vậy thì 

mọi khủng bố đều tiêu trừ. Lại niệm pháp sự, „Chánh pháp luật của Phật, được thấy trong hiện tại, có 

thể xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, được thấu suốt, được thân cận, duyên vào tự mình mà giác 

tri.‟ Lại niệm Tăng sự, „đệ tử của Thế Tôn thiện hướng, chánh hướng... cho đến là ruộng phước của 

thế gian.‟ Niệm như vậy, thì mọi sự khủng bố đều được tiêu trừ.”
6
 

Điều quan trọng ở đây ý nghĩa của Pháp niệm Phật được Đức Phật nhấn mạnh trong hệ kinh 

Nguyên Thủy, cụ thể trong kinh Nikaya và kinh A Hàm. Niệm tức quán niệm, nhớ nghĩ phẩm đức, oai 

lực, trí tuệ của Phật; niệm Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, giúp tâm an định vượt qua mọi phiền não 

khủng bố và hướng đến sự giác ngộ, chứng đắc Niết Bàn. Phương thức tu niệm ở đây nhắm đến các 

hàng đệ tử Thanh Văn Tăng và chúng Phật tử nói chung.  

Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật dạy Pháp Niệm Phật và giới thiệu cảnh giới Tịnh Độ một 

cách có hệ thống. Đó là nền tảng căn bản mà các tổ sư từ ý nghĩa niệm Phật, phương pháp niệm Phật 

và thành quả của pháp niệm Phật được triển khai từ trong kinh luận mà thành lập Tịnh Độ Tông. Vì 

pháp môn tu này phổ cập cho mọi tầng lớp người, cho nên sự phát triển rất nhanh và chiếm ưu thế 

ngay từ khi vừa mới hình thành. Khi Phật Giáo du nhập vào Trung Hoa, ngài Huệ Viễn (334-416), vị 

Tăng sĩ hành trì pháp niệm Phật, được tôn xưng là sơ tổ tông Tịnh Độ.  Đến đầu thời đại nhà Đường 

thì ngài Đàm Loan (476-542), ra đời sau ngài Huệ Viễn viên tịch 60 năm, đã có công rất lớn trong việc 

phát huy phương pháp trì danh niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Đệ tử ngài Đàm Loan là ngài Đạo Xước 

đã nhiệt tâm tu Tịnh Độ, phát triển rộng rãi phương pháp trì danh niệm Phật. Ngài Thiện Đạo thời cận 

đại được xem là tổ sư Tịnh độ lại là đệ tử của ngài Đạo Xước. Thiền tông và Tịnh tông lúc bấy giờ 

đang phát triển song hành. Ngài Đàm Loan ảnh hưởng quan niệm “Nan hành đạo” và “Dị hành đạo” 

của Long Thọ qua tác phẩm luận Tỳ Bà Sa: “Quốc độ Ta bà không có đức Phật ra đời, nên siêng năng 

tinh tấn tu đạo mới mong đạt thánh quả, đây mới là điều khó khăn cho nên mới gọi phương pháp khó 

(nan hành). Giả sử lấy nhân duyên tin Phật mà nguyện sanh Tịnh độ, như niệm Phật A-di-đà để vãng 

sanh cõi Cực lạc, rồi chứng quả ở cõi Cực lạc, đó chính là phương pháp dễ hành (dị hành).” 
7
 Do vậy, 

ngài Đàm loan rất chú trọng pháp niệm Phật, xem pháp Niệm Phật là pháp môn thiết thực và thích 

hợp với mọi căn cơ trong thời mạt pháp. 

                                                           
4
 Kinh trung A Hàm-  Bài Kinh Trì Trai số 202, Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, 

Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ. 
5
 Kinh Tăng Chi Bộ , Tập I , Chương 1 , Phẩm Một pháp-Niệm Phật. 

6
 Kinh Tạp A Hàm số 980, Việt dịch: Thích Đức Thắng, Tuệ Sĩ chú giải. 

7
 Pháp sư Diễn Bồi, “Luận Sử Tông Tịnh Độ”, việt dịch Thích Huệ Chí. 
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Đến thời đại Thiên Thai Trí Di (538-597) thuộc Thiên Thai tông, bản thân ông rất tinh thông 

Thiền giáo, một hành giả uyên thâm kinh luận Đại thừa, có nhiều tác phẩm thiền học và luận giải, 

nhưng hết lòng hoằng dương Tịnh độ. Đặc biệt phát huy đặc trưng liên quan đến tư tưởng Thiền Tịnh, 

điều này được nhận thấy qua tác phẩm “Ngũ phương tiện niệm Phật môn”. 

Trong thời kì đầu của Thiền tông đến thời tổ Đạo Tín (580-651), Niệm Phật danh trong Thiền 

tông đã xuất hiện. Nhưng từ Tổ Đạo Tín đến tổ Hoằng Nhẫn đã khai mở “Đông Sơn Pháp Môn”, chủ 

trương: “Niệm Phật danh, linh tịnh tâm”, mục đích là phương tiện nhiếp tâm, biện tâm, chứng ngộ 

thật tướng. Tư tưởng Đạo Tín tiếp nhận tư tưởng pháp yếu từ dòng thiền tổ Đạt Ma, nhưng đã từng áp 

dụng pháp: “Nhất hạnh tam muội” từ “Văn Thù Thuyết Bát Nhã Kinh” trong việc giáo hóa hậu học. 

Đạo Tín chủ trương: “Tâm Niệm Phật là Phật, vọng niệm là phàm phu”; đó là quá trình tu niệm Tâm 

và Phật hợp nhất. Ngay thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, do nhu cầu tu học ngài đã chủ trương quan niệm 

đốn tiệm song hành. Huệ Năng tiếp nhận pháp đốn ngộ, Thần Tú tiếp nhận pháp tiệm tu.  

Nội dung của Pháp Nhất hạnh tam muội được Phật dạy trong kinh như sau: “Pháp giới một 

tướng, thể nhập vào pháp giới, gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu có người nam, người nữ nào muốn 

nhập vào pháp nhất hạnh tam muội, nên khéo nghe pháp Bát nhã ba la mật, như pháp mà tu hành, sẽ 

nhập vào pháp nhất hạnh tam muội.  Như tâm duyên quán pháp giới, bất thối, bất hoại, không nghĩ 

bàn, không chướng ngại, không tướng trạng. Người nam, người nữ đó, muốn nhập vào Tam muội này, 

ở tại một nơi thanh nhàn, xả bỏ tâm ý ô nhiễm, không giữ tướng trạng trong tâm, chuyên tâm một vị 

Phật mà xưng danh hiệu. Tùy theo phương vị, ngồi ngay thẳng đoan nghiêm, nhất tâm xưng niệm 

tương tục danh hiệu Phật, tức là trong nhất tâm niệm có thể thấy ba đời tất cả chư Phật. Vì sao như 

vậy? Niệm công đức vô lượng vô biên của của một vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô 

lượng của vô lượng chư Phật.  Nhập nhất hạnh tam muội này thì thông suốt rõ ràng vô số các cõi nước 

chư Phật vốn không có tướng sai biệt.”
8
 

 Nhất hạnh tam muội cũng là cương lĩnh niệm Phật chung cho hành giả pháp môn Tịnh độ, đó 

là niệm Phật chứng đắc Tam muội (Chánh định). Tư tưởng chứng đắc Tam muội cũng được Đức Phật 

còn nhấn mạnh trong kinh Lăng Nghiêm, qua Phẩm “Đại Thế Chí Niệm Phật viên thông chương”, 

chương này là then chốt dạy tu niệm Phật. Kinh Văn Thù thuyết Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm và kinh 

Quán Vô Lượng Thọ có sự  liên hệ tư tưởng chung của Thiền và Tịnh. Nhưng quan trọng nhất pháp 

niệm Phật Thiền trong Phật Giáo thời Đường, thiền Tăng từ tông chỉ quán tâm thủ nhất pháp kiến 

tánh thành Phật đã có xu thế vận dụng tọa thiền chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên có 

phương pháp Niệm Phật Thiền xuất hiện trong giới Thiền Tăng. Phương pháp này y cứ trong kinh 

Quán Vô Lượng Thọ. Theo các học giả nghiên cứu Trung Quốc Phật Giáo sử xác nhận thêm rằng 

kinh Quán Vô Lượng Thọ là kinh điển then chốt kết nối pháp hành của Thiền Tông Và Tịnh Độ 

Tông”
9
. Vì tu niệm Phật, hay tu Thiền khi hành pháp niệm Phật Tam Muội thành tựu thì đạt được mục 

đích chứng ngộ.  

Tam tạng Từ Mẫn (702), một pháp sư tinh thông kinh luận, chẳng những chủ trương Thiền 

Tịnh song tu, mà còn nhận định rằng các tông Thiền, Tịnh, Luật đều cùng vận dụng. Ngài phê bình 

quan điểm cho rằng pháp tu Tịnh độ hướng ngoại là sai lầm mà còn tán dương niệm Phật vãng sanh. 

Trong tác phẩm: “Vạn Thiện Đồng Quy” của Vĩnh Minh Diên Thọ có trích lời dạy của Tam Tạng 

Pháp Sư Từ Mẫn như sau: “Thánh giáo đã dạy, chánh thiền định là chế tâm một chỗ, niệm niệm 

tương tục, xa rời hôn mê, giữ tâm bình đẳng. Nếu bị hôn trầm thì chuyên tâm niệm Phật. Hành đạo 

                                                           
8
 ĐCTT ĐT kinh: Vol. 47, No. 1962; Đại Sư Trí Di soạn “Ngũ phương tiện niệm Phật môn”,  Thích Đức Trí 

dịch từ bản Hán Sang Việt ngữ. 
9
 Dương Phú Học, Vương Thư Khánh “Đông Sơn Pháp Môn Cập Kỳ Đối Đôn Hoàng Thiền Tu Đích Ảnh 

Hưởng”, dịch từ bản Hán. 
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tụng kinh, nói pháp giáo hóa chúng sanh, vạn hạnh không bỏ, đem cả sự nghiệp tu hành hồi hướng 

vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ”
10

 

Thiền Tịnh tuy là từ hai phương pháp nhưng mục đich cứu cánh là một, có y cứ kinh điển từ 

kinh Lăng Nghiêm, kinh Văn Thù Thuyết Bát Nhã, Kinh Quán Vô Lượng thọ. Vĩnh Minh thiền sư 

hình thành tư tưởng Thiền Tịnh Song tu, qua tác phẩm: “Tông Cảnh Lục”. Trong đó tổng hợp tư tưởng 

Thiền Tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm Tông, và Pháp tướng tông, đây là bộ sách Phật học quan 

trọng trong thời đại nhà Đường. Ngoài ra còn có bộ “Vạn Thiện Đồng Quy”. Những quan điểm vừa 

nêu là đứng trên phương diện Phật giáo sử mà nhận thức, thực tế diễn biến phát triển và hình thành 

quan điểm Niệm Phật Thiền được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình  truyền bá Phật pháp đến 

nhiều thành phần quần chúng.  

1.2 Thiền tịnh song tu là thành quả đặc thù của Phật giáo Phát triển 

Nay nói Thiền Tịnh song tu là kết quả đặc thù của Phật giáo, đặc thù ở đây mang hai phương 

diện, một là nhu cầu thích ứng căn cơ người tu tập, hai là mục đích truyền giáo của các bậc tổ sư. Theo 

quan điểm tu học của Nguyên Thủy Phật Giáo, y cứ vào hệ kinh Nikaya và hệ Kinh A Hàm. Thực 

hành thiền quán, chứng tứ Thiền và bốn quả vị thanh văn, quả vị sau cùng là chứng đắc A La Hán 

thành tựu giải thoát. Vấn đề này quá rõ ràng không bàn tại đây. Khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, 

Bồ Đề Đạt Ma được xem là vị tổ đầu tiên thiền Tông. Từ Tổ Bồ Đề đến sau đời Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, 

Phật giáo thiền có sự chuyển hướng. Thiền tông chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Yêu 

cầu chứng ngộ thật tướng, tức thấy tánh thành Phật. Lý tưởng rất cao nhưng vai trò tiếp dẫn hậu học 

chắc chắn có trở ngại, vì tu chứng thiền tông đa số cần bậc đại căn cơ, đã tu nhiều kiếp mới có khả 

năng lãnh hội phần chứng Thiền trọn vẹn như các Tổ sư.  

Tịnh độ là phương tiện thù thắng, giáo nghĩa do Phật Thích Ca dạy trong các kinh điển Đại 

Thừa, Như Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và nhiều kinh khác. Pháp 

tu niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ là con đường an toàn nhất trong hành trình vượt sông sanh tử luân hồi. 

Ở đây cần phải hiểu rằng việc tu Tịnh độ tin nhận đức từ bi và bổn nguyện vĩ đại của Phật A Di Đà và 

mười phương chư Phật luôn hộ niệm chúng sanh niệm Phật. Tây Phương Cực Lạc là thế giới bổn 

nguyện của Phật A Di Đà, một hoàn cảnh thuận lợi cho sự chứng đắc quả vị Phật. Nếu nói đó là cảnh 

giới phương tiện của người tu đạo cũng có thể đúng, vì kinh dạy khi gặp Phật A Di Đà được nghe 

Pháp Âm và chứng ngộ sẽ được bổ xứ làm Phật.  

Thực tiễn có người thích tu Thiền, có người thích Tịnh Độ. Nếu tu thiền chưa chứng ngộ sợ mê 

lạc trong sáu đường và ba cõi thì phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, có nhiều duyên lành nên 

mau chóng giác ngộ. Kinh dạy rằng, ngay cả chúng sanh trong mười phương thế giới biết hồi tâm 

niệm Phật cũng được vãng sanh, huống gì người tu thiền. Được chứng ngộ sau khi vãng sanh là kết 

quả của sự hỗ trợ giữa tự lực và tha lực, còn hơn khả năng hạn chế mà bỏ quên đi nguyện lực của Phật.  

Giáo nghĩa Tịnh độ rất thâm sâu, hàm chứa điểm cứu cánh của Thiền và Tịnh. Trong đó trì 

danh niệm Phật được vãng sanh, quán tưởng niệm Phật cũng được vãng sanh; cao hơn nữa thực hành 

thật tướng Niệm Phật chứng ngộ thật tướng ngay trong đời này và được vãng sanh tại phẩm vị cao. 

Thực tướng niệm Phật, hay còn gọi là chứng ngộ bản tâm, minh tâm kiến tánh, đâu khác gì cảnh giới 

chứng ngộ Thiền Tông. Tùy theo căn cơ mà phát huy năng lực niệm Phật có thành quả sai biệt. Quan 

điểm niệm Phật là niệm Tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Văn Thù Thuyết Bát Nhã, đều nhấn 

mạnh pháp Niệm Phật Tam Muội. Từ cơ sở đó, Thiền Tịnh song tu được hình thành, đó là một trong 

những thành quả của Phật giáo phát triển. 
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 Đại Chánh Tạng,“ Vạn Thiện Đồng Quy”, q thượng, tr. 963, dịch từ bản Hán. 
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Thiền Tịnh Song Tu là sự vận dụng giáo lý trong quá trình tu tập có căn cứ và phù hợp các 

kinh luận Đại thừa. Đó là từ kinh điển: “Văn Thù Thuyết Bát Nhã Kinh” với tư tưởng “Niệm Phật 

Tam Muội; từ “Kinh Quán vô lượng thọ” với tư tưởng từ quán Phật mà đạt tâm Phật: “Vì chư Phật 

Như Lai là thân pháp giới vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nên lúc các ngươi tâm 

tưởng Phật, tâm ấy tức là ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hình hảo, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là 

Phật.”
11

 Từ pháp quán tưởng Phật, niệm Phật mà chứng tâm Phật và tâm ấy là Phật. Đoạn kinh trên rất 

quan trọng cho pháp tọa thiền quán Phật, niệm Phật. Nhưng muốn chứng tâm Phật, hay chứng Thật 

tướng thì phải đắc niệm Phật tam muội. Ngoài ra, Tịnh Độ tông chủ trương chuyên niệm danh hiệu A 

Di Đà Phật hướng tới vãng sanh. Mục đích vãng sanh như là chọn cảnh giới thù thắng nhất trong mọi 

cảnh giới thuận lợi cho sự tu học giác ngộ trọn vẹn. Đó là trên căn bản tự lực và nương nhờ tha lực của 

Phật A Di Đà.  

1.3 Các vị tôn sư tiêu biểu cho xu hướng Thiền Tịnh song tu (Đại sư Trí Giả, Vĩnh Minh Diên 

Thọ, Trần Thái Tông…) 

Giáo nghĩa của Tịnh độ liên quan đến Thiền và giáo lý Thiền cũng liên quan đến Tịnh. Thiền 

hay Tịnh cũng đặt nền tảng trên Giới-Định-Tuệ. Thiền hay Tịnh cũng quy về tại tâm. Vì sao, nếu 

Thiền chứng ngộ tại tâm, Tịnh độ cũng có khả năng chứng ngộ thật tướng tại tâm. Nếu vãng sanh thì 

tâm này vãng sanh, nhưng tùy theo cấp độ mà có phẩm vị cao thấp. Cho nên trên phương diện Thiền 

Tịnh song tu từ tâm mà luận, từ nhu cầu tu học mà triển khai thì có khác nhau do từ cách nhìn của mỗi 

con người, chứ giáo lý Phật luôn quy về một quan niệm là giúp chúng sanh giải thoát khổ đau sanh tử. 

Thiên Thai Trí Di (538-579) còn có biệt danh là đại sư Trí Giả, có nhiều tác phẩm liên quan 

giáo lý Thiền và Tịnh. Cụ thể trong Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn, đã luận giải về năm tiêu chí 

của pháp niệm Phật Tam Muội: “Hành giả niệm Nam mô A Di Đà Phật, nguyện sanh cõi Cực lạc, còn 

gọi là pháp môn xưng danh hiệu Phật nguyện vãng sanh. Quán tưởng thân Phật, chuyên chú không tán 

loạn, thì sẽ thấy tướng Phật quang minh rực rỡ chiếu soi hành giả, lúc bấy giờ tất cả tội chướng đều 

được tiêu trừ, gọi là pháp môn quán tướng Phật diệt tội. Quán tướng Phật này là từ tâm khởi không 

ngoài cảnh khác, gọi là pháp môn quán các cảnh do tâm sanh. Quán tâm này, không có thực tướng 

mạo nắm bắt, gọi là pháp môn quán xa rời tâm và cảnh. Lúc bấy giờ, tâm hành giả hướng đến trạng 

thái thiền định sâu lắng, buông xả tất cả tâm thức và ý thức, nhập Niết bàn, nương vào năng lực mười 

phương chư Phật gia trì và hộ niệm hưng khởi trí tuệ.  Hành giả ở trong nhất niệm, tịnh Phật quốc độ 

và thành tựu chúng sanh. Công đức tu học bốn giai đoạn trước trăm ngàn vạn phần không bằng một 

phần giai đoạn Tánh khởi viên thông này. Vì sao như vậy, không còn luận ở công sức mà có diệu dụng 

cùng khắp, nghĩa là từ một thân mà biến thành vô lượng thân. Hành giả tùy duyên hành đạo, được Phật 

hộ niệm thấu rõ tận cùng nghĩa lý Phật pháp, thành tựu mười hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Bổn 

nguyện như vậy, thể nghiệm pháp vốn như vậy, tức gọi là pháp tánh khởi viên thông.
12

 Tóm lại năm 

phương pháp niệm Phật, chứng đắc chánh định trọn vẹn, tâm vào thiền định sâu lắng, buông xả tâm 

thức và ý thức, chứng nhập Niết Bàn. Niệm Phật có nhiều cấp độ chứng ngộ khác nhau, niệm Phật đưa 

tâm vào sự chứng đạt trạng thái thiền định rất cao. 

Đặc biệt các thiền sư đời Tống cũng tán dương tịnh độ, như đại sư Thiên Y Nghĩa Hoài, thiền 

sư Vĩnh Minh Diên Thọ (960-1279) đều chấp nhận quan niệm thiền tịnh song tu. Theo ngài Vĩnh Minh 

Diên Thọ thì Thiền-Tịnh là sự phát triển hài hòa và phổ biến. Nhưng trong thực tế phát triển của Phật 

Giáo thì vẫn có những người nhận thức khác nhau về ý nghĩa pháp môn, thậm chí có hiện tượng đứng 

về Thiền chỉ trích về Tịnh, đứng phía Tịnh chỉ trích về Thiền. Mục đích đem đến thái độ nhất quán của 

đạo Phật đối với mọi thành phần tu tập, Vĩnh Minh Diên Thọ chủ trương Thiền Tịnh Song Tu. Thứ 
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 Kinh Quán Vô Lượng Thọ, HT. Thích Trí Tịnh dịch. 
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 Trí Giả đại sư, “Ngũ  phương tiện niệm Phật Tam Muội Môn”, Việt dịch : Tỳ kheo Thích Đức Trí.  
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nhất khẳng định Thiền hay Tịnh đều là Pháp môn Phật dạy. Thứ hai là khẳng định hai pháp môn đều là 

phương thức tu tập đưa đến sự chứng ngộ và giải thoát. Thứ ba là luận bàn pháp môn Thiền Tịnh Song 

Tu thích ứng với số đông người tu học. Bản thân Vĩnh Minh Diên Thọ Là thiền sư phát tâm hoằng 

dương Tịnh Độ là thái độ chánh kiến từ Thiền nhìn sang pháp môn niệm Phật, một tầm nhìn sâu sắc từ 

lập trường kinh luận cho đến phương thức giáo hóa.  Chúng ta thấy quá rõ ràng trong lời khai thị sau:  

“Có Thiền không Tịnh độ  

Mười người, chín lạc lộ.  

Ấm cảnh khi hiện ra  

Chớp mắt đi theo nó.  

Không Thiền có Tịnh độ 

Muôn tu muôn thoát khổ 

Vãng sanh thấy Di Đà 

Lo gì chẳng khai ngộ?  

Có Thiền có Tịnh độ  

Như thêm sừng mãnh hổ.  

Hiện đời làm thầy người  

Về sau thành Phật, Tổ.  

Không Thiền không Tịnh độ  

Giường sắt, cột đồng lửa!  

Muôn kiếp lại ngàn đời  

Chẳng có nơi nương tựa.”
13

  

Theo thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, người tu thiền là bậc thượng căn,có ý chí mạnh mẽ, nếu 

hướng về Tịnh tức đầy đủ hai yếu tố tự lực và tha lực thì pháp tu mau thành tựu. Thiền tịnh không còn 

là sự phân biệt mà có tính bổ sung  trong lĩnh vực tu đạo giải thoát. 

Quan điểm Thiền Tịnh Song tu của Trần Thái Tông(1218-1277).Ông là một thiền sư lỗi lạc 

trong thờ đại nhà Trần, một giai đoạn Phật giáo ảnh hưởng tư tưởng Thiền sâu sắc trong lòng quần 

chúng và trên bình diện đạo đức, văn hóa xã hội. Bên cạnh niệm Phật Vãng sanh, pháp niệm Phật của 

Trần Thái Tông còn là sự thanh lọc tâm. Niệm Phật đưa đến trạng thái tự thanh tịnh tâm: “Thiện niệm 

phát khởi, ác niệm tiêu tan, duy còn thiện niệm”
14

. Đặc biệt, phương pháp bất nhị tướng niệm Phật là 

tương ưng với pháp trực chỉ Thiền. Tức là niệm rời xa năng sở, không có quan niệm về chủ thể và đối 

tượng. Quan điểm tâm tức là Phật, niệm Phật tức là niệm tâm: “Tâm tức là Phật, không muốn sự thêm 

vào. Ý niệm là bụi, không dung một điểm nào ở trong tâm ấy, ở đấy vốn trong sạch bụi nhơ, cho nên 

bao giờ cũng như thế không vang động gọi là Như như, tức là thể của Phật. Thực thể Phật thế nào thì 

thực thể ngã như thế, không có hai hình tướng. Hình tướng và hình tướng không có hai, yên lặng còn 

luôn mà không biết, thế là Phật sống”
15

.  
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Pháp môn Niệm Phật Thiền có bắt nguồn từ cơ sở chính yếu trong kinh điển. Quan điểm niệm 

Phật tam muội của đại sư Trí Giả vận dụng từ pháp “Nhất Hạnh Tam Muội trong Kinh Văn Thù Sư 

Lợi Thuyết Bát Nhã, trong Kinh Lăng Nghiêm và kinh Quán Vô Lượng Thọ mà triển khai năm 

phương tiện niệm Phật tam muội. Quan điểm dung hợp thiền tịnh là có cơ sở lý luận, về thời đại sau 

Vĩnh Minh Diên Thọ phát huy và vận dụng rõ nét hơn. Trần Thái Tông cũng không ngoại lệ trong vấn 

đề tiếp nhận các quan điểm đó, có thể từ kinh luận, có thể từ pháp tu đã hình thành từ các bậc tiền bối. 

 

2.  Những điểm tƣơng đồng, dị biệt và tính bổ trợ lẫn nhau giữa Thiền và Tịnh. 

2.1 Những tương đồng:  

Pháp môn Thiền tông hay Tịnh độ tông cũng thuộc giáo lý của Phật dạy. Trên căn bản sự tu tập 

điều quan trọng là hạnh giải tương ưng. Tức phải an trú trong đời sống với tiêu chí Giới - Định- Tuệ 

để khởi tu. Vì bản chất tu tập là thanh tịnh hóa nếp sống con người. Thiền sư Trần Thái Tông nhấn 

mạnh về giới như sau: “Kinh nói rằng: Giới như mặt đất bằng, mọi điều thiện từ đó sinh ra. Giới như 

thầy thuốc giỏi chữa được các bệnh. Giới như hạt minh châu, phá vỡ mọi tối tăm. Giới như thuyền bè, 

vượt qua bể khổ. Giới như chuỗi ngọc làm pháp thân trang nghiêm. Kẻ có tội cần sám hối. Nếu không 

sám hối, tội càng sâu thêm. Một lần bỏ mất thân mình thì muôn kiếp không thể tìm lại. Ngày nay tuy 

yên, mai sau khó giữ. Vậy nên giữ phép này, vượt mau qua đường sanh tử; thờ Phật làm thầy, trước 

hết tuân theo giới luật. Bậc cổ đức có nói: qua sông nên dùng mảng, đến bến hết cần thuyền. Như vậy 

người xưa coi giới là thuyền mảng. Ngày nay những người không dùng phương tiện đó qua sông mà 

tới được bờ bên kia là thì thật hiếm vậy”
16

 

Niệm Phật hay Thiền là phương tiện thâu nhiếp tâm, giúp tâm an định.Tỉnh giác chánh niệm, 

nhất tâm niệm Phật, từ tâm tán loạn an trú vào danh hiệu Phật, tức nhiếp tâm vào định. Từ theo hơi thở 

mà niệm, đếm từ một đến mười niệm Phật mà niệm, tâm chuyên chú một danh hiệu Phật mà niệm đến 

nhất tâm, có lúc hành giả thấy thân tâm rỗng rang, đạt đến thanh tịnh không còn năng sở. Thiền Tịnh 

gặp nhau một chỗ là có thể đạt giải thoát thông qua niệm Phật Tam muội, hay kiến tánh. 

Thiền hay Tịnh đều là phương pháp điều hòa thân tâm, đưa đến trạng thái an lành, giải thoát 

mọi ràng buộc trong đời sống. Một người phát tâm tu học tinh chuyên, chất liệu chánh niệm, thoát tục 

biểu hiện rõ trong đời sống, giúp con người tu bồi dưỡng nhiều phẩm hạnh tốt đẹp trong đời sống. Đó 

là tâm thiện thường sanh, tâm ác thường bị diệt, đời sống giàu lòng từ bi, tự tại và an lạc.  

Thiền tích cực là nhập thế vô ngại, không vướng mắc, Tịnh độ nhập thế làm tất cả các hạnh 

lành trong đời sống nhân sanh, xã hội là năng lực phước đức hồi hướng Tây Phương. Đó bản sắc Phật 

giáo đại thừa, cũng là vai trò của đạo Phật trong tinh thần Tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên. 

2.2 Những dị biệt 

Dựa trên thực tế, có vài nhận xét mang tính tương đối về vài điểm khác nhau của Thiền và 

Tịnh.  

Thiền tông tin vào tự lực, tu tập để chứng ngộ thực tướng thông qua kiến tánh. Nghĩa là cầu 

Phật tại tâm. Tịnh độ tin vào tha lực bổn nguyện Phật A Di Đà và mười phương chư Phật.  

Tịnh độ tông chú trọng niệm Phật nhất tâm bất loạn vãng sanh tịnh độ. Thiền tông áp dụng 

niệm Phật để biện tâm, kiến tánh, niệm Phật lịch sử, tức Phật Thích Ca hay niệm danh hiệu một vị 

Phật.  
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Tịnh độ tông chuyên niệm Phật A Di Đà và nguyện sanh cõi cực lạc. Thiền tông quan niệm 

chứng ngộ, nếu chưa chứng ngộ sanh vào các cõi lành. Tịnh độ quan niệm nếu chưa chứng ngộ có đầy 

đủ Tín, Nguyện, Hạnh thì cũng được dự phần đới nghiệp Vãng sanh.  

Tịnh độ tông chú trọng đọc tụng kinh điển đại thừa, làm nhiều phước lành, thâm nhập kinh 

tạng hồi hướng Tây Phương. Thiền tông chủ trương bất lập văn tự, chuyên về thực hành thiền tập, hay 

tham thoại đầu, nhân duyên thời tiết đầy đủ khai ngộ 

Tịnh độ mang tính tiệm tu, nhưng có thêm xu hướng cầu thành Phật sau khi vãng sanh. Tịnh độ 

chuyên dạy phát bồ đề tâm, xem Tây phương là cảnh giới phương tiện thù thắng để sớm thành Phật, 

trở lại Ta Bà cứu độ chúng sanh.  

Pháp tu Tịnh độ là dùng nhiều phương pháp niệm Phật, như trì danh, quán tưởng, quán tượng 

và thật tướng; trong khi Thiền tông chủ trương nhất pháp quán tâm chứng ngộ chân lý. 

2.3 Sự bổ sung cho nhau giữa Thiền và Tịnh 

Mục đích của Phật pháp là đem lại chánh kiến cho con người đi trên con đường bỏ khổ tìm đến 

sự an vui. Biết bao nhiêu vị tổ sư Thiền, hay tổ sư Tịnh độ đã hết mình vì lợi ích cho con người, cho 

nhân loại chúng sanh mà hoằng truyền chánh pháp. Tùy theo căn cơ trình độ, nhu cầu con người mà 

mở bày phương tiện pháp môn. Ngay thời Phật Thích Ca tại thế có nhiều tông phái như thời nay hay 

không? Đúng là không, nhưng quá trình Phật giáo phát triển, phân chia bộ phái, triển khai tông môn là 

mục đích vì nhu cầu tri thức học Phật và sự thích ứng tu tập của con người. Phật nói ra nhiều phương 

thức tu hành, nhiều cấp độ giáo lý. Có lẽ với trí tuệ siêu việt Ngài đã tiên liệu sẽ có nhiều điều luận 

bàn về sự vận dụng giáo lý trong chúng đệ tử sau khi Ngài nhập diệt. Phật đã từng dạy:  “Này các Tỳ 

khưu, cũng giống như những gì Ta đã biết rõ mà không giảng dạy cho quý vị thật là quá nhiều; còn 

những gì mà Ta đã giảng dạy thật là quá ít. Tại sao Ta không giảng dạy tất cả những điều ấy? Bởi vì 

có những điều không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho đời sống thanh cao, không đưa 

đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”
17

 

Chúng ta hiểu, hệ thống kinh điển Đại Thừa là do Phật dạy, đặt nền tảng trên Giới Định Tuệ, 

không ngoài nguyên lý Tam Pháp Ấn. Có thể, có người không chấp nhận quan điểm Tịnh Độ đại thừa 

tức là không tin lời Phật dạy? Lịch sử phát triển Phật giáo cho thấy, vai trò giáo lý ấy vẫn đem đến sức 

sống giải thoát và tri thức cho nhân loại. Nếu không chấp nhận thế giới quan Phật giáo đại thừa, không 

tin có Tây Phương cực lạc thì cũng như không tin có thế giới chúng ta đang hiện hữu, không tin có địa 

ngục hay các cõi trời! Tịnh độ là thế giới bổn nguyện Đức Phật, hoàn toàn phù hợp nguyên lý y báo 

chánh báo. Phát nguyện vãng sanh là từ bỏ thế giới thai sanh, noãn sanh, thấp sanh khổ đau để được 

hóa sanh trong hoa sen cõi Tịnh Độ, mau chứng quả vị Phật. 

 

3. Niệm Phật và hành Thiền trong đời sống xã hội hiện đại. 

3.1.Đặc điểm của đời sống và tính khả dụng Thiền Tịnh song tu 

Thiền hay Tịnh đều là pháp môn tu thực dụng đối với con người trong mọi thời đại. Nếu tu 

Thiền mà có sự hướng dẫn của các bậc thầy có tri thức và kinh nghiệm tâm linh thì rất mau thành tựu 

giải thoát. Nếu tu Tịnh mà y theo pháp niệm Phật, đầy đủ Tín, Nguyện và Hành thì được vãng sanh. 

Vấn đề ở đây tùy theo cơ duyên mà thực hành tu tập, phải hội đủ điều kiện để hạ thủ công phu mới là 

quan trọng. Nếu không, Thiền không đạt, Tịnh không thành, thì thật là phí một cuộc đời tu. Theo kinh 
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luận trình bày, nếu người tu Thiền thấy chưa lãnh hội mà chân thành phát nguyện vãng sanh cũng 

được thành tựu. Nếu người tu Tịnh niệm Phật đắc Tam muội cũng có khả năng chứng ngộ thật tướng. 

Nhưng có kinh nghiệm thực tiễn rằng, Thiền hay Tịnh trong quá trình tu tập thường là có tuân 

thủ nguyên tắc riêng, như một bài toán có hai phương pháp giải để tìm ra đáp số. Vấn đề không nên 

đứng trên lập trường lý luận của phương pháp này mà so sánh và không chấp nhận lý luận của phương 

pháp kia, mà nên xem đáp số sau cùng. Điều đó khi tu tập người ta chọn Tông là nghĩa đó. Tông tức 

tông chỉ, hướng đi, lập trình thì đương nhiên mang tính riêng biệt, nếu không tuân thủ nguyên tắc ấy 

thì các Tông không thể thành lập.  

Nay đặt vấn đề kết quả của sự tu tập, theo Nguyên Thủy Phật Giáo, Thiền phải trải qua thiền 

quán, chứng đắc tứ thiền, bát định, sau cùng đắc quả A La Hán, nếu chưa chứng đạt kết quả đó, sẽ tùy 

theo cấp độ tu chứng các cấp Thiền mà được sanh các cõi Thiên. Tu theo Thiền tông, nếu không 

chứng ngộ thật tướng thì cũng được sanh vào các cõi lành để tu tập cho đến chứng ngộ. Theo giáo lý 

Tịnh Độ, với tư tưởng đới nghiệp vãng sanh đưa đến niềm tin cho mọi người phát tâm tu niệm Phật. 

3.2.Thiền Tịnh song tu dưới cách nhìn của các bậc cao Tăng thời hiện đại. 

Trước khi đề cập đến quan niệm các bậc cao Tăng hiện đại về pháp môn Thiền Tịnh song tu, 

xin đưa ra qua niệm truyền thống của các bậc cao tăng cận đại để xác minh rõ vấn đề. Thiền Sư Duy 

Tắc trả lời Hành Giả Tịnh Độ như sau: “Hòa thượng Vĩnh Minh phơi bày tâm can, chủ trương Tịnh 

độ, mong họ tự cứu bản thân mình. Ngài chuyên tâm hành trì, giáo hóa kẻ khác, nên lúc lâm chung 

biết trước giờ mất, lại có muôn ngàn điềm lành ứng hiện, toàn thân thành xá-lợi. Đâu chỉ có ngài Vĩnh 

Minh, mà những Thiền sư như : Tử Tâm Ngộ Tân, Chơn Hiết Thanh Liễu, Thiên Y Nghĩa Hoài, Viên 

Chiếu Tông Bản, Từ Thọ Hoài Thâm, Nam Nhạc Tuệ Tư, Tịnh Từ Đại Thông, Thiên Thai Hoài Ngọc, 

Lương Đạo Trân, Đường Đạo Xước, Tỳ Lăng Pháp Chân, Cô Tô Thủ Nột, Bắc Giản Giản, Thiên Mục 

Lễ … đều là bậc tông tượng trong Thiền môn, mật tu hiển hóa, xiển dương yếu chỉ Tịnh độ, không hẹn 

mà gặp, nào đâu chỉ có ngần ấy vị.”18 

Hầu hết các thiền sư nhập thế giáo hóa chúng sanh thường quan niệm rằng Tịnh độ là pháp 

môn rất thực tiễn đối với mọi người trong xã hội. Quan điểm Thiền Tịnh song tu khẳng định mục đích 

tối hậu sự tu tập trong Phật giáo chỉ là một, đó là con đường thoát khỏi khổ đau sanh tử. Từ y cứ theo 

Kinh luận, các Bồ tát luận sư như Thế Thân, Vô Trước, Mã Minh, Long Thọ cho đến mười ba vị Tổ sư 

đều tán dương và truyền bá giáo lý Tịnh Độ. Tuy rằng các Ngài đã liễu đạt Thiền Pháp nhưng xem 

giáo Lý Thiền Tịnh là phương thức truyền đạo mang tính phổ cập và nhất quán. Đặc biệt trong thiền 

môn quy củ của Phật Giáo Việt Nam và Trung Hoa trước đây Thiền Tịnh mang tính hài hòa. Cụ thể là 

lấy việc thực tập Niệm Phật Tam Muội làm cầu nối hai pháp Thiền Tịnh song tu, trải nghiệm quá trình 

tu tập để đạt đến sự chứng ngộ. Cho đến thời cận đại, Hư Vân Thiền sư cũng khai thị đặc điểm của 

Thiền Giáo và khuyến tu Tịnh độ. Hòa Thượng Tuyên Hóa, giảng giải giáo lý Thiền Tông Đại Thừa 

nhưng vẫn nỗ lực hoằng dương Tịnh độ. Những nỗ lực của ngài thiết lập chế độ thiền môn theo truyền 

thống tổ sư. Pháp sư Thánh Nghiêm một cao tăng hiện đại trước mọi quan niệm về Thiền Tịnh song tu 

đã trực tiếp phân tích và khẳng định đây là do sự vận dụng khéo léo các đời tổ sư mà tạo thành phương 

pháp tu tập phù hợp với tinh thần Phật giáo Đại Thừa. Vì ngài quan niệm dù các pháp môn nào cũng 

quy về Tịnh Độ, như quan niệm gồm: Duy tâm Tịnh Độ, Thiên Quốc Tịnh Độ, Tây Phương Tịnh Độ, 

Nhân Gian Tịnh Độ.   

Đại sư Tinh Vân vị danh tăng đương đại chủ trương tu hành với lý tưởng Nhân Gian Phật 

Giáo, ông xem Thiền là cũng nhân tâm mà tu, thiền đi vào trong mọi lĩnh vực đời sống sinh hoạt, nghệ 

thuật, điều phục nhân tâm, hướng đến chứng ngộ. Đại sư quan niệm Thiền Tịnh song tu không có gì 
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chướng ngại, đều phù hợp với thực tiễn tu học của Phật giáo, phù hợp với tư tưởng “Nhân gian Phật 

Giáo”. Đại sư hoàn toàn phê bình quan niệm người tu Tịnh Độ chủ trương yếm thế, lánh xa hiện thực, 

hay chủ trương tu tập mang tính cực đoan. Điều đó phù hợp quan niệm Kinh luận, trong kinh A Di Đà 

dạy: “Không thể có ít thiện căn phước đức mà được sanh Tây phương Cực Lạc”. Hay trong kinh Quán 

Vô Lượng Thọ dạy tu các phước lành để sanh Tịnh Độ như: Hiếu thuận cha mẹ, với sư trưởng; Phát 

Bồ đề tâm, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến hóa người tu hành v.v… 

Điều chúng ta cần lưu ý, Tịnh hay Thiền cũng đều hướng đến nhân tâm mà thiết lập phương 

tiện tu tập. Sau cùng sự lợi mình, lợi người, giải thoát sanh tử. Thiền tịnh vốn không hai, phù hợp với 

mục đích giác ngộ giải thoát, là tương ưng với đạo lý trung đạo Phật giáo. Niệm Phật xem như là 

phương pháp, Tịnh độ là cảnh giới cứu cánh sự tu học của Thiền và Tịnh. Phạm trù Tịnh Độ được hiểu 

đầy đủ theo kinh luận rất rộng rãi, bao trùm nhiều phương diện của kết quả sự tu tập. Vì lý do đó, 

Thiền Tịnh song tu là quan niệm tu tập thực tiễn, phát huy tính nhất quán của giáo lý Phật Giáo, dung 

hòa tư tưởng của mọi người tu theo Phật Giáo. 

 

4. Kết luận: Thiền Tịnh song tu rất phù hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời 

hiện đại. 

 

Từ ý nghĩa niệm Phật và tham Thiền đưa đến hợp nhất Thiền Tịnh song tu. Hầu như các tổ sư 

thiết lập tông chỉ hành trì đều có phương pháp riêng, ví dụ trong một tông môn không thể hôm nay dạy 

niệm Phật, mai dạy tham thiền hay khán thoại đầu. Vì thực hành như thế khó đắc thiền định hay nhất 

tâm, như một thân mà đi hai thuyền qua sông rất khó. Nhưng từ đời Tống trở về sau quan niệm Thiền 

Tịnh song tu được kết hợp qua ý nghĩa niệm Phật căn bản có ba điểm chính: Một là ngồi thiền mà 

chuyên niệm Phật, giúp tâm an định. Hai là dùng câu niệm Phật để khán thoại đầu. Ba là dung hợp 

Thiền Tịnh, tức là tu thiền mà nguyện sanh cõi Tịnh Độ, ở đây nhấn mạnh mục đích hồi quy Tịnh Độ. 

Cho nên Thiền Tịnh song tu là đứng về Tâm mà luận, đứng về mục đích sự tu hành giải thoát sanh tử 

mà luận. Đứng về thái độ của người học Phật luôn lấy lời dạy của Phật mà suy luận, niệm Phật Thiền 

là phương pháp phổ biến được Phật dạy trong Kinh Nguyên Thủy, kinh tạng Nikaya, kinh A Hàm. 

Đặc biệt  trong kinh Đại thừa Đức Phật dạy pháp niệm Phật  rất có hệ thống, cụ thể nhất là kinh A Di 

Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và các kinh 

luận Đại Thừa nói chung. Do vậy, trong thời đại ngày nay, Thiền Tịnh là hai pháp môn khá phổ biến 

trong các quốc gia Phật Giáo đại thừa mang tinh thần nhập thế. Thiền Tịnh song tu không có gì tương 

phản, ngược lại giúp cho vấn đề thực tiễn hóa của tinh thần giải thoát của đạo Phật đối với mọi căn cơ. 
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MƢỜI ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN 

Giáo thọ: THÍCH NGUYÊN THÔNG 

 

I. Chánh Văn:  

Một là lễ kính chư Phật 

Hai là xưng tán Như Lai 

Ba là quảng tu cúng dường 

Bốn là sám hối nghiệp chướng 

Năm là tuỳ hỷ công đức 

Sáu là thỉnh chuyển pháp luân 

Bảy là thỉnh Phật trụ thế 

Tám là thường tùy Phật học 

Chín là hằng thuận chúng sanh 

Mười là phổ giai hồi hướng 

II. Duyên khởi:  

- Mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, Phật thuyết ngay 

sau khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề  

 -Theo kinh Pháp Hoa Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương 

Như Lai, phiá Đông cỏi Ta Bà. 

III. Hình Tƣợng Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra): 

- Ngài Phổ Hiền mà chúng ta thường thấy tôn thờ trong các Tự Viện là hình ảnh vị Bồ Tát 

ngồi trên con voi trắng sáu ngà là ý nghĩa biểu trưng cho lục độ, đại hạnh nguyện của Bồ 

Tát. Tay Ngài cầm Ngọc Như Ý hoặc hoa sen cũng có khi là trang sách nghi thần chú. 

- “Hạnh, Nguyện” là hai yếu tố vô cùng quan trọng đối với người tu tập, là nền tảng để 

thành tựu đạo nghiệp 

III. Diễn Giải mƣời nguyện: 

1. Lễ kính chƣ Phật 

a. Tại sao phải lễ Phật 

- Tri ân đức Phật 

- Tu hạnh cung kính 

- Diệt trừ ngã mạn 
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b. Cách thức lễ Phật 

- Cầu danh lễ 

- Ngã mạn lễ 

- Thân tâm cung kính lễ 

- Chánh quán lễ 

- Tự tánh thanh tịnh lễ 

- Biến nhập pháp giới lễ 

- Thật tướng bình đẳng lễ 

 

2. Xƣng tán Nhƣ Lai 

- Ca ngợi và tán thán Tam Bảo  

- Nuôi dưỡng công đức lành  

- Phát khởi tâm thương yêu và kính trọng 

- Nhận diện được tự tánh thanh tịnh trong mỗi chúng sanh 

3. Quảng tu cúng dƣờng 

- Quảng: rộng lớn, không giới hạn, không đối tượng, không điều kiện, không thể cân đong 

đo đếm, phát khởi từ tâm thanh tịnh 

- Cúng dường: nguyên ngữ là cung dưỡng, xuất phát từ tâm thành kính mà hiến dâng. Cúng 

dường khác với bố thí. Nếu bố thí là sự ban phát rất dễ sinh chấp ngã, thì cúng dường là do 

tâm thành kính tu tạo phước điền, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ và thành tựu quả vị Phật.  

4. Sám hối nghiệp chƣớng 

a. Ý nghĩa Sám Hối 

- Sám hối được ghép từ “samma” và “hối quá”, nghĩa là; Sám: ăn năn lỗi trước và Hối: 

nguyện chừa bỏ lỗi sau.  

- Nghiệp là hành động có ý thức, là những thói quen được lập đi lập lại nhiều lần và tạo 

thành tính cách của mỗi con người.  

- Sám hối là làm mới lại thân tâm bằng tuệ giác và dũng khí. Chúng ta nguyện chừa bỏ 

những thói hư tật xấu và thực hành thiện pháp không cầu khẩn van xin thần linh hoặc đấng 

tối tôn nào.  

b. Cách thức sám hối: 

- Giải bày sám hối  

- Lễ Phật sám hối 

- Phát nguyện sám hối  

- Chánh niệm sám hối  

5. Tùy hỷ công đức  

- Là dẹp bỏ tâm ích kỷ, lòng tự ái ganh tỵ  

- Tuỳ hỷ là hạnh khó làm. Với người có tâm buông xả thì mới có thể thực hành hạnh tùy hỷ.  

- Tuỳ hỷ là một nghệ thuật sống có hạnh phúc tạo nên chất liệu yêu thương.  

- Tuỳ hỷ giúp ta thành tựu công đức lành  
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6. Thỉnh chuyển pháp luân 

- Sự tích chư thiên cung thỉnh đức Phật chuyển pháp luân ngay sau khi Phật thành đạo.  

- Tự thân tu tập, giữ gìn chánh pháp và phổ biến chánh pháp.  

- Trợ duyên hoặc kiến lập đạo tràng để cho chánh pháp được tuyên lưu chuyển vận khắp 

muôn nơi, kiến hưng phật pháp.  

7. Thỉnh Phật trụ thế 

- Sự tích về ngài A Nan đã bị ngài Ca Diếp vấn nạn vì không thỉnh Phật trụ thế 

- Một vị thánh đệ tử khi chứng đắc được tứ thần túc sẽ làm chủ thọ mạng. 

- Nuôi dưỡng Phật tâm 

- Yểm trợ chánh pháp cửu trụ Ta Bà  

8. Thƣờng tuỳ Phật học 

- Sự khác biệt giữa học Phật và Phật học 

- Sự học Phật đối với người tu là rất quan trọng và không có giới hạn.  

- Nuôi dưỡng thân tâm cho mình và người. 

- Bên ngoài học tập giáo lý, bên trong tu tập chuyển hóa.  

- Thường tùy Phật học có 2 mặt: Một là học Phật, hai là nuôi dưỡng Phật học.  

9. Hằng thuận chúng sanh 

- Hằng thuận: đây là tinh thần tùy duyên của đạo Phật (tuỳ duyên bất biến, bất biến tùy 

duyên) 

- Tùy duyên đánh mất mình 

- Tùy duyên không đánh mất mình 

- Chúng sanh: là cộng chúng nhi duyên sanh. Như vậy, hằng thuận chúng sanh là tùy duyên 

hóa độ cho chúng sanh từ tướng đến tâm, cả chúng sanh bên ngoài và chúng sanh nội tâm, 

trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch.  

10. Phổ giai hồi hƣớng 

- Phổ giai là cùng khắp mọi chốn, mọi nơi, mọi thời, mọi xứ, mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh.  

- Hồi hướng : với tâm thành kính nguyện đem công đức lành gửi đến cho tất cả vạn loài vạn 

vật. 

- Phát khởi từ lòng thương kính mà hồi hướng 

- Nguyện xả ly sự chấp thủ, ích kỷ cá nhân 

- Hướng tâm về quả vị Bồ Đề trang nghiêm Tịnh Độ.  

IV. Kết luận:  

- Mười đại nguyện của Đức Phổ Hiền là pháp môn hành trì vô cùng quan trọng cho tất cả 

những người con Phật.  

- Mười hạnh nguyện luôn liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên người thực hành một hạnh 

nguyện  thì có khả năng thành tựu những hạnh kia và ngược lại. 

- Khi hành trì, chúng ta phải đặt hết tâm lực chuyên trì nghiêm mật bằng chính nguyện lực 

của mình.  
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LỤC ĐỘ (*) 

Giáo thọ: THÍCH TÂM THIỆN 

 

(*)
 Tài liệu này được Ban Tài Liệu rút ngắn từ trong bộ sách:  

“Phật Học Phổ Thông” của HT Thích Thiện Hoa  

 

1. Bố Thí Ba La Mật   

I. Ðịnh Nghĩa   

Bố thí là cùng khắp: thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi 

vật, mọi nơi. Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita. Người Trung hoa dịch nghĩa là "Bỉ 

ngạn đáo", nói theo tiếng Việt là "đến bờ bên kia".   

II. Thành Phần Của Bố Thí Ba La Mật    

Bố thí Ba la mật gồm các loại sau đây: Tài thí, Vô úy thí.  

1. Tài thí: Nội tài và Ngoại tài 

2. Pháp thí. Ðem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời dạy quí báu của đức Phật để 

chỉ bày, khuyên bảo người khác 

3. Vô úy thí. Vô úy nghĩa là không sợ.  

III. Phải Bố Thí Nhƣ Thế Nào? 

1. Bố thí chấp tướng. Nghĩa là bố thí với một dụng tâm không trong sạch.  

2. Bố thí không chấp tướng. Nghĩa là bố thí với một dụng ý trong sạch.   

IV. Công Ðức Bố Thí Ba La Mật    

Pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế gian và xuất thế gian. Trong lục độ vạn hạnh, 

pháp bố thí đứng đầu, vì nó tương đối dễ làm hơn tất cả các pháp, mà công đức lại lợi lạc được cả 

đôi bên người nhận và kẻ cho. 

  

2. Trì Giới Ba La Mật   

I. Ðịnh Nghĩa   

"Trì" là giữ giới chặt chẽ; "Giới" là những điều răn dạy, ngăn cấm, những qui luật mà đức Phật đã 

chế ra để hướng dẫn các Ðệ tử của Ngài đi vào con đường chánh, và tránh cho họ những hầm sâu 

hố hiểm mà họ có thể rơi vào, trên con đường đi đến quả vị Phật.   

II. Thành Phần Của Giới Luật    
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Chúng ta có thể phân chia giới luật của Phật ra làm ba phần và hai cấp bậc: Giới tại gia cho hàng 

Tiểu Thừa. Giới xuất gia. Giới Ðạo và Tục thông hành (Bồ Tát giới) cho hàng Ðại Thừa.   

1. Giới tại gia. Giới tại gia là những giới dành cho những người chưa xuất gia trong hàng Tiểu 

Thừa, tức là những cận sự nam và cận sự nữ (cư sĩ tại gia). Những người này có thể thọ trì từ một 

đến năm giới (Ngũ Giới) hay tám trai giới (bát quan trai).   

2. Giới xuất gia. Xuất gia gồm có năm chúng: Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na ni, Tỳ kheo và Tỳ 

kheo ni. Các chũng này tùy theo sự tu hành thấp hay cao, nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít: Sa 

di và Sa di ni phải giữ 10 giới. Thức xoa ma na ni phải giữ 6 điều giới và tập 296 hạnh giới. Tỳ 

kheo phải giữ 250 giới. Tỳ kheo ni phải giữ 348 giới.   

3. Giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành chính là giới Bồ Tát. Bồ Tát giới gồm có:  

Nhiếp luật nghi giới; Nhiếp thiện pháp giới; Nhiêu ích hữu tình giới.  

III. Phải Trì Giới Nhƣ Thế Nào ? 

1. Trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên 

trong thì rất nhiễm ô.  

2. Trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là làm theo đúng vẹn toàn các điều răn 

cấm mà đức Phật đã chỉ dạy, không vì danh lợi, không vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép 

buộc mà làm.   

IV. Công Ðức Trì Giới Ba La Mật    

Trì giới Ba la mật có một hiệu lực rất lớn lao cho việc tu hành của người Phật tử. Phật tử thọ trì 

giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì lúc hiện tiền tâm được thơ thới an vui, không có gì phải ân 

hận. Ðối với làng nước, hành giả được niềm nở kính nhường, nhất là đối với các tín đồ, lúc nào 

cũng được hoan hỷ, quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành giat chắc chắn được chứng quả Bồ đề, 

thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.   

 

3. Tinh Tấn Ba La Mật  

I. Ðịnh Nghĩa   

"Tinh" là tinh chuyên một việc không có xen tạp. "Tấn" là tiến tới mãi mãi không dừng, không 

gián đoạn hay thối lui.   

II. Thành Phần Của Tinh Tấn Ba La Mật   

a) Tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh.  

b) Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh.  

c) Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh.  

d) Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng.  

III. Phải Tinh Tấn Nhƣ Thế Nào?   

Tinh tấn, cũng như bố thí và trì giới, đều có hai phương diện:   

a) Tinh tấn có chấp tướng. Có người trước mặt mọi người, thì rất tinh tấn, lăng xăng làm việc này 

việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng khen, nhưng khi không ai nhòm ngó, thì lại rất 

giãi đãi.  
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b) Tinh tấn không chấp tướng. Tinh tấn không chấp tướng tức là tinh tấn một cách chân thành, 

không vì dục vọng mà chính vì mình nhiều tội lỗi, nên quyết tâm sửa chữa, thấy mình cần giải 

thoát ra khỏi luân hồi, nên phải gấp rút chuyên cần tu luyện.  

IV. Công Ðức Của Tinh Tấn Ba La Mật    

Trong tất cả sự nghiệp, vĩ đại ở đời, hay kết quả vẻ vang trong đạo, cái bí quyết duy nhất để thành 

công là pháp tinh tấn. Tinh tấn như là chất dầu xăng làm cho chiếc xe hơi chạy. Ðộng cơ dù tốt, 

người lái dù giỏi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần, mà không dầu xăng thì chiếc xe 

vẫn ở nguyên một chỗ.   

Cho nên câu nói cuối cùng của đức Phật Thích Ca với các Ðệ tử trước khi nhập diệt là: "Hỡi các 

người, hãy tinh tấn lên để giải thoát". Người thọ trì Tam quy, tinh tấn giữ năm giới và làm các 

điều phước thiện, thì sẽ được sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ song toàn. Người tinh tấn tu Thập 

thiện và tu Tứ thiền, Bát định, thì sẽ sanh về cõi Trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người 

thấy các khổ cảnh sanh lòng nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt trừ các phiền não, tinh tấn tu ba 

mươi bảy phẩm trợ đạo, kết quả sẽ chứng được bốn quả Thanh văn. Người quán thấy mười hai 

nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp sanh tử luân hồi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ mười 

hai nhân duyên, sẽ thành quả Duyên giác. Các vị Bồ Tát, xứng theo tự tánh vô tham của mình, 

tinh tấn tu pháp bố thí ba la mật; xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu pháp nhẫn nhục ba la mật; 

xứng theo tự tánh vô si, tinh tấn tu pháp trì giới ba la mật; xứng theo tự tánh tịch tịnh, tinh tấn tu 

pháp tu pháp thiền định ba la mật... 

 

4. Nhẫn Nhục Ba La mật  

I. Ðịnh Nghĩa   

"Nhẫn" là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. "Nhục" là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, 

làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn nhục Ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ cùng tột 

không còn ai có thể nhẫn nhụ hơn thế nữa.   

II. Thành Phần Của Nhẫn Nhục Ba La mật   

1. Thân nhẫn.  

2. Khấu nhẫn.  

3. Ý nhẫn.  

III. Phải Nhẫn Nhục Nhƣ Thế Nào?  

1. Nhẫn nhục có chấp tướng   

2. Nhẫn nhục không chấp tướng  

 

5. Thiền Ðịnh Ba La Mật  

I. Ðịnh Nghĩa   

Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là Thiền na, xưa dịch là tư duy, nay các học giả 

dịch là Tĩnh lự.  

Ðịnh phiên âm theo tiếng Phạn là Tam muội (Samadhi), có nghĩa là tập trung tâm lý vào một đối 

tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ Thiền và Ðịnh lại, ta có một định nghĩa 



Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 |  55 

 

chung: Tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất không cho tan loạn, để tâm thể được vắng 

lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, hầu quan sat và suy nghiệm chân lý.   

II. Các Loại Thiền định   

1. Thế gian thiền. Thiền này có hai loại: Căn bản vị thiền và Căn bản tịnh thiền. Căn bản vị thiền 

gồm có mười hai phẩm, phân làm ba: Tứ thiền, Tứ vô lượng và Tứ không.   

2. Xuất thế gian thiền. Pháp thiền này là của bậc xuất thế. Có bốn thứ Thiền quán: Cửu tướng 

quán, Bát bối xả quán, Bát thắng xứ quán và Thập nhất thiết xứ quán.   

3. Xuất thế gian thượng thượng thiền. Ðây là pháp Thiền cao tột của các bậc đại nhân. Kinh Ðịa 

trì có giải về chín môn đại thiền này như sau:  Một là "Tự tánh thiền", nghĩa là quán sát thật 

tướng của tự tâm, không cần lấy đối tượng ngoại cảnh. Hai là "Nhất thiết thiền", có công năng tự 

hành và hóa tha. Ba là "Nan thiền", môn Thiền gian nan, thâm diệu, khó tu. Bốn là "Nhất thiết 

môn thiền", có nghĩa là tất cả các pháp Thiền định đều do môn (cửa) này mà phát xuất. Năm là 

"Thiện nhân thiền", môn Thiền của những chúng sanh có đại thiện căn cùng tu. Sáu là "Nhất thiết 

hạnh thiền", bao nhiếp tất cả hạnh pháp của Ðại Thừa. Bảy là "Trừ não thiền", có năng lực trừ 

diệt phiền não, khổ đau cho chúng sinh. Tám là "Thử thế tha thế lạc thiền", có năng lực làm cho 

chúng sinh an lạc trong hiện tại và tương lai. Chín là "Thanh tịnh tịnh thiền", có năng lực đoạn 

trừ hoàn toàn các hoặc nghiệp, và chứng được Tịnh báo đại Bố đề. Ðến môn Thiền này, tâm ý 

hoàn toàn thanh tịnh và lại cũng không còn thấy cái tướng thanh tịnh ấy nữa, nên gọi là Tịnh báo.   

III. Công Năng Của Thiền định   

Theo Bồ Tát hạnh, có thể tu tập Thiền định và đạt đến mười kết quả tốt đẹp sau đây:   

Một là được an trụ trong pháp thức uy nghi. Tu Thiền định phải theo pháp thức mà hành trì, như 

vậy trải qua một thời gian kha lâu, thì ngũ căn được tịch tịnh, chánh định phát khởi, không cần có 

sự cố gắng mà vẫn được an trụ trong pháp thức oai nghi.   

Hai là được thực hành cảnh giới từ bi. Khi tu Thiền định, thì giữ được tâm từ bi, thương yêu 

chúng sinh, muốn cho tất cả được an ổn.   

Ba là không còn phiền não. Nhưò năng lực Thiền định mà các phiền não tham, sân, si, không còn 

phát sinh nữa.   

Bốn là gìn giữ được các giác quan. Không cho sắc, thanh, hương, vị, xúc lay động.   

Năm là vui vẻ lạc thú. Xem Thiền định là một món ăn ngon lành hơn tất cả các món ănm khác 

trong thế gian.   

Sáu là xa lìa được ái dục. Một khi tâm niệm đã lắng yên, ái dục không còn phát sinh và làm nhiễm 

trước được nữa.   

Bảy là chứng được chân không ,những không bao giờ bị rơi vào chỗ chấp đoạn diệt hư vô.   

Tám là cởi mở được tất cả những dây trói buộc sự giải thoát.   

Chín là khai phát được trí huệ vô lượng và an trú trong cảnh giới của chư Phật.   

Mười là đạt đến sự giải thoát thành thục, đến chỗ mà tất cả hoặc nghiệp không còn nhiễu lại được 

nữa.   
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6. Trí Huệ Ba La Mật  

I. Ðịnh Nghĩa   

Trí huệ là gì? "Trí" phiên âm chữ phạn là Phã na; "Huệ" phiên âm chữ Phạn là Bát nhã. "Trí" có 

nghĩa là quyết đoán; "Huệ" có nghĩa là giản trạch, Tự điển Phật học Trung Hoa định nghĩa như 

sau: "Trí là biết Tục đế và Huệ là thông hiểu Chân đế".    

II. Các Loại Trí Huệ   

Theo triết học Phật Giáo, khả năng nhận thức có hai loại: Hiện lượng và tỷ lượng.   

1. Hiện lượng: Là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian suy luận. Hiện lượng lại chia 

làm hai: Chân hiện lượng, là nhận thức trực tiếp mà đúng. Tợ hiện lượng, Là nhận thức trực tiếp 

mà sai    

2. Tỷ lượng: Là sự nhận biết qua trung gian suy luận. Tỷ lượng cũng có hai thứ:  Chân tỷ lượng, 

là lốihiểu biết bằng suy luận đúng đắn. Tợ tỷ lượng, là lối hiểu biết mà suy luận mà sai lầm.   

Ðứng về phương diện tính chất, Ðạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại lớn là " Căn bản trí" và " 

Hậu đắc trí".   

1. Căn bản trí: Căn bản trí, là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn, nhưng vì bị 

phiền não che lấp, nên chưa phát chiếu ra được. 

2. Hậu đắc trí: Hậu đắc trí, là trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định v.v... 

Theo Duy thức học, sau khi đạt đến địa vị Giác ngộ, nghĩa là có được "Hậu đắc trí", thì tám thức 

chuyển thành bốn trí:   

Thức thứ tám, A lại da có tác dụng là chấp trí sanh mạng và chủng tử, được đạt đến địa vị vô lậu 

và biến thành "Ðại viên cảnh trí" (trí sáng như bức gương lớn và tròn đầy, tượng trưng cho biển 

cả chơn như).   

Thức thứ bảy, Mạt na có tác dụng là chấp ngã, biến thành "bình đẳng tánh trí" (trí có năg lực nhận 

thức cách bình đẳng, vô ngã của vạn pháp).   

Thức thứ sáu, Ý thức có tác dụng là phân biệt, biến thành "Diệu quan sát trí" (trí có năng lực quan 

sát thâm diệu).   

Năm thứ cuối (nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức) biến thành "Thành sở tác trí" (trí 

có năng lực nhận thức cùng khắp và thần diệu)   

III. Làm Thế Nào Ðể Có đƣợc trí Huệ?   

Văn, Tư, Tu: Văn, Tư, Tu là ba pháp tu để có được trí huệ:   

Văn huệ: là huệ do tia nghe âm thanh, mắt thấy âm tự của Phật, hay qua các kinh điển mà hiểu 

được nghĩa lý.   

Tư huệ: là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi, rõ được nghĩa lý, hiểu được sự thật.   

Tu huệ: là huệ do tu hành thẻ nghiệm và thể nhập chân lý, mà gíac ngộ, chứng được sự thật.   

IV. Công Năng Của Trí Huệ   

1. Dứt trừ phiền não 

2. Chiếu sáng sự vật  

3. Thể nhập chân lý 
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Tổng Kết Về Lục Ba La Mật 

 

Ðạo Phật là đạo từ bi, mà cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về phước, giác ngộ thuộc về huệ. 

Phước và Huệ là hai cánh làm cho con chim đại bàng là hành giả làm bay thẳng đến bờ giải thoát. Do 

đó, trong kinh thường nói: "Phước, Huệ song tu mới thành ngôi Chánh giác". Trong sáu pháp Ba la 

mật, bố thí và nhẫn nhục thuộc về tu phước; thiền định và trí huệ thuộc về tu huệ; còn trì giới và tinh 

tấn là hai chất liệu có công dụng kiểm soát và đốc thúc cho việc tu phước và huệ được thành tự hoàn 

toàn.   

Nếu chúng ta đem so sánh một cách mộc mạc và đơn giản sáu pháp Ba la mật với chiếc thuyền 

Bát nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, thì: Từ bi là thức ăn, nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn là 

cánh buồm và chèo, trì giới là bánh lái, thiền định là la bàn và trí huệ là đèn đuốc. Sáu thứ ấy đều cần 

thiết cho người thủy thủ sẽ gặp khó khăn trong công cuộc hành trình vạn dặm của mình.   

Ðứng về một khía cạnh khác để nhận xét giá trị của lục độ, chúng ta sẽ thấy như thế này: Bố thí 

và nhẫn nhục thuộc về bi, thiền định và trí huệ thuộc về Trí, còn trì giới và tinh tấn thuộc về Dũng. 

Một Phật tử hoàn toàn phải có đủ ba phương tiện Bi, Trí, Dũng mới mong đi đến bờ giác ngộ một cách 

thông suốt và nhanh chóng.   

Vậy trông quí vị Phật tử tại gia cũng như xuất gia, trong khi học và hành sáu pháp Ba la mật, 

đừng nên xem thường một pháp nào. Có như thế mới đủ phương tiện nà năng lực để tự đọ và độ tha, 

đến nơi cùng tột và đúng với ý nghĩa Ba la mật. 
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KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO 

Giáo thọ: HT THÍCH NGUYÊN HẠNH 

 

Phần Chánh Văn: Bản dịch của HT. Thích Trí Quang 

 

 

I. Quan điểm của Đạo Phật về Đời sống: 

1. Đời sống Là Nghiệp 

2. Cội nguồn của Đời sống (hay Nghiệp) là Tâm: "Nhất thiết duy Tâm tạo". 

3. Một định nghĩa về Tâm: Tâm là Tập khởi. 

4. Từ quan điểm đó mà Đạo Phật: 

a) Từ chối một Đấng Chúa Tể tạo ra tất cả và quyết định tất cả. 

b) Đặt con người (và chúng sanh) làm chủ đời sống và trách nhiệm về mọi hành vi 

tạo tác của mình. 

 

II. Con đƣờng của mƣời thiện nghiệp: 

1. Khảo sát về mười thiện nghiệp 

 - Ba thiện nghiệp của thân 

 - Bốn thiện nghiệp của miệng 

 - Ba thiện nghiệp của ý 

2. Kết quả tốt lành do việc thực hiện mười thiện nghiệp. 

 

III. Mƣời thiện nghiệp là căn bản của sự tu tập các thiện pháp. 

1. Mười thiện nghiệp và sự thực hành lục độ của Bồ tát hạnh 

2. Mười thiện nghiệp và sự tu tập bốn Vô lượng tâm. 

3. Mười thiện nghiệp và sự thực hiện bốn Nhiếp pháp. 

4. Mười thiện nghiệp và sự tu tập ba mươi bảy Phẩm trợ đạo 

 

IV. Mƣời Thiện Nghiệp nhƣ đại địa làm nên tất cả quả vị. 
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KINH MƢỜI THIỆN NGHIỆP 

Hòa Thƣợng Thích Trí Quang dịch 

 

 

 

Tôi nghe như vầy. 

 

Một thời Đức Thế Tôn ở tại cung điện của chú tể Đại dương, cùng với chúng đại tỳ kheo tám ngàn vị 

và chúng đại bồ tát ba mươi hai ngàn vị. 

 

Lúc ấy Đức Thế Tôn nói với chúa tể Đại dương, rằng hết thảy chúng sinh do tâm tư tưởng khác nhau 

nên tạo nghiệp khác nhau, vì vậy mà có sự luân chuyển trong mọi nẻo đường. 

 

Chúa tể Đại dương, ông thấy chăng bao nhiêu thân hình màu sắc và chủng loại khác nhau trong đại hội 

và trong biển cả này?  Mọi sự khác nhau như vậy toàn do tâm tạo ra thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp 

hoặc lành hoặc dữ mà thành ra. 

 

Nhưng tâm thì không có hình sắc để có thể nhận thấy.  Nó chỉ do các pháp không thật tập hợp lại mà 

phát khởi ra, hoàn toàn không có chủ thể: không phải bản ngã và sở hữu của bản ngã.  Dẫu rằng tùy 

nghiệp mà biểu hiện khác nhau, nhưng thật sự trong đó không có cái chủ thể tạo tác.  Do vậy, các pháp 

toàn là không thể tư duy mô tả, thực chất giống như huyễn ảo.  Người có trí tuệ biết như vậy thì hãy tu 

tập thiện nghiệp.  Từ thiện nghiệp này mà có ra thân thể thì toàn bộ đẹp đẽ, ai nhìn cũng không chán. 

 

Chúa tể Đại dương, ông hãy nhìn thân thể của Như Lai.  Thân thể này do hàng trăm hàng ngàn hàng 

ức thiện nghiệp sinh ra, nên tướng hảo trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ, khuất mờ cả đại hội, đến nỗi ánh 

sáng của vô số Đại tự tại và Đại phạn vương cũng không rõ ra được.  Ai chiêm ngưỡng thân thể ấy của 

Như Lai cũng đều lóa mắt.  Ông lại nhìn hình sắc trang nghiêm và trong sáng của các vị đại sĩ.  Tất cả 

toàn do tu tập thiện nghiệp mà có.  Rồi kia nữa, những vị uy thế lớn lao của tám bộ loại cũng do thiện 

nghiệp mà ra.  [Ông lại quan sát] thân hình và sắc tướng xấu xí, lớn có  nhỏ có, của bao loại chúng 

sinh trong đại dương này, toàn do đủ loại tư tuởng của tâm họ làm ra các ác nghiệp nơi thân miệng ý, 

tùy ác nghiệp ấy mà ai cũng tự nhận lấy kết quả. 

 

[Quan sát thấy như thế rồi], ông nên tu học [nguyên lý nhân quả] như vậy, lại làm cho chúng sinh cũng 

thấu triệt nguyên lý nhân quả ấy, cùng nhau tu tập thiện nghiệp.  Đối với nguyên lý nhân quả, ông hãy 

có quan điểm chính xác, không hề dao động - không rơi vào loại quan điểm mất hẳn hay rơi vào loại 

quan điểm thường còn.  Nên đối với các ruộng phước, các người cũng biết vui vẻ tôn kính, cung 

phụng, và do vậy mà các người cũng sẽ được nhân loại và chư thiên tôn kính, cung phụng. 

 

Chúa tể Đại Dương, [do những điều Như Lai đã nói trên đây mà] ông nên biết bồ tát có một cách có 

năng lực cắt đứt mọi khổ não trong các đường dữ.  Một cách ấy là gì, là ngày đêm thường xuyên nhớ 

nghĩ và chiêm nghiệm về thiện nghiệp, làm cho thiện nghiệp tăng lên trong mỗi ý nghĩ, không cho tơ 
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tóc ác nghiệp nào xen vào.  Như vậy là có năng lực làm cho ác nghiệp đứt hẳn, thiện nghiệp tròn đầy, 

thường được thân gần các đức Phật đà, các vị bồ tát, các bậc thánh giả. 

 

Nhưng thiện nghiệp [là gì,] là cái mà thân thể nhân loại và thân thể chư thiên, tuệ giác thanh văn, tuệ 

giác độc giác và tuệ giác Phật đà, tất cả đều do cái ấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi cái ấy là 

thiện nghiệp.  Thiện nghiệp này chính là mười thiện nghiệp.  Mười thiện nghiệp là những gì, là [thân 

thì] từ bỏ vĩnh viễn sự làm sát sinh, sự làm trộm cướp và sự làm tà hạnh; [miệng thì từ bỏ vĩnh viễn] 

sự nói dối trá, sự nói ly gián, sự nói thô ác và sự nói thêu dệt; [ý thì từ bỏ vĩnh viễn] sự nghĩ tham dục, 

sự nghĩ giận dữ và sự nghĩ tà kiến. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự làm sát sinh thì thực hiện mười sự hết bất an.  Mười sự ấy là gì?  Một là 

ban cho các loại chúng sinh sự không sợ hãi.  Hai là thường sinh tâm từ bi rộng lớn đối với các loại 

chúng sinh.  Ba là cắt đứt vĩnh viễn mọi thói quen giận dữ.  Bốn là cơ thể thường không bệnh tật.  

Năm là sống lâu.  Sáu là thường được sự giữ gìn của những kẻ không phải loài người.  Bảy là thường 

không ác mộng, ngủ hay thức đều yên vui. Tám là hết cả mọi sự thù oán, thù oán tự giải tỏa.  Chín là 

không có sự sợ hãi về đường dữ.  Mười là sinh mạng kết thúc thì sinh lên chư thiên.  Đó là mười sự 

[hết bất an].  Nếu biết [đem sự từ bỏ làm sát sinh và mười sự hết bất an] hồi hướng về tuệ giác vô 

thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "sự sống lâu tự do theo ý muốn" của Phật. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự làm trộm cướp thì thực hiện mười sự đáng tin cậy.  Mười sự ấy là gì?  

Một là tài sản dồn đầy, vua xấu, giặc cướp, nước lớn, lửa dữ và con hư không thể hủy diệt.  Hai là lắm 

người thương mến.  Ba là không ai lừa gạt.  Bốn là chỗ nào cũng tán dương.  Năm là không sợ tổn hại.  

Sáu là tiếng tốt lan tràn.  Bảy là ở giữa công chúng không hề khiếp sợ.  Tám là tài sản, sống lâu, tướng 

tốt, sức khỏe, yên vui và hùng biện đều toàn hảo, không khiếm khuyết.  Chín là thường sẵn lòng cho 

người.  Mười là sinh mạng kết thúc thì sinh lên chư thiên.  Đó là mười sự [đáng tin cậy].  Nếu biết 

[đem sự từ bỏ làm trộm cướp và mười sự đáng tin cậy] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi 

thành Phật, sẽ được "tuệ giác vĩ đại và trong sáng" [của Phật]. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự làm tà hạnh thì thực hiện bốn sự người trí khen.  Bốn sự ấy là gì?  Một là 

các giác quan thuần hóa.  Hai là rời hẳn sự náo động.  Ba  là đời ai cũng ca tụng.  Bốn là vợ [chồng] 

không thể bị xâm phạm.  Đó là bốn sự [người trí khen].  Nếu biết [đem sự từ bỏ làm tà hạnh và bốn sự 

người trí khen] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "cái tướng đại 

trượng phu nam căn ẩn mật" của Phật. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nói dối trá thì thực hiện tám sự chư thiên khen.  Tám sự ấy là gì?  Một là 

miệng thường sạch sẽ với mùi thơm của hoa sen.  Hai là được người đời tin phục.  Ba là nói là có 

chứng cứ, nhân loại và chư thiên đều kính mến.  Bốn là thường đem lời tiếng khả ái mà an ủi mọi 

người.  Năm là được ý thích siêu việt, thân miệng ý đều trong sáng.  Sáu là nói thì không lầm lỡ, lòng 

thường vui vẻ.  Bảy là nói năng trang trọng, nhân loại và chư thiên đều phụng hành.  Tám là trí tuệ 

siêu việt, không ai chế ngự được.  Đó là tám sự [chư thiên khen].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nói dối trá 

và tám sự chư thiên khen] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "lời nói 

chân thận" của Phật. 

 

Chúa tể đại dương, từ bỏ sự nói ly gián thì thực hiện năm sự không thể hỏng.  Năm sự ấy là gì?  Một là 

được thân thể không thể hỏng, vì sự không ai hại được.  Hai là được thân thuộc không thể hỏng, vì 

không ai phá được.  Ba là được tín tâm không thể hỏng, vì thuận với thiện nghiệp cũ.  Bốn là được 

pháp hạnh không thể hỏng, vì sự tu vững chắc.  Năm là được thiện hữu không thể hỏng, vì không hề 
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lừa dối.  Đó là năm sự [không thể hỏng].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nói ly gián và năm sự không thể 

hỏng] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "thân thuộc chánh tánh, ma 

quân ngoại đạo không thể làm cho nát rã" [của Phật]. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nói thô ác thì thực hiện tám sự nói trong sáng.  Tám sự ấy là gì?  Một là 

nói chừng mực.  Hai là nói hữu ích.  Ba là nói hợp lý.  Bốn là nói hay ho.  Năm là nói thì tiếp nhận 

được.  Sáu là nói thì được tin theo.  Bảy là nói không chê được.  Tám là nói ai cũng thích.  Đó là tám 

sự [nói trong sáng].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nói thô ác và tám sự nói trong sáng] hồi hướng về tuệ giác 

vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được toàn hảo "âm thanh Phạn thiên" của Phật. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nói thêu dệt thì thực hiện ba sự rất quyết định.  Ba sự ấy là gì?  Một là 

quyết định được sự thương mến của người có trí.  Hai là quyết định có thể đem trí tuệ mà giải đáp 

đúng như sự thật về mọi câu hỏi.  Ba là quyết định uy đức hơn hết đối với nhân loại và chư thiên, 

không có giả tạo.  Đó là ba sự [rất quyết định].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nói thêu dệt và ba sự rất quyết 

định] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "sự thọ ký toàn không vô 

hiệu" của Phật. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nghĩ tham dục thì thực hiện năm sự rất tự do.  Năm sự ấy là gì?  Một là 

thân miệng ý tự do, vì các quan năng đủ cả.  Hai là tài sản tự do, vì những kẻ oán thù không thể chiếm 

đoạt.  Ba là phước đức tự do, vì tùy ý muốn gì thì tài vật cũng có đủ cả.  Bốn là ngôi vua tự do, vì 

những vật quý, lạ và đẹp, đều được phụng hiến.  Năm là tài vật có được hơn cả trăm lần mong ước, vì 

xưa kia đã không keo lẫn.  Đó là năm sự [rất tự do].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nghĩ tham dục và năm sự 

rất tự do] hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "sự cao nhất ba cõi, ai 

cũng tôn kính hiến cúng" [của Phật]. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nghĩ giận dữ thì thực hiện tám sự làm đẹp dạ.  Tám sự ấy là gì?  Một là 

không có tính làm hại.  Hai là không tính giận dữ.  Ba là không có tính kiện cáo.  Bốn là được tính ôn 

hòa chất trực.  Năm là được tính từ bi của các bậc hiền thánh.  Sáu là được tính thường đem lại lợi ích 

và yên vui cho chúng sinh.  Bảy là thân hình và sắc tướng đều đẹp đẽ, trang nghiêm, mọi người ai 

cũng tôn kính.  Tám là vì từ hòa ẩn nhẫn nên mau chóng sinh lên thế giới Phạn thiên.  Đó là tám sự 

[làm đẹp dạ].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nghĩ giận dữ và tám sự làm đẹp dạ] hồi hướng về tuệ giác vô 

thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "cái tâm không chướng ngại nên ai nhìn cũng không chán" 

[của Phật]. 

 

Chúa tể Đại dương, từ bỏ sự nghĩ tà kiến thì thực hiện mười sự thành quả tốt.  Mười sự ấy là gì?  Một 

là được ý thích chân thiện, đồng bạn chân thiện.  Hai là tin tưởng sâu xa vào nhân quả, nên thà chết 

chứ không làm ác nghiệp.  Ba là chỉ quy y Phật, không theo vị trời nào khác hay những vị đồng đẳng 

với vị trời ấy.  Bốn là tâm lý ngay thẳng, quan điểm chính xác, rời hẳn tất cả mạng lưới thắc mắc về lý 

số tốt xấu.  Năm là thường sinh trong nhân loại và chư thiên, không còn trở lại đường dữ.  Sáu là vô 

lượng phước đức và tuệ giác dần dần thêm và hơn lên.  Bảy là vĩnh viễn tách rời đường đi tà ngụy, chỉ 

đi theo đường đi thánh chánh.  Tám là không nổi dậy sự thân kiến, xả bỏ các thứ ác nghiệp.  Chín là 

đứng vững trong sự thấy biết không chướng ngại.  Mười là không rơi vào các tai nạn.  Đó là mười sự 

[thành quả tốt].  Nếu biết [đem sự từ bỏ nghĩ tà kiến và mười sự thành quả tốt] hồi hướng về tuệ giác 

vô thượng thì về sau, khi thành Phật, sẽ được "mau chóng thực hiện tất cả thành quả của Phật", [trong 

đó có sự] hoàn thành thần thông tư tại [của Ngài]. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn lại dạy chúa tể Đại dương, rằng vị bồ tát nào y theo mười thiện nghiệp này, khi 

hành bồ tát hạnh, có thể từ bỏ sự làm sát sinh mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai 

chiếm đoạt được, sống lâu chứ không chết yểu, không bị những kẻ oán thù làm cho thương tổn tai hại.  

Từ bỏ sự làm trộm cướp mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, hơn 

hết tất cả, không ai sánh bằng, đủ mọi năng lực tập họp đầy đủ kho tàng chánh pháp của chư Phật.  Từ 

bỏ sự làm tà hạnh mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, gia đình 

trinh bạch, thuận hòa, [cha] mẹ, vợ [chồng] và con cái, không ai có thể nhìn họ bằng tâm lý dâm dục. 

Từ bỏ sự nói dối trá mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, không bị 

mọi sự phỉ báng, chấp trì chánh pháp, làm gì cũng chắc chắn hiệu quả y như nguyện ước.  Từ bỏ sự 

nói ly gián mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, thân thuộc hòa 

thuận, ý thích đồng nhất, không bao giờ mâu thuẩn tương tranh.  Từ bỏ sự nói thô ác mà bố thì, thì 

thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, tập thể nào cũng vui vẻ quy ngưỡng, nói ra 

điều gì cũng được tin tưởng, tiếp nhận, không ai chống cự.  Từ bỏ sự nói thêu dệt mà bố thì, thì thường 

giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, nói không uổng lời, ai cũng kính trọng tiếp nhận, có 

thể tài tình cắt đứt mọi sự nghi hoặc.  Từ bỏ sự nghĩ tham dục mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo 

vật mà không ai chiếm đoạt được, có gì cũng đem biếu tặng, tin hiểu vững chắc, có đại uy lực.  Từ bỏ 

sự nghĩ giận dữ mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt được, mau chóng tự 

thành tâm trí không chướng ngại, mọi bộ phận thân thể đều trang nghiêm, tốt đẹp, ai thấy cũng kính 

cũng mến.  Từ bỏ sự nghĩ tà kiến mà bố thí, thì thường giàu tài sản bảo vật mà không ai chiếm đoạt 

được, thường xuyên sinh vào gia đình chánh kiến và chánh tín, gặp Phật nghe Pháp cúng Tăng, không 

bao giờ quên mất tâm nguyện mong cầu đại bồ đề.  Như thế đó là những sự lợi ích lớn lao mà bồ tát 

đạt được khi hành bồ tát hạnh, làm mười thiện nghiệp mà trang hoàng bằng thí độ.  Ấy vậy, chúa tể 

Đại dương lấy phần chính yếu mà nói, làm mười thiện nghiệp mà trang hoàng bằng giới độ thì có năng 

lực phát sinh tất cả lợi ích chân thật trong Phật Pháp, đầy đủ chí nguyện vĩ đại; mà trang hoàng bằng 

nhẫn độ thì được ngữ âm toàn hảo của Phật, lại đủ mọi tướng tốt, vẻ đẹp; mà trang hoàng bằng tiến độ 

thì có năng lực hủy diệt sự thù nghịch của ma quân, nhập vào kho tàng chánh pháp của Phật; mà trang 

hoàng bằng định độ thì phát sinh được niệm, tuệ, tàm quí, khinh an; mà trang hoàng tuệ độ thì hủy diệt 

được mọi thứ quan điểm sai lầm của sự phân biệt. 

 

[Lại nữa, cũng lấy phần chính yếu mà nói, làm mười thiện nghiệp] mà trang hoàng bằng từ vô lượng 

tâm, thì đối với chúng sinh không hề nổi dậy mọi sự quấy rối, tác hại; mà trang hoàng bằng bi vô 

lượng tâm thì thương xót chúng sinh đến nỗi không bao giờ chán họ, bỏ họ; mà trang hoàng bằng hỷ 

vô lượng tâm thì thấy ai có thiện nghiệp lòng mình không ghét không ganh; mà trang hoàng bằng xả 

vô lượng tâm, thì đối với cảnh ngộ thuận lòng hay cảnh ngộ trái ý không có tâm lý ưa thích hay tâm lý 

tức bực.  [Làm mười thiện nghiệp] mà trang hoàng bằng bốn nhiếp pháp, thì thường xuyên cần cù giáo 

hóa hết thảy chúng sinh.  [Làm mười thiện nghiệp] mà trang hoàng bằng bốn niệm xứ thì khéo léo 

thực tập sự quán sát theo bốn niệm xứ ấy; mà trang hoàng bằng bốn chánh cần thì diệt trừ được hết 

mọi thứ ác nghiệp, làm thành được hết mọi thứ thiện nghiệp; mà trang hoàng bằng bốn thần túc thì làm 

cho cơ thể và tâm thần luôn luôn thư thái, thích thú; mà trang hoàng bằng năm căn thì thâm tín vững 

chắc, siêng năng thuần túy, không xen biếng nhác, không có lúc nào mê mờ, vọng động, tĩnh lặng 

thuần hóa, cắt đứt mọi sự phiền não; mà trang hoàng bằng năm lực thì mọi thứ thù nghịch diệt hết, 

không ai có thể phá hoại; mà trang hoàng bằng bảy giác chi thì thường khéo giác ngộ tất cả các pháp; 

mà trang hoàng bằng tám chánh đạo thì trí tuệ chính xác hiển hiện thường xuyên như ở trước mắt.  

[Làm mười thiện nghiệp] mà trang hoàng bằng sự Chỉ thì có năng lực trừ khử mọi thứ kiết sử; mà 

trang hoàng bằng sự Quán thì có năng lực biết một cách đúng như sự thật về thực chất của các pháp.  

[Làm mười thiện nghiệp] mà trang hoàng bằng phương tiện thì mau chóng hoàn thành đầy đủ cái vui 

hữu vi và cái vui vô vi. 
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Chúa tể Đại dương, ông nên biết mười thiện nghiệp này đến nỗi có năng lực làm cho mười đại năng 

lực, bốn sự không sợ, mười tám sự đặc biệt, tất cả thành quả của Phật [mà đại loại là như vậy], đều 

được hoàn thành đầy đủ.  Do vậy, các người phải siêng năng mà tu học [mười thiện nghiệp ấy]. 

 

Chúa tể Đại dương, tất cả thành thị làng xóm đều nương tựa địa cầu mà đứng vững, tất cả cây cỏ rừng 

rú cũng nương tựa điạ cầu mà sinh trưởng.  Mười thiện nghiệp cũng là như vậy, tất cả thân thể của 

nhân loại và thân thể của chư thiên đều do mười thiện nghiệp mà đứng vững, tất cả tuệ giác của thanh 

văn, tuệ giác của độc giác, hạnh nguyện của bồ tát, tất cả thành quả của Phật đà, toàn do địa cầu mười 

thiện nghiệp mà được hoàn thành. 

 

Đức Thế Tôn tuyên thuyết kinh này hoàn tất thì chúa tể Đại dương, và cả đại hội bao gồm chư thiên, 

tu la, và các chúng đồng đẳng, thuộc phạm vi thế gian, ai cũng đại hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận và 

phụng hành. 

 

 

 

 

 

TỤNG KINH, TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT 

Giáo thọ: NS THÍCH NỮ NHƢ QUANG 

 

 

A/ DẪN NHẬP: 

Là người Phật tử, hầu hết ai cũng biết đến ba pháp môn, Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật nhưng 

muốn tìm hiểu rõ ràng hơn, để áp dụng thiết thực trong đời sống tu tập hằng ngày, mong đem đến kết 

quả tốt đẹp, an lạc giải thoát cho mình và người thì chúng ta phải đi sâu vào nội dung chi tiết của từng 

pháp môn trên. 

 

B/ CHÁNH ĐỀ: 

Ba pháp môn Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật được chia làm 3 phần như sau: 

Pháp môn tụng Kinh: 

Tụng Kinh là gì: Là đọc thành tiếng, 1 người hay nhiều người cùng đọc, bằng lòng thành kính 

qua kinh điển chư phật đã dạy. 

Tai sao chúng ta cần phải tụng Kinh? Là dừng nghỉ tâm vọng niệm và mọi suy nghĩ, đọc rõ 

ràng, lắng lòng ghi nhận từng lời trong Kinh, tụng nhiều lần sẽ thâm nhập vào tâm. 

Chúng ta thường ngày nên tụng kinh gì? Kinh Phổ Môn, Dược Sư, Di Đà,  Đia Tang, Vu Lan, 

Pháp Hoa, Hồng Danh, Mục Liên Sám Pháp.v.v... 
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Sự lợi ích của pháp môn tụng Kinh như thế nào? Hiểu và thực hành theo lời trong Kinh Phật 

dạy. Đến chỗ an lạc thân và tâm, xả bỏ điều xấu làm tất cả việc lành, giữ gìn giới pháp mà mình đã 

phát nguyện lãnh thọ... Siêng năng tinh tấn tụng Kinh, đem lại lợi ích cho mình và tất cả mọi 

người.v.v… 

Không làm các điều ác 

Nên làm các việc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Đó là lời Phật dạy. 

Pháp môn trì Chú: 

Thế nào gọi là trì Chú? Là nắm chặt, vâng giữ, đọc tụng một cách vững chắc. Chú là lời bí mật 

của chư Phật và chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi, hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu thấu. 

Tại sao chúng ta cần phải trì Chú? Vì khi tụng đọc Chú, chúng ta sẽ gia tâm vào bài Chú đó, 

tâm sẽ không bị chi phối, tán loạn lúc ấy chúng ta sẽ đóng được các căn, không tiếp xúc 6 trần, tức 

không bị phàm duyên bên ngoài làm vọng động, không tạo các nghiệp. Các bài Chú thường được 

trong thiền môn ứng dụng căn bản như là: Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, Thập Chú.v.v… 

Công năng của sự trì Chú: Tuy không hiểu nghĩa, nhưng người phát nguyện thọ trì, sẽ có rất 

nhiều hiệu lực huyền diệu không sao diễn tả, chỉ có người lãnh thọ được sự mầu nhiệm ấy mới cảm 

nhân được mà thôi, vì như lúc mình đói, khi ăn vào sẽ thấy no, người uống nước, thì tự biết nước nóng 

hay lạnh, người khác không biết được, cho nên hành giả nào chuyên tâm trì Chú sẽ phát sanh trí tuệ. 

Trong Kinh Di Giáo có nói “Chế tâm nhứt xứ vô sư bất biện”, cổ Đức có câu:  

Hồ thu in bóng thùy dương 

Vạn tương sum la hiện không lường 

Ẩn hiện tùy duyên đồng một thể 

Làu làu giác tánh chiếu muôn phương. 

Pháp môn niệm Phật: 

Thế nào gọi niệm Phật? Có 2 cách: một là niệm thầm, hai là niệm ra tiếng, chữ niệm là nhớ. 

Chữ (念) Niệm được ghép bởi chữ (今) kim và chữ (心) tâm tức là tâm hiện tại, không nhớ về quá 

khứ, không nhớ đến tương lai, chỉ còn hiện tại. 

- Niệm trì danh hiệu Phật, niệm Phật. 

- Tâm tưởng nhớ hình dung hảo tướng của Phật, niệm Phật. 

- Ý nghĩ đến công hạnh và ân đức của Phật, nên lúc nào cũng thường trì niệm để noi theo hạnh 

nguyện của ngài. 

Vì sao chúng ta cần phải niệm Phật? Bởi vì chư Phật và Bồ Tát thì giác, còn phàm phu chúng 

sanh như chúng ta thì mê. Do mê nên bị vô minh che lấp, tâm ý vô thường, luôn luôn thay đổi. Phật 

nói chúng sanh: “Tâm viên, Ý mã”. Niệm Phật chuyên nhất, tâm Phật nhập vào tâm ta, tỏ ngộ bừng 

sáng. 

Vậy chúng ta phải niệm danh hiệu Đức Phật nào? Tùy theo nhân duyên của mỗi người, vị Phật 

nào cũng được. Bởi vì Đức Phật nào cũng có đầy đủ 10 đức hiệu như nhau. Ví như: Phật A Di Đà, 

http://www.thivien.net/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5FF5&Traditional=ON&Simplified=ON
http://www.thivien.net/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4ECA&Traditional=ON&Simplified=ON
http://www.thivien.net/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5FC3&Traditional=ON&Simplified=ON
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Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư .v.v…  Ngoài ra cũng rất nhiều người trì niệm danh hiệu 

của các vị Bồ Tát như: Quán Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Chuẩn Đề Bồ Tát.v.v…  

Pháp môn niệm Phật đem lại lợi ích nào thù thắng nhất cho hành giả? 

Giúp cho hành giả thêm TƯỞNG bớt TÌNH: 

Tình ít tưởng nhiều, làm phi nhơn. 

Tình tưởng bằng nhau, làm người .v.v... 

Niệm Phật đắc 13 năng lực không thể nghĩ bàn. 

Nếu hành giả nào chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trọn đời nhứt tâm xưng niệm, không 

chán mỏi, sẽ thành tựu được 18 pháp “Vô Cấu Nhiễm” (nghĩa là đắc 18 pháp chẳng dính mắc) những 

điều quan trọng duy nhứt cho người tu theo pháp môn Tịnh độ, phải đủ 3 điều kiện, đó là: TÍN, 

NGUYỆN, HẠNH. 

Tín: là lòng tin, tin một cách chắc chắn. 

- Tin Phật là đấng giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. 

- Tin Pháp của Phật là giáo lý chân thật đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. 

- Tin nơi bản thân, tâm thanh tịnh của mình sẵn có từ xưa đến nay nghĩa là:  “Duy tâm Tịnh độ, 

tự tánh Di Đà”. 

Nguyện: Phát nguyện dõng mãnh, quyết định liễu sanh thoát tử ngay trong đời nầy, nên không 

tạo nghiệp xấu. Người có chí nguyện, như thuyền có lái như ngựa có cương. 

Hạnh: Là thực hành theo chí nguyện, buông bỏ vạn duyên bên ngoài lẫn trong, tinh chuyên trì 

niệm, nhứt tâm bất loạn, là lý nhứt tâm.  Đức Bổn Sư gọi pháp môn niệm Phật nầy là “Con đường tắt 

tuyệt diệu, trong các đường tắt khác.”  Vì vậy, chư Tổ có bài kệ rằng: 

“Đường Tây thẳng tắt biết hay chưa? 

Sáu chữ hồng danh tối thuợng thừa. 

Khuyên ai gắng nhớ câu niệm Phật. 

Lâm chung chánh niệm Phật duyên đưa.” 

 

C) KẾT LUẬN:  

Tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật là ba phương pháp tu hành gồm đủ cả sự và lý, không phân biệt 

người xuất gia hay kẻ tại gia, Tiểu thừa hay Đại thừa đều áp dụng được cho nên Phật tử cần phải tinh 

tấn thực hành ba pháp môn trên cho sự lý viên dụng y lời Phật dạy, quyết định chứng thánh quả hiện 

tiền, khi lâm chung vãng sanh Cực Lạc Quốc. 
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TAM PHÁP ẤN - CON ĐƢỜNG CHUYỂN HÓA KHỔ ĐAU 

Giáo thọ: ĐĐ THÍCH THÔNG LÝ 

 

 

 

I. Dẫn Nhập: 

Mục đích chính trong cả cuộc đời của nhân loại chúng sanh là đi tìm cầu hạnh phúc chân thật. Trên 

con đường tìm kiếm đó, có người phải quỵ ngã, có người sập hố sâu, có người dừng lại mãi bên lề 

đường dưới tàng cây có bóng mát, có kẻ đi lạc đường vì mãi chạy theo những hoa thơm cỏ lạ hoăc có 

kẻ may mắn tìm đến hạnh phúc nhưng rồi cũng bỏ nó lại để đi tìm một thứ khác. Tất cả chỉ tại vì họ 

không có một kim chỉ nam đúng hay một kẻ chỉ đường siêu tuyệt. Tam Pháp Ấn chính là ngọn hải 

đăng chỉ đường trong đêm tối, là kim chỉ nam định hướng giữa biển khơi muôn trùng và cũng là người 

thầy chỉ cho ta thấy được hạnh phúc và đau khổ giữa cuộc đời phù du, sanh tử luân hồi bất tận này. Có 

thể nói, những ai thấu hiểu được Tam Pháp Ấn, kẻ đó thấu hiểu con đường hạnh phúc chân thật. 

II. Nội Dung: 

1. Khái Niệm cơ bản: 

Có thể nói, xuyên suốt Tam tạng Thánh điển, Tam Vô Lậu Học (Giới, Định Tuệ) được xem như là 

nguyên lý căn bản cho con đường tu tập giải thoát, vì tất cả các pháp môn đều căn cứ trên tiến trình 

này mà thực tập tiến tu đạo nghiệp. Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ, Tuệ minh tâm kiến 

tánh thành Phật. Còn Tam Pháp Ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã) thì được xem như là thước đo, hay kim 

chỉ nam để minh định về chánh pháp. Chánh pháp ở đây được hiểu là con đường chân chánh đưa đến 

giác ngộ, giải thoát chân thật. Nhìn khắp cả hoàn vũ biến thiên bất tận, nhưng tất cả không ngoài ba sự 

thật là vô thường, khổ, vô ngã. 

a.Vô Thƣờng: “Anicca” 

Pháp Ấn đầu tiên là Vô thường. Vô Thường, tiếng Pali là “ANICCA”. “A” là không, “Nicca” 

là vĩnh viễn, trường tồn. Anicca là không thường còn, luôn luôn thay đổi, không ngừng trở thành một 

cái gì mới. 

Theo Thanh Tịnh Đạo Luận (Vissudhi Magga) giải thích rằng: bởi các pháp hữu vi không có 

tính cách vĩnh viễn, trường tồn, nên nói nó là không trường tồn, hay gọi là vô thường. Pháp hữu vi là 

vạn vật trong thế gian đều ở trong trạng thái phù du, tạm bợ và bất ổn định. Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. 

Từ sơn hà đại địa cho đến cỏ cây, hạt bụi và cả thân tâm con người luôn biến đổi, không bao giờ cố 

định. 
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Con người theo Phật giáo là hợp thể của năm uẩn. Trong đó, phần thân thể vật lý (Sắc Thân) là 

do tứ đại (Đất, Nước, Lửa, Gió) tạo nên. Chúng thường luôn chống trái nhau làm cái cảm giác sanh, 

già, bịnh, chết luôn gặm nhấm một kiếp luân hồi. Còn phần tâm linh hay tinh thần là bao gồm cảm thọ, 

tri giác, tư duy và nhận thức. Nó là dòng tâm thức bất tận tạo nên làn sóng vui khổ, yêu thương ghét 

bỏ, tha thứ hay thù hận… 

Nói chung, trong thế gian này không có cái gì ổn định hay bất động. Dầu ta muốn hay không 

muốn thời gian vẫn thay đổi tất cả sự vật. Trên thế gian này không có cái gì có thể chặn đứng thời gian 

và không gian và không có gì tồn tại mãi mãi, không có sự bền vững, ổn định, thường còn. Bất luận ở 

đâu, trên thế gian này chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn biến đổi và trong lúc ấy chính 

chúng ta cũng không ngừng biến đổi. 

b. Khổ (Dukkha) khổ hay khổ đau là một danh từ dịch từ chữ “Dukkha” 

 Đứng về phương diện cảm giác, Dukkha là cái gì làm cho ta khó chịu đựng như: Cầu mà không 

được (cầu bất đắc), ghét mà cứ gặp hoài (oán tắng hội), thương mà phải xa lìa (ái biệt ly)... 

 Về phương diện quán niệm, Dukkha hàm ý cái nghĩa khinh miệt “Duk”, và trống rỗng “kha”. 

Thế gian luôn nằm trong sự đau khổ và như vậy là đáng khinh miệt, không đáng cho ta bám víu vào. 

Nó là một ảo ảnh rỗng không, hư vô, không thật, không đáng cho ta luyến ái vá bám víu vào. 

 Vạn vật trên thế gian là trống rỗng, huyền ảo, không thật, nên không có ý niệm làm thỏa mãn 

ổn định, vì vậy đưa đến tuyệt vọng, phiền muộn và bất ổn. 

 Vạn vật có hình thành tất có hoại diệt, con người cũng vậy có sanh ắt có tử. Chính vì thế, Phật 

giáo nhìn nhận khổ đau là một sự thật sẵn có và dính líu đến đời sống nhân sanh vũ trụ vạn vật. 

 c. Vô Ngã (Anatta): không có một cái ngã bất biến tồn tại độc lập. 

“A” là không, “Atta” là cái gì trường tồn bất biến, cốt tủy, vững chắc, tồn tại nằm chính ngay trong 

sự vật mà không phụ thuộc vào cái khác. Anatta là sự vật do duyên sanh (tùy thuộc điều kiện) khởi 

phát. Ý chỉ sự vật không có quyền gì với sự sanh ra và hoại diệt của chính nó. Thậm chí cả thế giới 

lặng yên, bất động, vô sanh vô diệt cũng vậy. Vạn pháp thế gian, theo Phật giáo dù là hữu vi hay vô vi 

đều vô ngã. Thế giới sơn hà do bốn đại tạo nên, con người do năm uẩn hợp thành và cho đến những ý 

niệm Niết Bàn cũng đều là vô ngã. 

2. Tam pháp ấn con đƣờng chuyển hóa khổ đau: 

Từ những khái niệm trên cho chúng ta thấy tất cả các pháp trong đời sống luôn luôn đang bị 

chi phối bởi luật chuyển biến (vô thường), không hoàn hảo tuyệt đối (khổ) vì tồn tại do tùy thuộc nhau 

(vô ngã). Từng giây từng phút mọi vật luôn thay đổi, chuyển biến sanh diệt, tùy thuộc và đang trong 

trạng thái trở thành cái khác kể cả cái mình cho là hạnh phúc nhất.  

Sự vô thường, khổ, vô ngã ở đây được nêu ra như một sự thật của cuộc đời. Nó không hề có ý 

niệm tiêu cực, bi quan, đau khổ mang chiều hướng xấu như suy tàn, sụp đổ, thất bại, chết chóc như 

người ta thường hay ngộ nhận. 

Vô thường là sự thay đổi, sự thật hiển nhiên chứ không tích cực hay tiêu cực gì cả. Khổ là ý 

niệm sự không hoàn hảo, không trọn vẹn, không đáng để ôm ấp, bám víu mãi. Vô ngã là sự tùy thuộc 
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để tồn tại và trở thành. Như vậy, vô thường cũng có nghĩa là thay đổi tốt hơn hay xấu hơn, lớn hơn hay 

nhỏ hơn so với cái cũ. Sự khác nhau đó tùy thuộc vào các duyên trong tiến trình của nhân quả. 

Như vậy, dù hạnh phúc thực sự chúng vẫn đang tiếp tục thay đổi và tùy thuộc để trở thành. 

Con người luôn có thói quen đặt ra một thứ hạnh phúc để tìm kiếm và gìn giữ. Họ không trừ bất cứ thủ 

đoạn hay mưu kế gì để duy trì và phát triển chúng. Bằng cách đó có người đang đau khổ vì hạnh phúc 

của mình đang xuống dốc và đang tan mất theo từng ngày, từng giờ. Tất cả chúng ta đều muốn giữ lại 

hạnh phúc theo khái niệm, ý muốn của mình bằng mọi giá. Thế là từ hạnh phúc, chúng ta sanh ra khổ 

đau và sợ hãi. Khi khổ đau và sợ hãi hiện hữu chúng ta thường xử lý bằng nhiều cách khác nhau hoặc 

chạy trốn hay quên mình vào những cảm giác mạnh như uống rượu, ma túy, tự hành hạ bản thân, trả 

thù đời, hay luyện tập phương pháp thần bí nào đó để làm tê liệt các cảm giác. Làm như vậy tưởng 

rằng là hết khổ nhưng lại càng khổ hơn. Đôi lúc, ta tìm cách vùi đầu vào công việc, vào tình yêu huyễn 

mộng, các thú vui trong đời, nhưng sau đó ký ức trở lại mãnh liệt với bao niềm ray rức, quằn quại. Có 

khi ta chống lại đau khổ và sợ hãi bằng cách chạy theo những gì mình thích thú, trừ khử những gì ta 

ghét bỏ hoặc lí giải, ngụy biện, biện minh hay phủ nhận sự thật, cầu xin van vái ở các thần linh, đền 

miếu, các hình thức tôn giáo. Nhưng chính khi sự nỗ lực đó lại nãy sanh ra sự bất mãn về chính bản 

thân và hoàn cảnh xung quanh. Đôi khi khổ đau khác nãy sinh càng khốc liệt hơn. 

Là một Phật tử, khi đối diện với sự thay đổi cuộc đời, chúng ta nên có thái độ suy xét kỹ càng, 

tìm sâu vào bản chất sanh diệt của đau khổ và sợ hãi bằng con mắt trí tuệ mà không thông qua một ảo 

tưởng nào cả. Vì lệ thuộc và sự ưa thích, ghét bỏ hay ham muốn nên chúng ta sợ hãi với những gì 

mình đang ưa thích mất đi, hay đau khổ với những gì ta không thích cứ đến với ta, bất an lo lắng với 

những ham muốn vô bờ bến. Thực ra, đau khổ và sợ hãi cũng luôn thay đổi, tùy thuộc mà trở thành 

các pháp khác. Chúng có đến thì có đi theo thuộc tính của chúng chứ không hề theo ý muốn của chúng 

ta (khổ đế). 

Chúng ta nên biết rằng khổ đau và sợ hãi đều là kết quả tất yếu của quá trình nhân quả và 

nghiệp, chúng hoàn toàn tùy thuộc vào tham ái, bám víu của chính con người (tập đế). 

Những điều phân tích trên đây cho ta thấy ba đặc tính Vô thường, Khổ, Vô ngã là thực tánh 

của vạn pháp. Nó chảy dài xuyên suốt từ tâm thức, cảm thọ, thân thể vật đó và vạn pháp trong vũ trụ. 

Chúng được ghi nhận cái thấy biết như thực (Tuệ tri) trong quá trình theo dõi như thực (Chánh niệm). 

Sự sanh diệt của vạn pháp chỉ là quy luật của nhân duyên quả với ba trạng thái Vô thường, Khổ, Vô 

ngã. Từ đó chúng ta không còn chạy theo mọi hình tướng nào của cuộc đời, tâm không còn lệ thuộc và 

luyến ái vào bất cứ gì cả, kể cả sự chấp thủ về một linh hồn hay bản ngã. 

III. Kết luận: 

Tóm lại, Tam Pháp Ấn, Vô thường, Khổ, Vô ngã là những nguyên lý cơ bản, là thước đo để 

thẩm định Chánh pháp. Từ sự quán chiếu về Tam Pháp Ấn chúng ta có thể nhìn nhận lại các học 

thuyết, quan điểm và cả pháp môn tu tập của Phật giáo. Kinh điển Phật giáo vốn đã thậm thâm vi diệu 

và đa dạng, nay còn thêm vào lăng kính của thời đại, phong tục tập quán, tư kiến của con người thì 

giáo pháp càng trở nên phong phú muôn màu, muôn vẻ. Nhưng suy cho cùng, pháp Phật vẫn không đi 

ngoài quỹ đạo của Tam Pháp Ấn. Hơn thế nữa, Tam Pháp Ấn được xem như một đề mục quán niệm 

trên phương diện dẫn tâm đi vào trong lãnh vực tu chứng, làm cơ sở suy niệm để giải tỏa các mối thắt 
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gút, trói buộc con người vào đời sống đau khổ do vô minh và tham ái gây ra mà con người phải gánh 

chịu. Bản chất thế giới là biến thiên bất tận, không có gì là vĩnh cửu trường tồn. Chúng như là mật 

ngọt trên lưỡi dao sắt bén, là vực thẳm bên ngọn núi hùng vĩ, là đáy biển cuồn cuộn sâu thẳm trên bờ 

mặt phẳng lặng. Và chính trong thế giới giả huyễn muôn màu sắc đẹp chỉ là hình ghép của muôn triệu 

mảnh vụn nho nhỏ tạo nên. Thật chất chúng không phải là một vật thể nguyên vẹn. Chúng nương nhau 

mà tồn tại, cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia không còn. Thế gian không có cái độc lập 

đơn lẻ, con người chúng ta cũng không ngoại lệ. Chính vì thấu hiểu được điều này mà chư Phật 

thường tới lui trong đời ác năm trược hóa độ vô lượng chúng sanh. Các Ngài ứng hiện vô lượng thân 

nhưng vẫn thường tự tại trong cõi sắc không. Tất cả chỉ vì chư Phật thấu đạt được sự thật Vô thường, 

Khổ và Vô ngã của cuộc đời. Có thể nói Tam Pháp Ấn là chìa khóa để mở ra cánh cửa giải thoát, làm 

nền tảng cho sự chuyển hóa phiền não khổ đau, thành tựu con đường hạnh phúc tuệ giác và thăng hoa 

đời sống tâm linh cao thượng. 

 

 

 

SƠ LƢỢC LỤC DIỆU PHÁP MÔN 

Giáo thọ: HT THÍCH THÔNG HẢI 

 

 

Pháp môn này do ngài Đại Sư Trí Khải, đời Tùy, lược nói ra ở đất Đô Hạ, chùa Ngõa Quan. 

A. THÍCH ĐỀ: 

Lục Diệu Môn là căn bản của kẻ nội hành, là lối trọng yếu của bậc Tam thừa đắc đạo.  Cho nên 

Đức Thích-ca lúc mới đến cội Bồ-đề rải cỏ ngồi kiết già bên trong suy nghĩ pháp An Ban: 

1. Sổ tức (đếm hơi thở) 

2. Tùy tức (để tâm theo hơi thở) 

3. Chỉ 

4. Quán  

5. Hoàn 

6. Tịnh 

Nhân đó được muôn hạnh khai phát, hàng ma, thành đạo. 

Lục là thuộc về số, y cứ số để nêu bày thiền. Số một để biện Thiền, là Nhất hạnh Tam-muội; số 

hai, là Chỉ và Quán; số ba, là Tam tam-muội; số bốn, là Tứ Thiền; số năm, là Ngũ môn Thiền; số sáu, 

là Lục diệu môn; số bảy, là Thất ý định; số tám, là Bát bội xả; số chín, là Cửu thứ đệ định; số mười, là 

Thập thiền chi. Cho đến trăm, ngàn, muôn, ức, vô số không thể kể các môn Tam-muội đều là y cứ số, 

nói các môn Thiền. Tuy số có nhiều, ít, nhưng tận cùng pháp tướng thảy đều nhiếp nhau, do căn cơ 

hiểu ngộ của chúng sanh không đồng nên số có tăng, giảm phân biệt để lợi ích chúng sanh. 
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Diệu ý rất nhiều, ý chánh tức là Diệt đế Niết-bàn; Diệt chỉ diệu ly; Niết-bàn không phải đoạn, 

không phải thường, có mà khó hội, không mà dễ được, nên nói Diệu. 

Sáu pháp này hay thông nên gọi là Môn. Cửa tuy có sáu mà nhận được chỗ nhiệm mầu thì 

không có khác, nên kinh nói: "Chân pháp bảo Niết-bàn, chúng sanh tùy mỗi cửa vào".  Đây là giải 

thích chung đại ý Lục Diệu Môn. 

B. CHÁNH THUYẾT: 

Lục diệu môn đại ý có mười: 

1. Qua riêng đối các Thiền 

2. Thứ lớp cùng sanh 

3. Tùy tiện nghi tu 

4. Tùy đối trị tu 

5. Nhiếp nhau 

6. Chung và riêng 

7. Triển chuyển  

8. Quán tâm  

9. Viên quán 

10. Tướng chứng 

 

I. LỤC DIỆU MÔN QUA RIÊNG ĐỐI CÁC THIỀN 

Qua riêng đối các pháp Thiền để rõ Lục diệu môn có sáu ý:  

 

1. Sổ tức diệu môn 

Nhân Sổ tức phát sanh Tứ thiền, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô sắc định, nếu rốt sau được định Phi 

phi tưởng hay hiểu biết không phải Niết-bàn, người ấy quyết định được đạo Tam thừa.  Vì sao?  Vì 

định này do Ngũ ấm, Thập bát giới, Thập nhị nhập hòa hợp mà có, hư dối không thật, tuy không có 

phiền não thô mà vẫn có mười món phiền não tế.  Biết rồi phá dẹp không trụ, không trước, tâm giải 

thoát, chứng Tam thừa Niết-bàn. 

2. Tùy tức là diệu môn 

Nhân Tùy tức liền phát sanh mười sáu thứ đặc thắng: 

 Biết hơi thở vào 

 Biết hơi thở ra 

 Biết hơi dài ngắn 

 Biết hơi thở khắp thân  

 Trừ các thân hành  

 Tâm thọ hỷ   

 Tâm thọ lạc 

 Thọ các thứ tâm hành 

 Tâm khởi mừng 

 Tâm khởi nhiếp 

 Tâm khởi giải thoát  

 Quán vô thường  

 Quán tan hoại  

 Quán ly dục  
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 Quán diệt  

 Quán buông bỏ 

Tại sao quán bỏ? 

Pháp quán này phá mê lầm cõi Phi tưởng. Khi tu Phi tưởng, quán Hữu tưởng như nhọt, như 

ghẻ, quán vô tưởng như si mê, cái định thù thắng bậc nhất là Phi tưởng. Buông bỏ hữu tưởng, vô 

tưởng gọi là Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng. Cho nên Phi tưởng tức là nghĩa buông bỏ cả hai. Thâm quán 

buông bỏ không trước Phi tưởng hay, được Niết-bàn. 

3. Chỉ là diệu môn 

Nhân Chỉ tâm thứ lớp phát Ngũ luân thiền: 

 Địa lương Tam-muội tức là vị đáo địa. 

 Thủy luân tam muội tức là những thứ thiền định thiện căn khai phát. 

 Hư không luân Tam muội là người đủ ngũ phương tiện giác ngộ nhân duyên không 

tánh như hư không. 

 (Ngũ phương tiện: (1) Đủ ngũ duyên (2) Trách ngũ dục (3) Bỏ ngũ cát (4) Điều ngũ sự 

(5) Hành ngũ pháp)  

 Kim sa (cát vàng) luân Tam-muội là thấy nghĩ đều giải thoát, chánh tuệ không trước 

như cát vàng. 

 Kim cang luân Tam-muội là vô ngại đạo thứ chín (là giải thoát chín phẩm Tư hoặc ở 

cõi Phi tưởng phi phi tưởng), đoạn kiết sử trong tam giới hằng dứt sạch, chứng Tận trí, 

Vô sanh trí, nhập Niết-bàn. 

 

4. Quán là diệu môn 

Nhân tu quán xuất sanh Cửu tưởng, Bát niệm, Thập tưởng, Bát bội xả, Bát thắng xứ, Thập 

nhất thiết xứ, Cửu thứ đệ định, Sư tử phấn tấn Tam-muội, siêu việt Tam-muội, luyện thiền, 

Thập tứ biến hóa tâm, Tam minh, Lục thông và Bát giải thoát, được Diệt thọ tưởng liền vào 

Niết-bàn. 

 

5. Hoàn là diệu môn 

Dùng tuệ hành phá dẹp phản bổn hoàn nguyên, khi ấy liền xuất sanh Không, Vô tướng, Vô 

tác, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Tứ đế, Mười hai nhân duyên, chánh quán trung đạo, nhân 

đó được vào Niết-bàn. 

 

6. Tịnh là diệu môn 

Thấu biết tất cả pháp bản tánh thanh tịnh liền đạt được tự tánh thiền. Nhị thừa quyết định 

chứng Niết-bàn. Bồ tát vào vị Thiết luân đủ Thập tín tâm, tu hành không dừng liền xuất 

sanh chín thứ đại thiền: 

 Tự Tánh thiền 

 Nhất thiết thiền 

 Man thiền 

 Nhất thiết môn thiền 

 Thiện nhân thiền 

 Nhất thiết hạnh thiền 

 Trừ não thiền 

 Thứ thế tha thế cọng lạc thiền 

 Thanh tịnh tịnh thiền 
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Bồ-tát y những thứ Thiền này được quả đại Bồ-đề, hoặc đã được, hiện được và sẽ được. 

 

II. LỤC DIỆU MÔN THỨ LỚP CÙNG SANH 

Thứ lớp cùng sanh là thềm thang vào đạo. 

 Sổ tức có hai:   (1) Tu Sổ tức,   (2) Chứng Sổ tức 

 Tùy tức có hai:  (1) Tu Tùy tức,  (2) Chứng Tùy tức 

 Chỉ cũng có hai:  (1) Tu Chỉ,   (2) Chứng Chỉ 

 Quán có hai:   (1) Tu Quán,   (2) Chứng Quán 

 Hoàn có hai:   (1) Tu Hoàn,   (2) Chứng Hoàn 

 Tịnh có hai:  

(1) Tu Tịnh - Vì biết sắc ấm tịnh không khởi vọng tưởng phân biệt, thọ, tưởng, hành, 

thức, cũng như thế. Dứt vọng tưởng cấu gọi là tu Tịnh. Dứt phân biệt cấu gọi là tu Tịnh. 

Dứt chấp ngã cấu gọi là tu Tịnh. Tóm lại, nếu tâm như bản tịnh gọi là tu Tịnh. Cũng 

không thể có năng tu, sở tu và tịnh, bất tịnh, gọi là tu Tịnh. 

(2) Chứng Tịnh - Khi tu như trên, bỗng suốt thông tâm tuệ tương ưng, vô ngại phương 

tiện tự nhiên dần dần khai phát, được Tam tịnh muội chánh thọ, tâm không còn nương 

tựa. Chứng có hai: 

o Tương tự chứng: Năm thứ phương tiện tương tự, đạo tuệ vô lậu, phát hiện. 

o Chân thật chứng: Được khổ pháp nhẫn, cho đến vô ngại đạo thứ chín v.v... tuệ 

vô lậu chân thật phát hiện. Những phiền não cấu trong tam giới hết, gọi là 

chứng Tịnh. 

 

III. TÙY TIỆN NGHI TU LỤC DIỆU MÔN  

Muốn được thâm thiền trí tuệ, cho đến thật tướng Niết-bàn, sơ học an tâm cần phải khôn khéo. 

Phải hiểu biết để điều phục tâm, tùy pháp nào thích hợp với tâm nên thường dùng. Tâm không thích 

hợp tu đối trị vô ích. Mới tập tọa thiền phải nên học Sổ tức điều tâm, kế học Tùy tức, lại học Chỉ, 

Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp trải qua vài ngày. Học rồi, trở lại từ Sổ, Tùy cho đến Hoàn, Tịnh tu tập an 

tâm. Mỗi pháp trải qua vài ngày, như thế đến đôi ba phen, ắt phải biết pháp nào thích hợp với tâm. 

Nếu sổ tức thích hợp, nên dùng sổ tức an tâm, cho đến Tịnh cũng như thế.  Tùy tiện mà dùng không 

theo thứ tự. Khi an tâm nếu biết thân an, hơi thở điều, tâm tịnh và khai minh, trước sau vẫn an thì nên 

chuyên dùng pháp này. An tức là tốt. Đó là khôn khéo áp dụng Lục diệu môn tùy tiện nghi an tâm. 

Tâm được an ổn ắt có chỗ chứng. Thế nào là chứng?  Nghĩa là được pháp trì thân, thô trụ, tế 

trụ, dục giới vị đáo địa và Sơ thiền v.v... các thứ thiền định. 

 

IV. TÙY ĐỐI TRỊ TU LỤC DIỆU MÔN 

Bậc tam thừa tu hành đạo nghiệp khế hội chân lý đều do trừ chướng hiển lý. Bậc Nhị thừa trừ 

Tứ trụ hoặc gọi là được Thánh quả. Bậc Đại sĩ Bồ-tát phá sạch trần sa vô minh chướng hiển bày lý Bồ-

đề. Khéo dùng Lục diệu môn đối trị phá nội, ngoại chướng tức là tu đạo nghiệp, chứng đạo quả, lại 

không có đạo nào khác. 

Thế nào là công dụng Lục diệu môn đối trị? Cần phải biết bệnh, biết thuốc. Thế nào là biết 

bệnh? Nghĩa là biết tam chướng: 

1. Báo chướng - Là thập bát giới, Thập nhị nhập hiện đời không thiện, thô động, tán loạn làm 

chướng ngại. 

2. Phiền não chướng - Là các thứ phiền não Tam độc, Thập sử v.v... 
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3. Nghiệp chướng - Là những chướng đạo ác nghiệp thời quá khứ, hoặc hiện tại trong khoảng 

chưa thọ báo hay làm chướng ngại thánh đạo. 

Trong khi tọa thiền tam chướng phát khởi phải khéo biết tướng của nó, dùng pháp môn này đối 

trị trừ diệt. 

Thế nào trong khi tọa thiền biết tướng báo chướng v.v... khởi và pháp đối trị? 

1. Phân biệt nghĩ ngợi tâm tán động chạy theo các cảnh không tạm dừng trụ gọi là báo 

chướng. Tâm phù động ngoa xảo chạy theo các cảnh tán loạn tung hoành như khỉ vượn gặp 

cây khó mà kềm chế. Khi ấy nên dùng pháp sổ tức, sổ tức điều tâm chính là chân đối trị 

vậy. “Người duyên lự nhiều dạy sổ tức.” 

2. Trong khi Tọa thiền hoặc tâm cũng hôn trầm, cũng tán loạn. Hôn trầm tức là tâm không ghi 

nhớ, mờ mịt muốn ngủ. Tán loạn là tâm phù động dong ruổi. Khi ấy nên dùng Tùy tức, 

khéo điều tâm. Tùy tức soi tỏ hơi thở ra, vào, tâm y hơi thở dứt các duyên không cho ý 

phân tán. Soi tỏ hơi thở ra, vào, trị bệnh vô ký hôn trầm, tâm nương hơi thở trị bệnh dong 

ruổi lăng xăng. 

3. Trong khi tọa thiền nếu biết thân tâm bực bội, hơi thở thô, tâm tán loạn lộn xộn, khi ấy phải 

dùng Chỉ. Buông thả thân thể, phóng xã hơi thở, kềm tâm lóng đứng dứt các duyên lự, đó 

là pháp trị. 

Thế nào là phiền não chướng khởi và pháp đối trị? 

Phiền não có ba thứ, pháp đối trị cũng có ba: 

1. Tham dục phiền não khởi, dùng Cửu tưởng quán trong Quán môn và pháp Bội xả cùng hai 

pháp thắng xứ, các pháp quán bất tịnh để đối trị. 

2. Sân nhuế phiền não khởi, dùng Từ, Bi, Hỷ, Xả v.v... trong Quán môn mà đối trị. 

3. Ngu si tà kiến phiền não khởi, dùng Hoàn môn phản chiếu Thập nhị nhân duyên, Tam 

không, các đạo phẩm phá dẹp nguồn tâm quay về bản tánh là pháp đối trị. 

Thế nào là nghiệp chướng và cách đối trị? 

Nghiệp chướng có ba thứ, pháp đối trị của ba: 

1. Cấu tâm mờ mịt, quên mất cảnh tâm duyên, đó là nghiệp chướng hắc ám khởi, dùng Tịnh 

phương tiện, niệm Ứng thân Phật có ba mươi hai tướng thanh tịnh sáng suốt trong Tịnh 

môn mà đối trị. 

2. Khởi nghĩ ác, suy nghĩ tham dục v.v... không có pháp ác nào mà chẳng nghĩ, đó là tội 

nghiệp của đời quá khứ đã tạo, nên niệm Báo thân Phật có nhất thế chủng trí hoàn toàn 

thanh tịnh và những công đức thường, lạc v.v... trong Tịnh môn để đối trị. 

3. Các thứ tướng cảnh giới ác hiện khởi, cho đến ép ngặt thân tâm, đó chính là ác nghiệp 

chướng do đời này, hoặc đời trước đã tạo, nên niệm Pháp thân Phật bản tịnh không sanh, 

không diệt, bản tánh thanh tịnh, trong Tịnh môn để đối trị. 

Đây là lược nói Lục diệu môn đối trị, đoạn trừ tam chướng. Nếu nói rộng không ngoài mười 

lăm thứ chướng. 

Trong khi tọa thiền nếu phát các thứ thiền thâm định, giải thoát, trí tuệ khác, hoặc các thứ 

chướng khởi, phải y cứ Lục môn khôn khéo dùng đối trị. Các thứ chướng thô, tế đã trừ, chân như thật 

tướng tự hiển, Tam minh, Lục thông tự phát, Thập lực, Tứ vô sở úy, tất cả công đức, hạnh nguyện của 

chư Phật, Bồ-tát tự nhiên hiện tiền không do tạo tác. "Lại thấy chư Phật, tự nhiên thành phật đạo". 

V. LỤC DIỆU MÔN NHIẾP NHAU 
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VI. LỤC DIỆU MÔN CHUNG VÀ RIÊNG 

 

VII. LỤC DIỆU MÔN TRIỀN CHUYỀN 

 

VIII. QUÁN TÂM LỤC DIỆU MÔN 

 

IX. VIÊN QUÁN LỤC DIỆU MÔN 

Chỉ quán nguồn tâm đầy đủ Lục diệu môn quán các pháp khác không được vậy 

 

X. TƢỚNG CHỨNG CỦA LỤC DIỆU MÔN 

 

 

 

 

KHỔ ĐẾ và TẬP ĐẾ 

Giáo thọ: ĐĐ THÍCH THIỆN LONG 

 

 

Tứ Đế được đức Phật Thích Ca thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc 

Uyển sau khi Ngài chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề. 

Tứ là bốn; Diệu là quý báu, đẹp; Ðế là sự chắc thật, rõ ràng.  

Tứ diệu đế là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Ðạo đế.  

I. Khổ Ðế (Dukkha) 

Khổ đế xuất phát từ chữ Dukkha. "Du", nghĩa là khó; "Kkha" là chịu đựng, khó kham nhẫn. 

Dukkha nghĩa là đắng; nghĩa rộng là những cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn như: tật bệnh, 

đói khát, sợ hãi, buồn đau v.v..  

"Ðế" là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả.  

Khổ đế, là sự thật đúng đắn vững chắc, rõ ràng, minh bạch về sự khổ của thế gian mà không ai 

có thể chối cãi được.  

Có thể phân loại ra làm ba thứ khổ (tam khổ) hay tám thứ khổ (bát khổ).  

1. Ba thứ khổ là: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.  

a) Khổ khổ: Cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã là khổ, mà hoàn cảnh chung quanh 

lại đè lên bao cái khổ khác: đó là "Khổ khổ".  

b) Hoại khổ: Vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chi phối, không tồn tại mãi được. 

Mạng sống của chúng ta đang bị hủy hoại trong từng sát na: đó là “Hoại khổ”. 
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c) Hành khổ: Tâm luôn bị chi phối bởi những ý tưởng, dục vọng, tiềm thức, và luôn bị động 

bởi mệnh lệnh của nó: đó là "Hành khổ".  

2. Tám loại khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng 

hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ (cũng nằm trong ba loại khổ trên). 

a) Sanh khổ: Khổ trong lúc sanh, khổ trong đời sống.  

b) Lão khổ: Thân người đến lúc già, cơ thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ thể xác lẫn 

tinh thần.  

c) Bệnh khổ: Những căn bệnh từ nhẹ đến nặng hành hạ xác thân con người. 

d) Tử khổ: Cái chết làm cho con người sợ hãi, khổ đau. 

e) Ái biệt ly khổ: Yêu thương nhưng bị chia lìa làm cho con người rầu rĩ, khổ đau, tuyệt vọng. 

Sự chia ly có hai loại: sanh ly và tử biệt.  

g) Cầu bất đắc khổ: Thất vọng vì cầu mà không được như ý sinh ra khổ. 

h) Oán tắng hội khổ: Khổ đau vì phải sống với những người mình ghét. 

i) Ngũ ấm xí thạnh khổ: Sự xung đột, mâu thuẫn của thân ngũ ấm (ngũ uẩn) sanh ra rầu lo, 

khổ não.  

Tóm lại, đức Phật chỉ cho chúng ta biết cuộc đời gồm những cái khổ như vậy để chúng ta tìm 

đến sự giải thoát và giác ngộ. 

Biết khổ chưa đủ để diệt khổ. Muốn diệt khổ tận gốc phải tìm nguyên nhân phát sanh ra khổ.  

Nguyên nhân phát sanh ra khổ, đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ hai của Tứ Diệu Đế là Tập 

đế. 

II. Tập Ðế (Sameda Dukkha) 

Tập là tích chứa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Ðế là sự thật đúng đắn, vững chắc. Tập đế là sự thật 

đúng đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, tích trữ lâu đời, lâu kiếp trong 

mỗi chúng sanh.  

Căn bản nỗi khổ của con người là do phiền não gây ra. Mười phép phiền não gốc là:  

1. Tham: nghĩa là tham lam.  

2. Sân: nghĩa là nóng giận.  

3. Si: nghĩa là si mê, mờ ám.  

4. Mạn: Khen mình, chê người. 

Mạn có bảy thứ:  

a) Mạn: hơn người ít, mà nghĩ mình hơn nhiều.  

b) Ngã mạn: ỷ mình hay giỏi mà lấn lướt người.  

c) Quá mạn: mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng.  

d) Mạn quá mạn: người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người.  

đ) Tăng thượng mạn: chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng.  

e) Ty liệt mạn: mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít.  
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g) Tà mạn: người tu về tà đạo, được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết được đôi chút 

việc quá khứ, vị lai, rồi khinh lướt người.  

5. Nghi: nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin.  

Nghi có ba phương diện:  

a) Tự nghi: nghĩa là nghi mình.  

b) Nghi pháp: nghĩa là nghi phương pháp mình tu.  

c) Nghi nhơn: nghĩa là nghi người dạy mình.  

6. Thân kiến: nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả họp này của ta.  

7. Biên kiến: nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía, có một thành kiến cực đoan. Biên 

kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là:  

a) Thường kiến: nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái Ta vẫn tồn tại mãi. 

b) Ðoạn kiến: nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn.  

8. Kiến thủ: nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình.  

Kiến thủ có hai phương diện:  

a) Kiến thủ vì không ý thức được sai lầm của mình. 

b) Kiến thủ vì tự ái hay vì ngoan cố.  

9. Giới cấm thủ: nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo tà giáo.  

10. Tà kiến: nghĩa là chấp theo lối tà, không chơn chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân 

quả.  

Mười món phiễn não còn gọi là Kiết sử, Kiến hoặc hay Tư hoặc.  

1. Kiết sử: Mười thứ phiền não gốc: thâm, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, 

giới cấm thủ, tà kiến cũng gọi là "Thập Kiết sử".  

Kiết là trói buộc; Sử là sai khiến. Mười phiền não nầy gọi là Kiết Sử, vì chúng nó có mãnh lực 

trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba cõi và sai sử chúng sinh phải trầm luân trong vòng sanh tử 

luân hồi, từ đời nầy đến kiếp nọ, và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não.  

2. Kiến hoặc: Chữ Kiến hoặc có hai nghĩa:  

a) Loại mê lầm nầy mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị Kiến đạo (thấy chân lý) thì đoạn 

được.  

b) Loại mê lầm nầy tuộc về phần vọng kiến (vọng chấp), phân biệt của ý thức đối với sự vô 

thường, vô ngã v.v....mà sinh ra; hay do lầm nghe theo lời khuyên dạy của tà sư ngoại đạo 

mà sinh ra.  

Mười phiền não nói trên, hay Kiến hoặc, nếu đem phối hợp với bốn Ðế trong ba cõi, thì thành 

ra tám mươi tám hoặc.  

3. Tƣ hoặc: Trong số mười phiền não căn bản nói trên, có bốn thứ ăn sâu gốc rễ từ vô thỉ rất 

khó diệt trừ là Tham, Sân, Si, mạn (bốn Ðộn sử) thì gọi là Tư hoặc. Tư hoặc có hai nghĩa:  

a) Nó ngấm ngầm khởi lên, do mê muội về sự vật mà sanh; như đói với sự vật ăn, mặt, ở ( sắc, 

thanh, hương, vị, xúc) sanh tham gia trước.  
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b) Sự mê lầm này phải đến địa vị Tu đạo mới trừ dứt được.  

Nói tóm lại, nhưng cái mê lầm thuộc về phần phân biệt (do ý thức phân biệt mà sanh) đều 

thuộc về Kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần Câu sanh (ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh) 

thì thuộc về phần Tư hoặc.  

Tóm lại, Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não, nhưng tựu trung chính là mười thứ căn bản phiền 

não là: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiếm, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến.  

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Phật Học Phổ Thông – Thích Thiện Hoa 

2. Phật Học Khái Luận – Thích Chơn Thiện 

3. Tứ Diệu Đế Nền Tảng Những Lời Phật Dạy – Đạt Lai Lạt Ma XIV 

 

 

QUY Y TAM BẢO 

Giáo thọ: ĐĐ THÍCH TÂM LƢƠNG 

 

 

Quy Y Tam Bảo 

Mở đề  

Tam Bảo   

 Tam Bảo là gì? 

 Thế Gian Trú Trì Tam Bảo 

 Xuất Thế Gian Tam Bảo 

 Đồng thể Tam Bảo 

Quy Y: 

 Quy Y là gì? 

 Sự quy y Tam bảo 

 Lý quy y Tam bảo 

 Pháp thọ quy y. 

5. Lợi ích của sự quy y. 

6.  Kết luận 

 



78 | Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 

 

ĐỨC PHẬT SUY NGHĨ GÌ  

TRONG 49 NGÀY ĐÊM SAU KHI THÀNH ĐẠO 

Giáo thọ: ĐĐ THÍCH HẠNH TUỆ 

 

 

Đức Thế Tôn Đã: 

1. Suy Tư gì? 

2. Thuyết giảng gì? Và 

3. Làm gì? 

Suốt trong 49 ngày đêm sau khi Thành đạo? 

I. Dẫn Nhập: 

Với nhiệt tâm, nhiệt tình, hết lòng, nhọc nhằn, thái tử Tất Đạt Đa theo thầy học đạo ròng rã 

suốt sáu năm dài trong khổ hạnh lâm. Được gì khi đạt được: Sơ thiền, Nhị thiền, Tham thiền và Tứ 

thiền. Chúng chẳng qua là một trận mưa rào trong cơn lửa tham sân si hừng hực thiêu đốt cả tam thiên 

đại thiên thế giới. 

Chưa thỏa mãn, thái tử tìm thầy học đạo, cuối cùng ngài cũng chứng nghiệm được: Không vô 

biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Đó chẳng khác gì như những đám mây 

màu sắc lòe lẹt, những ý niệm mông lung mơ hồ. Và cũng khác nào như những hạt sương mai lấp lánh 

khi mặt trời mọc, làm sao hy vọng mang lại sức sống cho những đám ruộng, vườn rau, khu rừng…bị 

hạn hán lâu ngày. 

Mắt lõm sâu, tay chân như những cây cũi khô, không hoa, không lá, không còn nhựa sống. 

Thân hình chỉ da bọc xương cho khỏi rịu rã, như ngọn đèn cạn dầu trước sóng to gió mạnh, sấm chớp 

sân ái của cuộc đời…chính bản thân bị nhận chìm trong bể khổ sanh tử thì làm sao cứu giúp được ai. 

Mệt mỏi, héo mòn, kiệt sức…thái tử đã ngã gục và ngất liệm. Tấm lòng thương xót, cứu giúp 

chúng sanh lại lớn mạnh. Trong tuyệt vọng ấy, một sức sống mới bừng nở, một bát sữa chân tình của 

cô thiếu nữ thuộc giai cấp cùng đinh đã giúp ngài có sức sống mới để ngài đạt danh hiệu: “Thiên nhân 

chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ” mang lại hạnh phúc cho muôn loài- nàng Sajuta. 

Nàng Sajuta, một cô gái quê mùa, không có một chức tước nào trong xã hội, cả cuộc đời cha 

mẹ cô cũng như cô bị chà đạp, dày xéo, đè nặng bởi những kẻ chiến thắng bằng gươm đao và sự hung 

bạo. Túp lều ọp ẹp, xiêu vẹo, áo quần rách vá, mỏng manh không đủ che ấm khi đông về, không đủ 

mát khi lửa hè hừng hực ập đến…Ấy vậy, đó là tài sản duy nhất mà gia đình cô có. Hốt phân, chăn dê 

là nghề nghiệp, là sự sống. 

Trên đường lùa dê ăn cỏ, nàng nhận ra một vị tu khổ hạnh ngả quỵ và nằm thoi thóp trên đám 

cỏ mục này không biết tự bao giờ. Nàng nhẹ nhàn đở ngài ngồi dậy và dìu đi đến cây có bóng mát, rồi 

âm thầm vắt một bát sữa dê tươi dâng lên cho ngài. 
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Bát sữa đầy tình người, bát sữa không điều kiện, bát sữa không mặc cả…Thái tử dùng bát sữa 

và nhận thức được rằng: Đây là sức sống, cần sự sống. Đôi mắt đăm chiêu của Thái tử hướng về nàng 

– Sajuta, lòng biết ơn sâu xa. Ngày qua ngày, Thái tử có thêm sức sống, đời sống mới. 

Khi Thái tử ngã gục và ngất liệm, cả thầy và bạn đồng tu đều bái phục, tán thán hết lời. Họ 

cùng nhau lăm răm cầu nguyện và tin chắc rằng Thái tử sẽ sanh thiên. 

Trong khi ấy ngài suy nghĩ: Sanh thiên để làm gì? Thân là phương tiện độ sanh, nay không đi 

được, không nói được…cho dầu có chứng đạt: Phi phi tưởng xứ thiên, chẳng ích gì cho chúng sanh, 

nên ngài quyết định dùng bát sữa của Sujita, với bao nhiêu con mắt tò mò, chê bai, khinh bỉ, xa lánh. 

Một nhận định mới ra đời, một ý thức mới bộc phát rằng: Tham sân si không do tu khổ hạnh 

mà chấm dứt, cũng không do lún sâu vào dục lạc được đoạn trừ, chỉ có thiền định, thiền quán mới cắt 

đứt tận gốc rễ (tham sân si). Ngài thay đổi cách tu tập truyền thống. Con đường Trung đạo đã giúp 

ngài đạt được: Giác ngộ, Giải thoát, An lạc. Sao Mai vừa mọc ngài thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. 

Chấm dứt sống chết, khổ đau triền miên trong tam đồ lục đạo. 

II. Bảy tuần lễ  

1. Tuần lễ thứ nhất: 

a) Đức Thế Tôn ngồi yên lặng tận hưởng an lạc của giải thoát, giác ngộ. 

b) Một nhận thức mới về nhân sinh quan, vũ trụ quan ra đời. 

 Nhân sinh quan: Tất cả hữu tình theo chuỗi dài thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai, tồn tại hay 

hủy diệt đều có liên quan với nhau. 

 Vũ trụ quan: 

- Trùng trùng duyên khởi 

- Vô lượng, vô biên hằng sa cõi. 

 Do duyên khởi nên: 

- Mọi pháp hữu vi đều chuyển biến theo thời gian và không gian. 

- Mọi pháp hữu vi cùng nhau tồn tại, không có bất cứ pháp nào tồn tại độc lập. 

2. Tuần lễ thứ hai: 

a) Đức Thế Tôn nhìn cây Bồ đề với lòng biết ơn sâu xa, cây Bồ đề đã che mưa che nắng trong 

những ngày ngài thiền định. 

b) Hồi tưởng những cuộc chiến đấu với ma vương trong vô lượng a tăng kỳ kiếp cho đến ngày 

Giác ngộ, Giải thoát. 

c) Từ những kinh nghiệm trong chiến thắng với ma vương, Ngài rút ra những bài học quý giá 

được trình bày trong kinh luật. 

d) Xây dựng con đường tu ngắn nhất từ phàm phu đến Giác ngộ, Giải thoát, An lạc. 

3. Tuần lễ thứ ba: 

Chư thiên không thấy đức Thế Tôn đã thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, nên ngài dùng oai 

lực thần thông tạo ra con đường để đi kinh hành bằng ngọc quý báu gần cây Bồ đề. Mỗi bước chân đi 

kinh hành của ngài đều có hoa sen rực rỡ đở lấy bàn chân. Ngài đi kinh hành suốt tuần lễ thứ ba nầy. 
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Hiện nay vẫn còn 18 đóa hoa sen được xây dựng để kỷ niệm con đường bằng ngọc quý báu đó. Nó 

nằm bên phải (nhìn từ ngoài vào) bên cạnh đại tháp Giác ngộ. 

Thế nhưng theo Trí Khải đại sư, từ tuần lễ thứ nhất đến tuần lễ thứ ba đức Thế Tôn thuyết 

kinh: Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nội dung trình bày cảnh giới bất tư nghì về: Giác ngộ, 

Giải thoát, An lạc. Trùng trùng duyên khởi và sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. 

4. Tuần lễ thứ tƣ: 

Đức Thế Tôn suy nghiệm về: nhân quả trong ba thời gian, nhân quả có tương quan tương 

duyên với nhau. 

Nhân quả có duyên tác động. 

Duyên có vô số tóm tắt: thuận duyên, nghịch duyên, đẳng vô giáng duyên, sở duyên duyên. 

Thượng đế không còn tồn tại, Thượng đế không thể vượt qua nhân quả, Thượng đế cũng như 

bao chúng sanh khác. 

Do vậy cả hệ thống triết lý lâu đời của Ấn Độ giáo bị sụp đổ. 

Tư tưởng Thường kiến: từ cái ăn, cái mặc, địa vị xã hội, giàu nghèo, cao thấp, đẹp xấu, sang 

hèn...đều do bàn tay Thượng đế ban cho đang chết đứng như cây khô không còn sức sống. 

Tư tưởng Đoạn kiến: tạo ra giai cấp chỉ biết hưởng thụ trên sự đau khổ của kẻ khác. 

Tạo ra giai cấp đầy oai quyền để cai trị, chà đạp những giai cấp không cùng sanh trong giai cấp 

của mình. Tạo ra lớp người gần như súc vật chỉ biết làm nô lệ. Tạo ra lớp người đầu trâu mặt ngựa chỉ 

có hung tàn, bạo ngược, không có chút tình người, không còn lương tâm, lương tri...cũng đang giãy 

chết như những con chiến mã bị tên bị đạn. 

5. Tuần lễ thứ năm:  

Đức Thế tôn suy nghĩ ba điểm chính như sau: 

a) Làm thế nào để: Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến càng ngày càng tăng 

trưởng? (1) 

b) Nương tựa vào ai để tu tập? và tu tập như thế nào?. 

c) Làm thế nào để giải thoát hàng sa chúng sanh đang đau khổ , đang tuyệt vọng đang 

mong chờ vị anh minh giúp họ giải thoát khỏi kiếp đọa đày, chỉ biết làm nô lệ. 

Đức Thế tôn dùng thiên nhãn tìm kiếm trong tất cả chư thiên và loài người nhưng ngài không 

tìm ra một ai để nương tựa và học thêm. Vì sao? Vì họ còn: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, 

thọ giả tướng (kinh Kim cang) hay nói cách khác vi tế tham sân si vẫn còn cho dầu đã đạt được: Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ định như vị thầy cũ của ngài là ông Uất đầu lâm phất. Cuối cùng ngài quyết 

định như chư Phật ở quá khứ đã làm: “Đƣơng tự xí nhiên, xí nhiên ƣ pháp vật tha xí nhiên, Đƣơng 

tự quy y, qui y ƣ pháp vật tha qui y...”. 

6. Tuần lễ thứ sáu:  

Suốt tuần lễ này đức Thế tôn thiền định và chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Ngài suy 

nghiệm không có bất cứ hạnh phúc nào hơn hạnh phúc không còn tham sân si, và hạnh phúc nhất đời 

người là đem giáo pháp cao cả dạy dỗ cho chúng sanh để được an lạc, giải thoát như chính mình. 
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Cả tuần lễ này đất trời chuyển động, mưa to gió mạnh lại lạnh lẽo, nên có Mucalinda- thần rắn 

hiện ra che ngài để khỏi ướt át, mang lại hơi ấm. Đến cuối tuần trời trong mây tạnh, Mucalinda hiện ra 

một thanh niên khôi ngô tuấn tú quì gối chấp tay đảnh lễ ngài. Ngài dạy cho bài kệ: 

Hạnh phúc thay sống đời sống có tu tập 

Hạnh phúc thay sống trong thiền định 

Hạnh phúc thay sống không còn tham sân si 

Hạnh phúc thay sống với tâm lành 

7. Tuần lễ thứ bảy: 

Tuần lễ trọng đại nhất. Ngài quán chiếu thấy chúng sanh khó lãnh hội: 

a) Pháp lý thì cao siêu vi diệu. 

b) Pháp hành thì phải hết lòng thực tập. 

c) Tâm tánh cang cường khó thay đổi. 

Nếu không tìm ra phương pháp nào phù hợp khế lý, khế cơ cho chư thiên và loài người thì giáo 

dục cho họ cũng không mang lại kết quả tốt đẹp nào, phí công vô ích. 

Ma vương lại xuất hiện yêu cầu đức Thế tôn nhập Vô Dư Niết Bàn để tận hưởng hạnh phúc, 

giải thoát. Chúng sanh ở cõi Ta bà ngũ trược này khó tu, khó độ, khó chứng...lại nhiều vô minh. Chư 

Phật trong quá khứ cũng không độ hết được... 

Đức Thế tôn như sư tử chúa rống lên tiếng rống làm ma vương khiếp đãm: Ta có nhân duyên 

lớn nay xuất hiện ở đời, nhân duyên lớn đó là: Chỉ rõ cho tất cả chư thiên và loài người nổi thống khổ 

trong ba đường sáu nẽo, nguyên nhân những thống khổ đó; và giảng dạy phương pháp tu tập để chấm 

dứt mọi khổ đau, chứng nhập Giác ngộ, Giải thoát, An lạc. Thôi các ngươi hãy đi đi! Nếu không hãy ở 

lại cùng Ta tu tập. 

Ngay lúc này vị Phạm thiên Sahampati xuất hiện và đi nhiễu ba vòng xung quanh đức Thế tôn 

rồi quì xuống bạch như sau: “Bạch Thế tôn xin ngài chuyển pháp luân (nói đến ba lần). Có những 

chúng sanh nhiều đời đã tu tập có thể chứng đạt thánh quả, nếu không được nghe Chánh pháp sẽ bị 

trầm luân. 

Bấy giờ đức Thế tôn nhìn lại hồ sen khoe hoa nở nhụy, thơm phớt cả một vùng. Ngài thấy có 

những đóa hoa trồi lên khỏi mặt nước hương sắc nhẹ nhàn thanh thoát, có những đóa hoa đã già đùm 

bọc sự sống bên trong màu đen xấu xí. Có những đóa hoa còn lơ lững trên mặt nước đang chao đảo vì 

những cơn sóng lăn tăn, có những đóa hoa chưa nhô lên khỏi mặt nước hương ngụy còn khiêm tốn, có 

những đóa hoa còn ấp ủ trong bụng mẹ bị bùn lầy che khuất nhưng đó là sự sống. Trong bùn dơ nhớp 

đó lại trổ ra những đóa hoa thơm ngát, tinh khiết. 

Bao nhiêu hằng sa kiếp lặn hụp trong bùn dơ sanh tử nhưng bản chất Giác ngộ, Giải thoát, An 

lạc vẫn còn đây, nếu hội đủ nhân duyên sẽ bừng nở đóa hoa tuyệt vời, nào còn bùn dơ tanh hôi. Cống 

hiến cho chư thiên và loài người một đấng giác ngộ toàn chân và tịnh hóa hằng sa pháp giới. 

Ôi! Cao quí thay 

Một vị thánh nhân ra đời 

Một đấng Độc giác có mặt 

Một vị Chánh đẳng Chánh giác thị hiện 
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Ngài dùng thiên nhãn tìm hai vị thầy cũ của mình nhưng đã qua đời. Ngài thương tiếc với tấm 

lòng như sau: “Tiếc thay hai vị thầy cũ của ta đã qua đời, giáo lý thâm sâu vi diệu mà Ta chứng đạt 

không được nghe, không được tu tập, nguồn gốc sanh tử bao giờ chấm dứt đây…”. 

Hết thầy đến bạn cùng tu. Ánh mắt khinh chê, trách móc, thương tiếc của nhóm Kiều Trần Như 

với đức Thế tôn khi ngài dùng bát sữa của nàng Sajuta làm họ khó chịu, đành bỏ bạn để đi tìm chân lý 

tuyệt đối trong lối tu khổ hạnh. 

Vì thế đức Thế tôn càng quí, càng mến phục, càng thương tưởng nhóm bạn đạo này. Do vậy 

trong hai tháng ròng rã ngày đi khất thực, giảng dạy đạo lý cho quần sanh có duyên, đêm về thiền quán 

dưới gốc cây hoặc trong khu rừng tĩnh mịch. 

Nơi đây, Vườn Nai - Bala nại, Tam bảo thế gian ra đời. 

-Một tư tưởng mới ra đời xoá sạch vết dơ giai cấp của kẻ chiến thắng trĩu nặng trên quê hương 

Ấn Độ đến mấy ngàn năm. 

-Một đời sống giải thoát, thanh tịnh, thương yêu thay thế lối tu khổ hạnh truyền thống nhọc 

nhằn phí công vô ích. 

-Niết bàn tịch tịnh an lạc mở rộng đón nhận Phạm thiên, Thượng đế, Bà la môn, người quét 

rác, kẻ hốt phân dơ...khi không thấy: trong Ta có Phật, trong Phật có Ta. 

III. Kết luận: 

Đạo Phật là đạo dạy chúng sanh thành Phật, do vậy đẹp xấu, cao thượng, hèn hạ, phải trái...triết 

thuyết nhị nguyên không có mặt. 

Hận thù hừng hực được tuôn trào ra trong ánh mắt căm hờn, lời nói thô lỗ, hành động dã man 

và những trái tim khô cằn, tấm lòng băng giá, tình người cạn kiệt được chuyển hóa bằng ánh mắt hiền 

hòa, lời nói dịu dàng, việc làm nhân hậu...bởi trái tim thương yêu và hiểu biết. 

Con đường có một không hai hàm chứa Giới, Định, Tuệ do chính bản thân của đức Thế tôn trải 

nghiệm nhiều năm, nhiều đời được phát kiến. Chính con đường này mang lại Giác ngộ, Giải thoát, An 

lạc- Đó là Bát chánh đạo. 

Chú thích: 

Ngũ phần hương: 

1- Hương giới: không làm điều ác, hết lòng làm điều lành. 

2- Hương định: tin sâu nhân quả, lòng không thối chuyển. 

3- Hương tuệ: thấu rõ sự chuyển biến của căn thân và thế giới. 

4- Hương giải thoát: đoạn sạch vô minh, phiền não. 

5- Hương giải thoát tri kiến: quan sát hằng sa pháp giới chúng sanh không đồng không dị 

nên tự tại vô ngại. 

__________________ 

Niệm Phật Đường Fremont 

Mùa Phật Đản 2558 

Thái Siêu 
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Tín Chỉ Chứng Nhận: 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV 

BAN TỔ CHỨC 

CHÙA PHẬT ĐÀ 

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - ĐT: (619) 283-7655 

Email: chuaphatdasd@yahoo.com - Website: Hoavouu.com 
---------- 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 
 

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 

Từ ngày 29/05 đến 02/06/2014 tại Town and Country Resort Hotel 

500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý học viên Phật tử, 

 

Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã dùng Phật nhãn quán chiếu căn cơ khác 

biệt của chúng sinh, có cao, có thấp, có nhậm lẹ, có chậm lụt. Tuy vậy, nếu chúng sinh nỗ lực, tinh tấn 

tu tập thì tất cả đều chứng đắc quả Thánh. 

Sự tu tập để chứng đắc quả Thánh là thực tập giáo pháp, hành trì môn tu, nghiên tầm kinh điển 

như người đi trong đêm tối có đuốc soi đường để thấy tất cả sự vật, màu sắc… Giáo pháp, những lời 

dạy của đức Phật, là phương tiện tu học để chuyển mê thành ngộ, dứt phàm thành Thánh, là chất liệu 

làm an ổn tâm hồn, xây dựng một đời sống bình yên, hạnh phúc trong cuộc đời này. 

Trong ý nghĩa ấy, Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ IV thành tâm kính mời 

quý học viên Phật tử đã từng tham dự những Khóa Tu Học trước, cũng như chư vị chưa tham dự, hoan 

hỷ ghi danh và gửi về Ban Tổ Chức trước ngày 02 tháng 05 năm 2014 để dễ dàng cho việc sắp xếp 

phòng ốc với khách sạn. 

Đặc biệt năm nay có các Gia Đình Phật Tử tham dự từ cấp Oanh Vũ đến Huynh Trưởng. Đây là 

hình ảnh đẹp mà con cháu quý Phật tử đã thể hiện. Ban Tổ Chức chịu trách nhiệm đài thọ chi phí 

khách sạn, thực phẩm cho Gia Đình Phật Tử. 

1/   Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, được tổ chức tại: Town and Country Resort 

Hotel, 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108, từ ngày 29 tháng 05 đến ngày 02 tháng 06 năm 

2014. (Khách sạn Town and Country đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, thoáng mát, cảnh trí nên thơ, phù hợp 

cho Khóa Tu Học Phật Pháp) 

2/    Lệ phí Khóa Tu - để trang trải chi phí Khách Sạn như các năm trước trong suốt thời gian tu 

học: 
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- 300 Mỹ Kim cho mỗi người - Nếu gia đình cùng tham dự Khóa Tu Học: người thứ nhất 300 Mỹ 

Kim, những người sau 200 Mỹ Kim, trẻ em dưới 12 tuổi 150 Mỹ Kim. Ngân phiếu xin đề Chùa PHẬT 

ĐÀ, ở phần Memo xin đề: KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV, và gửi về Chùa Phật 

Đà theo địa chỉ ở trên. Ban Tổ Chức đài thọ việc ăn uống suốt Khóa Tu Học, quý học viên xin đem 

theo thuốc uống và vật dụng cá nhân cần thiết. 

3/ Ban Tổ Chức có các lớp học Phật Pháp đặc biệt hướng dẫn bằng tiếng Anh dành cho trẻ em và 

cho các Phật tử không thông thạo tiếng Việt.  

4/ Chư Tăng, Ni tham dự miễn phí, xin ghi danh trước để Ban Tổ Chức tiện sắp xếp.  

5/ Ban Tổ Chức chỉ nhận người ghi danh tham dự nội trú trọn 4 ngày Khóa Tu Học, không nhận 

người ghi danh tham dự ở ngoại trú.  

Hạn chót ghi danh: ngày 02 tháng 05 năm 2014. 

6/ Quý vị ở xa xin mua vé máy bay về Phi Trường San Diego, CA (SAN), chuyến bay đến Phi 

Trường San Diego trễ nhất là lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Hoặc từ vùng Los 

Angeles, Quận Cam có thể đi xe lửa Amtrack xuống nhà ga San Diego. 

7/ Sau khi mãn Khóa Tu Học, quý Phật tử muốn hành hương thăm viếng các chùa hoặc phong 

cảnh vùng San Diego, xin liên lạc với Ban Tổ Chức trước để tiện việc sắp xếp. 

8/ Mọi chi tiết về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, xin liên lạc: 

– Chùa Phật Đà: 619-283-7655   – Tu Viện Pháp Vương: 760-739-8063 

– ĐĐ Hạnh Tuệ:  619-278-9837  – Website: hoavouu.com 

– ĐH Tâm Đăng:  619-490-7240   – ĐH Tâm Tịnh:  858-380-8564 

– ĐH Bạch Kim:  858-578-2659   – ĐH Diệu Mỹ:  858-689-1197 

– Email: chuaphatdasd@yahoo.com  hoặc tuedang79@gmail.com  

– Tin tức Khóa Tu Học Lần IV được cập nhật trên các Website Phật giáo hải ngoại. 

 

Thành tâm kính cảm ơn và kính chúc chư Tôn Đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường 

chiếu; đồng kính chúc quý đồng hương Phật tử vô lượng cát tường, thân tâm an lạc để cùng tham dự 

đông đảo Khóa Tu Học Phật Pháp Lần thứ IV như Khóa thứ III vừa qua. 

 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Chùa Phật Đà, ngày 05 tháng 12 năm 2013 

Trưởng Ban Tổ Chức, 

(ấn ký) 

 

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu 

 

 

 

 

mailto:chuaphatdasd@yahoo.com
mailto:tuedang79@gmail.com
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV 

BAN TỔ CHỨC 

CHÙA PHẬT ĐÀ 

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - ĐT: (619) 283-7655 

Email: chuaphatdasd@yahoo.com - Website: Hoavouu.com 
---------- 

 

THƢ MỜI 
 

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 

Từ ngày 29/05 đến 02/06/2014 tại Town and Country Resort Hotel 

500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 

 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý học viên Phật tử, 

 

Thành tâm kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử tham dự, hạn chót ghi danh: ngày 

02/05/2014: 

1/ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, được tổ chức tại: Town and Country Resort Hotel, 

500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108, từ ngày 29 tháng 05 đến ngày 02 tháng 06 năm 

2014. 

2/ Lệ phí Khóa Tu - để trang trải chi phí Khách Sạn như các năm trước trong suốt thời gian tu học: 

- 300 Mỹ Kim cho mỗi người - Nếu gia đình cùng tham dự Khóa Tu Học: người thứ nhất 300 Mỹ 

Kim, những người sau 200 Mỹ Kim, trẻ em dưới 12 tuổi 150 Mỹ Kim. Ngân phiếu xin đề Chùa 

PHẬT ĐÀ, ở phần Memo xin đề: KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV, và gửi về 

Chùa Phật Đà địa chỉ trên. 

3/ Ban Tổ Chức có các lớp học Phật Pháp đặc biệt hướng dẫn bằng tiếng Anh. 

4/ Chư Tăng, Ni tham dự miễn phí, xin ghi danh trước để Ban Tổ Chức tiện sắp xếp.  

5/ Ở xa xin mua vé máy bay về Phi Trường San Diego, CA (SAN), chuyến bay đến Phi Trường San 

Diego trễ nhất là lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Hoặc từ vùng Los 

Angeles, Quận Cam có thể đi xe lửa Amtrack xuống nhà ga San Diego. 

6/ Sau khi mãn Khóa Tu Học, quý Phật tử muốn hành hương thăm viếng các chùa hoặc phong cảnh 

vùng San Diego, xin liên lạc với Ban Tổ Chức trước để tiện việc sắp xếp. 

7/ Mọi chi tiết về Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, xin liên lạc: 

– Chùa Phật Đà: 619-283-7655  – Tu Viện Pháp Vương: 760-739-8063 

– ĐĐ Hạnh Tuệ: 619-278-9837 – Website: hoavouu.com 
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– ĐH Tâm Đăng: 619-490-7240  – ĐH Tâm Tịnh:  858-380-8564 

– ĐH Bạch Kim: 858-578-2659  – ĐH Diệu Mỹ: 858-689-1197 

– Email: chuaphatdasd@yahoo.com hoặc tuedang79@gmail.com  

– Tin tức Khóa Tu Học Lần IV được cập nhật trên các Website Phật giáo hải ngoại. 

 

Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni giúp phổ biến rộng rãi đến đại chúng để Khóa Học được 

thành tựu viên mãn. 

Thành tâm kính cảm ơn và kính chúc chư Tôn Đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, đồng kính 

chúc quý đồng hương Phật tử vô lượng cát tường, thân tâm an lạc để cùng tham dự đông đảo Khóa Tu 

Học Lần thứ IV. 

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Chùa Phật Đà, ngày 15 tháng 01 năm 2014 

Trưởng Ban Tổ Chức, 

(ấn ký) 

 

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu 

 

  

mailto:chuaphatdasd@yahoo.com
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV 

BAN TỔ CHỨC 

CHÙA PHẬT ĐÀ 

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - ĐT: (619) 283-7655 

Email: chuaphatdasd@yahoo.com - Website: Hoavouu.com 
---------- 

 

PHIẾU GHI DANH – CHƢ TÔN ĐỨC 
 

Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2014 

tại Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 

~~o0o~~ 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III, 

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức, 

 

Đạo Hiệu: ____________________________________________________________________ 

Tăng/ Ni: ___________ Phẩm vị (HT/TT/ĐĐ/NS/SC/SD): ____________ Tuổi: ____________ 

Tự Viện sinh hoạt: ______________Thành phố: _______________ Tiểu bang: _____________ 

Thành phố cư trú: _________________ Tiểu bang cư trú: _______________________________ 

Email: ____________________ Điện thoại nhà: ______________ ĐT cầm tay: _____________ 

 

* Phương Tiện Di Chuyển: 

 

     Tự túc 

      Xin Ban Tổ Chức giúp đưa đón phi trường San Diego, CA (SAN), nhà ga: 

 

- Ngày giờ đến: ______________ Chuyến bay: ___________ Hãng bay: ______________  

- Ngày giờ về:   ______________ Hãng bay: ______________ 

- Nhà ga: San Diego Station, số 1050 Kettner Blvd, San Diego, CA 92101 - (619) 239-9021 

 

Con xin chấp hành Nội Quy Khóa Tu Học. 

Thành tâm tri ân Hòa Thượng và Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV. 

 

Ngày_________ Tháng _________ năm _______ 

Ký tên 
 

* Hạn chót nhận Phiếu Ghi Danh KHÓA TU HỌC: Ngày 02 tháng 05 năm 2014 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ IV 

BAN TỔ CHỨC 

CHÙA PHẬT ĐÀ 

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 - ĐT: (619) 283-7655 

Email: chuaphatdasd@yahoo.com - Website: Hoavouu.com 

---------- 

 

PHIẾU GHI DANH – PHẬT TỬ 
 

Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, từ ngày 29/05 đến ngày 02/06/2014 

tại Town and Country Resort Hotel - 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108 

~~o0o~~ 
 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV, 

 

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức, 

 

Con, (Ghi dấu tiếng Việt) Họ:______ Chữ lót:______Tên: __________ Pháp Danh: _____________ 

Tự Viện sinh hoạt: __________________Thành phố: _______________ Tiểu bang: _____________ 

Tuổi: ______ Nam:______ Nữ:______ Thành phố cư trú: ________ Tiểu bang cư trú: ___________ 

Email: ______________________ Điện thoại nhà: ______________ ĐT cầm tay: ______________ 

Kính xin HT Trưởng Ban hoan hỷ cho con ghi danh tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 

Thứ IV) Số người lớn: ____________ số trẻ em: _____________ (đính kèm Danh Sách tham dự) 

* Lệ phí Khách Sạn cho Khóa Tu: 

- 300 Mỹ Kim cho mỗi người - Nếu gia đình cùng tham dự Khóa Tu Học: người thứ nhất 300 Mỹ Kim, 

những người sau 200 Mỹ Kim, trẻ em dưới 12 tuổi 150 Mỹ Kim. 

Con xin gửi ngân phiếu đóng góp chi phí khách sạn với số tịnh tài: __________________________ 

(Ngân phiếu xin đề Chùa PHẬT ĐÀ, phần Memo xin đề: KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP Lần Thứ IV) 

 

* Phương Tiện Di Chuyển: 

     Tự túc 

      Xin Ban Tổ Chức giúp đưa đón phi trường San Diego, CA (SAN), nhà ga: 

- Ngày giờ đến: ______________ Chuyến bay: ___________ Hãng bay: ______________  

- Ngày giờ về:   ______________ Hãng bay: ______________ 

- Nhà ga: San Diego Station, số 1050 Kettner Blvd, San Diego, CA 92101 - (619) 239-9021.  

 

Con xin chấp hành Nội Quy Khóa Tu Học. 

Thành tâm tri ân Hòa Thượng và Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần IV. 

Ngày________ Tháng _______ năm ________ 

 

Ký tên 

 

* Hạn chót nhận Phiếu Ghi Danh KHÓA TU HỌC: Ngày 02 tháng 05 năm 2014 

 



Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 |  93 

 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ 

BAN TỔ CHỨC 

4333 30th St., San Diego, CA 92104 – Tel.: (619) 283-7655 

BAN GIÁM HỌC 

Email (Thư ký Ban Giám Học): thichtamhoa@gmail.com | Tel.: (905) 712-8809 

__________________________________________________ 

 

 

THƢ CUNG THỈNH GIÁO THỌ 

Khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV  
 

Kính gửi: ______________________________________________________ 

 

Nam Mô Bổn Sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Giáo Thọ Sư, 

 

Nhằm tạo điều kiện học hỏi và thực hành Phật Pháp cho hàng Phật tử tại gia, chư tôn đức Tăng 

Ni tại Hoa Kỳ và Canada đã phối hợp tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ hàng năm, liên tục 

trong 3 năm qua; đến năm 2014 là khóa thứ 4, từ ngày 29/5 đến 02/06/2014 sẽ tổ chức tại Town and 

Country Resort Hotel, địa chỉ: 500 Hotel Circle North, San Diego, CA 92108. 

Để việc giảng dạy và tu học mang lại nhiều kết quả, Ban Giám Học đã soạn thảo Chương Trình 

Học Phật gồm 3 khóa Phổ Thông và 1 khóa Chuyên Đề, 2 lớp Phật học Anh ngữ (dành cho người lớn 

và thiếu niên), một lớp Phật Pháp / Giới Luật dành cho Tăng Ni sơ cấp; ngoài ra còn có một lớp Hội 

Thảo (4 buổi) dành cho Tăng Ni trung, cao cấp và hậu đại học.  

Với chương trình bao quát từ phổ thông đến chuyên đề, từ sơ cấp đến cao cấp như trên, Ban 

Giám Học mong mỏi sự đóng góp trí tuệ và chuyên môn của chư vị giáo thọ khắp nơi mới đáp ứng 

được nhu cầu giảng dạy, nhờ đó học viên mới gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực hành 

Phật Pháp đúng đắn. 

Theo tinh thần đó, Ban Giám Học Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ thành kính cung thỉnh Giáo 

Thọ Sư:___________________________________________________________________________ 

đảm trách môn _____________________________________________ vào ngày ________________ 

 

Kính xin Giáo Thọ Sư gửi trước đề cương giáo án môn học nói trên đến Ban Giám Học (qua địa 

chỉ email thichtamhoa@gmail.com) trễ nhất là trước ngày khai giảng 1 tháng, và thông báo ngày giờ 

quang lâm và rời đạo tràng để Ban Tổ Chức thu xếp việc đưa đón; cũng xin mang theo Thư Cung 

Thỉnh này để Ban Tổ Chức chu toàn việc cung nghinh, sắp xếp nơi cư trú thích hợp.  

Sự quang lâm của Giáo Thọ Sư biểu lộ tinh thần hoằng dương Chánh Pháp không mỏi mệt của 

hàng Sứ giả Như Lai, đồng thời là niềm khích lệ sâu xa cho Ban Tổ Chức và Ban Giám Học chúng tôi. 

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát 

Phật lịch 2557, ngày 10 tháng 03 năm 2014 

 

Thành kính cung thỉnh, 

TK. Thích Thái Siêu (Trưởng Ban Giám Học) 

TK. Thích Nguyên Siêu (Phó TB Giám Học kiêm TB Tổ Chức) 

TK. Thích Bổn Đạt (Phó TB Giám Học) 

TK. Thích Tâm Hòa (Thư ký Ban Giám Học) 

mailto:thichtamhoa@gmail.com
mailto:thichtamhoa@gmail.com
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Danh sách Chƣ Tôn Đức và Phật tử 

Chứng dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 
 

Họ Tên Pháp Danh Tự Viện 

  

HT Thích Thắng Hoan  

 HT Thích Tín Nghĩa Từ Đàm Hải Ngoại 

 HT Thích Phước Thuận Chùa Trí Phước 

 HT Thích Nguyên An Chùa Cổ Lâm 

 HT Thích Thái Siêu NPĐ Fremont 

 HT Thích Nguyên Hạnh Chùa Việt Nam 

 HT Thích Phước Tịnh 
 

 HT Thích Bổn Đạt Chùa Phổ Đà 

 HT Thích Nguyên Trí Chùa Bát Nhã 

 HT Thích Giác Sĩ Tịnh Xá Giác Lý 

 HT Thích Minh Tuyên Minh Đăng Quang 

 HT Thích Minh Hồi Như Lai Thiền Tự 

 HT Thích Minh Mẫn Chùa Huệ Quang 

 HT Thích Thiện Long Chùa Phật Tổ 

 HT Thích Nguyên Siêu Chùa Phật Đà 

 HT Thích Thông Hải Tu Viện An lạc 

 TT Thích Minh Dung Chùa Quang Thiện 

 TT Thích Tâm Hạnh 
 

 TT Thích Tâm Hòa Chùa Pháp Vân 

 TT Thích Hạnh Bình 
 

 TT Thích Quảng Hiền Thụy Sỹ 

 TT Thích Tâm Tường TV Pháp Vương 

 TT Thích Tuệ Uy TV Hộ Pháp 

 TT Thích Nhật Trí Chùa Pháp Vũ 

 TT Thích Thông Triết 
 

 TT Thích Tâm Hải 
 

 TT Thích Nhật Huệ Chùa Duyên Giác 

 TT Thích Trừng Thi 
 

 TT Thích Trừng Sỹ Chùa Linh sơn 

 TT Thích Minh Hạnh 
 

 TT Thích Đức Trí 
 

 TT Thích Trường Thi 
 

 TT Thích Thông Lý 
 

 TT Thích Đồng Trực Chùa Bát Nhã 

 ĐĐ Thích Đồng Lực Chùa Phật Đà 

 ĐĐ Thích Huệ Phúc Chùa Quang Thiện 

 ĐĐ Thích Minh Nguyên Chùa Phước Sơn 

 ĐĐ Thích Quảng Thiện Tâm Chùa Trấn Quốc 
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 ĐĐ Thích Trí Đức Pháp Hoa thiền viện 

 ĐĐ Thích Tuệ Chiếu  
 

 ĐĐ Thích Linh Quang Thiền Viện Chân Nguyên 

 ĐĐ Thích Chúc Thông Chùa Bát Nhã 

 ĐĐ Thích Tâm Đức 
 

 ĐĐ Thích Liễu Nguyên Chùa Viên Quang 

 ĐĐ Thích Minh Hạnh Chùa Bát Nhã 

 ĐĐ Thích Nguyên Thông 
 

 ĐĐ Thích Pháp Tánh 
 

 ĐĐ Thích Quang Thuận NPĐ Fremont 

 ĐĐ Thích Tâm Đức 
 

 ĐĐ Thích Tâm Lương 
 

 ĐĐ Thích Tâm Thiện 
 

 ĐĐ Thích Thiện Long 
 

 ĐĐ Thích Thông Lý 
 

 ĐĐ Thích Tín Mãn Chùa Viên Quang 

 ĐĐ Thích Nguyên Huệ Chùa Phật Đà 

 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ Chùa Phật Đà 

 ĐĐ Thích Hạnh Kiên Chùa Việt Nam 

 ĐĐ Thích Minh Trọng Chùa Phật Đà 

 ĐĐ Thích Quảng Nghĩa Chùa Phật Đà 

 ĐĐ Thích Giác Sử 
 

 ĐĐ Thích Giác Truyền 
 

 ĐĐ Thích Quán Từ Làng A Di Đà 

 ĐĐ Thích Quảng Minh Đạo Tu Viện Kim Sơn 

 ĐĐ Thích Quảng Minh Nhất Tu Viện Kim Sơn 

 NT TN Như Nguyện Chùa Xá Lợi 

 NT TN Chơn Hiền Chùa Xá Lợi 

 NT TN Như Lợi Chùa Xá Lợi 

 NT TN Như Xuân Chùa Xá Lợi 

 NS TN Diệu Tánh Thiền Tịnh Đạo Tràng 

 NS TN Giới Châu Chùa An Lạc 

 NS TN Giới Định 
 

 NS TN Giới Hương Chùa Hương Sen 

 NS TN Hương Quang Chùa Phật Đà 

 NS TN Minh Quang Chùa Xá Lợi 

 NS TN Nguyên Bổn Chùa Kiều Đàm 

 NS TN Nguyên Thiện Chùa An Lạc 

 NS TN Như Hải Chùa Xá Lợi 

 NS TN Như Thuận Chùa Bát Nhã 

 NS TN Thảo Liên 
 

 NS TN Tuệ Từ Chùa Khánh Hỷ 

 NS TN Diệu Phước Chùa Thiên Bửu 
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 SC TN Thiện Ngọc Chùa An Lạc 

 SC TN Chân Phụng Tịnh Thất Phổ Quang 

 SC TN Diệu Hiền 
 

 SC TN Diệu Hòa Chùa Thiên Bửu 

 SC TN Diệu Nguyên Chùa Phật Đà 

 SC TN Hạnh Minh Chùa Viên Quang 

 SC TN Hạnh Nhãn Chùa Viên Quang 

 SC TN Hạnh Thức Chùa Viên Quang 

 SC TN Hiền Nhân Chùa Viên Quang 

 SC TN Huệ Tâm Chùa Trí Phước  

 SC TN Huệ Thành Chùa Trí Phước  

 SC TN Huệ Thảo Chùa Trí Phước  

 SC TN Lệ Ý 
 

 SC TN Minh Triết 
 

 SC TN Mỹ Liên       Tịnh Xá Ngọc An 

 SC TN Nghiêm Liên       Tịnh Xá Ngọc An 

 SC TN Nguyên Diệu 
 

 SC TN Nguyên Giác 
 

 SC TN Nguyên Liên       Tịnh Xá Giác Lý 

 SC TN Nguyên Vân 
 

 SC TN Như An 
 

 SC TN Như Khánh Chùa Viên Quang 

 SC TN Như Tín Chùa Xá Lợi 

 SC TN Như Ý 
 

 SC TN Phổ Nguyện Chùa Quang Thiện 

 SC TN Phước Nhẫn 
 

 SC TN Phước Quang    Tổng Hội Cư Sĩ  

 SC TN Phước Từ Chùa Đại Bi 

 SC TN Thanh Liên       Tịnh Xá Giác Lý 

 SC TN Thiện Nghĩa Chùa An Lạc 

 SC TN Thiện Tâm 
 

 SC TN Thiền Tuệ 
 

 SC TN Huệ Nghiêm Chùa Hải Ấn 

 SC TN Thông Hòa   Chùa Hải Ấn 

 SC TN Tịnh Nhẫn Chùa Viên Quang 

 SC TN Trí Hòa Chùa Ưu Đàm 

 SC TN Trung Nghiêm   Chùa Phước Sơn 

 SC TN Trung Thiện 
 

 SC TN Viên Chân Chùa Hương Sen 

 SC TN Viên Đức Chùa Quang Thiện 

 SD TN Tâm Định Chùa Bát Nhã 

 SC TN Thanh Hương Chùa Thanh Tịnh 

 SC TN Huệ Ngộ 
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 SC TN Như Quang Tịnh Thất Từ Hạnh 

 SC TN Thanh Diệu Minh TV Kim Sơn 

 Sa Di Thích Tâm Định Chùa Bát Nhã 

 Sa Di Thích Thường Nguyên Ban Trai Soạn 

Huỳnh Tấn Lê Quảng Phước Ban Giáo Thọ 

Nguyễn Văn Pháp Tâm Đăng Thư Ký 

Phan Trung Kiên Quảng Hải Phụ tá Thư ký 

Vĩnh Hảo Tâm Quang Ban Tài Liệu, Tuyền Thông 

Huỳnh Kim Quang Tâm Huy Ban Tài Liệu, Tuyền Thông 

Dương Bạch Kim Tường Vân Ban Tài Liệu, Tuyền Thông 

Dương Tuyết Mai Như Thùy Ban Tiếp Nhận Học Viên 

Lê Tuyết Mai Nguyên Quỳnh Ban Tiếp Nhận Học Viên 

Nguyễn Kim Nga Diệu Mỹ Ban Tiếp Nhận Học Viên 

Giáng Kiết Tường Viên Minh Ban Tiếp Nhận Học Viên 

 Minh Hậu Ban Tiếp Nhận Học Viên 

Bùi Điểm Nhuận Chung Ban Trai Soạn, Hành Đường 

Nguyễn Hải Đăng Mỹ Nguyên Toàn Ban Văn Nghệ, Âm Thanh 

Đặng David Đồng Văn Ban Văn Nghệ 

Hoàng Kim Vân Quảng Mỹ Ban Văn Nghệ 

Huỳnh Thomas Nhuận Quang Ban Văn Nghệ 

Lê Nguyễn Kelsey  Ban Văn Nghệ 

Lê Minh Hiền Quảng Minh Đức Ban Văn Nghệ 

McDowell Thị Hằng  Ban Văn Nghệ 

McDowell Thúy Vi 

Victoria 
 Ban Văn Nghệ 

Ngô Phương Pierre  Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Hằng Nga Từ Bi Giác Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Hồng Hà  Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Phương Thúy Nhật Phương Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Thụy Thanh 

Thảo 
Tuệ Thiện Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Tường Vi Quảng Thanh Ban Văn Nghệ 

Ngô Dũng Châu Dũng Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Bảo Trân Trina Tuệ Chân Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Văn Hòa Chánh Đạt Dũng Ban Văn Nghệ 

Phạm Quang Hùng 

Anthony 
Quảng Anh Ban Văn Nghệ 

Phạm Quang Hiển Quảng Linh Ban Văn Nghệ 

Quách Tú Trang Chơn Thường Hiển Ban Văn Nghệ 

Trần Thùy Hương Quảng Hoa Ban Văn Nghệ 

Trương Huệ Thi Diệu Hải Ban Văn Nghệ 

Võ Thu Nga Quảng Diệu Mỹ Ban Văn Nghệ 

Vũ Huy Hoàng  Ban Văn Nghệ 

Nguyễn Thành Chinh Bửu Thành Ban Cư Trú 
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Nguyễn Xuân Hiệp Tâm Định Ban Cư Trú 

Trần Thanh Tri Quảng Trí Ban Cư Trú 

Nguyễn Thị Thanh Loan Tâm Tịnh Ban Hành Đường 

Andy Phạm Tịnh Tư Ban Hành Đường 

 Tâm Ngọc Ban Hành Đường 

 Nguyên Bạch Ban Hành Đường 

Trần Kim Viên Nguyên Phương Ban Hành Đường 

Trần Ngọc Nữ Nguyên Tâm Ban Hành Đường 

 Nguyên Bạch Ban Hành Đường 

Phan Nguyên Phương Tâm Thuận Ban Tài Liệu 

Michelle  Ban Tài Liệu 

Nguyễn Đức Thụ Trí Siêu Ban Thỉnh Sư 

Nguyễn Văn Xuân Quang Trường Ban Thỉnh Sư 

 Minh Đức Ban Thỉnh Sư 

Nguyễn Thị Lan Nguyên Trúc Ban Trai Soạn 

Lê Thị Kim Thảo Nguyên Hoa Ban Trai Soạn 

Trần Ngọc Huệ Nguyên Cúc Ban Trai Soạn 

Nguyễn Thị Bích Vân Nguyên Anh Ban Trai Soạn 

Phạm Thị Nam Nguyên Lễ Ban Trai Soạn 

Vũ Bảo Anh Diệu Tuấn Ban Trai Soạn 

Michelle Trương Nguyên Thảo Ban Trai Soạn 

Mindy Trương Nguyên Chơn Ban Trai Soạn 

Cindy Huệ Nguyễn Nguyên Thanh Ban Trai Soạn 

Trương Thị Hạnh Nguyên Quả Ban Trai Soạn 

Trương Thu Sang Nguyên Xuân Ban Trai Soạn 

Trương Lý Nhật Trang Nguyên Nghiêm Ban Trai Soạn 

Nguyễn Mai Diệu Lạc Ban Trai Soạn 

Nguyễn Ánh Vân Từ Lâm Ban Trai Soạn 

Phi Long  Ban Trai Soạn 

Thái Nhi Phương Tâm Ban Trai Soạn 

Thái Tatiana Phương Anh Ban Trai Soạn 

Thái Julie Phương Xuân Ban Trai Soạn 

Thái Nghiệp Thiện Kiên Ban Trai Soạn 

 Nguyên Quý Ban Trai Soạn 

Hồng Dự Nguyên Lưu Ban Trai Soạn 

 Diệu Nhẫn Ban Trai Soạn 

 Diệu Thuận Ban Trai Soạn 

 Nguyên Phúc Ban Trai Soạn 

 Chúc Bảo Ban Trai Soạn 

 Nguyên Phụng Ban Trai Soạn 

 Minh Hiệp Ban Trai Soạn 

 Hứa Thông Ban Trai Soạn 

 Diệu Yến Ban Trai Soạn 
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 Nguyên Thảo Ban Trai Soạn 

 Nguyên Chơn Ban Trai Soạn 

Lâm Thành Hưng Nguyên Thịnh Chùa Phước Hải, Ban Trai Soạn 

Lang Tú Quyên Nguyên Hiền Chùa Phước Hải, Ban Trai Soạn 

Lâm Hồng Nguyệt Nhơn Hạnh Chùa Phước Hải, Ban Trai Soạn 

Trần Kim Em Tịnh Dung Chùa Phước Hải, Ban Trai Soạn 

 Thiện Hiền Ban Vận Chuyển 

Dương Thanh Đăng Nguyên Đức  Ban Vận Chuyển 

 Nguyên Thạnh Ban Vận Chuyển 

 Thiện Hạnh Ban Vận Chuyển 

Trang Trần Nguyên Đại Ban Vận Chuyển 

Dương Văn Cường Nguyên Công Ban Vận Chuyển 

Võ Hiếu  Ban Vận Chuyển 

Hồ Khôi  Ban Vận Chuyển 

Hồ Hoàng Chánh Minh Tánh Ban Y Tế 

Lê Thị Thảo Diệu Vân Ban Y Tế 

Đặng Đình Chính Thiện Nghiêm Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

Diệp Văn  Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

Lâm Ánh Ngọc  Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

Huỳnh Kim Qui Tuệ Nhẫn Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

La Thị Muội Diệu Khai Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

Võ Văn Tường  Ban Quay phim, nhiếp ảnh 

Nguyễn Văn Lập Nhật Toàn Cam Lộ Vương 

Dương Minh Tâm Nhật Chiếu Cam Lộ Vương 

Nguyễn Thị Chánh Nguyên Chân  

Nguyễn Tường Vân Nguyên Từ   

Trương Thị Hà Diệu Hồng   

Lê Anh Trâm Quảng Kim NS Giới Châu 

Nguyễn Ngọc Trinh Diệu Nguyện Chùa Bát Nhã 

Trần Thị Bích Nga Diệu Hằng Chùa Bát Nhã 

Nguyễn Thị Loan Diệu Châu Chùa Bát Nhã 

Nguyễn Thị Hồng Thọ Phúc Chùa Bát Nhã 

Nguyễn Văn Hộ Nguyên Khanh Chùa Bát Nhã 

Nguyễn Văn Khang Lệ Tâm Chùa Chơn Tâm 

Lê Túy  Chùa Cổ Lâm 

Trần Cát Tường  Chùa Cổ Lâm 

Hà Văn Duyệt Chánh Hải Chùa Cổ Lâm 

Lê Văn Chính Nguyên Đức Chùa Cổ Lâm 

Nguyễn Thị Rộng Hạnh Thanh Chùa Di Lặc 

Castillo Lam Lani Diệu Lạc  Chùa Diệu Quang 

Trần Duy Nhựt Đồng Thanh Quang Chùa Huệ Quang 

Đặng Kim Phượng Đồng Khánh Thiện Chùa Huệ Quang 

Phạm Thị Tùng Diệu Phục Chùa Huệ Quang 
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Dương Thị Bích Ngọc Nghiêm Minh Chùa Huệ Quang 

Lê Thị Niềm Không Niệm Chùa Pháp Hoa 

Hầu Diễm Hoàng Diệu Hoa Chùa Pháp Hoa 

Nguyễn Văn Lạc Minh Hạnh Chùa Pháp Hoa 

Nguyễn Thị Thanh Vân Diệu Thành Chùa Pháp Hoa 

Lê Bảy Nguyên Pháp Chùa Pháp Vân 

Lê Hạnh Nguyên Phẩm Chùa Pháp Vân 

Trần Thị Nga Nguyên Dung Chùa Pháp Vân 

Phùng Thị Thanh Xuân Nguyên Nga Chùa Pháp Vân 

Đỗ Hữu Nghĩa Giác Nghĩa Chùa Pháp Vân 

Đỗ Tàu Hồng Nguyên Diễm Chùa Pháp Vân 

Hồ Đắc Nam Quảng Châu Chùa Pháp Vân 

Hồ Thị Phước Thị Trang Chùa Pháp Vân 

Hồ Khánh Lan Như Hà Chùa Pháp Vân 

Đào Trung Quang Nguyên Minh Chùa Pháp Vân 

Hồ Thị Năm Diệu Giác Chùa Pháp Vân 

Đinh Thị Mai Hường Tịnh Hạnh Chùa Pháp Vân 

Dương Thị Ngọc Diễm Giác Lệ Chùa Pháp Vân 

Võ Thị Hai Huệ Tâm Chùa Pháp Vân 

Cao Lynn Lee Nguyên Tính Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Thị Hợp  Chùa Pháp Vân 

La Thị Thơm Quảng Tâm Chùa Pháp Vân 

Lại Thị Nguyệt Ngọc Nhàn Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Thị Ngọc Hoa Quảng Hồng Chùa Pháp Vân 

Phùng Thị Thanh Xuân Nguyên Nga Chùa Pháp Vân 

Vũ Thị Công Nguyên Bình Chùa Pháp Vân 

Công Tằng T. Nữ T.Túy Tâm Bích Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Thị Điệp Diệu Lý Chùa Pháp Vân 

Dương Thị Đầm Liên Hoa Giải Thoát Hải Chùa Pháp Vân 

Lưu Tú Oanh Nguyên Phương Chùa Pháp Vân 

Trần Thị Yến Nguyên Xuân Chùa Pháp Vân 

Âu Dung Lệ Chiếu Hòa Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Hoàng Yến Nguyên Xuân Chùa Pháp Vân 

Hồ Thị Em Nguyên Trang Chùa Pháp Vân 

Jesso Hường Nguyên Đạo Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Thị Hải Đường  Chùa Pháp Vân 

Nguyễn Thị Kim 

Nguyên 
Diệu Bổn Chùa Pháp Vân 

Phạm Thị Huệ Tâm Hương Chùa Phật Ân 

Lê Thị Xét Chúc Hậu Chùa Phật Ân 

Phạm Anh Toàn Trí Viên Chùa Phật Ân 

Phạm Thị Ngọc Yến Diệu Thủy Chùa Phật Ân 

Đàm Thị Thanh Quý Diệu kim Chùa Phật Ân 
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Đàm Quang Hiển Nguyên Đức Chùa Phật Ân 

Lê Cảnh Di Tâm Thành Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Thu Cúc Tâm Như Chùa Phật Ân 

Trịnh Văn Nông Quảng Nghiệp Chùa Phật Ân 

Trịnh Thị Vượng Tâm Như Chùa Phật Ân 

Nguyễn Công Định Minh Huệ Chùa Phật Ân 

Trần Thị Bảy Diệu Lý Chùa Phật Ân 

Nguyễn Văn Thế Đồng Giải Chùa Phật Ân 

Lê Thị Tuyết Mai Đồng Trúc Chùa Phật Ân 

Lê Lâm Cẩm Vân Nguyên Tường Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Lang Huệ Nhã Chùa Phật Ân 

Lê Thị Có Diệu Ngân Chùa Phật Ân 

Thân Thị Phi Yến Nguyên Thanh Chùa Phật Ân 

Nguyễn Nữ (Nina) Hải Phước Chùa Phật Ân 

Hồ Thị Ngộ Kim Ngọc Chùa Phật Ân 

Lê Hồ Đẹp Đồng Mỹ Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Lan Nguyên Huệ Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Xem Vạn Tín Chùa Phật Ân 

Tiêu Hằng Diệu Mỹ Chùa Phật Ân 

Trịnh Mỹ Anh Nguyên Hòa Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Trâm Đồng Anh Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Chạy Minh Thắng Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Tánh Minh Đạt Chùa Phật Ân 

Lưu Tô Muội  Chùa Phật Ân 

Hùynh Thủy Ngọc Chân Hảo Chùa Phật Ân 

Lê Thị Kim Hồng Nguyên Diệu Chùa Phật Ân 

Trần Thị Em Diệu Bảo Chùa Phật Ân 

Lê Thị Thùy Vân Nguyên Tường Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thị Mỹ Chi Nguyên Trang Chùa Phật Ân 

Nguyễn Thu Thảo 

Michelle 
Nguyên Hiếu Chùa Phật Ân 

Quách Ánh Nhan Đồng Hỷ Chùa Phật Bảo 

Võ Quang Diễm Hằng Tâm Nhàn Chùa Phật Bảo 

Huỳnh Thị Hai Diệu Hòa Chùa Phật Bảo 

La Phụng Mỹ Đồng Duyên Chùa Phật Bảo 

Nguyễn Hưng Nam Nguyên Thạnh Chùa Phật Bảo 

Nguyễn Văn Quang Đồng Pháp Chùa Phật Bảo 

Trần Thị Nếp Diệu Hạnh Chùa Phật Bảo 

Phan Thị Lê Diệu Giác Chùa Phật Bảo 

Nguyễn Kim Sơn Quảng Hải Chùa Phật Bảo 

David Phạm Nguyên Hải Chùa Phật Đà 

Steven Pham Nguyên Bình Chùa Phật Đà 

Andy Phạm Nguyên Vân Chùa Phật Đà 
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Nguyễn Thị Oanh Tâm Yến Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Tuyết Diệu Trang Chùa Phật Đà 

Lê Thị Tân Tâm Mai Chùa Phật Đà 

Đỗ Dung Nguyên Đạo Chùa Phật Đà 

Lê Bích Vân  Chùa Phật Đà 

Hà Nhã Ái  Chùa Phật Đà 

Trần Dũng Nguyên Đàm Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Thái Nguyên Hòa Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Gái Nguyên Nghiêm Chùa Phật Đà 

Triệu Tỷ Nguyên Tín Chùa Phật Đà 

Phạm Kim Liên Nguyên Hương Chùa Phật Đà 

Phạm Mỹ Phượng Nguyên Hoàng Chùa Phật Đà 

Trần Thị Xuyến Hòa Mẫn Chùa Phật Đà 

Phạm Thị Cát Diệu Âm Chơn Tường Chùa Phật Đà 

Phạm Xuân Hồng Tâm Liên Chùa Phật Đà 

Dương Kim Yến Diệu Nguyện Chùa Phật Đà 

Đỗ Thị Ta Nguyên Xuân Chùa Phật Đà 

Hà Thị Cẩn Nguyên Hậu Chùa Phật Đà 

Phạm Thu Thủy Diệu Trúc Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Thanh Diệu Vân Chùa Phật Đà 

Ngô Thanh Thủy Diệu Thanh Chùa Phật Đà 

Hồ Đắc Tuấn Thiện Hiền Chùa Phật Đà 

Võ Lan Thanh Như Bạch Chùa Phật Đà 

Hồ Đắc Jenny Như Thảo Chùa Phật Đà 

Hồ Đắc Michelle Như Thanh Chùa Phật Đà 

Nguyễn Bích Liên Diệu Chi Chùa Phật Đà 

Phan Thị Nở Đức Hoa Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Diệu Hương Chùa Phật Đà 

Phan Thị Hồng Vân Nguyên Tâm Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Bích Huyền Diệu Thảo Chùa Phật Đà 

Nguyễn Như Huệ Nguyên Thục Chùa Phật Đà 

Lê Thị Phấn  Diệu Thiện Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Đạm Nguyên Thanh Chùa Phật Đà 

Đặng Đình Chính Thiện Nghiêm Chùa Phật Đà 

Tony Hoàng Phú Chúc Quang Chùa Phật Đà 

Trương Minh Tâm Tâm Thông Chùa Phật Đà 

Nguyễn Thị Nhường Lệ Nhẫn Chùa Phật Đà 

Nguyễn Đăng Cảnh Lệ Quang Chùa Phật Đà 

Trương Thị Kim Em Diệu Mai Chùa Phước Hậu 

Bùi Jenny Giác Huệ Đức Chùa Phước Hậu 

Tăng Mỹ Trường Nguyên Thọ Chùa Quang Thiện 

Tăng Lợi Nguyên Khánh Chùa Quang Thiện 

Tăng Hảo Trí Nhẫn Chùa Quang Thiện 
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Nguyễn Hiền Tịnh Cần Chùa Quang Thiện 

Ngô Thị Thoa Nhuận Giao Chùa Quang Thiện 

Ngô Thị Minh Phượng Diệu Hoàng Chùa Quang Thiện 

Huỳnh Phước Quang Tuệ Chùa Quang Thiện 

Đoàn Thị Song Tịnh Long Chùa Quang Thiện 

Trương Bạch Tuyết Thiện Thảo Chùa Quang Thiện 

Trần Thị Thanh Vân Thiện Quỳnh Chùa Quang Thiện 

Phạm Thị Minh Phượng Thiện Uyên Chùa Quang Thiện 

Hình Lành Bạch Ngọc Chùa Quang Thiện 

Bùi Kathy  Chùa Thanh Tịnh 

Đặng Quý Hồng Phú Chùa Thanh Tịnh 

Batterby Liên Thanh Tịnh Chùa Thanh Tịnh 

Nguyễn Hạnh Đức Trang Nghiêm Chùa Trúc Lâm 

Bùi Thị Ái Diệu Thuận Chùa Trúc Lâm 

Nguyễn Đình Terry Đức Minh Tâm Chùa Trúc Lâm 

Bùi Minh Ngọc Minh Từ Chùa Tường Vân 

Bùi Minh Tâm  Chùa Tường Vân 

Huỳnh Thị Giác Nguyên Thọ ĐT Bồ Đề Thủ Túc 

Phạm Thị Thanh Nguyên Phước ĐT Bồ Đề Thủ Túc 

Nguyễn Thị Hồng Cúc Nguyên Phúc ĐT Bồ Đề Thủ Túc 

Đỗ Yến Loan Chơn Hân Chùa Duyên Giác 

 Diệu Đạo  Chùa Duyên Giác 

 Chơn Khánh  Chùa Duyên Giác 

 Diệu Thủy Chùa Duyên Giác 

 Diệu Phước Chùa Duyên Giác 

 Huệ Tịnh Quang Chùa Duyên Giác 

ChenLe Lam Jenny Tịnh Tri Chùa Duyên Giác 

Le Te Huu Thanh Trạch  Chùa Duyên Giác 

Phan Duy Chiêm Tâm Duy GĐPT Hoa Kỳ 

Nguyễn Ngọc Đoan Diệu Trang GĐPT Hoa Kỳ 

Hồ Nhung Nguyên Hồng GĐPT Hoa Kỳ 

Lê Minh Thi Nguyên Thuyết GĐPT Hoa Kỳ 

Lê Xuân Hậu Tâm Khiết GĐPT Hoa Kỳ 

Nguyễn Quốc Hưng Nguyên Từ GĐPT Hoa Kỳ 

Lê Trọng Dương Nguyên Túy GĐPT Hoa Kỳ 

Lê Đình Cát Tâm Tường GĐPT Hoa Kỳ 

Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên Châu GĐPT Hoa Kỳ 

Trần Cát Tường  GĐPT Hoa Nghiêm 

Văn Sang  GĐPT Hoa Nghiêm 

Nguyễn Khanh  GĐPT Hoa Nghiêm 

Nguyễn Tuấn Kiệt  GĐPT Hoa Nghiêm 

Lâm Kimberly  GĐPT Hoa Nghiêm 

Văn Lam  GĐPT Hoa Nghiêm 



104 | Tài liệu Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 – San Diego 2014 

 

Nguyễn Linda  GĐPT Hoa Nghiêm 

Đặng Lộc  GĐPT Hoa Nghiêm 

Nguyễn Cường  GĐPT Hoa Nghiêm 

Hoàng Tố Như  GĐPT Hoa Nghiêm 

Trịnh Tuyết Trinh  GĐPT Hoa Nghiêm 

Trần Đại Nguyên  GĐPT Hoa Nghiêm 

Ngô Thị Minh Phượng Diệu Hoàng  

Trần Thị Bích Huyền Dung Ngọc Như Lai Thiền Viện 

Nguyễn Ngọc Trực Thân Trực NPĐ Fremont 

Trần Kim Nai Thân Chiếu NPĐ Fremont 

Hồ Quốc Văn Đồng Chương NPĐ Fremont 

Nguyễn Minh Trân Nguyên Thuận    NPĐ Fremont 

Hồ Thuần Hạnh Đồng Hòa NPĐ Fremont 

Nhan Phương  NPĐ Fremont 

Vũ Leland Diệu Tâm NPĐ Fremont 

Nguyễn Minh Huy   NPĐ Fremont 

Hồ Thị Thuần Hậu  Đồng Hiếu NPĐ Fremont 

Nguyễn Minh Thảo   NPĐ Fremont 

Nguyễn Minh Thái   NPĐ Fremont 

Trần Thanh Tuyền Nguyên Lực NPĐ Hoa Sen 

Trịnh Thanh Duyên Nguyên Tuyền NPĐ Hoa Sen 

Trần Ngự Tịnh Nghiêm NPĐ Hoa Sen 

Trịnh Mai Nhu Đồng Tuệ  

Nguyễn Thượng Thượng Nguyên Phước Huệ Thiền Tự 

Trần Hẹn Như Đức Phước Huệ Thiền Tự 

Vương Mỹ Lynh Phương An Thiền Viện Chánh Pháp 

Vương Mỹ Kỳ Diệu Hạnh Thiền Viện Chánh Pháp 

Lâm Hồng Quang Tâm Tuệ Viên Thiền Lâm 

Lê Điệp Giác Thủy Thiền Lâm 

Nguyễn Hữu Phúc Quảng Lộc Tổng Hội Cư Sĩ 

Đỗ Thảo Trang Tâm Viên Tường Tổng Hội Cư Sĩ 

Moore Xe  Từ Đàm Đải Ngoại 

Lê Ngọc Thanh  Từ Đàm Đải Ngoại 

Nguyễn Nga Như Đức Từ Đàm Đải Ngoại 

Trần Mỹ Xuân Quảng Khánh Từ Đàm Đải Ngoại 

Bùi Liên Nguyên Hoàng TV Hồng Đức 

Nguyễn Hải Minh Tánh TV Hộ Pháp 

Nguyễn C. Tý  TV Hộ Pháp 

Văn Kiết  Đức Diệu Tường TV Hộ Pháp 

Nguyễn Khoa Mỹ Kha Nguyên Hồng TV Lam Viên 

Bùi Thị Thịnh Mỹ Hành TV Lam Viên 

Diệp Thuyên Diệu Tiến TV Lam Viên 

Lý Thơ Du Tâm Hồng  
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Hoàng Công Dư Nguyên Thừa  

Trình Như Quyên Tâm Mẫn  

Đỗ Thị Hoa Thân Phương Thảo  

Lê Hồng Diễm Từ Thiều  

Nguyễn LeAnn   

Phạm Thanh Tòng Nguyên Lai  

Yvon P. Tangheseuth Chân Hòa  

Nguyễn Phước Hữu 

Khoa 
Quảng Đăng  

Nguyễn Hoàng Thanh 

Nhã 
Quảng Lan  

Huỳnh Thị Hai   

Lê Thị Mỹ   

Huỳnh Thị Mỹ Thanh   

Huỳnh Hữu Thuần   

Trần Thị Kim Loan Huệ Ngọc  

Nim Tea   

Stanley Tea Tâm Ngộ   

Allison Tea Tâm Hảo   

Trần Thị Thùy Dung Huệ Tâm  

Hoàng Mai Từ Bi Nguyện  

William King Chánh Huyền Tuệ  

Phạm Út Chân An Tịnh  

Trang Anh Tú Thanh Nhãn  

Lâm Tuyết Ngọc Mai  

Gilman Micheal Thiện Quang  

 Diệu Tâm  

Lê Elizabeth Đồng Hoa  

Nguyễn Thị Hai Đồng Phương  

Huỳnh Lynn Sương Nhật Liên  

Hồ Phương   

Lê Chiêu Hà Nguyên Thanh  

Billy Bảo Tạng  

Bạch Xuân Phẻ Tâm Thường Định  

Nguyễn Thanh Minh Nguyên Chiếu  

Lê Thị Cần Nguyệt Liên Công  

Nguyễn Cung   

Chung Thị Gấm Diệu Dung  

Nguyễn Thị Kim Chi Nguyên Thiện  

Bùi Cẩm Đăng Diệu Đăng  

Huỳnh Thị Sung Diệu Từ  
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Diễn Văn Khai Mạc 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính thưa quí Học viên Phật tử, 

 

Kính thưa liệt quí vị, 

Giáo pháp được thuyết giảng từ nơi Đức Thế Tôn cách nay gần 3000 năm luôn tuôn chảy 

không ngừng. Dòng pháp tuôn chảy vào tận tâm hồn của từng người, của từng gia đình, của từng quốc 

gia dân tộc, làm tươi mát cánh đồng tâm linh, siêu thoát. Từ nơi tinh thần giáo pháp diệu dụng, tạo 

niềm bình an, tịnh lạc cho muôn loài ấy, chúng ta hãy lắng lòng để nghe lại lời dạy của Đức Thế Tôn 

trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Thảo Dụ, Đức Phật dạy: Như Lai thuyết pháp cho tất cả mọi chúng 

sanh nghe, giống như những cơn mưa của đất trời. Tất cả các loài thảo mộc tắm mình trong cơn mưa 

ấy, nếu là cây lớn thì hút được nước nhiều, nếu là cây vừa thì hút được nước vừa và nếu là cây nhỏ, 

hay cỏ hoa sỏi đá thì hút được nước ít. Nhưng dù nhiều hay ít tùy theo khả năng của mình đều được 

tươi tốt thiên nhiên. Cơn mưa của đất trời rơi xuống mặt đất không phân biệt đây là núi đồi, gò nõng 

hay kia là biển cả, sông ngòi, tất cả đều bình đẳng như nhau. Cũng vậy, giáo pháp được Đức Thế Tôn 

thuyết giảng trong một pháp hội cũng thích hợp cho từng mỗi căn cơ của chúng sanh. Nếu là bậc 

thượng căn thượng trí thì lãnh hội được nhiều. Nếu là bậc trung căn trung trí thì lãnh hội vừa phải, và 

nếu là hạ căn hạ trí hay mới kết duyên với Phật pháp thì hiểu được chút ít. Nhưng dù là căn cơ hay 

trình độ nào đi nữa thì tất cả cũng được thấm nhuần và hiểu lời Phật dạy mà tự mình thăng tiến trên lộ 

trình tu chứng để giác ngộ, giải thoát. Đây chính là điều kỳ diệu, nhiệm mầu mà trong Phật pháp mới 

có. Kỳ diệu ở chỗ là không phân biệt nhơn, ngã, bỉ, thử mà dưới mắt Phật pháp tất cả đều bình đẳng, 

cùng có tánh thiện như nhau, cùng có hạnh lành như nhau, cùng có Phật tánh như nhau. Và điều nhiệm 

mầu ở chỗ là bất cứ ai nghe được Phật pháp thảy đều có lợi lạc, an vui và hạnh phúc. Dù cái nghe ấy là 

loài vật, súc sinh chứ chưa kể là loài người hay chư Thiên. 

Kính bạch Chư tôn đức, 

Kính thưa quí học viên Phật tử, 

Chúng ta nghe lời Phật dạy như thế đó để thấy được tự mình có nhiều phước duyên trong Phật 

pháp. Từ nhiều đời trong quá khứ, chúng ta đã nghe, đã học, đã thọ trì pháp bảo để có được ngày hôm 

nay. 

Trong ngôi chánh điện, đạo tràng tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 do GHPGVNTN Hoa Kỳ 

và Canada tổ chức, đông đảo Chư Tôn Đức Tăng già và Chư vị thiện hữu tri thức học viên Phật tử đã 

hoan hỷ tham gia tu học mà không nệ hà tịnh tài, công sức, thời gian, đây là một điểm son của cộng 

đồng Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại đã tích cực góp vào một trang lịch sử đạo vàng trên con đường 

hoằng pháp nơi đây. Chúng ta nhớ lại, Khóa tu học Phật pháp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và hôm nay 

là thứ tư, quí Phật tử chỉ có thêm mà không bớt, chỉ có hăng say tu học mà không trể nải, thụt lùi, chỉ 
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có tinh tấn, kiên định mà không biến nhác, thối tâm, đây là điều mà chúng ta phải tự tán dương công 

đức với chính mình. Học viên Phật tử đã tự thấy được rằng vào thời cách Phật lâu xa mà chúng ta vẫn 

còn được phước phần để nghe được giáo pháp. Còn có nhơn duyên thù thắng để gặp Chư Tôn Đức 

Tăng Ni giảng dạy, sách tấn, khuyến khích qua hương vị giáo pháp để lấy đó làm hành trang, tư lương 

mà hành trì, tu tập làm lợi ích cho tự thân, cho tha nhân, và nhiều loài chúng sanh khác.  

Hôm nay, Phật tử chúng ta đang sống trên một đất nước văn minh khoa học, kỷ thuật, tất cả 

mọi lãnh vực của đời sống con người đều được tôn trọng và khuyến khích con người cần phải cầu tiến 

mà triển khai hết mọi khả năng vốn có của mình để đáp ứng kịp thời với nhu cầu thời đại. Từ lãnh vực 

giáo dục học đường cho đến văn học, chính trị, xã hội, kinh tế, từ thiện... tất cả đều được đồng bộ phát 

triển nhằm nâng cao trình độ dân trí và kiện toàn một xã hội sống văn minh giàu đẹp của nhân loại. Ấy 

là thế gian mà còn như vậy, huống nữa là xuất thế gian, khả năng tu chứng của con người. Do vậy,  

chúng ta cần phải học hỏi Phật pháp nhiều hơn nữa, để thấy mình không bị tuột hậu với giới trí thức 

thế tục, để thấy mình có một gia tài quí báu, siêu thoát thế gian, để thấy người trí thức Phật pháp có 

lòng từ bi, độ lượng, khoang dung và tha thứ. Chúng ta học Phật pháp để thấy tinh thần tu chứng của 

Phật pháp là bất khả tư nghì mà cho dù nền văn minh khoa học kỷ thuật của loài người tiến bộ đến đâu 

đi nữa cũng không thể nào bắt kịp tinh thần tu chứng ấy. Chúng ta nghe Đức Phật dạy: “Chỉ có người 

trí của thế gian tranh cải với Như Lai; chứ Như Lai không tranh cải với người trí của thế gian. Người 

trí của thế gian nói đó là hòn núi thì Như Lai cũng phương tiện nói đó là hòn núi. Người trí của thế 

gian nói đó là cái nhà, Như Lai cũng phương tiện nói đó là cái nhà.” Ấy là tri thức của người học Phật 

là tùy duyên ứng dụng một cách thích nghi với đời. 

Quí học viên Phật tử, chúng ta tu học Phật pháp là để hiểu Phật, mà hiểu Phật là kính Phật, mà 

kính Phật là tu Phật, mà tu Phật là chứng Phật, mà chứng Phật là thành Phật. 

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng già, quí Ngài đã vì tiền đồ 

của đạo pháp mà hoan hỷ quang lâm về đạo tràng Khóa Tu Học Phật Pháp này để khuyến tấn, khích lệ 

cho chúng con trên tinh thần phụng sự, thượng cầu hạ hóa. Thành kính đảnh lễ và kính chúc quí ngài 

pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Đồng thời, Ban tổ chức hân hoan mừng đón tất cả quí học 

viên Phật tử đã gát hết tất cả các việc nhà cùng vân tập về đây như một ngày hội ngộ trong tinh thần từ 

bi quyến thuộc của nhau mà tu, mà học, mà tay bắt mặt mừng. Kính chúc quí học viên Phật tử hãy tinh 

tấn tu học trong ba ngày sắp tới do Ban Giáo Thọ hướng dẫn được gặt hái nhiều thành quả tinh thần tốt 

đẹp để xứng đáng với chính mình là người con của Phật. Thành tâm kính chúc quí Phật tử thân tâm 

thường lạc, vạn sự cát tường. 

Trân trọng tuyên bố Khai mạc Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 hôm nay. 

Kính cảm ơn Chư Tôn Đức cùng toàn thể quí Phật tử. 

 

Trưởng Ban Tổ Chức 

Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu 

 

 

 

 


