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“Tránh làm các điều ác
Vâng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch

Chính lời chư Phật dạy”.

(Pháp Cú 183)

Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành

Tịnh tự kỳ ý
Thị chư Phật giáo

Do good
Don’t do evil

Purify the mind
This is the teaching of all the Buddhas



10 ĐIỀU CẦN NÊN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG KINH ĐIỂN
Người có tín tâm nơi Tam Bảo, khi sử dụng kinh điển để tu học, đọc 
tụng, nghiên cứu, cần nên lưu ý các điểm sau đây:

1. Kinh điển là Pháp Bảo, ghi lại những lời dạy của chư Phật và chư 
Đại Bồ Tát. Mỗi cuốn kinh đều được long thiên hộ pháp bảo hộ. 
Người học Phật phải nên tỏ lòng cung kính, tôn trọng cuốn kinh 
như tôn kính Tam Bảo. 

2. Phải cất giữ kinh sách ở nơi tôn nghiêm. Trước nơi đặt kinh, 
không được hành dâm, uống rượu, cờ bạc hay có những hành vi 
bất tịnh. 

3. Khi sử dụng kinh sách, không được bôi bẩn, xé rách hay vất bừa 
bãi. Cũng không được tự ý tô vẽ hình ảnh hay viết chữ bậy bạ 
trên những trang kinh.

4. Không được để cuốn kinh trên gường ngủ hay đặt trên chỗ để 
ngồi. Cũng không được mang kinh sách vào phòng vệ sinh.

5. Khi sắp xếp trên kệ hay nơi có nhiều sách vở. Phải đặt cuốn kinh 
trên cao, không được xếp ở bên dưới hay để lẫn lộn với các sách 
báo thế tục.

6. Không nên vừa ăn uống, vừa đọc kinh văn. Không đặt ly chén, 
bình trà, thức ăn, quần áo hay những vật bất tịnh trên cuốn kinh. 
Cũng không nên để kinh văn trên bàn lẫn lộn chung với chén dĩa, 
đồ ăn thức uống hay quần áo.

7. Không được dẫm chân lên hay bước ngang qua cuốn kinh. Khi 
cầm cuốn kinh trên tay hay mang bên mình, không được thấp 
hơn thắt lưng. Cũng không nên kẹp cuốn kinh dưới nách để chắp 
tay vái chào người khác.

8. Không được dùng miệng thổi bụi bám trên cuốn kinh. Cũng không 
được lấy tay chấm nước miếng để lật trang kinh.

9. Sau khi đi vệ sinh xong, phải rửa mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi 
cầm đến cuốn kinh.

10. Khi ngưng đọc tụng hay nghiên cứu, cần dùng mẫu giấy sạch để 
làm dấu, chứ không nên gấp nếp để đánh dấu, làm nhầu trang 
kinh.
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“Khó thay, được làm người
Khó thay, được sống còn
Khó thay, nghe diệu pháp
Khó thay, Phật ra đời!”

(Pháp Cú 182)

Hard the winning of a human birth.
Hard the life of mortals.
Hard the chance to hear the true Dhamma.
Hard the arising of Awakened Ones.



LỜI GIỚI THIỆU
Hơn 70 năm, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ hiện diện trên đất nước Việt Nam thân yêu 
và ngày nay lan rộng khắp cùng Hải Ngoại, nơi có người Việt định cư, đã là một 
nhân tố để tạo cho một số thanh, thiếu  niên Việt Nam có nhân cách xứng đáng, 
nhờ tu học theo giáo lý Đạo Phật. Chính vì vậy, cho dù phải trải qua những biến 
cố của thời cuộc làm cho thế nhân điên đảo, sắc Lam vẫn tỏa sáng khắp năm 
châu, mà không hề nhạt mờ màu cờ sắc áo. Nhờ có những Huynh Trưởng tâm 
huyết, nhờ có những Đoàn viên trung kiên đã làm cho hương Lam ngày càng tỏa 
ngát giữa muôn ngàn đổ vỡ. Tôi nghĩ đó là những tấm lòng trung kiên đáng trân 
quý và là phúc duyên to lớn của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa rồi, tôi có được đọc cuốn NGHI THỨC LỄ PHẬT TRONG GIA ĐÌNH 
PHẬT TỬ, YẾU GIẢI, do Huynh Trưởng Tâm Lễ đã đem hết thiện chí và tâm 
huyết để biên soạn, có sự góp ý, chỉ dẫn của vài vị Tôn Túc trong Hội Đồng Cố 
Vấn Giáo Hạnh.

Tôi thay mặt quý Ngài, trân trọng giới thiệu quyển sách nầy đến quý anh chị 
Huynh Trưởng để cùng nhau học hỏi, giảng dạy cho các em và để có một nhận 
thức đúng đắn, rõ ràng hơn về một phần sinh hoạt quan trọng trong Gia Đình 
Phật Tử, mà một Huynh Trưởng không thể hiểu biết một cách thiếu nghiêm túc.

Mong được anh chị em Đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên Thế Giới đón 
nhận chân tình, mà tập sách nhỏ nầy sẽ là một đóng góp thiết thực và hữu ích.

Tán thán tâm ý của Huynh Trưởng Tâm Lễ và phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh 
gia hộ.

Xuân Di Lặc PL. 2552

THÍCH MINH TÂM
Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.



ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU
Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức mang mục đích tu học và giáo dục, 
để đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành những người Phật tử chân chánh, 
cũng như để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

Kể từ lúc hình thành từ năm 1935 cho đến năm 1975 (40 năm) chỉ nằm gọn 
trong nước, từ Hà Nội, Hải Phòng đến Bạc Liêu, Cà Mau. Nhưng kể từ sau 
biến cố 1975, Gia Đình Phật Tử đã được các Huynh Trưởng mang hạt giống 
Bồ-đề gieo rắc khắp nơi trên Thế giới, nơi mà các anh chị đã đặt chân đến. Đó 
là điều hết sức vinh dự cho Tổ Chức của chúng ta, mà không một nước Phật 
giáo nào trên Thế giới làm được. Do đó mà việc huấn luyện, đào tạo các em 
Thanh, Thiếu, Đồng niên Phật tử cần được quan tâm đặc biệt để lý tưởng, mục 
đích của Tổ Chức được thể hiện trọn vẹn và ngày càng phát triển.

Trong chương trình tu học, sinh hoạt, ngoài các bộ môn chính như: Phật pháp, 
văn nghệ, hoạt động thanh niên, từ thiện xã hội… Phần nghi lễ không phải là 
không quan trọng, mà chính phần nghi lễ phải chiếm một chỗ đứng tinh thần 
sâu sắc và nét vẻ đạo đức của Tổ Chức.

Tôi ca ngợi tinh thần và biết ơn các anh chị Huynh Trưởng đã tìm tòi, nghiên 
cứu ý nghĩa của từng câu, từng chữ trong Nghi thức lễ Phật, Tụng niệm của 
Gia Đình Phật Tử, để cho các em mỗi khi tham dự lễ đều hiểu rõ ý nghĩa. 
Chính nhờ đó mà cuộc lễ mới được trang nghiêm và mang lại lợi ích thiết 
thực. Nếu nghi lễ mà thiếu trang nghiêm, đúng đắn, thì Tổ Chức của chúng ta 
không còn là tổ chức giáo dục với ý nghĩa cao quý là phụng sự đạo pháp, dân 
tộc và con người.

Trong khi chờ đợi có một Nghi thức tụng niệm hoàn chỉnh hơn, tôi hân hạnh 
giới thiệu tập NGHI THỨC LỄ PHẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, YẾU 
GIẢI của Huynh Trưởng Tâm Lễ Vương Học đến tất cả Anh, Chị, Em ÁO 
LAM.

Thân ái.
NGUYÊN TÍN NGUYỄN CHÂU



“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ, tâm tạo.
Nếu với tâm ô nhiễm

Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo”.

                                        
(Pháp Cú 1)

Mind precedes all mental states.
Mind is their chief, they are all mind wrought.
If with an impure mind a person speak or acts

Suffering follows him like the wheel that follows the foot of the ox.

“Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo.
Nếu với tâm thanh tịnh
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,

Như bóng không rời hình”.

(Pháp Cú 2)

Mind precedes all mental states.
Mind is their chief, they are all mind wrought.
If with an pure mind a person speak or acts

Happiness follows him like his never departing shadow



VÀI LỜI XIN THƯA
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM có mặt tại Hải Ngoại đã trên 30 năm. 
Đã có hơn một thế hệ Huynh Trưởng được sinh ra và lớn lên trên xứ 
người, thêm một số vấn đề mới được đặt ra cho Tổ Chức, trong đó vấn đề 
ngôn ngữ là một. Ở một vài nơi đi qua, người viết đã nghe thấy một vài 
Huynh Trưởng bắt đầu dùng tiếng nước ngoài hay không còn dùng thuần 
tiếng Việt để hướng dẫn cho các em. Điều đó cho thấy giữa người hướng 
dẫn và người được hướng dẫn, bắt đầu có sự trở ngại về ngôn ngữ.

Chúng ta cũng thường nghe nói đến “pháp môn” tu học trong Gia Đình 
Phật Tử, trong đó Nghi thức lễ Phật là một. Nghi thức nầy được hình 
thành và sử dụng đã lâu, tuy ngắn gọn, cô đọng, nhưng nội dung thâm 
sâu, uyên áo, đối với những người hời hợt không dễ gì thấu đáo hay lĩnh 
hội được, nhất là đối với lớp Huynh Trưởng lớn lên ở nước ngoài thì lại 
càng khó hơn, vì trong nghi thức nầy dùng rất nhiều thuật ngữ khó hiểu.

Trong khi chờ đợi có một Nghi thức lễ Phật mới, được áp dụng thống nhất, 
người viết xin được lược giải những phần tinh yếu của Nghi thức lễ Phật 
đang được dùng trong GĐPT, để giúp cho các Huynh Trưởng mới dễ hiểu 
và dễ hướng dẫn lại cho các em.

Đối tượng chính của tập sách nhỏ nầy là các Huynh Trưởng được sinh ra 
và lớn lên ở Hải Ngoại, tiếng Việt thường được dùng như “sinh ngữ 2”, cho 
nên khi viết, dù đã hết sức cố gắng trình bày thật ngắn gọn, đơn giản, dễ 
hiểu, dễ nhớ, với ước mong các em chịu khó đọc và có thể hiểu được, vẫn 
không làm sao tránh khỏi lỗi điệp ý, dài dòng. Rất mong quý bạn đọc hoan 
hỷ thứ lỗi cho.

Sau cùng, đệ tử xin cung kính đê đầu đảnh lễ, cảm niệm công đức chư vị 
Tôn Túc trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh đã chỉ dạy, hướng dẫn cho đệ 
tử sửa chữa lại bản thảo để được hoàn chỉnh hơn.

Em xin chân thành tri ân quý Anh Chị lớn trong Tổ Chức đã góp ý, khuyến 
khích em hoàn thành tập sách, cùng Ban Hướng Dẫn và quý Huynh 



Trưởng đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi đã hỗ trợ tinh thần, tài chánh để in 
ấn và phát hành tập sách nhỏ nầy đến tay bạn đọc.

Trân trọng.
Thành phố Adelaide, nước Úc Đại Lợi
Lễ vía Phật Xuất Gia, PL. 2551, DL. 2007
Tâm Lễ Vương Học
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Nghi: Dáng, vẻ; Thức: Khuôn phép; Lễ: Ước lệ, quy củ, mẫu mực, phép 
tắc trong quan hệ xã hội, như cách nói năng, đi đứng, giao thiệp, ma 
chay, cưới hỏi, cúng tế…

Nghi thức lễ Phật: Những cách thức, quy củ, phép tắc, nội dung được 
lập ra để lễ Phật.

Lễ Phật, trước tiên cần phải học thuộc lòng nghi thức của trọn khóa lễ. 
Kế đó cần phải hiểu cả chữ lẫn nghĩa của kinh văn, để khi miệng đọc 
tụng, tâm ý cũng dễ duyên theo đó mà quán tưởng. Nhờ vậy, tâm ý trở 
nên an định, bớt đi những tạp niệm lăng xăng.

Trước khi tìm hiểu sâu vào phần ý nghĩa của Nghi thức lễ Phật, cần hiểu 
sơ qua các chữ:

Nguyện: Mong mỏi, cầu xin. Lời cầu nguyện là lời nói lên những điều 
mong muốn trong lòng mình.

Khấn: Lời cầu nguyện được nói nho nhỏ, nói thầm, lâm râm trong 
miệng, để dâng lên chư Phật và chư Đại Bồ-tát trong lúc lễ Phật (thường 
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được gọi chung là khấn nguyện).

Vái (hay xá): Trong khi đứng hay ngồi, hai tay chắp trước ngực. Sau đó, 
đưa hai bàn tay đang chắp lên ngang trán, rồi kéo hai bàn tay xuống 
trước ngực như cũ, cùng lúc với lưng và đầu hơi cúi về phía trước. Sau 
mỗi lời khấn thường vái một cái (nên được gọi chung là khấn vái).

Lạy: Trong tư thế đứng thẳng, hai tay chắp trước ngực. Sau đó, đưa hai 
bàn tay đang chắp lên ngang trán, rồi vái dài thẳng xuống, cùng lúc quỳ 
cả hai đầu gối xuống đất, tiếp theo, đặt hai bàn tay úp xuống mặt đất, 
hai cùi chỏ chạm đất, sau đó, cúi đầu xuống cho trán chạm vào bàn tay. 
Khi muốn đứng dậy, chống hai bàn tay xuống đất để lấy thế đứng thẳng 
hai chân lên, rồi chắp tay lại trước ngực như cũ. Cách lạy như vậy rất dễ 
dàng, đơn giản, không cầu kỳ và không cần tốn nhiều sức, rất tiện cho 
các buổi lễ cần phải lạy nhiều lần như Sám Hối. Cách lạy như vậy được 
gọi là phủ phục, đảnh lễ, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, hay gieo năm 
vóc xuống đất (năm vóc là hai đầu gối, hai cùi chỏ và trán).

Xướng (hay Xướng tán): Cách đọc lớn và chậm rãi những bài kệ, đoạn 
kinh tán dương Tam Bảo bằng giọng trang nghiêm thành kính.

Hô: Điệu ngâm lớn tiếng, mạnh mẽ đầy hùng lực, với mục đích thức tỉnh 
“chuyển mê khai ngộ”, đưa hành giả vào sự định tâm, như cách hô thiền 
hay hô canh được thực hiện trước các buổi tọa thiền vào lúc sáng sớm 
hay chiều tối.

Kệ (hay Kệ tán): Cũng là một điệu ngâm với âm điệu dịu dàng ngân 
nga thường dùng để tán dương Tam Bảo, như kệ thỉnh Đại hồng chung 
mỗi sáng và tối, hay như kệ trống vào lúc sáng tinh sương, để thức tỉnh 
người nghe.

Thán: Điệu ngâm sử dụng làn hơi dài và buồn (bi ai), như để diễn tả 
cảnh vô thường, sớm còn tối mất. Hơi “ai” ở đây có âm điệu hơi buồn 
một chút, nhưng chừng mực chứ không quá bi lụy ai oán, để giúp người 
nghe phản tỉnh và dễ đi vào nội quán, thường được dùng trong các cuộc 
cúng tế hay tang lễ.
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Ðộc (hay Tuyên đọc): Là cách đọc chậm rãi, rõ ràng, ngân nga ở những 
chỗ cuối câu như cách đọc sớ, đọc văn tế... 

Năm thể điệu: Xướng, hô, kệ, tán, độc nói trên chỉ do một người thực 
hiện, còn ba thể điệu: tụng, trì, niệm dưới đây thì do Đại chúng cùng 
đọc.

Tụng: Cách đọc lớn tiếng, trang nghiêm, thành kính, âm điệu trầm 
bổng, nhịp nhàng đều đặn theo tiếng mõ. 

Trì (hay Trì tụng): Cách đọc nhanh, có khi ra tiếng, có khi đọc thầm, một 
cách liên tục và đều đặn, dùng để trì tụng các câu chân ngôn hay các 
bài thần chú dài. 

Niệm: Cách đọc thành tiếng, cũng có khi niệm thầm, khi chậm khi 
nhanh, lúc trầm lúc bổng, danh hiệu của chư Phật và chư Đại Bồ-tát, 
dùng để đưa người đọc đến chỗ nhứt tâm quán tưởng, nhớ nghĩ đến 
công hạnh của chư Phật và chư Đại Bồ-tát.

Ở đây cũng cần nói thêm: 

 - Khi lễ Phật, lạy 3 lạy: 3 lạy nầy mang ý nghĩa quy y Tam Bảo.

 - Trong các buổi lễ cúng, giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ: Lễ đầu, lạy 
4 lạy; lễ lần thứ hai, lạy 2 lạy; lễ lần thứ ba, lạy 2 lạy; lễ tạ (lần 
cuối), lạy 4 lạy.

 - Khi đi viếng đám tang, lúc chưa chôn hay chưa đưa đi thiêu: 
Nếu người mất là người xuất gia, lạy 3 lạy. Nếu là đạo hữu Cư 
sĩ, lạy 2 lạy (xem như còn tại thế). Nếu đã chôn hay hỏa thiêu, 
lạy 4 lạy. Còn nếu người mất là con cháu hay bạn bè, thì chỉ cần 
đứng nghiêng mình, hay xá một xá là đủ. Cần phải nhớ, là lễ ở 
bàn thờ Phật trước, rồi sau đó mới lạy ở bàn thờ linh. 

 - Trong lễ chúc thọ ông bà, cha mẹ, là lễ mừng sinh nhật ông bà, 
cha mẹ trên 60 tuổi, lạy 2 lạy.

Đó là các hình thức lễ lạy. Về ý nghĩa lễ Phật, có 7 cách (Thất chủng lễ 
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Phật), mang ý nghĩa như sau:

 - Ngã mạng lễ: Khi lễ lạy, trong tâm cống cao, ngã mạn, ỷ vào địa 
vị, tuổi tác hay kiến thức của mình. Cho nên khi lạy, bề ngoài 
chỉ làm bộ cho có hình thức, chứ thật ra trong lòng không thành 
thật và thiếu cung kính.

 - Cầu danh lễ (cũng gọi là Xướng họa lễ): Khi có mặt người khác 
thì làm ra vẻ hăng hái, để chứng tỏ mình là người tu hành siêng 
năng, tinh tấn. Nhưng lúc chỉ có một mình thì ể oải, lười biếng, 
lễ lạy cho lấy có.

 - Thân tâm cung kính lễ: Khi lạy, ngoài thân thì ân cần, năm vóc 
chạm đất, trong tâm thì chỉ một lòng chí thành cung kính, tưởng 
nhớ đến Phật, thân tâm hợp nhất. Cách lạy như vậy được gọi là 
Thân tâm hiệp nhất cung kính lễ.

Ý nghĩa của 3 cách lạy nêu trên thuộc về Sự. Ngoài ra, còn có thêm 4 
cách lạy thuộc về Lý:

 - Phát trí thanh tịnh lễ: Khi lễ Phật, người hành lễ thấu suốt rằng 
cảnh giới thanh tịnh của Phật ở ngay nơi tâm mình, nơi nào 
cũng là Phật địa, nơi nào cũng thanh tịnh như nhau.

 - Chánh quán tưởng lễ: Khi lễ Phật, người hành lễ quán tưởng 
đang đảnh lễ Tam Bảo nơi tự tánh của chính mình.

 - Biến nhập pháp giới tánh lễ: Khi đảnh lễ một vị Phật là đảnh 
lễ tất cả chư Phật trong mười phương. Tất cả các pháp đều 
không ngoài pháp giới tánh, không ngoài tâm của mình. Như 
câu “Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán 
pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo” (Nếu ai muốn hiểu được 
chư Phật trong ba đời, nên quán chiếu tánh của các pháp trong 
thế gian, tất cả đều do tâm tạo thành) – Kinh Hoa Nghiêm.

 - Thật tướng bình đẳng lễ: Bình đẳng nghĩa là ngang hàng, không 
còn phân biệt hơn kém, cao thấp. Phản nghĩa của chữ bình 
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đẳng là sai biệt. Khi lễ Phật, người hành lễ thấy Phật nơi tự tâm 
(tự Phật) và vị Phật mà mình đang lạy (tha Phật) là một chứ 
không sai khác. Từ ý nghĩa của cách lạy nầy, mà Bồ-tát Văn Thù 
mới nói: “Năng lễ, sở lễ tánh không tịch” (tánh lạy vốn vắng 
lặng, không còn phân biệt giữa người lạy, tức Năng lễ và đối 
tượng để lạy, tức Sở lễ). 

Cần nói thêm: Khi xét một pháp có 10 phần cần chú ý: Tánh, tướng, 
dụng, thể, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạc cứu cánh đẳng (Thập 
như thị). Nhưng thường hay đề cập đến 3 phần đầu:

 - Lý: Tức xét về bản chất, hay còn gọi là Tánh, tức nội dung hay 
bản tánh bất biến ở bên trong.

 - Sự: Tức xét về hình thể, hay còn gọi là Tướng, tức biểu hiện 
tướng trạng bên ngoài để thấy mà phân biệt.

 - Lực: Tức xét về năng lực tác dụng, hay còn gọi là Dụng, tức nói 
đến công dụng của nó.

Lấy thí dụ: Khi xét về Tứ đại (còn gọi là Tứ đại chủng, Đại chủng năng 
tạo, The four elements of which all things are made), tức bốn yếu tố 
rộng lớn (đại) bao trùm, có mặt khắp nơi để tạo ra thân thể con người 
và muôn vật trong thế giới (sắc pháp).

 - Địa đại (đất, earth), tướng: vuông; tánh: cứng (kiên); dụng: kết 
chặt, nâng đỡ, bảo trì.

 - Thủy đại (nước, water), tướng: tròn; tánh: ướt (thấp); dụng: 
thu nhiếp, tụ tập.

 - Hỏa đại (lửa, fire), tướng: tam giác; tánh: nóng, ấm (nhiệt); 
dụng: thành thục, nấu chín.

 - Phong đại (gió, wind), tướng: bán nguyệt; tánh: di chuyển 
(động); dụng: tăng giảm nhiều ít
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Ngoài 3 phần vừa kể (Lý, Sự, Lực) ở trên, còn xét về Thể Tác, 
Nhân, Duyên, Qủa, Báo, Bản mạc cứu cánh đẳng (Thập Như Thị)

Trong buổi lễ Phật, ở các phần Cúng hương, Tán Phật, Kỳ nguyện, 
người Chủ lễ phải nên quỳ xuống, cầm hương đưa lên ngang trán.



BUỔI LỄ BẮT ĐẦU
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Sau khi mọi người đã vân tập chỉnh tề trước điện Phật (vân tập là cách 
tập họp một cách yên lặng, nhẹ nhàng trong chánh niệm, trước điện 
Phật để tụng kinh, nghe pháp, sám hối, cầu giới…), hai người trợ lễ (Duy 
na, Duyệt chúng) và vị Chủ lễ đã đứng vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn 
sàng để bắt đầu cho buổi lễ. Duy na thỉnh 3 tiếng chuông để vị Chủ lễ 
đảnh lễ Tam Bảo 3 lạy.

Ba tiếng chuông và 3 lạy nầy mang ý nghĩa quy y Tam Bảo, đó là: Quy 
y Phật bảo; quy y Pháp bảo; quy y Tăng bảo (To turn to and rely on, to 
take refuge with the three precious ones: Buddha, Dharma, Shanga).

Tam Bảo: Cũng gọi là Tam Tôn (Lưỡng túc tôn, Ly dục tôn, Chúng trung 
tôn), chỉ cho 3 ngôi báu của thế gian và xuất thế gian, có năng lực đưa 
đến giải thoát, được tín đồ Phật giáo tôn kính, học hỏi và cúng dường.

Ba ngôi Tam Bảo gồm: 

Phật Bảo (Buddha, Phật-đà, Hưu đà, Phù đồ, Phù đầu, Bộ tha, Bột đà): 
Dịch nghĩa là Giác giả. Người đã tự mình chứng ngộ chân lý (tự giác), 
đồng thời giáo hóa để mọi loài được giác ngộ như mình (giác tha). Cả 
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2 công hạnh ấy đều thành tựu viên mãn (giác hạnh viên mãn), cho nên 
gọi là Phật.

Tánh của Phật là Giác. Giác có hai phần: Giác sát và giác ngộ. Giác 
sát là nhận chân ra được nguyên nhân của phiền não, khổ đau khiến nó 
không còn có thể sinh khởi, tác hại được nữa. Giác ngộ là nhận biết rõ 
ràng sự, lý của các pháp đúng như sự thật của nó, giống như người đang 
ngủ mê thức dậy ra khỏi giấc mơ. Giác sát và giác ngộ được gọi chung 
là Chánh giác hay Nhất thiết chủng trí (Buddha-knowledge or Perfect 
knowledge of all things)

Ngược với giác là mê, ngu si, u tối, vô minh. Nói cho dễ hiểu, đức Phật 
là một con người có nhân cách hoàn toàn (toàn bi), giác ngộ hoàn toàn 
(toàn trí), nhờ đó mà có một năng lực to lớn (đại năng). Đức Phật không 
phải là đấng toàn năng. Đừng nên khoác cho đức Phật chiếc áo huyền 
bí như một vị thần linh có quyền năng ban phước giáng họa. Người Phật 
tử chân chánh phải y theo lời Phật dạy để luyện tập cho mình trở thành 
người có nhân cách (qua việc giữ giới), có trí tuệ (qua việc tu học) và có 
đời sống an lạc (qua sự hành trì các thiện pháp), chứ đừng nên đến chùa 
để cầu xin đức Phật điều nầy, điều nọ giống như những người ngoại đạo 
cầu xin ở đấng Giáo chủ được cho là toàn năng của họ. Đức Phật không 
dạy cầu nguyện để được an lạc, giải thoát, mà dạy các pháp môn tu tập, 
hành trì để từ đó đạt đến an lạc, thoát khổ và giải thoát. 

Có 3 điều Phật không làm được (Tam bất năng):

 - Không thể độ được định nghiệp (Bất năng độ định nghiệp): Tuy 
Phật có đầy đủ Tam thân, Tứ trí, Ngũ nhãn, Lục thông, thành 
tựu mọi công đức, nhưng đối với định nghiệp đưa đến quả báo 
thiện ác của chúng sanh thì Phật không thay đổi được.

 - Không thể độ hết nghiệp cho tất cả chúng sanh hữu tình (Bất 
năng độ tận hữu tình): Tuy có thể hóa độ cho chúng sanh ở cõi 
thế gian, nhưng chúng sanh, nghiệp của chúng sanh, phiền não 
của chúng sanh vô biên, Phật không độ hết được.

 - Không thể độ cho người thiếu thiện duyên (Bất năng độ vô 
duyên nhân): Phật đã chứng Tam minh (Thiên nhãn minh, Túc 



27BUỔI LỄ BẮT ĐẦU

mạng minh, Lậu tận minh), thấu suốt hết thảy mọi việc, biết rõ 
tính chất và nghiệp báo của mỗi chúng sanh, nhưng với những 
người chưa có đủ nhân duyên với Phật pháp, Phật không thể 
hóa độ cho hết cả thảy được.

Khi còn tại thế, đức Phật đã độ cho những người hữu duyên với 
Phật trong kiếp nầy hay có nhân duyên với Phật từ nhiều kiếp 
trước. Những người có duyên mà chưa được cứu độ, Phật cũng đã 
tạo nhân duyên để được độ thoát sau nầy, như nghĩa của câu phục 
nguyện mà chúng ta thường nghe: “…thượng báo tứ trọng ân, hạ 
tế tam đồ khổ, thuyền từ phổ độ, phước trí vô biên, đồng hóa hữu 
duyên tề thành Phật đạo”. Trong kinh Di Giáo, là kinh ghi lại những 
lời giáo hóa vắn tắt sau cùng trước khi nhập Niết-bàn, Phật cũng đã 
thuyết rằng: “Tự lợi, lợi tha, pháp giai cụ túc. Nhược ngã cửu trụ, 
cánh vô sở ích. Ưng khả độ giả, nhược thiên thượng, nhân gian, giai 
tất dĩ độ. Kỳ vị độ giả, giai diệc dĩ tác đắc độ nhân duyên…” (Chỗ 
lợi mình, lợi người, trong pháp ta đã dạy đầy đủ. Nếu ta trụ thế 
lâu hơn nữa cũng không ích gì. Ở cõi trời và cõi người, những ai có 
duyên để được hóa độ, ta đều đã độ cho cả rồi. Còn những ai chưa 
được hóa độ, ta cũng đã tạo nhân duyên để được hóa độ về sau).

Pháp Bảo (Dharma, Đạt-ma): Những giáo, lý, giải, hạnh mà chư Phật 
và Bồ-tát đã thuyết, được ghi chép, kết tập thành Tam tạng giáo điển. 
Giáo lý đó là con đường chân chánh (Chánh đạo), con đường thoát ly 
vô minh, tham dục, con đường tạo nên từ bi, trí tuệ, có khả năng đưa 
chúng sanh từ chỗ phàm phu đến quả vị thánh nhân, giác ngộ. Đó cũng 
là nghĩa của chữ Pháp trong chữ đạo pháp: Đạo nghĩa là con đường hay 
là lý lẽ có nhiều người noi theo; Pháp nghĩa là chơn chánh. 

Kho tàng Pháp bảo lưu giữ lại những gì đức Thế Tôn đã thuyết khi còn 
tại thế gồm Tam tạng (Trippitaka), trong đó:

 - Tạng Kinh (Tu đa la tạng) thuyết về Định học, có 21,000 pháp 
môn.

 - Tạng Luật (Tì nại da tạng, Tì ni tạng, Điều phục tạng) thuyết về 
Giới học, có 21,000 pháp môn.
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 - Tạng Luận (Vi diệu pháp tạng, A tì đạt ma tạng, A tì đàm tạng, 
Đối pháp tạng) thuyết về Tuệ học, có 42,000 pháp môn. 

Tánh của Pháp là chánh. Ngược với chánh là tà (con đường của tà 
đạo, đưa chúng ta đến phiền não, vướng mắc, khổ đau, chìm đắm, sinh 
tử). Giáo pháp mà Phật tuyên thuyết, có các tính chất sau đây:

 - Xuất sanh: Như cỏ cây mọc lên từ lòng đất, những lời dạy trong 
kinh, luật, luận làm cho thiện pháp được phát sinh.

 - Dũng tuyền: Như dòng suối mát tuôn chảy từ đỉnh núi nuôi lớn 
cây cỏ, con người, những giáo lý nầy nuôi lớn những pháp lành, 
khiến cho thiện căn ngày thêm tăng trưởng.

 - Hiển thị: Hiển là bày ra, thị là chỉ cho thấy. Giáo pháp chỉ bày 
cho chúng sinh biết lý do và phương hướng tu hành.

 - Thằng mặc: Như sợi dây dọi của người thợ mộc, những điều 
được ghi lại trong giáo lý chỉ cho ta tu đúng cách, đúng hướng, 
không lạc vào ma đạo, tà giáo.

 - Quán xuyên sở thuyết nghĩa: “Quán” là xuyên suốt qua; xỏ lại 
thành một xâu, một chuỗi. Giáo pháp được Phật thuyết theo 
từng phần hợp lý, từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao (bắt đầu từ 
Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, rồi 
Bồ Tát thừa, cuối cùng đồng quy về Nhất thừa hay Phật thừa) 
một cách có hệ thống như một xâu chuỗi, cho nên gọi là Quán.

 - Nhiếp trì sở hóa cơ: “Nhiếp” là thu lấy. Những giáo lý nầy khế 
hợp với sự thật, dù thuyết về hiện tượng hay bản thể đều đúng 
với sự thật (như thị), hợp với nhân duyên, căn cơ, trình độ của 
mọi chúng sinh, từ những bậc thượng căn thượng trí đến hạng 
hạ căn ám độn đều có thể tiếp nhận, thực tập và hành trì. 
Những giáo pháp nầy có khả năng thâu nhiếp, điều phục, dẫn 
dắt chúng sanh ở mọi căn cơ thực hành để đi đến cứu cánh giác 
ngộ, giải thoát, cho nên gọi là Nhiếp.
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 - Cổ kim bất biến viết thường: “Thường” là lâu dài, không thay 
đổi. Những điều được ghi lại trong giáo pháp Phật dạy là những 
điều chân lý, như thị, cổ kim bất biến, quá khứ, hiện tại, vị lai 
đều đúng như vậy, không biến hoại, không thay đổi, cho nên 
gọi là Thường.

 - Tam thế đồng tuân viết pháp: “Tuân” là thuận theo, noi theo, y 
theo, vâng theo. Những giáo lý được Phật thuyết, tam thế chư 
Phật cũng đều thuyết như vậy. Chúng sanh trong đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều tôn thờ và vâng theo, y cứ vào những giáo 
lý đó mà tu hành, cho nên gọi là Pháp.

Tóm lại, những giáo pháp mà Phật đã dạy khi còn tại thế, sau nầy được 
chư vị Thánh Tăng kết tập thành Tam tạng kinh điển, không ngoài bốn 
yếu tố được gọi là Tứ Tất Đàn (tức bốn pháp bố thí, hay bốn tiêu chuẩn 
để trình bày sự thật, mang lại sự thành tựu, làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh):

 - Thế gian tất đàn: Khế hợp với chân lý tương đối của thế gian, 
thích hợp với căn cơ, không xa rời thực tế, không ra ngoài sự 
thực và hiểu biết của người thế tục, khiến cho phàm phu vui 
mừng hâm mộ học hỏi, mà đạt được chánh trí xuất thế gian, 
cho nên Tất đàn này còn được gọi là Lạc dục tất đàn.

 - Vị nhân tất đàn: Những giáo lý Phật dạy mang tính nhân bản 
(nghĩa là lấy con người làm căn bản), nhắm vào con người, đối 
tượng chính là con người, đề cao con người, vì con người mà 
thuyết, khiến cho con người sinh lòng ngưỡng mộ, phát khởi 
thiện căn, tu tập pháp giải thoát, cho nên Tất đàn nầy còn được 
gọi là Sinh thiện tất đàn.

 - Đối trị tất đàn: Tri kiến của Phật như lá cây trong rừng, những 
điều Phật đã thuyết trong 49 năm giáo hóa ở cõi Ta bà chỉ là 
nắm lá trong lòng bàn tay. Đức Phật như vị lương y tùy bịnh cho 
thuốc. Vị lương y chỉ cho những vị thuốc cần thiết có liên quan 
đến người bịnh, nhằm mục đích phòng ngừa và trị liệu. Những 
điều giáo huấn của Phật cũng vậy, đó không phải là những điều 
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phù phiếm, dối gạt, hý luận mà là những điều thiết thực để đối 
trị với những phiền não của con người, nhằm chữa lành những 
khổ đau, ách nạn của con người, giải thoát con người khỏi trói 
buộc, bức bách của tham dục, sinh tử, để đạt đến trạng thái 
an vui chân thật, cho nên Tất đàn nầy còn được gọi là Đoạn ác 
tất đàn.

 -  Đệ nhất nghĩa tất đàn: Giáo lý nầy không phải là một hệ thống 
lý luận triết học, không phải là những giáo điều để trang sức cho 
nhận thức, cũng không phải để thỏa mãn ước ao tìm kiếm nhằm 
thỏa mãn tri thức con người, mà đây chính là những phương 
pháp thực dụng, mang tính cách cấp thiết và tối hậu nhằm giải 
quyết rốt ráo những phiền não, khổ đau của con người, có tác 
dụng mang lại tự tại, an vui, hạnh phúc trong hiện tại, đưa con 
người từ chỗ phàm phu đến chỗ có nhân cách của bậc thánh 
nhân, từ chỗ mê lầm vô minh đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát, 
Niết-bàn, cho nên Tất đàn nầy còn có tên là Nhập lý tất đàn.

Tăng Bảo (Sangha, Tăng-già, Hòa hợp chúng): Đoàn thể của những 
người xuất gia, tu theo thánh đạo của Phật, đã thọ giới cụ túc, được gọi 
là Tăng. 

Nói rõ hơn, Tăng là chữ dùng chung để chỉ cho một Chúng gồm những 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni từ 4 người trở lên, và cũng chính vì vậy cho nên 
mới có chữ Tăng chúng và chữ Tăng mới có ý nghĩa là Hòa hợp chúng. 
Nếu chỉ có một người thì nên gọi là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni mà thôi, chứ 
không nên gọi là Tăng. Còn với số nhiều thì bên Tăng được gọi là Tỳ-
kheo Tăng, bên Ni được gọi là Tỳ-kheo-ni Tăng. 

Nên biết rằng, Sa di và Sa di ni chưa được gọi là Tăng, chưa được tham 
dự vào các sinh hoạt của Đại Tăng như Yết ma, Bố tát, tự tứ... Hàng 
năm, dù có nhập chúng an cư, Sa di vẫn chưa được tính hạ lạp. Khi chư 
Tăng thuyết giới, Sa di phải ra ngoài, không được nghe. Trong luật Sa di 
có dạy: “Sa di bất đắc đạo thính Sa môn thuyết giới” (Sa di không được 
nghe trộm Sa môn thuyết giới) là vì vậy.

Trong giới đàn, chúng ta cũng thường nghe nói đến chữ Đại Đức Tăng, 
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là chữ dùng chung để chỉ chư vị Tôn Túc (chữ tôn túc để chỉ cho những 
bậc Trưởng lão hay hạng kỳ cựu, những người có đầy đủ giới đức, phẩm 
hạnh, nhân cách, rất đáng cho ta tôn trọng) bao gồm cả các vị Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tỳ-kheo lẫn Tỳ-kheo-ni.
 
Đức Thế Tôn, sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề bên bờ sông Ni-liên-
thuyền, Ngài đã đi đến vườn Lộc Uyển thuyết kinh Chuyển Pháp Luân 
để độ cho 5 anh em ông Kiều-trần-như. Ngôi Tam Bảo ở thế gian được 
hình thành từ khi ấy: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật Bảo. Kinh Chuyển 
Pháp Luân là Pháp Bảo. Năm anh em ông Kiều-trần-như là Tăng Bảo. Về 
Ni chúng, Phật cũng đã độ cho Di mẫu là bà Maha Ba-xà-ba-đề (Maha 
Pralapati) và công chúa Da-du-đà-la (Yasodharà) xuất gia. Bắt đầu từ 
đó, chúng Tì-kheo-ni được hình thành.

Xuất gia là ra khỏi nhà. Chữ xuất gia có 3 nghĩa:

 - Xuất thế tục gia (xuất hồng trần gia): Ra khỏi căn nhà thế tục 
(cắt ái ly gia) vợ chồng ái ân, con cái ràng buộc, thế duyên hệ 
lụy.

 - Xuất phiền não gia (xuất vô minh gia): Ra khỏi căn nhà mê mờ, 
tham ái, vô minh, nguyên nhân tạo nên biết bao phiền não, khổ 
đau, sinh tử.

 - Xuất tam giới gia: Ra khỏi căn nhà Tam giới, không còn muốn 
sinh tử luân hồi trở lại trong Tam giới nữa.

Bốn hạng xuất gia: Từ 3 ý nghĩa nêu trên mà phân ra bốn hạng người 
xuất gia:

 - Thân tâm đều chẳng xuất gia: Người tu trá hình, giả dạng Tỳ-
kheo, mặc áo tu hành nhưng duyên theo ngũ dục, biến chùa 
thành nhà (khác với “cải gia vi tự”, biến nhà thành chùa), ở 
chung chạ với vợ con, vợ chồng ân ái nơi đất già lam, lợi dụng 
tín tâm của thập phương tín thí để mưu cầu danh lợi.

 - Thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia: Những người lạm dụng 
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Tăng đoàn của Phật để trục lợi (lạm xí tăng luân), đã thọ Cụ 
túc giới làm vị Tỳ-kheo, nhưng tâm vẫn nghĩ đến vợ con, ràng 
buộc chuyện gia đình, trên không nhớ tới bốn ân nặng cần phải 
báo đáp (ân Cha Mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội, ân chúng 
sanh), dưới không nhớ tới nỗi khổ của chúng sanh trong Tam 
đồ cần phải cứu độ (Huyết đồ là chúng sanh bị đầu thai làm súc 
sanh, Đao đồ là chúng sanh bị đầu thai trong cảnh giới Ngạ quỷ 
và Hỏa đồ là chúng sanh bị đầu thai trong cảnh giới Địa ngục), 
cô phụ tấm lòng của đàn na tín thí. Hạng người nầy ngày nay 
nhiều lắm. Họ “mượn đạo tạo đời”, lợi dụng lòng quý kính Tam 
bảo của Phật tử. Họ có thể làm chùa thật lớn, thuyết pháp rất 
hay, có thể đang giữ các chức vụ quan trọng trong các tổ chức 
Phật giáo, họ có thể nổi danh như một chính khách hay một 
nhà kinh doanh đầu tư chứng khoán, đầu tư địa ốc thành công, 
nhưng họ thất bại trong tư cách của một người xuất gia chân 
chính.

 - Thân còn tại gia mà tâm đã xuất gia: Những người Cư sĩ (Ưu-
bà-tắc, Ưu-bà-di) mang chí nguyện xuất trần, mặc dù thân vẫn 
còn ở nhà với cha mẹ, vợ con, ràng buộc bởi trách nhiệm gia 
đình, xã hội nhưng tâm không còn đắm nhiễm thú vui thế tục, 
không màng chuyện ái ân, danh lợi, sống đạm bạc, tri túc, giữ 
lòng thanh tịnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất gia.

 - Thân tâm đều xuất gia: Tâm ý và hình dung khác với người đời 
(Tâm hình dị tục), không còn quyến luyến chuyện thế gian, lấy 
trí tuệ làm sự nghiệp để tiến bước trên đường giải thoát (Duy 
tuệ thị nghiệp), tiếp nối sứ mạng của các bậc Thánh tăng giác 
ngộ (Thừa sự thập phương chư Phật) nhiếp phục chúng ma, 
trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường (Dụng báo Tứ 
ân, bạt tế Tam hữu). 

Tỳ-kheo (Tì-khưu, Bhiksu, Bật-sô, Bức-sô, Bí-sô): Dịch nghĩa là thành 
tựu trọn vẹn hay Cận viên (sự tu tập gần viên mãn), là chữ gọi chung 
những người xuất gia đã thọ giới Cụ túc. Nam gọi là Tỳ-kheo, nữ gọi là 
Tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo có 3 ý nghĩa:
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 - Khất sĩ: Người đi xin. Tỳ-kheo, trên xin pháp Phật để trưởng 
dưỡng huệ mạng, dưới khất thực (xin ăn) của đàn na tín thí để 
nuôi thân mạng. Khác với người hành khất (ăn xin) ở thế gian, 
chỉ xin cơm ăn nên được gọi là Khất cái. Những người Khất cái 
thường họp lại thành bang hội, để nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, 
cho nên những bang hội của người ăn xin được gọi là Cái bang.

 - Bố ma: Khiến cho ma sợ (chữ Bố nghĩa là sợ, làm cho người ta 
sợ hãi gọi là khủng bố). Tỳ-kheo sống đúng với chánh pháp, 
chỉ thực hành thiện pháp, an trụ trong sự thanh tịnh của chánh 
pháp để nhiếp phục chúng ma, cho nên loài ma rất sợ.

Ma: dịch nghĩa là Sát giả, Đoạt mệnh, Chướng ngại, Năng đoạt 
mệnh giả. Nên biết, có bốn thứ ma: Ma trời (Thiên ma) là loài 
ma đang sống ở sáu cảnh trời Dục giới. Vua của loài ma nầy 
là Thiên ma Ba tuần (cũng gọi là Thiên ma, Thiên Tử ma, Ma 
vương) đang trụ ở cảnh trời Tha hóa tự tại; Ma chết (Tử ma) chỉ 
cho sự chấm dứt mạng căn của chúng sanh; Ma phiền não (Nội 
ma) chỉ cho những tập khí tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến làm 
não hại tâm chúng sanh; Ma ngũ ấm (cũng gọi là Ngũ uẩn ma, 
Ấm ma, Uẩn ma, Ngũ chúng ma, Ấm giới nhập ma) chỉ cho 5 
ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn thứ ma này luôn xung đột, 
tạo nên khổ não cho thân tâm con người, làm não loạn thân 
tâm chúng sanh, gây nên chướng ngại cho con đường tu tập, 
giải thoát nên gọi là Ma, Ma chướng hay Ác ma.

Ngoài ra, trong kinh, luận còn đề cập đến tám thứ ma (Bát ma) 
hay 12 thứ ma (Thập nhị ma)… Nói chung lại, có 2 thứ Ma (Nhị 
ma): Nội ma, tức những chướng ngại bên trong thân tâm của 
mình, như phiền não, tham luyến, mê hoặc, nghi ngờ; và Ngoại 
ma, tức những chướng ngại đến từ bên ngoài, ngăn trở việc tu 
hành, chứng đạo. Hoặc phân thành hai thứ: Phần đoạn ma, chỉ 
cho Phiền não chướng, làm chướng ngại cho sự tu tập, chứng 
đạo của hàng Nhị thừa (Thanh văn thừa, Duyên Giác thừa) và 
Biến dịch ma, tức Sở tri chướng, ngăn ngại sự tu tập, chứng đạo 
của hàng Bồ-tát.
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 - Phá ác: Vì Tỳ-kheo tự thân thực hành chánh hạnh và giáo hóa 
mọi người thực hành thiện pháp, sống đúng với chánh pháp, 
cho nên các ác pháp, phiền não không thể nhiễu hại được.

Giới của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (Đại giới) được gọi là Cận viên, Hán 
dịch là Cụ túc giới. Các giới nầy vì phòng hộ đầy đủ cả 7 nghiệp đạo 
(3 nghiệp: sát, đạo, dâm, thuộc về thân; 4 nghiệp: nói dối, nói lời hoa 
nguyệt, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, thuộc về miệng) nên được gọi 
là Cụ túc.

Về nghĩa của chữ Cận viên (Upasampada), được dịch từ chữ Upa nghĩa 
là gần, và Sampada nghĩa là thành tựu trọn vẹn hay viên mãn, ý để chỉ 
cho Niết-bàn. Do đó Cận viên là giới dẫn đến sự thành tựu trọn vẹn hay 
con đường dẫn đến Niết-bàn. Theo Bắc truyền, giới bản của Tỳ-kheo 
có 250 giới, Tỳ-kheo-ni có 348 giới. Còn theo Nam truyền, giới bản của 
Tỳ-kheo có 227 giới, Tỳ-kheo-ni có 311 giới. Giữa Nam truyền và Bắc 
truyền, giới bản tuy có khác nhau ở phần chi tiết, nhưng căn bản nội 
dung vẫn giống nhau. 

Tánh của Tăng là thanh tịnh, hòa hợp. Nhờ nghiêm trì giới luật, 
dùng giới luật để bảo hộ các căn (phòng hộ căn môn), ngăn ngừa điều 
ác (phòng phi chỉ ác), vâng làm việc lành (chỉ ác tác thiện) mà thiện căn 
được tăng trưởng, các ác pháp không thể nhiễu hại. Nhờ đó mà người 
xuất gia, thân tâm đều được thanh tịnh. Thêm vào đó, trên lấy giác ngộ, 
giải thoát, Niết-bàn làm mục đích, dưới lấy sự giáo hóa chúng sanh làm 
sự nghiệp (lý hòa hợp), lại dùng Sáu phép hòa kính làm nguyên tắc để 
sống chung với nhau (sự hòa hợp), nhờ đó mà Tăng già có tánh hòa 
hợp. Chính vì ý nghĩa nầy, nên chữ Tăng già có ý nghĩa là Hòa hợp chúng 
hay Hòa hợp Tăng.

Sáu pháp hòa kính: Còn có tên gọi khác là Lục Hòa, Sáu pháp ủy lao, 
Sáu pháp khả hỷ, Sáu pháp khả lạc (The six points of reverent harmony 
or unity in a monastery or convent). Sáu pháp hòa kính là 6 nguyên tắc 
để duy trì sự hòa hợp trong sinh hoạt của Tăng già.

Một thời, Phật trú tại nước Bạc-kì, thôn Xá-di, một ngôi làng của dòng họ 
Sakya. Nhân tại xứ Ba-hòa (Pàvà, một thị trấn của bộ tộc Malla) có một 
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vị Ni-kiền tên là Thân Tử qua đời. Sau khi vị nầy qua đời, các đệ tử bắt 
đầu tranh luận, cãi vã, chia rẽ, tranh chấp, xung đột, thù nghịch, chống 
đối nhau. Cũng vào mùa mưa năm đó, Sa-di Châu-na (Mahã Cunda, 
người đã chứng đắc quả A-na-hàm trong lúc còn là Sa-di) an cư gần nơi 
ấy thấy được sự việc xảy ra như vậy, nên sau 3 tháng an cư liền đi đến 
rừng Thi-nhiếp-hóa để gặp bổn sư của mình là Tôn giả A-nan và trình 
bày lại sự việc. Khi được nghe thuật lại như vậy, Tôn giả A-nan cùng với 
đệ tử là Sa-di Châu-na cùng đến yết kiến đức Phật và đem sự việc trình 
lên đức Phật để xin hướng dẫn. Từ nhân duyên nầy, đức Phật thuyết 
về Sáu pháp hòa kính để: “khiến cho tương thân, khiến cho tương kính, 
khiến cho tương trợ, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho 
đoàn kết, tác thành sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần và 
chứng đắc Niết-bàn” (Kinh Châu-na, Phẩm thứ 18, Trung A-Hàm).

Sáu pháp hòa kính gồm:

1. Thân hòa đồng trú, nói tắt là Thân hòa (Bodily unity in form 
of worship): Vì có đông người tụ họp trong một trú xứ, cùng ở 
chung một chỗ chật hẹp để tu học, lễ bái chung, cho nên khi 
đi đứng, nằm ngồi, ăn ở, ngủ nghỉ, sinh hoạt, tiếp khách… phải 
biết tôn trọng và kính nhường nhau, để giữ sự hòa thuận.

2. Khẩu hòa vô tránh, nói tắt là Khẩu hòa (Oral unity in chanting): 
Vì có nhiều người cùng ở chung với nhau nơi đất già lam, tu viện 
hay thậm chí trong một khu rừng để cùng tu học. Do đó không 
nên hơn thua, to tiếng, tránh những lời nói gây chia rẽ, bất hòa 
hay mắng chửi nặng nề; lời ăn tiếng nói cần phải ái ngữ, nhẹ 
nhàng và biết nhường nhịn, để giữ sự thuận thảo với nhau.

3. Ý hòa đồng duyệt, nói tắt là Ý hòa (Mental unity in faith): Vì 
ở chung với nhau nên cần phải giữ gìn ý tứ. Phàm làm việc gì 
không được tự ý, chuyên quyền mà cần phải có sự bàn thảo và 
thỏa thuận chung để tạo sự thông cảm, hài hòa.

4. Giới hòa đồng tu, nói tắt là Giới hòa (Moral unity in observing 
the commandments): Cùng ở chung một nơi để tu học, cùng 
thọ nhận giáo pháp và hành trì giới luật của Phật giống nhau, 
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cho nên không được để tham dục, lợi danh sai sử làm ảnh 
hưởng đến sự tu học của người khác.

5. Lợi hòa đồng quân, nói tắt là Lợi hòa (Economic unity in 
community of goods, deeds, studies or charity): Vì cùng ở chung 
một trụ xứ, chịu chung hoàn cảnh sung túc hay thiếu hụt, cho 
nên nếu có được những tiện nghi trong sinh hoạt hay nếu được 
thập phương tín thí cúng dường vật thực, y áo, thuốc men, đồ 
dùng… thì phải tùy theo sức khỏe, tuổi tác… mà có sự san sớt, 
nhường nhịn, chia xẻ với nhau cho hợp tình hợp lý, chứ không 
được tranh dành, chiếm hữu, tích lũy để dùng cho riêng mình.

6. Kiến hòa đồng giải, nói tắt là Kiến hòa (Doctrinal unity in views 
and explainations): Vì đồng học theo giáo lý của Phật, nên phải 
biết sách tấn, nâng đỡ, chia xẻ kiến thức, kinh nghiệm tu tập 
cho nhau để cùng tiến tu trên đường giác ngộ.

Tóm lại, sáu pháp hòa kính trên đây được đức Thế Tôn chế ra để áp 
dụng riêng cho hai chúng xuất gia, nhằm duy trì sự hòa hợp trong cộng 
đồng Tăng già đệ tử của Phật. Nhờ sự thực hành sáu pháp ủy lao ấy, 
cộng đồng tu học sẽ sống hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, cùng 
đồng nhất trong một tâm, cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa hợp 
với nhau như nước với sữa, sống an lạc như lúc Phật còn đương tại thế. 

Đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử, cũng là một cộng đồng quy tụ những 
người cùng chung chí hướng, cùng tu tập đồng nhất theo giáo pháp của 
đức Phật, cho nên chúng ta cần phải vận dụng Sáu pháp lục hòa trong 
mọi sinh hoạt để duy trì sự hòa hợp trong tập thể, nhằm mang lại lợi ích 
thiết thực cho sự tu tập của mỗi cá nhân, bảo đảm cho sự ổn định, nhất 
tâm, đoàn kết và phát triển vững mạnh của Tổ Chức.

Tại sao gọi Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo? Trái với kim cương, vàng 
bạc, châu báu là những thứ quý vật của thế gian, chỉ có giá trị nhất thời 
và tương đối trong đời sống hiện tại. Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi tôn kính, 
quý báu của thế gian và xuất thế gian, mang giá trị vĩnh cửu, có năng 
lực đưa đến giải thoát, làm tăng trưởng thiện pháp, khiến cho chúng sinh 
được an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, tinh tiến trên con đường giác ngộ, 
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thoát ly khỏi ác đạo sinh tử, chứng được quả vui Niết-bàn, nên được xem 
là quý báu (bảo).

 - Sự quý báu của Phật là bởi do khai đạo.
 - Sự quý báu của Pháp là bởi do chở đạo.
 - Sự quý báu của Tăng là bởi do truyền đạo.

Trong Lục Độ Tập kinh (kinh ghi chép lại sự tích Bản sinh của Phật khi 
còn tu tập hạnh Bồ-tát trong thời quá khứ) có viết rằng: “Thế gian đều 
cho châu ngọc là quý báu, nhưng đó là vật chỉ để xem chơi, chứ có ích 
gì. Còn chúng sanh, biết quy y Phật thì khỏi đọa vào địa ngục; biết quy 
y Pháp thì khỏi đọa vào ngạ quỷ; biết quy y Tăng thì khỏi đọa vào bàng 
sanh”.

Tính chất của Tam Bảo: Cũng như kim cương, vì có các đặc tính: là 
carbon nguyên chất, cứng nhất trong các khoáng chất thiên nhiên, chỉ 
bị làm trầy bởi một viên kim cương khác, tán xạ ánh sáng rất tốt, luôn 
trong sáng và tồn tại với thời gian…; vàng là thứ kim loại rất nặng, có 
tính dẫn điện cực cao, màu sáng đẹp, không rỉ, không bị ăn mòn, không 
hòa tan trong oxy, hydro, nitơ, carbon… Đồng thời kim cương, vàng đều 
là những thứ rất hiếm. Chính vì các đặc tính nầy, cho nên kim cương và 
vàng được xem là bảo vật. 

Phật, Pháp, Tăng được gọi là Tam Bảo vì sáu tính chất sau đây:

 - Hy hữu: Vì phải trải qua muôn nghìn kiếp và phải có đầy đủ 
nhân duyên mới gặp. Có người không đồng ý, cho rằng Tam 
Bảo có sẵn đó, kinh sách, ảnh tượng, chư Tăng đầy ra đó, có 
gì là khó gặp. Nhưng họ đâu biết rằng, vô lượng kiếp luân hồi 
trong Lục đạo, dễ gì được sinh làm người; và cho dù có sinh làm 
người, dễ gì gặp được Tam Bảo để đem lòng tin tưởng, phụng 
hành.

 - Minh tịnh: Ba ngôi Tam Bảo luôn trong sạch và sáng suốt, xa lìa 
tất cả các pháp hữu lậu, bất tịnh của thế gian.

 - Thế lực: Ba ngôi Tam Bảo có đầy đủ uy đức tự tại không thể 
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nghĩ bàn.

 - Trang nghiêm: Ba ngôi Tam Bảo có năng lực làm đẹp thế gian 
và trang nghiêm xuất thế gian.

 - Tối thắng: Ba ngôi Tam Bảo là pháp tối thượng, thù thắng, mầu 
nhiệm hơn hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian.

 - Bất biến: Ba ngôi Tam Bảo là pháp vô lậu, 3 thời quá khứ, hiện 
tại, vị lai đều như thế. Các pháp thế gian không thể làm cho 
thay đổi hay biến hoại.

 
Có 3 thứ Tam Bảo:

 - Biệt tướng Tam Bảo (Biệt thể Tam Bảo, Xuất thế Tam Bảo): 3 
ngôi Tam Bảo mỗi mỗi đều khác: Phật bảo, có Pháp thân, Báo 
thân và Hóa thân; Pháp bảo, có giáo lý được Phật thuyết trong 
5 thời như Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Lục độ…; Tăng bảo, có 
hàng Thánh chúng Thanh văn, Duyên Giác, Bồ-tát, nhờ tu theo 
pháp của Phật mà chứng đắc đạo quả.

 - Đồng tướng Tam Bảo (Đồng thể Tam Bảo, Nhất thể Tam Bảo): 3 
ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, về ý nghĩa thì tên gọi có khác 
nhau, nhưng về thể tánh thì đồng nhất. Trong một có cả 3. Tuy 
chia 3 nhưng chỉ là một.

 - Trụ Trì Tam Bảo (Thế gian trụ trì Tam Bảo): 3 ngôi Tam Bảo lưu 
truyền ở thế gian sau khi Phật đã nhập Niết-bàn: Phật bảo, gồm 
ảnh, tượng, tranh vẽ; Pháp bảo, gồm Tam tạng kinh, luật, luận; 
Tăng bảo gồm các vị xuất gia tu hành theo con đường Phật dạy.

Ý nghĩa quy y Tam Bảo:

Quy: Trở về. Như người con phiêu bạt giang hồ, nay trở về nhà (quy 
gia); người bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực, bây giờ trở về quê cũ (quy 
cố hương), như vậy gọi là quy. Y là dựa vào, nương tựa theo. Như con 
nương tựa theo cha mẹ để được nuôi lớn thành người; đệ tử nương tựa 
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theo thầy để mà học đạo, phát triển tâm linh, như vậy gọi là y. Chúng 
sanh nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn, chìm đắm trong khổ đau sinh tử, luân 
hồi trong tam đồ (hỏa đồ, huyết đồ và đao đồ), lục đạo (trời, người, 
a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh) nay nghe được tiếng gọi, liền 
quay trở về nương tựa nơi Tam Bảo, nguyện một lòng một dạ đi theo 
Tam Bảo để được giác ngộ, giải thoát, an vui. Đó là ý nghĩa của chữ quy 
y trong đạo Phật.

 - Quy y Phật: Quây về nương tựa nơi đức Phật, đấng phước trí 
vẹn toàn. Quy y Phật là nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y 
trời, thần, quỷ, vật. Bởi vì trời, thần, quỷ, vật cũng còn là chúng 
sanh, còn tham, giận, kiêu căng, si mê lầm lạc, còn sinh tử luân 
hồi, cho nên chưa đủ khả năng để hướng dẫn chúng ta đến chỗ 
giác ngộ, giải thoát. Đừng bao giờ nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, 
vị giáo chủ nào cũng dạy tín đồ của mình hướng thiện. Nói như 
thế là không phân biệt được Phật với chúng sanh, ngu si (vô 
minh) với giác ngộ, chánh pháp với ngoại đạo, tà giáo. 

“Quy y Phật, lưỡng túc tôn”: Lưỡng túc (hay Nhị túc) Dvipãda 
(S), nghĩa là hai chân. Loài người và chư Thiên đều đi bằng hai 
chân. Đức Phật là bậc tôn quý nhất trong hàng chư Thiên và 
nhân loại nên gọi là Lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn còn có nghĩa 
Phật là bậc giác ngộ, cả hai phương diện quyền và thực, giới và 
định, phước và huệ, giải và hạnh, từ bi và trí tuệ đều đầy đủ, 
rất đáng cho chư thiên và loài người tôn quý, cung kính, học 
hỏi và cúng dường. 

 - Quy y Pháp: Quây về nương tựa theo những giáo pháp Phật 
đã dạy mà tu hành. Quy y Pháp là nguyện đời đời kiếp kiếp 
không quy y ngoại đạo, tà giáo. Ngoại đạo, tà  giáo là  những 
giáo lý hay phương pháp thực tập, hành trì sai lầm, ngược với lý 
nhân quả, làm tăng trưởng ác nghiệp, tạo nên vướng mắc, khổ 
đau, không có khả năng đưa chúng ta đến chỗ tự tại, an vui. 

“Quy y Pháp, ly dục tôn”: Phật pháp là con đường tôn quý, 
thoát ly sự tham dục. Bất kỳ pháp nào bằng phương tiện tham 
dục hay nhằm mục đích thỏa mãn sự tham dục, hưởng thụ đều 
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không phải là Phật pháp.

 - Quy y Tăng: Quây về nương tựa theo sự hướng dẫn của Tăng 
già để tu học đúng theo chánh pháp. Quy y Tăng là nguyện đời 
đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu, ác đảng. 

“Quy y Tăng, chúng trung tôn”: Trong xã hội có rất nhiều 
chúng hội, đoàn thể, cộng đồng. Trong số đó, đáng tôn quý 
nhất, duy chỉ có cộng đồng Tăng-già đệ tử của Phật, là những 
người giữ phạm hạnh, thanh tịnh và biết sống hòa hợp, rất 
đáng cho ta cung kính, thân cận và học hỏi.

Những người, đoàn thể hay tổ chức có lời nói, việc làm hay mục đích 
duyên theo ngũ dục (Ngũ dục là 5 thứ tham muốn: tài (giàu sang), sắc 
(dâm dục), danh (danh vọng, quyền lực), thực (ăn ngon), thụy (ngủ, 
nghỉ, hưởng thụ) trái với những lời Phật đã dạy. Họ hướng dẫn cho 
chúng ta những điều sai lầm, làm ảnh hưởng đến sự thực hành các thiện 
pháp, tổn thương cho đức hạnh, gây thêm hệ lụy, phiền não, không có 
khả năng mang lại cho ta sự tự tại, an vui, hạnh phúc. Dù mang lớp áo 
của bậc tu hành hay người mô phạm, họ vẫn là những tổn hữu, ác đảng 
mà chúng ta cần phải xa lánh. Để hiểu rõ ý nầy, trong Quy Sơn Cảnh 
Sách có một đoạn thật hay: “Cố vân: Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã 
giả bằng hữu. Thân phụ thiện hữu giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất 
thấp y thời thời hữu nhuận. Áp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo 
ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân. Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp 
bất phục” (Người xưa có câu: Sanh ra ta là cha mẹ, giúp cho ta thành 
người có nhân cách là bạn bè. Thân cận bạn lành như đi trong sương, 
tuy không ướt áo liền nhưng lúc nào cũng được thấm nhuận. Ngược lại, 
thân cận người ác thì nuôi lớn tri kiến ác, sớm chiều chỉ chuyên làm việc 
ác, trước mắt sẽ bị quả báo và sau khi chết sẽ bị chìm đắm trong đau 
khổ. Một khi đã mất thân người nầy rồi thì muôn kiếp khó mà được làm 
người trở lại). 

Ngược lại với Tổn hữu ác đảng (bạn ác) là những bậc Thiện hữu tri thức 
(lương bằng tức bạn lành). 

Thiện hữu tri thức có 3 hạng:
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 - Ngoại hộ Thiện tri thức: Những người thường đến giúp đỡ, an 
ủi, chia xẻ những khi ta thiếu thốn đói nghèo, bệnh tật, hoạn 
nạn, khổ đau, tuyệt vọng…

 - Đồng hạnh Thiện tri thức: Những người thường khuyên nhắc, 
ngăn cản mỗi khi ta làm việc xấu ác và biết khuyến khích, sách 
tấn, khen ngợi, hỗ trợ khi ta làm điều lành.

 - Giáo thọ Thiện tri thức: Những người hướng dẫn cho ta tu học 
đúng theo chánh pháp, khiến cho tín tâm và thiện căn ngày 
thêm tăng trưởng, cuộc sống hiện tại vơi bớt hệ lụy, muộn 
phiền, mang lại sự an lạc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, 
hòa bình cho xã hội. Họ chính là những Giáo thọ Thiện tri thức 
rất đáng cho ta thân cận, học hỏi. 

Trong Nho giáo cũng có đề cập đến “Ích giả tam hữu” giống 
với ý nghĩa nêu trên. Có ba hạng người ích lợi cho ta: Người 
khuyến khích ta làm điều lành, người ngăn ta làm bậy, người 
biết chỉ trích ta.

Phần giải thích trên đây chỉ mới đề cập đến ý nghĩa về Sự quy y “Thế 
gian trụ trì Tam Bảo”. Ngày nay, khi nói đến quy y Tam Bảo thì thường 
được hiểu là quy y Thế gian trụ trì Tam Bảo theo ý nghĩa nói ở phần 
trên, trong đó: Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật bảo, ba tạng kinh luật luận 
là Pháp bảo và những vị xuất gia là Tăng bảo. 

Chúng ta cũng cần hiểu rõ và nên ý thức rằng, quy y Tam Bảo không 
phải là đến xin tham dự một buổi lễ do chùa tổ chức với mục đích để có 
một pháp danh. Quy y là quyết định lựa chọn cho mình một con đường, 
xác định cho mình một lẽ sống, để từ đó tạo nên một năng lực vững 
chãi có tác dụng chỉ ác (thề tránh điều dữ) tác thiện (nguyện làm việc 
lành) trong suốt cuộc đời. Do đó việc quy y Tam Bảo cần phải được phát 
nguyện, thực hành trong sự tự nguyện và có ý thức. Nói như vậy để thấy 
rằng khi còn nhỏ, nếu được cha mẹ cho đến chùa quy y, chẳng qua chỉ là 
cách gieo thiện duyên với Tam Bảo nhưng không có tác dụng chắc thật, 
nên khi khôn lớn, đã có ý thức và sự hiểu biết chín chắn rồi, cần nên xin 
quy y và phát nguyện thọ giới trở lại. Chỉ khi quy y như vậy mới tạo nên 
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một tín tâm kiên cố, đúng với chánh pháp và mới thật sự trở thành đệ 
tử của Phật. Khi đó, người nam sẽ được gọi là Ưu-bà-tắc (Cận sự nam), 
người nữ được gọi là Ưu-bà-di (Cận sự nữ). 

Sau khi đã quy y Tam Bảo, việc tiếp theo là xin thọ trì Ngũ giới. Cũng 
cần lưu ý, nên phân biệt giữa thọ giới và trì giới. Khi còn tại thế, Đức 
Thế Tôn đã chế ra giới luật cho người tại gia và giới luật cho người xuất 
gia. Giới luật của 2 chúng tại gia (Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di) thì có Ngũ giới, 
Bát quan trai giới, Thập thiện giới, Ưu-bà-tắc giới. Còn 2 chúng xuất gia 
(Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni) thì có Cụ túc giới, Phạm võng Bồ-tát giới… Những 
giới (luật) đó thành tựu không thể khuyết chi. Chẳng hạn người Cư sĩ tại 
gia khi thọ Ngũ giới là phải thọ đủ 5 chi (năm giới) chứ không thể thọ 2 
hay 3 giới trong Ngũ giới. Khi thọ Bát quan trai giới là phải thọ đủ 8 giới 
chứ không thể thọ 6 hay 7 giới mà nói là thọ Bát quan trai giới. Cũng 
vậy, khi thọ Thập thiện giới là phải thọ đủ 10 chi (mười giới) chứ không 
thể thọ vài giới trong Thập thiện giới được. Những người sau khi đã quy 
y và thọ Ngũ giới, nếu thực tập và hành trì trọn vẹn được 1 giới (trong 
5 giới đã thọ) thì người nam gọi là Nhất phần Ưu-bà-tắc; giữ được trọn 
vẹn 2 giới là Thiểu phần Ưu-bà-tắc; giữ được trọn vẹn 3 giới là Bán phần 
Ưu-bà-tắc; giữ được 4 giới là Đa phần Ưu-bà-tắc; và sau khi đã quy y, 
thọ nhận, thực tập và hành trì đầy đủ, trọn vẹn cả 5 chi thì được gọi là 
Toàn phần Ưu-bà-tắc.



TỊNH PHÁP GIỚI 
CHƠN NGÔN
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TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN

Án lam tóa ha (3 lần).

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ thuật độ 
hám (3 lần).

Tịnh pháp giới: Bất cứ thứ gì tâm của ta có thể nghĩ hay hình dung ra 
được, kể cả không gian và thời gian, hữu vi lẫn vô vi đều là Pháp, hay 
nói cách khác Pháp là đối tượng của tâm, ngoài tâm không có pháp, 
như Thiền sư Vô Ngôn Thông đã nói với Cảm Thành: “Nhất thiết chư 
pháp giai tòng tâm sanh, tâm vô sở sanh pháp vô sở trụ…”, hay kinh Hoa 
Nghiêm: “Nhất thiết duy tâm tạo”, hay như trong kinh Pháp Cú, đức Phật 
có dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo…” (Pháp Cú 1 và 
2). Còn chữ Giới nghĩa là cõi, hay giới hạn riêng, phận giới riêng. Pháp 
giới là cõi hay giới hạn của từng pháp. Nhưng tâm thì vô cùng vô tận, 
không có giới hạn (nên biết rằng dù to lớn như hư không mà khi đem so 
sánh với tâm của người đã giác ngộ thì hư không cũng trở nên nhỏ bé) 
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thì pháp giới (hay đối tượng của tâm) cũng vô cùng vô tận. Pháp giới 
như vậy cũng không ngoài tâm (pháp giới duy tâm). Nói về sự, thứ gì có 
thể hình dung ra được, có thể nghĩ ra được đều không ngoài pháp giới. 
Còn về lý, tánh của pháp giới, chữ thường được dùng là Pháp giới tánh 
hay Thực tướng của pháp giới, là không và tịch diệt (gọi chung là không 
tịch, sẽ được giải thích thêm ở các phần sau). 

Trước khi lễ Phật, muốn cho pháp giới được thanh tịnh (tức trong sạch) 
mà không ô nhiễm, nên cần phải tụng chân ngôn: “Án lam tóa ha” 3 lần.

Tịnh Tam nghiệp: Nghiệp (Karma) là những tác ý (hay tạo tác) để tạo 
ra và điều khiển mọi hoạt động của thân (tức thân nghiệp, qua hành 
động, action), miệng (tức khẩu nghiệp, qua lời nói, speech) và ý (tức ý 
nghiệp, qua tâm niệm, tư tưởng, ý nghĩ, deed). Do từ tam nghiệp (thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp) mà có 3 loại nghiệp được tạo ra là nghiệp 
thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác (nghiệp vô ký) để tùy 
theo đó mà thọ quả báo sướng vui hay đau khổ. Trong đời sống của ta 
hàng ngày:

 - Thân nghiệp (The karma operating in the body): Những hoạt 
động của thân, thường tạo nên các nghiệp ác như sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm.

 - Khẩu nghiệp (The karma caused by speech): Những hoạt động 
của miệng, thường tạo nên các nghiệp ác như nói dối, nói không 
đúng lúc đúng chỗ, thị phi, nói lời tạp uế, nói lời gây bất hòa, 
nói lời mắng chửi độc ác.

 - Ý nghiệp (The function of mind): Những hoạt động của tâm ý, 
thường tạo nên các nghiệp ác như tham lam, sân giận, si mê.

Cho nên trước khi lễ Phật, muốn giữ cho tam nghiệp được thanh tịnh cần 
phải tụng chân ngôn: “Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, 
bà phạ thuật độ hám” 3 lần.

Chân ngôn (chơn ngôn, thần chú, mật ngữ, Truth words): Lời nói chân 
thật, nên gọi là chân ngôn. Chữ “chân ngôn” dịch là Mạn-đát-la, Mạn-đồ-
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la, Đà-la-ni hay Tổng trì. Chữ Đà-la-ni được dịch từ chữ Tổng trì, ý là một 
câu, một chữ bao gồm vô lượng nghĩa, thâu tóm tất cả vạn pháp, phá 
các điều ác, hộ trì và thành tựu các điều lành, là những mật ngữ do chư 
Phật và chư Đại Bồ-tát diễn nói, có công năng bảo vệ, hộ trì cho người 
tu hành. Những chân ngôn, mật ngữ nầy thường là hồng danh hay bản 
thệ của chư Phật, chư Đại Bồ-tát, hay tên riêng của chư Hộ pháp thần 
vương, chư Thiện thần, Thiên long bát bộ, hoặc chứa đựng những giáo 
nghĩa uyên áo, sâu kín, mầu nhiệm, hạng phàm phu không thể nào thấu 
hiểu hay lĩnh hội được. Những chân ngôn nầy thường giữ nguyên âm khi 
đọc, mà không được dịch ra nghĩa.

Khi nghiên cứu, đọc tụng kinh điển, chúng ta thường thấy có 2 phần: 
Phần thứ nhất, Hiển giáo, là phần được giải thích minh bạch, hướng 
dẫn rõ ràng, gọi là minh văn. Phần nầy được ví như thầy thuốc trao cho 
người bệnh phương pháp chữa trị, kèm theo sự hướng dẫn cách thức 
thực hiện, có lời giải thích rõ ràng. Còn phần thứ hai là Mật giáo, gồm 
những chân ngôn, mật ngữ, hoàn toàn không được giải thích ý nghĩa. 
Phần nầy được ví như thầy thuốc trao cho người bệnh phương thuốc mật 
trị, người bệnh không cần biết trong thang thuốc đó chứa đựng những 
gì, tuy nhiên thang thuốc đó có năng lực trị liệu rất lớn, có thể chữa trị 
một cách hiệu quả căn bệnh của bệnh nhân. Khi xem các bộ kinh như 
Thủ Lăng Nghiêm, Tinh yếu Bát-Nhã Ba la mật, Nhập Lăng Già… chúng 
ta thấy trong kinh đều có đầy đủ cả hai phần như vậy.
 
Chân ngôn, thần chú có 3 sức mạnh:

 - Một chữ bao hàm vô lượng nghĩa, một câu chứa đựng vô biên 
đạo lý vi diệu, bao hàm ý nghĩa của cả 4 tất đàn (Tứ tất đàn: 
Lạc dục tất đàn, Sinh thiện tất đàn, Đoạn ác tất đàn và Nhập 
lý tất đàn).

 - Vì đây là hồng danh hoặc bản thệ của chư Phật, chư Đại Bồ-tát, 
hay danh hiệu của chư vị thần vương, long thiên hộ pháp, nên 
có uy đức rất lớn, khiến cho tà ma, quỷ thần khi nghe đến đều 
kinh sợ, không dám quấy nhiễu.

 - Sức mạnh từ lời nói chân thật. Dù chỉ một chữ, một câu nhưng 
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có năng lực to lớn (quảng đại viên mãn, vô ngại, cứu khổ, diên 
thọ, diệt ác thú, phá ác nghiệp, mãn nguyện, tùy tâm tự tại…), 
hỗ trợ cho người tu hành, khiến cho nghiệp chướng được tiêu 
trừ, thiện pháp được phát sinh, thiện căn được tăng trưởng, 
tiến mau trên con đường giác ngộ và giải thoát (tốc siêu thánh 
địa).

Cũng cần nên biết, khi dịch kinh từ chữ Phạm ra chữ Hán và Việt văn 
sau nầy, có 5 trường hợp cần phải giữ nguyên âm tiếng Phạm mà không 
được dịch nghĩa, do Pháp sư Huyền Trang đời Nhà Đường bên Trung Hoa 
lập ra, để làm mẫu mực cho người dịch kinh đời sau, đó là:

 - Tôn trọng bất phiên: Những chữ mang ý nghĩa tôn trọng thì 
không dịch. Như chữ Thích Ca Mâu Ni Phật (nghĩa là Năng nhơn 
Tịch mặc Phật) không được dịch. Chúng ta thấy Hồng danh chư 
Phật, chư Bồ-tát, Thánh chúng đều không được dịch nghĩa là 
bởi vì vậy.

 - Đa hàm bất phiên: Những chữ có nhiều nghĩa thì không dịch. 
Như chữ Nam Mô có 6 nghĩa là: cứu ngã, độ ngã, quy mạng, 
cung kính, đảnh lễ, sám hối. Vì là một chữ có nhiều nghĩa nên 
không dịch. Một chữ khác như chữ Ta-bà-ha (đọc tắt là tóa-ha) 
sau mỗi câu chân ngôn, mật chú, có nghĩa là kiết tường như ý, 
thành tựu, tiêu tai, tăng ích phước điền, viên mãn, vô trụ… vì 
chữ này có nhiều nghĩa nên không dịch.

 - Thuận cổ bất phiên: Những chữ ngày xưa có mà nay không có, 
người ngày nay không biết, không thể hình dung ra được (như 
hoa Vô-ưu, cây Diêm phù ở cõi Diêm phù đề) nên dễ sinh hiểu 
lầm, vì thế nên không dịch 

 - Thử phương vô bất phiên: Những gì nơi nầy có mà nơi khác 
không có thì không dịch, vì dễ hiểu sai. Như Ở Úc có con 
Kangaroo, Việt Nam gọi là Đại thử. Có người ở Úc về thăm nhà 
ở Buôn Mê Thuột, kể rằng ở Úc có con Kangaroo đặc biệt lắm. 
Người nhà ở Buôn Mê Thuột hỏi lại rằng, con Kangaroo tiếng 
Việt gọi là con gì. Người ở Úc trả lời là con Đại Thử. Người ở nhà 
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trề môi nói rằng, tưởng con gì chứ con đại thử (chuột bự) thì tôi 
biết rồi, ở đây nhiều lắm.

 - Bí mật bất phiên: Những mật ngôn, thần chú thì không dịch. 
Những chân ngôn, thần chú nầy không phải là những điều bí 
hiểm cần giữ bí mật mà chỉ vì đó là một trong tam mật của chư 
Phật, có năng lực to lớn và vô cùng uyên áo, mầu nhiệm, trí 
óc kẻ phàm phu vì do mê mờ nên không thể hiểu thấu chỗ sâu 
kín vi diệu, chỉ khi chứng được thánh quả, nhập vào hàng Đẳng 
giác Bồ-tát mới có thể lãnh hội được, nên gọi là bí mật. 

Trong khoa Du-dà (Mật giáo), Tam Mật gồm: Thân mật tức pháp ấn, ngữ 
mật tức chân ngôn, thần chú và ý mật tức định lực, được gọi là Vô tác 
diệu hạnh hay Tam mật tương ưng.





CÚNG HƯƠNG
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Cúng: Bày hoa quả, cơm, thức ăn, rót nước, thắp đèn, xông trầm đốt 
hương, lễ lạy, tụng kinh, niệm Phật, gọi chung là cúng. (Tế cũng có nghĩa 
là cúng, thường được gọi chung là cúng tế). Cúng Hương là dâng hương 
lên bàn thờ để cúng Phật.

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo

Nguyện: Những điều mong muốn hay mong cầu ở trong lòng mình.

Thành kính: Sự chí thiết, chân thành và cung kính nơi tự tâm.

Mười phương: Phương đông (east), phương tây (west), phương nam 
(south), phương bắc (north), phương đông nam (south east), phương 
đông bắc (north east), phương tây nam (south west), phương tây bắc 
(north west), phương trên (nadir, above), phương dưới (zenith, below). 
Chữ mười phương ở đây có ý chỉ cho khắp cùng hư không thế giới.

Cúng dường: Hai chữ nầy nguyên là chữ “Cung dưỡng” trong chữ Hán. 
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Cung: (danh từ) đồ cúng tế, phẩm vật dâng cúng, (động từ) là bày ra 
hay dâng hiến, thờ phụng, tiếng Việt đọc thành “Cúng”, như chữ Cúng 
Phật; Dưỡng, cũng đọc là Dượng: Tiến lễ lên chư Phật thánh, tiếng Việt 
đọc thành “Dường”, như chữ “Cúng dường” ở câu trên.

Thề trọn đời giữ đạo

Thề nguyện suốt đời đi theo con đường chân chánh, đúng như lời Phật 
đã dạy.

Tự tánh: Bản tánh (bổn tánh, thể tánh, bản chất, tánh chơn thật, chơn 
như), không sanh không diệt, chẳng có chẳng không, chẳng thay chẳng 
đổi nơi tự tâm, cũng chỉ cho Phật tánh vốn sẵn có nơi tự tâm của mình. 

Theo tự tánh làm lành

Trong tâm chúng ta vốn có sẵn tự tánh giác (Chân tâm hay trí giác sáng 
suốt), chúng ta vẫn phân biệt được cái đúng với cái sai, đâu là chánh tà, 
chân ngụy, nhưng vì vọng tưởng đảo điên, mê chấp nên xa dần tánh giác 
sẵn có. Khi nghe có thảm họa do thiên tai mang đến hay nhân họa do 
khủng bố, chiến tranh tạo nên, bao nhiêu tai nạn, tật dịch hiểm nghèo 
xảy ra khiến nhiều người phải vong mạng, gia đình phải ly tán, mất mát; 
khi nghe có bao nhiêu trẻ em ở các nước Phi châu chết vì đói nghèo lạc 
hậu; bị giết vì hận thù chủng tộc; bao nhiêu trẻ em Việt Nam bị đưa qua 
biên giới bán cho các động mát sa trá hình, để phục vụ cho các đường 
dây ấu dâm ở Cambodia hay ở biên giới các tỉnh phía bắc giáp với Trung 
Quốc, hàng ngày đọc báo thấy đăng tin tức những cô gái Việt Nam bị 
bán ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục…, trong tâm ta liền khởi lên 
niềm thương cảm, đau xót, phẫn nộ. Hàng ngày, khi làm việc gì sai trái, 
xấu ác, phi pháp, hoặc lỡ lầm gây nên sự phiền lụy, khổ đau cho người 
xung quanh, trong lòng chúng ta cảm thấy bất an, hổ thẹn hay hối hận, 
ăn năn. Con người, ai cũng thù ghét chiến tranh, chết chóc, chia lìa. 
Cho dù họ có chủ trương gây ra chiến tranh thì tự thân họ lúc nào cũng 
mong muốn được sống trong an ổn, hòa bình, gia đình vợ chồng con cái 
ấm êm, hạnh phúc. Những điều nầy chứng tỏ trong tâm con người ta đã 
có sẵn tự tánh Phật, Pháp, Tăng. Hàng ngày, chúng ta tập sống, tập tu, 
khiến cho trí giác sẵn có được hiển bày, mọi lời nói cho đến việc làm đều 
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xuất phát từ lòng thương xót, hiểu biết, bao dung, luôn điều phục thân, 
khẩu, ý, không để tham dục cuốn lôi làm điều xấu ác, giữ sự hòa thuận 
trong gia đình, hòa bình trong quan hệ xã hội. Như vậy là “theo tự tánh 
làm lành”. Đó cũng chính là nghĩa của lý quy y “Tự tánh Tam Bảo” vậy.

Cùng pháp giới chúng sanh

Chúng sanh: Sattva (S), dịch âm tiếng Hán-Việt là Tát-đỏa, Thiền-đầu, 
Xả-già, Bộc-hô-thiện-na, dịch nghĩa: Hàm sanh, hàm tình, hàm thức, 
hàm linh, hữu tình, hữu thức, quần sanh... Pháp giới chúng sanh là 
những loài hữu tình trong pháp giới. Các loài hữu tình nầy đang bị chi 
phối bởi 3 điều kiện, cho nên được gọi là chúng sanh:

 - Chúng duyên nhi sanh: Do nhiều duyên giả tạm họp lại mà 
sanh. Thí dụ loài thai sanh như con người chẳng hạn, cần phải 
có đủ 3 duyên là tinh cha, huyết mẹ và nghiệp mới được sanh 
ra.

 - Chúng pháp nhi sanh: Do nhiều pháp hòa hợp mà sinh ra như: 
tứ đại, ngũ uẩn.

 - Chúng sinh tử nhi sanh: Bị chi phối bởi quy luật sinh tử, tử sinh 
luân hồi trong tam giới, lục đạo.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Cầu xin chư Phật từ bi, thương xót, giúp đỡ, che chở, gia hộ cho tâm cầu 
thành Phật của con, từ lúc sơ phát tâm hôm nay cho đến khi chứng quả 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác được bền vững, dù bất cứ hoàn cảnh 
nào cũng không bị lung lạc, thối thất, thay đổi.

Từ Bi: Từ là lòng thương. Vì có lòng thương nên mới ban cho chúng 
sanh niềm an lạc, hạnh phúc (Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc). 
Bi là sự thương xót. Chính vì có lòng xót thương những nỗi trầm luân 
đau khổ của chúng sanh nên mới ra tay cứu độ (Bi năng bạt nhất thiết 
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chúng sanh chi khổ). Căn cứ vào tính chất và tâm lượng mà chia thành 
ba loại từ bi:

 - Ái kiến từ bi (Sinh duyên từ bi, hữu tình bi, chúng sanh bi): 
Lòng từ bi ở người phàm phu. Khi khởi lòng thương còn phân 
biệt thân sơ, tính toán, còn chấp trước, còn bị chi phối bởi phiền 
não, tham ái và nhận thức sai lầm. Như lòng mẹ thương con, vợ 
thương chồng, hay thầy chỉ thương đệ tử của mình chứ không 
thương học trò của người khác, hay người đạo Phật chỉ thương 
và cứu giúp người theo Phật giáo chứ không cứu giúp người 
theo Hồi giáo chẳng hạn, hay người Việt Nam chỉ cứu trợ cho 
người Việt Nam thôi chứ khi nghe nói thiên tai xảy ra ở xứ khác 
thì không thương xót bằng.

Để cho rõ hơn, sau đây là một vài ví dụ về Ái kiến bi: Có một 
chuyến máy bay hàng không dân dụng vì lý do gì đó chưa được 
kiểm chứng, bị nổ tung trên bầu trời. Tất cả hành khách đều tử 
nạn, không một ai sống sót. Khi nghe được tin tức thông báo 
như vậy và biết chắc rằng ngày hôm đó thân nhân của mình 
không có ai sử dụng máy bay để đi đâu, cho nên rất yên tâm, 
dửng dưng, xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ quan tâm 
về tin tức và con số các nạn nhân trong vài phút rồi quên ngay, 
mà không một chút khởi lòng thương xót cho nạn nhân và gia 
đình những người xấu số.

Một buổi chiều, có một kẻ cuồng sát mang súng vào một trường 
tiểu học, bắn chết nhiều trẻ em trong đó. Khi được đài truyền 
thanh thông báo như vậy, bà mẹ trẻ liền vội vã rời nơi làm việc 
lao tới hiện trường. Khi đã đón được con mình và biết nó không 
hề hấn gì thì người mẹ mừng rỡ reo lên: “May mắn quá, con 
tôi không hề hấn gì!”. Mà không thấu hết được nỗi đau khổ tận 
cùng của những người mẹ khác đang bị mất con.

 - Pháp duyên từ bi: Lòng từ bi của hàng Nhị thừa (A-la-hán) 
hay Bồ-tát sơ địa. Dù biết rõ các pháp không có tự tánh, chỉ là 
giả hợp, tạm bợ, không thật, nhưng vẫn khởi lòng thương xót, 
muốn cứu vớt chúng sanh thoát khỏi khổ đau, ách nạn.
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 - Đồng thể đại bi (Vô duyên từ bi hay Đại từ đại bi): Lòng từ bi 
thương tất cả chúng sanh một cách tuyệt đối bình đẳng, vô 
phân biệt, vô giới hạn và không điều kiện. Đó là lòng từ bi của 
chư Phật và chư Đại Bồ-tát.

 
Gia hộ: Gia là thêm vào; hộ là giúp đỡ, che chở, bênh vực 

Người Phật tử thực tập theo những lời Phật dạy (gọi là hành giả), từ lúc 
sơ phát tâm (bắt đầu phát tâm tu học) cho đến khi chứng quả Vô thượng 
Bồ-đề phải cần có 3 năng lực hay 3 sức mạnh hỗ trợ cho nhau: 

 - Ngã công đức lực: Năng lực có được do sự tinh tấn tu tập, nỗ 
lực trì giới của chính mình.

 - Pháp giới lực: Sức hỗ trợ, giúp đỡ của chư Đại Bồ-tát, Thánh 
nhân, Thiện thần, chư Long thiên hộ pháp, Thiện tri thức trong 
pháp giới.

 - Như Lai gia trì lực: Sức hộ trì, che chở của chư Phật cho hành 
giả trên con đường học đạo để người tu học có thêm tinh tấn, 
không bị cám dỗ, sa ngã, lạc vào ma đạo. Các vị Bồ-tát, Thánh 
chúng chỉ khi nào được đức Phật thọ ký mới thành Phật. Chính 
sự thọ ký nầy cũng là Như Lai gia trì lực.

Trong 3 lực nêu trên, Ngã công đức lực là năng lực chính yếu.

Bồ-đề (Bodhi): Nghĩa là giác ngộ, vô thượng chánh biến tri, vô thượng 
giác hay nói đầy đủ là Vô thượng chánh đẳng chánh giác, A-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bồ-đề (dịch theo âm tiếng Phạn từ chữ Anouttara-samyak-
sambodhi). Đây là quả vị Phật theo giáo nghĩa Đại thừa. Như một đoạn 
trong Nghi thức Hồng Danh Bảo Sám: “Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu 
nhân thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư 
vị Bồ-tát. Duy y tối thượng thừa phát Bồ-đề tâm, nguyện dữ pháp giới 
chúng sanh nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề” (Hôm 
nay con phát tâm chẳng vì cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, cùng quả 
Thanh Văn, Duyên Giác cho đến quả quyền thừa Bồ-tát. Con chỉ y theo 
Tối thượng thừa phát tâm bồ-đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp 
giới chung một lúc đồng chứng quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác).
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Tâm Bồ-đề: Tâm mong cầu chứng quả Vô thượng Bồ-đề, cầu giác ngộ 
thành Phật, cầu Nhất thiết chủng trí, chứng quả Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Như đoạn cuối của Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa: “Phật thuyết thị Phổ Môn phẩm thời, chúng trung bát vạn tứ thiên 
chúng sanh giai phát vô đẳng đẳng a nậu đa la tam miệu tam bồ-đề 
tâm” (Lúc Phật thuyết phẩm Phổ Môn nầy, trong chúng có tám vạn bốn 
ngàn chúng sanh đều phát tâm cầu Vô thượng chánh đẳng chánh giác).

Kiên cố: Kiên: bền vững, cứng chắc; cố: không còn di chuyển, thay 
đổi. Kiên cố là chắc chắn, vững bền, bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ 
đúng y như vậy, từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến khi tới đích không thay 
đổi, không mất chí hướng, thối thất, giải đãi.

Tâm Bồ-đề kiên cố là từ lúc sơ phát tâm, nghĩa là lúc mới bắt đầu phát 
khởi tâm nguyện tu học để mong cầu quả vị giác ngộ, giải thoát cho 
đến khi thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác, luôn luôn tinh tấn, 
thẳng tiến trên đường tu học, không thối thất, giải đãi, nửa chừng bỏ 
cuộc hay quên mất sơ tâm của mình.

Phát tâm Bồ-đề là làm phát sinh, phát khởi chí nguyện mong cầu chứng 
quả Vô thượng Bồ-đề. Tâm Bồ-đề bao gồm hai tính chất: Trên cầu thành 
Phật, dưới giáo hóa để cứu khổ chúng sanh, “Thượng cầu Phật đạo, hạ 
hóa chúng sanh” hay “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”, cho 
nên khi đọc kinh hay khi nghe thuyết pháp mà thấy đề cập đến hai tính 
chất nầy thì biết đó là tâm Bồ-đề. 

Đối với người tu học, phát tâm Bồ-đề (kiên cố) là cái nhân đầu tiên, là 
cái gốc căn bản để đạt quả cứu cánh giác ngộ. Chính vì vậy mà phát tâm 
Bồ-đề trở thành căn bản cho Giới Bồ-tát, và là phần căn bản của giáo 
nghĩa Đại thừa.

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác

Bể khổ, nguồn mê, bờ giác là những chữ ẩn dụ. Vì chúng sanh vô 
minh, điên đảo, cho nên sống trong thực tế khổ đau lại cho rằng sung 
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sướng, hạnh phúc; trong thực tế ô nhiễm, uế trược lại cho rằng trong 
sạch thanh tịnh; trong thực tế đầy mầm mống của tai họa lại cảm thấy 
đam mê, thú vị. Vì tham sân si, vô minh như vậy (nguồn mê) là nhân, 
cho nên phải chìm đắm trong khổ đau, sinh tử luân hồi trong lục đạo (bể 
khổ) là quả. Nhờ phát tâm bồ-đề một cách bền vững kiên cố là nhân, cho 
nên được mau chóng thoát ly khỏi ác đạo sinh tử (bể khổ nguồn mê) để 
chứng quả vui giải thoát, Niết-bàn (quay về bờ giác) là quả.

Chúng ta cũng thường được nghe một bài kệ Cúng Hương khác thật hay:

Giới hương, Định hương dữ Huệ hương
Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường thập phương Vô thượng tôn.

(Hôm nay con xin dâng những thứ hương thơm tốt đẹp do sự tu tập 
nơi bản thân con mà có, đó là hương giới, hương định và hương huệ, 
cùng với hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến, hợp với khói trầm 
hương nầy thành đài mây đẹp đẽ, trong sáng, rõ ràng, phổ biến rộng 
khắp hư không pháp giới để cúng dường Tam Bảo trong mười phương).
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Tán: ca tụng, khen ngợi. Tán Phật nghĩa là ca tụng công đức của đức 
Phật.

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại.

Đức Phật là vua của các pháp, là bậc Đạo Sư cao tột.
Trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới, không ai có thể sánh 
bằng.

Đức Phật là vị Thầy dạy Đạo cho tất cả chư thiên và nhân loại.
Là đấng Cha lành chung cho bốn loại chúng sanh.

Pháp Vương: Đây là chữ dùng để tôn xưng đức Phật. Vương nghĩa là 
người có năng lực lớn, tự tại, tối thắng. Phật là vua của các pháp, có 
năng lực tự tại, nên tôn xưng là Pháp Vương. Đức Phật là đấng giác ngộ, 
tu chứng Niết-bàn, hoàn toàn giải thoát, không còn bị ràng buộc và chi 
phối bởi nghiệp báo, luân hồi. Phật có đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, 
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tịnh. Vì thương xót chúng sanh, Phật thị hiện Ta-bà, đem các pháp giải 
thoát mở ra (khai), chỉ bày (thị) cho chư thiên và nhân loại nhận ra (ngộ) 
và đi vào (nhập) tri kiến của Phật, nên được tôn xưng là Pháp Vương. 
Phật là vị Thầy, là đấng Cha lành chung cho bốn loài: noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh và hóa sanh. Các vị Đại Bồ-tát nhờ y theo giới pháp của 
Phật mà tu tập, có đầy đủ trí tuệ, đức hạnh, sẽ là người kế thừa ngôi vị 
Phật, nên được tôn xưng là Pháp vương tử (Cưu-ma-la-phù, tên chung 
của chư Đại Bồ-tát) như Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử.

Vô thượng: Tối thắng, cao nhất, cao hơn hết thảy, không còn ai cao 
hơn, không ai có thể so sánh cho bằng. Trong kinh có viết rằng: “Địa 
vị cao nhất của phàm nhân là Chuyển luân vương; địa vị cao nhất của 
Thánh nhân là Pháp vương”.

Ba cõi (Tam hữu, Tam giới, Khổ giới, The three realms): 3 cảnh giới của 
các loài chúng sanh hữu tình, vì còn tạo nghiệp nên còn dẫn đến quả báo 
sinh tử luân hồi, đó là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

 - Dục giới: Cõi dục. Chỗ ở của loài hữu tình còn nặng về ham 
muốn hành dâm (dâm dục) muốn ăn (thực dục) và ham ngủ 
nghỉ (thụy miên dục). Dục giới bao gồm: Địa ngục, ngạ quỷ 
(quỷ đói), súc sanh, a tu la, 4 châu của loài người (Đông thắng 
thần châu, Tây ngưu hóa châu, Nam thiệm bộ châu, Bắc cu lô 
châu) và 6 cảnh trời Dục giới (Lục dục thiên: Tứ thiên vương 
thiên, Đao lợi thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hóa lạc thiên, 
Tha hóa tự tại thiên).

 - Sắc giới (Sắc thiên, Sắc hành thiên): Trên Dục giới là cảnh Sắc 
giới của chư Thiên do công phu tu chứng thiền định mà được 
sinh vào nơi đó. Chư Thiên ở cõi Sắc giới không còn phân biệt 
thân nam nữ, có sắc thân thanh sạch, hình thể đẹp đẽ, vật chất 
và đồ dùng vô cùng tinh sạch, quý báu. Ở cảnh giới nầy, chư 
Thiên dùng ánh sáng làm thức ăn, không còn đắm nhiễm dâm 
dục và các pháp nhơ nhớp, thô xấu, nhưng vẫn còn bị ràng 
buộc bởi những pháp thanh sạch nhỏ nhiệm. Căn cứ vào sức 
thiền định cạn sâu, mà cõi Sắc giới được phân thành 4 cảnh trời 
(Tứ thiền thiên, Tứ tĩnh lự xứ): Sơ thiền (Ly sanh hỉ lạc địa), Nhị 
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thiền (Định sanh hỉ lạc địa), Tam thiền (Ly hỉ diệu lạc địa), Tứ 
thiền (Xả niệm thanh tịnh địa) và Ngũ tịnh cư thiên (Vô phiền 
thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiền thiên, Thiện kiến thiên và Sắc 
cứu cánh thiên).

 - Vô sắc giới (Vô sắc thiên, Vô sắc hành thiên): Cảnh giới cao 
nhất trong Tam giới. Ở cảnh giới nầy chư Thiên không còn thân 
thể, hình sắc, vật chất nữa (Siêu việt vật chất, tức hoàn toàn 
không còn sắc pháp) mà chỉ còn tâm thức an trú trong thiền 
định. Do nghiệp báo bất đồng, mà cõi Vô sắc giới được phân 
làm 4 xứ (Tứ vô sắc xứ, Tứ không thiên): Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới đều là 3 cõi của loài hữu tình. Nên biết 
rằng, cho dù có đầy đủ phước báo, được sanh vào cõi trời hưởng nhiều 
phước lạc, sung sướng đi chăng nữa, nhưng đó cũng chỉ là phước báo 
hữu lậu, vẫn còn phải chịu sự chi phối của vô thường, sau khi chấm dứt 
thọ mạng lại phải tiếp tục luân hồi sinh tử trong Tam giới, Lục đạo. Vì thế 
trong phẩm Thí Dụ, kinh Pháp Hoa, đức Thế Tôn mới dạy rằng: “Tam giới 
bất an do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố úy” (Ba cõi 
bất an giống như nhà lửa, các khổ đầy ắp, rất đáng sợ hãi). 

Tóm lại, trong Tam giới có tất cả 6 con đường. Bởi do nghiệp lực chiêu 
cảm quả báo dị thục, mà chúng sanh hữu tình sẽ phải chịu luân hồi vào 
một trong sáu con đường đó sau khi mạng chung. Sáu con đường nầy 
được gọi là Lục đạo hay Lục thú, được xếp theo thứ tự từ thấp lên cao 
như sau:

Lục đạo: 

1. Địa ngục đạo (Narakagati, the way of hells): Vì chỗ ấy nương 
tựa vào đất, ở dưới đất, nên gọi là địa ngục. Nơi ấy chúng sanh 
do tạo nhiều ác nghiệp mà phải thọ sanh vào để chịu đủ thứ 
nhục hình cực khổ, đau đớn, như bị đâm chém, đánh đập, xay 
nghiền, cưa nấu, đốt cháy thân thể hay lạnh lẽo không phút 
nào ngưng.
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2. Ngạ quỷ đạo (Preta-gati, the way of hungry demons): Nơi 
chúng sanh do bởi tạo nghiệp nhân tham lam, bỏn sẻn, nóng 
giận nên phải chịu quả báo ứng sinh vào cảnh giới ngạ quỷ (quỷ 
đói). Nếu còncó chút ít phước báu thì được ở nơi đền miếu, 
được hưởng chút ít đồ cúng tế. Còn nếu không thì phải sống vất 
vưởng, không chỗ nương tựa, bị đói khát triền miên.

3. Súc sanh đạo (Tirascinayoni-gati, the way of rebirth as an 
animal): Súc sanh hay bàng sanh là các loài vật sống trên không 
như chim muông, ruồi muỗi… sống trên đất như thú vật, côn 
trùng… sống dưới nước như rùa, cua, tôm, cá… do tạo nghiệp 
nhân súc sanh mà phải chịu quả báo ứng ngu si hay phải ăn 
tươi, nuốt sống lẫn nhau.

4. A-tu-la đạo (Asura-gati, they are defined as not devas, and 
ugly, and without wines): Nơi chúng sanh tạo nghiệp nhân sân 
giận, tật đố mà phải thọ sanh vào.

5. Nhân đạo (Mànusya-gati, the way of rebirth as a human): Bốn 
châu của loài người, do tạo nghiệp nhân giữ 5 giới mà được 
sinh vào.

Châu, Lục địa hay Đại lục: Chỗ đất liền cực lớn nổi lên trên mặt nước 
biển. (Lục: Chỗ đất nhô lên khỏi mặt nước)

Chúng ta thường nghe nói đến câu “Bốn biển năm châu”. Ngày xưa, 
người Trung Hoa cho rằng ở giữa là đất liền, còn bốn bên đều là biển cả, 
cho nên mới gọi là “bốn biển” (tứ hải). Từ quan niệm nầy mà có câu: “Tứ 
hải chi nội giai huynh đệ” (Khắp trong bốn biển, mọi người đều là anh 
em). Câu nầy do Tử Hạ, một cao đồ của đức Khổng Tử nói đến đầu tiên, 
được ghi lại trong đoạn 5 chương 12 của sách Luận Ngữ. Nói ngắn gọn 
là “Tứ hải giai huynh đệ” (All within the four seas are brothers). Còn đất 
liền thì họ cho rằng có 3 lục địa: Á châu, Âu châu và Phi châu. Ba châu 
nầy, người Trung Hoa gọi là Cựu lục địa hay Cựu thế giới. Sau nầy, khi 
tìm ra Mỹ Châu, người Trung Hoa gọi đó là Tân lục địa hay Tân thế giới.

Ngày nay, mặt đất trên địa cầu (Earth) được chia thành 7 đại lục (The 
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7 continents of World): North America (Bắc Mỹ Châu), South America 
(Nam Mỹ Châu), Antarctica (Nam cực), Europe (Âu châu), Asia (Á châu), 
Africa (Phi châu) và Australia (Úc châu). Còn mặt biển được chia thành 
5 đại dương (The 5 Oceans): Atlantic Ocean (Đại tây dương), Pacific 
Ocean (Thái bình dương), Indian Ocean (Ấn độ dương), Arctic Ocean 
(Nam băng dương) và Southern Ocean (Bắc băng dương).

Khác với người Trung Hoa, theo thế giới quan của người Ấn Độ ngày xưa 
lại cho rằng, trong lớp biển mặn giữa bảy lớp núi vàng và núi Đại Thiết 
Vi, ở bốn phía núi Tu Di có 4 đại châu là đất liền, nơi có con người ở.

Bốn đại châu: (Tứ châu), Catràro dvipàh (S), Cattàro dipà (P), còn gọi 
là Tứ đại bộ châu, Tứ đại châu, Tứ thiên hạ, Tu Di sơn châu, Tứ châu 
hình lượng.

Bốn Đại châu hay Tứ châu thiên hạ được đề cập tới trong kinh là quan 
niệm, ký ức về địa lý và con người, của người Aryan trong thời kỳ định 
cư tại vùng đất Ngũ hà Ấn Độ, gồm: 

 - Đông thắng thần châu: Pùrva-videha (S), chữ nầy dịch nghĩa là 
Thắng Thân, Videha (S), Tì-đề-ha, xưa gọi là Phất-bà-đề, Đông 
Tì-đề-ha, Đông Phất-vu-đãi. Vì dân ở châu nầy có thân hình đẹp 
đẽ nên châu nầy được gọi là “Thắng thân”.

 - Tây ngưu hóa châu: Apara-godàniya (S), xưa gọi là Cù-da-ni. 
Châu nầy sinh sản rất nhiều bò, người ta dùng bò để trao đổi, 
buôn bán và xử dụng trong sinh hoạt hàng ngày nên xứ nầy còn 
có tên gọi là “Ngưu hóa”.

 - Nam thiệm bộ châu: Jambu-dvipa (S), xưa gọi là Diêm-phù-đề. 
Chữ Thiệm bộ châu còn dùng để chỉ cho xứ Ấn Độ (người xưa 
gọi Ấn Độ là Tây Vực hay Thiên Trúc). Trung tâm xứ nầy có 
giống cây cao lớn, tàn lá sum sê gọi là “Diêm Phù”. Đây là nơi 
có nhiều vui, buồn, có nhiều hạnh phúc và nhiều đau khổ, nơi 
có nhiều người tu hành chứng quả, nơi có nhiều bậc thánh nhân 
xuất thế. Chính nơi châu Diêm-phù-đề, đức Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật giáng thần để dạy đạo giải thoát cho chúng sanh. 
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 - Bắc câu lô châu: Uttara-Kuru (S), xưa gọi là Uất-đan-việt. Vì đất 
đai ở châu nầy màu mỡ hơn 3 châu kia nên được gọi là Câu-lô, 
nghĩa là “Thắng xứ”. Bắc câu-lô châu được đồng nhất với vùng 
đất phía bắc của vùng Lưỡng hà (vùng Trung đông ngày nay). 
Xã hội Bắc câu-lô châu lúc bấy giờ là thời tiền sử, con người còn 
sống bằng cách hái lượm tự nhiên, chưa hề có ý niệm tích lũy 
hay tư hữu.

Con người sinh ra ở Bắc câu-lô châu tuy được hưởng nhiều phước báu, 
mọi thứ đều sung túc, đầy đủ, khổ ít, vui nhiều, nhưng lại là nơi không có 
những bậc thánh nhân xuất thế, không có Phật ra đời, Phật pháp không 
được xiển dương, phổ biến, cho nên con người ở xứ nầy khó tu tập để có 
thể chứng quả giác ngộ, giải thoát. Chính vì thế nên sinh ra ở Bắc câu-lô 
châu được kể là một trong Bát nạn.

Trong các bài giảng, chúng ta thường nghe đề cập đến Bát nạn (còn gọi 
là Bát phi thời, Bát nạn xứ… được Phật thuyết trong kinh Bát Nạn, phẩm 
12 của Trung A Hàm). Bát nạn là tám trường hợp, tám chỗ mà con người 
khi mắc phải hay khi sinh vào đó thì rất khó được gặp Phật hay được 
nghe thấy Chánh pháp, khó tin theo giáo lý mà đức Phật đã dạy, khó gặp 
chư Thiện tri thức để được hướng dẫn hay khó có điều kiện để có thể tu 
tập phạm hạnh hầu chứng quả giác ngộ, giải thoát. 

Bát nạn gồm:

 - Nạn ở địa ngục: Do bởi tạo nhiều nghiệp ác, phải đọa vào địa 
ngục, chịu khổ không ngớt, không thể thấy nghe Phật pháp.

 - Nạn sinh trong loài ngạ quỷ (quỷ đói): Nếu nghiệp nhẹ, thì được 
ở nơi đền miếu, tuy bị đánh đập xua đuổi nhưng thỉnh thoảng 
được bữa no. Nếu nghiệp nặng vừa, thì ở nơi nhân gian rình ăn 
máu mủ, phân giải dơ dáy. Còn nếu nghiệp quá nặng, thì suốt 
kiếp phải chịu đói khát triền miên.

 - Nạn sinh ra làm súc sanh: Có nhiều loại, nhưng cũng đều do 
nghiệp chướng nặng nề, phải đọa lạc vào loài chim muông, thú 
vật, rùa rắn, côn trùng… thường bị đánh đập, giết hại, ăn sống 



69TÁN PHẬT

nuốt tươi lẫn nhau, khổ sở vô cùng. 

 - Nạn khi sinh ra bị khuyết căn (như đui, mù, câm, điếc…): Tuy 
được mang thân người, nhưng do nghiệp báo chiêu cảm nên khi 
sinh ra, giác quan khiếm khuyết, không thấy được Phật, không 
nghe được Phật pháp.

 - Nạn ở cõi Trời trường thọ (Vô tưởng thiên, cảnh thiền thứ tư ở 
cõi Sắc giới): Chư thiên ở cõi nầy do nhiều phước báu nên được 
sống lâu đến 500 kiếp, nhưng vì tâm tưởng không hoạt động 
nữa, nên không thể tu được.

 - Nạn sinh ra ở Bắc cu lô châu: Người sinh ra ở nơi nầy mọi thứ 
đều đầy đủ, hưởng được mọi lạc thú, sung sướng, nên sinh 
ra tham đắm, lại là nơi không có bậc Thánh nhân xuất thế để 
hướng dẫn, nên không tu được.

 
 - Nạn thế trí biện thông: Người thông minh, lanh lợi, tài trí nhưng 

chỉ lo thỏa mãn hay bị mắc kẹt vào kiến thức thế gian, ưa thích 
hý luận, hoặc chỉ tin theo kinh sách ngoại đạo, vướng mắc tà 
kiến, mà không có lòng tin vào Chánh pháp, nên không tu được.

 - Nạn sinh ra đời gặp lúc Phật pháp đã diệt mà Phật vị lai chưa thị 
hiện, hoặc khi Phật pháp không còn hưng thạnh nữa. Hoặc sinh 
ra ở nơi biên địa, giặc giả chiến tranh, hoàn cảnh đói nghèo, 
thiếu thốn văn minh, Phật pháp không được quảng bá, xiển 
dương, không có chư Tăng hay Thiện tri thức hướng dẫn, nên 
cũng không tu được.

Ngoài Bát nạn nêu trên, trong thế gian còn có các thứ tai họa, 
hoạn nạn khác đang thường xuyên rình rập, đe dọa đến sự bình 
yên của đời sống con người như: nước trôi, lửa cháy, giặc phá, 
con phá (phá gia chi tử), tử thần cướp… 

6. Thiên đạo (Devagati, the highest of the six paths, the realm of 
devas): Người tạo nhiều nhân lành, phước báo nhờ tu tập Thập 
thiện nghiệp đạo, hay do năng lực thiền định, cho nên thọ quả 



70 TÁN PHẬT

báo ứng, sinh vào cõi trời hưởng nhiều phước lạc, sung sướng. 
Thiên đạo gồm có chư thiên ở cõi trời Dục giới có tướng nam, 
tướng nữ do bởi dâm dục có thai mà sinh; chư thiên ở cõi trời 
Sắc giới, chỉ có tướng nam chứ không có tướng nữ, do bởi hóa 
sanh mà sinh và chư thiên ở cõi trời Vô sắc giới, không còn sắc 
thân, hình tướng, chỉ còn lại tâm thức, cũng do hóa sanh mà 
được sinh ra. 

Sáu con đường nói trên, 3 đường trước là Tam ác đạo, 3 đường sau là 
Tam thiện đạo. Sáu con đường nầy còn được gọi chung là Lục phàm, để 
phân biệt với Tứ Thánh, là 4 con đường của các bậc Thánh nhân giác 
ngộ, gồm: Thanh văn (A-la-hán), Duyên giác (Bích chi Phật), Bồ-tát và 
Phật. Lục phàm và Tứ thánh gộp chung lại gọi là Thập giới.

Sau đây là 25 cảnh giới của chúng sanh hữu tình (Nhị thập ngũ 
hữu) trong Tam giới, Lục đạo:

 - Dục giới: 
 

1. Địa ngục
2. Ngạ quỷ
3. Súc sanh
4. A-tu-la
5. Đông thắng thần châu
6. Tây ngưu hóa châu
7. Nam thiệm bộ châu
8. Bắc cu lô châu
9. Tứ thiên vương thiên
10. Đao lợi thiên
11. Dạ ma thiên
12. Đâu suất thiên
13. Hóa lạc thiên
14. Tha hóa tự tại thiên

 - Sắc giới:

15. Sơ thiền thiên  
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16. Nhị thiền thiên, 
17. Tam thiền thiên  
18. Tứ thiền thiên  
19. Phạm vương thiên  
20. Vô tưởng thiên  
21. Tịnh cư thiên

 - Vô sắc giới:

22. Không vô biên xứ thiên  
23. Thức vô biên xứ thiên  
24. Vô sở hữu xứ thiên  
25. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 
  

Bốn loại: Bốn cách thức mà các loài chúng sanh hữu tình được sinh 
ra trong Tam giới, Lục đạo, trong đó: Noãn sinh là loài được sinh ra từ 
trứng, như chim muông, rùa, rắn, tôm, cá… (do tưởng mà sinh). Thai 
sanh, còn gọi là Phúc sinh, là loài sinh ra từ bào thai của mẹ, như người, 
trâu, bò, dê… (do tình mà sanh). Thấp sinh, còn gọi là Nhân duyên sanh 
hay Hàn nhiệt hòa hợp sinh, là loài sinh ra từ nơi ẩm ướt, như côn trùng, 
dòi bọ… (do hợp mà sinh). Hóa sanh là loài do nghiệp lực chiêu cảm, 
biến hóa mà sinh ra, như chúng sanh ở cõi địa ngục hay chư Thiên ở cõi 
trời Sắc giới và Vô sắc giới (do ly mà sanh).

Trong bốn loại chúng sanh nêu trên, loài đẻ trứng cần phải có đủ 4 
duyên: nghiệp, cha, mẹ, hơi ấm, mới được sanh ra. Loài đẻ con cần phải 
có đủ 3 duyên: nghiệp, cha, mẹ, mới được sanh. Loài sinh ra từ nơi ẩm 
ướt cần phải có đủ 2 duyên: nghiệp và ẩm ướt, mới được sanh. Còn loài 
hóa sanh thì chỉ cần 1 duyên là nghiệp, là được sanh ra. Chữ duyên nói 
ở đây được hiểu như là điều kiện.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Niệm: Sát na (to think on; a thought; a moment; wakefulness of mind): 
Khi một tư tưởng hay ý nghĩ mống lên, được xem là một niệm. Niệm 
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là nhớ nghĩ hay ghi nhớ, là một trong 5 Tâm sở Biệt cảnh do Tông Duy 
Thức lập ra. Tâm sở nầy ghi nhớ đối tượng mà nó duyên theo một cách 
rõ ràng.
 
Tròn một niệm: Nhất tâm, chuyên chính, chánh niệm kiên cố, trọn vẹn 
trong một niệm, không xao lãng, không để tạp niệm xen vào hay nhớ 
nghĩ một điều gì khác. 

Nghiệp ba kỳ: Ba kỳ nghĩa là 3 thời kỳ: quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Nghiệp tạo tác ở kiếp quá khứ gọi là Túc nghiệp hay Tiền nghiệp; nghiệp 
đang tạo ra trong thời hiện tại gọi là Hiện nghiệp hay Duyên nghiệp, rồi 
tùy ở những nghiệp được tạo ra ở quá khứ và hiện tại là nghiệp thiện, 
nghiệp ác hay nghiệp vô ký mà chiêu cảm quả báo hạnh phúc hoặc đau 
khổ ở vị lai, gọi là Nghiệp báo hay Nghiệp quả (dẫn nghiệp, mãn nghiệp).

Chữ nghiệp trong câu “dứt sạch nghiệp ba kỳ”, để chỉ cho các nghiệp 
hữu lậu (Vọng nghiệp, Nghiệp chướng, Nghiệp lụy) đã tạo ra trong ba 
thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai. Các thứ nghiệp nầy có năng lực trói 
buộc con người, nên gọi là Nghiệp thằng. Sức nghiệp giống như tấm lưới 
mà con người không thể thoát ra được, nên gọi là Nghiệp võng. Lại giống 
như bụi dơ bám vào người, nên gọi là Nghiệp cấu trần.

Muôn loài chúng sanh hữu tình, do bởi nghiệp hữu lậu đã tạo ra trong 
ba kỳ chiêu cảm, mà phải chịu quả báo luân hồi trong Tam giới, Lục đạo. 
(Xem thêm chữ Nghiệp ở phần Sám Hối).

Tại sao chỉ “quy y tròn một niệm” mà có năng lực “dứt sạch 
nghiệp ba kỳ”? 

Theo lời dạy của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư (Sơ Tổ Thiên Thai Tông, Trung 
Hoa), chúng ta từ vô thỉ đến giờ đã tạo nên vô số ác nghiệp, đến đời nầy 
từ lúc mới sinh ra cho đến hôm nay lại chất chồng thêm biết bao tội lỗi 
không thể tính được. Nên nếu có người nào hôm nay thành tựu trọn vẹn 
được một niệm, phải nên biết rằng người đó đã có túc duyên giải thoát. 
Vì nếu không có túc duyên giải thoát, thì một chữ Phật còn không nghe 
được, huống hồ là thành tựu trọn vẹn một niệm quy y. 



73TÁN PHẬT

Thêm vào đó, nếu ác nghiệp đã tạo ra từ muôn kiếp trước cho đến hôm 
nay cộng lại, được cho là nặng quá, nhiều quá, sâu dày quá. Một niệm 
hôm nay đơn giản quá, ít ỏi quá, không thể nào dứt sạch nghiệp đã tạo 
tác trong 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai được. Chư Cổ Đức đã giải thích 
rằng: Sự giải thoát không bởi nghiệp quá khứ nặng hay nhẹ, cũng không 
phải do công hạnh nhiều hay ít hoặc thời gian lâu hay mau, mà do bởi 
ba đạo lý: Do bởi tâm, do bởi duyên và do bởi quyết định.

 - Do bởi tâm, vì khi tạo ác nghiệp đều do bởi vọng tưởng, điên 
đảo mà sanh. Còn lúc “quy y tròn một niệm” thì từ công đức tín 
tâm kiên cố chân thật nơi Tam Bảo mà có. Một bên hư huyễn, 
một bên chân thật đâu thể so sánh. Ví như một căn phòng đóng 
kín, tối tăm cả năm, nhưng nếu bật công tắc điện, căn phòng 
liền sáng, đâu phải vì tối tăm cả năm mà căn phòng không sáng 
lên được. Nên cho dù tạo nhiều vọng nghiệp từ vô thỉ đến nay, 
nhưng chỉ cần “sáng lên” một niệm là liền “dứt sạch nghiệp ba 
kỳ” là vậy.

 
 - Do bởi duyên, vì khi tạo vọng nghiệp đều do bởi vô minh, duyên 

theo cảnh giả hiệp mà sanh. Còn lúc thành tựu một niệm quy y 
Tam Bảo là do công đức thanh tịnh trang nghiêm, duyên theo 
tâm bồ-đề mà khởi. Như thế, một bên giả một bên thật, đâu 
thể so sánh.

 - Do bởi quyết định, là vì chúng sanh khi tạo vọng nghiệp đều 
do bởi tà niệm, vọng tưởng, điên đảo mà sanh. Còn thành tựu 
một niệm quy y là do bởi tín tâm kiên cố, dõng mãnh mà quyết 
định, cho nên tiêu trừ được nghiệp chướng trong ba đời là vì 
vậy. Ví như một sợi dây thật to, nhiều người lôi kéo không đứt, 
nhưng nếu có đứa bé cầm dao thật bén mà chặt, dây liền đứt 
lìa. Một đống củi thật lớn, tích góp cả năm nhưng chỉ cần dùng 
một mồi lửa nhỏ là đống củi bị cháy tiêu. Như có người tu mười 
thiện nghiệp suốt mấy chục năm trường chỉ mong muốn khi 
mạng chung được sanh về cõi trời, nhưng đến lúc lâm chung, 
người ấy chỉ khởi lên một tà niệm (ý nghiệp cận tử) liền bị đọa.  
Như vậy để thấy rằng nghiệp ác, cho dù chỉ là một tà niệm hư 
vọng lúc lâm chung, mà còn có thể lấn át cả thiện nghiệp tạo 
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ra trong cả một đời người, huống chi là do bởi quyết định mãnh 
liệt và tín tâm kiên cố để thành tựu trọn vẹn một niệm quy y 
Tam Bảo, mà không tiêu trừ nghiệp chướng được hay sao? Cho 
nên trong Luận có viết: “Chí tâm một câu niệm Phật A Di Đà, sẽ 
tiêu trừ được nghiệp chướng nơi đường sinh tử trong tám mươi 
ức kiếp” là vậy.

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận

Con xin xưng tụng, ca ngợi công đức của Phật
Mãi cho đến thời gian vô cùng vô tận, không bao giờ chấm dứt.

Xưng dương, tán thán: Xưng tụng, khen ngợi, tán thưởng.

Ức Kiếp: Trong từ ngữ Hán Việt, bá (hay bách) là 100; thiên là 1,000; 
vạn (hay muôn) là 10,000; ức là mười vạn (100,000) hay còn có nghĩa 
(ẩn dụ) là nhiều lắm, không thể tính được; triệu là mười ức hay trăm vạn 
(1,000,000). 

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn có câu “Nhược hữu bá 
thiên vạn ức chúng sanh vị cầu kim ngân, lưu-ly, xa-cừ, mã-não, san hô, 
hổ phách, trân châu, đẳng bảo… “ (Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng 
sanh vì tìm vàng bạc, lưu-ly, xa- cừ, mã-não, san hô, hổ phách, trân châu 
và các thứ báu vật…).
 
Còn chữ kiếp (Kalpa, world cycle), viết tắt từ chữ Kiếp-ba là thời gian 
rất dài, khó có thể hình dung hay dùng năm tháng thông thường để 
tính toán. Kiếp, tạm chia ra, có Tiểu kiếp (16,800,000 năm), Trung kiếp 
(336,000,000 năm), Đại kiếp (1,344,000,000 năm). 

Chữ ức kiếp trong câu trên, mang ý nghĩa ẩn dụ, chỉ cho thời gian vô 
cùng vô tận.



KỲ NGUYỆN
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Kỳ: Trông đợi, tìm tòi, cầu xin giúp đỡ. 

Nguyện: Những điều ước muốn, mong mỏi trong lòng, những điều mà 
ta quyết tâm quyết chí thực hiện cho bằng được.

Kỳ nguyện là nói ra những điều mong mỏi trong lòng, để dâng lên cầu 
xin Tam Bảo chứng minh, gia hộ, độ trì khiến cho ước vọng được thành 
tựu viên mãn.

Những lời được đọc trong phần kỳ nguyện khi hành lễ, được gọi là Kỳ 
nguyện văn hay Phát nguyện văn.

Sau đây là vài lời kỳ nguyện, thường được nghe trong các buổi lễ Phật, 
xin ghi lại để làm tiêu biểu. Trong buổi lễ Phật, tùy theo những điều 
mong mỏi trong lòng mình mà thêm bớt, sửa đổi lại cho phù hợp.

 - Hôm nay đệ tử… pháp danh… cung kính quỳ trước Phật đài, chí 
tâm quy y Tam Bảo, phúng tụng Đại thừa kinh chú, xưng tán 
hồng danh cập niệm Phật công đức, nguyện Tam Bảo chứng 
minh gia hộ đệ tử tâm bồ-đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn, cùng chúng sanh trong pháp giới một thời đồng 
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chứng Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

 - Hôm nay đệ tử chúng con cung kính tề tựu trước bảo tòa, phúng 
tụng Đại thừa kinh chú, xưng tán hồng danh thừa tư công đức, 
ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho chúng con dứt 
sạch phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng, tội diệt phước sanh, 
ngày đêm sáu thời thường được an lành, trí tánh thường minh, 
đạo tâm bất thối, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng 
chúng sanh trong pháp giới một thời đồng đắc A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

 - Hôm nay đệ tử tên… pháp danh… cung kính đảnh lễ trước bảo 
tòa, kỳ nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, 
khắp nơi nơi gió thuận mưa hòa, người người đều an cư lạc 
nghiệp, chúng sanh trong sáu nẻo mau chóng quay về nương 
tựa Phật, thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo.

 - Cây bồ đề cao đồ sộ dìm dà che mát cả tam thiên, hoa Ưu-bát 
nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo xóm 
làng qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành. Nào tổ tiên nội 
ngoại, hương linh đều đến liên trì vào hội thánh. Phổ nguyện, cả 
trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, 
bao nhiêu phước thiện thảy noi làm. Tất cả chúng sanh đồng 
thành Phật đạo.

 - Hôm nay đệ tử chúng con cung kính tề tựu trước bảo tòa, một 
dạ chí thành hướng về Tam Bảo phúng tụng Đại thừa kinh chú, 
xưng tán hồng danh. Nguyện đem công đức nầy hồi hướng 
khắp tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.

 - Hôm nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Tam 
Bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức. 
Ngưỡng nguyện Tam Bảo trong mười phương, từ bi gia hộ cho 
chúng con được nhờ công đức nầy tội diệt phước sanh, thường 
được an lành, hàng ngày an vui tu tập. Phổ nguyện âm siêu 
dương thái, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành 
Phật đạo.
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 - Chúng con hiện tiền tâm thanh tịnh
Thiền tọa kinh hành và tụng kinh
Xin nguyện Tam Bảo và Long Thiên 
Yểm trợ đạo tràng cùng bốn chúng 
Tám nạn sáu đường đều thoát khỏi 
Bốn ân ba cõi thấm hồng ân 
Thế giới khắp nơi không chiến tranh 
Gió thuận mưa hòa dân an lạc 
Đại chúng chuyên tu càng tinh tiến 
Mười địa đi lên không khó khăn
Tăng thân an lạc sống vui tươi 
Mọi giới quy y thêm phước huệ 
Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ 
Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly 
Phật ở thế gian thường cứu khổ 
Tâm Phật không đâu không từ bi 
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
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Quán: Xem xét tỉ mỉ (thẩm thị), xuyên thấu, thông suốt.
 
Tưởng: Nhớ tưởng, nghĩ ngợi, hoài niệm.

Quán tưởng: Cách tập trung tư tưởng, chỉ nhớ nghĩ đến một đối tượng 
duy nhất, để chế ngự tạp niệm, vọng tưởng. Đây là phương pháp thực 
tập để đi vào chánh quán. Ví dụ như người thường hay khởi tạp niệm, 
loạn tưởng, thì dùng phương pháp Số tức quán, tức đếm hơi thở ra vào, 
để trừ tạp niệm; người có tâm tham đắm sắc dục thì dùng phương pháp 
Bất tịnh quán, tức quán sự dơ bẩn, ô uế của thân thể, để đoạn trừ tâm 
ưa muốn dâm dục; người thường khởi tâm sân hận thì dùng phương 
pháp Từ bi quán để đoạn trừ…

Phần quán tưởng được chia thành 3 phân đoạn:

Đoạn 1, quán tưởng rằng:

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
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Câu nầy được dịch từ câu chữ Hán: “Năng lễ, sở lễ tánh không tịch. Cảm 
ứng đạo giao nan tư nghì”.

Năng là Lục căn; sở là đối tượng của Lục căn (tức Lục trần). Khi có hai 
pháp đối chiếu, so sánh với nhau thì pháp phát khởi là năng, pháp thọ 
nhận là sở; pháp tự động là năng, pháp bất động là sở; pháp chủ động 
là năng, pháp bị động là sở… Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta thử giải thích 
vài chữ thường gặp:
 

 - A-lại-da thức có khả năng duy trì các chủng tử huân tập vào 
(phát khởi) nên gọi là Năng tàng. A-lại-da thức (thụ nhận) chịu 
cho các chủng tử huân tập vào không giới hạn, nên gọi là Sở 
tàng.

 - Tâm suy tưởng (chủ động) là Năng quán. Còn cảnh nhớ nghĩ 
đến (bị động) là Sở quán, Tâm là Năng niệm, còn cảnh là Sở 
niệm.

 - Tâm thức phải nương vào cảnh mà phát khởi nên gọi là Năng 
duyên. Cảnh (bị động) là Sở duyên. (Duyên nghĩa là nương theo 
đó, dựa theo đó).

 - Nhĩ căn là Năng văn. Thanh trần là Sở văn.

 - Nhãn căn là năng kiến; sắc trần là sở kiến.

 - Người nói (chủ động) là Năng thuyết. Pháp được nói (bị động) 
là Sở thuyết.

 - Người được truyền thụ là Năng học. Pháp được truyền thụ là 
Sở học.

Cũng vậy, người đang đứng cung kính, trang nghiêm trước bảo tòa để 
đảnh lễ là Năng lễ (tức Chúng sanh). Pháp bất động, thường trụ, vắng 
lặng, tịch diệt, Niết-bàn, vô sanh, Chân như, Như Lai là Sở lễ (tức Phật). 

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng: Chữ “rỗng” chỉ cho tánh 
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không, còn chữ “lặng” có nghĩa là tịch hoặc diệt hay được gọi chung là 
tịch-diệt, thực tướng (trạng thái vắng lặng, xa lìa hình tướng các pháp) 
hay Niết-bàn. Tánh không và tánh tịch-diệt gọi chung lại là tánh không 
tịch. Đó là nói về lý hay chỉ cho thể tánh của pháp giới (tức pháp tánh 
hay pháp giới tánh).

Tánh không, chỉ cho tự tánh không, chân lý không, hay Chân như, gồm 
ngã không, pháp không và câu không. Tức trạng thái bản thể xa lìa ngã 
chấp, tức chấp có mình, có người; pháp chấp tức chấp có pháp, có sự 
vật và câu chấp, tức là lìa cả ngã chấp lẫn pháp chấp. 

Chữ Pháp giới cũng chỉ cho Chân như, Pháp tánh, Thực tướng… hoặc chỉ 
cho tất cả các pháp, bao gồm cả hữu vi và vô vi. Chủng loại của pháp 
giới tuy nhiều (Bảy đại, Thập nhị xứ, Thập bát giới…) nhưng tất cả đều 
quy về Nhất chân pháp giới (Nhất tâm pháp giới, Nhất chân vô ngại pháp 
giới), là tâm tịch diệt, tịch tĩnh, thanh tịnh của Phật và chúng sanh.

Ý nghĩa của câu “Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng” được lấy từ 
câu Phật thuyết trong Phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa:

“Chư Pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng” 

(Các pháp từ bổn  lai
Tướng thường tự vắng lặng)

Đạo: Con đường, dịch âm từ chữ Magga trong tiếng Phạn. Con đường 
chân chánh, đưa đến an lạc, diệt khổ và giải thoát là Thiện đạo, Chánh 
đạo, Chân đạo. Con đường tà chiêu cảm quả báo bất hạnh, khổ đau là Ác 
đạo, Tà đạo, Ma đạo. Vương đạo là phương pháp trị quốc của bậc Thánh 
nhân. Bá đạo là dùng thủ đoạn bất chính để tranh đoạt, dùng phương 
pháp bất lương, bạo ngược để cai trị. Trong sách Luận ngữ có câu: “Triêu 
văn đạo tịch tử khả hĩ” (Buổi sáng nghe được điều chân chánh, chiều tối 
chết cũng vui). 

Chữ “đạo” trong câu “Đạo cảm thông… “chỉ cho phương pháp tu tập 
hay con đường thông suốt, đưa đến kết quả tối thượng là Phật quả hay 
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Niết-bàn.

Trong giáo lý có nói đến 5 con đường: Nhân đạo, Thiên đạo, dùng pháp 
tu Ngũ giới, Thập thiện, bố thí để cầu phúc lạc ở cõi nhơn thiên, được 
gọi là Hữu lậu đạo (cũng gọi là Thế gian đạo). Thanh Văn đạo, Duyên 
Giác đạo, tu theo pháp Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, 
để cầu diệt khổ và giải thoát. Bồ-tát đạo cũng tu theo 37 phẩm trợ đạo, 
Lục độ Ba-la-mật, để cầu Niết-bàn, được gọi là Vô lậu đạo (cũng gọi là 
Thánh đạo, Xuất thế gian đạo).

Cảm thông (cũng gọi là Cảm ứng): Từ cơ duyên cảm động của chúng 
sanh khi phát khởi thiện niệm, Phật cùng chư Đại Bồ-tát do nơi cơ duyên 
ấy mà tiếp ứng, hộ trì. Như vậy gọi là cảm thông hay cảm ứng. Cảm 
thuộc về chúng sanh; ứng thuộc về Phật. Hai mối cảm và ứng ấy giao 
hòa, phối hợp với nhau, thì gọi là “cảm ứng đạo giao”. Ví như đứa con 
đang bị đau đớn, bị đói khát, bị hành hạ. Trong cơn đau đớn, tuyệt vọng 
cùng cực, buột miệng kêu lên hai tiếng “Mẹ ơi !”. Lúc đó trong lòng người 
mẹ từ nơi phương xa tự nhiên rúng động. Chính sự đau khổ của đứa 
con đã cảm ứng đến tấm lòng người mẹ, khi ấy tâm của hai mẹ con có 
sự giao cảm với nhau, người ta thường gọi sự giao cảm đó là “thần giao 
cách cảm”. Hay như một người trước khi lâm chung, chí thành nhất tâm 
niệm Phật. Chính sự chí thành nhất tâm nầy sẽ cảm động đến lực gia 
trì của Phật và chư Thánh chúng, để từ đó Phật và Thánh chúng ứng 
hiện năng lực tiếp độ, hộ trì cho hương linh được vãng sanh về cảnh giới 
an lành. Hay một người đang gặp nạn nước trôi, lửa cháy, tù tội, nhục 
hình… nhất tâm cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ-tát cứu độ, liền được 
lực gia trì của đức Bồ-tát đáp ứng lại, khiến cho người đó được giải thoát 
khỏi nhục hình, khổ đau, ách nạn. Như thế gọi là cảm ứng (hay cảm 
thông) giữa người đang gặp nạn và Bồ-tát. “Hữu cầu giai ứng” nghĩa là 
như vậy.

Không thể nghĩ bàn: Chữ Hán là Nan tư nghị (khó nghĩ bàn), Bất tư nghị, 
hay Bất khả tư nghị (không thể nghĩ bàn).

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn: Chỉ cho cảnh giới siêu việt, mầu 
nhiệm, viên mãn của trí tuệ giác ngộ, cùng sức thần thông quảng đại của 
chư Phật và chư Đại Bồ-tát, mà sức phàm phu không thể nào dùng tâm 
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thức để hình dung, dùng thế trí để suy nghĩ, hay dùng lời nói để diễn tả, 
luận bàn được. Đây là một trong bốn điều, mà người thế tục không thể 
dùng ý tưởng để suy luận, lý giải hay dùng ngôn ngữ để có thể diễn đạt 
(Tứ bất tư nghị hay Tứ bất khả tư nghị): Chúng sanh bất khả tư nghị, 
Thế giới bất khả tư nghị, Long cảnh bất khả tư nghị và Phật cảnh bất 
khả tư nghị.

Tóm ý của đoạn quán tưởng 1:
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, nghĩa là lý tánh hay bản thể 
chân như, thực tướng của Phật và chúng sanh vốn xưa nay (bổn lai) 
đồng một tánh vắng lặng, Niết-bàn.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, là Đạo về “tánh không tịch” (không 
trong không ngoài, vô khứ vô lai, không sanh không diệt, vô thỉ vô 
chung, vô tướng vô tác, không người không ta, không vật không pháp, 
không có không không, tịch-diệt vắng lặng, là chân như, thực tướng, 
Niết-bàn) chỉ được cảm (từ chúng sanh) và thông (hay ứng từ Phật) thấu 
suốt, vô ngại, bằng tâm với tâm, vô ngôn, không thể dùng ý niệm để suy 
luận hay dùng ngôn ngữ để bàn bạc, thảo luận, phân tích, lý giải. Đây là 
pháp “nội chứng”, cho nên không thể nghĩ bàn là vậy. 

Trong Phật pháp, pháp không thể dùng khái niệm, ngôn ngữ, lý lẽ để 
phân tích, lý giải được gọi là pháp Vô vi. Nên lưu ý rằng Vô vi là pháp 
Chân như (không vọng là Chân; đúng như thật, không còn điên đảo mê 
lầm nữa là Như). Chữ Vô vi chỉ là chữ hình dung ra để đối đãi với pháp 
có sanh diệt, tức pháp hữu vi. Theo Đại thừa Bách Pháp Minh Môn Luận 
thì có tổng cộng 94 pháp hữu vi, trong đó gồm 8 món Tâm pháp, 51 
món Tâm sở hữu pháp, 11 món Sắc pháp, 24 món Tâm bất tương ưng 
hành pháp. Khi 94 pháp hữu vi nầy diệt hết, không còn nữa thì lúc đó Vô 
vi hiển lộ ra, tức Thực tánh, Chân Như. Chứ Vô vi là pháp không sanh 
không diệt, Vô vi không có, mà cũng không không, cũng không có không 
không  (hữu, vô, diệc hữu diệc vô, phi hữu phi vô). Có tổng cộng 6 pháp 
vô vi (Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi, Bất động diệt 
vô vi, Tưởng thọ diệt vô vi và Chân như vô vi).

Đoạn 2, quán tưởng rằng:
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Lưới Đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Đế võng của vua trời Đế Thích, được gắn vô số bảo châu soi chiếu lẫn 
nhau, ví như một đạo tràng trải dài bao la vô cùng vô tận. Trong đạo 
tràng rộng lớn đó, nơi đâu cũng có chư Phật thị hiện, ánh sáng trí tuệ soi 
chiếu sáng ngời khắp mười phương.

Lưới Đế châu: Chiếc màn lưới được kết bằng bằng những viên bảo 
châu quý báu, treo ở cung điện của vua trời Đế Thích, nên được gọi là 
Đế võng (lưới của vua). Các mắt của màn lưới nầy được tranh sức bằng 
những viên ngọc minh châu trong suốt, sáng rỡ, phản chiếu ánh sáng 
ảnh hiện lẫn nhau, giống như ánh sáng của muôn nghìn tấm gương 
soi chiếu vào nhau, trải rộng ra đến vô cùng vô tận. Chư Cổ Đức Hoa 
Nghiêm tông thường dùng Đế võng (Thiên đế võng, Nhân đà la võng) 
để ẩn dụ cho tính chất vô tận của Pháp giới duyên khởi. Trong pháp giới 
vô tận đó, mỗi mỗi pháp, mỗi mỗi vị giao xen lẫn nhau, quảng hiệp dung 
nhiếp với nhau, tương ứng cùng nhau mà không hề chướng ngại. Trong 
pháp giới đó, nơi đâu cũng ví như đạo tràng, chỗ nào cũng có chư Phật 
trong mười phương ứng hiện sắc thân để thuyết pháp, giáo hóa chúng 
sanh bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh.

Đế Thích: Tên gọi tắt từ chữ Thích-đề-hoàn-nhơn, cũng gọi là Đế thích 
thiên, Thiên chủ, là vị vua đang cai quản cung trời Đao Lợi, là tầng trời 
thứ 2 trong sáu cảnh trời Dục giới. Vua trời Đế Thích ở trong một cung 
điện được làm bằng ngọc cực kỳ đẹp đẽ, trang nghiêm tên là điện Thù 
Thắng. Điện nầy nằm trong thành Hỷ Kiến trên núi Tu Di. Vị vua trời nầy 
rất hâm mộ Phật pháp. Ngài đã hỗ trợ tích cực cho việc hóa đạo của Phật 
Thích Ca ở thế giới Ta-Bà. Khi đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại vườn Kỳ-
thọ Cấp-Cô-Độc, nước Xá Vệ, vua trời Đế Thích và chư Thiên có đến để 
cùng đại chúng tụ hội lắng nghe. 

Đạo tràng: Nơi nhiều người tụ tập đến để truyền đạo, học đạo, tu đạo, 
chứng đạo, được gọi là đạo tràng. 

Chữ Trường ngày nay thường sử dụng, nguyên là chữ Tràng. Về thời 
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gian, trường nghĩa là dài lâu như chữ trường thọ, trường sinh, là sống 
lâu; ăn trường trai tức là ăn chay lâu ngày. Còn về không gian, chữ 
trường chỉ cho chỗ đất rộng và phẳng dùng để thực hiện một hoạt động 
nhất định nào đó có đông người tụ tập tham dự, như chữ quảng trường 
là khoảnh đất rộng dùng để diễn hành (Quảng trường đỏ ở Moscow, 
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh…), sa trường, chiến trường là 
chỗ giao tranh; thao trường là chỗ để luyện tập, vận động trường là nơi 
rộng rãi để chơi thể thao…

Mười phương: Chỉ cho mười phương thế giới, gồm: Phương đông, 
phương tây, phương nam, phương bắc, phương đông nam, phương đông 
bắc, phương tây nam, phương tây bắc, phương trên và phương dưới.

Đoạn 3, quán tưởng rằng:

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

Bảo tọa: Trong từ ngữ Hán-Việt, chữ tọa (có một âm khác là tòa) nghĩa 
là chỗ để ngồi (như Tọa cụ là đồ dùng để ngồi thiền). Chỗ ngồi quý báu, 
tôn kính, trang nghiêm, nơi đức Phật đang ngồi nhập định hay thuyết 
pháp được gọi là bảo tòa.

Tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhi-Gaya, tiểu bang Bihar, Ấn Độ) nằm bên 
dưới, giữa Đại tháp và cây Bồ-đề (cây nầy tên là Tất-bát-la, chính dưới 
gốc cây nầy, sau 49 ngày thiền định, Thái tử Tất-Đạt-Đa đã chứng đạo 
Bồ-đề, thành bậc Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên được gọi là cây 
Bồ-đề, Bodhi tree) là Kim cang tòa. Đây là một khối sa thạch hình chữ 
nhật có khắc hoa văn do Vua A Dục cúng dường, đánh dấu nơi đức Thế 
Tôn thành đạo để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Phật, nên được gọi là Kim 
cang tòa. Đây cũng chính là nơi 3 vị Phật trong Hiền Kiếp là Phật Câu 
Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp tọa thiền, nhập kim 
cang định, thành bậc Chánh đẳng chánh giác, nên được gọi là Kim cang 
tòa. Cũng tại nơi nầy, khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trái đất 
rung chuyển nhưng chỉ có bảo tòa nơi đức Phật đang tọa thiền là yên 
tịnh, nên được gọi là Kim cang tòa.
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Ở Bồ-Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, hàng ngày đủ mọi hạng người, từ các vị 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan…, 
đủ các màu da, đủ mọi sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về đây 
để chiêm bái, cầu nguyện, lễ lạy, tham thiền. Người viết bài nầy cũng có 
một chút phước báu nhỏ nhoi được đến bên Kim cang tòa để đảnh lễ đức 
Phật. Khi đó người viết cũng đã quán tưởng: “Con cúi đầu kính lễ đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đâu có nhập Niết-bàn. Đức Thế Tôn vẫn còn đang 
ngồi kiết già trên Kim cang tòa để thuyết pháp. Các vị Bồ Tát, Thánh 
chúng, chư Thiên đang cùng đại chúng tụ hội, đứng chắp tay lắng nghe 
đầy trên hư không. Với lòng kính ngưỡng, đê đầu đảnh lễ dưới chân đức 
Thế Tôn, con chí thành phát nguyện suốt đời quay về nương tựa, tuân 
giữ lời dạy của Phật, tránh dữ làm lành, xin đức Thế Tôn từ bi gia hộ”.

Nếu nhìn về phương diện tướng hay thế giới hiện tượng, ta thấy đức 
Phật là người Ấn Độ, sinh năm 624 BCE (before current era), chết năm 
544 BCE, lúc Ngài 80 tuổi. Tóm lại, đức Phật là một nhân vật lịch sử có 
thật, một con người được sinh ra và phải chết đi sau 80 năm trụ thế. Sau 
nầy, để tỏ lòng kính ngưỡng, tưởng nhớ, biết ơn Phật, các đệ tử của Ngài 
mới y cứ vào những lời được ghi chép trong kinh tả lại tướng tốt và vẻ 
đẹp của Ngài mà đắp thành hình tượng để tôn thờ. Tượng Phật không 
phải là Phật, điều nầy ai cũng biết, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng 
tượng Phật chắc cũng không thật sự giống đức Phật. Ở một vài ngôi 
chùa, đôi khi có thể vì lòng nhiệt thành ngưỡng mộ, người ta đem sơn đỏ 
tô lên móng tay, móng chân, lên môi của tượng Phật, trên đầu tượng thì 
chớp sáng đủ thứ đèn màu giống như tượng của một vị thần linh, khiến 
khi nhìn vào người ta có cảm giác sợ nhiều hơn là gần gũi, tôn kính và ít 
nhiều làm mất đi vẻ thanh tịnh, trang nghiêm của tượng Phật.

Đó là nói về Phật tích môn, nhưng khi cúi đầu đảnh lễ trước tượng Phật 
trên bảo tòa, ta nên quán tưởng sâu hơn về phương diện tánh hay thế 
giới bản thể để thấy rằng đức Phật đâu có nhập Niết-bàn, Phật thường 
trụ, không sanh không diệt, vô khứ vô lai “không từ đâu tới và không đi 
về đâu”, đó là Phật bản môn vậy.
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Phần trên của trán, nơi tiếp giáp với đỉnh đầu, chỗ cao nhất trong cơ thể 
con người, được gọi là đảnh (một âm khác là đỉnh, nghĩa là chỗ cao nhất, 
như chữ đỉnh núi là chỗ cao nhất của ngọn núi; đỉnh sóng là chỗ ngọn 
sóng dâng lên cao nhất; đỉnh điểm là điểm cao nhất trong biểu đồ…).

Các bậc Cổ Đức có nói rằng khi một người vừa mới lâm chung, thần thức 
thoát ra từ đỉnh đầu, đặt bàn tay lên đảnh thấy ấm thì biết người đó đã 
thác sanh vào chỗ của các bậc Thánh nhân, như bài kệ:

Đảnh thánh, nhãn sinh thiên
Nhân tâm, ngạ quỷ phúc

Bàn sanh tất cái ly
Địa ngục cước tâm xuất.

(… Còn nếu đặt bàn tay lên hố mắt thấy ấm thì người đó được sanh vào 
cảnh giới của chư Thiên. Ở ngực ấm, thì được tái sanh làm người. Ở 
bụng ấm, thì sanh vào loài ngạ quỷ. Ở đầu gối ấm, thì sanh vào hàng súc 
sanh. Còn thần thức xuất ra từ lòng bàn chân, đặt bàn tay vào đó thấy 
ấm thì biết người đó sẽ bị đọa vào cảnh giới địa ngục).
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Ở khoảng chót trán phía trên đỉnh đầu của đức Thế Tôn có nổi lên một 
cục tròn như búi tóc gọi là Nhục kế (Ô-sắc-nị-ca, Urna-kesa). Đây là 
“Đảnh tướng”, là hảo tướng thứ 32 trong 32 tướng tốt của đức Phật (Tam 
thập nhị hảo tướng: Thế Tôn đảnh thượng Ô-sắc-nị-ca, Phật cao hiển 
châu viên, do như thiên cái. Thị tam thập nhị). Có người cho rằng đó là 
Vô kiến đảnh tướng của Phật. Đây là một sự nhầm lẫn. Khác với “Tam 
thập nhị hảo tướng” tức 32 tướng tốt, Vô kiến đảnh tướng là tướng tùy 
hình hảo thứ 66 trong 80 vẻ đẹp của Phật (Bát thập chủng hảo tướng). 
Tướng nầy chỉ có hàng Bồ-tát từ Bát địa (tức Bất Động địa) trở lên mới 
có thể nhìn thấy, chứ hàng phàm phu đến hàng sơ quả không thể thấy 
được, nên mới gọi là Vô kiến đảnh tướng. (Thế Tôn đảnh tướng vô năng 
kiến giả. Thị lục thập lục). Tại sao phải là hàng Bất Động địa Bồ-tát mới 
có thể nhìn thấy Vô kiến đảnh tướng của Phật? Bởi vì khi đã nhập vào 
hàng Bất Động địa Bồ-tát, A-lại-da thức đã biến thành Dị thục thức và 
sau khi đã nhập Kim cang định, Dị thục thức trở thành Vô cấu thức, các 
chủng tử hữu lậu đã sạch hết, không còn trần sa hoặc, vô minh hoặc 
nữa, tâm đã trở thành gương sáng tròn đầy (Đại viên cảnh trí) soi thấu 
tam thiên đại thiên thế giới, nên khi ấy mới có pháp nhãn để thấy được 
Vô kiến đảnh tướng, như Ngài Huyền Trang đã viết trong Bát Thức Quy 
Củ tụng:

“Bất động địa tiền tài xả tạng
Kim cang đạo hậu Dị thục không
Đại viên vô cấu đồng thời phát

Phổ chiếu thập phương trần sát trung”.

(Địa tám từ đây rời bỏ Tạng
Tới Kim cương đạo Thục là không
Đại Viên Vô cấu đồng thời hiện

Muôn cõi mười phương chiếu tận cùng).

Nói về sự, đảnh lễ là hành lễ bằng cách gieo năm vóc xuống đất, lấy 
đỉnh đầu là chỗ cao nhất trong thân mình, chạm vào bàn chân là chỗ 
thấp nhất nơi thân Phật, hay chạm đỉnh đầu xuống mặt đất trước tôn 
tượng đức Bổn Sư, trước tôn tượng các vị Bồ-tát để tỏ lòng tôn kính. Đó 
là cách hành lễ thể hiện lòng cung kính cao nhất, gọi là Đầu diện tiếp 
túc quy mạng lễ.
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Về lý, đảnh lễ (giống như chữ khể thủ) mang ý nghĩa vâng lời, cúi đầu 
phục mạng, quy mạng, cung kính, hay bao gồm tất cả ý nghĩa của hai 
chữ Nam Mô (Cứu ngã, độ ngã, quy mạng, cung kính, đảnh lễ, sám hối).

Phần Đảnh lễ được chia thành 3 phân đoạn. Mỗi phân đoạn đều bắt đầu 
bằng câu “Chí tâm đảnh lễ” nghĩa là chỉ với một tấm lòng chí thành, cung 
kính, thiết tha để đảnh lễ.

Phân đoạn 1: Chí tâm đảnh lễ

“Nam mô tận hư không biến pháp giới,
  quá hiện vị lai thập phương chư Phật, 
  Tôn Pháp, Bồ-Tát, Hiền, Thánh Tăng

  thường trụ Tam Bảo”

Đây là phần đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo: Chư Phật là Phật Bảo; tôn Pháp 
là Pháp Bảo; chư Bồ-tát, Hiền, Thánh tăng là Tăng Bảo, đang thường ở 
nơi mười phương của tận cùng hư không pháp giới, trong cả ba thời quá 
khứ, hiện tại và vị lai.

Nam-mô: Chữ bắt đầu cho mỗi khi đảnh lễ hồng danh chư Phật và hồng 
danh chư Đại Bồ-tát. Khi nói Nam-mô tức là bao hàm cả sáu ý nghĩa sau 
đây:

 - Cứu ngã: Xin cứu vớt cho con được thoát khỏi mọi sự bức bách 
của phiền não, khổ đau, ách nạn.

 - Độ ngã: Xin dìu dắt, giải thoát cho con ra khỏi bến mê, đưa con 
thoát qua biển khổ sinh tử, đến bờ giác ngộ, an vui.

 - Quy mạng: Con xin đem thân mạng nầy quay về nương tựa, 
quy hướng Tam Bảo, một lòng phụng thờ, tuân giữ lời Phật dạy. 

 - Cung kính: Con xin tỏ bày tấm lòng chí thành cung kính (trong 
lòng tôn trọng là kính, thể hiện sự tôn trọng đó ra cử chỉ bên 
ngoài là cung).
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 - Đảnh lễ: Gieo năm vóc xuống đất, đầu đặt dưới chân đức Phật 
và chư Đại Bồ-tát để tỏ lòng cung kính (vì trong lòng chí thành 
tôn kính cho nên phải đảnh lễ).

 - Sám hối: Ăn năn, hối hận với những lỗi lầm, nghiệp chướng đã 
tạo, quyết tâm sửa đổi, chừa bỏ, nguyện tránh dữ làm lành, cải 
tà quy chánh.

Tận hư không biến pháp giới, cũng đọc là “Tận hư không giới”: Bao 
trùm trọn hết cõi hư không, đến chỗ vô cùng, vô tận của hư không, 
không chừa chỗ nào, không thiếu sót một chỗ nào. 

Hư không: Cũng gọi là Hư không giới, Hư không pháp giới, Không giới 
hay Không đại, tức chỗ trống không, vô hình vô tướng (không), thường 
hằng, không bị ngăn ngại, không thật, không có phân biệt, không thể 
nhìn thấy, không thể sờ mó, không nắm bắt được (hư). Tánh của hư 
không là vô sở chướng ngại, bao trùm hết vũ trụ, bao quát hết pháp giới, 
dung nạp hết thảy muôn vật, bao la, mênh mông, vô biên, không bến 
không bờ, không có giới hạn, không cùng không tận.

Nhân đây, xin nhắc đến ý nghĩa của hai chữ vũ trụ. Trong Khổng môn 
có người học trò tên Lục Tượng Sơn năm lên 13 tuổi đã nói ý nghĩa của 
hai chữ nầy: “Tứ phương thượng hạ viết vũ, cổ vãng kim lai viết trụ”. 
Chữ Vũ để chỉ cho không gian (tứ phương thượng hạ là phương đông, 
phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên và phương dưới). 
Còn chữ trụ để chỉ cho thời gian (cổ: xưa; vãng: đã qua; kim: bây giờ 
hay hiện tại; lai: về sau hay sẽ đến). Hiểu theo cách giải thích nầy, thì 
chữ Vũ chỉ cho Thập phương, tức không gian. Chữ Trụ chỉ cho Tam thế, 
tức thời gian.

Hư không cũng như chúng sanh, nghiệp của chúng sanh và phiền não 
của chúng sanh là bốn pháp vô biên, vô số, không giới hạn, không cùng 
tận. Vì thế cho nên khi phát đại nguyện, đại hạnh rộng lớn, thì thường 
được ví như sự rộng lớn và vô cùng vô tận của hư không (như câu: “Hư 
không hữu tận, ngã nguyện vô cùng”).

Như trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A-Nan có phát nguyện rằng: 
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“Như nhất chúng sanh vị thành Phật 
Chung bất ư thử thủ Nê-Hoàn… 

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong 
Thước-ca-la tâm vô động chuyển”.

(Như có một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con không vội nhập 
Niết-bàn để diệt độ riêng mình… Dù cho hư không có thể tận, chứ chí 
nguyện của con đây chẳng hề lay động). Nhưng ai cũng biết là hư không 
kia không bao giờ cùng tận, thì chí nguyện của Ngài A-Nan kiên cố và 
rộng lớn bao la biết chừng nào.

Chữ Thuấn-nhã-đa là một tên khác của Hư không. Còn thước-ca-la, cũng 
gọi là Chước-ca-la, Chước-ca-bà-la, nghĩa là kim cương, tinh tiến, kiên 
cố, bền chắc.

Trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, sau khi phát 
mười đại nguyện, Bồ-tát Phổ Hiền cũng có lời phát thệ giống như vậy:

“Nãi chí hư không thế giới tận
Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận

Như thị tứ pháp quảng vô biên
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị”.

(Cho dù hư không thế giới, chúng sanh, nghiệp và phiền não của chúng 
sanh có tận đi chăng nữa. Nhưng bốn pháp ấy rộng vô biên, thì chí 
nguyện của tôi hôm nay cũng vô biên, không cùng tận giống y như vậy). 
Câu nầy được dùng làm câu kết cho bài kinh Hồng Danh Bảo Sám trong 
Nghi thức Sám Hối.

Cũng nên biết rằng hư không dù lớn vô cùng, nhưng lại rất nhỏ bé trong 
tâm của bậc Giác ngộ, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói: “Hữu lậu vi 
trần quốc, giai y không sở sanh, không sanh Đại giác trung, như hải nhứt 
âu phát” (Thế giới hữu lậu nhiều như bụi đều trụ ở hư không, nhưng hư 
không trong tâm của bậc Giác ngộ ví như cái bọt nổi giữa đại dương).

Quá hiện vị lai thập phương chư Phật: Chỉ cho chư Phật thường trú 
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ở nơi mười phương thế giới, trong ba đời (hay ba kiếp): Quá khứ (past), 
hiện tại (present) và vị lai (future).

Kiếp quá khứ có tên là Trang Nghiêm Kiếp. Trong kiếp quá khứ đã có 
1,000 vị Phật thị hiện. Vị Phật đầu tiên là Hoa Quang Phật và ba vị Phật 
thị hiện sau cùng trong thời Quá khứ Trang Nghiêm kiếp là:

Tỳ Bà Thi Phật
Thi Khí Phật

Tỳ Xá Phù Phật

Kiếp hiện tại có tên là Hiền Kiếp. Trong kiếp hiện tại có 1,000 vị Phật ra 
đời. Mười vị Phật đầu tiên nối tiếp nhau thị hiện trong hiện tại Hiền kiếp 
là:
 

Câu Lưu Tôn Phật
Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

Ca Diếp Phật
Thích Ca Mâu Ni Phật

Di Lặc Phật
Sư Tử Phật

Minh Diễm Phật
Mâu Ni Phật

Diệu Hoa Phật
Hoa Thị Phật

Kiếp vị lai có tên là Tinh Tú Kiếp. Trong kiếp vị lai cũng sẽ có 1,000 vị 
Phật ra đời, bắt đầu từ Nhật Quang Phật cho đến vị cuối cùng là Tu Di 
Tướng Phật, thị hiện để hóa độ chúng sanh…

Tôn Pháp: Tức chân lý, pháp cao nhất, pháp tối thắng, pháp cứu cánh, 
pháp chân đế, Thắng nghĩa đế hay Đệ nhất nghĩa đế, là pháp đáng tôn 
kính, pháp đáng phụng thờ, tuân giữ, thực hành theo.

Các nhà truyền đạo của các tôn giáo trên thế giới, đều thường ca tụng 
rằng giáo lý của tôn giáo mà mình đang theo là cao nhất, những lời do 
giáo chủ của mình nói ra là đúng nhất, vì đó là chân lý. Phật giáo quan 



99ĐẢNH LỄ

niệm về chân lý có khác: Theo quan niệm trong giáo lý Phật giáo, chân 
lý là những điều bất biến với không gian và thời gian. Những giáo lý khi 
còn tại thế, đức Phật Thích Ca thuyết đã đúng, đến nay vẫn đúng và có 
đến 1,000 năm sau, hay 1,000,000 năm sau vẫn giữ nguyên giá trị của 
nó. Những điều đó nếu đem áp dụng cho hoàn cảnh và tri thức ở Úc 
cũng đúng, áp dụng ở Trung Hoa cũng đúng, áp dụng ở Phi Châu cũng 
đúng, thậm chí nếu đem áp dụng trên mặt trăng hay hỏa tinh cũng vẫn 
đúng; những giáo lý đó, nếu đem áp dụng cho con người, cho loài vật, 
cho chư thiên hay bất kỳ ở cảnh giới nào khác cũng vẫn đúng như vậy, 
vẫn giữ nguyên giá trị như vậy, không hề thay đổi (cho dù bạn có tin hay 
không tin, chấp nhận hay không chấp nhận, điều đó vẫn giữ nguyên giá 
trị) thì điều đó chính là chân lý (ví dụ như pháp Tứ đế, Vô thường, Vô 
ngã, Nghiệp báo, Luân hồi, thành trú hoại không, sinh trụ dị diệt, sinh 
lão bệnh tử, Niết- bàn… là những điều mà chư Phật ở đời quá khứ đã 
thuyết, đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong đời hiện tại đang thuyết 
và chư Phật ở đời vị lai cũng sẽ thuyết y như vậy).

Bồ-Tát (Bodhisattva): Viết tắt từ chữ Bồ-đề-tát-đỏa. Bồ-đề là giác ngộ 
(Bodhi). Tát-đỏa là chúng sanh hữu tình (Sattva). Chữ nầy thấy có hai 
cách dịch: Cách thứ nhất dịch là Hữu tình giác, ý chỉ cho một chúng sanh 
hữu tình đã giác ngộ. Cách thứ hai dịch là Giác hữu tình, ý chỉ cho một 
bậc giác ngộ đang thực hiện “sứ mạng” giáo hóa hữu tình chúng sanh. 
Bồ-tát còn có nhiều cách gọi khác nữa như Đại giác, Khai sĩ, Cao sĩ, Đại 
sĩ (như trong bài kệ tán Bồ-tát Quán Thế Âm: “Quán Âm Đại sĩ, phổ 
hiệu viên thông, thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm, khổ hải phiếm từ 
phong, phổ tế tâm dung, sát sát hiện vô cùng”. Trong bài Tán Dương Chi, 
Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư có viết một câu tuyệt hay:

“… Bích giáng tàng long, hàn đàm tẩm nguyệt, hoặc tại quân vương long 
bút hạ tán tác ân ba, hoặc cư Bồ-tát liễu chi đầu sái vi cam lộ, nhất đích 
tài triêm, thập phương câu tịnh” (Ở trong khe đá nước ngâm bóng loài 
rồng, lúc dưới ao thu nước tẩm lấy bóng nguyệt. Tịnh thủy nầy hoặc 
đọng dưới ngòi bút của đấng quân vương để rồi làm tràn ngập sóng ân, 
hoặc nằm trên đầu nhành dương liễu của vị GIÁC HỮU TÌNH để biến 
thành cam lồ linh diệu. Chỉ cần một giọt rưới lên là mười phương đều 
được sạch trong. Nhất Hạnh dịch). 



100 ĐẢNH LỄ

Trong sự tu tập và hành trì, Bồ-tát là pháp tu chỉ có trong giáo nghĩa Đại 
thừa. 

Về giới luật, căn cứ vào tính chất để phân loại thì Giới Bồ-tát là thông 
giới hay đạo tục song hành giới, nghĩa là thông cả hai giới Tại gia lẫn 
Xuất gia. Người còn tại gia hay đã xuất gia đều có thể thọ nhận và hành 
trì giới Bồ-tát và đây là giới luật Đại thừa (vì lấy sự thành tựu của chúng 
sanh làm mục đích) khác với Cụ túc giới (Tỳ-kheo 250 giới, Tỳ-kheo-ni 
348 giới), 10 giới Sa Di, 6 giới Thức-xoa-ma-na, 5 giới cấm của người tại 
gia đều là Biệt giới hay Biệt giải thoát, nghĩa là tính chất của từng loại 
giới khác nhau, có giới hạn riêng biệt, mang lại lợi ích riêng cho mỗi giới 
điều khi thực hành, và cho từng thành phần hay cho từng người khi thọ 
giới, và đây là giới luật của Tiểu thừa (vì lấy sự giải thoát cho cá nhân 
làm mục đích).
Về cách thọ giới cũng khác. Với giới Biệt giải thoát thì muốn thọ phải 
có đủ điều kiện (như muốn thọ Cụ túc giới thì phải đủ sáu căn, phải đủ 
20 tuổi…) nhưng với giới Bồ-tát thì chỉ cần nghe và hiểu tiếng của Thầy 
truyền giới là thọ được, không cần phải hội đủ điều kiện sức khoẻ hay 
tuổi tác. Biệt giới là tận hình thọ, nghĩa là có hình tướng mới thọ được, 
khi hình tướng mất (như mệnh chung, đổi giống…) thì giới cũng mất 
theo. Ngược lại, giới Bồ-tát căn cứ trên Bồ-đề tâm, nên tâm còn thì giới 
còn, do đó có tính cách vĩnh viễn, từ khi phát nguyện thọ giới cho đến 
khi thành Phật, dù phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, giới đó vẫn không 
mất, ngoại trừ các trường hợp như phạm Tha thắng xứ hay phạm trọng 
giới nhiều lần mà tâm lại ưa thích chứ không biết tàm quý, sám hối thì 
xem như mất tư cách Bồ-tát chân thật, hoặc tuyên bố xả giới hay hủy bỏ 
Bồ-đề tâm cũng xem như mất giới.

Vì tính chất của hai loại giới luật khác nhau nên việc kết tội và sự phạm 
giới cũng khác. Đối với giới Biệt giải thoát, khi luận tội phải đủ bốn yếu 
tố: nhân, duyên, pháp, nghiệp mới kết tội là phạm. Trái lại, với giới Bồ-
tát, chỉ cần mống tâm là phạm. Chuyện kể lại có một vị trời đang bay 
giữa hư không, nghe một thiên nữ đánh đàn, tâm buông lung theo đó 
liền bị mất thần thông rơi xuống, hay một người đang tọa thiền trong 
thiền phòng, tâm ý lại mơ tưởng theo mùi nước hoa của một cô gái đang 
đi bên ngoài cửa sổ, liền phải đứng dậy lạy Phật sám hối, đủ thấy vấn đề 
hành trì giới Bồ-tát đặt căn cứ trên Bồ-đề tâm là vậy.
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Cũng cần nên phân biệt, Giới Bồ-tát y cứ vào kinh Phạm Võng (tên kinh 
viết đầy đủ là Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ-Tát 
Tâm Địa Giới, Phẩm Đệ Thập. Kinh nầy có 63 phẩm nhưng chỉ được dịch 
phẩm thứ 10), có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn Bồ-tát giới (Tại gia) 
y cứ vào kinh Ưu-bà-tắc Giới, thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh.

Về tên gọi thì có hai hạng: Bồ-tát giả danh là hạng người “hữu danh 
vô thực”, không phát tâm Bồ-đề, chỉ vì thấy người khác thọ giới Bồ-tát 
thì mình cũng bắt chước làm theo, để cầu danh hay trục lợi, lời nói việc 
làm buông lung vô độ mà không chịu điều phục, thúc liễm thân tâm, 
không hướng tâm tu theo sáu pháp Ba-la-mật. Trái lại, Bồ-tát thật nghĩa 
là người sống theo hạnh Ba-la-mật, chỉ hướng hoạt động của đời mình 
vào hai mục đích: trên cầu Phật đạo, dưới cứu khổ chúng sanh (tự lợi, 
lợi tha: lợi mình lợi người).

Về quả vị tu chứng của Bồ-tát có nhiều bậc: Người mới thệ nguyện 
phát tâm Bồ-đề gọi là Bồ-tát sơ phát tâm. Khi sự chứng đắc các quả vị 
từ Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Tứ gia hạnh, được 
gọi là Địa thượng Bồ-tát. Từ Hoan hỷ địa cho đến Pháp vân địa (trong 
Thập địa) là Địa hậu Bồ-tát. Các vị Địa hậu Bồ-tát đang tiếp tục sứ mạng 
hoằng hóa độ sanh của chư Phật, đang tiến dần vào quả vị của Pháp 
Vương (tức là Phật), xứng đáng làm bậc thượng thủ giữa chúng nên 
đều xưng là Pháp vương tử. Khi tu chứng đến quả vị Đẳng giác (trí tuệ 
và công đức gần bằng Phật) là quả vị tột cùng của Bồ-tát thì gọi là Đại 
Bồ-Tát (Bồ-tát Ma-ha-tát, Bodhisattava) như các vị Bồ-tát Văn Thù, Phổ 
Hiền, Quán Thế Âm, Địa Tạng…

Nên biết rằng Bồ-tát Ma-ha-tát là những vị Bồ-tát đã qua vô số kiếp tu 
hành thành tựu Lục độ ba-la-mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí tuệ), đầy đủ công đức, thấu suốt vạn pháp, trí tuệ viên 
mãn, thần thông tự tại, nhưng vì bi nguyện độ sanh nên không vội nhập 
Niết-bàn mà hồi nhập Ta-bà, thị hiện giữa chốn trần lao sanh tử để độ 
thoát chúng sanh. Chẳng hạn như Bồ-tát Địa Tạng đã phát đại nguyện 
rằng: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương 
chứng Bồ-đề” (Địa ngục mà chưa trống không, thì tôi thề quyết không 
thành Phật; chúng sanh độ hết, tôi mới chứng quả Bồ-đề).
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Nhưng theo như các đoạn bên trên đã giải thích, chúng sanh cũng giống 
như hư không, là những pháp không bao giờ tận, mà chúng sanh không 
thể độ tận vậy có phải là những vị Bồ-tát như các vị Bồ-tát Địa Tạng, 
Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Quán Thế Âm… không bao giờ có thể thành Phật 
được hay sao?

Trong Phật pháp, những người không thể tu thành Phật, được gọi là 
Nhất-xiển-đề, dịch nghĩa là Bất tín (nghĩa là người không tin nhân quả, 
luân hồi), lạc dục (nghĩa là người vui thú với sự chìm đắm, nổi trôi trong 
sinh tử) hay bất khả trị (nghĩa là hạng người không còn có thể điều phục 
được nữa). Nhất-xiển-đề nói chung là những người cùng hung cực ác, 
trong tâm không thể sinh ra được bất kỳ một thiện pháp nào, “cứng đầu 
cứng cổ” không biết phục thiện, không còn có thể uốn nắn giáo hóa 
được nữa, Phật chủng (hạt giống Phật trong tâm) đã chết, không còn có 
khả năng tu tập để thành Phật. Nhưng cần phân biệt với những vị Đại 
Bồ-tát, vì bi nguyện độ sanh mà phát đại nguyện “trụ Ta bà, u minh giới” 
để cứu vớt chúng sanh thoát khỏi khổ đau, ách nạn, ác đạo sinh tử, chứ 
không vội nhập Niết-bàn. Các vị Bồ-tát phát đại nguyện như vậy được 
gọi là Đại bi Nhất-xiển-đề.

Vì sự khổ đau của chúng sanh muôn hình vạn trạng thì với tâm lượng đại 
từ đại bi thương chúng sanh, với năng lực thần thông quảng đại, với trí 
tuệ rộng lớn, phương tiện thiện xảo, hình tướng và sự thị hiện độ sanh 
của Bồ-tát cũng thiên biến vạn hóa. Đừng chờ đợi và cũng đừng nghĩ 
rằng Bồ-tát lúc nào cũng thị hiện trên hoa sen có hào quang tỏa sáng 
nhiệm mầu, giữa vầng mây ngũ sắc lung linh huyền diệu, với pháp y rực 
rỡ thanh tịnh trang nghiêm, trên giữa tầng không vang lừng tiếng nhạc 
trời chúc tụng. Không phải như vậy. Nơi nào có đau khổ thì nơi đó có 
Bồ-tát thị hiện dưới mọi hình tướng, có thể là Phật, Thanh văn, Duyên 
giác, trời, rồng, dạ xoa, thiên thần, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, tổng thống, 
thủ tướng, dân biểu, linh mục, giáo sĩ, luật sư, cảnh sát, người cai ngục, 
người tử tù, người quá giàu như tỷ phú, người quá nghèo như kẻ ăn mày, 
người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà và ngay cả con nít nữa… nghĩa là 
dưới mọi hình thức. Nếu nhìn cho sâu sắc chúng ta sẽ thấy Bồ-tát hiện 
thân trong mọi lúc, ở mọi nơi, giữa biển khơi mênh mông không biết đâu 
là bến bờ, trong xà lim biệt giam tăm tối, giữa đường phố, nơi sòng bạc, 
trà đình tửu điếm, chỗ cung vàng điện ngọc kín cổng cao tường đầy kẻ 
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hầu người hạ hay nơi nghèo đói, tối tăm, tuyệt vọng, cô đơn của con 
người. Nói tóm lại nơi nào có đau khổ là nơi đó có Bồ-tát thị hiện thuyết 
pháp, độ thoát chúng sanh qua cơn khổ đau ách nạn (“…thập phương 
chư quốc độ, vô sát bất hiện thân” là nghĩa như vậy).

Một cô gái còn rất trẻ bị bệnh ung thư qua đời, một chàng trai vừa tốt 
nghiệp đại học bị tai nạn xe hơi mất mạng. Có thể đó là hóa thân thị hiện 
của Bồ tát để nói với chúng ta rằng: “Học đạo chớ đợi tuổi già, mồ hoang 
trẻ tuổi kể ra cũng nhiều”.

Hơn mười năm trước, công nương Diana, vợ của Thái tử Charles, nước 
Anh, bị tai nạn xe hơi vong mạng trong một đường hầm ở thủ đô Ba 
lê. Nếu lắng lòng quán tưởng, ta sẽ thấy rằng: “Một người thế gia vọng 
tộc như vậy, kim chi ngọc điệp (lá ngọc cành vàng), danh giá cao sang 
như vậy, ít phút trước đó thôi còn đang đắm mình trong hạnh phúc và 
có thể đang dệt nhiều mộng đẹp trong đầu, chỉ một sát na bất trắc sau 
đó là đã ra người thiên cổ, trở thành một đống xương thịt bầy nhầy! Có 
thấy không? Vô thường lão bệnh không hẹn cùng người, mạng sống đâu 
thể duy trì, thời gian đâu có chờ đợi. Khi quỷ vô thường đã đến thì bất 
luận người đó là công nương của nước Anh hay kẻ ăn mày vô danh đầu 
đường xó chợ đều giống nhau hết. Quỷ vô thường đâu có dành biệt lệ 
cho ai”. Đó chẳng phải là một bài thuyết pháp cần phải suy gẫm cho thật 
thấu đáo hay sao?

Có người hỏi rằng chúng sanh vô biên, phiền não khổ đau của chúng 
sanh vô tận, chỉ có một hay vài vị Bồ-tát làm sao thuyết pháp độ thoát 
chúng sanh cho hết được?

Trước hết, sao bạn biết được là Bồ-tát chỉ có một vài vị. Thứ đến, cũng 
giống như mặt trời, tuy chỉ có một nhưng mọi con người trên trái đất 
nầy, nếu ai muốn được hưởng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, cũng 
đều có thể nhận được sự ấm áp và lợi ích như nhau.

Ở giữa dòng đời, các vị Bồ-tát Ma-ha-tát đang đóng vai trò của người 
chèo đò. Để đưa khách sang sông, người lái đò đâu có thể cắm con 
thuyền đứng mãi bên bờ, cũng không thả con thuyền bềnh bồng phiêu 
dạt giữa dòng sông mênh mông dậy sóng. Cũng giống như vậy, chư 
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Đại Bồ-tát không an trú một mình bên bờ giác ngộ, Niết-bàn. Chư Bồ-
tát cũng đâu có vướng mắc, chìm đắm, nổi trôi trên dòng khổ đau sinh 
tử. Bồ-tát chỉ là người đang bận rộn chèo “con thuyền pháp thân” đưa 
khách trần từ bến mê sang bờ giác. Khách càng đông thì người chèo đò 
càng bận rộn.

Hiền, Thánh: Người dùng trí hữu lậu tu tập căn lành, xa lìa điều ác gọi 
là Hiền. Người phát trí vô lậu, chứng được chánh lý gọi là Thánh.

Hiền, Thánh Tăng: Chỉ các bậc Hiền Tăng, Thánh Tăng trong Tam 
Thừa, trong đó:

Thanh văn hay Tiểu thừa có bốn quả vị:

 - Tu-đà-hoàn (Dự lưu quả, Nhập lưu, Nghịch lưu): Gọi là Dự lưu 
quả hay Nhập lưu vì đây là quả vị đầu tiên để nhập vào dòng 
Thánh và bởi vì không còn chịu trôi xuôi theo dòng sinh tử luân 
hồi nữa nên được gọi là Nghịch lưu (nghịch nghĩa là ngược lại, 
lưu là dòng chảy). Sau khi chứng quả Tu-đà-hoàn phải trở lại 
Dục giới trong 7 lần nữa.

 - Tư-đà-hàm (Nhất lai quả): Khi chứng quả nầy rồi sẽ phải trở lại 
Dục giới thêm một lần nữa, nên gọi là Nhất lai.

 - A-na-hàm (Bất lai quả): Người chứng quả vị nầy an trú trong 
cảnh trời Tịnh Cư thiên ở cõi Sắc giới chứ không còn trở lại Dục 
giới nữa, nên gọi là Bất lai. Trong cõi Tịnh Cư thiên có 5 cảnh 
giới nên còn được gọi là Ngũ tịnh cư (tức năm chỗ ở thanh tịnh) 
gồm: Vô phiền thiên (không còn phiền lụy, hỗn tạp), Vô Nhiệt 
thiên (không còn nhiệt não bức bách), Thiện kiến thiên (thấy 
toàn thiện pháp), Thiện hiền thiên (hiện ra các pháp thù thắng) 
và Sắc cứu cánh thiên (chỗ rốt ráo tột cùng của Sắc giới).

 - A-la-hán (Vô sanh quả, Vô học quả, Ứng cúng): Bậc Thánh giả 
đã dứt hết kiến hoặc, tư hoặc, chứng được tận trí, không còn 
luân hồi sinh tử trong Tam giới nữa, nên gọi là Vô sanh, lại là 
người xứng đáng được chư thiên và nhân loại cung kính, học 
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hỏi, cúng dường và làm phước điền cho chúng sanh, nên gọi là 
Ứng cúng.

Ba quả vị đầu, từ Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm là bậc Hữu học, 
nghĩa là còn phải tiếp tục tu học thêm nữa. Bậc A-la-hán đã đắc quả Vô 
sanh, ra khỏi Tam giới, trí tuệ đầy đủ nên được gọi là bậc Vô học (hay 
còn gọi là Vô sư trí). Theo Thanh Văn thừa, bốn quả vị trên đều là Thánh 
vị.

Bích Chi hay Trung thừa có hai quả vị:

 - Độc Giác: Những vị sinh ra đời không gặp Phật hay gặp lúc Phật 
pháp đã diệt, nhưng nhờ nhân duyên tu hành trong nhiều kiếp 
quá khứ, lại có sẵn thiện căn lợi trí, nhờ đó mà khi đối với cảnh, 
tâm tỏ ngộ được nghĩa huyền vi. Từ đó nương vào trí tuệ của 
chính mình, tự tu tập, quán chiếu lẽ vô thường, chứng được quả 
Vô sanh, thoát ra khỏi ràng buộc luân hồi trong Tam giới.

 - Duyên Giác: Cũng là những vị sinh ra đời không được gặp Phật 
hay Phật pháp, không có thầy chỉ dạy, nhưng nhờ tu quán lý 
Thập nhị nhơn duyên mà tự mình ngộ đạo, chứng được quả Vô 
sanh. 

Hai quả vị Độc giác và Duyên giác không tu học theo giáo nghĩa Đại 
thừa, không khuyến hóa chúng sanh cùng phát tâm Bồ-đề, chỉ tự mình 
phát tâm, tự mình tu chứng, tự mình giải thoát, cho nên hai quả vị nầy 
được gọi chung là Độc giác Bồ-đề (là một trong Tam Bồ-đề: Thanh văn 
Bồ-đề, Độc giác Bồ-đề và Vô thượng Bồ-đề).

Thanh văn Tiểu thừa và Bích Chi Trung thừa, được gọi chung là Nhị thừa. 
Độc giác Bồ-đề về sự tu tập có khác với Thanh văn thừa, nhưng sự tu 
chứng thì đồng với bậc A-la-hán của Thanh Văn thừa.

Bồ-Tát hay Đại thừa: Có 52 quả vị. Trong đó có bốn mươi quả vị của bậc 
Hiền gồm: 

 - Thập Tín vị 
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 - Thập Trụ vị 
 - Thập Hạnh vị 
 - Thập Hướng vị

Và 10 quả vị của bậc Thánh (Thập địa Bồ-tát) gồm:

 - Hoan Hỉ địa   
 - Ly Cấu địa  
 - Diệm Huệ địa    
 - Phát Quang địa 
 - Nan Thắng địa   
 - Hiện Tiền địa  
 - Viễn Hành địa   
 - Bất Động địa     
 - Thiện Huệ địa  
 - Pháp Vân địa  

Trên mười quả vị của Thập địa Bồ-tát trên đây là bậc Đẳng giác Bồ-
tát (còn được gọi dưới nhiều tên khác như Cực vị Bồ-tát, Kim cương 
tâm, Đại Sĩ, Vô Cấu địa, Đẳng chính giác, Đại Bồ-tát, Bồ-tát Ma-ha-tát, 
Bodhisattava, Nhất sanh bổ xứ, Lân cực…).
Đẳng Giác: Sự giác ngộ bình đẳng, giác ngộ chân lý hoàn toàn, giác ngộ 
giống như chư Phật đã giác ngộ. Đẳng giác là những bậc tu pháp lục độ 
ba-la-mật đã ba A-tăng-kỳ kiếp và đã trải qua 100 kiếp hành trì phương 
tiện độ sanh của Bồ-tát, đã thành tựu trí tuệ lớn (Trí tuệ Ba-la-mật), có 
hạnh nguyện lớn. Sự giác ngộ và công đức gần bằng với Phật.

Quả vị cuối cùng của Đại Thừa là Diệu Giác: Chỉ cho Phật đạo rốt ráo, tự 
giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là quả vị Phật.

Thường trụ: Ở lại một chỗ gọi là Trụ (có một âm khác là Trú). Nếu ở lại 
đó lâu dài, ở luôn, không còn di chuyển đi đâu hay ở chỗ nào khác nữa, 
thì gọi là Thường trú. Ngược lại, nếu chỉ ở tạm nơi đó một thời gian ngắn, 
rồi chuyển đi ở nơi khác, thì gọi là Tạm trú. 

Thường trụ, nói tắt là Thường (permanent, phản nghĩa với Thường là Vô 
thường, impermanent). Chữ “thường trụ” để chỉ cho sự tương tục trải 
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dài suốt ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai, không sinh không diệt, vĩnh 
viễn tồn tại bất biến, không bị hủy hoại hay biến đổi.

Ở tại thế gian, chỉ có 3 thứ có tính cách thường trụ, đó là: Phật Bảo, 
Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do đó, chữ “Thường trụ” là chữ viết tắt cho câu 
“Thập phương Thường trụ Tam Bảo”.

Thập phương Thường trụ Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. 
Cả 3 thường ở, thường hiện hữu, có mặt thường trực trong mười phương 
thế giới.

 - Một con người, thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thị hiện đản 
sanh dưới gốc cây Vô-ưu trong vườn Lâm-tỳ-ni, xứ Ca-tỳ-la-vệ 
nước Ấn Độ. Sau đó đi tu, thành đạo, chuyển pháp luân, rồi 
nhập Niết-bàn. Đó chỉ là một trong thiên bá ức hóa thân của 
Phật, chứ Pháp thân Phật chẳng sanh chẳng diệt, thường trụ 
bất biến. Vì vậy nên gọi là Thường trụ Thập phương Phật.

 - Chánh pháp mà Phật đã dạy khi còn tại thế, như Tứ đế, khổ, 
không, vô thường, vô ngã, Niết-bàn… Phật trong đời quá khứ 
đã từng dạy như vậy. Phật Thích Ca trong đời hiện tại cũng đã 
dạy như vậy. Phật trong đời vị lai cũng sẽ dạy như vậy. Chánh 
pháp ấy lúc nào cũng hiện hữu ở thế gian. Dẫu Phật thị hiện 
hay không thị hiện ở cõi Ta-bà, thì chánh pháp vẫn thường trụ, 
vĩnh viễn không biến đổi. Vì vậy nên gọi là Thường trụ Thập 
phương Pháp.

 - Trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, thời nào cũng có người 
sống ly dục, giữ phạm hạnh, tu hành chân chánh để tìm cầu diệt 
khổ và giải thoát. Vì vậy nên gọi là Thường trụ Thập phương 
Tăng.

Phân đoạn 2: Chí tâm đảnh lễ

“Nam mô Ta bà Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát,
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Hộ pháp Chư Tôn Bồ-Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát”

Ta-bà: Chữ Ta-bà, Sahà (S), dịch âm khác là Sa-bà, Sa-ha, Sách -ha, 
Sa-ha-lâu-đà, dịch nghĩa là Kham nhẫn, Năng nhẫn hay Nhẫn độ. Ta-bà 
là thế giới mà trong đó có địa cầu, nơi con người chúng ta đang sống. 
Cõi nầy còn có tên gọi khác là Tạp ác hay Ngũ trược ác thế, vì đây là 
nơi phức tạp, nơi bị năm thứ uế trược cản trở, ràng buộc, nơi tụ hội 
của cái ác (uế là dơ bẩn; trược hay trọc là đục, bẩn, không trong sạch), 
khiến cho con người sống trong cõi nầy phải rất khó khăn, phải kham 
nhẫn nhiều lắm mới có thể thành tựu sự tu hành. Thêm vào đó, các 
bậc Thánh nhân, Bồ-tát khi đến giáo hóa cho con người trong cõi nầy 
thường gặp nhiều đố kỵ, ghen ghét, chống đối, phá hoại. Nhưng với đức 
vô uý và lòng từ bi, các Ngài vẫn kham nhẫn, chịu đựng, để thực hành 
hạnh nguyện độ sanh của mình, do vậy mà nơi nầy được gọi là Nhẫn 
độ. Ta-bà cũng là cõi thế giới mà đức Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện, giáo 
hóa chúng sanh.

Giáo chủ: Người đứng đầu, khai sáng một tôn giáo, khai mở một giáo 
lý, được tôn xưng là Giáo Chủ, như Giáo chủ ở cõi Đông phương là đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay Giáo chủ của cõi Tây phương 
Cực lạc là đức Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Ta-bà Giáo chủ: Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là người đầu tiên 
khai sáng, truyền bá giáo pháp diệt khổ và giải thoát, để giáo hóa chúng 
sanh trong cõi Ta-bà, nên Ngài được tôn xưng là Ta-bà Giáo chủ.

Ngũ trược ác thế gồm:

 - Kiếp trược: Kiếp số biến đổi không ngừng, lại sinh ra trong thời 
phải chịu bốn trược (dưới đây) chi phối.

 - Kiến trược, cũng gọi là Ngũ lợi sử, Ngũ nhiễm ô kiến, Ngũ tịch 
kiến, Ác kiến: Sự thấy biết ố nhiễm, sai lầm, mê chấp tà kiến, 
gây cản trở con người khiến cho không thể tu tập theo thánh 
đạo. Kiến trược (Ngũ lợi sử) gồm: Thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Lợi là nhanh nhạy, sắc bén; 
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Sử là sai khiến.

 - Phiền não trược, cũng gọi là Ngũ độn sử: Tâm chất chứa những 
điều tham đắm, ngu si, điên đảo, làm cho tâm thần não loạn, 
sai sử tạo nên nghiệp ác, khiến cho phải chịu sinh tử luân hồi 
trong Tam giới. Phiền não trược (Ngũ độn sử) chỉ cho 5 phiền 
não căn bản gồm: tham, sân, si, mạn, nghi. Độn là chậm chạp, 
u tối, ngu dốt.

 - Chúng sanh trược (cũng gọi là Hữu tình trược): Do năm lợi sử 
và năm độn sử (Thập triền) kết hợp với nhau, tạo nên sự ràng 
buộc, làm cho chúng sanh phải bị chìm đắm trong sinh tử, tử 
sinh, trầm luân không dứt. 

 - Mạng trược (cũng gọi là Thọ trược): Tuổi thọ giảm dần, thọ 
mạng ngắn ngủi, vô thường chi phối.

Sau khi chứng đạo dưới cội Bồ-đề thành bậc Chánh đẳng chánh giác, đức 
Phật đến vườn Lộc Uyển (Isipatana) gần thành Ba la nại (Baranasi) để 
thuyết kinh Chuyển pháp luân, độ cho năm người bạn đồng tu khi trước 
với mình tại Khổ hạnh lâm (Ưu lâu tần loa, Uruvilva) là Kiều-trần-như 
(Kondanna), A-xả-bà-thệ (Assaji), Thập-lực ca diếp (Vappa), Ma-nam-
câu-lợi (Mahanama) và Bạt-đề-lợi-ca (Bhadrika). Khi nghe Phật thuyết 
xong về Tứ thánh đế, năm anh em ông Kiều-trần-như đều xin xuất gia 
và trở thành 5 vị đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Kể từ đó ba 
ngôi Tam Bảo được lập nên ở thế gian: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trở 
thành vị Giáo chủ của cõi Ta-bà và là Đạo sư trong Tam giới là Phật Bảo; 
Tứ thánh đế là Pháp Bảo và năm anh em ông Kiều-trần-như là Tăng Bảo.

Bổn Sư: Bổn, một âm khác ngày nay thường dùng là bản, nghĩa là của 
tôi, của mình (như bản thân, bản nguyện, bản chức, bản quốc…). Một 
nghĩa khác của chữ bản là cội rễ, nguồn gốc. Nguồn gốc của sự việc gì 
để từ đó sinh ra các sự việc khác thì gọi là bản (như chữ căn bản). Bổn 
sư nghĩa là thầy của tôi, thầy của mình. Những người đệ tử của Phật đều 
có chung một vị Thầy là đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tín đồ Phật 
giáo khi nói đến đức Phật Thích Ca đều thành kính tôn xưng là Bổn Sư. 
Chữ “Bổn Sư” ở câu nầy còn có ý nghĩa đây là vị Thầy đầu tiên, căn bản, 
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là gốc, nhờ đó mà ta được biết đạo, học đạo, hiểu đạo, tu đạo, để từ đó 
có trí tuệ, biết phân biệt sai đúng, chánh tà, chân ngụy, thiện ác.

Thích Ca Mâu Ni Phật cũng gọi là Thích-Ca văn ni, Xa ca dạ mâu ni, 
Thích Ca văn, Thích Ca Mâu Ni Thế tôn, Thích tôn, Phật tổ, Đại Sa-môn, 
Đạo sư, Cồ-đàm thị, Nhất thiết nghĩa thành, Buddha Sàkyamuni…: Đức 
Phật trong đời hiện tại của chúng ta. Thích Ca là bộ tộc của Phật, dịch 
nghĩa là Năng nhơn, lại bởi Ngài đi tu, sống ẩn dật lâu ngày trong rừng 
nên người đương thời gọi Ngài là Mâu ni, dịch nghĩa là Tịch mặc. Thích 
Ca Mâu Ni nghĩa là người sống ẩn dật, tịch mặc của bộ tộc Thích Ca. 

Đức Phật Thích Ca giáng trần vào ngày trăng tròn, mùng tám tháng 
tư (có sách ghi là Rằm tháng 4 theo lịch Trung Hoa) năm 624 BCE tại 
Lâm-tỳ-ni (Lumbini) dưới chân núi Hy-mã-lạp-sơn (Himalaya thuộc Nepal 
ngày nay). Khi mới sinh ra, Ngài có tên là Tất-đạt-đa (Siddhartha) thuộc 
dòng họ Cồ-đàm (Gautama) nên người đương thời thường gọi Ngài là 
Tất-đạt-đa Cồ-đàm. Chữ Tất-đạt-đa dịch là Nhất thiết nghĩa thành, Nhất 
thiết thành tựu hay Thành tựu chúng sanh, nghĩa là mọi sở nguyện 
đều được thành tựu (cho mình và cho cả chúng sanh). Cha là vua Tịnh 
Phạn (Suddhodana) trị vì xứ Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) thuộc Bắc Ấn Độ, 
mẹ là hoàng hậu Ma-da (Màyà). Sau khi sanh được bảy ngày thì mẹ 
từ trần, Ngài được di mẫu (em gái của Hoàng hậu Màyà) là Ma-ha-ba-
xà-ba-đề (Mahaprajapati, Kiều-đàm-di, Gautami) nuôi dưỡng cho đến 
khi khôn lớn. Năm 17 tuổi Ngài lập gia đình với công chúa Da-du-đà-la 
(Yasodhara) con gái của vua Thiện Giác (Suprabuddha), sinh ra  một con 
trai, tên là La-hầu-la (Ràhula).

Khi đã trưởng thành, có dịp tiếp xúc với những thực tế khổ đau của 
đời người, Ngài nhận thấy rằng sau nầy nếu có làm vua, cho dù là bậc 
Chuyển luân thánh vương đi chăng nữa, cũng không thể giải thoát khỏi 
những ràng buộc khổ đau của kiếp người. Nghĩ như vậy, Ngài liền cắt ái 
từ thân, rời bỏ cung vàng điện ngọc để dấn thân tìm đạo. Trải qua 6 năm 
tu khổ hạnh nơi rừng già vẫn không tìm ra con đường giải thoát. Ngài 
rời chỗ tịnh tu xuống sông Ni-liên-thuyền (Nairanjara) tắm gội sạch sẽ, 
rồi đến dưới cội cây lớn bên sông ngồi xuống và phát nguyện rằng: “Nếu 
không tìm được đạo giải thoát thì cho dù có thịt nát xương tan, ta quyết 
không rời khỏi gốc cây nầy”. Sau 49 ngày thiền định, Ngài đắc thành 
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Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
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đạo quả (ngày mùng tám tháng chạp) thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni 
(nơi đức Phật thành đạo nay là Bồ-đề đạo tràng, Bodhigaya, thuộc bang 
Bihar, Ấn độ).

Suốt 49 năm sau đó Ngài đã du hành thuyết pháp độ sanh khắp miền 
Trung Ấn. Đến khi nhân duyên giáo hóa Ta-bà đã mãn, Ngài đến bên 
ngoài thành Câu-thi-na (Kushinagar) nơi rừng cây Sala (nay thuộc bang 
Uttar Pradesh, đông bắc Ấn Độ, cách thị trấn Gorakhpur 52 km) thuyết 
xong thời pháp cuối cùng, Ngài nhập Niết-bàn (ngày mùng tám tháng 
hai) năm 544 BCE, trụ thế 80 tuổi.

Về lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhận thấy trong kinh điển, sách vở 
của hai phái Phật giáo Nguyên thuỷ và Phật giáo phát triển (Trường A 
Hàm, Phật truyện điển tịch, kinh Đại bát Niết-bàn, kinh Quá khứ hiện tại 
nhân quả, kinh Phật truyện bản sinh…) đã đưa ra nhiều luận thuyết và 
suy đoán khác nhau về thời gian (ngày, tháng, năm) đản sinh, xuất gia, 
thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết-bàn của đức Phật. Nghĩ lại, với 
hoàn cảnh xã hội, điều kiện vật chất của đất nước và con người Ấn Độ, ở 
khoảng thời gian lâu xa cách đây đến 26 thế kỷ, thiếu thốn mọi phương 
tiện, thì việc “tam sao thất bổn” cũng là việc bình thường, không có gì lạ.

Từ vô lượng kiếp quá khứ, lúc còn làm thân chúng sanh tu hạnh Bồ-tát, 
cho đến cuộc đời hiện tại; kể từ khi thị hiện đản sanh đến lúc nhập Niết-
bàn, đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn luôn tu hành dõng mãnh, 
siêng năng, tinh tấn, không một lần giải đãi hay thối thất, cho nên đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật là biểu tượng của hạnh Tinh Tấn. 

Phần trên đây là nói về Phật tích môn, tức đức Phật là một con người lịch 
sử. Nhưng khi nói về bản môn thì sự thị hiện trong cõi Ta-bà chỉ là một 
trong “thiên bá ức hóa thân” của Phật mà thôi, chứ đức Phật đã tu chứng 
Nhất thiết chủng trí, thành bậc Chánh đẳng chánh giác từ vô lượng kiếp 
trước. Chỉ bởi vì lòng từ bi, muốn thuyết pháp cứu độ chúng sanh trong 
Tam giới mà đức Phật từ cung trời Đâu suất nội viện (hiệu Mã Minh Bồ-
tát) giáng trần, tùy duyên phương tiện mà thị hiện đản sanh, xuất gia, tu 
khổ hạnh, thiền định, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết-bàn trong 
Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế nầy, để khai thị cho người thế gian hiểu 
được nỗi khổ phiền não, sinh tử mà nương theo đó xả ly tham ái và chấp 
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thủ ngũ uẩn, tu theo Thánh đạo hầu được giác ngộ, “vĩnh đoạn sinh tử, 
thường trụ khoái lạc” (tức vĩnh viễn an trú tự tại, an vui nơi Niết-bàn, 
chứ không còn sinh tử khổ đau, luân hồi trong Lục đạo, Tam giới nữa).

Từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 (19-20th century), nhờ những tiến 
bộ của khoa học, nhất là những khám phá của các nhà khảo cổ qua việc 
khai quật và giải mã những dòng chữ khắc trên thạch trụ của vua A Dục 
(trị vì Ấn Độ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch) được tìm thấy nơi các thánh 
tích Phật giáo tại Ấn Độ, đặc biệt năm 1896, sau khi nhà khảo cổ người 
Anh tên Cunningham, khai quật được trụ đá của vua A Dục cho dựng tại 
Lâm-tỳ-ni để đánh dấu và tỏ lòng biết ơn nơi đức Phật đản sanh. Trụ đá 
nầy được giới khảo cổ gọi là “bản khai sanh” của đức Phật. Điều nầy lại 
càng chứng minh cho thế giới ngày nay thấy rằng đức Phật là một con 
người lịch sử, một con người có thật, chứ không phải là những truyền 
thuyết mang tính chất huyền thoại, hoang đường. Hiện nay thạch trụ 
này được đặt trở lại nơi cũ trước kia tại vườn Lâm-tỳ-ni để Phật tử khắp 
nơi đến chiêm bái.

Kể từ khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn, người xuất gia vẫn 
dùng tên họ thế tục (thế danh) hay tên hiệu của mình hoặc dùng họ của 
thầy mình để gọi tên, cho đến khi đạo Phật được truyền qua Trung Hoa 
vẫn theo như vậy. Mãi cho đến đời Tần (cuối đời nhà Hán bên Trung Hoa, 
giặc Hoàng Cân nổi dậy, loạn lạc khắp nơi, mở màn cho thời Tam Quốc, 
Tào Tháo ở Bắc Ngụy, Lưu Bị ở Tây Thục, Tôn Quyền ở Đông Ngô, lập 
thành thế chân vạc chia 3 thiên hạ. Sau Tào Tháo phế vua Hán lập nên 
nhà Ngụy (220-264), sau lại bị Tư Mã Chiêu phế và diệt luôn cả Thục lẫn 
Ngô để lập nên nhà Tấn (255-419). Nước ta lúc đó thuộc Đông Ngô và 
đang ở trong giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 2). Lúc bấy giờ bên Trung Hoa 
có một vị cao tăng tên là Đạo An. Ngài dạy rằng: “Đức Phật họ Thích, 
nay người xuất gia nên theo họ của Phật mà đặt tên”. Trong kinh A Hàm 
cũng có nói: “Bốn con sông khi nhập vào biển không còn giữ tên sông. 
Tất cả Sa-môn đều dòng họ Thích”. Bắt đầu từ đó trở thành lệ, cứ hễ là 
người xuất gia thì mang họ Thích là họ của Phật. Từ cuối thế kỷ thứ nhất, 
đầu thế kỷ thứ hai (cũng vào đời nhà Tấn bên Trung Hoa) đạo Phật bắt 
đầu được truyền vào Việt Nam, chư Tăng nước ta cũng giữ theo lệ đó 
mà mang họ Thích là do vậy. 
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Khi thành Chánh giác, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như chư Phật 
trong mười phương đều có đủ Mười hiệu (Thập hiệu, cũng gọi là Thập 
chủng thông hiệu, Như Lai thập hiệu) sau đây:

Thập hiệu của Phật:

1. Như Lai (Đa đà a già đà, Đa a kiệt, Đát tha nga đa…): 
Bản tánh của pháp thân, Phật tánh không có hình tướng, 
bất động, tịch tĩnh, thường trụ, bất biến, Như thực, là Như (tức 
Chân như). Đức Phật là người từ Chân như mà tới (lai), và khi 
hoại diệt lại trở về với Chân như (Như khứ), nên gọi là Như Lai. 
Trong kinh Kim Cang, Phật thuyết rằng: “Như Lai giả, vô sở trụ 
lai diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai” (Như Lai đó, chẳng từ đâu 
mà đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai). 

2. Ứng Cúng (A-la-hán): Người có nhân cách vẹn toàn, hai mặt 
phước đức và trí tuệ đều đầy đủ, xứng đáng nhận sự cung kính, 
học hỏi, cúng dường cũng như làm phước điền cho cả chư thiên 
và nhân loại, nên gọi là Ứng Cúng.

3. Chánh Biến Tri, cũng gọi là Chánh biến giác, Chánh đẳng giác, 
Chánh đẳng chánh giác, Tam miệu tam Phật đà (nói về người), 
Tam miệu tam Bồ-đề (nói về pháp): Chánh tức là chân chánh; 
biến là rộng khắp; tri là hiểu biết. Chánh biến tri là người có 
sự hiểu biết rộng khắp một cách chân chánh, đúng với chân lý. 
Người có năng lực trí tuệ thấu suốt vạn pháp một cách đúng 
đắn, hai mặt tục đế, chân đế thảy đều dung thông.

4. Minh Hạnh Túc: Minh chỉ cho trí tuệ giác ngộ hoàn toàn (tức 
Nhất thiết chủng trí). Hạnh chỉ cho công phu tu hành thành tựu, 
vạn hạnh viên mãn. Minh là đầy đủ 6 pháp thần thông, hạnh 
chỉ cho sự thành tựu lục độ ba la mật. Người mà hai mặt hiểu 
biết và thực hành đều được viên mãn và đầy đủ (túc) như vậy, 
được gọi là Minh hạnh túc. Minh hạnh túc cũng để chỉ cho bậc 
đã tu chứng Tam minh (Thiên nhãn minh, Túc mạng minh và 
Lậu tận minh).
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5. Thiện Thệ (Tu già đà, Tô yết đa, Thiện khứ, Thiện giải, Hảo 
thuyết): Thiện là lành, thệ là khéo đi tới đích. Thiện thệ, dịch 
nghĩa là khéo léo vượt qua. Người đã khéo đi trên con đường 
chân chánh (Bát chánh đạo), phá hết kiến hoặc, tư hoặc, trần 
sa hoặc, vô minh hoặc, vượt khỏi sự ràng buộc bởi phiền não 
của thế gian, không còn bị chìm đắm trong dòng sinh tử, không 
còn đọa lạc luân hồi trong Tam giới, khéo léo đi thẳng đến bờ 
giác ngộ giải thoát, vĩnh viễn an trú nơi Niết-bàn, nên gọi là 
Thiện Thệ. 

6. Thế Gian Giải, cũng gọi là Tri thế gian: Thế gian là chữ chúng 
ta thường gặp nên cần giải thích thêm cho rõ. Chữ Thế gian 
đồng nghĩa với chữ Thế giới. Thế gian có hai thứ: Hữu tình thế 
gian, Sattava-loka (S), để chỉ cho thế giới sinh vật (còn gọi là 
Hữu tình giới, Chúng sanh thế gian, Thế giới hữu tình) và Khí 
thế gian hay quốc độ, Bhajana-loka (S) để chỉ cho thế giới tự 
nhiên (còn gọi là Khí thế giới, Vật khí thế giới, Thế giới vô tình). 
Hữu tình thế gian là Chánh báo, Khí thế gian là Y báo.

Thế gian giải hay Tri thế gian là hiểu rõ thế gian sinh, thế gian 
diệt và biết rõ con đường xuất thế gian. Đức Phật là người có 
trí chánh giác tức hiểu rõ sự, lý sinh diệt, biến đổi của tất cả các 
pháp ở thế gian. Ngài biết cách dẫn dắt chư Thiên và con người 
đi đến sự diệt khổ và giải thoát, tức con đường thoát ra khỏi thế 
gian, nên gọi là Thế Gian Giải.
 

7. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: Chúng sanh trong 
Tam giới, đức Phật là cao nhất (vô thượng) không ai có thể sánh 
bằng, “Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế 
giới diệc vô tỷ” (Trên cõi trời và cõi người không có ai như Phật, 
thập phương thế giới cũng không có ai có thể so sánh bằng). 
Trong các quả vị tu chứng, Diệu giác hay Niết-bàn là cùng tột 
(vô thượng). Đức Phật là người đã đạt được quả vị như vậy, nên 
gọi là Vô Thượng Sĩ. Đức Phật lại là người có khả năng tự thắng 
chính mình và có khả năng điều phục, giáo hóa được những 
người cần được giáo hóa (cho dù cứng đầu cứng cổ hay ngoan 
cường cách mấy cũng dạy dỗ được), để đưa họ đến Thánh đạo, 
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cho nên gọi là Điều Ngự Trượng Phu.

8. Thiên Nhân Sư: Bậc Thầy của chư Thiên và loài người (Thiên, 
nhân chi Đạo Sư). Đức Phật là bậc Đạo Sư trong Tam giới, là 
Thầy của loài trời và loài người. Đức Phật chỉ cho chư Thiên và 
loài người biết phân biệt thiện ác, điều nào nên làm và điều nào 
nên tránh. Phật cũng chỉ bảo rõ ràng cho chúng ta nhận ra sự 
khổ đau ở thế gian, phân tích nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ 
ở thế gian, chỉ ra con đường thực tập để chấm dứt mọi phiền 
não khổ đau, để đạt đến trạng thái tự tại, an lạc, giải thoát, 
Niết-bàn, cho nên gọi là Thiên Nhân Sư.

9. Phật, cũng gọi là Giác giả, Trí giả, Bậc Tỉnh thức, Phật đà, 
Buddha: Đấng phước trí vẹn toàn, tự giác, giác tha. Cả hai công 
hạnh đó đều được thành tựu viên mãn nên gọi là Phật.

10. Thế Tôn (Bà già bà, Bạc già phạm, Bạc già bạc đế): Bậc tối 
thắng trong thế gian, là người có uy tín lớn, có đức độ lớn, có 
trí tuệ lớn, có năng lực lớn, xứng đáng được cả thế gian cung 
kính và tôn thờ nên được gọi là Thế Tôn.

Chữ Thế Tôn là chữ rất thông dụng, người học Phật ai cũng có 
thể hiểu được, cho nên thường được dùng rộng rãi trong các 
bản kinh. Chữ nầy nguyên được lấy từ nghĩa của chữ “Bà già 
bà” (hay Bạc già phạm), tức là “Phật”, là một trong 10 tôn hiệu 
chung cho tất cả chư Phật, dịch ý là bậc có đầy đủ phước đức 
và trí tuệ, đáng được người thế gian kính ngưỡng, tôn thờ. Chữ 
Bạc già phạm có 6 nghĩa: Tự tại, chánh nghĩa, ly dục, cát tường, 
danh xưng và giải thoát.

 
Về cách sắp xếp Thập hiệu của Phật, có sách nhập chung hai tôn hiệu: 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu làm một; còn tôn hiệu Phật, Thế 
Tôn được phân thành 2, như cách trình bày trên đây. Lại cũng có sách 
phân hai tôn hiệu Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu thành 2; và nhập 
chung hai tôn hiệu Phật và Thế Tôn làm một.

Trong hiện tại Hiền Kiếp, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 4 thị 
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hiện giáo hóa chúng sanh trong cõi Ta-bà. Giáo pháp do đức Phật tuyên 
thuyết vẫn còn hưng thạnh, độ thoát cho vô số chúng sanh. Đến khi 
chánh pháp không còn, lúc đó đức Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp thị 
hiện, kế tục đức Phật Thích Ca để giáo hóa trong cõi Ta-bà quốc độ ngũ 
trược ác thế (tức vị Phật thứ năm của hiện tại Hiền Kiếp), vì thế cho nên 
mới niệm câu “Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật”.

Đương Lai Hạ Sanh: Đương có nghĩa là đang (như chữ Người đương 
thời, người sống lúc sự kiện đang xảy ra, trong thời gian lúc bấy giờ; 
Đương đại: trong thời đại bây giờ). Đương lai là trong tương lai đang 
đến, thời gian sắp đến. Đương lai hạ sanh là người sẽ ra đời trong tương 
lai sắp tới.

Di Lặc Tôn Phật (Maitreya): Theo cách gọi cũ là A-dật-đa (Ajita, dịch 
là Vô-năng-thắng). Di Lặc dịch nghĩa là Từ Thị. Đức Di Lặc Tôn Phật là 
bậc Bồ-tát Nhất sanh bổ xứ (nghĩa là chỉ còn làm Bồ-tát trong đời hiện 
tại mà thôi và sẽ thành Phật trong đời kế tiếp), hiện đang thuyết pháp 
tại cung trời Đâu suất. Ngài tu theo pháp môn Duy tâm thức định, được 
Phật thọ ký làm Bồ-tát bổ xứ, tương lai sẽ thị hiện giáng trần trong hội 
Long Hoa để thay đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Giáo chủ, giáo hóa cho 
chúng sanh nơi cõi Ta-bà. Chính vì vậy mà chư Thiên và nhân loại tôn 
xưng Ngài là Phật (trong chữ Di Lặc Tôn Phật).

Tuy đang ở cõi trời Đâu suất nội viện, nhưng vì lòng từ bi muốn phổ độ 
chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài vẫn dùng phương tiện thiện xảo, hóa 
thân khắp mười phương thế giới để thuyết pháp độ cho người có duyên 
với Ngài:

“Di Lặc chơn Di Lặc
Phân thân thiên bá ức
Thời thời thị thời nhân
Thời nhơn tự bất thức”.

(Di Lặc thật Di Lặc
Hóa thân trăm ngàn ức
Luôn luôn chỉ người đời

Người đời tự chẳng biết).
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Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
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Đâu suất nội viện là nơi chỉ dành riêng cho hàng Bồ-tát Nhất sanh bổ 
xứ và chư thiên đã gieo trồng rất nhiều căn lành từ muôn kiếp trước. 
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng từ nơi nầy giáng trần (như bài kệ tán 
Phật, trong thời Công phu sáng: “Tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng 
nhơn, tăng kỳ cửu viễn tu chơn, Đâu suất giáng thần, trường từ bửu vị 
kim luân tọa Bồ-đề tòa đại phá ma quân, nhứt đổ minh tinh đạo thành 
giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện 
tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng…”. Những hiện tượng ở cõi 
Đâu suất nội viện đều là pháp âm vi diệu, khiến cho những ai được sanh 
vào cảnh giới đó lúc nào cũng tinh tấn tu học, không còn thối sụt xuống 
hàng phàm phu nữa.
 
Biểu tướng của của đức Phật Di Lặc là một vị Hòa Thượng mập mạp 
đang ngồi thoải mái, quần áo xốc xếch, bày ngực trần và phơi cái bụng 
thật to, miệng cười toe toét toát ra vẻ hoan hỷ vô cùng, trong khi trên 
mình đang có sáu đứa nhỏ đeo quanh quấy rầy, chọc phá, hay hình 
tượng một vị Hòa Thượng thật là mập, ăn mặc xốc xếch, đang quẩy trên 
vai một cái bao thật lớn.

Sáu đứa nhỏ đang đeo quanh mình đức Phật Di Lặc để quấy rầy được gọi 
là lục tặc, nghĩa là sáu đứa giặc. Lục tặc tượng trưng cho sáu căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý) của con người. Khi đang sống, sáu căn thường 
xuyên tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), nếu mà 
được toại nguyện, vừa ý thì sinh ra tham ái và chấp thủ, còn ngược lại 
nếu không ưng ý, phật lòng thì đưa đến thù ghét, sân si. Đây chính là 
cái nhân tạo nên không biết bao nhiêu tội lỗi, từ mê lầm nầy đến mê lầm 
khác, khiến cho con người phải chịu đọa lạc, trầm luân trong lục đạo, bò 
lết trong ba cõi (…tùng mê chí mê giai nhân lục tặc, lục đạo vãng hoàn, 
tam giới Bồ bặc… - Quy Sơn Cảnh Sách). Thiền sư Duy Sơn Nhiên cũng 
có dạy như vậy trong bài Sám Quy Mạng: “Đệ tử chúng đẳng, tự vi chơn 
tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi 
tham nhiễm. Thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân; lục căn, lục 
trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã 
đam nhân, cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng…” (đệ tử chúng 
con, tự làm trái với chân tánh của mình, nhập vào dòng mê, trôi chìm 
trong dòng sanh tử, tham nhiễm theo trần cảnh. Mười triền, mười sử 
tích chứa thành nhân hữu lậu; sáu căn tiếp xúc với sáu trần tạo nên vô 
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biên tội ác, khiến cho phải mê mờ trong biển khổ, lún sâu vào đường tà, 
chấp ngã đắm nhân, theo tà bỏ chánh, từ đó sanh ra nghiệp chướng hệ 
lụy…). Vì thế cho nên mới gọi sáu căn là sáu đứa giặc.

Vua Trần Thái Tông cũng có ý nói rằng sáu căn cứ vướng mắc theo sáu 
trần, khiến cho con người càng ngày càng xa dần bản lai diện mục, chân 
như, Phật tánh thường hằng của mình qua bài kệ Núi Thứ Nhất trong 
sách Khóa Hư Lục - bản dịch của Nhất Hạnh:

“Tỷ trước chư hương thiệt tham vị
Nhãn manh chúng sắc, nhĩ văn thanh
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách 
Nhật viễn gia hương vạn lý trình”.

(Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng 
Mắt theo hình sắc, mũi theo hương 

Lênh đênh làm khách phong trần mãi 
Ngày hết, quê xa vạn dặm đường).

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật dạy rằng sáu căn cộng với sáu trần, 
gọi là 12 xứ (Thập nhị xứ), cộng thêm với sáu thức, được gọi là 18 giới 
(Thập bát giới). Thập nhị xứ và Thập bát giới là hai cách phân loại các 
pháp. Những thứ đó đều là hoa đốm giữa hư không (nghĩa là đều là hư 
vọng) không thật.

Đức Di Lặc Tôn Phật là biểu tượng của hạnh hỷ xả, bởi lẽ Ngài tu theo 
pháp môn Duy thức, thấy tất cả các pháp đều do thức biến hiện, là giả 
danh không thực nên nhìn các pháp dưới cái nhìn bình đẳng, vô phân 
biệt của tâm, không còn vọng chấp (ngã chấp, pháp chấp), “sáu đứa 
giặc” không còn có thể quấy nhiễu được nữa, do đó được tự tại, giải 
thoát, an vui.

Hỷ xả (Joyful giving) là một hạnh trong năm hạnh của người Đoàn viên 
GĐPTVN, hạnh nầy được biểu thị bằng cánh sen bên trái kế cánh sen 
giữa (từ ngoài nhìn vào) trong năm cánh trên của huy hiệu Hoa Sen.

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát (Great Wisdom Manjusri Bodhisatta): 
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Văn Thù Sư Lợi cũng viết là Mạn Thù Thất Lợi, gọi tắt là Văn Thù, dịch 
nghĩa là Diệu Đức hay Diệu Cát Tường. Ngài là một vị Cổ Phật (tức đã 
thành Phật từ vô lượng kiếp trước) nhưng vì muốn độ thoát chúng sanh 
mà Ngài hiện thân làm Bồ-tát (luôn luôn đứng bên tay trái của đức Phật 
Thích Ca) để hỗ trợ cho đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh trong 
cõi Ta-bà. Trong kinh Lăng Nghiêm có thuật lại chuyện khi Tôn giả A Nan 
một mình đi khất thực trong thành Thất-la-phiệt, bị một dâm nữ tên Bát-
cát-đế trong dòng họ Ma-đăng-già dùng tà chú Ta-tì-ca-la của Tiên Phạm 
Thiên bắt, khiến cho Tôn giả A Nan suýt bị phá giới thể. Khi ấy ở tịnh xá 
Kỳ Hoàn, đức Thế Tôn biết Tôn giả A Nan bị nạn, từ giữa nhục kế trên 
đỉnh đầu của đức Thế Tôn phóng ra hào quang, có hóa Phật ngồi trong 
sen báu tuyên thuyết thần chú. Rồi đức Phật khiến ngài Văn Thù mang 
thần chú ấy đến dẹp tà chú ngoại đạo mà cứu Tôn giả A Nan.

Biểu tướng của đức Bồ-tát Văn Thù là một người Cư sĩ mặc áo giáp 
(tượng trưng cho nhẫn nhục, các ác pháp bên ngoài không nhiễu hại 
được), tay mặt cầm thanh kiếm màu xanh (kiếm xanh tượng trưng cho 
trí tuệ sắc bén chặt đứt phiền não, vô minh), tay trái cầm hoa sen màu 
xanh (tượng trưng sự vượt thoát mọi ô nhiễm, vướng mắc, như hoa sen 
trong bùn nhưng vẫn tinh khiết không nhiễm mùi bùn), đang ngồi trên 
lưng sư tử màu xanh (sư tử là chúa sơn lâm, tiếng rống của nó khiến cho 
các loài thú khác đều phải sợ hãi tuân phục. Cũng giống như vậy, một khi 
chánh pháp được tuyên dương, các tà thuyết ngoại đạo phải bị phá tan).

Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho Căn bản trí. (Xin nhắc lại: những gì có 
khả năng sinh ra, tăng thêm hay phát triển thì gọi là Căn, còn Bản nghĩa 
là cái gốc. Căn bản nghĩa là gốc rễ, để từ đó làm phát sinh ra các pháp 
khác). Căn bản trí là cái trí Chơn như, cái trí đã có sẵn từ vô thỉ đến nay, 
chỉ vì vọng tưởng, điên đảo, vô minh che lấp nên không thể hiển lộ ra 
được. Vì là tự có mà không cần phải nương vào ngoại cảnh hay thức nên 
gọi là Chơn trí hay Thắng nghĩa trí. Với Căn bản trí, tâm cảnh đồng với 
nhau chẳng khác, nên Căn bản trí còn được gọi bằng một tên khác nữa 
là Vô phân biệt trí. Chính từ nơi Căn bản trí mà sinh ra Hậu đắc trí (gọi là 
“hậu đắc” bởi đó là trí tuệ được sinh ra từ Căn bản trí). Hậu đắc trí là trí 
tuệ có phân biệt tướng trạng các pháp để tùy duyên, ứng dụng phương 
tiện mà giáo hóa chúng sanh, nên còn được gọi là Phân biệt trí (hay Sai 
biệt trí). Chính Hậu đắc trí là căn bản cho hàng Bồ-tát thị hiện làm hạnh 
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tha, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ mà nói pháp phương tiện khế 
lý khế cơ, để hóa độ chúng sanh trong Tam giới.

Trong các vị cao đồ đệ tử của Phật, ngài Xá-lợi-phất (Sariputta) là bậc 
thượng thủ, trí tuệ đệ nhất trong chúng Thanh văn, thì ngài Văn Thù Sư 
Lợi Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ, trí tuệ đệ nhất (Great Wisdom) 
giữa chúng Bồ-tát. Điều nầy cho chúng ta thấy yếu tố trí tuệ là căn bản 
và quan trọng nhất trong giáo lý đạo Phật. Đây cũng là một hạnh trong 
năm hạnh của người Đoàn viên GĐPTVN, được biểu thị bằng cánh sen 
bên trái ngoài cùng (từ ngoài nhìn vào), trong năm cánh trên của huy 
hiệu Hoa Sen.

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát (Samantabhadra Bodhisatta): Đây cũng là 
một vị Bồ tát đã từng làm Pháp vương tử với hằng hà sa (tức nhiều vô 
số, không thể tính được) đức Như Lai trong kiếp quá khứ cho đến kiếp 
hiện tại, luôn đứng bên tay mặt của đức Thích Ca để hỗ trợ đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni giáo hóa trong cõi Ta-bà. Giống như Bồ-tát Văn Thù, 
Bồ-tát Phổ Hiền cũng là bậc thượng thủ trong chúng Bồ-tát. Nếu Bồ-tát 
Văn Thù là biểu tượng của trí tuệ, thì Bồ-tát Phổ Hiền là biểu tượng cho 
hành động. Trong vô lượng kiếp trước, Bồ-tát Phổ Hiền được tiếng siêng 
năng thực hành các Phật sự, có công đức rất lớn với bản nguyện thường 
có mặt khắp mọi nơi để độ thoát cho tất cả chúng sanh, nên Ngài mới 
có tên là Phổ Hiền.

Đức Phổ Hiền Bồ-tát có mười hạnh nguyện rộng lớn, nên gọi là Đại 
Hạnh. Mười hạnh nguyện rộng lớn nầy do chính Ngài giải thích, được ghi 
lại trong phẩm thứ 40 của kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Nhập Bất Tư Nghị 
Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện, như sau:

 - Một là lễ kính chư Phật. 
 - Hai là khen ngợi công đức Như Lai. 
 - Ba là rộng sắm đồ cúng dường. 
 - Bốn là sám hối các nghiệp chướng. 
 - Năm là tùy hỷ các công đức. 
 - Sáu là thỉnh đức Phật thuyết pháp. 
 - Bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời. 
 - Tám là thường học đòi theo Phật. 

ĐẢNH LỄ
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 - Chín là hằng thuận lợi chúng sanh. 
 - Mười là hồi hướng khắp tất cả.

Trong các thời công phu, thời nào cũng đều có tụng “Đệ tử chúng đẳng 
tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ-tát thập chủng đại nguyện…” nhằm nhắc 
nhở cho chúng ta phải nhớ noi gương, thực hành theo hạnh nguyện của 
Ngài.
 
Biểu tướng của đức Phổ Hiền Bồ-tát là hình người Cư sĩ đang chắp tay 
ngồi kiết già giữa hoa sen, trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng 
trưng cho sức chuyên chở to lớn, giống như bản nguyện của Bồ-tát 
muốn dùng đại hạnh của mình để đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Sáu 
ngà voi tượng trưng cho sự thành tựu Lục độ Ba-la-mật của Bồ-tát.

Mỗi khi có một đức Phật thị hiện thì lúc nào cũng đều có ứng thân của 
hai vị Bồ-tát cùng thị hiện để hỗ trợ Phật giáo hóa, cứu độ chúng sanh. 
Trong cách thờ tự hình tượng Thích Ca Tam Tôn (còn gọi là Hoa Nghiêm 
Tam Thánh): Đức Phật Thích Ca đứng ở giữa, Bồ-tát Văn Thù đứng bên 
trái, Bồ-tát Phổ Hiền đứng bên phải (của Phật). Với cách thờ chung cả 
ba vị như vậy thì Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Bồ-tát Phổ 
Hiền tượng trưng cho từ bi; hoặc Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho bát-
nhã (tức trí tuệ), Bồ-tát Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội (tức chánh 
định); hoặc Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho lý giải, Bồ-tát Phổ Hiền 
tượng trưng cho hành động. Trong các kinh điển Đại thừa, chúng ta 
thường thấy phần mở đầu là phần Bồ-tát Văn Thù thưa hỏi, nhận xét, 
hay giải thích lý do. Còn phần kết thúc của kinh là hạnh nguyện hay 
khuyến tu của Bồ-tát Phổ Hiền; hoặc Bồ-tát Văn Thù tượng trưng cho 
chân trí, thì Bồ-tát Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý; hoặc Bồ-tát Văn 
Thù tượng trưng cho Căn bản trí, thì Bồ-tát Phổ Hiền tượng trưng cho 
Hậu đắc trí. Còn đức Phật Thích Ca đứng ở giữa biểu tượng cho Phật 
dùng chơn trí để đạt đến chân lý, phước huệ lưỡng toàn, minh hạnh đầy 
đủ, hành giải tương ưng, tri hành hợp nhất.

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát (God protectors of the dharma): Những vị 
Bồ-tát thường ủng hộ, giúp đỡ, giữ gìn, bảo vệ, khiến cho Phật pháp 
được xiển dương, hưng thạnh, phát triển.
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Hộ pháp: Hộ là giúp đỡ, che chở, ủng hộ. Pháp là giáo pháp của Phật. 
Muốn cho giáo pháp được trường tồn và phát triển, mang lại lợi ích cho 
nhân quần xã hội thì phải có người ủng hộ, bảo vệ, thực hành và phải có 
phương tiện để truyền bá. Như vậy Hộ pháp nói chung là những người 
dùng phương tiện của mình (phương tiện đó có thể là của cải, tài sản, 
công sức, trí tuệ, ảnh hưởng, uy tín cá nhân, quyền lực chánh đáng…) 
để ủng hộ, giúp đỡ, che chở, bảo vệ, làm cho chánh pháp được xương 
minh, hưng thạnh, phát triển, phổ biến rộng rãi, khiến cho mọi người, 
mọi loài được hàm triêm lợi lạc (hàm triêm: nhận được nhiều, hưởng 
được nhiều).

Ngày nay, những công việc được xem là hộ pháp hữu hiệu như: xây 
dựng cơ sở đạo tràng làm nơi tu học, ấn hành kinh sách, phổ biến phim 
ảnh hay DVD thuyết giảng giáo lý, cúng dường thức ăn, đồ dùng, y phục, 
thuốc men, chỗ ở để nuôi Tăng chúng, mở ra các Website để phổ biến tài 
liệu tu học và thuyết giảng giáo lý, dùng phương tiện truyền thông tiện 

Thích Ca Tam Tôn (Hoa Nghiêm Tam Thánh)
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lợi và mau chóng để mang giáo lý của đức Phật đến mọi gia đình, mọi 
tầng lớp trong xã hội. Nhưng cách hộ pháp hữu hiệu và cao hơn hết vẫn 
chính là tự thân mình phải tuân giữ giới pháp, thực hành những lời Phật 
dạy. Chỉ có cách đó mới giữ cho Phật pháp không bị tiêu diệt mà còn 
được trường tồn. Chỉ có “dĩ thân vi giáo, ngôn hành tương ưng” mới là 
cách làm cho giáo lý được truyền bá rộng rãi, thiện pháp được phát sinh, 
thiện căn của mình và tín tâm của người người ngày thêm tăng trưởng.

Trong lịch sử truyền bá Phật giáo từ ngàn xưa, có những người như Vua 
A Dục (Ấn Độ, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên), vua Lương Võ Đế (Trung 
Hoa, 463-549)… Còn lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại thì có những vị 
Cư sĩ như Cụ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (Miền Bắc, 1902-1954); Bác 
Tâm Minh Lê Đình Thám (Miền Trung, 1897-1969); Bác Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền (Miền Nam, 1905-1973)… Họ đều là những vị Hộ pháp tiêu 
biểu, mẫu mực cho sự hộ đạo ích đời, rất đáng cho hàng hậu học chúng 
ta kính ngưỡng, noi gương.

Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát: Chỉ cho thính chúng, gồm các vị 
Bồ-tát, Thanh văn, chư Thiên và hàng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di đến nhóm 
họp (khi nhóm họp đông người thì gọi là hội) trên núi Linh Thứu, để 
nghe đức Phật thuyết pháp.

Linh Sơn (Gridhrakuta, Vulture peak mount): Cách gọi tắt của chữ Linh 
Thứu Sơn, tức núi Linh Thứu. Theo truyền thuyết thì núi nầy có nhiều 
chim thứu (tức chim ó, chim kên kên) và đỉnh núi có  hình đầu con ó 
nên người đương thời đặt tên như vậy. Núi nầy cũng có nhiều tên gọi 
khác nữa, như núi Kê Túc hay núi Kỳ-xà-quật. Đây là nơi trong tám năm 
sau cùng của thời giáo hóa ở cõi Ta-bà, đức Thế Tôn thường lưu lại để 
thuyết giảng về giáo nghĩa Đại thừa. Chính tại đỉnh núi nầy, đức Phật đã 
thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tên kinh viết cho đầy đủ là Diệu Pháp 
Liên Hoa Giáo Bồ-Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh) hay nói cho ngắn gọn 
là kinh Pháp Hoa. Đây là bộ kinh Đại thừa được đức Phật thuyết vào giai 
đoạn cuối cùng của thời giáo hóa trong cõi Ta-bà, để thuyết về giáo lý 
Đồng giáo Nhất thừa, tức Phật thừa, và thuyết về Phật tánh của tất cả 
chúng sanh.

Khi đức Phật nói kinh Pháp Hoa hay thuyết giảng về giáo nghĩa Đại thừa 
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như kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm… Chư Đại Bồ-tát cùng các bậc 
Thánh chúng Thanh văn, chư Thiên và đại chúng cùng tụ hội trên núi 
Linh Thứu để nghe Phật thuyết pháp rất đông. Tôn giả A Nan có thuật 
lại rằng khi Phật giảng kinh Pháp Hoa, thính chúng lúc đó có đến 8 vạn 
chư vị Đại Bồ-tát như các Ngài Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-
tát Thường Tinh Tấn, Bồ-tát Bất Hưu Tức, Bồ-tát Dược Vương, Bồ-tát Di 
Lặc, Bồ-tát Dõng Thí…; lại có một vạn hai ngàn vị Đại A La Hán như các 
Ngài A Nhã Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Ma-Ha Mục Kiền Liên, Ma-Ha Ca 
Diếp, Ma- Ha Ca Chiên Diên, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, Tu 
Bồ Đề…; lại có hàng Tỳ Kheo Ni như Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Da Du Đà 
La cùng với quyến thuộc; lại có hàng chư thiên như các ngài Thích Đề 
Hoàn Nhơn, Tứ Thiên Vương, Phạm Thiên Vương cùng với quyến thuộc; 
lại có hàng Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thát Bà Vương, A Tu 
La Vương, Ca Lầu La Vương cùng với quyến thuộc. Còn hàng Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di thì có Vua A Xà Thế (con bà Vi Đề Hi) cùng với quyến thuộc… 
Tất cả đại chúng gồm cả thánh lẫn phàm như vậy cùng câu hội trên 
núi Linh Thứu để nghe đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nên mới có câu 
“Nam-Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát” (câu nầy có ý nghĩa giống 
như câu Nam-Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát vậy).

Đỉnh núi Linh Thứu
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Bốn tháng sau khi đức Thế Tôn nhập niết-bàn, tại hang Thất Diệp trên 
núi Linh Thứu, ngài Ma Ha Ca Diếp nhóm họp 500 vị A La Hán lại để kết 
tập kinh điển. Đây là lần kết tập kinh điển đầu tiên sau khi đức Phật nhập 
niết-bàn. Lần kết tập nầy do ngài Ma Ha Ca Diếp làm Thượng thủ và vì 
có 500 vị A La Hán tham dự, nên được gọi là “Ngũ bá kết tập”, để phân 
biệt với lần kết tập kinh điển thứ nhì gọi là “Thất bá kết tập”. Trong lần 
kết tập đầu tiên nầy, đại chúng tham dự kết tập bằng cách cùng thảo 
luận những giáo nghĩa mà Phật đã thuyết, hội tụng lại rồi nhập vào biên 
tế định, chứ không được ghi chép bằng văn tự.

Thời đức Phật còn tại thế, Linh Sơn nằm trong nước Ma-kiệt-đà (Maghada), 
cách thành Vương Xá (Rajgir), kinh đô của vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) 
khoảng 15 dặm về hướng Đông-bắc và cách Bồ-đề đạo tràng, nơi đức 
Phật thành đạo khoảng 65 dặm về hướng Bắc. Ngày nay, núi Linh Thứu 
thuộc địa phận của bang Bihar, Ấn Độ và  là một trong những thánh tích 
quan trọng của Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Phân đoạn 3: Chí tâm đảnh lễ

“Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát,
Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-Tát,

Đại Nguyện Địa Tạng Vuơng Bồ-Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát”

Tây phương cực lạc thế giới: Chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc của đức 
Phật A Di Đà. Trong kinh A Di Đà, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thuyết 
cho Trưởng lão Xá-Lợi-Phất nghe, như thế nầy: “Từ đây qua phương tây 
hơn mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới 
đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp” (Tùng thị tây 
phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ 
hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp). Gọi là tây phương bởi 
vì đem so với vườn Kỳ-Thọ Cấp-cô-độc, nước Xá-Vệ, nơi đức Phật Thích 
Ca đang thuyết pháp, thì thế giới đó cách xa mười vạn ức cõi Phật và 
nằm về hướng tây, phương tây. Còn tên của thế giới là Cực Lạc là do bởi 
ở cõi đó không bị những sự khổ, chỉ hưởng toàn những điều vui cho nên 
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mới gọi là Cực Lạc (kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư 
lạc, cố danh cực lạc).

Phật độ: Quốc độ nơi có một vị Phật cư trú hay thị hiện giáo hóa chúng 
sanh, được gọi là Phật độ (cũng gọi là Phật địa, Phật quốc, Phật sát, Phật 
giới). Phật độ được chia làm hai thứ: Chân độ (hay Pháp tánh độ) là nói 
về lý tánh vô sắc vô tướng, chân như, nơi an trú của Phật. Còn Ứng độ 
(Thọ dụng độ hay Biến hóa độ) là nói về sự tướng, nơi Phật tùy nghi thị 
hiện phương tiện, để thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Ứng độ của chư Phật lại chia làm hai thứ: Uế độ và Tịnh độ, như cõi Ta-
bà nơi mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thị hiện giáo hóa là một Ứng 
độ, cõi Tây Phương Cực Lạc nơi mà đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, 
cũng là một Ứng độ. Nhưng ở cõi Ta-bà được gọi là cõi Phàm thánh 
đồng cư uế độ, gọi tắt là Uế độ, bởi vì nơi đây còn có kẻ là phàm phu lại 

Nam-mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát
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có người tu theo Phật giữ giới thanh tịnh, đắc quả thánh cùng ở chung 
nên mới gọi là Phàm thánh đồng cư. Còn gọi là Uế độ, bởi vì cõi nầy bị 
năm thứ dơ bẩn ngăn che, ràng buộc (xem lại Ngũ trược ác thế). Trái 
lại, với cõi Tây Phương nơi đức Phật A Di Đà đang giáo hóa, được gọi là 
Phàm thánh đồng cư tịnh độ, gọi tắt là Tịnh Độ, bởi vì chúng sanh nơi 
ấy sanh ra bằng cách hóa sanh, lại sống lâu vô lượng vô biên a-tăng-kỳ 
kiếp, không còn phải chịu nỗi khổ về sanh lão bệnh tử; lại luôn được 
toại nguyện, vừa ý với chánh báo, y báo trang nghiêm thanh tịnh; lại 
không có tướng người nữ, không còn bị Ngũ trược ác thế chi phối, cũng 
không phải chịu nỗi khổ về “ái biệt ly”, “oán tắng hội”… vì được ở chung 
trong một chúng toàn những bậc Thiện nhơn, những bậc A-la-hán, bậc 
Bất thối chuyển (A-bệ-bạt-trí, nghĩa là sự tu chứng chỉ tiến lên Thánh 
đạo chứ không còn thối lùi), trong Thánh chúng nầy phần lớn lại là bực 
Nhất sanh bổ xứ. Ở cõi Tịnh độ không có ba đường ác: địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh (như chim muông, thú vật, tôm cá… đều không có), thậm 
chí đến tên gọi của các đường ác ấy cũng không có, huống gì là có thật. 
Những giống chim như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca-lăng-
tần-già… nơi cõi Tịnh độ đều là do đức Phật A Di Đà, muốn cho pháp âm 
được tuyên lưu biến hóa mà làm ra đó thôi, chứ không giống với chim 
muông, thú vật trong thế giới Ta-bà, do bởi tội báo, nghiệp chướng mà 
sanh ra, cho nên mới gọi cõi đó là Cực Lạc hay Tịnh độ.

Trong thế giới Ta-bà Ngũ trược ác thế hay Uế độ, có 3 thứ khổ (Tam 
khổ):

 - Khổ khổ: Phải chịu sự phiền toái, khổ sở của cuộc đời như già 
yếu, bệnh tật, đói khát, chết chóc, chia ly, khổ vì thèm muốn 
mà không được, khổ vì nghèo, khổ vì giàu, khổ vì xấu, khổ vì 
đẹp, khổ vì gần nhau, khổ vì xa nhau… nỗi khổ nầy chưa dứt, 
nỗi khổ kia đã tới, chất chồng lên nhau, triền miên không dứt.

 - Hành khổ: Tất cả mọi hiện tượng thuộc về tâm ý và đối tượng 
của tâm ý (tức sắc pháp) mà chúng ta nghe thấy, tiếp nhận, 
được gọi là hành. Những hiện tượng nầy đều luôn luôn thay đổi 
từng phút từng giây, chẳng bền vững, không thể giữ nguyên 
một trạng thái như vậy mãi được, nên gọi là vô thường (Anitya, 
impermanent). Ví dụ như muốn khỏe hoài mà cơ thể cứ đổ 
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bệnh; muốn tóc xanh nhưng mới ngoài 40 tuổi, tóc đã bắt đầu 
bạc; muốn giữ niềm vui mãi trong lòng nhưng ngay sau đó lại 
có chuyện lo buồn; muốn ưa thích hoài nhưng sau đó lại cảm 
thấy chán; muốn bông hoa đang cắm trong bình tươi đẹp cho 
lâu nhưng vài hôm sau thấy đã héo úa; mới đó buổi sớm mai, 
quay lại đã thấy chiều tà… Như vậy gọi là vô thường. Cho dù 
đó là sắc hành hay tâm hành cũng đều vô thường như vậy cả. 
Trong giáo lý của đạo Phật, bản chất của vô thường là khổ. 
Chẳng hạn như cảm thọ (là một tâm hành), có lạc thọ (cảm thọ 
vui), khổ thọ (cảm thọ khổ) và xả thọ (cảm thọ không vui không 
khổ), nhưng xả thọ cũng không thể giữ nguyên trạng như vậy 
mãi được, có nghĩa là xả thọ cũng vô thường, mà hễ thứ gì vô 
thường là khổ, do đó xả thọ cũng là khổ thọ.

 - Hoại khổ: Khái niệm “trường tồn, bất diệt, vĩnh cửu, muôn năm” 
là một khái niệm tà kiến, sai lầm. Trên cuộc đời nầy, không một 
thứ gì có thể còn hoài mà không bị hư hoại, rồi mất đi. Như một 
vật muốn xài cho được lâu nhưng mới đó đã hư hao; muốn cha 
mẹ sống lâu với con cháu, nhưng nay cha mẹ đã già yếu, qua 
đời… Tóm lại, mọi thứ mình thích rồi sẽ phải hư hoại, mọi người 
mình yêu thương rồi sẽ phải chia lìa chết chóc. Vận hành như 
một quy luật, mọi thứ sẽ phải bị suy tàn rồi mất đi (cho dù mình 
có muốn hay không muốn), sinh lão bệnh tử, thành trú hoại 
không, cho nên phải khổ.

Đem so sánh với thế giới Tây Phương Cực Lạc hay Tịnh Độ, có 3 điều 
vui (Tam lạc):

 - Lạc trung lạc: Ở Tây Phương Tịnh độ không có sự khổ mà chỉ 
toàn những điều vui, chánh báo (tức thân tâm), y báo (tức nơi 
y cứ, nương vào như cảnh vật, đất nước, hoàn cảnh xã hội đang 
sống) ở cõi Tịnh Độ đều thanh tịnh, thù thắng, trang nghiêm. 
Mọi chúng sanh ở cõi Tịnh Độ đều được sống trong sự vừa ý, an 
lạc, tự tại, không còn bị phiền não bức bách, tất cả tiếng động 
phát ra nơi đó đều là pháp âm vi diệu, khiến cho người nghe tự 
nhiên sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng…
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 - Bất động trí lạc: Trong tâm không còn vọng tưởng, điên đảo, 
tâm trí an trú trong thiền định (nhất tâm bất loạn), tịch tĩnh, 
vắng lặng, an ổn hoàn toàn (thiền duyệt vi lạc).

 - Bất biến hoại lạc: Hoàn cảnh và thọ mạng của chúng sanh ở nơi 
Tịnh Độ kéo dài vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, không còn bị 
chi phối bởi quy luật biến hoại, sinh tử.

Tóm lại, nỗi khổ ở cõi Ta-bà là do bởi vô thường của tâm và vô thường 
của sắc mà sinh ra. Còn ở cõi Tịnh độ cũng do chính bởi hành khổ, hoại 
khổ bị diệt mà có được sự tự tại, giải thoát, an vui vậy.

Đại từ đại bi: Cũng gọi là Đồng thể đại bi, nói tắt là Đại bi, chỉ cho tâm 
từ bi rộng lớn của chư Phật và chư Đại Bồ-tát. Đây là hai trong bốn tâm 
rộng lớn của chư Phật và chư Đại Bồ-tát: Từ, Bi, Hỷ, Xả (Tứ vô lượng 
tâm). Trong Đại Trí Độ Luận có viết: “Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh 
chi lạc. Bi năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ” (Từ là ban vui cho tất 
cả chúng sanh. Bi là cứu khổ cho tất cả chúng sanh).

Chữ Đại từ đại bi trong câu “Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật” là chữ để tôn 
xưng đức Phật A Di Đà (giống như khi niệm câu Nam-mô đại từ đại bi 
cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát vậy).
 
A Di Đà Phật (Amitàbha Buddha): Dịch nghĩa là Vô Lượng Thọ Phật, 
Vô Lượng Quang Phật, Tây Phật. Chữ Vô Lượng Thọ nêu lên ý nghĩa bất 
sanh bất diệt của Phật tánh. Chữ Vô Lượng Quang nêu lên ý nghĩa soi 
suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại của Phật trí 
(đã được đức Phật thuyết rất rõ trong kinh A Di Đà).

Ngoài danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Phật A Di 
Đà còn có 12 danh hiệu khác nữa (Thập Nhị Quang, hay A Di Đà Phật 
Thập tam hiệu, tức 13 danh hiệu nếu cộng luôn danh hiệu Vô Lượng Thọ 
Phật) được nêu lên trong bài tán A Di Đà Phật. Đây là 12 danh hiệu Phật 
được lập ra, để tán thán trí tuệ và đức dụng thuộc về ánh sáng của đức 
Phật A Di Đà, đó là

 - Vô Lượng Quang Phật.
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Nam-mô A Di Đà Phật
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 - Vô Biên Quang Phật.
 - Vô Ngại Quang Phật.
 - Vô Đối Quang Phật.
 - Diệm Vương Quang Phật.
 - Thanh Tịnh Quang Phật.
 - Hoan Hỉ Quang Phật.
 - Trí Tuệ Quang Phật.
 - Nan Tư Quang Phật.
 - Bất Đoạn Quang Phật.
 - Vô Xưng Quang Phật.
 - Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật.

Phật giáo Việt Nam phần lớn theo Tịnh Độ tông, vì thế cho nên trong các 
chùa hay ở nhà, Phật tử thường thờ đức Phật A Di Đà. Biểu tướng của 

Di Đà Tam Tôn
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Ngài thường đứng trên tòa sen, tay mặt duỗi thẳng xuống phóng quang 
tiếp dẫn, tay trái đưa lên bắt ấn Cam lồ (Cát Tường ấn). Trong cách thức 
thờ tự, hình tượng của đức Phật A Di Đà thường được tôn trí riêng, hay 
đôi khi thờ chung với hai vị Đại Bồ-tát: Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. 
Hình tượng nầy được gọi là Di Đà Tam Tôn hay Tây Phương Tam Thánh, 
gồm Phật A Di Đà đứng giữa, bên tay trái là Bồ-tát Quán Thế Âm, biểu 
tượng cho hạnh Từ Bi; bên tay mặt là Bồ-tát Đại Thế Chí, biểu tượng cho 
hạnh Trí Tuệ. Đây là hai vị Bồ-tát thị hiện hỗ trợ cho đức Phật A Di Đà để 
giáo hóa trong cõi Tịnh Độ.

Đức Phật A Di Đà là Giáo Chủ của cõi Tây Phương Tịnh Độ. Ngài tượng 
trưng cho hạnh Thanh Tịnh. Sắc thân của Ngài luôn tỏa hào quang 
thanh tịnh, chiếu khắp mười phương thế giới cho nên mới có danh hiệu 
là Thanh Tịnh Quang Như Lai. Ứng độ của Ngài thanh tịnh nên được gọi 
là Tịnh độ, và chúng sanh nơi cõi nước của Ngài cũng hoàn toàn thanh 
tịnh, cho nên mới gọi là Thanh tịnh đại hải chúng.

Thanh Tịnh là một hạnh trong năm hạnh của người Đoàn viên GĐPTVN 
và được biểu thị bằng cánh sen bên phải kế cánh sen giữa (từ ngoài nhìn 
vào) trong năm cánh trên của huy hiệu Hoa Sen.

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát (Avalokitesvara Bodhisattva): Quán là 
xem xét tỉ mỉ, thông suốt, thấu đáo; Thế Âm là âm thanh của thế gian. 
Quán Thế Âm là lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh đang gặp nạn 
trong thế gian để mà đến cứu giúp. Đây là vị Bồ-tát lấy lòng thương xót, 
độ thoát cho chúng sanh làm bản nguyện, cho nên rất gần gũi với hàng 
Phật tử chúng ta. Đức Quán Thế Âm Bồ-tát còn có nhiều danh hiệu khác 
nữa, như Quán Tự Tại Bồ-tát, Thanh Quán Tự Tại Bồ-tát, Quán Âm Đại 
sĩ, Viên Thông Bồ-tát, Viên Thông Đại sĩ, Cứu Thế Bồ-tát, Liên Hoa Thủ 
Bồ-tát, Quán Thế Tự Tại Bồ-tát, Hiện Âm Bồ-tát, Khuy Âm Bồ-tát…, hay 
người tín tâm trong dân gian thường gọi Ngài là Phật Mẹ, Phật Bà. Ngoài 
ra, vì Ngài thường có mặt trong chỗ tai nạn hiểm nghèo mà ban cho 
người đang bị khủng bố, sợ hãi sự an tâm, vô úy nên Ngài còn có tên là 
“Thí Vô Úy giả” (Người đem đến sự an tâm cho chúng sanh, khiến cho 
chúng sanh không còn sợ hãi nữa). Qua hai lời nguyện của đức Bồ-tát 
sau đây:
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Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát
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 - “Nam-mô trụ Ta-bà U minh giới 
Quán Âm Như Lai tầm thanh 
cứu khổ nguyện” (Ta-bà ứng 
hiện, chốn u minh nhiều chuyện 
khổ đau, oan oan tương báo 
hại nhau, nghe tiếng kêu cứu 
mau mau đến liền).

 - “Nam-mô tạo pháp thuyền du 
khổ hải Quán Âm Như Lai độ 
tận chúng sanh nguyện”  (Cứu 
vớt hàm linh, trên con thuyền 
Bát-nhã lênh đênh, bốn bề 
biển khổ chông chênh, Quán 
Âm độ hết đưa lên Niết-bàn).

Chúng ta biết được rằng đức Quán Thế 
Âm là vị Bồ-tát với lòng thương chúng 
sanh to lớn, thường có mặt khắp nơi 
trong cõi Ta-bà để lắng nghe tiếng kêu 
cứu của người đang gặp nạn hay đang 
bị đau khổ mà đến cứu độ cho họ. Bất 
luận lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ có tiếng 
kêu than của người đang đau khổ là có 
Bồ-tát, Ngài hiện thân dưới mọi hình 
thức: lúc thì hiện thân Phật, Bồ-tát, Tỳ 
kheo hay Cư sĩ, lúc thì hóa thân thành 
Bà-la-môn, phụ nữ hay đứa trẻ con, lúc 
thì làm quỷ, trời, rồng, dạ xoa… (Xem 
32 ứng thân, 14 vô uý thí, Phẩm Phổ 
Môn kinh Pháp Hoa). Tóm lại, khi cần 
hiện thân dưới hình thức nào thì Ngài 
liền dùng phương tiện và phép thần 
thông quảng đại, thị hiện như vậy để 
thuyết pháp cứu độ cho họ thoát khỏi 
khổ đau, ách nạn. Nên lưu ý rằng, Bồ-
tát không chỉ thuyết pháp bằng lời. Bồ-Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát
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tát còn thuyết pháp bằng hành động nữa.

“Cụ túc thần thông lực
Quảng tu trí phương tiện

Thập phương chư quốc độ
Vô sát bất hiện thân”.

(Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu dùng phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không chỗ nào chẳng hiện).

Hình ảnh và tôn tượng của đức Quán Thế Âm Bồ-tát thường được tôn 
trí rất nhiều trong các chùa theo truyền thống Đại thừa. Biểu tướng của 
Ngài được thờ dưới nhiều hình thức, như Quán Âm Thiên thủ thiên nhãn 
(tượng Quán Âm có nhiều tay, nhiều mắt), Quán Âm Hài nhi, Quan Âm 
Đồng tử, Quán Âm Tiêu Diện Đại sĩ (tượng quỷ Tiêu diện), Quán Âm 
Nam Hải (hình Bồ-tát đang đứng trên đầu ngọn sóng giữa đại dương)… 
Nhưng phổ thông hơn hết là tôn tượng Quán Thế Âm “thanh tịnh bình 
thùy dương liễu” thường được tôn trí lộ thiên trước sân chùa:

“Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm Như Lai cam lộ 
sái tâm nguyện”  (Tay cầm nhành dương liễu, nước cam lộ tưới mát 
nhân thiên, chúng sanh điên đảo, đảo điên, an vui mát mẻ, ưu phiền 
tiêu tan).

Đây là hình tướng một người nữ đang đứng trên hoa sen, tay mặt cầm 
nhành dương liễu, tượng trưng cho đức nhẫn nhục; tay trái cầm tịnh 
bình, tượng trưng cho ba nghiệp thanh tịnh (trong sạch). Trong tịnh bình 
có chứa tịnh thủy (nước sạch) hay còn gọi là nước cam lộ (cam nghĩa là 
ngọt, lộ là giọt sương) tượng trưng cho lòng từ bi, mang ý nghĩa đem 
thứ nước từ bi thơm sạch, ngon ngọt, trong mát để dập tắt ngọn lửa 
phiền não, khổ đau nghiệp chướng của chúng sanh, như ý nghĩa trong 
2 bài kệ sau đây:

Kệ thứ 1: 
  “Dương chi tịnh thủy  
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Biến sái tam thiên  
Tánh không, bát đức lợi nhân thiên    

Pháp giới quảng tăng diên  
Diệt tội tiêu khiên   

Hỏa diệm hóa hồng liên”.
  

(Cành dương nước tịnh  
Rưới khắp ba ngàn  

Tánh không, tám đức lợi trời người  
Pháp giới rộng thênh thang

Diệt sạch tai nàn 
Lửa dữ hóa sen vàng).        

Kệ thứ 2:  
“Bồ-tát liễu đầu cam lộ thủy  

Năng linh nhất đích biến thập phương  
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ          

Linh thử pháp duyên hằng thanh tịnh”.
  

(Đầu nhành dương liễu vương cam lộ  
Một giọt mười phương rưới cũng đầy  

Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết  
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây).

Tịnh thủy (nước sạch), còn gọi là Bát công đức thủy, là thứ nước có 
tám công đức:

 - Trừng tịnh: lắng sạch. 
 - Thanh lãnh: trong mát. 
 - Nhuận trạch: nhuần nhuyễn, thắm đượm. 
 - Cam mỹ: ngon ngọt. 
 - Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng, mềm mại. 
 - An hòa: an ổn, hòa hợp. 
 - Trừ quá hoạn: uống vào trừ hết bệnh tật, đói khát. 
 - Trưởng dưỡng thiện căn: nuôi lớn căn lành.

Hay hình ảnh đức Bồ-tát tay trái cầm tịnh bình, tay mặt kết ấn Tam Muội 
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(hay còn gọi là ấn Cát Tường, lòng bàn tay ngữa ra phía trước, đầu ngón 
cái chạm trên đầu ngón áp út cong lại), hay ấn Vô Úy (của Bất Không 
Thành Tựu Phật, bàn tay đưa lên ngang ngực, lòng bàn tay ngữa ra phía 
trước, năm ngón duỗi thẳng). Hình tượng nầy mang ý nghĩa đức Bồ-tát 
luôn có mặt trong chỗ khổ đau, hiểm nguy, ách nạn để bố thí sự an tâm, 
khiến cho chúng sanh không còn bị khủng bố, sợ hãi nữa.

Còn hình ảnh người nữ để tượng trưng cho người mẹ hiền, vì đối với con 
người đâu có tình thương nào so sánh được với tình thương của tấm lòng 
mẹ thương con. Bởi lý do nầy mà người trong dân gian thường gọi đức 
Bồ-tát bằng một tên thông dụng và gần gũi là Phật Mẹ, Phật Bà hay Mẹ 
hiền Quán Thế Âm là vậy.

Khi học kinh, chúng ta thấy công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm được đề 
cập trong bốn bộ kinh lớn, xiển dương giáo nghĩa Đại Thừa:
 

 - Trong kinh Lăng Nghiêm (Phật có thuyết thần chú Lăng Nghiêm) 
nói đức Bồ-tát Quán Thế Âm nhờ nhân tu chứng pháp môn Nhĩ 
căn viên thông mà được Tam-ma-địa, thành tựu Bồ-đề. 

 - Kinh Bát Nhã nói đức Bồ-tát Quán Thế Âm tu tập thành tựu Lục 
độ ba-la-mật mà đạt được trí tuệ vô lậu, vượt qua biển khổ sanh 
tử, chứng đắc Niết-bàn (Kinh Bát Nhã là một bộ kinh lớn, rất 
dài, được Phật thuyết trong 22 năm, được tóm gọn thành bản 
Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật (Bát Nhã Tâm Kinh).  Mỗi khi tụng 
Bát Nhã Tâm Kinh cần phải để tâm quán tưởng 25 chữ quan 
trọng nhất: “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã ba-la-mật 
đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách”. 

 - Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại 
Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-La-Ni (trong đó có thần chú 
Đại Bi) thì nói đến lòng từ bi của đức Bồ-tát Quán Thế Âm dùng 
sức thần thông biến ra ngàn tay ngàn mắt, nói thần chú cứu độ 
cho chúng sanh thoát khỏi tai ách, khổ nạn. 

 - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn lại đề cập đến cách xử 
dụng phương tiện và năng lực thần thông tự tại của đức Bồ-tát 
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Nam-mô Liên Hoa Thủ Bồ-tát
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Quán Thế Âm qua 32 ứng 
thân và 14 thí vô uý để cứu 
độ chúng sanh.   

 
Đức Quán Thế Âm Bồ-tát là biểu 
tượng của lòng từ bi. Khi có chúng 
sanh nào đang gặp đau khổ, tai 
nạn, tật bệnh mà chí thành tha thiết 
niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế 
Âm thì Ngài liền tùy duyên hiện thân 
hóa độ, ban vui cứu khổ, khiến cho 
chúng sanh ấy sớm thoát khỏi mọi 
khổ đau, ách nạn.

Hạnh Từ Bi cũng là một hạnh trong 
năm hạnh của người Đoàn viên 
GĐPTVN, được biểu thị bằng cánh 
sen bên phải ngoài cùng (từ ngoài 
nhìn vào) trong năm cánh trên của 
huy hiệu Hoa Sen.

Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-Tát 
(Mahasthanaprâta Bodhisattva): Vị 
Bồ-tát biểu tượng cho hạnh trí tuệ, 
đã cùng với Bồ-tát Quán Thế Âm 
biểu tượng của hạnh từ bi, là hai 
vị Bồ-tát đang hỗ trợ cho Phật A Di 
Đà giáo hóa chúng sanh ở cõi Tây 
Phương Cực Lạc. Trong kinh Quán 
Vô Lượng Thọ nói rằng: Dùng ánh 
sáng trí tuệ soi tỏ khắp nơi, khiến 
cho chúng sanh xa lìa ba ác đạo 
(địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), lại 
được năng lực vô thượng nên Bồ-
tát có tên là Đại Thế Chí. Thêm vào 
đó, trong kinh Tư Ích có nói rằng: 
Hễ Bồ-tát cử động bước chân là ba Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát
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ngàn thế giới và cung điện của Thiên Ma đều rúng động, nên được gọi 
là Đại Lực Đại Thế Chí.

Biểu tướng của Bồ-tát Đại Thế Chí được thờ dưới hình ảnh một người cư 
sĩ, tay cầm hoa sen xanh tượng trưng cho trí tuệ, dùng trí tuệ để độ cho 
tất cả chúng sanh xa lìa được trần cấu, uế trược, viễn ly tam đồ khổ, đến 
được cứu cánh liên hoa hóa sanh.

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Đại Thế Chí Bồ-tát có thuật lại là Ngài 
được đức Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật (Phật A Di Đà) dạy cho pháp 
Niệm Phật tam muội mà thành tựu Tam-ma-đề (nghĩa là do nhất tâm, 
chí thành niệm Phật mà được vào định), chứng Vô sanh nhẫn. Nay Ngài 
ở cõi nầy nhiếp hóa cho người niệm Phật. Nếu có chúng sanh nào được 
vãng sanh về nơi Tây phương thì Bồ-tát sẽ cùng với đức Quán Thế Âm, 
hợp cùng Thánh chúng theo sau đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn 
về cõi Tịnh độ.

Nói về pháp môn niệm Phật, trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ-tát Đại Thế 
Chí có nói rằng: “Thập phương Như Lai, lân niệm chúng sanh như mẫu 
ức tử. Nhược tử đào thệ, tuy ức hà vi? Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức 
thời. Mẫu tử lịch sanh, bất tương vi viễn. Nhược chúng sanh tâm ức Phật, 
niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật“ (Thập phương Như 
Lai thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh thì 
tuy nhớ, nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ 
con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, tưởng Phật, thì 
hiện nay hay về sau, nhất định thấy Phật).

Đối với người Đoàn viên GĐPTVN, hai đức hạnh Từ Bi và Trí Tuệ còn là 
châm ngôn của Tổ Chức mà mọi Đoàn viên phải tâm niệm thực hành 
(Châm ngôn là những lời nói dùng làm khuôn mẫu khuyên nhắc để mọi 
người nghe theo đó, noi theo đó, tâm niệm theo đó mà hành động).

Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-Tát (Earth-womb Bodhisattva, 
Ksitigarbha Bodhisattva): Địa là dày chắc; Tạng (hay tàng) là chứa đủ 
(Địa ngôn kiên hậu, quảng hàm tàng). Địa Tạng Vương là vị Bồ-tát có 
nguyện lực to lớn muốn cứu độ cho tất cả chúng sanh trong tam đồ, lục 
đạo, giống như từ lòng đất (Địa) mà sinh ra cỏ cây, chuyên chở muôn 
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vật. Lại nữa, chúng sanh giới và hư không giới tuy vô cùng, vô tận nhưng 
không ngoài nguyện lực của đức Bồ-tát. Tâm của Ngài trùm chứa hết tất 
cả (Tạng), lại luôn luôn tự tại, an nhiên bất động (Vương) nên có danh 
hiệu là Địa Tạng Vương. Khi tụng kinh cầu siêu hay cúng Mông sơn thí 
thực, chúng ta thường nghe niệm câu: Nam-mô U-Minh Giáo Chủ Địa 
Tạng Vương Bồ-tát, hay Nam-mô Minh-Dương Cứu khổ Địa Tạng Vương 
Bồ-tát.

U-Minh (có gạch nối ở giữa), cũng gọi là U-Minh giới, chỉ cho miền âm-
cảnh, cõi âm, chốn u-đồ, chỗ tối tăm, nơi chỉ toàn thọ nhục hình cực 
khổ chứ không có niềm vui, chỗ của ác đạo địa ngục, ngạ quỷ đang thọ 
quả báo. Cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ thuộc về cõi U-Minh. Vì đức Bồ-tát 
có phát nguyện rằng: “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật” (Nếu địa 
ngục chưa hết chúng sanh bị tội khổ nhục hình thì tôi thề không chứng 
quả Phật) cho nên mới tôn xưng Ngài là U-Minh Giáo Chủ. Không những 
bản nguyện của đức Bồ-tát chỉ muốn giải thoát cho tất cả chúng sanh 
trong cõi U-Minh, Bồ-tát Địa Tạng còn phát nguyện độ thoát cho hết 
chúng sanh trên Dương thế (Minh-Dương, tức cảnh giới của chư Thiên, 
loài người và A-tu-la) thì Ngài mới chứng quả giác ngộ: “Chúng sanh độ 
tận, phương chứng Bồ-đề” (độ cho hết chúng sanh tôi mới chứng quả 
Bồ-Đề), vì thế nên đức Bồ-tát còn có danh hiệu là Minh-Dương Cứu Khổ 
Địa Tạng Vương Bồ-tát.

U Minh (không có gạch nối ở giữa): Cũng gọi là U hiển: Tối và sáng, u 
tối và sáng suốt, u-ẩn và hiển-hiện, để chỉ cho Âm-cảnh và Dương-trần, 
Âm-phủ và Dương-thế, cõi hữu hình và cõi vô hình, người sống và kẻ 
chết.

Còn chữ Đại Nguyện là để chỉ cho bản nguyện bao la, muốn độ thoát 
cho hết tất cả chúng sanh trong Tam giới, Lục đạo, âm phủ và dương 
trần, nhưng chúng sanh trong lục đạo vô lượng, vô biên, không bao giờ 
cùng tận, nên nguyện và hành của đức Bồ-tát Địa Tạng cũng rộng lớn 
vô biên, không cùng tận. Nguyện lực nầy từ bi bao la, sâu thẳm không 
cùng, không thể nghĩ bàn, không nguyện lực nào có thể so sánh, luôn 
được chư Phật trong mười phương tán thán, khen ngợi không cùng, vì 
thế nên được gọi là Đại Nguyện.



147ĐẢNH LỄ

Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm Chúc Lụy Nhơn Thiên 
có chép rằng: Lúc bấy giờ đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh 
ngài Địa Tạng Đại Bồ-tát mà bảo rằng: “Địa Tạng! Địa Tạng! Thần lực 
của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí 
tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. 
Dầu cho các đức Phật trong mười phương khen ngợi, tuyên nói những 
sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết 
đặng” (Nhĩ thời Thế Tôn cử kim sắc tý, hữu ma Địa Tạng Bồ-tát ma-ha-
tát đảnh, nhi tác thị ngôn: Địa Tạng! Địa Tạng! Nhữ chi thần lực bất khả 
tư nghị, nhữ chi từ bi bất khả tư nghị, nhữ chi trí tuệ bất khả tư nghị, 
nhữ chi biện tài bất khả tư nghị. Chánh sử thập phương chư Phật tán 
thán tuyên thuyết nhữ chư bất khả tư nghị sự, thiên vạn kiếp trung bất 
ngăn đắc tận).

Trong kinh Địa Tạng, phẩm Địa Thần Bồ Tát, ngài Kiên Lao Địa Thần có 
nói rằng: “Nếu có ai cất am, dựng thất, lại tô vẽ, đúc, nắn hình tượng, 
cúng dường lễ bái đức Địa Tạng Bồ-tát thì được mười lợi ích sau đây:

1. Đất cát nơi mình đang ở trở nên mầu mỡ (Thổ địa phong nhương).
2. Nhà cửa mãi mãi được an ổn (Gia trạch vĩnh an).
3. Người trong nhà chết trước đây được sanh lên cõi trời (Tiên vong 

sanh thiên).
4. Người đang sống được khỏe mạnh và tăng tuổi thọ (Hiện tồn 

thọ ích).
5. Cầu điều gì đều được như ý (Cầu giả toại ý).
6. Không bị tai nạn nước, lửa (Vô thủy hỏa tai).
7. Trừ hết mọi hư hao, thất thoát (Hư hao trừ tịch).
8. Ác mộng trong khi ngủ tiêu tan (Đổ tuyệt ác mộng)
9. Khi đi lúc về đều được thiện thần ủng hộ (Xuất nhập thần hộ).
10. Thường gặp thánh nhân, thiện tri thức (Đa ngộ thánh nhơn).

Chính vì mười điều lợi ích trên đây, cũng như Bồ-tát Quán Thế Âm, hình 
ảnh và tôn tượng của Bồ-tát Địa Tạng được Phật tử vô cùng tôn kính, 
ngưỡng mộ và được thờ rất nhiều trong các chùa theo truyền thống Đại 
thừa. Biểu tướng của đức Địa Tạng Vương Bồ-tát là hình ảnh một Thầy 
Tỳ-kheo, mình mặc cà sa, tay mặt cầm tích trượng, trên đầu có 12 khoen 
tượng trưng cho 12 nhân duyên. Tay trái cầm hạt minh châu lớn, tượng 
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trưng cho trí tuệ. Viên minh châu đang tỏa ánh sáng, tượng trưng cho 
sự mang ánh sáng trí tuệ để soi sáng cõi u-minh tối tăm, như bốn câu 
trong bài tán Bồ-tát Địa Tạng sau đây:

Từ nhân, tích thiện
Thệ độ chúng sanh.
Thủ trung kim tích,

chấn khai địa ngục chi môn
Chưởng thượng minh châu,

quang nhiếp đại thiên thế giới.

(Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn

Trong tay đã sẵn gậy vàng
mở toan cửa ngục cứu toàn chúng sanh

Tay cầm châu sáng tròn vìn
hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên).

Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát cũng như các đức Bồ-tát Văn 
Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí… đều là các bậc Pháp vương 
tử đã vô lượng kiếp chứng quả Đẳng giác Bồ-tát, nhưng do bi nguyện 
muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi ác đạo sinh tử mà không vội nhập 
Niết-bàn, lại thường thị hiện ứng thân nơi chốn u-minh và nơi dương thế, 
dùng sức phương tiện diệu dụng, oai đức thần thông tự tại để cứu độ 
chúng sanh thoát khỏi tội khổ tối tăm, đưa tới nơi an lạc Niết-bàn vậy.

Đại hải chúng, cũng gọi là Thanh tịnh đại hải chúng, nói tắt là Hải 
chúng: Chúng tu đông đảo, số lớn ví như biển cả. Ví như trăm sông đổ 
về biển, liền mất hết tên sông, chỉ còn lại biển lớn. Lại nữa, như nước 
trăm sông có nhiều vị, nhưng khi ra đến biển thì chỉ còn một vị mặn. 
Cũng vậy, Học chúng trong một tòng lâm, đạo tràng tuy đông đảo, 
nhưng đồng một sự thanh tịnh, cùng hướng đến mục đích giác ngộ, giải 
thoát nên gọi là hải chúng.

Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát  (The Great Ocean Congregation 
Parisuddhi Bodhisattva): Chỉ cho Chúng Bồ-tát nơi cảnh giới Tây phương 
Cực Lạc. Bởi vì Đại chúng đang tu tập nơi cõi ấy chỉ toàn là những bậc 
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Thanh văn A-la-hán đã chứng quả Bất khởi pháp nhẫn và những bậc 
A-bệ-bạt-trí (Bất thối Bồ-tát). Trong số nầy, hầu hết lại là những vị Bồ-
tát Nhất sanh bổ xứ (tức chỉ còn một đời nữa là thành Phật, như Bồ-tát 
Di Lặc chẳng hạn). Số lượng các vị Bồ-tát như vậy nhiều vô số, không 
thể tính được. Thêm vào đó, chư Bồ-tát và những chúng sanh tín tâm 
niệm Phật cầu vãng sanh trong mười phương thế giới, được sanh về cõi 
Cực Lạc quốc độ trong từng khoảnh khắc nhiều không kể xiết, không 
thể tính đếm được. Số lượng Bồ-tát nơi cõi Tây Phương Tịnh độ đông 
đảo ví như một biển cả, rộng lớn mênh mông cho nên được gọi là Đại 
hải chúng Bồ-tát.

Thêm vào đó, khác với chúng sanh nơi cõi Ta-bà, do bởi nghiệp thức 
cộng với tinh cha huyết mẹ hợp lại rồi gá nơi bào thai mà sinh ra. Đại hải 
chúng nơi cõi Tây phương Tịnh độ không còn bị cấu nhiễm, ràng buộc 
bởi Ngũ trược, Tam khổ. Chúng sanh được vãng sanh về nơi ấy cho dù 
còn mang theo nghiệp thức hữu lậu đi chăng nữa (được gọi là Đới nghiệp 
vãng sanh) vẫn toàn là từ nơi liên hoa hóa sanh, nghĩa là được sinh ra từ 
trong hoa sen, và được sinh ra trong 9 phẩm hạng (tức 9 thứ hạng của 
chúng sanh nơi cõi Tịnh độ), từ bậc thấp nhất là Hạ phẩm hạ sanh cho 
đến bậc cao nhất là Thượng phẩm thượng sanh, tất cả đều hoàn toàn 
thanh tịnh, vì thế cho nên mới gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát.

Trong 3 phần đảnh lễ nêu trên, ở phần 1 là đảnh lễ Nhất thể Tam Bảo. 
Phần 2 và 3 là đảnh lễ Biệt tướng Tam Bảo.

Nhất thể Tam Bảo: Đứng về mặt hình tướng thì Tam Bảo được chia 
thành ba phần riêng biệt và có tên gọi khác nhau, nhưng lý tánh chỉ 
đồng một thể duy nhất, nên gọi là Nhất thể. Khi chứng Nhất thiết chủng 
trí, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác gọi là Phật Bảo (tức chư 
Phật); chứng nhập pháp giới tánh tịch diệt, vắng lặng gọi là Pháp Bảo 
(tức tôn Pháp); y pháp ly dục, thanh tịnh, hòa hợp gọi là Tăng Bảo (tức 
Bồ-tát, Hiền, Thánh Tăng). Tuy sự tướng chia làm ba nhưng thể tánh thì 
chỉ có một. Nhất thể Tam Bảo còn được gọi là Đồng thể Tam Bảo, vì tuy 
chia làm ba nhưng lại có đồng một thể tánh (là thanh tịnh, giác ngộ).

Biệt tướng Tam Bảo: Tuy đồng nhất về thể tánh nhưng sự tướng lại 
chia ba: như thị hiện ứng thân, xuất gia, chứng đạo giải thoát dưới cội Bồ 
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đề, thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, hay Phật Dược Sư đang giáo hóa 
ở cõi Đông Phương, hoặc Phật A Di Đà đang giáo hóa ở cõi Tây Phương, 
là Phật Bảo; chuyển bánh xe pháp, tùy nhân duyên, phương tiện mà 
thuyết Năm thừa (Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác 
thừa, Bồ-tát thừa), lại theo căn cơ chúng sanh mà thuyết năm thời giáo:

“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt
A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát

Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm
Pháp Hoa, Niết-bàn cộng bát niên”.

(Đầu tiên, Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày
Thứ đến, thuyết kinh A Hàm 12 năm, Phương Đẳng 8 năm

Sau nói kinh Bát Nhã 22 năm
Cuối cùng, thuyết kinh Pháp Hoa và Niết-bàn trong 8 năm).

Đó là Pháp Bảo; theo lời Phật xuất gia, tu tập, y theo pháp Tứ thánh đế, 
Thập nhị nhân duyên, Lục độ ba-la-mật, chứng quả Thanh văn, Duyên 
giác, Bồ-tát, rồi theo bản hạnh, đại nguyện mà thị hiện hóa độ chúng 
sanh trong các cõi (như Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm…), là 
Tăng Bảo.
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Tây Phương Tam Thánh
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Chuông mõ là hai loại pháp khí dùng để trợ duyên cho Đại chúng trong 
lúc tụng niệm. Lúc hành lễ hay tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ cần 
hòa hợp, nhịp nhàng, tạo thành âm thanh trầm lắng, vi diệu, để chuyển 
hóa tâm niệm người nghe, giúp cho mọi người dễ nhiếp tâm và giữ được 
chánh niệm trong khi hành lễ.

Về vị trí đặt chuông mõ, điều cần lưu ý: Trên bàn thờ Phật, nhìn từ trong 
hướng ra bên ngoài, chuông luôn được đặt bên trái của tượng Phật, mõ 
được đặt bên phải của tượng Phật. Từ nguyên tắc nầy, khi vào trước điện 
Phật để cử hành lễ, nam nữ phải đứng riêng, không nên đứng lẫn lộn, 
như vậy gọi là phân ban, nam đứng xếp hàng về phía bên trái, cùng phía 
với chuông (để cho dễ nhớ: chuông-cha, nam-tả); nữ đứng xếp hàng về 
phía bên phải, cùng phía với mõ (để cho dễ nhớ: mõ-mẹ, nữ-hữu).

Trong khi lễ Phật, người chính thức điều khiển buổi lễ được gọi là Chủ lễ. 
Hai người phụ tá, giúp Chủ lễ điều khiển buổi lễ Phật gọi là Trợ lễ, trong 
đó, một người làm Duy na, còn người kia làm Duyệt chúng. Trong lúc 
hành lễ, hai người trợ lễ không cần phải đứng lên, ngồi xuống, hay cúi 
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lạy, xá vái, mà chỉ đứng trang nghiêm, chú tâm theo dõi lời xướng tụng 
của Chủ lễ, để dùng tiếng chuông tiếng mõ phụ giúp Chủ lễ điều khiển 
buổi lễ cho được trang nghiêm, thanh tịnh, nhịp nhàng, hài hòa.

Duy Na: Người giữ lề lối, phép tắc hay quản lý, trông coi việc của Tăng 
chúng trong tòng lâm, tự viện gọi là Duy na.

Trong lúc lễ Phật, Duy Na là người phụ trách thỉnh chuông để điểm câu, 
dứt ý, biểu hiện sự mạch lạc, sáng tỏ, thấu đáo, giúp Đại chúng giữ được 
sự định tĩnh, chánh niệm, cũng như để báo hiệu cho Đại chúng lễ lạy, 
đứng lên, quỳ xuống, xá vái cho thích hợp và đúng lúc.

Người làm Duy na cần lưu ý các điểm:

 - Phải thuộc lòng nghi thức của buổi lễ.
 - Luôn lắng tâm thanh tịnh, chú ý theo lời nguyện, xướng hay 

tụng của Chủ lễ để thỉnh chuông cho hợp lý và đúng lúc (không 
quá sớm hay quá trễ).

 - Cầm dùi chuông một cách thong thả, không nên gồng mạnh tay 
hay nắm quá chặt.

 - Thỉnh tiếng chuông vừa phải, không nên quá mạnh nghe đến 
chói tai, khiến Đại chúng giật mình động tâm, không vừa ý; 
cũng không nên quá nhẹ, nghe như nhu nhược, yếu đuối.

 - Khi thỉnh chuông, nên đánh dùi vào bên hông, gần nơi miệng 
chuông. Không nên đánh dùi từ trên cao xuống vành chuông, 
tạo nên âm thanh sắc lạnh, khô cứng khó nghe. 

 - Ở các bài kinh dài, thỉnh thoảng nên thỉnh một tiếng chuông, để 
giúp Đại chúng tỉnh thức và giữ được chánh niệm, nhưng không 
nên quá nhiều lần.

Duyệt Chúng: Duyệt nghĩa là làm đẹp lòng, mang lại sự vui thích (hỷ 
duyệt). Ở chùa, Duyệt chúng là người cùng hợp tác với Duy na, để phụ 
trách công việc điều hành sinh hoạt chung trong Thiền môn.

Trong khi lễ Phật, Duyệt Chúng là người sử dụng mõ để điều khiển Đại 
chúng tụng kinh, biết lúc nào nên đánh nhặt (tiếng mõ dày, mau và dồn 
dập hơn lúc bình thường), lúc nào nên đánh khoan (nhịp độ âm thanh 
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thong thả và đều) để Đại chúng hòa theo, giữ sự đọc tụng được đều đặn 
và nhịp nhàng.
 
Người làm Duyệt chúng cần lưu ý các điểm:

 - Phải thuộc lòng nghi thức của buổi lễ.
 - Giữ tâm ý thanh tịnh, chú ý theo lời nguyện, xướng hay tụng 

của Chủ lễ để biết lúc nào nên bắt đầu đánh mõ và lúc nào 
chấm dứt cho đúng lúc.

 - Phải giữ cho tiếng mõ thật đều và dễ nghe, không đánh quá 
lớn, cũng không quá nhỏ, để đại chúng dễ hòa theo. Không nên 
đánh mõ theo kiểu thụt lùi, khiến cho đại chúng không vừa ý 
vì khó tụng.

 - Bắt đầu vào bài kinh, nên đánh tiếng mõ khoan thai, nhẹ nhàng, 
sau có thể đánh mạnh hơn, nhưng không nên đánh lớn nghe 
đến trầm đục, chát chúa. 

 - Với các bài kinh dài hay các bài sám, nên giữ nhịp mõ chậm rãi, 
thong thả. Với các bài thần chú, chơn ngôn, nên đánh mau và 
dồn dập hơn.

Sau khi vị Chủ lễ đã đọc xong phần đảnh lễ Tam Bảo, hai người 
trợ lễ bắt đầu vô chuông mõ.

Người sử dụng chuông (Duy na) và người sử dụng mõ (Duyệt chúng) vô 
chuông mõ theo cách thức sau đây:

Trước hết, thỉnh ba tiếng chuông 
(Tiên khởi tam)
I     C     C     C

Kế đó, đánh bảy tiếng mõ 
(Thứ lôi thất)

m     m     m     MM     M     M

Chuông, mõ cùng đánh ba tiếng xen kẻ nhau 
(Tịnh câu tam)

C     M     C     M     C     M
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Mõ đánh tiếp bốn tiếng để chấm dứt 
(Hậu diệt tứ)

M     MM     M     I

Ký hiệu I ở câu đầu tiên, chỉ cho tiếng nhập của dùi trên miệng chuông, 
gọi là thức chung. Tiếng thức chung đầu tiên, có mục đích báo hiệu cho 
mọi người biết rằng sẽ có một tiếng chuông tiếp theo sau đó. Điều nầy 
giúp cho đại chúng trở về với chánh niệm, và ngay cả người đang sử 
dụng chuông cũng giữ được chánh niệm sau tiếng “thức chung” nầy.

Ký hiệu C chỉ cho chuông. Ký hiệu m chỉ cho tiếng mõ nhỏ, M chỉ cho 
tiếng mõ lớn.

Hai chữ MM viết gần nhau ký hiệu cho 2 tiếng mõ được đánh nhanh và 
lớn hơn.

Duyệt Chúng nên lưu ý, ở câu thứ hai (thứ lôi thất), 3 tiếng mõ đầu nên 
đánh nhẹ tay (nhỏ tiếng) rồi sau đó mới dần dần đánh lớn lên. Cách 
đánh mõ trước nhẹ và nhỏ, sau mới đánh lớn dần lên được áp dụng 
trong cả khi đánh mõ để tụng các bài kinh dài (trường kinh). Cách đánh 
như vậy mang ý nghĩa “tiền hung hậu kiết” (hay tiền bần hậu phú, trước 
xấu sau tốt), nhưng chính là để giữ chánh niệm và không làm thính 
chúng bị “động tâm” giật mình khi bất ngờ phải nghe một tiếng mõ lớn 
thật chói tai.

Ba tiếng chuông ở câu thứ 3 (tịnh câu tam) nên thỉnh chậm, mỗi tiếng 
chuông cách nhau bằng một hơi thở ra vào.
 
Tiếng nhập sau cùng ở cuối câu thứ 4, là để báo cho vị Chủ lễ biết phần 
vô chuông mõ đã xong, có thể bắt đầu tụng kinh.
 
Tiên khởi tam: Có ý nghĩa trừ Tam độc (tham, sân, si), chứng Tam đức 
(3 đức tướng Đại Niết-bàn):

 - Pháp thân đức: Đức pháp thân, bản thể chân như, lấy pháp 
tánh thường trụ bất động làm thân.
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 - Bát nhã đức: Đức trí tuệ giác ngộ, phá tan vô minh để chứng 
Nhất thiết chủng trí

 - Giải thoát đức: Năng lực cởi bỏ mọi sự trói buộc của phiền não, 
luân hồi, chứng được Niết-bàn, an lạc, tự tại, giải thoát.

Tam đức cũng để chỉ cho đức tướng của quả vị Phật:

 - Trí đức: Đức trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại của chư Phật.

 - Đoạn đức: Đức diệt trừ tất cả phiền não.

 - Ân đức: Đức giáo hóa, độ thoát cho tất cả chúng sanh.

Thứ lôi thất: Có ý nghĩa diệt Thất chi tội, là sát (giết hại), đạo (trộm 
cắp), dâm (dâm dục), vọng ngôn (nói dối), ỷ ngữ (nói lời hoa nguyệt, 
ba hoa, thêu dệt), lưỡng thiệt (nói lời đâm thọc, gây bất hòa), ác khẩu 
(nói lời thô lỗ, chửi mắng độc ác) để bước vào Thất bồ đề phần (tức bảy 
phần giúp hành giả tiến mau trên hành trình giác ngộ, gồm: trạch pháp, 
tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả).

Tịnh câu tam: Có ý nghĩa tu Tam vô lậu học (giới, định, huệ), chứng 
Tam thừa (Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát thừa).

“Câu”có nghĩa là “thừa thượng tiếp hạ”, chuông đánh một tiếng, mõ 
đánh một tiếng, xen kẻ với nhau.

Hậu diệt tứ: Có ý nghĩa dứt Tứ tướng (sinh, lão, bệnh, tử), chứng Tứ 
phần pháp thân (thường, lạc, ngã, tịnh; còn gọi là Tứ đức ba-la-mật, tức 
bốn đức của Pháp thân, bốn đức của Niết-bàn):

 - Thường đức: Dù phải tùy duyên hóa độ nhưng thể tánh của 
Chân như, Niết- bàn vẫn là không sanh không diệt, không đến 
không đi, thường trụ, vĩnh hằng, bất biến, nên còn gọi là Chân 
thường. Ngược lại là Vô Thường, tức sự thay đổi, biến dịch 
“sớm còn tối mất” của cuộc đời.
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 - Lạc đức: Dù phải tùy duyên hóa độ, thể tánh của Niết-bàn vẫn 
là tịch diệt, vắng lặng, tự tại, an vui tuyệt đối, nên còn gọi là 
Chân lạc. Ngược lại là khổ (cảm thọ do bởi tham ái và chấp thủ 
ngũ uẩn), cái khổ nầy chưa dứt cái khổ khác đã tới, nỗi khổ nầy 
chất chồng lên nỗi khổ khác, triền miên không dứt ở thế gian.

 - Ngã đức: Dù phải ứng hiện sắc thân tùy duyên hóa độ, thể tánh 
của Niết-bàn vẫn là tồn tại độc lập, chẳng bị ảnh hưởng, biến 
dịch, chi phối bởi bất kỳ điều kiện hay một yếu tố nào khác, nên 
còn gọi là Chân ngã (chữ nầy có nhiều cách gọi: Chân tâm, Đại 
ngã, Phật tánh, Pháp giới tánh, Bản thể, Chân như, Như Lai, 
Pháp tánh thường trụ, Niết-bàn…).

Nghĩa của chữ Ngã trên đây giống với nghĩa của chữ Ngã trong 
câu “Duy ngã độc tôn”. Sau khi đản sanh dưới gốc cây Vô Ưu, 
Thái tử Tất-đạt-đa đã đi bảy bước trên hoa sen, tay mặt chỉ lên 
trời, tay trái chỉ xuống đất và tuyên bố: “Thiên thượng thiên 
hạ, duy ngã độc tôn”. Chữ ngã trong lời tuyên bố nầy là chủ 
từ (Subject), ngôi thứ nhất số ít. Trong tạng kinh Pãli, câu nầy 
được chép lại nguyên văn như sau: “ ‘aggo’ham asmi lokassa, 
jettho’ham asmi lokassa, settho’ham asmi lokassa” (aham asmi: 
Ta là) bậc tối tôn, tối thắng ở thế gian. Ở đây, Bồ-tát đã tự xác 
nhận mình là bậc Tối Tôn (Vô thượng sĩ), Tối Thắng của thế 
gian (Sư tử hống). Câu nầy được ghi chép lại trong rất nhiều 
bộ kinh của cả hai phái Tiểu thừa và Đại thừa, nhưng thường 
chỉ giống nhau ở 2 câu đầu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã 
độc tôn”. 

 - Tịnh đức: Dù phải thị hiện nhập thế để giáo hóa chúng sanh, 
thể tánh của Niết-bàn vẫn xa lìa mọi cấu nhiễm, không bị ảnh 
hưởng hay chi phối bởi ngũ trược ác thế (kiếp trược, kiến trược, 
mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược), nên còn gọi 
là Chân tịnh. Ngược lại là sự nhiễm ô uế trược, tham đắm bất 
tịnh của thế gian.
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Trong Nghi thức lễ Phật của GĐPT, sau khi phần vô chuông mõ đã xong 
thì tất cả Đại chúng đồng quỳ xuống, để bắt đầu tụng bài Sám Hối.

Nếu so sánh với các bài sám thường được tụng trong các thời công phu 
ở chùa như bài Sám phát nguyện (Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao 
tội ác bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài Vô-
thượng giác…) hoặc bài sám Thập phương Tam thế Phật của ngài Đại 
Từ Bồ-tát (Ba đời mười phương Phật, A Di Đà đệ nhất, chín phẩm độ 
chúng sanh, oai đức cao tột bậc…) hay bài sám Lễ Phật pháp nguyện 
văn của Thiền sư Duy Sơn Nhiên (Quy mạng thập phương Điều-ngự Sư, 
diễn dương thanh tịnh Vi diệu pháp, Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng, 
nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ…), thì bài Sám Hối trong Nghi thức lễ Phật 
của GĐPT cũng có thể tạm gọi là bài “Sám hối pháp nguyện văn của Gia 
Đình Phật Tử”. Bởi vì ý nghĩa cũng tương tợ như các bài sám nêu trên, 
toàn bộ nội dung kinh văn trong bài Sám Hối mang ý nghĩa đối trước ba 
ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, thành tâm sám hối, xin nguyện nghe 
theo lời Phật dạy, từ nay lánh dữ làm lành, xin Phật xót thương từ bi gia 
hộ cho con tu mau chóng thành đạo quả, để quay lại cứu độ cho gia đình 
và cho chúng sanh đều được thành Phật.
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Ý NGHĨA BÀI SÁM HỐI:

Nội dung bài kinh Sám Hối trong Nghi thức lễ Phật của GĐPT, là sám hối 
theo cách Hóa giáo sám. Toàn thể kinh văn được bố cục thành ba phân 
đoạn, mang ý nghĩa như sau:

Phân đoạn 1: Đảnh lễ

“Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô lượng Phật pháp
Cùng Thánh, Hiền-Tăng”

Đại ý phân đoạn 1: Đệ tử xin thành kính đảnh lễ đức Phật Thích Ca, 
Phật A Di Đà, cùng chư Phật, tất cả Phật pháp và chư Hiền, Thánh Tăng 
trong mười phương.

Đệ tử: Đệ là em; tử là con. Đệ tử là con em, là học trò (đồ đệ). Đối trước 
Tam Bảo, trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Đạo Sư trong Tam giới, 
là người Cha lành của tất cả chúng sanh, người Phật tử tự xưng là đệ tử, 
là học trò, là con của đức Phật.

Kính lạy: Kính là sự tôn trọng ở trong lòng; lạy là cách để thể hiện sự 
tôn kính đó ra bên ngoài.

Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật: (Xem 
giải thích ở phần Đảnh lễ).

Vô lượng Phật pháp: Phật pháp là giáo pháp mà đức Phật đã dạy. Khi 
còn trụ thế, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tùy theo nhân duyên và căn cơ 
của con người mà giảng dạy những giáo pháp nầy để hóa độ cho chúng 
sanh trong cõi Ta bà. Những giáo pháp ấy bao hàm cả pháp thế gian và 
pháp xuất thế gian, với số lượng nhiều vô số, không thể tính đếm cho 
hết được, cho nên mới nói là vô lượng Phật pháp (đồng nghĩa với chữ 
Pháp môn vô lượng). Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, chư Tăng mới 
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đem những giáo pháp đó kết tập thành Tam tạng gọi là Pháp bảo.

Cùng Thánh, Hiền Tăng: (Xem giải thích ở phân đoạn 1 của phần 
Đảnh lễ).

Phân đoạn 2: Sám hối, phát nguyện.

“Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngưỡng trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hàng ngày an vui tu tập
Pháp Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí tuệ sáng suốt
Thần thông tự tại”

Đại ý phân đoạn 2: Đệ tử thành tâm sám hối những lỗi lầm, nghiệp 
chướng đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp từ vô thỉ cho đến bây giờ, 
nguyện xin từ nay chừa bỏ, thề tránh điều dữ nguyện làm việc lành. Cầu 
mong Phật xót thương từ bi gia hộ cho đệ tử gặp nhiều thắng duyên, để 
được an vui tu tập mau thoát khỏi luân hồi. 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp: Từ lúc ta được sinh ra cho đến khi chết là tính 
một đời, như người ta thường nói “chết là xong một đời”, hay “chấm dứt 
cuộc đời”, hay nói “đời người trăm năm”. Kiếp là rất nhiều đời cộng lại. 
Lâu đời lâu kiếp là ý nói từ trước đến nay mình đã chết đi sống lại, hết 
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sống rồi chết, chết rồi lại đầu thai trở lại, cứ tiếp tục sinh tử luân hồi mãi 
như vậy không biết bao nhiều lần trong lục đạo.

Có sách viết rằng: “Có phải đời người bắt đầu từ cái nôi và chấm dứt 
bằng một nấm mồ? Không, sự sinh ra và chết đi chỉ là bình minh và 
hoàng hôn của một chuỗi thời gian vô cùng vô tận. Có ai biết được ngày 
nào là đầu tiên và ngày nào là ngày cuối cùng”.

Nghiệp, tiếng Phạm là Karma, Palỵ là Kamma, âm chữ Hán là Yết ma: 
Chỉ cho năng lực hình thành từ những hoạt động của thân và tâm do tác 
ý sinh ra, có liên hệ, nối kết với nhau từ quá khứ đến hiện tại và kéo dài 
mãi cho đến vị lai.

Có 3 thứ nghiệp:

 - Thân nghiệp: Những hoạt động của thân, như sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm…

 - Khẩu nghiệp hay Ngữ nghiệp: Những hoạt động của miệng, 
như nói dối, ác khẩu…

 - Ý nghiệp: Những hoạt động của tâm ý, như tham, sân, si...

Ý nghiệp còn có tên gọi khác là Tư nghiệp. Còn Thân nghiệp và Khẩu 
nghiệp được gọi chung là Tư dĩ nghiệp. Như vậy, Tư nghiệp là phần tác 
ý. Còn Tư dĩ nghiệp là phần tác ý một khi đã phát khởi ra thành hành 
động (thân, khẩu).

Thuyết Nhất thiết hữu bộ của Tiểu thừa cho rằng Tư nghiệp thuộc về 
tâm pháp, còn Tư dĩ nghiệp thuộc về sắc pháp. Còn Kinh lượng bộ của 
Đại thừa thì chủ trương tất cả hoạt động của Nghiệp đều là sản phẩm 
của tâm, thuộc về hoạt động của tâm, hay nói cách khác, nghiệp được 
hình thành do bởi tác ý nơi tâm mà có.

3 loại nghiệp vừa kể, đều có 3 tánh chất:

 - Thiện nghiệp (Phúc nghiệp, Bạch nghiệp): Nghiệp do tâm ý 
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thiện sinh khởi.

 - Ác nghiệp (Bất thiện nghiệp, Phi phúc nghiệp, Hắc nghiệp): 
Nghiệp do tâm ý ác sinh khởi.

 - Vô ký nghiệp (Phi hắc phi bạch nghiệp): Nghiệp không phải 
thiện cũng không  phải ác, do tâm vô ký sinh khởi.

Trong 3 thứ nghiệp nêu trên thì Ý nghiệp (Tư nghiệp) là quan trọng nhất. 
Nghiệp được tạo tác qua một quá trình tư duy chín chắn rồi mới quyết 
định thực hiện, được gọi là Cố tư nghiệp (hay Cố tác nghiệp, tức là cố 
ý làm). Còn nghiệp do lầm lỡ hay vô ý mà làm, được gọi là Bất cố tư 
nghiệp (hay Bất cố tác nghiệp).

Nên biết, Vô ký nghiệp và Bất cố tư nghiệp đều không dẫn sanh quả báo.

Nghiệp còn được chia thành 2 thứ, là Biểu nghiệp và Vô biểu nghiệp.

 - Biểu nghiệp: Những nghiệp biểu hiện ra bề ngoài, mắt có thể 
nhận thấy được. Đây chỉ cho những hoạt động thuộc về thân 
và khẩu.

 - Vô biểu nghiệp hay Vô biểu sắc: Chỉ cho những hoạt động của 
tâm ý, không thể hiện ra bên ngoài, không nhận thấy được. Tuy 
không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng có năng lực rất lớn, chi 
phối toàn bộ hoạt động của biểu nghiệp (thân và khẩu).

Vô biểu nghiệp lại được phân làm 3 loại:

 - Luật nghi (hay Thiện vô biểu, Thọ sở dẫn sắc): Thiện nghiệp do 
nơi giới và định phát khởi, có tác dụng ngăn ngừa điều ác.

 - Bất luật nghi (hay Ác vô biểu): Ác nghiệp do tập quán phát khởi, 
có tác dụng chướng ngại việc thiện.

 - Phi luật nghi phi bất luật nghi: Nghiệp thiện và nghiệp ác tùy 
hoàn cảnh phát khởi theo tác dụng vô biểu.
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Có nhiều cách phân loại Nghiệp, nhưng nói tổng quát thì quả báo của 
một chúng sanh trong một đời hoàn toàn do nghiệp dẫn dắt, được gọi là 
Dẫn nghiệp (hay Khiên dẫn nghiệp, tổng nghiệp, tổng báo). Dẫn nghiệp 
có năng lực rất mạnh mẽ để thúc đẩy một chúng sinh thác sinh vào một 
cảnh giới nào đó (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời…). Nếu sinh 
vào cõi người thì sự khác nhau về trạng thái, hình ảnh, hoàn cảnh… của 
mỗi cá thể là do Mãn nghiệp (Viên mãn nghiệp, biệt nghiệp, biệt báo) 
tạo nên.

Nghiệp còn được chia ra 2 thứ:

 - Cộng báo: Chỉ cho nghiệp báo chung, chiêu cảm thế giới vật lý 
như sông, núi, đất đai, hoàn cảnh mà mình cùng nhiều chúng 
sanh khác cùng thọ báo. Cộng nghiệp chỉ cho Y báo. 

 - Biệt báo hay Bất cộng nghiệp: Chỉ cho nghiệp báo riêng của mỗi 
người, như đẹp xấu, sang hèn, khổ  vui… Biệt nghiệp chỉ cho 
Chánh báo.

Trong quá trình của đời sống con người, có 4 thứ nghiệp được tạo ra, 
hình thành nên Dẫn nghiệp, Mãn nghiệp, để từ đó thọ sanh trong đời 
kế tiếp:

 - Tập quán nghiệp: Tập quán là thói quen. Nghiệp gì mà bởi do 
thói quen hay do công việc hàng ngày chúng ta thường lập đi 
lập lại nhiều lần tạo nên, thì đó là tập quán nghiệp (như làm 
nghề săn thú, đánh cá, làm nghề đồ tể giết heo, giết gà, làm 
nghề tra tấn tù nhân… Do vì ngày nào cũng làm, cũng tạo 
nghiệp như vậy cho nên trở thành tập quán) khi chết liền cứ y 
theo tập quán đó mà thọ quả báo.

 - Tích lũy nghiệp: Tích lũy là dồn góp, chất chứa dần để mỗi ngày 
nhiều thêm. Tích lũy nghiệp là thứ nghiệp tuy nhỏ, nhưng do 
tích góp, chất chứa từ thời gian lâu dài trong quá khứ, đến kiếp 
nầy số lượng đó trở nên nhiều quá, mạnh quá, thúc đẩy tạo áp 
lực đòi hỏi phải trả (chẳng hạn như cướp của giết người nhiều 
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lần, trong nhiều kiếp đều tạo nghiệp như vậy, hoặc như ngày 
nào cũng nhậu nhẹt say sưa hay mua gian bán dối, hay lúc nào 
mở miệng cũng nói lời thô lỗ, chưỡi mắng độc ác, cứ ngày nào 
cũng vậy thì lâu ngày trở thành tích lũy nghiệp).

 - Cực trọng nghiệp: Cực trọng là quá quan trọng, quá lớn, quá 
nặng, quá độc ác, quá tàn khốc. Khi tạo nghiệp quá lớn, thì khi 
chết liền chiêu cảm quả báo y như vậy. 

Đọc truyện Tam Quốc Chí, thấy Châu Du dùng hỏa công đốt 83 
vạn quân của Tào Tháo trong trận Xích Bích trên sông Trường 
giang; Khổng Minh dùng lửa đốt mấy vạn quân Man ở Bàng Xà 
Cốc, trong một lúc giết chết cả chục vạn người, như vậy phải kể 
là quá tàn độc. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện thời 
nay: Trong thế chiến thứ hai, nhân danh chủng tộc siêu phàm, 
người Đức đã giết 6 triệu người Do Thái; người Mỹ thả hai quả 
bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki nước Nhật, một 
lúc lấy đi sinh mạng của mấy trăm ngàn người; nhân danh đấu 
tranh giai cấp, từ năm 1924 đến 1953, nhà cầm quyền nước 
Nga đã làm chết 12 triệu người; ở Trung Hoa, từ Cải cách ruộng 
đất (1950) qua kế hoạch “Đại nhảy vọt” (1958), rồi tiếp theo 
là Cách mạng văn hóa (1964) đã khiến cho 65 triệu người mất 
mạng; vì lý thuyết Đại Đông Á, người Nhật đã giết 370 ngàn 
người Trung Hoa chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tuần lễ trong cuộc 
thảm sát Nam Kinh năm 1937; rồi Khmer đỏ giết 2 triệu dân 
Miên… Rải rác trên thế giới, những cuộc chiến tranh do ý thức 
hệ, do phân biệt chủng tộc, do niềm tin tôn giáo cuồng tín... đã 
tạo nên những cuộc thảm sát, tuy nhỏ hơn nhưng không kém 
phần đẫm máu. Đó đều là những nghiệp cực trọng cả.

 - Cận tử nghiệp: Cận là gần; tử là chết. Cận tử nghiệp là nghiệp 
tạo ra trong lúc hấp hối, lúc sắp chết, lúc mạng gần chung, như 
lúc đang sắp chết mà trong lòng còn tiếc nuối, tham đắm tiền 
của, tài sản; hoặc trong lòng ngùn ngụt oán đối, hận thù, chưa 
trả được; hay như trường hợp của những người nổ bom khủng 
bố tự sát (suicide bomber), trong lòng họ chất chứa ngùn ngụt 
hận thù, thì ngay sau khi chết, do sức chiêu cảm của Cận tử 
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nghiệp quá mạnh, thường có khuynh hướng luân hồi vào ác 
đạo.

Cũng cần nói thêm, đó là bốn loại nghiệp thuộc về nghiệp ác. Nếu cũng 
là bốn loại nghiệp nói trên mà là nghiệp thiện, thì cũng được chiêu cảm 
quả báo an lành đúng y như vậy. Chẳng hạn như Cận tử nghiệp, khi đang 
hấp hối, sắp lâm chung mà chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà cầu vãng sanh, giữ được chánh niệm phân minh, tâm không tham 
luyến, trí không điên đảo, mê hoặc, thì chắc chắn không bị đọa lạc vào 
ác đạo, mà được vãng sanh về cõi Tịnh độ an lành.
Từ các nghiệp đã giải thích ở trên, nếu như có nhiều người tạo nhiều 
nghiệp thiện hay nghiệp ác giống nhau thì sẽ thọ quả an vui hay khổ 
cực giống nhau, đó gọi là Tổng nghiệp, cộng nghiệp (nghiệp chung của 
nhiều người), ví dụ được sanh ra làm người dân ở những xứ sở hòa bình, 
sung túc như các nước Bắc Âu chẳng hạn, hay phải sinh ra làm dân của 
các nước ở Trung Đông, nơi chiến tranh do hận thù chủng tộc kéo dài 
không lúc nào ngưng, hoặc làm dân của những nước Phi Châu nghèo 
nàn, lạc hậu, đó đều là những người phải chịu chung cộng nghiệp. Tóm 
lại, Tổng nghiệp hay Cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiều người cùng 
một lúc, tùy theo nặng nhẹ, thiện ác mà thọ quả báo hạnh phúc, sung 
túc hay bất hạnh, đói nghèo giống nhau. Ngược lại, có những người phải 
thọ nhận một nghiệp quả riêng gọi là Biệt nghiệp (nghiệp riêng của từng 
người), chẳng hạn như dân trong một nước sung túc, được săn sóc sức 
khoẻ chu đáo, ai cũng khỏe mạnh, sống lâu nhưng trong số đó có vài 
người bị bệnh nan y, không thể chữa trị phải bị chết khi tuổi còn rất trẻ, 
hay một người trong tuổi thanh niên với một tương lai đầy hứa hẹn lại 
gặp tai nạn trong khi chơi thể thao bị chấn thương cột sống phải bán 
thân bất toại suốt đời, đó đều là những biệt nghiệp của riêng từng người 
phải chịu.

Những nghiệp ác do chúng sinh tạo ra trong cõi Dục giới (kể cả Sơ thiền 
thiên), chiêu cảm quả khổ của thân, nên được gọi là Thân thụ nghiệp. 
Khác với thiện nghiệp do chúng sinh tạo tác ở cõi Sắc giới và Vô sắc giới, 
thường chiêu cảm quả báo vui, sinh ý thức hưởng thụ, gọi là Tâm thụ 
nghiệp.

Vì thời gian thọ nhận quả báo mau hay chậm, mà nghiệp được phân làm 
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5 cách hay năm thời thọ báo:

 - Thuận hiện pháp thụ nghiệp: Đời này tạo nghiệp, đời này thọ 
báo.

 - Thuận thứ sanh thụ nghiệp: Đời này tạo nghiệp, đời kế thọ báo.
 - Thuận hậu thứ thụ nghiệp: Đời này tạo nghiệp, 2 đời sau mới 

thọ báo.

Ba thời trên đây, vì có thời gian nhất định, nên được gọi là Định nghiệp. 
Còn hai thời được nói bên dưới, vì thời phận không nhất định, nên được 
gọi là Bất định nghiệp.

 - Thời phận bất định dị thục định nghiệp: Xác định được quả báo, 
nhưng không xác định được thời gian thọ báo.

 - Thời phận bất định dị thục bất định nghiệp: Thời gian lẫn quả 
báo đều không thể xác định.

Con đường đưa con người đến quả báo an vui, được gọi là Thập thiện 
nghiệp đạo (Thập thiện căn bản nghiệp đạo), tức 10 nghiệp thiện căn 
bản, đưa đến an vui. Còn con đường đưa con người đến quả báo đau 
khổ, được gọi là Thập ác nghiệp đạo (Thập bất thiện căn bản nghiệp 
đạo), tức 10 nghiệp ác.

Tóm lại, nghiệp là con đường dẫn đến (thuật  ngữ gọi là chiêu cảm) quả 
báo khổ, vui của loài hữu tình. Con đường đó gọi là Nghiệp đạo. Còn 
quả báo (thuật ngữ gọi là Dị thục) do nghiệp đạo đưa đến, được gọi là 
Nghiệp báo. Những nghiệp báo đó như bụi, làm dơ bẩn thân mạng và 
huệ mạng, khiến cho con người đọa lạc vào cảnh khổ não, cho nên được 
gọi là Nghiệp cấu, nghiệp trần (hay được gọi chung là Nghiệp cấu trần, 
như trong bài kệ: “Phù thử thủy giả bát công đức thủy tự thiên chơn, 
tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập Tỳ lô hoa tạng giới, cá 
trung vô xứ bất siêu luân…” Vì tác dụng của nghiệp và quả báo quá phức 
tạp, cho nên những người bất trí, phàm phu không tin vào nghiệp báo. 
Chỉ có bậc tu chứng Tam Minh, mới có khả năng thấy hết được tác dụng 
nghiệp báo của chúng sanh.
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Trong kinh Trung A Hàm, có ghi lại lời Phật dạy: "Con người là chủ nhân 
của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người 
được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa; nghiệp tạo ra và 
phân chia các loài hữu tình…”.

Nghiệp chướng: Chướng nghĩa là sự ngăn che, cản trở. Nghiệp chướng 
(cũng gọi là Nghiệp lụy) là sự ngăn trở, chướng ngại do nghiệp. Do bởi 
lâu đời lâu kiếp về trước hay ở ngay trong đời nầy, thời gian trước đây đã 
tạo nên các nghiệp ác (như phạm tội Ngũ nghịch, Thập ác…), cho nên do 
sức nghiệp (nghiệp lực) chiêu cảm, phải chịu quả báo tai nạn, tật bệnh, 
khốn khổ, thiếu thốn, lận đận, lao đao, làm cho thân tâm bất an, ngăn 
che chánh đạo, khiến cho không thể tu tập được.

Có 3 thứ nghiệp chướng, tức 3 thứ ngăn che, 3 chướng ngại lớn, cản trở 
cho sự tu tập, giải thoát (gọi là Tam chướng):

 - Nghiệp chướng: Những chướng ngại do bởi trước đây đã phạm 
tội Ngũ nghịch, Thập ác nghiệp đạo mà ra (như đã nói trên 
đây).

 - Báo chướng, cũng gọi là Quả báo chướng, Dị thục chướng: 
Những quả báo trong 3 cõi, chín địa, do dẫn nghiệp, mãn nghiệp 
chiêu cảm tạo nên.

 - Phiền não chướng: Chướng ngại do bởi tham, sân, si (các món 
căn bản phiền não) phối hợp với các Tuỳ phiền não tạo nên.

Nghiệp chướng nặng nề: Những nghiệp ác đã chất chồng, tích góp 
lại từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ nay thành nhiều quá, trở nên 
to lớn, nặng nề, làm chướng ngại, ngăn trở cho sự tu học, xuất thế, giải 
thoát. Những nghiệp chướng nầy nặng nề là do bởi:

Tham: Sự ham muốn, thèm khát, ưa thích ngũ dục như ăn ngon, giàu 
có, danh vọng, sắc dục và ngủ nghỉ (tài, sắc, danh, thực, thụy) không 
bao giờ biết chán và đủ. Ý của chữ nầy nói tắt và cho đủ nghĩa gọi là 
tham dục (hay tham ái). Còn nói không biết chán và đủ, nghĩa là được 
rồi thì muốn thêm, có được thứ nầy rồi lại muốn thêm nhiều thứ khác 
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(duy đắc đa cầu), “đứng núi nầy trông núi nọ”.

Có một bài vè nói về tâm tham, không bao giờ biết chán và đủ của con 
người:

Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì
Lo ăn lo mặc chuyện áo y
Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ

Phòng trung còn thiếu vợ đương thì.

Vợ đẹp, hầu non đều đủ cả
Ra vào xe ngựa lấy mà đi

Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn
Lại lo ruộng ít, khó thu chi.

Mua được ruộng rồi, trăm vạn mẫu
Sợ không quan chức bị người khi
Tam phẩm đạt rồi, còn chê nhỏ
Ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì.

Nhất phẩm vừa thành quan tể tướng
Lại muốn làm vua, chắc có khi

Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử
Mơ ước thành tiên sống trường kỳ.

Tham vọng đạt rồi không dừng nghỉ
Vô thường chợt đến, ôm hận đi.

Giận: Cũng gọi là Sân, thường viết chung thành sân-hận, sân-nhuế, sân 
khuể, chỉ cho sự nóng nảy, giận dữ, oán đối, tức giận, thù ghét trong 
lòng. Sự giận dữ làm tổn hại cho lòng từ bi, khiến tạo nên ác nghiệp.

Kiêu căng: Hợm hĩnh, khoe khoang, cao ngạo, khinh mạn, vì tự cho 
rằng mình hơn hẳn những người xung quanh cho nên không chịu phục 
tùng. Những người có tính kiêu căng thường ỷ vào tài sức, của cải, 
quyền thế hay vào sự thành công trong sự nghiệp hoặc sự hiểu biết của 
mình rồi sinh lòng cao ngạo, khinh mạn, hợm hĩnh, tự cao tự đại, khinh 
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thường người khác, “hạ mục vô nhân”.

Si mê lầm lạc: Ngu si và mê muội, là tên gọi khác của vô minh, chỉ cho 
tâm tánh tối tăm, hôn ám, điên đảo, tà kiến. Vì vọng niệm, vô minh che 
lấp chân tâm, lu mờ chân tánh, khiến cho không phân biệt được đâu là lẽ 
chánh tà, chân ngụy, thiện ác, phải trái, cho nên mới phải lầm lạc, vướng 
mắc. Tất cả phiền não, ác kiến, nghi ngờ, đều do bởi si mê mà sinh ra. 
Ngược lại với “si mê lầm lạc” là “minh tâm kiến tánh”.

Lòng tham sinh khởi từ đối tượng mà mình yêu thích, tạo ra sự thèm 
khát, ham muốn. Trái lại, sự sân giận, thù ghét khởi lên do bởi đối tượng 
mà mình muốn chối bỏ, chán ghét hay không vừa ý. Tham dục, sân hận 
cộng với si mê gọi là Tam độc hay Tam trọng chướng tức ba thứ độc hại 
nhất, ba chướng ngại lớn nhất phá hủy các thiện căn, thiện pháp, ngăn 
cản trí tuệ giác ngộ và sự giải thoát của chúng sanh. Tham sân si thuộc 
về ý nghiệp. Chính từ sự chướng ngại do ba thứ độc thuộc về tâm ý, đưa 
đến sự phạm giới của thân (như sát sanh, trộm cắp, tà dâm) và khẩu 
(như nói dối, nói lời hoa nguyệt, ba hoa thêu dệt, nói lời đâm thọc hay 
chửi mắng độc ác).

Tam độc tham, sân, si, cộng với kiêu mạn, nghi ngờ, ác kiến, trở thành 
sáu món căn bản phiền não (The fundamental passions, illusions) hay 
còn gọi là Bản hoặc (Hoặc nghĩa là tâm mê vọng, điên đảo sự, lý). Gọi 
là căn bản phiền não bởi vì sáu món nầy là gốc rễ đưa đến sự khổ đau, 
sinh tử, tội báo, nghiệp chướng, luân hồi của chúng sanh trong tam giới.

Trong sáu món căn bản phiền não, năm món đầu: tham, sân, si, mạn, 
nghi, được gọi là Ngũ độn sử (Five dull one are: desire, hate, stupidity, 
pride, doubt). Độn sử chỉ cho những tùy miên hoạt động chậm, chỉ khi 
vào Tu đạo mới lần lượt đoạn trừ, cho đến khi chứng quả A-la-hán mới 
được dứt sạch. Còn ác kiến gồm năm món: thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, là Ngũ lợi sử (Five sharp ones are: 
personality belief, taking side views, wrong views, to hold heterodox 
doctrines and be obsessed with the sense of self, clinging to mere rules 
and rituals). Lợi sử chỉ cho những tùy miên hoạt động linh lợi, tác động 
nhanh đến hoạt động của các phiền não khác. Khi vào Kiến đạo thấy 
thánh đế, các phiền não nầy mới được đoạn trừ toàn bộ.
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Cộng chung cả 5 độn sử và 5 lợi sử nầy lại được gọi là Thập triền, 
Anasaya (S), chỉ cho các phiền não hoạt động bên ngoài, (Triền nghĩa là 
ràng buộc, vây bọc, quấn quanh) hay Thập sử, Paryavasthàna (S), Ten 
fetters, chỉ cho các tùy miên hoạt động tiềm phục (Sử là tên gọi khác 
của phiền não). Thập triền, thập sử còn có tên gọi khác là Thập hoặc, 
Thập phiền não hay Thập tùy miên, tức mười thứ có năng lực theo đuổi, 
quấn quanh, trói buộc, đưa đẩy chúng sanh vào chỗ lầm đường lạc lối, 
lún sâu vào đường tà, gây nên biết bao oan khiên, nghiệp chướng, trói 
buộc khiến cho chúng sanh phải sinh tử luân hồi trong tam giới, không 
thể tu tập chứng đạo giải thoát được.

Phiền não, Klesa (S), distress, trouble, affliction, worry, trần cấu, lậu 
hoặc: Phiền não nói chung là những thứ làm nóng bức (phiền), não hại 
(não) tâm thần khiến cho tâm trí con người bị mê hoặc, lầm lạc, xao 
xuyến, bất an, để từ đó đưa đẩy thân khẩu ý đến chỗ gây nên tội ác, 
tạo thành nghiệp chướng, để mỗi ngày mỗi lún sâu vào đường tà. Phiền 
não gồm những món: Tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, thân kiến, biên 
kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến nói trên.

Ngày nay nhờ Phật, biết sự lỗi lầm: Hôm nay đệ tử nhờ có phước 
duyên, nương nhờ theo giáo pháp của Phật đã dạy để tu hành, nên mới 
biết được những lỗi lầm, nghiệp chướng mà mình đã tạo ra từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá khứ.
Thành tâm sám hối: Đệ tử lấy làm ăn năn hối hận với những vụng 
dại, lỗi lầm, vọng nghiệp đã tạo, nguyện thành tâm sám hối, từ nay xin 
chừa bỏ.

Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành: Đệ tử xin thệ nguyện 
tránh các điều dữ, xa lìa ác pháp, không bao giờ tái phạm và nguyện 
làm các việc lành, tu theo thánh đạo không bao giờ thối sụt. Thực hành 
đúng theo như vậy tức gọi là “Cải ác tùng thiện” (bỏ ác theo thiện), “Cải 
tà quy chánh” (bỏ con đường tà, quay về với chánh đạo, tức con đường 
chân chánh).

Ngưỡng trông ơn Phật, từ bi gia hộ: Ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên 
cầu xin chư Phật xót thương từ bi gia hộ.
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Lưu ý, chữ Ngưỡng (chứ không phải Ngửa). Ngưỡng là ngẩng đầu, ngửa 
mặt trông lên, để tỏ lòng kính mộ.

(Cho đệ tử được) Thân không tật bệnh, tâm không phiền não: Tật 
bệnh là mắc bệnh. Khi đau ốm, cơ thể cảm thấy bứt rứt, bất an, khó 
chịu, không được khỏe thì gọi là tật, nặng hơn nữa thì gọi là bệnh. Còn 
phiền não là sự bất an, nóng bức, não hại trong tâm. Nói cách khác, tật 
bệnh là bệnh của thân, phiền não là bệnh của tâm.

(Giúp cho đệ tử) Hàng ngày an vui tu tập: Khi đọc kinh luận ta thường 
gặp các chữ tu học, tu hành, tu tập. Các chữ nầy đều có ý nghĩa giống 
nhau. Tu là muốn sửa lại cho tốt đẹp, cho hoàn chỉnh, như xấu trở thành 
tốt, ác trở nên thiện, tà trở thành chánh, ngụy trở thành chân, sai sửa 
lại cho đúng, trước thường hay nói dối và nói năng thô lỗ, cộc cằn nay 
biết điều phục, tập nói năng có chánh ngữ, trước lười biếng, giải đãi, 
nay cố gắng để trở nên siêng năng tinh tấn, trước ích kỷ, hẹp hòi, bỏn 
xẻn, tham lam nay tập sống bao dung, vị tha, phóng khoáng, bố thí… 
như vậy gọi là tu. Tập là thực hành và lập đi lập lại sự thực hành đó cho 
thuộc, cho trở thành thuần thục. Cứ an ổn, ham thích, tinh tiến, siêng 
năng thực tập các thiện pháp mãi như vậy trong từng ngày, thì gọi là 
hàng ngày an vui tu tập.

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có câu thật hay: “An bần thủ đạo, duy tuệ 
thị nghiệp”, An bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp, tức là lúc nào cũng an 
tâm, vui trong hiện tại với những thứ mà mình đang có (hiện tại lạc trú), 
ham thích, siêng năng, tinh cần thực hành các thiện pháp, chỉ lấy trí tuệ 
và giác ngộ làm sự nghiệp của mình (hiện Pháp lạc trú). Còn Nho giáo 
cũng nói: “An bần lạc đạo” (Sống an vui trong sự thiếu thốn, nghèo khó, 
lấy sự thực tập đạo nghĩa làm vui).

Pháp Phật nhiệm mầu: Trong đoạn giải thích ở phần đầu của Nghi 
thức lễ Phật đã có giải nghĩa chữ Pháp. Pháp Phật hay Phật pháp chỉ cho 
tất cả những giáo pháp mà đức Thế Tôn đã giáo hóa chúng sanh trong 
suốt 80 năm trụ thế nơi cõi Ta-bà. Pháp Phật chứa đựng vô số, vô lượng 
pháp môn để tu tập, pháp môn nào cũng có khả năng đưa người thực 
hành đạt đến trạng thái an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, giải thoát khỏi 
ràng buộc của phiền não sinh tử, chứng quả vui Niết-bàn, nên mới nói 
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“Pháp Phật nhiệm mầu” là vậy.

Chữ Pháp, đọc theo âm tiếng Phạm là Đạt-ma (Dharma) hay âm tiếng 
Palỵ là Đàm-ma, Đàm-mô (Dhamma), chỉ cho mọi sự, mọi vật, mọi hiện 
tượng chân thật hay hư vọng, hữu hình hay vô hình, hữu vi hay vô vi… 
hết thảy đều là pháp. Trong Duy thức học có định nghĩa chữ Pháp: Pháp 
là những gì tự nó có tự tánh riêng, khiến cho người ta khi trông đến, 
nghe nói hay nghĩ tới liền biết đó là gì (Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật 
giải).

Mỗi khi có một vị Phật thị hiện để hóa độ chúng sanh, sự hoằng truyền 
giáo pháp đều trải qua 3 thời kỳ (gọi là Tam thời niên hạn): Thời chánh 
pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. Lấy thời điểm đức Thế Tôn thị 
hiện thành đạo, bắt đầu giáo hóa trong cõi Ta-bà:

Thời kỳ đầu: Lúc đức Phật còn đương tại thế hay vừa mới nhập Niết-
bàn chưa được bao lâu. Trong thời kỳ nầy, những người tu hành được 
nhìn thấy kim thân đức Phật, được nghe giáo pháp trực tiếp từ chính 
nơi kim khẩu của đức Thế Tôn và các vị Thánh Tăng tuyên thuyết, được 
Phật và các bậc Thánh Tăng trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn. Giáo pháp 
trong thời kỳ nầy là “Giáo lý tinh truyền”, chưa bị xen tạp bởi tà thuyết, 
ngoại đạo. Đây là thời giáo pháp hưng thạnh, có “Giáo” do đức Phật hay 
những bậc Thánh Tăng trực tiếp truyền bá; có “Hành” bởi sự tu tập tinh 
cần, giữ giới thanh tịnh của người xuất gia cũng như người tại gia và 
có “Chứng”, hầu hết những người tu hành trong thời kỳ nầy đều chứng 
quả, bất luận là tại gia hay xuất gia. Thời kỳ nầy được xem là thời Chánh 
pháp, Saddharma (S).

Thời kỳ kế tiếp: Trong thời kỳ nầy, giáo pháp bắt đầu bị xen tạp bởi giáo 
lý của ngoại đạo. Trong giáo đoàn của Phật bắt đầu phân chia thành 
nhiều bộ phái. Pháp nghi, sinh hoạt và phương pháp thực hành, ngay cả 
giới luật của Tăng đoàn cũng bắt đầu được thay đổi, sai lệch đi so với 
thời kỳ Chánh pháp. Chính vì thế trong thời kỳ nầy vẫn có “Giáo” vì kinh 
sách vẫn được lưu truyền rộng rãi; có người thuyết pháp, dạy đạo; có 
“Hành” vì còn có rất đông người tu tập, thực hành, nhưng số người tu 
chứng thánh đạo đã dần dần ít đi so với thời kỳ đầu. Thời kỳ nầy nhân 
tâm và sự tu tập bắt đầu đi xuống, không còn được hưng thạnh như thời 
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Chánh pháp nên được xem là thời Tượng pháp, Saddharma-pratirùpaka 
(S). Chữ “tượng” nghĩa là tương tợ, tựa như, na ná như, chứ không còn 
giống y như thời Chánh pháp.

Thời kỳ sau cùng, là thời kỳ Mạt pháp, Saddharma-vipralopa (S): Vì đức 
Phật nhập Niết-bàn đã quá lâu, cho nên giáo pháp và tâm tánh con người 
ngày càng trở nên hư đốn, suy vi. Trong thời kỳ nầy, giáo lý của ngoại 
đạo, tà giáo được phổ biến khắp nơi trong khi sự tu tập theo Thánh đạo 
lại có quá nhiều chướng ngại, kẻ có tâm địa độc ác, người ưa thích hý 
luận và duyên theo ngũ dục thì nhiều, trong khi đó rất hiếm có người 
“An bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp”, nghiêm trì giới luật, tu hành chân 
chính. Để chỉ cho tình trạng của thời kỳ nầy, trong Nhân Vương Kinh Sớ 
có viết rằng: “Có giáo lý, nhưng không hành trì, không quả chứng, gọi là 
Mạt pháp”. Chữ “Mạt” nghĩa là giai đoạn cuối, suy tàn, lụn bại.

Về phương diện dụng công tu chứng trong ba thời kỳ giáo pháp trụ thế, 
thì trong thời kỳ đầu, người tu hành do nghiêm trì giới luật cho nên rất 
dễ chứng đạo, do đó thời kỳ Chánh pháp còn được gọi là thời Giới thành 
tựu. Đến thời kỳ thứ hai, người tu hành phần nhiều do nhờ tu pháp môn 
Thiền định mà chứng đạo, cho nên thời Tượng pháp còn được gọi là thời 
Thiền thành tựu. Sang đến thời kỳ thứ ba, vì có quá nhiều chướng ngại 
cho nên người tu tự lực rất khó thành tựu, mà phải nhờ đến tha lực, tức 
sức gia hộ của chư Phật, chư Đại Bồ-tát qua pháp môn Niệm Phật mới 
có thể chứng đạo được, cho nên thời Mạt pháp còn được gọi là thời Tịnh 
thành tựu.
 
Về thời gian của “Tam thời niên hạn”, trong kinh luận ghi chép có chỗ 
không đồng nhất. Tuy nhiên phần lớn các thuyết đều cho rằng, thời 
Chánh pháp kéo dài 500 năm (tính từ lúc đức Thế Tôn nhập Niết-bàn). 
Tiếp theo đó, thời Tượng pháp kéo dài 1,000 năm và sau cùng là thời 
Mạt pháp, kéo dài một vạn năm (tức 10,000 năm).

Trên đây là nói theo sự lưu truyền được ghi chép lại trong kinh sách, 
nhưng theo tinh thần Đại thừa thì không có thời nào là Chánh pháp, 
Tượng pháp hay Mạt pháp. Nếu có chia ra thời Chánh pháp, Tượng pháp 
hay Mạt pháp là do bởi sự tu tập, hành trì của mỗi người. Chúng ta hãy 
quán tưởng lại ý nghĩa của đoạn đầu trong bài kinh Sám Hối: “Đệ tử kính 
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lạy, đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng 
Phật pháp, cùng Thánh, Hiền Tăng…” để thấy rằng chư Phật vẫn còn đó, 
không sanh không diệt; những giáo pháp vi diệu mà đức Thế Tôn đã dạy 
vẫn còn được lưu bố, truyền bá rộng rãi trong nhân gian, độ thoát cho 
vô số chúng sanh; chư Đại Bồ-Tát, chư Hiền, Thánh Tăng vẫn có mặt 
trong mọi lúc, ở mọi nơi để cứu giúp, độ thoát, an ủi cho biết bao nhiêu 
người đang bị khổ đau, ách nạn bức bách; các bậc chân tu vẫn nghiêm 
trì giới luật, giữ gìn phạm hạnh, tinh cần tu tập, thực hành đúng theo 
chánh pháp; Tam Bảo vẫn thường trú trong mười phương thế giới, gia 
hộ cho tất cả chúng sanh. Nếu mình tu tập tinh tấn, chuyên cần giữ giới 
thanh tịnh, một lòng quy hướng Tam Bảo khiến cho “Phật nhựt tăng huy, 
pháp luân thường chuyển” thì thời nào cũng là thời Chánh pháp. Ngược 
lại, nếu sự tu tập giải đãi, biếng nhác, giới luật không được tôn trọng 
và nghiêm cẩn thực hành, thiền môn không thanh tịnh, đoàn thể tu học 
thiếu thanh tịnh và hòa hợp, tạo điều kiện cho ác pháp tăng trưởng, có 
chỗ cho chúng ma lộng hành, thì đó chính là thời Mạt pháp vậy.

Để mau ra khỏi luân hồi: Luân là bánh xe hay hình vòng tròn; hồi là 
trở về hay quây lại, như chữ “hồi hương” là đi xa rồi, nay quây trở về cố 
hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mà mình đã được sinh ra; 
“hồi đầu” là quay đầu lại, như câu mà chư Cổ Đức thường dùng để cảnh 
tỉnh hàng hậu bối: “Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn” (Biển khổ mênh 
mông, quây đầu thấy bờ). Luân hồi là xoay tròn trở lại như bánh xe, ý chỉ 
cho chúng sanh bị chết đi sống lại nhiều lần, hết sống rồi chết, chết rồi 
lại đầu thai, lúc thì sinh ra làm thiên thần, lại có khi đầu thai thành ngạ 
quỷ, lúc khác thì làm một vị vua được hưởng nhiều phước báu, đời kế lại 
đầu thai làm trâu bò mang lông đội sừng, kéo cày trả nợ… cứ như vậy 
vay trả, trả vay để rồi tùy theo nghiệp lực mà đầu thai lúc lên lúc xuống, 
quanh đi quẩn lại trong sáu nẻo nên gọi là luân hồi. Để mau ra khỏi luân 
hồi là tu để mau đắc quả Vô sanh (tức A-la-hán), không còn phải chịu 
sinh tử luân hồi trong Tam giới nữa.

Minh tâm kiến tánh: Minh là sáng. Minh tâm là trở về với nguồn tâm 
chân thật (tức chân tâm, bản tâm). Tâm trở nên thanh tịnh, sáng tỏ, 
không còn bị ngăn che bởi kiến chấp, mê mờ bởi vọng tưởng, không còn 
hư dối điên đảo nữa nên gọi là minh tâm; Kiến là thấy. Kiến tánh là đã 
thấy được chân tâm, Phật tánh của mình. Con người vì bị vọng tưởng, 
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điên đảo che lấp chân tánh nên trở thành ngu si (tên gọi khác của vô 
minh), nay tu hành thành tựu rồi, tâm liền sáng tỏ (minh tâm), chân tâm 
hay Phật tánh hiển lộ, nên gọi là kiến tánh.

Trí tuệ sáng suốt: Trí tuệ không còn bị phiền não, vọng tưởng, mê 
lầm ngăn che chân tâm, Phật tánh. Trí tuệ sáng suốt là lúc trí tuệ phá 
tan màn vô minh. Sau khi tọa thiền 49 ngày dưới cội Tất-bát-la bên bờ 
sông Ni-liên-thuyền, vào ngày mồng tám tháng mười hai, lúc sao mai 
vừa mọc, tâm Thái tử Tất Đạt Đa tỏ ngộ một cách rỗng suốt, đạt Lậu 
tận thông, chứng Nhứt thiết chủng trí, thành Phật. Chính lúc đó là  lúc 
trí tuệ sáng suốt.

Đức Phật có thuyết trong kinh Phạm Võng: “Nhất thiết chúng sanh giai 
hữu Phật tánh, ngã thị dĩ thành Phật, nhữ thị đương thành Phật, thường 
tác như thị tín, giới pháp dĩ cụ túc” (Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, 
ta là Phật đã thành, các ông là Phật đương thành, thường tin chắc như 
vậy là đã đầy đủ giới pháp). Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nghĩa 
là từ Phật cho đến hàng chư thiên, loài người, súc sanh, ngạ quỷ… đều 
có sẵn tánh Phật, chỉ vì “si mê lầm lạc” mà phải chịu sinh tử luân hồi, nổi 
trôi trong Tam giới Lục đạo. Nay chỉ cần thành tâm sám hối, thề tránh 
điều dữ, nguyện làm việc lành, hàng ngày an vui tu tập, minh tâm kiến 
tánh, trí tuệ sáng suốt, là thành Phật.

Trong Thiền Tông Trung Hoa, Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng đã tuyên bố, và 
tuyên bố nầy trở thành yếu chỉ cho người tu Thiền:

“Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền 

Trực chỉ nhân tâm 
Kiến tánh thành Phật”.

Thần thông tự tại: Thần là năng lực to lớn, linh diệu lạ lùng, trí óc và 
sức phàm phu không thể lường được; thông là thấu đáo, thông suốt, 
không bị ngăn che, chướng ngại. Tự tại là thông đạt khắp cõi, ứng biến 
tùy tâm, khắp pháp giới đều dung thông vô ngại, không còn bị phụ 
thuộc, ràng buộc, ảnh hưởng hay giới hạn bởi bất cứ điều kiện nào. Thần 
thông tự tại là năng lực to lớn, biến hóa thông suốt, không còn bị chướng 
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ngại, không còn chịu ảnh hưởng hay giới hạn bởi những điều kiện tâm lý 
hay vật lý, do công năng tu tập mà thành tựu được.

Có cả thảy sáu thứ thần thông (Lục thông):

 - Thiên nhãn thông: Sự thấy xuyên suốt các cảnh giới trong mười 
phương không còn bị chướng ngại.

 - Thiên nhĩ thông: Nghe được âm thanh của mọi loài khắp nơi 
trong tam giới.

 - Túc mạng thông: Biết đầy đủ ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai 
của mình và của chúng sanh khác.

 - Thần túc thông: Tuỳ tâm ý, có thể biến hóa ứng hiện khắp mười 
phương mà không bị chướng ngại.

 - Tha tâm thông: Đọc được tâm ý của tất cả chúng sanh.

Năm thứ thần thông trên đây được gọi là Hữu lậu thông, tức những thứ 
thần thông mà hạng tiên, nhân có thể tu tập thành tựu được. Gọi là hữu 
lậu bởi các năng lực nầy chưa thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực 
trong tam giới.

 - Duy chỉ có thứ thần thông thứ sáu tên là Lậu tận thông, là pháp 
thần thông không còn bị ràng buộc trong Tam giới. Thứ thần 
thông nầy duy các bậc đã chứng quả A-la-hán, các vị Đại Bồ-tát 
và chư Phật là những bậc Thánh giả trong Tam thừa mới thành 
tựu được. Chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ-tát, A-la-hán mới có đầy 
đủ Tam thân (pháp thân, báo thân, hóa thân) Tứ trí (Thành sở 
tác trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng tánh trí, Đại viên cảnh trí) 
Ngũ nhãn (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật 
nhãn) và Lục thông nêu trên. Người tu tập pháp Phật mà đã 
được “ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, 
thành tựu sáu phép thần thông một cách tự tại” thì nên biết 
rằng người đó đã thành Phật rồi.

Phân đoạn 3: Hồi hướng công đức.

“Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
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Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo”

Đại ý phân đoạn 3: Đệ tử tu thành Phật rồi, để cứu độ cho các bậc lớn 
tuổi có đạo đức, cha mẹ anh em, cùng những người bạn gần gũi thân 
thiết và bà con họ hàng trong gia đình, cũng như độ cho tất cả chúng 
sanh đều được thành Phật, đều chứng thành Phật đạo.

Đặng: Để. Ngày xưa, thuờng dùng chữ “đặng”, ngày nay ta dùng chữ 
“để”.

Cứu độ: Cứu là giúp đỡ; độ là sang qua, vượt qua. Từ bờ bên nầy đưa 
sang bờ bên kia, gọi là độ (như chữ “Độ hà” là qua sông). Ý của chữ cứu 
độ trong câu nầy là giúp đỡ, độ thoát, đưa người từ bến mê vượt qua 
biển khổ sinh tử, để tới được bờ bên kia là bờ giác, an vui, Niết-bàn). 
Chữ bờ giác dịch sang Hán Việt là Giác ngạn.

Trên một con sông, đứng quay lưng với thượng nguồn, mặt xoay về phía 
hạ lưu, thì bờ sông phía bên tay phải là hữu ngạn, bờ bên tay trái là tả 
ngạn.

Bậc tôn trưởng: Là những bậc trưởng lão kỳ cựu, những vị lớn tuổi có 
đạo đức, đáng tôn trọng. Phật tử thường tôn xưng các vị Hòa Thượng, 
Thượng Tọa là bậc tôn túc. Tôn túc nói chung là bậc có đầy đủ giới đức, 
đạo hạnh, rất đáng để hàng hậu học, đồ chúng tôn kính, thân cận, học 
hỏi, cúng dường.

Cha mẹ anh em: Cha mẹ là người sinh ra ta; anh (chị) em là những 
người cùng cha cùng mẹ với ta, được gọi chung là anh chị em ruột thịt. 
Trong tiếng Hán-Việt, cha gọi là Thân phụ; mẹ là Thân mẫu, Sinh mẫu 
hay Từ mẫu; gọi chung cha mẹ là Song thân, Song đường hay Cao 
đường; anh ruột là Bào huynh; em trai ruột là Bào đệ hay Xá đệ; chị ruột 
là Bào tỷ, em gái ruột là Bào muội hay Xá muội.

Thân bằng: Thân là thương mến, gần gũi, như gọi cha mẹ là “Song 
thân”, gọi cha mẹ của mình cộng với cha mẹ của vợ hay chồng mình là 
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“Tứ thân phụ mẫu”, cha con, anh (chị) em, vợ chồng được gọi là “lục 
thân”; bằng là bạn bè. Thân bằng là những người bạn mà mình thương 
mến, gần gũi. Phản nghĩa với chữ “thân” là chữ “sơ”, như bạn sơ giao là 
bạn mới quen. 

Người xưa có câu khuyên ta nên biết giữ chừng mực khi giao tiếp, trong 
quan hệ xã hội: “Thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu” 
(Thân nhưng đừng nên quá gần gũi, thân mật; nhạt mà không nên quá 
lạnh lùng, xa cách; tuy phải tranh giành hơn thua nhưng không nên 
đánh nhau). 

Quyến thuộc: Quyến là yêu thương, lưu luyến. Quyến thuộc là những 
người yêu thương, gần gũi trong gia đình, họ hàng của mình (chữ nầy 
đồng nghĩa với chữ thân quyến, gia quyến). Khi đi dự đám tang, ta 
thường nghe gọi thân nhân trong gia đình người quá cố là Tang quyến.

Cùng tất cả chúng sanh: (tiếp theo đó là) Cứu độ cho tất cả chúng 
sanh, là các loài hàm linh trong Lục đạo Tam giới.

Trọn thành: Thành tựu một cách trọn vẹn, thành tựu hoàn toàn chứ 
không còn bất kỳ khiếm khuyết nào nữa. Có một chữ khác đồng nghĩa 
mà chúng ta thường gặp là chữ Viên mãn: Viên là tròn; mãn là đầy đủ. 
Viên mãn chỉ cho sự thành tựu một cách tròn vẹn, đầy đủ, thành tựu 
hoàn toàn.

Đều trọn thành Phật đạo: Thành Phật đạo tức thành Phật, chứng quả 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đi trọn con đường tu tập để chứng 
quả vị Phật. Đều trọn thành Phật đạo, tức để chung cùng một lúc đồng 
chứng quả Vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Câu nầy được dịch từ câu 
chữ Hán “Pháp-giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la tam-
miệu tam-bồ-đề”.

Tóm lại đại ý của đoạn 3 Hồi hướng trên đây: Sau khi tu thành Phật rồi, 
đệ tử nguyện sẽ trở lại cứu độ cho các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, 
bạn hữu, quyến thuộc trong gia đình họ hàng của đệ tử, cũng như cứu 
độ cho tất cả chúng sanh đều chung cùng một lúc được thành Phật.
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Hồi hướng công đức theo ý nghĩa kinh văn của đoạn 3 trong bài kinh 
Sám Hối trên đây là chúng ta đang học theo hạnh của Phật. Đọc lại 
lịch sử đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy sau khi chứng thành đạo quả, 
trước tiên Phật trở lại Khổ hạnh lâm để độ cho năm anh em ông Kiều-
trần-như là những người bạn đồng tu trong sáu năm khổ hạnh với Ngài. 
Những người bạn đó chính là “thân bằng” của đức Phật. Trong năm 
người bạn gần gũi nầy lại có Ma-nam-câu-lợi (Mahanaman) và Bạc-đề-
lợi-ca (Bhadrika) là anh em chú bác, tức quyến thuộc của Ngài. Sau 
đó đức Phật đã trở về quê nhà là thành Ca-Tỳ-La-Vệ, lần lượt độ cho 
Vua cha là Tịnh Phạn Vương (Suddhodana), Di mẫu là Ma-ha-ba-xà-
ba-đề (Mahaprajapati), vợ là Da-du-đà-la (Yasodhara), con là La-hầu-
la (Rahula) và họ hàng trong gia tộc của mình, như Nan-đà (Nanda), 
Đề-bà-đạt-đa (Devadatta), A-nan-đà (Ananda), Đề-bà, A-nậu-lâu-đà 
(Anuruddha)... Không những thế, đức Phật còn lên cung trời Đạo Lợi để 
thuyết pháp, độ cho Sinh mẫu của mình là Ma-gia phu nhân (Maya) nữa. 
Nói chung, tất cả đều là các bậc tôn trưởng, cha mẹ, anh em, thân bằng, 
quyến thuộc của đức Phật cả.
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Sám Hối (Repentance, confession): Sám là chữ phát âm từ chữ Sám 
ma (Ksama) theo tiếng Phạn, nghĩa là nhẫn nại, bao dung, tha thứ. Hối 
là từ Hán Việt, nghĩa là biết lỗi hay ăn năn, hối hận khi nhận ra những 
việc làm sai trái của mình và tìm cách sửa lại cho đúng. Nói tóm lại, ăn 
năn với những lỗi lầm, sai trái mà mình đã phạm, hối hận với những tội 
ác mà mình đã tạo ra từ trước, nguyện từ nay xin chừa bỏ hay sửa đổi 
lại, nguyện lánh dữ làm lành, cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, thì gọi 
là Sám Hối (Sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá).

Như vậy khi nói sám hối là phải có đủ hai yếu tố: Thứ nhất là phải biết 
tàm quí với những lỗi lầm, tội ác mà mình đã làm; thứ hai là từ nay dứt 
khoát xin chừa bỏ hay sửa đổi lại, làm mới lại mình, không bao giờ còn 
tái phạm nữa. (Tàm: Cảm thấy xấu hổ trong lòng, tự thẹn với mình; Quý: 
Lấy làm hổ thẹn với những người xung quanh).

Chúng ta thường đọc tụng hay được nghe rất nhiều kinh văn có chữ sám 
như Từ Bi Thủy Sám Pháp (Kinh Thủy Sám), Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp 
(Lương Hoàng Sám), Hoa Nghiêm Sám, Chuẩn Đề Sám, Dược Sư Sám, 
Hồng Danh Bửu Sám…, hết thảy các bộ kinh nầy đều mang nội dung 
sám hối theo hai nghĩa nêu trên.
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Với các tôn giáo đang có mặt trong xã hội hiện nay, hầu như tôn giáo nào 
trong phần giáo lý, tín điều của họ cũng có dạy tín đồ khi phạm tội phải 
cầu xin nơi sự cứu rỗi hay tha thứ bởi một đấng thần linh có quyền lực, 
hay từ vị Giáo chủ được xem là toàn năng của tôn giáo họ. Đấng toàn 
năng nầy có thẩm quyền phán xét công trạng hay tội ác của từng con 
người, để tùy theo đó mà ban phước hay giáng họa trừng phạt. Vị nầy 
có một quyền lực vô biên và không bị ràng buộc, không bị chế tài hay 
kiểm soát bởi bất kỳ một giới hạn nào. Chính vì vậy tín đồ theo các tôn 
giáo nầy trong lòng luôn lo sợ, cho nên mỗi khi phạm tội, họ đều phải 
đến xưng thú tội lỗi với những người đại diện của đấng thần linh, hay sứ 
giả của đấng toàn năng, hầu cầu xin sự tha thứ và xin được che chở bởi 
đấng toàn năng của mình.

Đạo Phật là đạo nhân bản, lấy con người làm gốc, đề cao con người, 
nhằm mục đích làm thăng hoa đời sống con người, cho nên giáo lý của 
đạo Phật đều nhằm mục đích giải quyết vấn đề của con người. Theo giáo 
lý Phật giáo, do những hành vi từ thân (tức những hành động đã làm), 
khẩu (tức những lời đã nói), ý (tức những điều đã suy nghĩ) của chính 
con người tạo nên nghiệp thiện hay bất thiện. Chính từ những nghiệp 
đã tạo nầy trở thành sức mạnh (gọi là nghiệp lực) để tạo nên nhân cách 
cao thượng hay hạ tiện và đây chính là năng lực quyết định cho đới sống 
của con người trong hiện tại cũng như sự thọ sanh cho con người sau khi 
chết. Do đó nhằm tạo nên phẩm cách hoàn toàn cho con người, chuyển 
hóa nghiệp lực của con người, làm mới con người, khiến cho con người 
từ xấu thành tốt, từ bất thiện trở thành thiện lành, từ phàm phu trở 
thành thánh nhân, mà mục đích cũng như phương cách sám hối trong 
đạo Phật không giống với các tôn giáo khác. Thêm vào đó, giáo lý Phật 
giáo cho rằng tất cả các pháp đều do nơi tâm tạo ra, từ tâm mà có, như 
lời Phật dạy đã được viết lại trong Kinh Hoa Nghiêm: “Ưng quán pháp 
giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”. Do đó, nếu lỗi lầm, tội ác do chính từ 
tâm mình tạo ra, thì muốn sửa đổi hay chuộc lại những lỗi lầm, nghiệp 
chướng nầy cũng phải bắt đầu từ chính nơi tâm của mình mà khởi. Nói 
cách khác, muốn có một nhân cách chân chánh, cao thượng, muốn có 
một kết quả tốt đẹp, an lành, hạnh phúc thật sự trong cuộc sống, chính 
chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm để giải quyết mọi vấn đề của mình 
chứ không phải bất kỳ một ai khác. Chính vì thế, phương pháp sám hối 
trong đạo Phật phủ nhận hoàn toàn sự tha thứ, cứu rỗi, ban phước hay 
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giáng họa mang tính cách thần quyền, đến từ một thế lực bên ngoài.

Tại sao phải sám hối?

Mỗi khi lễ Phật sám hối, chúng ta thường nghe tụng bài kệ như thế nầy:

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý mà sinh ra
Tất cả con nay xin sám hối.

Nam-mô Cầu sám hối Bồ-tát ma ha tát.

(Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối)

Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có chép như vầy: 
“Bồ-tát tự nghĩ rằng: Tôi từ vô thỉ kiếp về quá khứ, do lòng tham lam, 
giận dữ, ngu si, khiến thân khẩu ý tạo nên vô lượng vô biên nghiệp ác. 
Nếu các nghiệp ác nầy có hình tướng, thì khắp cõi hư-không cũng chẳng 
thể chứa đựng hết được…”.

Kinh Địa Tạng cũng nói rằng: “Mống tâm, động niệm là có tội”. 
Một đoạn trong bài cổ thơ của Thiền sư Đức Thành, đời Đường bên 
Trung Hoa, rất hay để làm rõ nghĩa nầy:

“Bách xích can đầu trực hạ thùy 
Nhất ba tài động vạn ba tùy 

Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực 
Mản thuyền không tải nguyệt minh quy”.

(Nhờ cần trăm thước buông câu 
Một làn sóng gợn nối nhau muôn lằn 

Đêm nước lạnh, cá không ăn 
Con thuyền trống rỗng chở trăng sáng về).
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“Bách xích can đầu trực hạ thùy” nghĩa là sợ dây câu dài trăm thước 
chạm mặt nước. “Nhất ba tài động vạn ba tùy”, một gợn sóng vừa gợn 
lên thì có ngàn lượn sóng nhấp nhô theo. Câu nầy có ý nói rằng, khi có 
một vọng niệm khởi lên thì liền có cả ngàn vọng niệm nối tiếp theo sau 
đó.

Điều đầu tiên trong kinh Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân, cũng ghi 
rằng: “Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu” (Tâm, hay ý thức là nguồn ác, 
thân hình của con người là nơi tích chứa, tụ tập rất nhiều tội lỗi).

Trở lại câu kinh trong kinh Hoa Nghiêm trên đây: “Từ vô thỉ kiếp về quá 
khứ…” tức vô lượng vô biên vô số kiếp quá khứ sinh tử, tử sinh luân hồi 
trong lục đạo, cho đến đời nầy từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay, 
vì sống trong vô minh thất niệm, tạo thành tập khí lâu đời khiến chúng 
ta gây nên không biết bao nhiêu vụng dại, lỗi lầm, tạo nên vô lượng vô 
biên tội chướng, ác nghiệp như giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ… 
Nhưng như chúng ta đã biết, vì tội lỗi vô hình vô tướng cho nên con 
người không sợ mà cứ ngoan cố làm hoài, cứ thế mà tạo thêm bao nhiêu 
lầm lỗi, làm chất chồng thêm bao nhiêu oan khiên nghiệp chướng hết đời 
nầy cho đến đời khác, để rồi từ đó phải trôi lăn mãi trong lục đạo, bò lết 
trong ba cõi để trả vay, vay trả cho những oan trái, oán đối đã làm. Là 
người Phật tử, tin vào nhân quả, nghiệp báo, nhất là muốn tu tâm dưỡng 
tánh để trở thành người có nhân cách cao thượng, thân tâm được thanh 
tịnh, an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc trong hiện tại, được hưởng phước 
báu và để tiến tu giác ngộ, giải thoát trong đời vị lai mà ta phải thường 
xuyên sám hối.

Những điều nào là điều dữ để từ đó tạo nên ác nghiệp; những 
việc nào là việc lành để từ đó tạo thành thiện nghiệp?

Là người Việt Nam, ai cũng biết câu: “Tránh dữ làm lành”. Hay trong giáo 
lý có câu Phật ngôn:

“Chư ác mạc tác 
Chúng thiện phụng hành 

Tịnh tự kỳ ý 
Thị chư Phật giáo”.
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(Tránh làm điều ác 
Vâng làm việc lành 
Giữ ý trong sạch 
Đó lời Phật dạy).

Nhưng như thế nào là điều ác để biết mà tránh, thế nào là việc lành để 
biết mà làm?

Để trả lời câu hỏi nầy chúng ta phải căn cứ vào Ngũ giới và Thập Thiện 
giới là những giới luật mà đức Thế Tôn đã chế ra cho người Phật tử tại 
gia tu tập. Đây là những giới luật căn bản, bởi vì nguồn gốc để tạo nên 
ác nghiệp, mang lại khổ đau cho con người là do bởi phạm những giới 
nầy, và ngược lại, nguồn gốc để tạo nên một đời sống an lạc, cách thức 
để tạo thành nhân cách của bậc thánh nhân, làm nền tảng cho đạo đức 
để từ đó đạt đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát cũng chính do bởi giữ 
được những giới nầy. Đây là những giới luật được dùng làm kim chỉ nam 
trong việc tu học, là vị thầy dẫn đường để chúng ta khỏi sa ngã vào con 
đường tội lỗi, tạo thêm ác nghiệp, hướng chúng ta vào con đường thiện 
lành để trở thành người có nhân cách, đạo đức, mang lại an vui, thảnh 
thơi, tự do cho cá nhân, hạnh phúc cho gia đình, trật tự, hòa bình cho xã 
hội. Hơn nữa, gọi là căn bản bởi vì cho dù là người xuất gia hay tại gia, 
qua bốn cách hành trì tu tập như tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay tham 
thiền thì cũng phải lấy các giới đây làm nền tảng. Nếu không được như 
vậy thì đó là con đường dẫn ta vào ác đạo, vướng mắc, chìm đắm chứ 
không có khả năng mang lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát là con đường 
mà đức Phật đã dạy. Chính vì điều nầy, mà Ngũ giới, Thập thiện giới là 
Căn bản nghiệp đạo.

Vì những lý do nêu trên, cho nên đối với Ngũ giới và Thập thiện giới, một 
khi đã phát nguyện thọ nhận, học hỏi và hành trì, phải nên hết sức tôn 
trọng, giữ gìn cẩn thận, chớ có trái phạm. Người muốn thọ Bồ-tát giới, 
trước khi thọ nhận giới pháp Bồ-tát cũng đều phải thọ Ngũ giới, Thập 
thiện giới. Hay cho dù có thọ giới gì cao hơn đi nữa, cũng đều đặt trên 
nền tảng của Ngũ giới và Thập thiện giới, cho nên đối với Ngũ giới và 
Thập thiện giới chớ nên xem nhẹ, khinh thường.

Để cho tín tâm thêm kiên cố, hãy nghe lại lời đức Phật thuyết với Long 
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Vương về việc thọ nhận, hành trì Thập thiện giới, được ghi lại trong kinh 
Thập Thiện Nghiệp Đạo như sau: 

“Mười thiện nghiệp này có công năng làm cho các pháp như Thập lực, 
Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng, tất cả các pháp mà Phật đã chứng, thảy 
đều được viên mãn. Vì vậy nên các người cần phải tu học Thập thiện 
nghiệp đạo. Này Long Vương! Ví như tất cả thành ấp, xóm làng đều y 
vào đại địa mà an trú, tất cả cỏ cây, rừng rú đều y vào đại địa mà sinh 
trưởng, thì mười điều thiện nầy cũng vậy. Tất cả trời, người đều y vào 
“đại địa” Thập thiện mà thành lập, tất cả Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát 
và tất cả Phật pháp cũng đều y vào “đại địa” Thập thiện mà thành tựu 
được các hạnh Bồ-đề”.

Ngũ Giới gồm các giới điều sau đây:

1. Không giết hại mà bảo hộ sự sống của muôn loài (Bảo: là giữ 
gìn; hộ: giúp đỡ, che chở). 

2. Không trộm cắp mà bố thí. 
3. Không tà dâm mà tiết dục. 
4. Không nói dối mà nói lời chánh ngữ. 
5. Không uống rượu, xử dụng ma túy hay tiêu thụ những sản 

phẩm có độc tố mà bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm.

Thập Thiện Giới gồm những giới điều sau đây:

1. Không giết hại mà bảo hộ sự sống của người và vật. 
2. Không trộm cắp mà bố thí. 
3. Không tà dâm mà biết tiết dục. 
4. Không nói dối mà nói lời chân thật. 
5. Không nói lời hoa nguyệt, ba hoa, thêu dệt mà nói đúng lúc 

đúng chỗ. 
6. Không nói lời gây bất hòa, chia rẽ mà nói lời mang lại đoàn 

kết, hòa hợp. 
7. Không chửi mắng độc ác mà nói lời nhu hòa, từ ái. 
8. Không tham lam mà phóng xả. 
9. Không sân hận mà nhẫn nại, từ bi. 
10. Không si mê, tà kiến mà trau dồi trí tuệ để có chánh kiến.
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Đọc qua những giới điều trong Ngũ giới và Thập Thiện giới nêu trên, 
chúng ta thấy điều nào cũng chia làm hai phần thực hành, phần đầu là 
chỉ trì và phần sau là tác trì.

Chỉ trì: Chỉ là đình chỉ, ngưng lại, dừng lại; Trì là cầm lấy, giữ chắc. Chỉ 
trì là phần phải đình chỉ, không được làm, hay không được tiếp tục, bao 
gồm các điều ác.

Tác trì: Tác nghĩa là làm. Tác trì là tu thiện, tức những điều thiện cần 
phải làm, cần phải thực hành.

Như vậy chúng ta thấy rằng trong mỗi giới, phần chỉ trì (gồm những điều 
dữ cần phải tránh, không được làm hay không được tái phạm) mà ta 
còn làm, còn tái phạm thì hành động đó sẽ mang lại khổ đau, tạo nên ác 
nghiệp, chiêu cảm quả báo. Còn trong mỗi giới, phần tác trì (gồm những 
việc lành cần phải làm, phải thực hiện) ta cứ siêng năng, tinh tấn thực 
hành đúng như vậy, thì chính những việc lành, điều thiện đó sẽ đưa đến 
an vui, hạnh phúc và phước báu. Cũng nên lưu ý rằng nếu ở phần tác 
trì (nghĩa là phần cần phải làm) mà chúng ta không chịu làm hay không 
muốn thực hiện, thì cũng xem như là điều ác, ví như thấy con vật đang 
bị thương, hoặc gặp người đang bị tai nạn hay đang đói sắp chết, mà ta 
khoanh tay đứng nhìn để cho kẻ gặp nạn bị chết chứ không ra tay cứu 
giúp, thì đó cũng được xem là việc ác vậy.

Thấy cần phải nói thêm rằng, đối với những giới điều đã nói trên đây, 
nếu tự thân mình phạm vào hoặc sai bảo, bày vẽ, khuyến khích, tổ chức 
cho người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà mình vui mừng, tán 
thưởng cũng đều được kể như là phạm tội. Trong kinh Hồng Danh Bảo 
Sám có câu: “Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ 
sanh tử dĩ lai sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác 
tùy hỉ…” (Hoặc đời nầy của con, hoặc đời trước của con, từ vô thỉ sanh 
tử cho đến hôm nay đã tạo nên bao điều tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc 
bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo…). 

(Thỉ là âm khác của chữ Thủy có nghĩa là mới, trước hay bắt đầu. Vô thỉ 
tức là ngày nào là ngày đầu tiên không thể biết được, không có bắt đầu; 
chữ khởi thủy là khởi đầu hay lúc mới bắt đầu; thoạt kỳ thủy tức hồi mới 



196 GIẢI THÍCH PHÁP SÁM HỐI

bắt đầu. Thường đi với chữ vô thỉ (hay vô thủy) là chữ vô chung nghĩa 
là không có cuối cùng, không có chấm dứt. Vô thủy vô chung là không 
ai biết được ngày nào là ngày đầu tiên, ngày nào là ngày cuối cùng, hay 
lúc nào là lúc bắt đầu và khi nào thì chấm dứt).

Sám hối là phương pháp tu tập, hành trì không thể thiếu không những 
cho người Phật tử tại gia mà cho cả giới xuất gia. Sau khi thành đạo, 
mười hai năm đầu đức Phật không chế giới. Tăng già lúc đó chỉ an trú 
trong pháp tu thiền định và trí huệ mà tự thành tựu giới. Giới đó được 
gọi là Định cộng giới và Đạo cộng giới. Khi thân tâm an trú trong Thiền 
định, ba nghiệp không có cơ hội để phạm tội ác, thân khẩu ý đều được 
thanh tịnh hoàn toàn, tự nhiên giới thể được viên mãn, như vậy gọi là 
Định cộng giới. Còn khi đức Phật chưa chế giới, các vị đệ tử tại gia cũng 
như xuất gia nghe Phật thuyết pháp, tâm họ được viễn ly trần cấu, pháp 
nhãn thanh tịnh, tự nhiên giới thể được tròn đủ, chứng được thánh quả, 
đó là Đạo cộng giới. 

Nói cách khác, Định cộng giới chỉ cho năng lực phòng hộ tức vô biểu 
nghiệp phát sinh do bởi thiền định, cách dịch khác (của ngài Huyền 
Trang) là Tĩnh lự luật nghi. Còn Đạo cộng giới chỉ cho năng lực phòng hộ 
tức vô biểu nghiệp phát sinh do chứng đắc vô lậu, cách dịch khác là Vô 
lậu luật nghi. Ngoài ra còn một năng lực phòng hộ nữa là Biệt giải thoát 
luật nghi, tức thiện vô biểu nghiệp phát sinh do sự trì giới.

Đến năm thứ mười ba, trong Tăng đoàn lúc bấy giờ có Thầy Tỳ-kheo tên 
Na-đề phạm giới. Từ đó, đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật.

Như vậy giới luật được lập ra cho người xuất gia lẫn người tại gia là để 
biết đâu là điều dữ nên tránh và thế nào là việc lành cần phải làm (chỉ 
ác tác thiện). Hay nói cách khác, mục đích lập ra giới luật là để người tu 
hành nương theo đó tập luyện cho mình sống có nhân cách cao thượng, 
giữ cho sáu căn được thanh tịnh (phòng hộ căn môn), phòng ngừa cũng 
như ngăn chận sự phạm lỗi của thân và tâm (phòng phi chỉ ác).

Giới Luật:

Phần trên đây vừa trình bày nguyên nhân và mục đích của việc chế ra 



197GIẢI THÍCH PHÁP SÁM HỐI

giới luật. Nhưng giới là gì, luật là gì? Giới có phải là luật hay không? Giới 
và luật khác nhau như thế nào? Sao không gọi là Giới tạng mà gọi là 
Luật tạng?...

Thông thường, chúng ta hay nhầm lẫn nghĩa của hai chữ giới và luật. Nói 
cho đơn giản, giới là những điều răn nên làm và không nên làm. Còn luật 
là quy định thi hành của giới. Nếu không có luật thì giới không có tính 
cách bắt buộc phải thi hành.

Từ định nghĩa nầy chúng ta thấy trong giới chưa hẳn có luật, nhưng 
trong luật thì có nhiều giới.

Trong đời sống hiện tại, để điều hành guồng máy xã hội, mang lại trật 
tự, công bình và ổn định cho cuộc sống của người dân, chính quyền áp 
dụng nhiều bộ luật như: luật dân sự, luật hình sự, luật lao động, luật cư 
trú, luật hôn nhân, luật giao thông, luật tài chánh… Trong mỗi bộ luật đó, 
có rất nhiều điều khoản được quy định rõ ràng. Những điều khoản quy 
định nầy được ví như là những giới điều và có tính cách bắt buộc những 
người thuộc thành phần liên hệ phải thi hành, vì nó nằm trong bộ luật. 
Nếu không thi hành đúng theo những điều khoản đã quy định trong bộ 
luật, thì người đó bị xem là người vi phạm luật pháp.

Cũng giống như vậy, trong phạm vi tu tập, có những bộ luật dành riêng 
cho những người xuất gia (như luật Tứ phần, luật Ngũ phần, luật Thập 
tụng, luật Giải thoát giới, luật Tăng kỳ…), có những bộ luật dành riêng 
cho những người tại gia (như “luật” Ngũ giới, “luật” Thập thiện giới, 
“luật” Bát quan trai giới, “luật” của Ưu bà tắc giới…). Trong đó, những 
điều khoản quy định của mỗi bộ luật là những giới điều mà người thọ 
giới phải thi hành. Nếu thi hành không đúng theo quy định của luật, thì 
người đó xem như phạm giới.

Lợi ích của sự thọ giới và giữ giới:

Khi tiếp nhận và hành trì các giới luật, người thực hành sẽ nhận được 
những lợi ích sau đây:

1. Có nhân cách tương đối để đi dần đến chỗ có nhân cách cao 
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thượng tuyệt đối (như Phật). 
2. Nuôi lớn căn lành, thiện tâm ngày thêm tăng trưởng. 
3. Thân tâm đều được an ổn, thanh tịnh. 
4. Trừ hết phiền não, khổ đau, bất an trong hiện tại. 
5. Có đầy đủ phước báu, tiến tu trong đời vị lai. 
6. Chánh pháp được trường lưu.

Riêng đối với Tăng già, giới luật còn có thêm những lợi ích:

7. Khiến cho Chúng thanh tịnh và hòa hợp. 
8. Đại chúng hoan hỷ.
9. Khiến cho người sơ cơ, mới vào Đạo sinh lòng kính tin Tam Bảo. 
10. Đối với người đã tin rồi, tín tâm càng thêm kiên cố. 
11. Điều phục, giáo hóa được người khó điều phục. 
12. Khiến cho “Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển”. 

 
Sau khi đã thọ giới, để đề phòng sự lỡ quên mà phạm giới và để nhắc 
nhở việc hành trì, cứ mỗi nửa tháng, vào ngày 14 và 29 hoặc 30, chư 
Tăng họp nhau lại để bố tát và sám hối. Người tại gia Cư sĩ cũng học 
theo pháp đó mà thực hành.

Bố-tát (Uposatha): Dịch là Tịnh trú, trưởng dưỡng hay trai giới, cũng 
gọi là Đoạn tăng trưởng, nghĩa là chấm dứt điều ác, tăng trưởng việc 
lành, hay Ngã đối thuyết, nghĩa là đối trước Đại chúng mà phát lộ, nói 
ra những lỗi mà mình đã phạm để xin sám hối. Bố tát là ngày thuyết 
giới giữa những người đồng giới (tức cùng thọ giới giống nhau) để kiểm 
điểm, nhắc nhở việc thực hành những giới luật đã tiếp nhận, cũng như 
để sám hối nếu có vi phạm.

Vì tính chất và cách thức hành trì giới luật giữa hai giới xuất gia và tại gia 
khác nhau mà phân loại thành hai cách sám hối: Chế giáo sám và Hóa 
giáo sám, được gọi chung là Hóa Hành nhị giáo hay Hóa Chế nhị giáo.

Chế giáo sám: Cách sám hối tội phá giới theo Luật tạng, dùng những 
giới điều được quy định rõ ràng trong Luật tạng để xác định điều gì nên 
làm, việc nào cấm làm, nhằm hạn chế, ngăn chận hành vi phạm lỗi cũng 
như để xử trị sự phạm giới của Tăng. Chế giáo sám do đó chỉ giới hạn 
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trong 5 chúng xuất gia, có tính cách bắt buộc thực hành trong cộng đồng 
Tăng già. Người xuất gia một khi phạm lỗi, giới thể bị ô uế, phải thực 
hành Chế giáo sám để phục hồi sự thanh tịnh của giới thể và để giữ sự 
kỷ cương, hòa hợp giữa Đại chúng.

Chế giáo sám có ba cách:

 - Tâm niệm sám: Khi phạm những lỗi nhẹ thường là do vô ý (các 
giới thuộc Đột-kiết-la), cảm thấy hổ thẹn tự trách trong lòng, 
chỉ cần sám hối trong tâm, nguyện từ nay xin chừa bỏ, không 
tái phạm nữa là đủ.

 - Đối thủ sám: Đối trước vị Thầy y chỉ, giáo thọ của mình hay 
một Tỳ-kheo khác phát lộ giới mà mình đã phạm (các giới thuộc 
Ba-dật-đề hay Đề-xá-ni), nguyện xin sám hối từ nay chừa bỏ.

 - Chúng pháp sám: Phát lộ giới mà mình đã phạm trước Chúng 
từ 4 người cho đến 20 người hay một Hội đồng giám luật (tùy 
theo giới đã phạm là Ba-la-di, Tăng tàng hay Thâu-lan-giá) để 
chịu xử trị và xin sám hối.

Hóa giáo sám: Cách sám hối những hành vi phạm tội hay vi phạm Thập 
thiện nghiệp đạo, căn cứ vào sự giáo hóa trong Kinh, Luận về nhân quả, 
thiện ác, nghiệp báo…, để giúp cho người thực hành khỏi sa vào ác đạo, 
ngăn ngừa được điều dữ, đi vào con đường lành, phát triển thiện tâm, 
tiêu trừ nghiệp chướng, được áp dụng chung cho cả hai giới tại gia lẫn 
xuất gia (gọi là Đạo tục song hành). Riêng đối với người tại gia, vì khi thọ 
Ngũ giới, Thập Thiện giới, Bát Quan Trai giới hay ngay cả Ưu bà tắc giới 
cũng chỉ mang tính cách thực tập, hướng thiện, khuyến tu, để dần dần 
tập điều phục các căn, thanh tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, 
phát triển tâm bồ đề, cho nên khi vi phạm những giới điều mà mình đã 
thọ, luật không có quy định bắt buộc người tại gia phải phát lộ trước 
Tăng hay phải thú nhận tội lỗi mà mình đã phạm trước một Hội đồng 
giám luật để chịu xử trị; mà chỉ cần áp dụng pháp sám hối theo “Hóa 
giáo sám”, tức niệm danh hiệu Phật, tụng kinh, trì chú, quán tưởng hay 
lạy Phật để xin sám hối cho thân khẩu ý được thanh tịnh trở lại là đủ.
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Hóa giáo sám có ba cách, được gọi là Tam chủng hối pháp, nói tắt là 
Tam sám:

 - Tác pháp sám hối: Cách sám hối theo đúng nghi pháp được quy 
định rõ ràng như trong kinh luật đã dạy: Giữ ba nghiệp thanh 
tịnh, đối trước Tăng hay trước Tam Bảo thành thật ăn năn, hổ 
thẹn hay tự thú lỗi lầm mình đã gây ra, một lòng chí thành cầu 
xin sám hối. Chính do ở sự hiệp nhất của thân khẩu ý khi thân 
cung kính lễ bái cầu thỉnh, miệng niệm Phật, tai nghe kinh hay 
nghe Yết-ma, trong lòng chân thành ăn năn nguyện xin sám 
hối, dứt khoát từ nay chừa bỏ không bao giờ tái phạm, nhờ vậy 
mà diệt được lỗi đã phạm, tội chướng được tiêu trừ, giới thể 
được thanh tịnh trở lại.

 - Thủ tướng sám hối, cũng gọi là Quán tưởng sám hối: Ở nơi 
không có Tăng đầy đủ giới đức thanh tịnh hay không có Chúng, 
thì tự mình đối trước ảnh tượng của Phật hay chư Bồ-tát, giữ 
thân khẩu ý thanh tịnh một lòng hướng về Tam Bảo trong mười 
phương, thân nghiệp cung kính lễ bái, nguyện xin sám hối tất 
cả nghiệp chướng lỗi lầm từ muôn kiếp trước đến nay đã tạo, 
tâm ý quán tưởng đến Phật và chư vị Bồ-tát cầu xin lực gia trì, 
chứng giám. Nhờ siêng năng tinh tấn thực hành như vậy mà 
đoạn diệt được phiền não, tiêu trừ được nghiệp chướng trong 
nhiều đời.

Khi có dịp đến hành hương đảnh lễ Phật tại Bồ đề đạo tràng, Ấn 
Độ. Ở gần cội bồ đề nơi đức Phật thành đạo hay trong khuôn 
viên của Bồ đề đạo tràng, chúng ta sẽ được thấy có rất nhiều 
thầy Tỳ-kheo đủ mọi sắc tộc. Họ chuyên cần lạy Phật từ sáng 
sớm tinh sương cho đến chiều tối, ngày nầy qua ngày khác. Họ 
chỉ ngưng lạy khi ăn, khi ngủ và vệ sinh. Còn suốt ngày cứ mãi 
đứng lên quỳ xuống đảnh lễ như vậy, kéo dài cho đến 3 tháng, 
6 tháng hay cả năm không chừng. Đây chính là cách thực tập 
Thủ tướng sám hối.

 - Vô sanh sám hối: Vô sanh hay còn gọi là Vô khởi, nghĩa là thực 
thể các pháp là không, cho nên không có sinh diệt, biến hóa. 
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Vô sanh là chân lý trung đạo, chân lý của Niết-bàn. Đối với 
người liễu nghĩa vô sanh, biết các pháp đều không sanh không 
diệt cho nên an trú trong Niết-bàn. Còn hàng phàm phu do bởi 
vướng mắc vào sự sinh diệt biến hóa của vô thường, nên bị trôi 
chìm theo dòng phiền não, sinh tử. 

Theo nghĩa Vô sanh sám hối, thì tội lỗi ác nghiệp đều do bởi 
vọng niệm nơi tâm sanh khởi. Những vọng niệm có là do bởi 
điên đảo mộng tưởng chứ tự nó không có thật. Cho nên khi 
tâm khởi lên vọng tưởng điên đảo thì tội liền sanh, hễ tâm được 
thanh tịnh, có chánh niệm thì tội liền diệt. Sanh và diệt, đây là 
sự đối đãi do bởi cái nầy có nên cái kia mới có, chứ tự nó vốn 
không sanh không diệt. Người thực hành vô sanh sám hối nhờ 
quán tưởng về lý vô sanh mà phá được vọng tưởng vô minh, 
tiêu trừ được tội lỗi, nghiệp chướng trong ba đời. Cho nên mới 
có bài kệ rằng: 

“Tội từ tâm khởi đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Như thế mới là chân sám hối”.

Trong ba cách sám hối vừa được giải thích trên đây, Tác pháp sám hối và 
Thủ tướng sám hối (bao gồm cả Hóa giáo sám và Chế giáo sám) thuộc 
về Sự sám hối, tức cách sám hối có sự thể, hình tướng. Còn Vô sanh 
sám hối tức cách sám hối chỉ dùng trí quán tưởng về lý vô sanh mà tiêu 
trừ được tội lỗi, đốn phá vô minh phiền não, chứng được diệu tâm, trung 
đạo, nên thuộc về Lý sám hối.

Nên nhớ rằng, sám hối như đã được phân tích nêu trên là cách đề ra 
để tự thắng chính mình, phá tan được mặc cảm tội lỗi, dứt khoát với lỗi 
lầm đã phạm trong quá khứ để làm mới lại chính mình, phục hồi giới thể 
thanh tịnh. Khi đối trước Tam Bảo hay chư Tăng sám hối là cốt để xin sự 
gia trì, hỗ trợ năng lực làm trợ duyên cho người phạm lỗi có thêm sức 
mạnh tự thắng những ma lực nghiệp chướng, thanh tịnh hóa thân tâm 
của chính mình để mà tinh tiến lên, chứ không phải là hình thức xưng 
thú tội lỗi trước đức Phật (như một vị thần linh) hoặc trước Tăng để cầu 
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xin sự ban phước lành hay tha tội, giống như một phạm nhân bị giải ra 
trước tòa án, được tòa phán cho trắng án là hết tội.



Niệm 
Danh Hiệu Phật
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Niệm: Nhớ, nghĩ. Chuyên tâm nhớ nghĩ đến một cảnh, tâm ý không 
quên đối với cảnh, trong lòng chỉ chăm chú vào một cảnh, tâm chỉ nhớ 
nghĩ hay quán tưởng đến một sự hay việc gì đó, thì gọi là niệm. Đây là 1 
trong 5 Tâm sở biệt cảnh, do tông Duy Thức lập ra. Theo nghĩa Hán-Việt, 
đọc, tụng, hay khi đọc thầm trong miệng, cũng gọi là niệm.

Thí dụ, khi ta thương nhớ, nghĩ tưởng đến ai thì thường gọi tên người 
đó. Giống như một anh thanh niên nọ, từ nhỏ ở với mẹ, được mẹ thương 
yêu cưng chìu hết mực, mẹ săn sóc từ miếng ăn, quần áo cho đến giấc 
ngủ, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Anh chàng nầy rất vô 
tư, cứ tự nhiên hưởng thụ tình thương của mẹ dành cho mình mà chưa 
khi nào nghĩ đến sự khổ nhọc lo lắng của mẹ. Cho đến khi anh chàng học 
tốt nghiệp xong, đi làm xa nhà, phải tự mình lo toan mọi thứ, từ cái nhỏ 
nhất như áo sứt hột nút, cho đến cơn bệnh đến bất chợt như ấm đầu, sổ 
mũi, hay khi bị cuộc đời vật lên vật xuống… Lúc đó đêm nằm nghĩ đến và 
thương nhớ mẹ mình, anh chàng buột miệng kêu lên hai tiếng: “Mẹ ơi!” 
Như vậy là anh chàng nầy đang “niệm Mẹ”. Hoặc khi mình đang gặp tai 
nạn, hay đang đau khổ, tuyệt vọng cùng cực. Mình chỉ biết nương tựa, 
cầu cứu nơi đức Bồ-tát bảo hộ của mình, một lòng chí thành nhớ nghĩ 
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đến Bồ-tát, cầu xin che chở, cứu độ, mà không nghĩ đến bất kỳ một điều 
gì khác. Như vậy đó là lúc mình đang “niệm Bồ-tát”.

Theo như nghĩa của chữ Niệm vừa được giải thích trên đây, thì ta biết 
rằng không những khi đọc danh hiệu Phật ra thành câu thành tiếng hay 
niệm thầm mới gọi là niệm Phật, mà ngay cả khi trong tâm quán tưởng, 
trong lòng nhớ nghĩ đến Phật cũng là niệm Phật vậy.

Danh hiệu Phật: Danh nghĩa là tên; ta thường nghe nói đến chữ “danh 
tánh” nghĩa là họ và tên. Danh hiệu Phật là tên hiệu của chư Phật và 
chư Đại Bồ-tát.

Niệm danh hiệu Phật: Đem hết tấm lòng chí thành, cung kính mà đọc 
danh hiệu của Phật để tưởng nhớ đến Phật, để tâm của mình quy hướng 
về Phật, quán tưởng về tính chất, nhớ đến công đức, hảo tướng, hạnh 
nguyện của Phật.

Phương pháp niệm Phật: Niệm Phật có bốn cách như sau:

 - Trì danh niệm Phật (hay Tán nghiệp niệm Phật): Tức cách niệm 
danh hiệu của Phật ra thành lời thành tiếng, để nương theo âm 
thanh mà nhớ tưởng đến Phật, tán dương công đức, học theo 
hạnh nguyện của Phật (xem lại phần Tán Phật, ở câu: Xưng 
dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận).

 - Quán tưởng niệm Phật (hay Định nghiệp niệm Phật): Tĩnh 
tọa, tham thiền mà quán tưởng về danh hiệu, tính chất, hạnh 
nguyện, hảo tướng, công đức hay cảnh giới của Phật. Đây là 
phương pháp tu tập y cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ mà lập 
ra.

 - Hữu tướng niệm Phật: Hữu tướng tức là có tướng. Hữu tướng 
niệm Phật bao gồm cả hai cách Tán nghiệp niệm Phật và Định 
nghiệp niệm Phật nêu trên.

 - Vô tướng niệm Phật (hay Thật tướng niệm Phật): Vô tướng là 
không có tướng, nghĩa là “niệm mà không niệm”, tức quán về lý 
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trung đạo, lý vô sanh, để thấy Phật là không có mà cũng không 
không, không sanh cũng không diệt, Phật vô tướng, tức xa 
lìa, dứt tuyệt mười tướng, tức Niết-bàn (Mười tướng gồm: sinh 
tướng, trụ tướng, hoại tướng, nam tướng, nữ tướng, sắc tướng, 
thanh tướng, hương tướng, vị tướng và xúc tướng). Tóm lại, 
Vô tướng niệm Phật, hay Thật tướng niệm Phật là thâm nhập 
nghĩa lý chân thật của Phật dạy (Chân đế, Thắng nghĩa đế hay 
Đệ nhất nghĩa đế).

Trong bốn cách niệm Phật trên đây, Trì danh niệm Phật là cách đơn giản 
và dễ thực hành nhất, bất luận ở trình độ, căn cơ, hoàn cảnh nào, hễ có 
phát tâm và chí thành chuyên niệm thì không ai mà không thành tựu. 
Nếu người thực hành pháp môn nầy, mỗi ngày cứ chuyên cần thực hiện, 
cho đến lúc không còn tạp niệm, vọng tưởng xen vào, “nhất tâm bất 
loạn” thì lúc đó liền chứng được Niệm Phật tam muội (chữ Tam muội là 
một tên khác của Chánh định).

Hiện nay, pháp môn Trì danh niệm Phật (theo đề xướng của Tông Tịnh 
Độ) được phổ biến và thực hành khắp nơi. Không ai là không biết đến 
sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”. Lý do phương pháp tu tập nầy được 
mọi giới hưởng ứng, bởi vì với cách Trì danh niệm Phật, bất luận là người 
già hay trẻ, thông minh hay ám độn, dù ở hoàn cảnh nào ai ai cũng đều 
thu nhiếp được, thực hành được, cứ hễ “có làm là có thành, có hành là 
có chứng”.

Phần sau đây, xin giải thích thêm về các cách thức Trì danh niệm Phật:

1. Cao thanh niệm Phật: Đây là cách thông thường được áp dụng, 
khi có đông người cùng tụng chung trong một khóa lễ. Cao 
thanh là miệng đọc lớn, rõ ràng từ chữ, thật to tiếng. Cách nầy 
mau mệt và không thể niệm lâu được, nhưng lại có công năng 
đối trị sự hôn trầm, tán loạn, chấm dứt được tạp niệm lăng 
xăng. Khi niệm Phật mà cơn buồn ngủ chợt đến, thì áp dụng 
cách niệm Phật nầy tinh thần sẽ sáng suốt, tỉnh táo trở lại.

2. Phản văn niệm Phật (còn gọi là niệm Kim Cang): Niệm thành 
tiếng rõ ràng nhưng chỉ vừa đủ nghe, vừa niệm vừa lắng nghe 
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tiếng niệm của mình từng chữ từng câu thật rõ (vì thế mà gọi là 
phản văn niệm Phật). Cách niệm nầy mang lại sự định tĩnh rất 
mau chóng cho tâm.

3. Quán tưởng niệm Phật: Cách vừa niệm Phật cùng lúc với quán 
tưởng đến Phật, đến công hạnh, cảnh giới hay bản nguyện của 
Phật. Nếu thực hiện cách nầy thường xuyên, người thực hành 
sẽ mau chóng xa rời mọi cám dỗ, cấu nhiễm, cảnh giới thanh 
tịnh hiện ra rõ ràng trước mắt.

4. Mặc niệm niệm Phật: Cách niệm thầm trong tâm. Tuy miệng 
không phát ra âm thanh nhưng trong lòng cột chặt vào danh 
hiệu Phật không rời, từng chữ từng câu niệm Phật vẫn cứ nghe 
vang vang trong tâm khảm. Cách nầy để áp dụng nơi chỗ đông 
người không thể niệm ra thành tiếng, nhưng công năng không 
khác gì với cách niệm cao tiếng hay niệm kim cang.

5. Sổ tức niệm Phật: Miệng niệm danh hiệu Phật, tâm lại theo dõi 
hơi thở. Lấy hơi thở ra vào làm mốc, cứ một lần hít vào rồi thở 
ra, tùy theo hơi thở của mình dài, ngắn mà định ra mức niệm 5 
câu hay 10 câu chẳng hạn. Cứ thực tập luôn như vậy, cột chặt 
hơi thở với câu niệm Phật không để gián đoạn, khiến cho vọng 
tưởng không thể sinh khởi.

6. Sổ châu niệm Phật: Có thể áp dụng khi ngồi tĩnh tọa hay lúc 
đang kinh hành, cứ miệng đọc xong một danh hiệu thì tay lần 
một hạt chuỗi, câu nầy nối liền với câu kia không dứt, kết hợp 
tâm ý theo âm thanh của tiếng niệm Phật và tay lần hạt, không 
để tạp niệm xen vào.

Trên tràng chuỗi thường có 108 hạt. Nếu ta định mỗi thời niệm 
hết một tràng chuỗi thì ngày nào cũng chuyên cần làm đúng như 
vậy, trừ những trường hợp như tai nạn, tật bệnh, nếu không thì 
không được bỏ dở. Còn nếu định mỗi thời niệm 2 tràng chuỗi, 
hay nhiều hơn nữa thì cũng cứ như vậy mà làm. Mỗi lần niệm 
đến chỗ đánh dấu nối của xâu chuỗi là hết một tràng, thì xoay 
xâu chuỗi lại, và bắt đầu niệm qua tràng thứ 2.
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7. Lễ bái niệm Phật: Cách kết hợp, vừa niệm danh hiệu vừa lạy 
Phật, niệm một chữ (hay một câu), thì lạy xuống một lạy (nhất 
tự nhất bái, nhất cú nhất bái) hay cứ niệm xong một lần danh 
hiệu thì lạy xuống một lạy (như cách thức ở chùa thường áp 
dụng trong các thời tụng Hồng Danh Bảo Sám), hoặc là vừa 
niệm vừa lạy cũng được. Cứ miệng niệm thân lạy, không kể số 
nhiều ít, lần lần thâu nhiếp được sáu căn, tam nghiệp trở nên 
thanh tịnh.

Trong các cách thực hành trên đây, hãy lượng sức của mình rồi tùy khả 
năng và hoàn cảnh, mà chọn ra cách thực tập cho thích hợp. Nhưng 
điều quan trọng là phải quy định thời khóa và phải chuyên cần. Khi đã 
lập được thời khóa cho riêng mình rồi thì dù có bận rộn hay trở ngại 
cách mấy, cũng phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, để tạo thành 
thói quen tốt. Nếu vạn bất đắc dĩ mà bỏ dở một buổi thì ngày hôm sau 
phải bổ khuyết. Trong sự tu học, cần nên tiến hành từng bước một cách 
thong thả nhưng vững chãi, chắc chắn, tránh trạng thái bốc đồng, cuồng 
nhiệt, hăng hái lúc đầu, rồi biếng trễ, bỏ dở về sau.

Công đức niệm Phật: Người chuyên cần niệm Phật sẽ tạo được các 
công đức sau đây:

 - Được gần Phật, được kết thiện duyên với Phật cùng chư Đại 
Bồ-tát.

Kinh Lăng Nghiêm có chép lại rằng: “Thập phương Như Lai lân 
niệm chúng sanh như mẫu ức tử. Nhược tử đào thệ, tuy ức hà 
vi. Tử nhược ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất 
tương vi viễn” (Thập phương chư Phật thương nhớ chúng sanh 
như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh (mẹ) thì (dù mẹ) tuy nhớ 
cũng không ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời 
mẹ con gần nhau, không trái xa nhau). Như vậy, nếu tâm chúng 
sanh lúc nào cũng nhớ Phật, thì hoặc hiện tiền hoặc tương lai 
chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, không cần phương 
tiện mà tự nhiên tâm được khai ngộ, như người ướp hương tự 
có mùi thơm.
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Điều nầy chúng ta có thể chứng nghiệm thật dễ dàng. Ví như có 
hai người  cùng chung chí hướng hoặc có hai người đem lòng 
yêu thương nhau, lúc nào cũng thương nhớ và nghĩ đến nhau, 
thì cho dù có xa xôi cách mấy cũng thấy gần gũi, cũng cảm 
thông, “cảm ứng” với nhau được. Ngược lại nếu đang ở chung 
với nhau mà hai người nhìn về hai hướng, trong tâm đang theo 
đuổi hai mục đích khác nhau, “đồng sàng dị mộng”, sáng thức 
dậy “chỉ cần thấy cái bản mặt là ghét rồi”, thì cho dù có ngủ 
chung một gường, ăn chung một mâm, ở chung dưới một mái 
nhà vẫn không bao giờ thật sự gần nhau hay có thể hòa hợp, 
cảm thông với nhau được. Cho nên người xưa thường nói: “Hữu 
duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương 
phùng” (Có duyên thì dù có xa xôi cách mấy cũng gặp, cũng 
gần. Còn không có duyên với nhau thì cho dù đang đối diện 
cũng không bao giờ gặp, cũng cảm thấy xa cách).

 - Thân tâm được thanh tịnh, an lạc, xa lìa mọi tham đắm, cấu 
nhiễm.

Trong phẩm Song Yếu kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy rằng:

“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm là chủ tâm tạo
Nếu với tâm ô nhiễm

Nói năng hay hành động
Khổ não bước theo sau
 Như xe, chân vật kéo”.     

(Pháp Cú 1)

“Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm làm chủ, tâm tạo
Nếu với tâm thanh tịnh

Nói năng hay hành động
An lạc bước theo sau

Như bóng, không rời hình”.     
(Pháp Cú 2)
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Qua lời Phật dạy trên đây, ta thấy rằng vạn pháp không ngoài 
tâm, tâm làm chủ, tâm tạo ra tất cả. Tâm niệm ma là ma tới, 
tâm niệm Phật thì Phật hiện, “Tâm bình thế giới bình”, “Tâm 
tịnh quốc độ tịnh, tâm an vạn sự an” là vậy. Khi ta đang chí 
thành nhất tâm niệm Phật, quán niệm về cảnh giới, quốc độ, 
quán niệm về tính chất, tán dương công đức hay hạnh nguyện 
của Phật và chư Đại Bồ-tát, ngay lúc đó mọi dục vọng xấu xa, 
những tà niệm cấu nhiễm bất tịnh hay sự lo âu sầu khổ trong 
tâm ta tự nhiên tan biến, tâm ta đang ở trong hiện tại lạc trú 
(tức tâm được an lạc ngay trong giây phút hiện tại).

 - Đoạn diệt vọng tưởng, điên đảo, làm phát sinh định lực và trí 
tuệ, thiện tâm, căn lành ngày thêm tăng trưởng. 

Chúng ta thử làm một thí nghiệm: Một buổi sáng thật sớm, vào 
ngày cuối tuần thảnh thơi không phải đi làm, không bận đi học, 
đốt một lư trầm hay thắp một nén nhang trên bàn Phật (đừng 
để đèn sáng quá) ngồi yên lặng trước bàn Phật, giữ cho không 
gian im lắng, chỉ ngồi thư giản, để ý hơi thở ra vào không thôi, 
chứ không cần phải tụng kinh niệm Phật hay thỉnh chuông mõ 
gì cả. Rồi sau đó xem thử cảm giác và tâm trí của mình ra sao?

Ở một lúc khác có thì giờ rảnh rỗi, chúng ta lại chiêm nghiệm 
một kinh nghiệm khác: Giữa một buổi tiệc đông người đang ăn 
uống nhậu nhẹt, nhạc Pop, Disco, Rap được mở hết công suất, 
không khí thật cuồng nhiệt, ta đang lâng lâng trong men rượu, 
mũi đang ngữi thấy mùi nước hoa lãng mạn, nồng nàn, quyến 
rũ ngay bên cạnh. Rồi quán sát tâm ý của mình xem sao?

Suy nghĩ về hai kinh nghiệm thực tế nêu trên, một đằng thì 
tịnh, một đằng thì động, để thấy đối với người tu học, việc 
nào nên làm, việc nào nên tránh.

 - Dứt sạch phiền não, tiêu trừ nghiệp chướng.

Hãy chọn cho mình một vị Phật hay Bồ-tát mà ta hằng kính 
ngưỡng, tôn thờ nhất. Khi trong lòng ta đang có sự phiền muộn 
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bất an, khi đang lo lắng sợ hãi, khi chán nản thất vọng, khi 
đang nổi giận hay mất bình tĩnh vì có điều gì đó khiến cho ta 
phật ý, hay khi lòng tham dục bất chánh, tà ý nổi lên, lúc đó 
hãy chí tâm niệm danh hiệu vị Phật hay danh hiệu vị Bồ-tát “bảo 
mệnh” của mình. Khi ấy, tất cả những phiền muộn bất an, lo âu 
sợ hãi, giận dỗi buồn phiền, ham muốn bất tịnh trong lòng ta 
sẽ tự nhiên tan biến nhanh chóng, ví như sương mai gặp ánh 
mặt trời.
 Mời bạn hãy thực tập thử xem, để thấy sức gia trì của Phật và 
chư Bồ-tát đến với bạn vi diệu, nhiệm mầu như thế nào.

 - Tăng ích phước điền.

Khi ta niệm danh hiệu Phật và Bồ-tát, khi ta quán tưởng đến 
tính chất, công đức hay học theo hạnh nguyện của Phật là 
chúng ta đang quy hướng đời mình quay về nương tựa nơi đức 
Phật và chư Bồ-tát, ta đang đồng hành theo đức Phật và chư 
Đại Bồ-tát trên con đường lành, con đường đưa cuộc đời ta đến 
chỗ an vui, hạnh phúc trong hiện tại và tiến tu giải thoát ở đời 
vị lai. Cả hai mặt phước đức và trí tuệ, tín tâm và căn lành đều 
được tăng trưởng, cho nên gọi là tăng ích phước điền (ruộng 
phước).

 - Tất cả mọi công đức đều được thành tựu: Người chuyên tâm, 
chí thành niệm Phật, tất cả các công đức đều được thành tựu 
viên mãn.

Pháp môn Niệm Phật:

Niệm danh hiệu Phật còn được gọi tắt là Niệm Phật. Đây là pháp môn 
tu tập của Tông Tịnh Độ. Theo giáo nghĩa Tịnh Độ Tông, trong thời mạt 
pháp đầy dẫy những nghịch cảnh, chướng duyên. Về phương diện dụng 
công thực hành, không có pháp môn nào thích hợp và tiện lợi hơn pháp 
môn Niệm Phật. Thứ nhất do bởi pháp môn nầy đơn giản, dễ thực hành, 
thứ đến, do vì được kết hợp bởi hai sức: tự lực của cá nhân và tha lực 
của chư Phật và chư Đại Bồ-tát gia hộ, người thực hành sẽ dễ dàng 
thành tựu hơn khi thực hành so với những pháp môn khác.
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Theo Tông Tịnh Độ, niệm Phật có 3 cách thực tập:

 - Trì danh niệm Phật: Tức khi đi đứng nằm ngồi, bất cứ lúc nào 
cũng chuyên cần niệm sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, nương 
theo danh hiệu nầy để nhớ nghĩ đến Phật A Di Đà và để tâm quy 
hướng về cảnh giới Tịnh Độ cầu được vãng sanh.

 - Quán tưởng niệm Phật: Pháp quán tưởng về vô lượng công đức 
của Phật A Di Đà và của chư thánh chúng: Bồ-tát Quán Thế Âm, 
Bồ-tát Đại Thế Chí, quán tưởng đến công đức, hạnh nguyện hay 
cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi Tịnh Độ.

 - Tham cứu niệm Phật: Tức kết hợp lại cả hai cách thực tập trên 
đây, tuy không niệm ra miệng nhưng trong tâm lúc nào cũng 
hiện ra sáu chữ Nam-mô A Di Đà Phật, trí quán tưởng về Phật 
A Di Đà, về sự thanh tịnh thù thắng trang nghiêm của cảnh giới 
Tịnh độ.

Theo phân loại cách thức niệm Phật, thì ba cách niệm Phật theo Tịnh Độ 
tông trên đây thuộc về “sự” niệm Phật và chỉ niệm riêng mỗi danh hiệu 
của đức Phật A Di Đà.

Về câu Phật hiệu Nam-mô A Di Đà Phật, cần hiểu cho rõ để có thêm 
lòng tin. Xin cẩn thận đọc kỹ lời của Bồ-tát Phổ Hiền giảng cho bà Vi-đề-
hy (Vaidehi), hoàng hậu của vua Tần-bà-sa-la, nước Ma-kiệt-đà và là mẹ 
của vua A-xà-thế, về công năng mầu nhiệm của sáu chữ Nam-mô A Di 
Đà Phật, được ghi lại trong Phẩm thứ Tư của kinh Niệm Phật Ba-la-mật, 
được trích lại sau đây:

“Nầy Phật tử, cõi Diêm-phù-đề nầy vốn lấy âm thanh làm thể. 
Do đó, nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên mãn 
mà chứng viên thông. Như vậy, danh hiệu NAM-MÔ A DI ĐÀ 
PHẬT chính là âm thanh tối thắng, đưa chúng sanh thâm nhập 
Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thật tướng của danh hiệu là 
vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, 
chẳng hòa hợp, chẳng phi hòa hợp. Luôn vắng lặng, chu biến 
khắp mười phương, tùy theo tín tâm, công năng tu tập mà phát 
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huy diệu dụng.

Nầy Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ-đề tâm, vì là chủ tể các 
thiện pháp và sanh ra tất cả Phật pháp.

Danh hiệu Phật chính là Bồ-đề nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng 
Vô-thượng giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sanh tới Nhất-thiết 
chủng trí.

Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban 
phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.

Danh hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại 
dương khổ não mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn, cuốn 
lấp.

Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả 
phước đức vô lậu.

Danh hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến hạt giống Bồ-đề nẩy 
nở, sinh sôi.

Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy 
bạch tịnh pháp.

Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi 
thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu 
làu sáng sạch.

Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng 
rậm kiến chấp.

Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì 
nó cuốn phăng bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến.

Danh hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ 
khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở.
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Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết 
thảy Bồ-tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa.

Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như-Lai, vì khiến cho 
chúng sanh không còn sợ hãi, bất an.

Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng 
sanh tu tập và khai phát vô lượng tam muội.

Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ-tát 
sơ phát tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ-tát hạnh.

Danh hiệu Phật như từ mẫu vì ấp ủ, che chở và sanh ra tất cả 
Bồ-tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sanh.

Danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, vì có thể đập vỡ tất cả 
các pháp hữu lậu.

Danh hiệu Phật là vị thuốc A-già-đà, vì có thể chữa được tất cả 
bệnh tật cho chúng sanh.

Danh hiệu Phật như liên hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi 
những pháp thế gian.

Danh hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, có thể chà đạp tất 
cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm.

Danh hiệu Phật như hạt châu Ma-ni, có thể dùng phát chẩn cho 
tất cả chúng sanh nghèo khó phước đức và trí tuệ.
Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả 
dây trói sanh tử.

Danh hiệu Phật như ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
của Thế-Tôn Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh đẳng-giác, do đó tất cả 
thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán…

Danh hiệu Phật như Pháp thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất 
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cả thân của chúng sanh.

Danh hiệu Phật như Báo thân tư nghị, vì luôn sanh ra vô lượng 
vi trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sanh.

Danh hiệu Phật như Hóa thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện 
thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu 
Nam-mô A Di Đà Phật.

Danh hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì 
hiển thị Báo thân viên mãn lưỡng túc của giác quả.

Danh hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung 
nhiếp Hóa thân tùy nguyện vãng sanh của chư vị Thượng thiện 
nhân khắp mười phương thế giới.

Danh hiệu Phật chính là cõi Cực lạc, vì tự thân trang nghiêm và 
tự tâm trang nghiêm.

Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di 
Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện 
Pháp-thân của ba đời mười phương chư Phật.

Nầy Phật tử, danh hiệu Nam-mô A Di Đà Phật thành tựu vô 
lượng vô biên công đức như thế. Cho nên, phải nói rằng danh 
hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy 
Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng 
vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt mọi 
tư duy, ngôn từ.

Tại làm sao thế? Bởi vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh 
và lưu bố tất cả Bồ-đề tâm, tất cả Bồ-đề nguyện, tất cả Bồ-đề 
hạnh. Ba đời mười phương Như-Lai thảy đều từ danh hiệu Phật 
mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Như-Lai thảy đều do danh 
hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân, giáo hóa nhị thừa, 
điều phục chúng sanh cang cường, tội khổ, tham đắm. Ba đời 
mười phương Như-Lai thảy đều y cứ danh hiệu Phật mà kiến lập 
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Hoa-tạng Thế-giới Hải, trang nghiêm vi trần số cõi Phật.

Cho nên, nếu có chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu 
Nam-mô A Di Đà Phật, tức là xuất sanh vô biên công đức vô 
lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên mãn Bồ-tát-đạo, phát huy 
diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô-úy, tứ vô lượng 
tâm, lục Ba-la-mật, Thập bát Bất cộng, v.v…” 

(hết trích)

Trong giáo lý Tịnh độ Tông, người thực tập pháp môn niệm Phật, khi còn 
sống được các lợi ích như: trong thiền định được thấy đức Phật A Di Đà, 
được ánh sáng của Phật A Di Đà hộ trì che chở, tam nghiệp thanh tịnh, 
thiện căn tăng trưởng, dứt sạch mọi phiền não, phá tan vô minh, chứng 
được diệu tâm, tự nhiên khai ngộ, cảnh giới Tịnh Độ trang nghiêm hiện 
ra trước mắt. Đến khi lâm chung biết trước giờ chết, thân không bệnh 
khổ ách nạn, tâm không tham luyến mê hoặc, các căn an ổn, chánh niệm 
phân minh, nhẹ nhàng xả báo thân giống như vào thiền định, hoan hỉ 
phát tâm bồ-đề, được Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng, Bồ-tát Quán 
Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn trực vãng Tây Phương 
Tịnh Độ, được hóa sanh giữa hoa sen trong ao thất bảo, được nghe diệu 
pháp của Phật, chứng Vô sanh nhẫn, được Phật A Di Đà thọ ký…

Cho dù chưa đoạn hết lậu nghiệp, người chuyên tâm, chí thành niệm 
Phật, bởi nhờ tha lực và sức gia trì của đức Phật A Di Đà cùng chư Thánh 
chúng, vẫn được vãng sanh về cõi Tịnh-độ. Thuật ngữ gọi là “Đới nghiệp 
vãng sanh”, tức là mang theo lậu nghiệp mà vẫn được vãng sanh, vẫn 
được dự vào hàng Thánh chúng, được làm bạn đồng hành với các vị 
Bồ-tát Bất thối chuyển (A-bệ-bạt-trí) và các vị Bồ-tát Nhất sanh bổ xứ, 
được nghe pháp âm vi diệu ở cõi nước Tịnh độ. Chính nhờ ở hoàn cảnh 
và phương tiện thuận lợi (tức y báo) và kết quả do sự nỗ lực tu tập niệm 
Phật của mình mà nghiệp chướng còn lại khi “đới nghiệp vãng sanh” 
được nhanh chóng tiêu trừ, căn lành, trí tuệ ngày thêm tăng trưởng, 
công đức thành tựu viên mãn (tức chánh báo) mà chứng thành đạo quả 
dễ dàng.

Có một bài kệ khuyến tu pháp môn niệm Phật như sau:
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“Thọ trì nhất bách bát 
Diệt tội đẳng hà sa 
Viễn ly tam đồ khổ 

Cứu cánh đáo liên hoa.

Ái hà thiên xích lãng 
Khổ hải vạn trùng ba 

Dục thoát luân hồi khổ 
Tảo cấp niệm Di Đà”.

Thọ nguyên là chữ “Thụ” đọc trại âm, có nghĩa là nhận lấy. Thí dụ như 
chữ Thọ giới (đọc cho đúng là “thụ giới”) tức là phát nguyện tiếp nhận 
lấy giới luật nào đó để thực hành. Trong Nho giáo có câu “Nam nữ thụ 
thụ bất thân”. Câu nầy có nghĩa là người nam và người nữ khi tặng quà 
cho nhau, người cho phải đặt món quà xuống rồi người nhận mới được 
cầm lấy, tránh không để cho tay của người nam và tay của người nữ 
chạm vào nhau. Chữ “thụ thụ” có nghĩa là một người cho và một người 
khác nhận. Trì là cầm, giữ. Thọ trì là nhận lấy và giữ chắc. Nhất bách là 
một trăm; bát là tám; tức 108 hạt trên xâu chuỗi bồ-đề. Người tu theo 
pháp môn Niệm Phật, miệng thì niệm sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, 
tâm quán tưởng đến Phật A Di Đà và cảnh giới Tịnh độ để cầu được vãng 
sanh về nơi đó, mỗi một câu niệm Phật là ngón tay lần một hạt bồ-đề 
(hạt châu), thân khẩu ý hiệp nhất. Thực tập như vậy thì diệt được tất cả 
tội lỗi, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ, được hóa sanh trong hoa sen. 

Sông ái sóng ngàn thước, biển khổ đầy phong ba, muốn thoát khỏi sự 
khổ não sinh tử luân hồi, phải sớm mau mau niệm Nam-mô A Di Đà Phật.

Có câu hỏi, nếu niệm Phật mà thiếu chuyên tâm, thiếu chí thành 
thì có mang lại lợi ích gì không?

Xin trả lời, cho dù khi miệng niệm Phật mà tâm không được chuyên nhất, 
lòng mơ tưởng vẩn vơ, không giữ được chánh niệm, không nhớ nghĩ đến 
Phật (như vậy gọi là Tán tâm niệm Phật hay Tạp niệm niệm Phật), thì 
sự tán tâm tạp niệm đó cũng chẳng phải là hoàn toàn không có lợi, mà 
vẫn mang lại được ít nhiều lợi ích, cho dù lợi ích và kết quả đó so với khi 
chuyên tâm niệm Phật thì không bằng.
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Sở dĩ được như vậy vì mỗi khi nói năng hay hành động, tất cả đều bắt 
đầu từ ý thức, rồi từ tâm ý đó mà miệng mới phát ra thành lời, hay biến 
thành hành động. Khi tâm ý đã khởi, miệng đã phát ra âm thanh, tai lại 
được nghe âm thanh đó, cho dù là tán tâm tạp niệm đi chăng nữa thì 
tất cả ý thức, lời nói và âm thanh vẫn huân tập trở lại vào tàng thức của 
chúng ta thành những chủng tử, để từ đó lại phát sinh những chủng tử 
mới hay đến lúc thuần thục thì biến thành hiện hành. Thậm chí, cho dù 
miệng không niệm đi chăng nữa, nhưng nếu tai cứ được nghe lập đi lập 
lại tiếng niệm Phật thì vẫn mang lại nhiều lợi ích, vì những âm thanh 
của Phật hiệu đang được huân tập vào tạng thức của người nghe (qua 
nhĩ căn). Điều nầy cũng dễ hiểu, giống như mình tuy không hát nhưng 
cứ được nghe máy hát đi hát lại mãi một bài hát nào đó nhiều lần, tự 
nhiên mình thuộc lòng bài hát đó, đến lúc sự huân tập thuần thành, có 
lúc trong vô thức tự nhiên buột miệng hát theo. Chính vì điều nầy, khi 
có người vừa mới chết, quý Thầy thường khuyên mở máy niệm Phật đặt 
bên cạnh quan tài, để người vừa mới qua đời được nghe niệm danh hiệu 
Phật, hay khi đi hộ niệm cầu siêu cho người vừa mới mãn phần, chúng ta 
thường niệm Nam-mô A Di Đà Phật, cũng đều nhằm mục đích huân tập, 
hướng dẫn cho hương linh quy hướng về cảnh giới an lành, là do vậy.

Để làm rõ thêm phần giải thích trên đây, các bậc Cổ đức có truyền lại 
bài kệ như sau:

“Di Đà nhất cú pháp trung vương 
Tạp niệm phân vân giả bất thường 

Vạn lý phù vân già xích nhật 
Nhân gian xứ xứ hữu dư quang”.

(Di Đà sáu chữ lớn lao thay 
Tạp niệm lăng xăng chẳng ngại bày 
Muôn dặm mây mờ che mặt nhật 
Nhân gian ánh sáng vẫn còn đây).

Ý nghĩa của bài kệ nói rằng, khi tán tâm niệm Phật cũng ví như mây che 
ánh mặt trời, cho dù bị mây mờ che khuất ánh sáng, nhưng đâu phải vì 
bị mây che mà trái đất trở nên tối như ban đêm đâu. Do đó mới nói, dù 
cho lúc tán tâm, niệm Phật vẫn mang lại ít nhiều lợi ích. Biết rõ như vậy, 
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nên dù cho khi đang bị tạp niệm vọng tưởng chi phối cũng đừng nên lo 
nghĩ bâng quơ, cứ chăm chú niệm Phật, trước dù có tán tâm tạp niệm, 
nhưng rồi dần dần được huân tập để trở thành chuyên tâm sau nầy.

Ngoài các ý nghĩa được giải thích trên đây, ở phần Niệm Danh Hiệu Phật 
trong nghi thức lễ Phật của Gia Đình Phật Tử, khi niệm đến danh hiệu 
của chư Phật và chư Đại Bồ-Tát:

- Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là biểu tượng của hạnh Tinh Tấn. Niệm 
danh hiệu của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta nhớ nghĩ 
đến hiện tại của ngày hôm nay mà cố gắng tránh dữ làm lành, siêng 
năng tinh tấn tu học.

Khi niệm danh hiệu đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy quán tưởng, biết 
ơn đức Phật đã đưa đường chỉ lối cho ta đi vào đường ngay nẻo 
chánh, nỗ lực tinh tấn giữ giới và thực hành các thiện pháp. Trong tu 
tập, chúng ta thực hành điều luật thứ nhất trong Năm điều luật của 
Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu niên: “Phật tử quy y Phật Pháp Tăng 
và giữ giới đã phát nguyện”.

- Nam-mô A Di Đà Phật.

Đức Phật A Di Đà là biểu tượng của hạnh Thanh Tịnh. Niệm danh 
hiệu đức Phật A Di Đà, chúng ta nhớ nghĩ đến quá khứ, một ngày 
đã qua mà sớm lo tu tập. Việc tu học đừng nên biếng trễ để khỏi ân 
hận về sau. Đời sống vô thường, “sinh hữu hạn, tử vô kỳ” (đời sống 
thì có hạn lượng, nhưng cái chết thì không hẹn trước), có đó mất đó, 
“mạng bất khả diên, thời bất khả đãi” (mạng sống không thể duy trì, 
thời gian không thể chờ đợi), cho nên lúc nào có thể tu được thì phải 
lo tu liền, lúc niệm Phật được thì phải niệm ngay.

“Mạc đãi lão lai phương học đạo 
Cô phần đa thị thiếu niên nhân”.

(Niệm Phật chớ đợi tuổi già 
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Mồ hoang tuổi trẻ kể ra cũng nhiều).
Hay:

(Chớ đợi tuổi già mới học đạo 
Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh).

Khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hãy quán tưởng đến sự thanh tịnh 
của cảnh giới Tịnh độ mà cầu được sinh về cõi đó. Trong tu tập, 
chúng ta thực hành điều luật thứ tư trong Năm điều luật của Huynh 
Trưởng và Thanh, Thiếu niên: “Phật tử trong sạch từ thể chất đến 
tinh thần, từ lời nói đến việc làm”.

- Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Đức Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh hỉ xả. Niệm danh hiệu đức 
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, gợi cho ta ý niệm về ngày mai 
của mình.

Khi niệm danh hiệu của Ngài, hãy quán tưởng Bồ-tát đang cười bao 
dung, tự tại. Trong tu tập, thực hành điều luật thứ năm trong Năm 
điều luật của Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu niên: “Phật tử sống hỉ 
xả (nhẫn nhục, bình đẳng, bao dung) để dũng tiến trên đường đạo”.

- Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát.

Đức Bồ-tát Văn Thù là biểu tượng của hạnh trí tuệ. Đây là vị Bồ-tát 
tượng trưng cho hạnh tìm học. Niệm danh hiệu của Bồ-tát Văn Thù, 
chúng ta có ý niệm cố gắng học hỏi để mở mang trí tuệ, thành tựu 
biện tài.

Khi niệm danh hiệu của Ngài, hãy quán tưởng về hình tướng của 
Bồ-tát. Trong tu tập, chúng ta thực hành điều luật thứ ba trong Năm 
điều luật của Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu niên: “Phật tử trau dồi 
trí tuệ, tôn trọng sự thật”.

- Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát.

Đức Bồ-tát Phổ Hiền là vị Bồ-tát biểu tượng cho hành động. Niệm 
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danh hiệu Bồ-tát Phổ Hiền giúp chúng ta sống có ý thức, biết ăn ở 
hiền lành, siêng năng thực hành các thiện pháp như lễ Phật, sám 
hối, bố thí, cúng dường, tùy hỉ công đức, hằng thuận và hồi hướng 
chúng sanh…

Khi niệm danh hiệu của Ngài, hãy quán tưởng và thực tập theo Mười 
hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền (trong kinh Hoa Nghiêm, đã được 
ghi lại ở phần giải thích về Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát).
 

- Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát.

Đức Quán Thế Âm là vị Bồ-tát biểu tượng cho tấm lòng đại từ đại 
bi, ban vui cứu khổ. Niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ-tát giúp 
chúng ta nhớ nghĩ đến sự bất hạnh, khổ đau đang hiện hữu trong 
mọi lúc, khắp mọi nơi trên trái đất nầy, khiến chúng ta khởi lòng 
thương xót và có ý muốn ra tay giúp đỡ.

Khi niệm danh hiệu của Ngài, hãy quán niệm đến những khổ đau và 
sự bất hạnh của những người xung quanh. Trong tu tập, chúng ta 
thực hành điều luật thứ hai trong Năm điều luật của Huynh Trưởng 
và Thanh, Thiếu niên: “Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự 
sống”.

- Nam-mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát.

Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát là thính chúng gồm chư thiên và 
loài người, cùng chư Bồ-tát, Thanh văn, Phạm vương, Đế Thích, Tứ 
Thiên Vương, chúng Thiên Long bát bộ, chư vị Hộ pháp Thần vương, 
tất cả chư Thiện thần, đồng câu hội trên núi Linh Sơn để được nghe 
Phật thuyết pháp. Sau khi được nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô 
Lượng Nghĩa (tức kinh Diệu Pháp Liên Hoa) và giáo nghĩa Đại thừa, 
tất cả thính chúng đều “hoan hỉ tín thọ phụng hành” (vui mừng, tin 
tưởng tiếp nhận, kính vâng thực hành theo), phát tâm bồ-đề cầu Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. 

Khi niệm câu Nam-mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát, gợi lên 
trong ta ý niệm về một thế giới thanh tịnh và an lành của Pháp hội 
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trên núi Linh Sơn khi đức Thế Tôn còn đương tại thế. Chúng ta sinh 
ra trong cuộc đời nầy, tuy không nhằm thời Phật còn đương tại thế, 
không được nghe từ chính kim khẩu của đức Thế Tôn tuyên thuyết vô 
thượng thậm thâm vi diệu pháp cao siêu mầu nhiệm, nhưng chúng ta 
vẫn một lòng kính tin Tam Bảo, “hoan hỉ tín thọ phụng hành” thực tập 
các điều lành theo lời Phật dạy. Điều này chứng tỏ chúng ta đã tạo 
được rất nhiều công đức, phước báu, đã gieo trồng được nhiều thiện 
duyên với rất nhiều đức Phật trong thời quá khứ, tâm của chúng ta 
đã được huân tập chủng tánh Đại thừa từ muôn kiếp trước, nên bây 
giờ mới được gần gũi Phật pháp và khi nghe nói đến giáo lý Đại thừa 
liền đem lòng tin nhận và tuân giữ, thực hành theo. Bởi vậy, hôm nay 
khi ta niệm Nam-mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát là chúng ta 
đang tiếp tục tưới tẩm, để nuôi lớn chủng tánh Đại thừa, khiến cho 
tâm bồ-đề của mình ngày thêm tăng trưởng.

Những hạnh nguyện tinh tấn, thanh tịnh, hỉ xả, trí tuệ, từ bi, hành động 
và phát tâm bồ-đề qua hình ảnh của chư Phật và chư Đại Bồ-tát nêu 
trên, là những tính chất cần phải có để tạo nên nhân cách cao thượng 
của bậc thánh nhân. Chúng ta đang nhớ nghĩ, tu học, thực tập theo các 
hạnh lành của chư Phật và chư Đại Bồ-tát trên đây là nhằm mục đích rèn 
luyện cho mình một nhân cách tương đối, để dần dần trở thành người 
có nhân cách tuyệt đối, hay để trở thành người Phật tử chơn chánh. Các 
hạnh nầy có thể tóm gọn lại trong ba yếu tố: Bi-Trí-Dũng. Đây chính là 
ba đức tính để tạo nên một con người có nhân cách toàn thiện, xứng 
đáng và đúng nghĩa nhất.





BỐN 
THỀ NGUYỆN LỚN

(Tứ Hoằng Thệ Nguyện)
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Chúng sanh không số lượng,
Thề nguyện đều độ khắp.

Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết,
Thề nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,

Thề nguyện được viên thành.

(Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành).

(Sentient beings are numberless, we vow to liberate them.
Delusions are inexhaustible, we vow to transcend them.

Dharma teachings are boundless, we vow to master them.
The Wisdom Way of Enlightenment is supreme, 

we vow to embody it).
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Thề nguyện (Skt. Pranidhana): Lời nói lên những điều mong mỏi trong 
lòng với quyết tâm đạt tới cho kỳ được.

Trong lòng mình mong muốn, ước ao điều gì thì gọi đó là Tâm nguyện; 
những điều gì trước đây chưa có, bây giờ khiến cho nó phát khởi lên 
thành sự mong muốn, khát khao trong lòng thì gọi là Phát tâm; khi phát 
lộ những điều đó ra bên ngoài bằng lời nói, thì gọi đó là Lời phát nguyện; 
thề thực hành những điều mong mỏi đó, thề biến những điều đó thành 
hành động cụ thể, quyết tâm đạt tới kết quả đó cho kỳ được, thì gọi là 
Thệ nguyện; khẩn cầu, xin được giúp đỡ, gia hộ từ tha lực cho những 
mong ước đó được thành tựu, thì gọi là Cầu nguyện.
 
Trong mỗi thời công phu, tụng kinh lễ Phật, có hai lần cầu nguyện: Lần 
đầu, sau phần Cúng hương và Tán Phật, gọi là Kỳ nguyện (chữ kỳ là âm 
khác của chữ cầu), tức dâng lên chư Phật, chư Đại Bồ-tát những điều 
mong mỏi trong lòng mình, cầu xin Tam Bảo thường trú trong mười 
phương chứng minh, gia hộ cho những điều đó được thành tựu.

Lần cầu nguyện thứ hai, trước khi tụng bài Tam quy y, được gọi là Phục 
nguyện. Phục có nghĩa là trở lại, lập lại. Khi mới bắt đầu vào buổi lễ, đã 
dâng lên Tam Bảo lời cầu nguyện rồi. Bây giờ cuối buổi lễ, lập lại lời cầu 
nguyện đó thêm một lần nữa, nên gọi là Phục nguyện.

Thề nguyện có hai tính cách: Tổng nguyện và biệt nguyện.

Tổng nguyện, cũng gọi là Hoằng thệ nguyện: Lời thệ nguyện mang 
tính cách tổng quát và rộng lớn, chỉ cho thệ nguyện chung của chư Phật 
và chư Đại Bồ-tát, cũng là lời nguyện chung của nhiều người, như Bốn 
lời nguyện lớn nêu trên, hay như lời nguyện khi hô chung:

“Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới 
Thiết vi u ám tất giai văn 

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác.

Văn chung thinh, phiền não khinh 
Trí tuệ trưởng, bồ-đề sanh 
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Ly địa ngục, thoát hỏa khanh 
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh”.

Hoặc như Văn thỉnh chuông đại hồng ở Làng Mai, Pháp quốc:

“Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về.

Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi”.

Hay như lời nguyện khi hồi hướng công đức:

“Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo”.

(Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo).

Đó đều là những lời Tổng nguyện.

Biệt nguyện: Lời thệ nguyện riêng của chư Phật và chư Đại Bồ-tát, như 
12 lời nguyện của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay 48 lời 
nguyện của đức Phật A Di Đà, 12 lời nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, 
“Thập chủng đại nguyện” của Bồ-tát Phổ Hiền, hay lời nguyện của Bồ-
tát Địa Tạng “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận 
phương chứng bồ-đề”, hay lời nguyện của Tôn giả A-Nan:

“Nguyện kim đắc quả thành bảo vương 
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Hoàn độ như thị hằng sa chúng 
Tương thử thâm tâm phụng trần sát 

Thị tắc danh vi báo Phật ân 
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật 

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn
Đại hùng đại lực đại từ bi 

Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc 
Linh ngã tảo đăng vô-thượng-giác 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng 
Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong 
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển”.

(Hôm nay, con nguyện mau được chứng quả Phật để trở lại độ chúng 
sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân tâm nầy phụng sự các 
đức Phật nhiều như vi trần, thế mới gọi là đền ơn Phật. Cúi xin đức Thế 
Tôn chứng minh cho lời thề nguyện của con, trong đời ngũ trược tội ác 
nầy, con thề vào trước để cứu khổ cho chúng sanh. Nếu còn chúng sanh 
nào chưa thành Phật thì con thề chẳng hưởng quả vui niết-bàn. Phật là 
đấng Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi, cúi xin Ngài tiêu trừ các điều mê lầm 
vi tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật để hóa độ cho 
chúng sanh khắp mười phương thế giới. Giả sử như hư không kia có thể 
tiêu diệt hết, chớ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động) - Theo bản 
dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa.

Tóm lại, Biệt nguyện là lời nguyện riêng mang tính cách cá nhân, tùy vào 
chí nguyện hay ý thích riêng của mỗi người, mà lập ra cho riêng mình. 
Nhưng nên để ý, đừng nhầm với chữ Bản nguyện.

Bản nguyện: Còn gọi là Bản thệ (tức thệ nguyện gốc, lời thệ xưa, lúc 
sơ phát tâm); cũng gọi là Túc nguyện (lời thệ nguyện trong kiếp quá 
khứ), hay nói cho đủ là Bản hoằng thệ nguyện (lời thệ nguyện rộng lớn 
khi mới phát tâm). Bản nguyện chỉ cho lời nguyện chung (Tổng nguyện) 
của chư Phật và chư Đại Bồ-tát lúc còn đang trong giai vị tu nhân ở thời 
quá khứ trước khi chứng quả.
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Bốn thề nguyện lớn (Tứ hoằng thệ nguyện, cũng gọi là Tứ hoằng 
nguyện, Tứ hoằng thệ hay Tứ nguyện hành - The four universal vows 
of a Buddha and Bodhisattva): Bốn lời thệ nguyện sâu thẳm, rộng lớn 
và kiên cố của chư Phật và chư Đại Bồ-tát khi còn ở địa vị tu nhân phát 
khởi. Tất cả các vị Bồ-tát từ lúc mới phát tâm Bồ-đề, tu Bồ-tát hạnh, “cất 
bước lên đường” thực hành Bồ-tát đạo cho đến khi thành Phật, đều phát 
khởi bốn lời thệ nguyện rộng lớn như vậy, cho nên bốn lời thệ nguyện là 
Bản nguyện của chư Phật và chư Đại Bồ-tát. Nội dung bốn lời thệ nguyện 
nầy cũng được xem là Tổng nguyện chung cho tất cả những người đang 
tu tập theo hạnh Bồ-tát.

Vì lời thề nguyện sâu thẳm và rộng lớn không cùng, bao trùm hết tất 
cả chúng sanh, tất cả phiền não của chúng sanh (là hai trong bốn pháp 
rộng vô biên: Hư không, chúng sanh, nghiệp của chúng sanh và phiền 
não của chúng sanh) cho nên mới gọi là hoằng thệ nguyện (chữ hoằng 
có nghĩa là bao trùm, rộng khắp, sâu thẳm).

Bốn lời thề nguyện rộng lớn nầy được chư Bồ-tát y cứ vào Tứ Thánh Đế 
mà phát khởi ra như vậy (The four vows are considered as arising one 
by one out of the Four Noble Truths). Người tu tập theo giáo nghĩa Đại 
thừa, học theo hạnh nguyện của chư Đại Bồ-tát, phát tâm Bồ-đề cầu Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác cần phải luôn gìn giữ, tâm niệm và thực 
hành theo bốn lời thề nguyện rộng lớn nêu trên. Trong các thời công 
phu, tụng kinh, bái sám, tọa thiền, lễ Phật hay trước khi hồi hướng công 
đức cũng đều phải nên đọc lại bốn lời nguyện lớn nầy để phát tâm, lập 
nguyện và luôn luôn ghi nhớ trong lòng.

Chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp: Chúng 
sanh do nhiều duyên họp lại, ví như con người muốn được sinh ra phải 
có đủ 3 duyên là tinh cha, huyết mẹ và nghiệp, lại do nhiều pháp phối 
hợp như tứ đại, ngũ uẩn hợp thành mà được sinh ra, lại chịu sự chi phối 
của sinh tử luân hồi. Chính vì là chúng sanh nên phải chịu nhiều sự đau 
khổ bức bách, nỗi khổ nầy chưa dứt lại chồng chất thêm những nỗi khổ 
khác, khổ do vô minh, khổ do vô thường, khổ bởi sinh lão bệnh tử… 
Những sự khổ vô biên như vậy tạo nên vô số chúng sanh. Vì lòng từ bi 
thương chúng sanh đang phải chịu trầm luân trong biển khổ mà Bồ-tát 
y cứ vào Khổ đế (thực trạng đau khổ) thề nguyện độ thoát cho tất cả 
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chúng sanh.

Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch: Lại do bởi 
phiền não không cùng tận là nguyên nhân tạo nên đau khổ, tạo nên 
chúng sanh. Do đó muốn độ thoát chúng sanh ra khỏi biển khổ sinh tử 
mà Bồ-tát y cứ vào Tập đế (nguyên nhân tạo nên đau khổ) thề nguyện 
dứt sạch hết phiền não, thề nguyện đoạn diệt tất cả mọi nguyên nhân 
tạo nên đau khổ, để cứu vớt chúng sanh.

Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học: Pháp môn là cửa 
pháp hay phương pháp tu tập. Pháp hay Phật pháp, là những giáo lý 
mà đức Phật đã tuyên thuyết trong 49 năm giáo hóa chúng sanh trong 
cõi Ta-bà. Sau khi Phật nhập diệt, những giáo lý nầy được chư Thánh 
Tăng kết tập thành Tam tạng: kinh, luật, luận. Vì căn cơ của chúng sanh 
có nhiều sai khác nên giáo lý và phương pháp thực tập trong Tam tạng 
cũng nhiều vô lượng, nhưng để đối trị với 84,000 trần lao, phiền não của 
chúng sanh mà giáo pháp đưa ra con số “Bát vạn tứ thiên pháp môn” 
(Tám mươi bốn ngàn pháp môn – đây chỉ là con số ẩn dụ) tu tập. Nội 
dung giáo nghĩa và những cách thức tu tập tuy nhiều không kể xiết, 
nhưng bất kỳ cách thực tập nào trong số đó cũng có khả năng đưa người 
thực hành từ trạng thái đau khổ đến an vui, từ phàm phu trở thành 
Thánh nhân, từ vô minh đến giác ngộ, từ sinh tử đến Niết-bàn, từ chúng 
sanh trở thành Phật, nên gọi là môn (môn nghĩa là cửa). Đi vào bất kỳ 
“cửa” nào trong 84,000 pháp môn nầy cũng đều tu thành Phật được cả. 
Chính vì pháp môn tuy nhiều mà pháp môn nào cũng đều tu thành Phật 
được, nên Bồ-tát y cứ vào Đạo đế (con đường đưa đến sự chấm dứt đau 
khổ) mà thề nguyện tu học hết tất cả các pháp môn để mau chứng đạo 
giải thoát.

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có viết rằng: “Phương tiện đa môn, quy 
nguyên bất nhị” nghĩa là pháp môn phương tiện tuy nhiều, nhưng quay 
về gốc thì chỉ có một, đó là Tối thượng thừa, hay Phật thừa vậy.

Vì Đại thừa (hay Phật thừa) có nhiều pháp môn, nên sự huân tập chủng 
tánh Đại thừa cũng có nhiều sai biệt. Như cùng tin theo giáo nghĩa Đại 
thừa, nhưng có người tin ở pháp môn Niệm Phật mà không tin Bát-Nhã, 
tu theo Luật tông mà không thích Pháp tướng, Duy thức, hay chỉ tin vào 
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sự trì chú (Mật tông) mà không thích Hoa Nghiêm, tọa thiền…

Ngày nay chúng ta được giới thiệu nhiều pháp môn tu tập, trong đó phổ 
biến nhất là các cách thực tập như niệm Phật, tọa thiền, trì chú, tụng 
kinh. Nhưng như đã giải thích trong đoạn trên đây, tu tập bất kỳ pháp 
môn nào cũng có khả năng đưa người thực hành đến chỗ an lạc, giải 
thoát. Chúng ta có thể tạm ví pháp Phật như một lâu đài có nhiều cánh 
cửa. Chúng ta nên bước vào xem thử, thấy “cửa” nào thích hợp với mình, 
thuận tiện cho mình thực tập, khi thực hành mình cảm thấy khỏe hơn, an 
lạc nhẹ nhàng, hạnh phúc yên ổn hơn, hay có thể giúp mình giải quyết 
được những vấn đề khó khăn của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, 
thì nên tiếp tục và tinh tấn siêng năng thực hành. Nếu đi vào “cửa” nầy 
mà không chọn đi vào “cửa” khác, chẳng qua “cửa” nầy thích hợp với 
mình, chứ không phải vì “cửa” nầy hơn các “cửa” kia.
Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được viên thành: Phật đạo 
hay Vô thượng đạo, Vô thượng giác, Vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
Vô thượng chánh biến tri, A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề (Anuttara 
samyak sambodhi) hay quả vị Diệu giác (Phật quả) là tối thượng, không 
có gì sánh bằng, không còn bất kỳ một pháp nào cao hơn. Đây chính là 
Chân như, là Niết-bàn, nên Bồ-tát y cứ vào Diệt đế (sự chấm dứt đau 
khổ hay Niết-bàn) mà thề nguyện được viên thành Phật đạo.

Ý nghĩa phần Tổng nguyện của chư Phật và chư Đại Bồ-tát, qua Tứ hoằng 
thệ nguyện trên đây, đặc biệt chỉ có trong giáo nghĩa Đại thừa, được 
thấy ghi lại trong các bộ kinh: Pháp Bảo Đàn kinh; phẩm Dược Thảo Dụ, 
kinh Pháp Hoa; quyển thượng, kinh Bồ-Tát Anh Lạc Bản Nghiệp; phẩm 
Thủ Hạnh, kinh Đạo Hành Bát-Nhã; kinh Ma Ha Chỉ Quán…
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Mỗi thời công phu, tụng kinh, bái sám thường được chấm dứt ở phần Ba 
tự quy y, trước khi hồi hướng công đức. Trong phần đầu của buổi lễ Phật, 
đã có giải thích về ý nghĩa của Tam Quy Y. Theo đó, Quy y Phật, đấng 
phước trí vẹn toàn; Quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục; Quy y Tăng, bậc 
tu hành cao tột. Đó là nói về Sự của Ba Quy Y. Bây giờ, đến phần Ba tự 
quy y ở cuối buổi lễ Phật, là nói đến Lý của Tam Quy Y.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh
Thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

(Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh,
Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm)

Tự quay về nương tựa Phật nơi tự tánh, xin nguyện cùng tất cả chúng 
sanh đặt trọn niềm tin nơi đạo lớn mà phát tâm cầu Vô thượng Bồ-đề.

Tự: Chính mình, thuộc về mình, có sẵn nơi mình, như chữ Tự giác là tự 
mình biết; Tự nguyện là tự mong muốn, tự mình làm; Tự chủ là tự làm 
chủ chính mình, Tự cung tự cấp là dùng những thứ thuộc về mình; Tự 
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tánh là tánh vốn có sẵn nơi tâm mình.

Tự quy y Phật: Tự quay về nương tựa Phật nơi tự tánh, tức quay về 
với tánh giác sáng suốt, vốn thường hằng, sẵn có trong chính tâm mình.

Trong kinh Pháp Hoa có ghi lại lời Phật dạy: “Nhất thiết chúng sanh giai 
hữu Phật tánh”; trong kinh Phạm Võng Bồ-Tát Giới, Phật cũng đã lập lại 
giống như vậy: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ngã thị dĩ 
thành Phật, nhữ thị đương thành Phật, thường tác như thị tín, giới pháp 
dĩ cụ túc” (Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, Ta là Phật đã thành, 
các ông là Phật đương thành, thường tin tưởng như vậy thì đầy đủ giới 
pháp). Phật tánh (tánh giác, tỉnh thức) của ta và tánh giác của chư Phật, 
của chư Đại Bồ-tát đều giống nhau, đồng với nhau, không có cao thấp, 
sai khác. Phật và chúng sanh chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ. Khi mê 
mờ, vọng tưởng, điên đảo, vô minh, còn tham sân si là chúng sanh. Khi 
Phật tánh hiển lộ, tỉnh thức, sáng suốt, giác ngộ là Phật. Giống như đám 
mây đen che ánh sáng mặt trời, hàng ngày mặt trời vẫn mọc (Phật tánh 
nơi tâm mình vốn thường hằng, sẵn có) nhưng vì bị mây che nên trời tối 
(vô minh, làm chúng sanh), khi trời tạnh, mây tan, thì mặt trời hiển lộ 
soi sáng vạn vật rõ ràng (sáng suốt, tỉnh thức, thành Phật). Bấy lâu nay, 
chân tâm hay Phật tánh của ta bị phiền não, vọng tưởng, vô minh, u mê 
che lấp, cứ mải mê đi tìm Phật bên ngoài, cầu sự giác ngộ giải thoát ở 
bên ngoài. Bây giờ “tự quy y Phật nơi tự tánh” là chúng ta tự quay về 
nương tựa nơi tánh giác sáng suốt thường hằng của chính mình, khiến 
cho tánh giác đó được hiển bày và ngày thêm tăng trưởng. Đó là lý tự 
quy y Phật nơi tự tánh.

Thể theo: Tức nương theo, dựa theo, xét theo, y theo, thuận theo, 
tin theo. Ví dụ như ta thường nghe nói: “Thể theo lời yêu cầu của mọi 
người” nghĩa là dựa theo lời yêu cầu của mọi người, y theo lời yêu cầu 
của mọi người, thuận theo lời yêu cầu của mọi người.

Đạo cả: Trong thời giáo hóa nơi cõi Ta-bà lúc còn đương trụ thế, ban 
đầu Phật tùy theo căn cơ, phương tiện chúng sanh mà thuyết Ngũ thừa 
(Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ-Tát 
thừa). Nhưng cho dù đức Thế Tôn có thuyết Ngũ thừa hay giáo lý Tam 
thừa (Thanh Văn hay Tiểu thừa, Bích Chi hay Trung Thừa, Bồ-Tát hay 
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Đại thừa) cũng chỉ là tùy nghi phương tiện (Hóa thành hay Phương tiện 
Niết-bàn) để làm cho chúng sanh giác ngộ dần dần (thuật ngữ gọi 5 thời 
giáo là Quyền thừa hay Quyền giáo). Đến thời kỳ giáo hóa sau cùng, 
những giáo lý mà đức Phật đã thuyết trong giai đoạn đầu đều được 
quy về một thừa duy nhất là Nhất thừa, Tối thượng thừa hay Phật thừa 
(thuật ngữ gọi là Thực giáo hay Viên giáo), tức cỗ xe lớn duy nhất có 
khả năng đưa chúng sanh đi đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn (Bảo sở 
hay Cứu cánh Niết bàn), viên thành Phật đạo (phẩm Hóa Thành Dụ, kinh 
Pháp Hoa; kinh Đại Bát Niết-bàn…), cho nên gọi là Đạo cả. Vậy Đạo cả 
là chỉ cho giáo lý Nhất thừa hay Phật thừa.

Đoạn trên đây có đề cập đến các thuật ngữ Quyền thừa, Quyền giáo. Hai 
chữ nầy đối nghĩa với Thực giáo, Viên giáo. Theo nghĩa tiếng Hán-Việt, 
chữ “Quyền” chỉ cho sự ứng biến tạm thời, là cách thức tạm đưa ra để 
thích ứng với hoàn cảnh. Như câu nói của ông Mạnh Tử: “Nam nữ thụ 
thụ bất thân, lễ dã, tẩu nịch viên chi dĩ thủ, quyền dã” (Nam, nữ trao và 
nhận, không được chạm tay vào nhau, như vậy gọi là lễ, nhưng khi thấy 
chị dâu sắp bị chết chìm phải đưa tay kéo lên, như vậy gọi là quyền).

Phát lòng vô thượng: Phát tâm cầu Vô thượng bồ-đề, phát lòng cầu 
chứng quả Vô thượng giác, phát lòng cầu chứng quả Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác hay cầu thành Phật.

Nên biết rằng ở thế gian có ba hạng người chấp nhận và tin tưởng, tiếp 
nhận giáo pháp Đại thừa, phát tâm Bồ-đề cầu Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác:

 - Thứ nhất, là hạng Đăng địa Bồ-tát phát tâm Đại thừa: Các vị 
Bồ-tát có đại căn, đại trí, đã từng cúng dường và tu học với rất 
nhiều vị Phật trong kiếp quá khứ, cũng như đã trải qua nhiều 
đại kiếp tu hành, do đó có trí tuệ lớn, có niềm tin lớn vào giáo 
nghĩa Đại thừa, nên phát tâm cầu Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác.

 - Thứ hai, là hạng Thanh Văn tin Phật mà phát tâm Đại thừa: 
Chỉ cho hàng Thanh Văn đệ tử của Phật. Họ không thể tự mình 
phát khởi niềm tin vào Đại thừa mà phải đợi cho đến khi được 
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nghe Phật thuyết về giáo nghĩa Đại thừa. Do bởi tin tưởng ở 
đức Phật, y cứ và tùy thuận vào đức Phật, nên nghe theo lời 
Phật dạy mà phát tâm Đại thừa. Như câu cuối cùng của phẩm 
Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa: “Phật thuyết thị Phổ Môn phẩm 
thời, chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sanh giai phát vô đẳng 
đẳng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm” (Lúc Phật thuyết 
phẩm Phổ Môn nầy rồi, trong Chúng có tám mươi bốn ngàn 
chúng sanh đều phát tâm cầu Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác). Hay câu cuối trong kinh A Di Đà: “Phật thuyết thử kinh 
dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, nhứt thiết thế gian: Thiên, 
Nhơn, A-tu-la đẳng văn Phật sở thuyết hoan hỉ tín thọ, tác lễ 
nhi khứ” (Khi Phật nói kinh nầy rồi, Ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị 
Tỳ-kheo, tất cả trong đời: Trời, người, A-tula… tất cả đều nghe 
theo lời Phật dạy, vui mừng tin nhận, đảnh lễ rồi lui ra). 

 - Thứ ba, là hạng phàm phu có chủng tánh Đại thừa: Do vô lượng 
kiếp về trước đã gần gũi và gieo trồng nhiều thiện căn với vô 
lượng Phật trong quá khứ, trong tâm đã huân tập sẵn chủng 
tánh Đại thừa, nên bây giờ khi nghe nói đến giáo nghĩa Đại thừa 
liền cảm thấy quen thuộc, gần gũi, trong lòng vui mừng, khởi 
niềm tin tưởng, cung kính lãnh thọ và phát tâm cầu Vô thượng 
bồ-đề. Chính ở điều nầy mà ngày nay cho dù là sinh ra đời 
không gặp Phật, nhưng nếu khi mình học kinh hay được nghe 
giảng giải về giáo pháp Đại thừa mà sinh tâm hoan hỉ, có lòng 
tôn kính và tin vào lời Phật dạy, thì phải nên biết rằng mình là 
người đã từng gieo trồng căn lành không phải ở nơi một hay hai 
vị Phật trong thời quá khứ, mà từ vô lượng chư Phật về trước 
rồi.

Trong kinh Kim Cang có đoạn ghi lại lời Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi 
Phật: “Thế Tôn, phả hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn 
thuyết chương cú sanh thật tín phủ?”. Phật cáo Tu Bồ Đề: “Mạc 
tác thị thuyết. Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bá tuế, hữu trì giới tu 
phước giả, ư thử chương cú năng sanh tín tâm, dĩ thử vi thật. 
Đương tri thị nhơn bất ư nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật 
nhi chủng thiện căn. Dữ ư vô lượng thiên vạn Phật sở chủng 
chư thiện căn. Văn thị chương cú, nãi chí nhất niệm sanh tịnh 
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tín giả. Tu Bồ Đề, Như Lai tất tri, tất kiến thị chư chúng sanh đắc 
như thị vô lượng phước đức” (Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch 
Thế Tôn! liệu có chúng sanh nào khi nghe được lời dạy nầy mà 
sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề: Chớ nên nói 
thế! Như Lai diệt độ rồi, năm trăm năm sau sẽ có những người 
tu phước giữ theo giới luật, đối với những lời dạy nầy thường 
sanh lòng tin, nhận là chân thật. Nên biết rằng, những người 
nầy, chẳng phải chỉ ở nơi một, hai, ba, bốn, năm vị Phật gieo 
trồng căn lành. Mà thật đã ở nơi vô số ngàn vạn đức Phật gieo 
trồng căn lành. Những người ấy, khi nghe lời thuyết dạy nầy, 
dù chỉ một niệm cũng đem lòng tin trong sạch. Tu Bồ Đề! Như 
Lai tất thấy biết những chúng sanh ấy đã được vô lượng phước 
đức).

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.

(Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh
Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải)

Tự quay về nương tựa Pháp nơi tự tánh, xin nguyện cùng tất cả chúng 
sanh đi sâu vào, hiểu cho thấu đáo, cho đến kỳ cùng giáo pháp vô 
thượng thậm thâm vi diệu mà Phật đã dạy, để có trí tuệ rộng lớn như 
biển.

Tự quy y Pháp: Tự quay về nương tựa Pháp nơi tự tánh, tức quay về 
với tự tánh chân chánh vốn thường hằng, sẵn có trong chính tâm mình.

Tự tánh của Pháp là chân chánh và thoát ly tham dục. Các đức từ bi, trí 
tuệ nơi tự tánh của chúng sanh và của Phật đều bình đẳng như nhau, 
nhưng do hàng ngày tâm của ta bị ma phiền não, tham lam, sân giận, si 
mê, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến sai sử, trói buộc, che mờ chân trí, không 
thể khai mở tuệ giác, cho nên không phân biệt được đâu là lẽ chánh 
tà, chân ngụy, thiện ác, từ đó lún sâu vào đường tà khiến tạo nên ác 
nghiệp. Bây giờ “tự quy y Pháp nơi tự tánh” là chúng ta quay về với sự 
chân chánh nơi tự tâm của mình, thực hành các pháp giải thoát như Bát 
Chánh Đạo, Lục độ Ba-la-mật… khiến cho trí tuệ hiện hữu và ngày thêm 
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tăng trưởng. Đó là lý tự quy y pháp nơi tự tánh.

Thấu rõ: Thâm nhập, đi vào chiều sâu, phân tích cho cặn kẽ, xét cho 
thấu đáo, hiểu cho đến kỳ cùng. Chữ “thâm” có nghĩa là chiều sâu, bề 
sâu, như chữ “thâm sơn cùng cốc” (hang sâu núi thẳm) ý chỉ cho chỗ 
hoang vu ít người lui tới; hay chữ “thâm cung bí sử” chỉ cho những sự 
kiện lịch sử bí mật trong hậu cung của vua mà bên ngoài ít người biết 
đến; hay chữ “người có lòng thâm độc” để chỉ cho hạng người có bụng 
dạ sâu hiểm, độc ác khó dò. Chữ nhập nghĩa là vào, như câu “Đáo giang 
tùy khúc, nhập gia tùy tục” ý nói đến khúc sông nào phải tùy theo sức 
nước chảy mạnh, yếu, nông sâu của khúc sông đó mà ứng biến, vào nhà 
người thì phải theo phép tắc, tục lệ của gia đình người ta.

Kinh tạng (Sutra-pitaka): Chữ Kinh dịch âm là Tu-đa-la, Tô-đát-la hay 
Tô-đát-lãm, Trung Hoa dịch nghĩa là Khế kinh, là hết thảy những giáo lý 
mà Phật đã tuyên thuyết, giảng giải trong suốt 49 năm giáo hóa. Sau khi 
đức Phật diệt độ (Diệt phiền não, độ sinh tử, tức Phật nhập Niết-bàn) các 
vị Cao đồ đệ tử của Phật kết tập những lời Phật dạy thành Kinh tạng để 
lưu truyền trong nhân gian.

Chữ Tạng (hay một âm khác là tàng) có nghĩa là chứa hay kho chứa. 
Kinh tạng là kinh điển ghi chép lại những lời Phật dạy để lưu truyền. Chữ 
kinh tàng còn có ý nghĩa là trong mỗi giáo lý, pháp môn mà đức Thế Tôn 
đã dạy được ghi chép lại trong kinh, giáo lý pháp môn nào cũng chứa 
đựng những chân lý vô thượng thậm thâm vi diệu, có công năng đưa 
người thực hành đi đến giác ngộ và giải thoát.

Cũng nên biết rằng, Kinh do đức Phật tuyên thuyết, cũng có thể do đệ 
tử của Phật, các vị Bồ-Tát, hóa nhân hay chư thiên thuyết.

Để được gọi là kinh do Phật tuyên thuyết, phải hội đủ 6 điều kiện: Tín, 
văn, thời, chủ, xứ, chúng (gọi là Lục chủng thành tựu).

 - Tín: Tin đúng như vậy. 
 - Văn: Được nghe. 
 - Thời: Thời gian lúc kinh được thuyết giảng. 
 - Chủ: Người nói. 
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 - Xứ: Nơi chốn (không gian) tức chỗ kinh được thuyết giảng. 
 - Chúng: Thính chúng lúc nghe kinh gồm có những ai, ai làm 

chứng.

Ví dụ như trong kinh A Di Đà mở đầu bằng câu: “Như thị ngã 
văn, nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ-Thọ Cấp-Cô-Độc viên, 
dữ đại Tỳ Kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại 
A La Hán chúng sở tri thức…” (Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, 
đức Phật ở nơi vườn Kỳ-Thọ Cấp-Cô-Độc nước Xá-Vệ cùng với 
một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo câu hội, đều là bậc 
Đại A-la-hán mà mọi người đều quen biết…). Chữ "Như thị" là 
Tín thành tựu, "ngã văn" là Văn thành tựu, "nhứt thời" là Thời 
thành tựu (vì thời đó không có lịch ghi lại ngày tháng năm rõ 
ràng như bây giờ nên khi kết tập, Tôn giả A Nan thuyết là nhứt 
thời), "Phật" là Chủ thành tựu, "Xá Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô Độc 
viên” là Xứ thành tựu, và Đại chúng lúc đó đến nghe pháp gồm 
có “dữ đại Tỳ-kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai 
thị Đại A-la-hán chúng sở tri thức, như Trưởng lão Xá Lợi Phất, 
Ma-ha Mục Kiền Liên…” là Chúng thành tựu.

Khi Kinh hội đủ 6 điều kiện nêu trên, thì sẽ đưa đến 3 điều thành tựu:
 - Khác với kinh điển ngoại đạo, tà giáo. Bởi vì kinh điển của 

ngoại đạo không có 6 điều thành tựu nầy.

 - Đoạn lòng nghi hoặc. Bởi vì biết chắc rằng kinh nầy do chính 
nơi kim khẩu đức Thế Tôn tuyên thuyết. 

 - Không còn tranh luận đúng sai.

Trí tuệ như biển: Nhất thiết chủng trí là trí tuệ của chư Phật và chư 
Đại Bồ-tát. Trí tuệ nầy rộng lớn mênh mông, bao la ví như biển cả. Khi 
đã thấm nhập vào giáo lý mà Phật đã dạy, tu hành chứng quả giác ngộ 
rồi thì trí tuệ sẽ sáng suốt, viên minh, rộng lớn bao la như biển cả.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
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 (Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại)

Tự quay về nương tựa Tăng nơi tự tánh, xin nguyện cùng tất cả chúng 
sanh được thống nhất hết lại thành một Đại chúng hòa hợp, thanh tịnh 
(thanh tịnh đại hải chúng) để tu tập mà không bị chướng ngại gì.

Tự quy y Tăng: Tự quay về nương tựa Tăng nơi tự tánh, tức quay về 
với sự thanh tịnh và hòa hợp vốn thường hằng, sẵn có trong chính tâm 
mình.

Tự tánh của Tăng là thanh tịnh, hòa hợp. Hễ cứ ở đâu có sự hiện hữu 
của thanh tịnh, hòa hợp thì nơi đó có tính chất của Tăng (cần phân biệt 
rõ: tánh của Tăng là thanh tịnh, hòa hợp; còn tướng hay thể hiện hình 
thức bề ngoài của Tăng là mình mặc áo cà sa, cạo bỏ râu tóc). Phật đã 
thuyết rõ: “nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh” (tất cả chúng sanh 
đều có Phật tánh) mà hễ trong ta có Phật tánh thì nên tin rằng trong ta 
vốn có sẵn tự tánh thanh tịnh, hòa hợp. Chỉ vì ta bỏ chân tánh mà chạy 
theo trần cảnh bên ngoài để từ đó bị cuốn lôi theo ngũ dục (sắc dục, 
thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục). Cái đáng coi trọng thì ta lại xem 
thường, sự thanh tịnh thì thường bị chối bỏ; những thứ bất tịnh, cấu 
nhiễm, ô uế thì ta lại tham đắm vướng mắc vào, rồi kéo bè kết đảng, 
phân chia phe nhóm để tranh danh đoạt lợi. Từ đó càng ngày càng xa 
dần sự thanh tịnh, hòa hợp nơi tự tánh. Giống như tánh giác vốn sẵn có, 
tánh chân chánh vốn sẵn có, cũng vậy, tánh thanh tịnh và hòa hợp cũng 
vốn sẵn có nơi tự tâm của chúng ta. Ngày nay chúng ta thực hành các 
thiện pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục... để từng bước quay trở về với 
sự thanh tịnh và hòa hợp vốn có sẵn nơi tâm của mình. Đó là lý của tự 
quy y Tăng nơi tự tánh.

Thống lý: Nghĩa của chữ thống là thâu tóm hết lại, gom hết lại (như 
người đứng đầu một nước theo chế độ dân chủ gọi là tổng thống, hay 
chữ thống lãnh là người lãnh đạo tất cả, hay chữ thống nhất là gom hết 
lại làm một).

Thống lý là gom hết lại hay tập hợp hết lại để hướng dẫn, tổ chức, điều 
phục, giáo hóa, tu tập.
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Đại chúng (Mahasangha): Một nhóm đông người họp lại trong một đạo 
tràng để cùng nhau tu tập, gọi chung là Đại chúng.

Hết thảy không ngại: Hết tất cả mà không bị khó khăn, không gặp 
chướng ngại gì.

Ở đây, xin trích một đoạn văn trong bài Sám Quy Mạng (Lễ Phật phát 
nguyện văn) của Thiền sư Duy Sơn Nhiên, để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa 
của phần giải thích trên đây: “Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng 
nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. 
Thập triền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn, lục trần, vọng 
tác vô biên chi tội. Mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ, trước ngã đắm 
nhơn, cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng, nhứt thiết kiên vưu…” 
(Đệ tử chúng con tự làm trái với chân tánh của mình, nhập vào dòng 
mê, chìm đắm trong dòng sinh tử, tham đắm vướng mắc theo sắc thanh. 
Mười triền, mười sử, tích góp thành nhân hữu lậu, sáu căn chạy theo 
sáu trần, tạo nên bao nhiêu tội ác. Từ đó mê man lội trong biển khổ, 
mỗi ngày mỗi lún sâu vào đường tà, chấp mình, đắm người, bỏ sự chân 
chánh theo điều tà vạy, để rồi tất cả nghiệp chướng tội lỗi từ đó mà sinh 
ra…).

Tóm lại, nói đến tự tánh tức là nói đến cái tự có, mà không cần bất cứ 
điều kiện nào. Nó không sanh ra và nó cũng không mất đi. Tự tánh Tam 
Bảo (sáng suốt, chân chánh, thanh tịnh) trong tâm ai ai cũng có sẵn hết. 
Chỉ vì lâu nay mình cứ mải mê chạy theo trần cảnh, tìm cầu Tam Bảo 
bên ngoài, mà không ngờ rằng Tam Bảo vốn thường hằng, sẵn có ngay 
trong chính tâm mình. Bây giờ mình cần quay lại nhận ra cho rõ, quán 
chiếu cho thấu đáo, nương theo lời Phật dạy mà tu tập, khiến cho tự 
tánh sáng suốt, chân chánh, thanh tịnh trong tâm của mình được hiển 
lộ ra. Như vậy là sự quây về nương tựa Tam Bảo nơi tự tánh. Người tu 
học cần hiểu rõ ý nghĩa tự quây về nương tựa nơi tự tánh Tam Bảo (Lý 
quy y Tam Bảo) để không vọng cầu, hướng ngoại, nhận lầm Tam Bảo ở 
ngoài tâm tánh của mình.

Nội dung của Tam Tự Quy Y trên đây được trích từ đoạn kinh văn, trong 
đó Bồ-tát Văn-Thù trả lời Bồ-tát Trí-Thủ về cách dụng tâm như thế nào 
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để có thể được tất cả thắng diệu công đức, được ghi lại trong phẩm Tịnh 
Hạnh, phẩm thứ 11, kinh Hoa Nghiêm, mà mọi người tu học phải nên 
đọc tụng trong mỗi thời công phu, bái sám trước khi hồi hướng công 
đức.



HỒI HƯỚNG
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Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo)

Đệ tử nguyện đem tất cả các công đức có được trong buổi lễ Phật như 
tụng kinh, sám hối, niệm Phật, phát hoằng thệ nguyện, quy y Tam Bảo 
trên đây. Xin hồi hướng đến khắp mọi loài hữu tình trong pháp giới. Cầu 
mong cho đệ tử cùng tất cả chúng sanh gặp nhiều thắng duyên để đi cho 
trọn con đường tu học, đạt quả giải thoát, viên thành Phật đạo.

Hồi hướng: Hồi nghĩa là trở lại, quây lại hay trở về (như chữ Hồi hương 
là người đi xa quê hương đã lâu, bây giờ trở về làng cũ); còn chữ Hướng 
là xoay lại, ngoảnh về, quây về một phía nào đó, quy về một điểm nào 
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đó, một nơi chốn nào đó, một mục đích nào đó. Chúng ta thường gặp 
các chữ như: Hướng thiện, là bỏ tà theo chánh, bỏ việc ác làm điều lành, 
bỏ cuộc sống bất lương tội lỗi để sống cuộc đời lương thiện; hướng dẫn 
là chỉ bảo, dẫn dắt cho biết phương hướng, cách thức để thực hiện một 
hoạt động nào đó; hướng ngoại là hướng ra bên ngoài, ưa thích thứ 
bên ngoài, ngược lại (phản nghĩa) là chữ hướng nội nghĩa là quây về 
bên trong; hay chữ chí hướng là ý chí hướng về một mục đích, một con 
đường hay một lý tưởng nào đó; hay nghiêng về một phía nào thì gọi là 
xu hướng.

Tóm lại, sau khi làm xong một công việc lợi ích, đem kết quả hay công 
đức mà mình đã thực hiện được để hướng đến một mục đích nào đó, thì 
gọi là hồi hướng.

Trong mọi hoạt động của Gia Đình Phật Tử, hễ mỗi khi làm được một 
công đức nào, chẳng hạn như tụng kinh niệm Phật, học Phật pháp, hội 
họp, sinh hoạt, làm công tác xã hội, từ thiện như bố thí, cứu trợ… cũng 
đều phải nên hồi hướng công đức. Bởi vì giống như người đi đường, 
phải nên biết mình đi về đâu, làm việc thì phải nên biết mình làm vì mục 
đích gì. Nếu đi mà không biết mình đi đâu thì sẽ lạc mất phương hướng, 
dễ bị người khác phỉnh phờ, rủ rê, lôi kéo vào con đường bất định. Làm 
việc mà không biết mình làm với mục đích gì, thì sẽ dễ thay lòng đổi dạ 
hay bỏ cuộc nửa chừng. Ngay cả việc tọa thiền cũng phải nên biết mình 
tọa thiền để quán về thứ gì, quán hơi thở để trừ vọng tưởng, quán bất 
tịnh để trừ sự tham đắm sắc dục, hay quán từ bi để trừ sự đố kỵ, oán 
đối hận thù… Nếu thiền quán mà không biết mình quán thứ gì, thì khó 
có chánh định và dễ lạc vào đường tà. Chính vì thế mà sau khi đã làm 
xong một công việc gì gọi là Phật sự, thì phải nên hồi hướng công đức, 
để có mục đích mà quy hướng về Phật đạo (tức cứu cánh, hay mục đích 
cuối cùng) là vậy.

Cũng giống như phát nguyện có tổng nguyện và biệt nguyện, Hồi hướng 
cũng được phân ra:

 - Tổng hồi hướng: Lời hồi hướng chung, thường được xem là 
đoạn kết thúc, như hầu hết lời hồi hướng trong phần cuối của 
các bài sám, các bài văn phát nguyện, phần cuối cùng trong các 
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bài kinh dài, hay phần sau cùng trước khi kết thúc buổi lễ Phật.

 - Biệt hồi hướng: Lời hồi hướng riêng của từng người, lời hồi 
hướng theo mục đích riêng của mình. Ví dụ như sáng hôm nay, 
sau thời tụng kinh công phu sáng, anh A hồi hướng công đức 
cho Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử sắp được tổ chức 
tại Bồ-Đề Đạo Tràng, Ấn Độ được thành tựu viên mãn; hay mẹ 
chị B bị bệnh phải đưa vào bệnh viện, chị B nguyện ăn chay 
một tháng để hồi hướng công đức cho mẹ mình sớm được bình 
phục, thì đó là những lời Biệt hồi hướng.

Hồi hướng có bốn cách:

 - Hồi tự hướng tha: Đem công đức mà tự mình đã thực hiện 
được để hồi hướng cho người khác (tức tha nhân), như ở trong 
gia đình có người vừa qua đời, ta nguyện ăn chay một tháng, 
làm phước, bố thí, in kinh… và mỗi đêm đều niệm Phật A Di Đà 
để hồi hướng công đức cho người đã mất được nghiệp chướng 
tiêu trừ, siêu sanh Tịnh độ; hay như có một thiên tai đang xảy 
ra gây thiệt hại to lớn về tài sản và khiến cho nhiều người phải 
vong mạng, ta liền phát nguyện chỉ ăn ngày một bữa trong suốt 
10 ngày, vận động công tác cứu trợ khẩn cấp để hồi hướng 
công đức cho các nạn nhân được tai qua nạn khỏi, mau chóng 
ổn định lại cuộc sống; hay trong nhà có người đang bệnh nặng, 
ta mua cá hay chim phóng sanh để cầu cho người bệnh mau 
chóng bình phục, thoát cơn khổ bịnh. Đó đều là cách Hồi tự 
hướng tha. 

 - Hồi tiểu hướng đại: Đem công đức nhỏ bé mà mình đã làm 
được để hồi hướng đến mục đích lớn lao, như lời hồi hướng 
trong bài Hồi hướng của Gia Đình Phật Tử; hay lời hồi hướng 
trong bài Sám Khể Thủ: “ Hôm nay tôi niệm Phật cầu vãng 
sanh... cho đến khi đắc Vô sanh nhẫn, được Phật thọ ký, tôi 
nguyện hồi nhập Ta-bà, phân thân vô số, dùng bất khả tư nghị 
tự tại thần lực và tất cả các loại phương tiện để độ thoát chúng 
sanh, khiến cho chúng sanh trở lại với chân tánh của mình, 
cùng được vãng sanh về nơi Tây phương, nhập vào Bất thối 
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địa…” ; hay văn hồi hướng trong bài hô chung: 

“Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết vi u ám tất giai văn

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác.

Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí tuệ trưởng, bồ đề sanh

Ly địa ngục, thoát hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh”.

Trong sách Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn, bài kệ nầy được dịch thoát 
ý, mang đầy nhạc tính thật hay sau đây:

“Nguyện tiếng chuông nầy vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về.

Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng thân an miệng mĩm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi”.

 - Hồi nhân hướng quả: Đem cái nhân của những công đức 
hôm nay mình đã thực hiện, để hướng đến cái quả ở tương lai 
sau nầy. Chẳng hạn như đem cái nhân công đức thế phát xuất 
gia hôm nay để hồi hướng cái quả là thành Phật; hay đem cái 
nhân niệm Phật hôm nay để hồi hướng về cái quả khi mạng 
chung được vãng sanh về cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà, được 
làm bạn đồng hành với các bậc Bất thối Bồ-tát; hay đem cái 
nhân công đức giảng pháp hôm nay để hồi hướng đến cái quả 
trăm kiếp nghìn đời sau luôn luôn được là pháp lữ thiện tri thức 
đồng hành trên con đường giác ngộ, như câu kết trong Quy Sơn 
Cảnh Sách của Đại Viên Thiền sư: “Thậm tri quá hoạn, phương 
nãi tương khuyến hành trì. Nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ 
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đồng vi pháp lữ” (Vì thấy được sự tai hại quá to lớn, nên mới 
dám cùng nhau khuyên răn cố gắng thực hành. Nguyện cho 
trăm kiếp nghìn đời, sinh ra gặp pháp cùng người kết thân).

 - Hồi sự hướng lý: Đem Sự hay công đức đã làm hôm nay là thứ 
hữu tướng, mà hồi hướng đến chỗ cái Lý, tức thứ vô tướng. Tức 
làm Phật sự mà không chấp vào việc mình làm, không cống cao 
tự đắc ngã mạn, không so đo tính toán hơn thua. Chẳng hạn 
như bố thí mà không thấy mình bố thí, không phân biệt thân sơ, 
không chọn lựa người để bố thí, không tính toán lợi hại, không 
cần biết người đó có theo đạo Phật hay không, có ân oán gì với 
mình hay không… Tóm lại hồi hướng mà không chấp vào công 
đức đã làm, không chấp mình, chấp người (nhân, ngã, bỉ, thử) 
là cách Hồi sự hướng lý vậy.

Công đức, Guna (S), dịch âm là Cầu-na, Cụ-nang: Chữ để chỉ chung 
cho công năng và phước đức có được qua sự tu tập các hạnh lành, thực 
hành các thiện pháp. Hay nói cách khác, công đức là cái đức có được do 
công phu tu các hạnh lành. Hoặc một cách giải thích khác, dứt sạch các 
điều dữ là công, vâng làm các việc lành là đức.

Mỗi khi dự lễ Mộc dục (lễ tắm Phật, thường được tổ chức trong thời công 
phu sáng của ngày lễ Kính mừng Phật Đản Sanh), chúng ta thường được 
nghe tụng bài kệ tắm Phật, trong đó có nghĩa của chữ công đức rất cao 
sâu:

“Ngã kim quán dục chư Như-Lai 
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ 
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu 

Đồng chứng Như-Lai tịnh pháp thân”.

(Hôm nay con quán tưởng đang tắm đức Như-Lai, Phật là người có đầy 
đủ sự thanh tịnh, trí tuệ trang nghiêm, thành tựu công đức lớn. Con xin 
cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong cõi Ta-bà ngũ trược ác thế nầy 
được xa lìa mọi cấu nhiễm, đồng chứng Pháp thân thanh tịnh giống như 
Như-Lai).
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Chữ công đức tụ hay khối công đức, hay có chỗ còn gọi là biển công đức 
(công đức hải) là chữ để tán thán công đức của Phật. Vì đã trải qua vô 
lượng kiếp tu hành Lục độ ba-la-mật, chứa nhóm, tích tụ vô lượng vô 
biên công đức, viên thành đạo quả, thành bậc Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác và độ thoát cho vô số chúng sanh mà đức Phật có công đức 
lớn như vậy.

Chữ “Tịnh pháp thân” là pháp thân thanh tịnh hay Pháp thân đức (Pháp 
thân công đức) là một trong ba đức của Phật (Pháp thân đức, Bát-nhã 
đức và Giải thoát đức).

Đoạn kinh văn hồi hướng ở phần Hồi Hướng công đức trong Nghi thức lễ 
Phật của Gia Đình Phật Tử trên đây, được trích từ phần cuối của bài kệ 
mà các vị Phạm Thiên Vương dùng để tán thán đức Đại Thông Trí Thắng 
Như-Lai, được ghi chép lại trong phẩm thứ 7, Phẩm Hóa Thành Dụ của 
kinh Pháp Hoa. Đây là phần Tổng hồi hướng được xử dụng rất phổ thông 
trong các thời khóa lễ Phật, công phu bái sám hay sau khi làm xong các 
việc Phật sự. Phần hồi hướng nầy tuy ngắn gọn, cô đọng nhưng rất súc 
tích, uyên áo và rộng lớn bao la (như câu hư không hữu tận, ngã nguyện 
vô cùng) và bao hàm ý nghĩa, tính chất của cả bốn cách hồi hướng đã 
được phân tích nêu trên. 
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Giới Luật (Sila and vinaya, The rules) trong Gia Đình Phật Tử là những 
quy định, điều lệ, phép tắc, được xem như những giới điều, căn cứ trên 
nền tảng giáo lý của đức Phật và mục đích của Tổ Chức mà lập ra, mang 
tính chất tất yếu và phổ quát, để ấn định hành vi cho mỗi Đoàn viên 
trong tổ chức Gia Đình Phật Tử.

Gọi là tất yếu, vì tất cả mọi Đoàn viên đều phải luôn luôn tâm niệm, ghi 
nhớ và thực hành. Chính vì có yếu tố tất yếu nên Giới Luật mang tính 
chất bắt buộc mọi Đoàn viên phải thi hành theo.

Còn gọi là phổ quát, vì Giới Luật mang tính chất phổ biến và bao quát 
đến mọi thành phần Đoàn viên trong Tổ Chức, không phân biệt là người 
mới hay cũ, trẻ hay già, nam hay nữ, là Huynh Trưởng thâm niên cao cấp 
hay một Đoàn viên mới vừa phát nguyện vào Đoàn, tất cả đều phải tâm 
niệm và thực hành đúng theo quy định của Giới Luật.

Chính do bởi được căn cứ trên nền tảng giáo lý đạo Phật và mục đích của 
Tổ Chức để lập ra, cho nên Giới Luật trong Gia Đình Phật Tử có tác dụng 
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mang lại thành tựu cho sự tu tập của cá nhân (ngăn ngừa điều ác, vâng 
làm việc lành) và để hoàn thành mục đích giáo dục của Tổ Chức, đó là:

 - Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chánh.

 - Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

Từ năm 1951 trở về trước, trong giai đoạn còn sinh hoạt dưới danh 
xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ, Luật gồm có 10 điều, được định rõ trong 
phần thứ 4 của bản Nội Quy Trình (tức Nội Quy Gia Đình Phật Hóa Phổ. 
Bản Nội Quy Trình nầy do Thầy Minh Châu, Chị Hoàng Thị Kim Cúc cùng 
các anh Võ Đình Cường, Tráng Thông, Phan Cảnh Tuân, Nguyễn Xuân 
Quyền, Văn Đình Hy, Lê Cảnh Đạm và Phan Xuân Sanh phối hợp soạn 
thảo, vào tháng 7 năm 1949).

Mười Điều Luật của Đoàn viên Gia Đình Phật Hóa Phổ được ghi lại như 
sau:

1. Phật tử học kinh, niệm Phật. 
2. Phật tử kính mến cha mẹ, thuận thảo với anh chị em. 
3. Phật tử nhân từ với người và vật. 
4. Phật tử chọn bạn tốt và mến thương bạn. 
5. Phật tử vui buồn cùng chia, nhắc nhở nhau làm lành, lánh dữ. 
6. Phật tử giữ lời nói ôn hòa, ngay thật. 
7. Phật tử thật thà, siêng năng, thứ tự, sạch sẽ. 
8. Phật tử sống giản dị và điều độ. 
9. Phật tử bình tĩnh và lạc quan. 
10. Phật tử làm tròn bổn phận.

Cho đến các ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 1951, Hội nghị Huynh 
Trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Từ 
Đàm, Huế, với sự tham dự của Đại biểu cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. 
Thành quả của Hội Nghị nầy có hai điểm quan trọng:

 - Thay đổi danh xưng Gia Đình Phật Hóa Phổ thành Gia Đình Phật 
Tử.
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 - Đồng lòng biểu quyết, chấp thuận bản Nội Quy Gia Đình Phật 
Tử, gồm 5 Chương, 15 Điều. Trong đó, ở Chương Thứ Nhất, 
Điều Thứ 4, có quy định về Luật như sau:

LUẬT CỦA HUYNH TRƯỞNG VÀ THANH, THIẾU NIÊN, 
gồm có 5 điều:

1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát 
nguyện. 

2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. 
3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. 
4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ 

lời nói đến việc làm. 
5. Phật tử sống hỉ xả để dũng tiến trên đường đạo. 

LUẬT CỦA OANH VŨ, gồm có 3 điều:

1. Em tưởng nhớ Phật. 
2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị 

em. 
3. Em thương người và vật.

Kể từ đó cho đến nay, dù bản Nội Quy đã trải qua nhiều lần tu chỉnh, 
nhưng các Điều Luật nầy vẫn được giữ nguyên, chứ không hề sửa chữa 
hay thêm bớt.

Khi một người mới đến xin gia nhập vào Tổ Chức, hàng tuần đến sinh 
hoạt với Đoàn. Sau một thời gian tập sự sinh hoạt, tối thiểu là 12 tuần, 
sẽ được công nhận là Đoàn viên chính thức của Gia Đình Phật Tử qua 
buổi lễ Phát Nguyện Vào Đoàn. Trong lễ nầy, người Tân Đoàn viên sẽ 
được phát nguyện đeo huy hiệu Hoa Sen và chính thức thụ nhận Luật 
của Đoàn, để từ đó mãi mãi sống đúng theo những Giới Luật mà mình 
đã phát nguyện học hỏi, tiếp nhận và hành trì.

Vì được xem như hình thức Giới Luật của Gia Đình Phật Tử, cho nên học 
theo cách thức trong đoàn thể Tăng già mỗi tháng phải hai lần tụng giới, 
cứ mỗi buổi sinh hoạt hàng tuần, trong giờ lễ Phật, trước khi chấm dứt 
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buổi lễ đều có phần đọc Luật của Đoàn, giống như một hình thức tụng 
giới, nhằm nhắc nhở cho mỗi Đoàn viên luôn luôn ghi nhớ, tâm niệm, 
tuân thủ, thực hành, mà không được lảng quên hay trái phạm.

Trong buổi lễ Phật, đến phần đọc luật của Đoàn, sau khi tất cả đồng 
quỳ xuống. Người Chủ lễ nên ngưng lại một phút, giữ thật yên lặng để 
mọi người lắng đọng tâm tư và có chánh niệm. Khi đó, người Chủ lễ mới 
bắt đầu xướng lên từng điều Luật thật thong thả, rõ ràng. Bên dưới, Đại 
chúng cùng lập lại thật to từng điều một theo lời xướng của vị Chủ lễ, 
để từng chữ từng câu khắc sâu vào tâm khảm, huân tập vào tâm thức 
của mọi người.
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Điều thứ 1:

PHẬT TỬ QUY Y PHẬT, PHÁP, TĂNG
VÀ GIỮ GIỚI ĐÃ PHÁT NGUYỆN

Điều luật thứ nhất nầy được chia làm hai phần:

Phần đầu, Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng: Quyết trọn đời quây về 
nương tựa nơi Tam Bảo, trọn đời quy hướng theo Phật, Pháp, Tăng; tôn 
Phật, Pháp, Tăng làm Thầy; lấy Phật, Pháp, Tăng làm khuôn mẫu để y 
cứ theo đó mà tu học.

Phật tử một khi đã quy y Phật rồi, thì thà bỏ thân mạng chứ trọn đời dứt 
khoát không tin theo, không thờ cúng trời, thần, quỷ, vật…

Phật tử một khi đã quy y Pháp rồi, thì thà bỏ thân mạng chứ trọn đời dứt 
khoát không mê tín dị đoan, không nghe theo những lời đường mật, hứa 
hẹn hão huyền trong kinh sách của ngoại đạo, tà giáo.

Phật tử một khi đã quy y Tăng rồi, thì thà bỏ thân mạng chứ trọn đời dứt 
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khoát không giao thiệp, quan hệ hay thân cận với những kẻ “ma giáo”, 
thầy tà, bạn xấu, tổn hữu ác đảng.

Trong thực tế, có nhiều Đoàn viên sinh hoạt một thời gian dài trong 
GĐPT, quy y Tam Bảo cũng đã lâu, sau lại đi lập gia đình với người ngoại 
đạo. Rồi sau một thời gian, vì nhiều lý do như để bảo vệ hạnh phúc gia 
đình khỏi bị sứt mẻ hay để tránh đổ vỡ chẳng hạn, lại bỏ đạo của mình 
để quy y theo ngoại đạo, tin theo tà giáo, thờ cúng trời thần. Đây là điều 
thật đáng chê trách trong Tổ Chức của chúng ta.

Phần sau, Giữ giới đã phát nguyện: Giới ở đây là nói chung  những 
giới luật mà Phật đã chế ra cho người tại gia tu tập, như Ngũ giới, Thập 
Thiện giới, Bát Quan Trai giới, Ưu-bà-tắt giới… Năm Điều Luật của Huynh 
Trưởng và Thanh, Thiếu niên cũng có thể được xem là Giới của GĐPT. 
Sau khi đã phát nguyện trước Tam Bảo, xin tiếp nhận và phát nguyện 
hành trì phần nào của các giới luật vừa được nêu trên, người Phật tử 
phải nên hết sức cẩn thận, cần nên thường xuyên quán chiếu, chuyên 
tâm trì chí, nỗ lực gìn giữ và thực hành cho đúng, chớ có trái phạm.

Nếu khi vô ý lầm lỗi hay sai phạm mà có người nhắc nhở, thì phải biết 
hổ thẹn, thay đổi, sửa chữa lại cho chân chính. Không nên tự ái, ỷ mình 
lớn tuổi hay có chức phận rồi sinh ra cố chấp, cãi bướng, làm càn. Như 
vậy là có tội lại càng thêm tội.

“Giới luật còn là Phật pháp còn”. Trong Luật, Phật đã có dạy như vậy. Đây 
là điều hết sức quan trọng, cần phải nên lưu ý.

Người Đoàn Viên tuân giữ Điều luật thứ nhất tức là học hỏi, tu tập, thực 
hành theo hạnh Tinh Tấn của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tinh Tấn, Vìrya (S): Còn có tên gọi khác là Tứ Chánh Cần, Prahâna 
(S), tức bốn sự siêng năng chân chánh cần phải giữ gìn, thực hiện. (Tứ 
Chánh Cần còn được diễn dịch dưới nhiều thuật ngữ khác nhau, như: Tứ 
Chính Đoạn, Tứ Ý Đoạn, Tứ Chính Thắng… và đây chính là Chánh Tinh 
Tấn trong Bát Chánh Đạo).

Tinh Tấn là tâm lý hay hành vi dõng mãnh, siêng năng hăng hái, kiên 
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trì bỏ ác làm lành (chỉ ác tác thiện, cải tà quy chánh). Tinh tấn hay Tứ 
Chánh Cần gồm bốn sự siêng năng chân chánh sau đây:

 - Siêng năng chân chánh đoạn trừ các điều ác trước đây đã làm.
 - Siêng năng chân chánh không phạm vào các điều ác trước đây 

chưa làm.
 - Siêng năng chân chánh khiến cho các việc lành trước đây chưa 

làm, nay được sanh khởi.
 - Siêng năng chân chánh khiến các việc lành trước đây đã làm, 

mỗi ngày thêm tăng trưởng.

Thêm vào đó, để hỗ trợ cho sự thực hiện 4 điều siêng năng chân 
chánh nêu trên, còn có 5 thứ Tinh tấn (được nêu lên trong Thành Duy 
Thức Luận):

 - Bị giáp tinh tấn: Cũng giống như người lính trước khi ra trận. 
Đối với người có ý chí cầu học, điều đầu tiên là phải trang bị áo 
giáp tinh tấn, tức sự phát tâm dõng mãnh, thề nguyện không 
sợ hãi, không bỏ cuộc, không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn, 
thử thách nào.

 - Gia hạnh tinh tấn: Tạo những thắng duyên, phương tiện thiện 
xảo, để tự sách tấn mình thêm kiên tâm bền chí.

 - Vô hạ tinh tấn: Ý chí mạnh mẽ, không sợ hãi, khiếp nhược, cũng 
không tự ti mặc cảm trước hoàn cảnh bất thuận.

 - Vô căn tinh tấn: Sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh thiếu 
thốn, mọi thử thách chướng ngại.

 - Vô túc tinh tấn: Không bằng lòng, thỏa mãn với những công đức 
nhỏ vừa mới đạt được. Luôn nỗ lực tinh cần, hướng tâm đến kết 
quả cứu cánh tối thượng.

Tinh Tấn là hạnh chính trong năm hạnh của người Phật Tử (tinh tấn, 
hỉ xả, thanh tịnh, trí tuệ và từ bi) và là khẩu hiệu của tất cả mọi Đoàn 
viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam (được biểu thị bằng cánh sen chính giữa 
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trong năm cánh trên của huy hiệu Hoa Sen). Chính nhờ thực hành hạnh 
Tinh Tấn, mà các điều ác không có cơ hội phát khởi. Ngược lại, Tinh Tấn  
cũng chính là năng lực nuôi lớn tâm bồ-đề, làm tiêu trừ nghiệp chướng, 
có tác dụng trưởng dưỡng căn lành, khiến cho thiện pháp được phát sinh 
và ngày thêm tăng trưởng.
 
Người Đoàn viên Gia Đình Phật Tử trong đời sống hàng ngày phải nên 
tâm niệm và chuyên cần thực hành “Bốn sự siêng năng chân chánh” như 
đã nêu trên.

Điều thứ 2:

PHẬT TỬ MỞ RỘNG LÒNG THƯƠNG
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Điều luật thứ hai cũng được chia làm hai phần:

Phần đầu, Phật tử mở rộng lòng thương: Làm người, cho dù là người 
cùng hung cực ác đi chăng nữa, ít hay nhiều ai cũng có chút lòng thương, 
như cha mẹ thương con, vợ chồng thương nhau, anh chị thương em, 
thầy thương học trò, hay rộng lớn hơn như tình thương những người 
trong thân bằng quyến thuộc, xóm làng, thương người có cùng cảnh 
ngộ hay cùng nòi giống, cùng dân tộc, hoặc thương người trong đạo của 
mình, người theo phe phái của mình, thương người cùng một đường lối, 
cùng một tổ chức hay cùng chung lý tưởng, chí hướng với mình chẳng 
hạn… Tóm lại, nói đến lòng thương thì ai cũng hiểu, cũng biết, cũng cảm 
nhận được. Lòng thương gợi lên cho ta ý niệm đẹp đẽ, cảm giác gần gũi, 
ấm áp, an ổn, hạnh phúc, hòa bình. Ngược lại với lòng thương là sự đố 
kỵ, chán ghét, oán đối, hận thù, tàn bạo, chết chóc và chiến tranh. 

Trong sự quan hệ giữa con người với nhau, ai cũng muốn ban bố, chia 
sẻ tình thương và muốn được yêu thương. Nhưng trên thực tế, máu 
và nước mắt vẫn không ngừng chảy. Sự đổ vỡ, tang tóc, điêu linh, đau 
khổ và chiến tranh vẫn xảy ra từng ngày từng giờ ở khắp mọi nơi, từ 
trong tận đáy lòng người cho đến khắp cộng đồng nhân loại. Sở dĩ như 
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thế, bởi vì lòng thương thường được khởi lên bởi vô minh, tham đắm và 
muốn chiếm hữu. Lòng thương có được do bởi động cơ ích kỷ, hẹp hòi, 
cố chấp và cuồng tín, mà thiếu đi sự cảm thông, hiểu biết và bao dung. 
Từ đó đưa đến nghi kỵ, tranh chấp và đổ vỡ. Trong gia đình, cha mẹ từ 
con, con cái bỏ nhà ra đi trong tuổi vị thành niên, vợ chồng ly dị, anh em 
ruột thịt “cốt nhục tương tàn”, thầy trò không nhìn mặt nhau. Trong tổ 
chức thì nghi kỵ tranh chấp, đoàn thể phân hóa, cộng đồng chia rẽ, chiến 
tranh tôn giáo, chiến tranh tư tưởng và ý thức hệ, chiến tranh chủng 
tộc… xảy ra khắp nơi trên địa cầu không phút nào ngưng.

Xin được kể ra đây vài mẩu chuyện về lòng thương vị kỷ (chỉ vì mình mà 
không vì người khác), muốn chiếm hữu mà thiếu lòng bao dung, hiểu 
biết đã đưa đến đổ vỡ như thế nào, để làm thí dụ:

 - Trong một gia đình giàu có và danh tiếng nọ có 3 cô con gái. 
Cô con gái đầu và cô út vô cùng xinh đẹp và thông minh, học 
hành thành đạt, được cha mẹ hết lòng thương yêu, cưng chìu, 
xem đó là niềm hãnh diện, là điều rất đáng tự hào của gia đình. 
Ngược lại, cô con gái giữa lại có gương mặt rất xấu, khi sinh ra 
đời bị chứng trì độn, học hành ngu dốt, cha mẹ lấy làm nhục 
nhã, xấu hổ, xem đó như một tai họa của gia đình. Cô thường 
xuyên bị đánh đập, chửi mắng, ghẻ lạnh và ruồng bỏ. Khi nhà 
có khách, mọi người bắt cô phải ở trong một phòng nhỏ sau 
bếp, chứ không cho cô ra khỏi phòng vì sợ người ngoài thấy 
mặt, khiến cho cô hết sức đau khổ, tủi thân.

Khi sinh ra đời “ông trời bắt xấu”, đó có phải là do lỗi tại cô? Khi 
cha mẹ và mọi người trong gia đình chối bỏ, ruồng rẫy cô như 
vậy, đó là do bởi sự háo danh, tham lam, ích kỷ mà thiếu đi cái 
nhìn bình đẳng để có lòng bao dung; thiếu đi niềm cảm thông, 
hiểu biết để có thể thương yêu an ủi hầu làm vơi bớt sự bất 
hạnh, đau khổ của đứa con kém may mắn của mình.

 - Một nơi ở Hải ngoại, một vài Huynh Trưởng họp lại thành lập 
được một Gia Đình Phật Tử để cùng nương tựa vào nhau sinh 
hoạt. May mắn hơn, nơi đó lại có một vị Thầy, thế là anh chị 
em cùng quy tụ dưới mái chùa mà lúc ban đầu chỉ là một căn 
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nhà nhỏ “cải gia vi tự” để theo Thầy tu học, góp bàn tay xây 
dựng nơi đó thành một ngôi Phạn vũ nguy nga, một đạo tràng 
đông đảo. Năm tháng trôi qua, vị Thầy trở nên có danh có tiếng 
trong cộng đồng. Nhưng sau gần 25 năm, một phần tư thế kỷ 
“sống chung hòa bình”, chỉ mỗi một việc hết sức đơn giản là 
Ban Huynh Trưởng không thuận theo quan điểm của Thầy về 
vấn đề điều hành giữa Giáo hội và GĐPT, Thầy đã ra văn bản 
không cho phép GĐPT sinh hoạt trong chùa. Điều nầy có phải 
xuất phát từ sự ích kỷ, hẹp hòi, tự ái, mà thiếu đi sự bao dung, 
hiểu biết hay không?

 - Trong một đoàn thể tu học theo giáo lý giải thoát của đức Phật, 
cùng lấy từ bi làm phương châm, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy 
“thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, 
bạt tế tam hữu” làm mục đích cho cuộc đời. Nhưng khi nội bộ 
có sự bất đồng, một số người trong đó lại dùng thủ đoạn trí trá, 
binh khí miệng lưỡi với những lời lẽ bén nhọn như đao kiếm để 
quay ra công kích, sỉ nhục, mạ lỵ, triệt hạ “đối phương”, đưa 
đến sự phân hóa, chia rẽ trong đoàn thể tu học. Đó có phải là 
do bởi tham, sân, si, do bởi thiếu sự bao dung, thiếu sự hiểu 
biết mà ra?

 - Có hai nhóm người: Người Palestine và người Do Thái. Vì tranh 
chấp về ý thức chủng tộc, về lãnh thổ, về niềm tin tôn giáo… 
đưa đến mối thù được xem là “truyền kiếp”, khiến cho chiến 
tranh giữa hai phía không lúc nào ngưng. Khi xem tin tức chiến 
sự trên truyền hình, người có quan điểm bênh vực Palestine 
thì cảm thấy vui mừng khi quân Do Thái bị đánh bom, tổn thất 
nặng về nhân mạng. Ngược lại, kẻ ủng hộ quốc gia Do Thái lại 
thấy vui mừng khi người Palestine bị thất bại trên cả hai mặt 
trận quân sự và ngoại giao. Những người như vậy đã thiếu đi 
cái nhìn thông cảm, bao dung và thiếu lòng thương xuất phát 
từ sự hiểu biết. Họ không cảm thông cho người Do Thái đang 
đau khổ và cả người Palestine cũng đang bị khổ đau, đâu có 
kém gì người Do Thái. 

Qua các câu chuyện để làm thí dụ trên đây, chúng ta thấy rằng có lòng 
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thương không chưa đủ, mà cần phải có lòng thương chân chánh xuất 
phát từ sự hiểu biết, bao dung. Lòng thương đó phải bình đẳng, không 
nghĩ là thân sơ, xa gần, tốt xấu, thiện ác, không phân biệt kẻ oán người 
thân; lòng thương đó không có điều kiện (chẳng hạn như phải theo đạo 
Phật mới thương, mới giúp, còn theo Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì 
không giúp. Theo ý của thầy thì thầy mới thương, muốn gì được nấy, còn 
không làm theo ý thầy thì không được sinh hoạt trong chùa…) và không 
giới hạn. Mở rộng lòng thương như thế chính là mở lòng Từ Bi vậy.

Trên đây là chỉ mới đề cập đến lòng thương. Khi đã có lòng thương xuất 
phát sự cảm thông và bao dung như vậy rồi, khi đó chúng ta mới có 
thể mở rộng lòng thương đến những người mà trước đây mình thấy khó 
thương hay thấy khó có thể chấp nhận họ được.

Chư Phật và chư Đại Bồ-tát có lòng thương chân chính, bởi vì hiểu rằng 
tất cả chúng sanh đang chịu sự bức bách của phiền não, đang bị nổi trôi, 
luân hồi trong tam giới lục đạo, đang bị chìm đắm trong biển khổ sinh 
tử, đang sống bất an trong ngôi nhà đang cháy (Tam giới bất an, do như 
hỏa trạch), cho nên mới mở rộng lòng thương đến tất cả mọi người, mọi 
loài mà không hề phân biệt, không nêu lên bất kỳ một điều kiện hay đặt 
ra bất cứ giới hạn nào.

Có câu hỏi là chúng ta có lòng thương giống như lòng từ bi của Bồ-tát 
và có thể phát khởi lòng thương như vậy hay không?

Có thể trả lời một cách chắc chắn rằng là có. Một bằng chứng cho thấy 
trong tâm ta có lòng từ bi như Bồ-tát: Khi vừa nghe nói có một chuyến xe 
bị tai nạn trên đèo, gây tử vong cho hàng chục người; khi nghe tin một 
chiếc máy bay bị khủng bố làm cho nổ tung trên bầu trời khiến cho mấy 
trăm hành khách bị thiệt mạng oan uổng, chúng ta liền buột miệng: “Tội 
nghiệp quá!”. Khi thấy trên truyền hình chiếu cảnh con người đang bị 
hành hình hay thấy cảnh các tù nhân đang bị tra tấn… trong lòng chúng 
ta liền khởi lên lòng thương xót, buột miệng: “Thật đáng thương!”. Đó 
chính do bởi trong lòng ta có “lòng từ bi giống như Bồ-tát” vậy. Nhưng 
khác ở chỗ là “tâm Bồ-tát” như vậy trong lòng ta chỉ kéo dài chừng vài 
phút, sau đó lại nhường chỗ cho “tâm chúng sanh” nổi lên, để lại bắt 
đầu so đo, tính toán lợi hại, suy nghĩ thiệt hơn, xem thử người đó là thân 
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hay sơ, bạn hay thù, là người quốc tịch nước nào, Nga, Trung Cộng hay 
Việt Nam..., theo phe nào, “quốc gia hay cộng sản”, theo đạo Phật hay 
theo Thiên Chúa giáo, thuộc đảng phái nào, trước đây có làm gì tệ hại 
hay không, có gây thù chuốc oán, có còn nợ nần gì với mình không, có 
đáng thương và đáng cho mình ra tay giúp đỡ không…? Và bởi vì do vô 
minh mà chúng ta cứ sống mãi với “tâm phân biệt” như vậy. Vì thế, mà 
điều thứ sáu trong kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (kinh Bát 
Đại Nhân Giác) đức Phật mới dạy rằng: “Đệ lục giác tri: Bần khổ đa oán, 
hoạch kết ác duyên. Bồ-tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, 
bất tắng ác nhân” (Điều thứ sáu: Nên giác ngộ rằng vì nghèo khổ nên 
người ta sinh ra nhiều oán giận, căm thù và vì thế lại tạo thêm những 
nhân xấu. Các vị Bồ-tát biết thế cho nên chuyên tu pháp bố thí, xem kẻ 
oán người thân như nhau, bỏ qua những điều ác mà người khác đã làm 
đối với mình và không đem tâm ghét bỏ những ai làm ác).

Phần hai, Tôn trọng sự sống: Do ý thức được những khổ đau bởi sự 
giết hại gây ra mà biết giữ gìn và tôn trọng sự sống. Tôn trọng sự sống 
là phải giúp đỡ, bảo hộ sự sống của mọi người và mọi loài, mà không 
được xuống tay giết hại, bảo người khác giết hay thấy sự giết hại mà 
sanh tâm thích thú, vui mừng.

Chính vì không thể tạo ra được sự sống cho nên phải biết tôn trọng mà 
không được cướp đi mạng sống của kẻ khác, đây cũng là lẽ công bình. 
Trong Nho giáo có câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (Thứ gì mình không 
muốn thì đừng làm cho người khác). Con người và các loài sinh vật đều 
tham sống sợ chết (tham sanh úy tử), bản thân mình không muốn bị 
đánh đập, cắt xẻ, không muốn bị cướp đi mạng sống, thì sao đành làm 
như vậy với người và các loài sinh vật khác?

Sau đây là mẩu chuyện nhỏ để làm thí dụ: Trong một buổi đi dạo chơi 
trên bờ biển, thấy người ta đang thi câu cá, anh A có đứng lại để quan 
sát. Ở đây họ câu cá như một sự giải trí, câu để mà chơi chứ không phải 
để ăn. Người câu cá thả câu xuống nhữ cho cá ăn, sau đó giựt mạnh lên 
khiến cho lưỡi câu bén nhọn móc sâu vào miệng cá đến rách toạc, con cá 
mắc câu dẫy dụa đau đớn. Sau đó họ kéo lên, tháo lưỡi câu khỏi miệng 
cá rồi lại quăng con cá xuống biển để câu tiếp. Anh A tự hỏi, miệng con 
cá đã bị lưỡi câu sắc bén kéo rách như vậy, liệu nó còn có thể tiếp tục 
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ăn để sống được hay không? Sự sợ hãi, đau đớn của con cá bị mắc câu 
có đáng để mình đùa vui, thích thú và lấy đó để làm trò tiêu khiển hay 
không? Vì quán chiếu như vậy, cho nên anh A không còn thấy thích môn 
câu cá nữa.

Ở chỗ nầy cũng cần phải nói thêm cho rõ, ý của chư vị Trưởng Lão sáng 
lập Tổ Chức, chư Thầy và quý anh chị Huynh Trưởng tiền bối khi ngồi 
xuống suy nghĩ để lập ra Luật: Sự mở rộng lòng thương và tôn trọng sự 
sống, hai điều nầy phải đi đôi với nhau. Bởi vì Phật tử thể hiện sự tôn 
trọng sự sống bằng cách mở rộng lòng thương (Từ Bi); mà muốn mở 
rộng lòng thương thì cần phải có sự cảm thông, hiểu biết (Trí Tuệ). Hiểu 
biết ở đây là phải ý thức rõ ràng sự khổ đau có mặt khắp nơi và cho tất 
cả mọi loài, từ con người cho đến loài vật, từ vua chúa cho đến hàng thứ 
dân, từ người trí thức cho đến người ít học, từ người giàu có cho đến 
người ăn xin, hạ tiện, già trẻ, trai gái, cho cả người da đen, da trắng, da 
đỏ, da vàng… Nói tóm lại, sự đau khổ không phân biệt một ai. Chỉ có ý 
thức đầy đủ như vậy, chúng ta mới có thể mở rộng lòng thương đến mọi 
người mọi loài, mà ra tay cứu giúp. Chỉ có hiểu biết như vậy thì ta mới 
ngưng tay sát sanh hại vật, mới không lấy sự giết chóc làm thú vui, mới 
không tán thành sự giết hại, mới biết giá trị của sự sống quý báu biết 
bao để mà tôn trọng và bảo vệ.

Là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử, chúng ta nên học hạnh hiểu biết, thông 
cảm, bao dung để từ đó có thể mở rộng tấm lòng của mình đến những 
người kém may mắn chung quanh, dần dần bớt đi lòng đố kỵ, ganh 
ghét, oán đối, hận thù. Thêm vào đó, chúng ta phải dứt khoát chấm dứt 
những hành vi liên quan đến sự giết hại hay đe dọa đến sự sống, như 
săn bắn, câu cá, nuôi gia súc để giết thịt, làm nghề đồ tể, làm nghề chài 
lưới, buôn bán gươm đao súng ống, buôn bán chất độc (như rượu, ma 
túy…) buôn bán nô lệ hay những việc làm có thể gây ra sự sợ hãi, đau 
đớn, thương tích cho người khác như tra khảo, đánh đập…

Như những phân tích nêu trên, Điều luật thứ hai chuyên chở hai tính 
chất quan trọng không thể thiếu vắng trong mọi sinh hoạt hàng ngày 
của người Đoàn Viên GĐPT: Trí tuệ và Từ bi (hay nói cách khác là hiểu 
và thương). Và trên đây cũng chỉ là mới đề cập đến một khía cạnh nhỏ 
mang tính hạn hẹp cá nhân, nhưng phải từ đó mà vận dụng, suy ra 
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những việc rộng hơn, tạo nên tác dụng lớn hơn, gây ra tai hại lâu dài 
hơn. Chẳng hạn như đốn cây, phá rừng, làm tràn dầu ra biển, tàn hại 
môi sinh, thải chất độc ra sông suối làm ô nhiễm nguồn nước, vì muốn 
tăng lợi nhuận đã bỏ thêm hóa chất vào thức ăn, lương thực trong khâu 
chế biến, bảo quản… Chúng ta phải đồng ý rằng, những điều vừa được 
nêu ra trên đây chắc chắn sẽ gây tầm tác hại rộng lớn, lâu dài và nguy 
hiểm hơn gấp vạn lần so với việc giết một con chim, câu một con cá…

Người Đoàn viên tuân giữ Điều luật thứ hai tức là học hỏi, tu tập, thực 
hành giới thứ 1 trong Ngũ giới: Không sát sanh mà biết tôn trọng, bảo 
vệ sự sống của muôn loài. Đây cũng là nguyên nhân chính yếu để phát 
tâm Bồ-đề. Bởi thông cảm với nỗi khổ đau của chúng sanh cho nên mới 
mở rộng lòng thương xót mà phát tâm Bồ-đề. Thực hành được như vậy 
cũng là cách học hỏi và tu tập hạnh Từ Bi, ban vui cứu khổ của đức Quán 
Thế Âm Bồ-tát vậy.

Từ Bi (Loving-kindness and Compassion): Từ nghĩa là ban vui, Bi là cứu 
khổ (Từ năng dĩ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Bi năng bạt nhất thiết 
chúng sanh chi khổ). Vì cảm thương chúng sanh đang chịu khổ não, u 
sầu nên muốn mang cho niềm vui sướng, an lạc, do đó mà gọi là Từ. Lại 
đau xót cho chúng sanh đang bị phiền não, hoạn nạn, khổ đau bức bách 
mà muốn ra tay giúp đỡ, cứu vớt nên gọi là Bi.

Tâm từ mang lại sự êm ái, trìu mến, thoải mái, nhẹ nhàng, an ổn ở trong 
lòng, tạo nên nét dịu hiền trên gương mặt, hòa nhã ở cử chỉ, cao thượng 
trong hành động, đức độ nơi tánh chất con người. Khi trong tâm ta có 
niềm an lạc, ta sẽ cảm thấy dễ dàng chia xẻ niềm an lạc trong lòng mình 
đến mọi người xung quanh. Nhờ có tâm từ, ta mới có thể chan hòa cùng 
với mọi người, ta dễ trở nên gần gũi, thân thiện và có thể nhìn nhận mọi 
người như anh em. Ngược lại với tâm từ là lòng sân hận, ác ý, ghen ghét, 
đố kỵ, oán đối, thù hằn. Chính những điều nầy, trước tiên mang lại sự 
nóng bức, đau khổ ngay chính trong lòng mình, và khiến cho ai ai cũng 
sợ hãi, xa lánh vì khó có thể thân cận.

Tâm bi cũng làm cho tâm hồn mình trở nên cao thượng. Khi trong lòng 
khởi lên niềm trắc ẩn, xót xa trước hoàn cảnh khốn khổ, bất hạnh của 
những người kém may mắn, nhờ có tâm bi mà ta mới có lòng vị tha, 
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quan tâm và phụng sự hoàn toàn vô vụ lợi mà không cần đền đáp, không 
dấu kín trong hành động phục vụ của mình sự trục lợi, tính toán.

Điều thứ 3: 

PHẬT TỬ TRAU DỒI TRÍ TUỆ
TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Điều luật thứ 3 cũng được chia thành hai phần:

Phần đầu, Phật tử trau dồi trí tuệ: Trước hết ta tìm hiểu chữ Trí Tuệ 
(hay Trí huệ). Trong tiếng Phạn có 3 chữ: Prajnà (Bát nhã), Vibhàsha 
(Tỳ-bà-xá-na) và Jnàna (Xá-na) đều có nghĩa là Trí tuệ.

Trí tuệ không giống với trí thức. Trí thức còn gọi là thế trí hay tục trí, tục 
đế hay thế tục đế, tức cái trí hiểu biết của thế gian, do thu nạp từ bên 
ngoài rồi tích lũy mà có. Trí thức có tính chất tích lũy, hữu hạn, điên đảo, 
mâu thuẫn, hư nhược, cố chấp và tương đối, bị chi phối và ô nhiễm bởi 
các thứ phiền não và lòng ham muốn (dục vọng). Trái lại, trí tuệ còn gọi 
là Bát-nhã, là một độ trong Lục độ Ba-la-mật (Bố thí Ba-la-mật, Trì giới 
Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Tinh tấn Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-
mật và Trí tuệ Ba-la-mật (Jnàna pàramità).

Trí tuệ (Wisdom): Trí hiểu biết thấu suốt pháp thế gian và xuất thế gian, 
tức bao gồm cả tục đế lẫn chân đế (Chân đế còn gọi là Thắng nghĩa đế 
hay Đệ nhất nghĩa đế) là cái có sẵn từ bên trong, mang tính chất vô phân 
biệt và vĩnh cửu. Nói một cách khác: Biết rõ tục đế là trí, thấu suốt chân 
đế là tuệ (đây là nghĩa của chữ tuệ trong Giới-Định-Tuệ hay nghĩa của 
chữ Tuệ giác). Phản nghĩa của chữ Trí tuệ là vô minh, ngu si, phiền não.

Trí tuệ được ví như ánh sáng của ngọn đèn; vô minh, ngu si, phiền não 
được ví như bóng tối. Hễ khi ánh sáng phát ra thì bóng tối tan biến. Trí 
tuệ lại được ví như gươm báu có năng lực cắt đứt mọi phiền não, tham 
đắm. Trên tay Bồ-tát Văn Thù cầm thanh kiếm mang ý nghĩa Bồ-tát dùng 
gươm trí tuệ để chặt đứt vô minh, phiền não là do bởi ý nghĩa nầy. Khi 
trí tuệ được trau dồi, tăng trưởng thì ngu si, vô minh dần dần bị phá tan, 
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phiền não không còn nữa.

Người Phật tử thực hành hạnh trau dồi trí tuệ bằng cách thường xuyên 
học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý ghi lại những lời Phật dạy, nhưng 
quan trọng hơn nữa là phải tu tập, thực hành theo sự hướng dẫn của 
giáo pháp đã được ghi lại trong Tam tạng, để có Chánh tri kiến, hiểu rõ 
và hiểu đúng với chân lý theo Tứ thánh đế, không còn ngu si tin theo 
trời, thần, quỷ, vật, ngoại đạo, tà thuyết, mê tín dị đoan; và có Chánh 
tư duy, suy nghĩ, nhớ tưởng những điều chân chánh để xả ly tham ái và 
chấp thủ ngũ uẩn, dần dần phá tan mê lầm, vô minh, phiền não, khiến 
cho chân trí ngày càng hiển lộ, tăng trưởng, hầu đạt được an vui, tự tại, 
giải thoát.

Thiền Sư Đại Viên có để lại trong Quy Sơn Cảnh Sách một lời khuyên 
chúng ta không được lơ là trong việc học Phật pháp, mà phải thường 
xuyên trau dồi trí tuệ: “Giáo lý vị thường thố hoài, huyền đạo vô nhân 
khế ngộ” (Trong lòng không để tâm đến việc học hỏi, trau dồi giáo lý thì 
đạo nhiệm mầu do đâu mà khế ngộ). Trong các thời công phu tụng kinh, 
ở phần khai kinh có một bài kệ đề cập đến sự trau dồi trí tuệ như sau:

“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”.

(Pháp Phật cao siêu rất thậm sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe thấy xin trì tụng 
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu)

Phần sau, Tôn trọng sự thật: Sống ngay thẳng, thật thà, chân thật. Từ 
lời nói, ý nghĩ, cho đến việc làm, đúng theo sự thật. Ngược lại là sự dối 
trá, lừa phỉnh, xuyên tạc, tráo trở, mờ ám, thủ đoạn, nói láo, nói sai sự 
thật, bẻ cong sự thật để chỉ có lợi cho mình.

Xin ghi lại đây một câu châm ngôn thật hay: “Một nửa ổ bánh mì là bánh 
mì, nhưng một nửa của sự thật là sự dối trá”. Như vậy, tôn trọng sự thật 
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là từ suy nghĩ, nói năng, cho đến hành động phải chân chánh, quang 
minh chính đại, phù hợp với sự thật, đúng theo sự thật, chứ không thể 
đúng với “một nửa sự thật” được.

Cần nên ý thức rằng trong quan hệ hàng ngày, lời nói hết sức quan 
trọng. Chúng ta thường nghe nói rằng: “Lời nói ví như bát nước, đổ ra 
rồi không hốt lại được”. Lời nói không đúng lúc, đúng chỗ có thể khiến 
cho ta mất đi tư cách. Lời nói có thể mang đến sự phiền toái, tai họa, lời 
nói có thể gây nên đổ vỡ, tạo sự bất hòa, làm tổn thương hay tạo nên 
đau khổ cho con người, thậm chí có thể giết chết người chỉ bằng một 
câu nói. Vì thế ngoài sự tôn trọng sự thật, giữ đúng sự thật, chúng ta 
còn cần nên nói những lời chân thật có giá trị mang lại sự xây dựng, hòa 
giải, hiểu biết, thương yêu để có thể mang lại sự an vui hầu làm vơi bớt 
sự khổ đau cho con người, và nên tránh đi những lời nói, việc làm (cho 
dù đúng với sự thật đi chăng nữa) có thể tạo ra sự phân hóa, chia rẽ, oán 
đối, hận thù, gây nên thương tổn hay mang lại tai họa cho người khác.

Trong kinh Kalama (Tăng Chi Bộ Kinh, Đại tạng kinh Việt Nam) có ghi 
lại lời Phật dạy, liên quan đến sự trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật, tôn 
trọng tự do tư tưởng, như sau:

“Nầy các người Kalama, các người đừng tin vì nghe nói lại, 
đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng 
tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì 
công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, 
đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì 
thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn đó là thầy mình. Nhưng 
này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các 
pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp 
này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện, 
chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau, thời này các người 
Kalama, các người hãy nên từ bỏ chúng đi”.

“Nầy các người Kalama, các người đừng tin vì nghe nói lại, 
đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng 
tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì 
công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về dữ kiện, đừng 
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tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy 
thích hợp, đừng tin vì Sa môn đó là thầy mình. Nhưng này 
các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này 
là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được 
người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện, chấp 
nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các người Kalama, 
đó chính là sự thật, là chân lý. Nên cố gắng sống theo sự 
thật và chân lý ấy”.

Qua đoạn kinh nêu trên, chúng ta nhận thấy sự trau dồi trí tuệ, tôn trọng 
sự thật chỉ được thực hiện đúng nghĩa nhất qua việc nghiên cứu, học hỏi 
kinh điển, tư duy quán chiếu một cách thấu đáo và tự thân thực hành 
theo sự hướng dẫn đó một cách đúng đắn. Tuệ giác chỉ được khai mở và 
phát triển qua công phu thực tập hàng ngày, mà không phải bằng kiến 
thức, lý luận hay khái niệm triết học.

Người Đoàn Viên tuân giữ Điều luật thứ ba tức là học hỏi, tu tập, thực 
hành theo hạnh Trí tuệ của đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát vậy.

Điều thứ 4:

PHẬT TỬ TRONG SẠCH
TỪ THỂ CHẤT ĐẾN TINH THẦN

TỪ LỜI NÓI ĐẾN VIỆC LÀM

Trong Điều luật thứ 4 nêu lên bốn lĩnh vực mà người Phật tử cần phải giữ 
cho trong sạch. Bốn lĩnh vực đó là: Thể chất, tinh thần, lời nói, việc làm.

1. Thể chất: Bao gồm những thứ thuộc về thân, những thứ có 
liên quan đến thân như cơ thể, sức khỏe, tác phong, y phục, 
trang sức…

Giữ cho thể chất trong sạch là giữ cho cơ thể lành mạnh, 
sức khỏe tráng kiện, không tiêu thụ những đồ ăn, thức uống 
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mang độc tố có hại cho tinh thần và thân thể như nhậu nhẹt, 
hút thuốc lá hay dùng các chất ma túy… 

Tác phong, y phục không cần phải cầu kỳ, xa hoa, sang trọng 
mà cần nên giản dị, sạch sẽ, gọn gàng và kín đáo. Sự ăn mặc 
kín đáo không những chỉ cần thiết cho nữ giới mà ngay cả nam 
giới cũng cần phải ăn mặc cho gọn gàng tươm tất. Người xưa 
có câu nói mà chúng ta cần nên ghi nhớ cẩn thận: “Mạn tàng 
hối đạo, dã dung hối dâm” (cất giữ đồ quý báu một các hời hợt 
là mời gọi kẻ ăn trộm, phục sức thiếu kín đáo là khêu gợi dục 
vọng nơi người khác).

Đối với người Đoàn viên GĐPT, mỹ phẩm và đồ trang sức là 
những thứ nên hạn chế nếu không muốn nói là không nên 
dùng. Trước tiên là để thể hiện lòng thương người, tạo nên sự 
gần gũi, cảm thông mà không tạo ra sự khác biệt khoảng cách 
giữa mình với những người cùng khổ, nghèo khó xung quanh. 
Thứ đến, nước hoa, son phấn, mỹ phẩm và đồ trang sức chỉ 
mang lại sự hào nhoáng giả tạo bề ngoài, có tác dụng gợi lên 
dục vọng, gây ra sự chìm đắm, vướng mắc, mà không thể hiện 
được cái đẹp đích thực của sự tu tập. Do đó người Đoàn viên 
không nên bắt chước theo lối trang sức của người thế gian. Các 
nhà khoa học đã khám phá ra rằng ở loài động vật, khi đến mùa 
động tình, con cái (hay con đực) thường tiết ra mùi hương hay 
dáng vẻ bề ngoài sặc sỡ để mời gọi sự giao hợp, từ đó mà kỹ 
nghệ nước hoa ra đời. Hiện nay trên thế giới, chi phí của con 
người cho kỹ nghệ mỹ phẩm và đồ trang sức chỉ đứng sau kỹ 
nghệ buôn bán vũ khí. Đó là điều chúng ta cũng cần suy gẫm.

2. Tinh thần: Bao gồm những thứ thuộc về tâm hay ý như tư 
tưởng, suy nghĩ, ý chí, nhận thức…

Giữ cho tinh thần trong sạch là chỉ nên nhớ nghĩ đến những 
điều chân chánh, những điều thiện, những việc lành mà không 
nghĩ đến những chuyện phù phiếm, tà vạy như tranh đoạt, 
chiếm hữu, hơn thua, giết chóc, dâm dục…
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Để giữ cho tinh thần trong sạch, ta chỉ nên tiêu thụ những thứ 
có lợi cho sự thăng hoa cuộc sống, mang lại nhẹ nhàng, an lạc 
cho tâm hồn mà không nên tiêu thụ những sản phẩm chứa độc 
tố có hại cho tư tưởng, tâm hồn như đọc sách báo, xem phim 
ảnh chuyên chở nội dung chứa đựng bạo lực, sợ hãi, thèm khát 
và hận thù.

Các bậc Cổ Đức có dạy một điều rất thiết thực mà chúng ta cần 
nên lưu ý: “Nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi” (Hàng 
ngày, nếu không giữ cho tâm ý của mình luôn nhớ nghĩ đến điều 
lành thì niệm ác sẽ tự nó phát khởi).

Trên đây là chỉ mới đề cập đến một phần của sự giữ gìn cho 
tinh thần được trong sạch, và đó là phần dễ nhận thấy. Nhưng 
nếu nói cho cùng thì giữ cho tinh thần trong sạch chính là thực 
hành Chánh tư duy và Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo: suy 
xét, chiêm nghiệm về Tứ thánh đế; để tâm nhớ nghĩ về bốn lĩnh 
vực: thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng của tâm ý.

3. Lời nói: Bao gồm những thứ thuộc về miệng (khẩu) như ngôn 
ngữ, lời ăn tiếng nói.

Giữ cho lời nói trong sạch tức là thực hành Chánh ngữ trong 
Bát Chánh Đạo và hành trì giới Không vọng ngữ trong Ngũ giới. 
Giữ gìn lời nói trong sạch hay thực hành giới Không vọng ngữ 
gồm các điều sau đây:

 - Vọng ngôn: Không nói dối. Chỉ nói lời ngay thẳng, đúng 
với sự thật.

 - Ỷ ngữ (còn gọi là Tạp uế ngữ): Không nói lời phù phiếm, 
bóng bảy, hoa nguyệt. Chỉ nói những lời chân chánh, 
đúng lúc đúng chỗ. 

 - Lưỡng thiệt: Không nói lời đâm thọc gây nên chia rẽ, phân 
hóa, khiến tạo nên sự nghi kỵ, thù oán. Chỉ nói lời xây 
dựng, hòa giải, thông cảm. 
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 -  Ác khẩu: Không nói lời nguyền rủa độc địa, chửi mắng thô 
tục. Chỉ nói lời từ ái, dịu dàng, hiểu biết, thương yêu.

Giữ gìn lời nói trong sạch, không những chỉ nói những lời chân 
chánh đúng với sự thật, mà còn tập nên nói ít và chỉ nói khi 
cần. “Đa ngôn đa quá” (Nói nhiều lỗi nhiều). Ông bà ngày xưa 
thường dạy con cháu rằng: “Trời sinh con người có một cái 
miệng nhưng có đến 2 lỗ tai. Người khôn nên biết nói ít nghe 
nhiều”. Lại nữa: “Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập” 
(Tai họa từ miệng mà ra, bệnh tật từ miệng đi vào). Đức Khổng 
Tử, người được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu (Thầy của muôn 
đời) cũng để lại lời khuyên trong sách Luận Ngữ: “Khả dữ ngôn 
nhi bất dữ ngôn, thất nhân; bất khả dữ ngôn nhi dữ chi ngôn, 
thất ngôn. Duy trí giả, bất thất nhân, diệc bất thất ngôn” (Việc 
đáng nói mà không nói thì mất người; việc không đáng nói mà 
nói thì mất lời. Duy người có trí, không để mất người hay mất 
lời).

Từ những lời dạy “khuôn vàng thước ngọc” của người xưa để 
lại, chúng ta nên biết tự điều phục, thận trọng trong lời nói.

4. Việc làm: Bao gồm những thứ thuộc về hoạt động của tay 
chân.

Giữ cho việc làm trong sạch tức chỉ làm những hành động 
đúng đắn, những việc làm chân chánh, mang lại lợi ích cho 
mình và cho những người xung quanh (lợi mình lợi người, tự 
lợi, lợi tha). Đây chính là thực hành Chánh nghiệp và Chánh 
mạng trong Bát Chánh Đạo. Ngược lại với việc làm trong sạch 
là việc làm mờ ám thiếu trong sáng, những việc làm phi pháp, 
bất lương như giết hại, lường gạt, gian dối, trộm cắp, tà dâm…, 
những việc làm tà nghiệp, tà mạng, gây tổn hại cho bản thân, 
gia đình và xã hội. 

Tóm lại, Điều thứ tư, Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ 
lời nói đến việc làm, tức là giữ cho tam nghiệp thân, khẩu, ý được thanh 
tịnh vậy.
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Người Đoàn viên tuân giữ Điều luật thứ tư, tức là học hỏi, tu tập, thực 
hành theo hạnh Thanh Tịnh của đức Phật A Di Đà.

Thanh Tịnh (Parisuddhi): Hiểu theo nghĩa gần, thanh tịnh nghĩa là 
trong lắng, tinh sạch, yên lặng, tĩnh mịch. Phản nghĩa lại là vọng động, 
vẩn đục, dơ bẩn, ô uế, náo nhiệt. Nhưng hiểu theo nghĩa trong giáo lý, 
Thanh Tịnh là xa lìa mọi điều xấu ác, đoạn tuyệt mọi phiền não, dứt sạch 
hết trược uế, cấu nhiễm, mê hoặc.

Điều thứ 5:

PHẬT TỬ SỐNG HỈ XẢ 
ĐỂ DŨNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO

Hỉ Xả (Joyful giving): Nghĩa của chữ Hỉ là việc tốt lành, việc vui mừng, 
cảm thấy vui mừng. Khi đến nhà có đám cưới, chúng ta thường thấy dán 
chữ song hỉ trước nhà. Song hỉ là hai nhà (đàng trai và đàng gái) cùng 
vui, bởi vì con cái của mình từ nay được nên vợ nên chồng, bên nhà đàng 
trai có được con dâu, còn bên nhà đàng gái có thêm con rể, đó là điều 
tốt lành cho cả hai gia đình. Do đó mà cả hai nhà cùng vui mừng. Còn 
nghĩa của chữ Xả là bỏ, buông bỏ, vất bỏ.

Người sống hỉ xả là người không mang trong lòng sự buồn rầu, chán 
nản, sân hận hay mong cầu, tham đắm, vướng mắc điều gì, mà luôn 
luôn bình thản, an nhiên, sẵn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi khó 
khăn. Cho dù nhằm lúc chướng duyên, bất thuận, phải đối mặt với “sóng 
cả ba đào” hay gặp lúc “thuận buồm xuôi gió”, cũng đều an nhiên chấp 
nhận trong sự nhẫn nhục một cách tự tại, nỗ lực quyết chí để vượt qua 
mà không cần phải biện bạch, chống trả hay thối tâm, lùi bước, bỏ cuộc, 
đầu hàng. Thêm vào đó, đối với những dèm pha, ganh ghét, đố kỵ, thù 
hằn, luôn sẵn lòng nhẫn nhục mà không để tâm chống đối, phiền trách, 
hiềm hận, oán cừu. Sống được như vậy gọi là sống hỉ xả và cũng chính 
nhờ sống hỉ xả mà người Phật tử mới có thể dũng tiến trên đường 
đạo.
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Đừng có hiểu lầm hỉ xả là lúc nào cũng phải vui vẻ, lúc nào cũng cười 
nói ồn ào bô lô ba la hay thái độ qua loa, hời hợt, xởi lởi, coi khinh mọi 
chuyện. Người thực hành hạnh hỉ xả là phải noi theo hạnh của đức Phật 
Di Lặc, luôn quán niệm cẩn thận, không để cho sáu căn vướng mắc bởi 
sáu trần. Nói một thí dụ cho dễ hiểu: Khi tai (nhĩ căn) nghe những lời 
người khác ca tụng, khen ngợi mình (thanh trần) trong tâm liền nghĩ 
rằng mình giỏi quá, mình hay quá, từ đó trong lòng khởi lên niềm tự cao, 
sinh ra ngã mạn. Ngược lại nếu khi tai (nhĩ căn) nghe ai nói đụng chạm 
đến mình, chê mình, nói xấu hay tỏ ý coi thường mình (thanh trần) trong 
tâm bắt đầu nóng giận, sân si nổi lên. Cả hai trường hợp vừa nêu đều 
là nhĩ căn bị vướng mắc bởi thanh trần. Từ đó mà suy ra, năm căn kia 
cũng đều như vậy cả. Do đó, đối với người phát tâm tu học, tập hạnh hỉ 
xả, lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận, không để cho sáu căn bị nhiễm 
bởi sáu trần.

Tâm Hỉ (như ý nghĩa của chữ “tùy hỉ công đức” trong Mười Đại Nguyện 
của Bồ-tát Phổ Hiền) không phải là sự hoan hỉ, mừng vui trước một hoàn 
cảnh thuận lợi, vừa ý hay sự thích thú, hân hoan trước những mong cầu 
của mình vừa được thành tựu. Người có tâm hỉ là đối với những thành 
tựu, những an vui hạnh phúc, những công đức, việc lành của người 
khác, trong lòng sanh tâm vui mừng, tán thán, ca ngợi (như vậy gọi là 
tùy hỉ). Ngược lại với tâm hỉ là lòng ganh ghét, so đo đố kỵ, bất mãn, bực 
tức (chẳng hạn như thấy người khác thành công thì mình không ưa, thấy 
người khác thất bại thì lại vui mừng, thấy người khác làm được việc lợi 
ích thì muốn phá, thấy người khác có công đức thì ganh ghét, thấy người 
khác được xưng tụng thì tìm cách bươi móc, nói xấu…). Tâm hỉ mang 
lại sự bình an, hạnh phúc, tiến bộ cho con người; ngược lại là lòng ganh 
ghét, đố kỵ tạo nên âm mưu, thủ đoạn, tàn bạo và chiến tranh. Trong 
Nho giáo cũng có đề cập đến sự ganh ghét, đố kỵ của lòng người qua 
câu nói: “Lỗi lầm của người quân tử là niềm đắc chí của kẻ tiểu nhân” là 
theo ý nghĩa nầy.

Tâm Xả là trạng thái an nhiên, bình thản, tự tại và buông bỏ của tâm, 
không chán ghét, phiền muộn hay chối bỏ, cũng không mong cầu, ưa 
thích hay tham đắm, trong lòng luôn suy luận sự việc, nhìn thấy hoàn 
cảnh, tiếp nhận cảm thọ một cách bình đẳng, thản nhiên và vô tư. 
Nhưng đây không phải là trạng thái vô ký của cảm giác hay sự lãnh đạm, 
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vô cảm trước hoàn cảnh. Trong nhiều sách đã có đề cập đến tâm xả qua 
câu “Bát phong xuy bất động” (cho dù tám ngọn gió: lợi, suy, hủy, dự, 
xưng, cơ, khổ, lạc, thổi tới mà tâm chẳng động). Ngược lại với tâm xả là 
trạng thái mong cầu, tham đắm, vướng mắc hay phiền muộn, chối bỏ, 
lãnh đạm. Người có tâm xả gặp lúc hoàn cảnh thuận hay nghịch, hạnh 
phúc hay đau khổ, vinh quang hay thất bại, lúc danh dự hay bị phỉ báng, 
giàu có sung túc hay đói khổ nghèo hèn, bất hạnh hay may mắn, dù trời 
hôm nay mưa hay trời hôm nay nắng… đều giữ được tâm của mình quân 
bình, an nhiên, tự tại. Đây chính là trạng thái an nhiên, định tĩnh của tâm 
hồn mà không điều gì có thể làm cho khuấy động được.

Tâm hỉ, tâm xả cộng với tâm từ, tâm bi ở phần trên là bốn đức tính hay 
bốn tính chất cao thượng (Tứ Vô Lượng Tâm) rộng lớn bao la, bao trùm 
khắp tất cả muôn loài, có năng lực tạo nên nhân cách toàn thiện nơi con 
người và góp phần mang lại an lạc, hòa bình cho nhân quần xã hội.

Người Đoàn viên tuân giữ Điều luật thứ năm tức là học hỏi, tu tập, thực 
hành theo hạnh Hỉ Xả của đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật vậy.

Tóm lại, trong 7 pháp Bất Suy Thoái khiến cho đạo tràng hưng thạnh, 
đoàn thể tu học phát triển, cá nhân tu tập thành tựu, chánh pháp tăng 
trưởng mà không bị hư hoại (kinh Du Hành, Trường A Hàm), Phật có 
dạy: “Phải nên tôn trọng, thực hành theo giới luật và pháp chế, một khi 
giới luật và pháp chế ấy được ban hành”. Năm Điều Luật của Huynh 
Trưởng và Thanh, Thiếu niên trên đây chính là “Giới luật và Pháp chế của 
Gia Đình Phật Tử”, được y cứ vào giáo lý đức Phật đã dạy cùng mục đích 
của Tổ Chức mà thiết lập nên. Vì thế tất cả mọi Đoàn viên đều có bổn 
phận phải tâm niệm, học hỏi, tuân thủ thực hành đúng theo Năm Điều 
Luật, để từng bước đạt được thành tựu trong sự tu tập, mang lại lợi ích 
cho bản thân và làm thăng tiến cho Tổ Chức.



BA ĐIỀU LUẬT CỦA 
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Với Ba Điều luật của Ngành Oanh, như lời thưa ở đầu sách, những phần 
giải thích sau đây cũng chỉ dành cho những Huynh Trưởng “mới vào 
nghề” (đặc biệt là Huynh Trưởng đang sống ở nước ngoài) cho dễ hiểu 
để từ đó hướng dẫn lại cho các em. Phần nầy không phải dành để giải 
thích cho các em Oanh Vũ.

Điều thứ 1:

EM TƯỞNG NHỚ PHẬT

Tưởng nhớ Phật là trong tâm ý suy nghĩ, quán tưởng đến Phật, nhớ nghĩ 
đến thân tướng của Phật (như tướng tốt, vẻ đẹp, gương mặt…), tâm ý 
hướng đến những lời Phật dạy, nhớ đến những công đức, hành trạng mà 
Phật đã làm khi còn tại thế hay nhớ nghĩ đến 10 tính chất của Phật (xem 
Thập hiệu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni)…

Như chúng ta vẫn thường thấy, có nhiều người thích bóng đá, họ thường 
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dán hình đội bóng mà mình yêu thích, trưng hình cầu thủ mà mình hâm 
mộ nhất ở một nơi dễ thấy ở trong phòng; hay người mê coi film, thường 
hay trưng bày hình ảnh minh tinh “thần tượng” mà mình ái mộ trong 
phòng làm việc; hay người cha, người mẹ thương con, thường treo hình 
con mình ở trong phòng để nhìn hình mà nhớ đến con; hay những người 
đang sống xa gia đình, đặt hình cha mẹ, anh em của mình nơi phòng gia 
đình; những người đang yêu mang theo hình người yêu trong “bóp” hay 
đặt nơi bàn ngủ để xem hình mà nhớ tưởng đến người yêu.

Để tưởng nhớ đến Phật, người Phật tử cũng cần phải có những phương 
tiện như  thiết lập bàn thờ Phật, trang trí hình Bồ-tát ở nơi tôn nghiêm, 
dễ nhìn thấy ở trong nhà. Những lúc trước khi ăn, trước khi đi ngủ hay 
lúc vừa mới thức dậy vào buổi sáng, những lúc bắt đầu một buổi họp 
Đoàn, một buổi nghe Pháp thoại hay học Phật pháp, người Phật tử nên 
“tưởng nhớ Phật” qua việc niệm danh hiệu Phật. Việc thờ Phật, trang trí 
hình tượng của Phật và chư Bồ-tát hay niệm danh hiệu Phật là phương 
tiện để giúp chúng ta tưởng nhớ đến Phật. Những lúc trong tâm ta chỉ 
có hình ảnh của Phật, lòng ta chỉ tưởng nhớ đến Phật và chư Bồ-tát, mà 
không còn bị tác động, chi phối bởi vọng tưởng, lúc đó mọi thứ phiền 
não, sầu khổ, dằn vặt lo âu, mọi tư tưởng xấu xa và những dục vọng 
ham muốn bất thiện, nhớp nhơ (ác dục) đều bị tiêu diệt, trong tâm của 
người đang tưởng nhớ Phật không còn những yếu tố bất thiện, lo âu, 
sầu khổ hay tham đắm làm cho vướng mắc. Lúc đó tâm của người tưởng 
nhớ Phật được trong sáng và có sự an lạc (hiện tại lạc trú hay hiện Pháp 
lạc trú).

Điều luật thứ 1 của Oanh Vũ trên đây là vận dụng đúng theo cách thực 
hành Tâm Tăng thượng thứ nhất, trong Bốn Tâm Tăng Thượng (kinh 
Ưu-Bà-Tắc Giới, Trung A Hàm). Tứ Tăng Thượng Tâm hay còn gọi là Bốn 
Pháp Quán Niệm, đó là quán niệm về Phật, quán niệm về Pháp, quán 
niệm về Tăng và quán niệm về Giới.

Đem so sánh với 4 phương pháp giáo dục trong GĐPT: Huân tập, lý giải, 
quán niệm và hoạt động. Trong 4 phương pháp giáo dục nầy, phương 
pháp giáo dục bằng cách huân tập được đặc biệt vận dụng để hướng 
dẫn cho các em Đồng niên ở lớp tuổi từ 7 đến 12 tuổi. Qua Điều luật thứ 
1 của Oanh Vũ trên đây, chúng ta cũng thấy rõ rằng Điều luật nầy đã 
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vận dụng đúng theo phương pháp huân tập để đào luyện, uốn nắn tâm 
tánh cho các em.

Điều thứ 2: 

EM KÍNH MẾN CHA MẸ
VÀ THUẬN THẢO VỚI ANH CHỊ EM

Kính mến: Kính nghĩa là tôn trọng; mến là lòng thương yêu và muốn 
được gần gũi.

Ở đời Cha Mẹ sinh con, nuôi con cho đến khi khôn lớn thành người. Tấm 
lòng cha mẹ thương con vĩ đại, chan chứa, bao la và tự nhiên như nước 
mưa từ trời cao rơi xuống, tưới tẩm nuôi sống cỏ cây vạn vật. Cũng vậy, 
lòng con thương yêu cha mẹ cũng tự nhiên như một “bản năng”, cứ làm 
con là thương yêu cha mẹ, cho dù là đứa con ngang tàng, ngỗ ngược 
đến thế nào đi chăng nữa, thì trong tận đáy lòng cũng có lúc nhớ nghĩ 
đến và thương yêu cha mẹ của mình. Bạn hãy để ý quan sát con gà mẹ 
đang dẫn đàn gà con đi ăn; một con chim đang nuôi con trong tổ; một 
con chó vừa mới sinh ra đàn chó con hay ngay cả con cọp là loài ác 
thú ăn thịt sống, lúc mới đẻ con… Bạn sẽ thấy ngay cả loài vật, chúng 
thương con, bảo vệ con và con chúng cũng quyến luyến với mẹ như thế 
nào. Đối với loài vật mà còn như vậy, huống chi là con người. Tấm lòng 
cha mẹ thương con, lòng yêu thương của con đối với cha mẹ, xưa nay 
vô số sách vở của nhân loại đã nói hết rồi. Để không nói thêm điều thừa 
thãi, chỉ xin được nhắc lại chữ Kính.

Nói là đứa con thương mến cha mẹ như một “bản năng”. Gọi là bản năng 
vì đó là lẽ tự nhiên mà không cần phải học, không cần ai dạy. Cứ hễ làm 
con là tự nhiên thương yêu, quyến luyến cha mẹ. Nhưng làm con, muốn 
biết kính trọng cha mẹ thì cần phải “văn, tư, tu” chứ không thể tự nhiên 
mà có.
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Như thế nào là “văn, tư, tu”? Muốn biết kính trọng cha mẹ, trước tiên 
người con phải hiểu được công ơn sinh thành dưỡng dục, biết đến tấm 
lòng của cha mẹ thương con, lo cho con, tất cả chỉ vì con và sự hy sinh 
cho con to lớn bao la như thế nào, đó là Văn. Từ đó, đứa con mới có sự 
suy nghĩ, biết ơn đối với cha mẹ, trong lòng nguyện báo đáp thâm ân 
sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với mình, đó là Tư. Sau đó, biểu 
lộ sự cung kính, hiếu thảo, thể hiện sự biết ơn của mình trong từng lời 
nói lễ độ, qua từng cử chỉ săn sóc ân cần, từng hành động cung kính đối 
với cha mẹ trong sự ăn ở, sinh hoạt hàng ngày, đó là Tu.

Sau đây là một câu chuyện thực rất thường xảy ra. Một anh thanh niên 
có cô bạn gái học cùng trường. Tuy chỉ mới yêu nhau một thời gian ngắn, 
nhưng khi cùng đi ăn tối ở nhà hàng, cô bạn gái của anh cởi áo khoác là 
anh chờ sẵn để đỡ lấy rồi máng sau thành ghế. Cô chuẩn bị ngồi xuống 
là anh đã kéo sẵn ghế, cô đứng dậy là anh đưa tay dìu. Khi cô ra xe là 
anh mở sẵn cửa và đợi cho cô ngồi vào xe thì anh mới ngồi vào tay lái 
để lái xe đưa cô đi. Nói tóm lại, thái độ, cử chỉ của anh chàng đối với 
bạn gái hết mực ân cần, gần như “cung kính”. Nhưng ngược lại, đối với 
Cha Mẹ của anh thì anh có thái độ lãnh đạm và thiếu sự cung kính. Có 
đi đâu, anh tự nhiên ngồi vào tay lái để cha mẹ anh tự mở-đóng cửa xe, 
chậm chạp một chút là anh cự nự, gắt gỏng. Nếu cha mẹ có làm điều gì 
không vừa ý là anh tỏ ý bực dọc, cằn nhằn, to tiếng.

Cha Mẹ banh da xẻ thịt để sinh ra anh, qua bao năm trường nuôi cho 
khôn lớn, thì anh đối xử như vậy, trong khi với “người dưng nước lã” thì 
hết mực “cung kính, tôn thờ”. Thử hỏi phận làm con như vậy anh có cảm 
thấy lỗi đạo với cha mẹ hay không?

Thật đáng buồn, đáng trách và thật đáng tiếc phải không? Vì khi cha 
mẹ còn sống, đứa con chỉ biết hưởng thụ tình thương yêu từ cha mẹ, 
mà không hề biết thương yêu hay thể hiện sự tôn kính đối với cha mẹ 
mình. Đợi đến khi cha mẹ qua đời, lúc đó mới biết hối tiếc, ân hận, ăn 
năn thì đã quá muộn màng. Như lời than của ông Tử Lộ: “Mộc dục tịnh 
nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tại” (Cây muốn lặng mà 
gió chẳng ngừng, nay con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn).

Xin trích lại chuyện ông Tử Lộ, đã được in trong Quốc Văn Giáo Khoa 



289BA ĐIỀU LUẬT CỦA OANH VŨ

Thư, là bộ sách giáo khoa đầu tiên được viết bằng chữ Quốc ngữ, dùng 
cho bậc Tiểu học ở nước ta:

“Ông Tử Lộ, xưa nhà nghèo, phải đi đội gạo để lấy tiền nuôi 
cha mẹ. Vậy mà lúc nào ông cũng lấy làm hân hoan, vì có 
như thế thì phận làm con mới tỏ hết lòng hiếu thảo với cha 
mẹ.

Về sau, ông chịu khó học hành, đỗ đạt và trở thành người 
có danh vọng, được làm quan to thì cha mẹ đã khuất núi 
cả - nên tuy sống cuộc đời sang trọng quyền quý mà lúc nào 
cũng buồn rầu, ông thường phàn nàn, thương tiếc là không 
còn cha mẹ để được nuôi nấng phụng dưỡng như xưa.

Ông Tử Lộ là một bậc hiền-triết, ăn ở với cha mẹ hiếu thảo 
như thế; phận làm con, ta nên trông gương hiếu hạnh đó 
mà bắt chước”.

Cho nên lúc còn cha mẹ, ta phải dốc lòng thờ phụng cho trọn đạo làm 
con.

Sách Luận Ngữ cũng ghi lại câu chuyện: Có người học trò tên Tử Du 
hỏi đức Khổng Tử rằng: “Làm con nuôi được Cha Mẹ, như vậy đã gọi là 
hiếu được chưa?”. Đức Khổng Tử đáp rằng: “Kim chi hiếu giả thị vi năng 
dưỡng, chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ” 
(Chữ hiếu ngày nay là nói nuôi được Cha Mẹ, nhưng nếu chỉ việc nuôi 
thôi thì thử hỏi trong nhà từ con cái trở xuống cho đến con chó, con 
ngựa cũng được nuôi vậy, cho nên nếu chỉ nuôi mà thiếu kính trọng thì 
lấy gì mà phân biệt).

Trên đây mới chỉ nói đến sự cần thiết phải kính mến cha mẹ. Bây giờ nói 
đến sự thuận thảo với anh chị em.

Thuận thảo: Anh chị em trong gia đình sống hòa hợp, gắn bó, thương 
yêu nhau. Anh chị thương yêu em, là đem điều hay lẽ phải hướng dẫn, 
hay che chở bảo bọc cho em. Còn em thương mến anh chị là quý mến, 
vâng phục, nghe theo lời anh chị hướng dẫn mà không dám trái ý. Trên 
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kính dưới nhường, anh chị em sống với nhau, đối xử với nhau như vậy 
thì gọi là thuận thảo.

Cùng chung cha mẹ sinh ra, cùng hoàn cảnh sống, anh chị em phải 
thương yêu, thuận thảo với nhau đó là lẽ tự nhiên. Nếu không được như 
vậy, trước hết sẽ là đứa con bất hiếu, vì sẽ khiến cho cha mẹ đau lòng. 
Trong kho tàng ca-dao nước ta có nhiều câu như: “Khôn ngoan đối đáp 
người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, “Một giọt máu đào hơn 
ao nước lã”, hay “Anh em như thể tay chân” (huynh đệ như thủ túc)… 
đều có ý khuyên anh chị em trong nhà phải biết nên giữ gìn sự thuận 
thảo với nhau.

Ngược lại với thuận là nghịch. Anh chị em chống trái, xâu xé, bất hòa, 
nồi da xáo thịt (bì oa chử nhục), cùng từ máu thịt của cha mẹ sinh ra mà 
anh em lại đi giết hại lẫn nhau (huynh đệ tương tàn, hay cốt nhục tương 
tàn). Những chuyện như vậy, trong thế gian nầy không phải là hiếm.

Xin kể ra đây một câu chuyện xảy ra vào thời Tam Quốc bên Trung Hoa. 
Khi Tào Tháo chết, con lớn là Tào Phi lên làm vua, tức Ngụy-vương. 
Tào Phi sợ em trai của mình là Tào Thực, vốn là người giỏi văn thơ, chữ 
nghĩa cướp ngôi nên tìm cách giết đi để trừ hậu hoạn. Tào Phi nghĩ ra 
kế giết em, bằng cách bắt Tào Thực đi bảy bước phải làm xong một bài 
thơ (Thất bộ thành thi), nếu không thì phải chịu chết chém. Tào Thực đi 
bảy bước và đọc lên bài thơ rằng:

“Chử đậu nhiên đậu ky
Đậu tại phủ trung khấp 
Bổn thị đồng căn sanh 

Tương tiên hà thái cấp”.

(Nấu đậu bằng củi đậu 
Đậu ở trong nồi khóc 

Vốn thiệt một gốc sanh 
Giết nhau chi quá gấp).

Khi Tào Phi nghe em đọc như vậy, cảm động quá liền tha chết mà chỉ 
đày đi xa.
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Anh chị em không biết sống hòa thuận mà chống trái, bất hòa, xâu xé, 
giết hại lẫn nhau, đó là điều tai họa cho gia đình, là điều bất hạnh khiến 
đau lòng cha mẹ ông bà, là niềm tủi hổ cho tổ tiên, dòng họ. Và đây chỉ 
là mới nói đến phạm vi nhỏ trong một gia đình. Suy rộng ra phạm vi lớn 
của quốc gia, người trong một nước vì tranh chấp tư tưởng, ý thức hệ, 
tranh chấp ảnh hưởng, quyền lợi mà tàn sát lẫn nhau sẽ đưa đến nội 
chiến (civil war), như cuộc nội chiến ở nước ta thời Trịnh Nguyễn phân 
tranh. Cuộc nội chiến nầy kéo dài từ năm Đinh Hợi 1527 mãi cho đến khi 
Nguyễn Phúc Ánh thống nhất sơn hà, lên ngôi hoàng đế, hiệu Gia Long 
vào năm Nhâm Tuất 1802 mới chấm dứt. Đây là cuộc nội chiến, cốt nhục 
tương tàn, người trong một nước giết nhau dài nhất trong lịch sử nhân 
loại: 275 năm.

Qua phần giải thích trên đây, ta nên suy gẫm để học hỏi, thực hành và 
giải thích, hướng dẫn lại cho các em biết hiếu kính Cha Mẹ và sống thuận 
thảo với anh chị em.

Điều thứ 3:

EM THƯƠNG NGƯỜI VÀ VẬT

(Xem lại ý nghĩa ở Điều luật thứ 2 của Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu 
niên). Sau khi đã hiểu được ý nghĩa, cần hướng dẫn và tạo điều kiện cho 
các em thực tập hàng ngày (như thực hiện các công tác từ thiện, xã hội, 
bảo vệ môi sinh, bảo vệ sự sống của mọi loài, cho các em đi thám du 
trong rừng, đi sở thú để quan sát sự sống của loài vật…).

Tóm lại, trên đây là phần giải thích tổng quát Ba Điều Luật của Ngành 
Oanh Vũ. Cũng cần lưu ý, với quý anh chị em đang sinh hoạt trong 
Ngành Huynh Trưởng và Thanh, Thiếu niên, ngoài 5 Điều Luật của mình, 
vẫn còn phải bao gồm cả việc tiếp tục học hỏi, tâm niệm, tu tập, thực 
hành Ba Điều Luật của Oanh Vũ nữa.





KẾT LUẬN
Nói chung, khi lễ Phật chúng ta cần phải nên học thuộc lòng nghi thức 
và hiểu rõ yếu nghĩa của kinh văn (thục lãm tư văn). Thêm vào đó, khi 
bước vào bảo điện để hành lễ, thân thể phải giữ cho đoan nghiêm, thanh 
tịnh, y áo phải giữ cho sạch sẽ, chỉnh tề. Lúc miệng đọc tụng, giọng nên 
hòa với Đại chúng đúng theo nhịp mõ, tiếng phải thốt ra từng câu, từng 
chữ cho rõ ràng, tai nên lắng nghe theo lời kinh, còn ý thì nên chuyên 
chú vào nghĩa lý của kinh văn, miệng tụng đến đâu quán tưởng đến đó, 
giữ đừng để cho đầu óc khởi vọng niệm, mơ tưởng viễn vông, tránh để 
cho ý thức hôn trầm, tán loạn.

Nên nhớ rằng, tụng kinh không phải là cách kể công tính điểm với Phật 
để cầu phước báu, mà chính là cách trùng tuyên, ôn nhắc lại những lời 
Phật dạy để nương theo đó mà tu hành. Cho nên khi tụng kinh lễ Phật, 
không nhất thiết phải bày vẽ hình thức cầu kỳ hay cần phải luyện giọng 
để đọc tụng, xướng tán cho thật hay, mà chỉ cốt cố gắng làm sao giữ 
cho tam nghiệp thân khẩu ý được hòa hợp, thanh tịnh trong suốt buổi 
lễ. Làm được điều đó tức là ta đã giữ cho tâm của mình tương ưng với 
tâm của Phật (cảm ứng đạo giao), ta đã gieo trồng được thiện duyên với 
Tam Bảo, phước huệ sẽ từ đó mà sinh ra, chủng tử bồ-đề sẽ từ đó nẩy 
mầm, căn lành sẽ từ đó ngày thêm tăng trưởng, tạo nên nhiều công đức 
và lợi ích vô cùng.





PHẦN PHỤ LỤC





 Ý NGHĨA BÀI CA 
CHÍNH THỨC

Thành kính tưởng niệm, tri ân các bậc Tiền bối hữu công: 
Anh Lê Lừng, người đã vẽ ra huy hiệu Hoa Sen;

Quý Bác: Ưng Hội, Phạm Hữu Bình và Nguyễn Hữu Quán, 
đồng tác giả bài Sen Trắng, bài ca chính thức của GĐPTVN.

Tâm Lễ Vương Học
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Trong một buổi họp Đoàn, có vài Huynh Trưởng hỏi rằng: Bài ca chính 
thức của Gia Đình Phật Tử quá trừu tượng, mang nhiều ẩn dụ, siêu thực, 
thật khó hiểu. Sao chúng em không thấy có tài liệu nào viết về ý nghĩa 
Bài ca chính thức, để giúp quý anh chị em mới vào Đoàn dễ hiểu hơn. Đó 
là “nhân duyên” hôm nay tôi muốn viết về ý nghĩa Bài Ca Chính Thức, để 
chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn trẻ mới vào Đoàn. 

Để giúp các bạn dễ hiểu ý nghĩa của Bài ca chính thức, bài viết xin 
được trình bày theo thứ tự, qua 5 phần sau đây:

I. BÀI CA CHÍNH THỨC LÀ GÌ?

Thông thường, các tổ chức mang tầm vóc to lớn, các đảng phái hay các 
quốc gia... đều có chọn cho tổ chức hay quốc gia mình một bài ca đặc 
biệt, được gọi là Bài ca chính thức. Bài ca nầy chỉ dành riêng để cử lên 
trong những lúc chào cờ hay trong các buổi lễ lược quan trọng mang tính 
chất trang nghiêm, mà không được dùng để ca hát trong những lúc vui 
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chơi, giải trí bình thường.

Nội dung của Bài ca chính thức thường chuyên chở hầu hết nếu không 
muốn nói là tất cả mục đích, ý chí, nguyện vọng, nhằm khơi dậy lý 
tưởng, truyền thống, thú hướng mà thành viên trong tổ chức hay dân 
tộc đó nhắm đến. Chẳng hạn như: 

 - Thế vận hội có bài ca chính thức là Bài Ca Olympic (Bài hát Thế 
vận hội).

 - Quốc tế Cộng Sản có bài L’Internationale (Quốc tế ca).
 - Tòa Thánh Vatican, La Mã, có bài Inno e Marcia Pontificale (Giáo 

Hoàng ca khúc).
 - Việt Nam Cộng Hòa có bài Tiếng Gọi Công Dân.
 - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có bài Tiến Quân Ca.
 - Úc Đại Lợi có bài Advance Australia Fair (Quốc ca Liên bang Úc 

Đại Lợi).
 - Pháp có bài La Marseillaise (Bài hát của người Marseille).
 - Hoa Kỳ có bài The Star-Spangled Banner (Lá cờ lấp lánh sao).
 - Anh Quốc có bài God Save the Queen (Thượng đế bảo vệ Nữ 

Hoàng).
 - Ấn Độ có bài Jana Gana Mana (Ngài ngự trong tâm của dân).

 ...

Tất cả các bài hát nêu trên đều được các tổ chức, quốc gia liên hệ công 
nhận là bài ca chính thức cho tổ chức hay quốc gia mình.

II. LUẬN VỀ HOA SEN.

Đối với người Việt Nam, hoa sen là một loài hoa bình dị, mộc mạc và hết 
sức gần gũi, nhưng cũng rất đặc biệt, hơn hẳn các loài hoa khác. Trong 
ca dao có câu:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
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Hoa sen là một trong bốn loài hoa quý (Tứ quân tử): Mai mùa xuân, Sen 
mùa hạ, Cúc mùa thu và Lan mùa đông. Vào những ngày nắng hạ, nếu 
có dịp đi về các tỉnh miền trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa 
Thiên, nhất là khi vào thăm viếng lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn 
tại cố đô Huế... hay U Minh, Đồng Tháp Mười... ở miền tây Nam bộ, các 
bạn sẽ thấy rất nhiều sen, súng, hay những bè lục bình xanh ngắt, mọc 
hoang trong những đầm lầy ven những đám ruộng quanh bìa làng, hoặc 
được trồng trong những ao hồ dọc theo ven đường. Sen, với dáng vẻ 
thanh thoát, màu hoa tươi sáng, sắc lá xanh mướt, mọc vươn lên khỏi 
mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến cho người bộ hành trong buổi trưa hè có 

 Hoa sen trắng

cảm giác lắng sạch, thanh khiết, thoát tục.
Sen là loại thực vật có nguồn gốc từ Phương đông, có mặt trên địa cầu 
từ thời kỳ đồ đá (Pleistocene) cách nay khoảng 2.5 triệu năm. Hoa sen, 
nói theo chữ Hán-Việt là Liên hoa, gọi tắt là Liên; tiếng Trung Hoa là 
Lian; phát âm là “lìn” (một chữ rất phổ biến dùng để đặt tên cho con 
gái); tiếng Anh và tiếng Pháp đều gọi là Lotus; tiếng Phạn và Pali cùng 
gọi là Padma; tiếng Nhật là Renge... là loài thực vật thủy sinh sống 
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lâu năm; thuộc giống túc căn thảo (loài cây nẩy mầm từ củ của năm 
trước); thuộc chủng loại Nelumbonaceae (tiếng Latin), bộ Proteales; có 
hai thuộc chi: loại có tên khoa học là Nelumbo aureavallis, được tìm thấy 
ở tiểu bang Dakota, Hoa Kỳ, nay gần như tuyệt chủng; loại còn lại có tên 
khoa học là Nelumbo nucifera. Loại nầy mọc rất nhiều ở Trung Đông như 
Ai Cập và các nước vùng Đông Nam Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, 
Trung Hoa, Thái Lan, Việt Nam... và miền Bắc nước Úc. Sen thường mọc 
trong những đầm lầy, ao hồ ngập nước; thích hợp với môi trường nóng 
và ẩm; có thể trồng từ hạt hay củ, rễ; thân cao trung bình khoảng 1.5m; 
rễ phát triển theo chiều ngang rộng đến 3m; ra hoa trong điều kiện thời 
tiết nắng ấm, nhiệt độ thích hợp từ 22°C đến 38°C; lá to, bề mặt có thể 
lên đến 60cm, lá và hoa đặc biệt khi nở, vươn lên khỏi mặt nước vài 
mươi cm. Ở miền Bắc Việt Nam, sen ra hoa vào mùa hạ, nhưng ở các 
tỉnh miền tây Nam bộ, đặc biệt là vùng Cà Mau, Đồng Tháp Mười, sen 
nở hoa quanh năm. Tuy sống trong đầm lầy là chỗ dơ bẩn nhưng sen có 
hoa rất đẹp và cho hương thơm thanh khiết. Từ ngàn xưa, hoa sen được 
người Ấn Độ và người Ai Cập cổ đại xem là loài hoa linh thiêng, nên rất 
được tôn kính và thường được chưng bày trong các nghi thức tế lễ, cũng 
như chạm khắc trên những nơi thờ phượng tôn nghiêm.

Người Ấn Độ chia hoa sen thành bốn loại:

 - Ưu-bát-la hoa (Utpala), cũng gọi là Ưu-bát hoa, Ô-đát-bát-la 
hoa, tên khoa học là Nymphaea tetragona, cho hoa màu xanh 
(Thanh liên hoa).

 - Câu-vật-đầu hoa (Kumuda), tên khoa học là Nelumbonaceae 
Pers, loại nầy ngày nay mọc nhiều ở miền bắc và miền trung 
Châu Mỹ (nên thường được gọi là American Lotus), cho hoa 
màu vàng (Huỳnh liên hoa).

 - Bát-đầu-ma hoa (Padma), cũng gọi là Bát-đàm-ma, Ba-đàm 
hoa, Ba-mộ hoa, tên khoa học là Nymphaea alba, cho hoa màu 
đỏ hồng (Hồng liên hoa). Đây là loại dễ trồng và phổ biến nhất 
trong bốn loại sen. Loại nầy ngày nay gần như “tuyệt chủng” tại 
Phi Châu, nhưng lại mọc rất nhiều ở các nước Á Châu và miền 
bắc nước Úc. 
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 - Phân-đà-lị hoa (Pundarika), cũng gọi là Phân-đà-lợi, tên khoa 
học là Nelumbo lutea, khó mọc và cây lâu lớn, ít phổ biến hơn 
các loại trên, cho hoa màu trắng (Bạch liên hoa).

Không biết các loài sen trên đây có phải là bốn loại sen mọc trong ao 
thất bảo nơi cảnh giới Cực Lạc, đã được đức Phật nói đến trong kinh A 
Di Đà hay chăng? Nhưng khi nói đến hoa sen, thường là để chỉ cho loại 
hoa sen màu trắng, Bạch liên (Pundarika). Ở Ấn Độ, loại hoa nầy lại được 
chia làm ba thứ với tên gọi khác nhau: khi chưa nở gọi là Khuất-ma-la 
(Mukula); đang lúc nở đẹp thì gọi là Phân-đà-lị (Pundarika); và khi sắp 
tàn thì gọi là Ca-ma-la (Kamala). Để dễ phân biệt với các loại khác, hoa 
Pundarika được gọi là Đại bạch liên, vì loại nầy cho hoa màu trắng, lớn 
đến 20cm, mùi thơm thanh khiết và lan tỏa rất xa. 

Về ý nghĩa, do sự tương phản giữa nguồn gốc, xuất xứ, tức mọc ra từ 
chỗ bùn lầy ô uế, dơ bẩn, để từ đó vươn lên, phô bày sự thanh cao, 
thuần khiết, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, mà các dân tộc trên 
thế giới đều cho rằng hoa sen là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý 

Hoa Đại bạch liên (Pundarika)
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của đức hạnh, thánh thiện, vô nhiễm và thoát tục.

Sen là loài cây đặc biệt chứa rất nhiều dược tính: Hột sen (liên nhục) vị 
ngọt, có tác dụng an thần, dùng để trị các bịnh viêm ruột, lỵ mãn tính, 
tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng; tim sen (liên tâm) vị đắng, có tác 
dụng trợ tim, trị sốt cao mê sảng, hồi hộp, làm giảm huyết áp, trị bịnh 
mất ngủ rất có hiệu quả; lá sen (liên diệp) vị đắng, có tác dụng thanh 
nhiệt, lợi tiểu, trị cảm nắng, trĩ, tiêu chảy, xuất huyết do sốt cao, an thần; 
nhụy sen (liên tu) bổ thận, trị bệnh bạch đới, xuất tinh sớm, rối loạn 
tuyến nội tiết sinh dục; ngó sen và củ sen (liên ngẫu) có tác dụng dinh 
dưỡng cao, dùng làm thuốc bổ, trị các chứng đại tiện ra máu, tử cung 
xuất huyết kéo dài, khí hư, bạch đới, tiêu chảy, kiết lỵ; gương sen (liên 
phòng) trị các chứng băng huyết, tiểu ra máu; cuống hoa dùng để trị 
viêm loét dạ dày, rối loạn kinh nguyệt...

Sen là loại thực vật không mang độc tính, có giá trị dinh dưỡng rất cao, 
được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực: Ngó sen là phần được sử dụng 
nhiều nhất để chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh, xào, làm gỏi; 
cánh hoa và lá non có thể ăn sống; lá lớn hơn dùng để gói bánh; nhụy 
hoa phơi khô để ướp trà; củ sen, hạt sen dùng để làm mứt, làm bánh 
hay nấu chè ăn rất ngon và bổ dưỡng...

Thông thường, trong cuộc đời nầy lòng tham lam thường đi đôi với ý 
muốn sở hữu, chiếm đoạt. Nhưng đặc biệt khi bạn thấy một đóa sen 
trắng trong ngần, mộc mạc, bình dị, nhưng đầy vẻ thanh cao, thuần 
khiết, vươn lên giữa những chiếc lá xanh ngắt từ mặt hồ tĩnh lặng. Khi 
đó ý muốn chiếm hữu biến mất, trong lòng bạn tự nhiên cảm nhận được 
sự thanh thoát nhẹ nhàng, thánh thiện và thoát tục. 

III. Ý NGHĨA HOA SEN TRONG ĐẠO PHẬT.

Khi đến viếng các cảnh chùa ở thôn quê Việt Nam, ngay cả các ngôi chùa 
ở các thành phố lớn, và cho đến bây giờ tại các ngôi chùa của người 
Việt ở Hải Ngoại, tùy theo điều kiện, đều có đào ao hay làm non bộ để 
thả sen. Giống như ở Ấn Độ, tại Việt Nam, hoa sen cũng có nhiều loại, 
phổ biến nhất là loại có hoa màu đỏ hồng phơn phớt. Ngoài ra còn có 
loại cho hoa màu vàng, có loại cho hoa màu xanh ngọc, có loại cho hoa 
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màu trắng. Cũng có loại hiếm quý như Bách Diệp Liên (hoa trắng, có 100 
cánh). Loại nầy ngày xưa chỉ được trồng trong cung vua ở Huế (cho nên 
còn có tên là Sen cung đình). Ngày nay, Bách diệp liên đã được nhân 
giống và trồng phổ biến rộng rãi trong nhân gian.

Đối với người Phật tử, hoa sen là một hình ảnh gần gũi, thân thiết, một 
biểu tượng mang ý nghĩa thiêng liêng, mầu nhiệm và vô cùng cao quý. 
Khi nói đến hoa sen là nói đến giáo lý của Phật giáo Đại thừa, và ngược 
lại khi đề cập đến Đại thừa thì thường liên tưởng đến hoa sen. Kể từ lúc 
đản sanh cho đến khi thành đạo, lúc thuyết pháp độ sanh, truyền trao 
tâm pháp, cho đến khi nhập Niết-bàn, những lời giáo hóa mà đức Thế 
Tôn giảng dạy đều gắn liền với hình tượng và ý nghĩa của loài hoa bình 
dị nhưng cao quý nầy.

Trong giáo lý Đại thừa, hoa sen mang ý nghĩa “Cư trần bất nhiễm trần”, 
thanh tịnh, thoát tục, vô nhiễm, giác ngộ viên mãn và hoàn toàn giải 
thoát.

Gương sen
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Trong Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, quyển 15, có ghi rằng hoa sen có 4 
đặc điểm là thơm tho, thuần khiết, mềm mại và khả ái, được dùng để 
dụ cho bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh của Niết-bàn. Ngoài ra, hoa sen 
còn là biểu tượng cho Pháp thân, Diệu tâm, Bản tâm hay Phật tánh trong 
mỗi chúng sanh. Phật tánh đó được biểu hiện qua ba trạng thái, của ba 
giai đoạn:

 - Khi hoa sen còn nằm trong lớp đất bùn, để dụ cho Phật tánh 
của chúng sanh còn bị lớp bùn vô minh, ái dục che lấp, chưa 
thể hiển lộ ra được.

 - Khi hoa sen nẩy mầm và lớn lên trong nước, để dụ cho quá trình 
tu tập của hàng phàm phu, từ lúc sơ phát tâm đến các thứ bậc 
tu chứng của chư Hiền, Thánh trong Tam thừa.

 - Khi hoa sen vượt lên khỏi mặt nước, bừng nở, khoe sắc, tỏa 
hương, để dụ cho sự tu tập của hành giả đã đạt đến cứu cánh 
giác ngộ viên mãn và hoàn toàn giải thoát, viên thành Phật đạo.

Hoa Bách diệp liên
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Thiền sư Viên Thông Đại Ứng, người Nhật, có viết một bài kệ để tả hoa 
sen trong ao:

“Liên hoa hà diệp ly nê thủy
Xuất vị xuất thời tuyệt điểm ai

Vô hạn thanh lương thâu bất đắc
Hòa phong đới vũ mãn trì khai”.

(Hoa sen cành lá lìa bùn nước
Ra với chưa ra bặt điểm trần

Vô hạn hương thơm thu chẳng hết
Theo mưa quyện gió nở đầy ao).

Vào chùa lễ Phật, các bạn sẽ thấy hoa sen được vẽ trên tranh ảnh trang 
trí, được chạm khắc trên các thân cột, trên đại hồng chung, trên các bức 
phù điêu trang nghiêm cổ kính; các bạn còn thấy các tôn tượng thờ tự 
đều đang đứng hoặc ngồi trên đài sen. Như trước sân chùa, tôn tượng 
đức Bồ-tát Quan Thế Âm được thờ lộ thiên, đang đứng trên đài sen, tay 

Hoa sen vàng 
(Kumuda)
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trái cầm tịnh bình, tay mặt bắt ấn Vô úy. Trong chánh điện, tôn tượng 
Thái tử Tất Đạt Đa lúc đản sanh, đi bảy bước trên hoa sen; tôn tượng 
đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang ngồi kiết già trong tư thế nhập 
định hay thuyết pháp trên tòa sen. Cũng có hình tượng Ngài đang ngồi 
trên bảo tòa, trong tay có cầm một nhành sen đưa lên. Hay tôn tượng 
đức Bồ-tát Chuẩn Đề, tay cầm một đóa sen; tôn tượng đức Phật A Di Đà, 
tôn tượng các đức Bồ-tát Đại Thế Chí, Bồ-tát Văn Thù, Bồ-tát Phổ Hiền... 
đều đang đứng hoặc ngồi trên tòa sen, hay trên tay có cầm nhành hoa 
sen.
 
Tại sao khi vào chùa, chúng ta thấy tôn tượng của chư Phật và chư 
Bồ-tát thờ tự đều đang đứng hay ngồi trên đài sen? Bởi vì theo ý nghĩa 
trong giáo lý Đại thừa, đài sen là biểu tượng cho sự đạt đạo, tuệ giác và 
giải thoát.

Khi đọc kinh luận, chúng ta cũng sẽ rất thường gặp các đoạn kinh văn 
có đề cập đến hoa sen. Như trong kinh A Di Đà, đức Phật nói với Tôn giả 
Xá Lợi Phất rằng ở cõi Tây Phương Cực Lạc có ao thất bảo đầy nước đủ 
tám công đức... Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời 
phát ra ánh sáng màu xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời 
ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm tinh khiết (Cực 
Lạc quốc độ hữu thất bảo trì bát công đức thủy sung mãn kỳ trung... 
Trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc 
huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương 
khiết). Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép rằng: Đức Phật A Di Đà 
cùng chư Bồ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đều ngồi trên tòa sen báu. 
Chúng sanh khi được sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ đều được đức 
Phật A Di Đà cùng chư Thánh Chúng cầm đài sen đến tiếp dẫn và đều 
được hóa sanh từ nơi hoa sen (Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu). 

Kinh Lăng Nghiêm có ghi lại: Lúc Tôn giả A Nan và Đại chúng trong Pháp 
hội đảnh lễ dưới chân đức Phật, thỉnh cầu Phật nói thần chú. Lúc đó, từ 
đỉnh đầu đức Thế Tôn phát ra ánh sáng bách bảo, trong ánh sáng ấy lại 
hiện ra nghìn cánh sen báu, trong đó có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa 
báu... tuyên thuyết thần chú (Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung dõng 
bá bảo quang, quang trung dõng xuất thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như 
Lai tọa bảo hoa trung... tuyên thuyết thần chú). 
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Do đoạn kinh trên đây có đề cập đến đỉnh đầu của đức Thế Tôn, nên 
cần nói thêm: Trên đỉnh đầu của đức Phật có một cục tròn nhô lên gọi 
là Nhục kế (Ô-sắc-nị-ca, Urna-kesa). Đây là đảnh tướng, tức tướng tốt 
thứ 32 trong 32 tướng tốt của Phật (Tam thập nhị hảo tướng), (Thế Tôn 
đảnh thượng Ô-sắc-nị-ca, Phật cao hiển châu viên, do như thiên cái, 
thị tam thập nhị). Ẩn bên trong Nhục kế nầy có Vô kiến đảnh tướng, là 
tướng không thể hiện ra nơi thể xác bên ngoài, dùng con mắt thường 
(nhục nhãn) không thể trông thấy được. Đây là tướng tùy hình hảo thứ 
66 trong 80 vẻ đẹp của Phật (Bát thập chủng hảo tướng). Vô kiến đảnh 
tướng được tả như một hoa sen ngàn cánh, biểu hiện cho trí tuệ viên 

 Tây Phương Tam Thánh
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mãn của Phật. Chỉ những bậc Bồ-tát tu chứng từ Bát địa (Bất động địa) 
trở lên, dùng pháp nhãn mới có thể trông thấy được Vô kiến đảnh tướng 
của Phật.

Còn kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, phẩm thứ mười, Pháp Môn Tâm Địa, 
Phật thuyết rằng: khắp trong thế giới Phạm Võng là Thắng ứng thân của 
Phật Lô Xá Na, Hóa chủ Hoa Tạng thế giới, tượng trưng bằng một hoa 
sen. Hoa tạng thế giới ấy có 1,000 Đại thiên thế giới như hoa sen có 
1,000 cánh. Hóa chủ 1,000 Đại thiên thế giới nầy là 1,000 Liệt thắng ứng 
thân do Thắng ứng thân Phật hóa hiện ra...

Trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến Hoa Tạng thế giới như sau: “Có 
những biển hương thủy nhiều như bụi trần của mười bất khả thuyết cõi 
Phật. Từ biển ấy nổi lên hoa sen lớn tên Nhất thiết ma ni vương trang 
nghiêm... Đây là thế giới hoa sen”.

Rõ hơn nữa, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 29 (Quán tưởng 
chân chánh để thắng sắc dục), đức Phật dạy rằng: “Hãy thận trọng 
đừng nhìn ngó sắc đẹp của phụ nữ, cũng đừng nói năng với họ. Nếu 
phải nói chuyện với họ, hãy nên chánh tâm nhớ nghĩ: Ta là bậc Sa-môn 
sống trong cõi đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm cho ô uế. 
Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như 
con; rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu”.

Bạn có biết hay chăng? Chính từ ý nghĩa của chương 29, trong kinh Tứ 
Thập Nhị Chương nầy mà tại các tịnh thất, tăng phòng, tùng lâm, tịnh 
xá, nơi chư Tăng trú ngụ, đều có chạm khắc hình ảnh hoa sen. Ngoài 
mục đích dùng để trang trí nhằm tăng vẻ tôn nghiêm, thanh tịnh, hình 
ảnh hoa sen còn có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở lại lời dạy của đức Thế 
Tôn: “Ta là bậc Sa-môn đang sống trong cõi đời ô trược, phải như hoa 
sen, đừng để bị bùn làm ô uế”. 

Cũng vậy, tuy không dùng hình ảnh hoa sen, nhưng điều thứ bảy trong 
kinh Bát Đại Nhân Giác cũng chuyên chở ý nghĩa giống y như thế: “Ý 
thức rằng năm thứ dục vọng là nguồn gốc của tội lỗi, tuy là người thế tục 
nhưng không để mình bị cuốn hút vào những lạc thú thường tình của thế 
gian, thường quán niệm về ba y một bát, nuôi dưỡng chí nguyện xuất 
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gia, giữ gìn phạm hạnh và đời sống thanh bạch, dùng lòng từ bi để tiếp 
xử với mọi người” (Đệ thất giác tri: ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhơn, 
bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện 
xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết).

Sau mỗi thời công phu, tụng kinh niệm Phật, ở phần Phục nguyện hồi 
hướng có câu: “Nguyện được hóa sanh nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ, chín 
phẩm hoa sen là cha mẹ, khi hoa nở liền được thấy Phật, đắc vô sanh 
pháp nhẫn, và làm bạn đồng hành với các bậc Bất thối Bồ-tát (Nguyện 
sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa 
khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ). 

Có một sự kiện trong Pháp hội Linh Sơn được kể lại, như một bài pháp 
“vô ngôn”, được gọi là “Niêm hoa vi tiếu” mà Phật tử chúng ta ai cũng 
biết: Một hôm có vị Trời cúng dường Phật một cành sen. Trong pháp hội, 

Hoa sen đỏ (Nymphaea alba)
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Phật im lặng cầm cành hoa sen đưa lên, Đại chúng ngơ ngác, không ai 
hiểu được ý của đức Thế Tôn, duy chỉ có Tôn giả Ca Diếp là chúm chím 
cười. Đức Thế Tôn bảo rằng: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết-bàn 
diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập văn tự, ngoài giáo lý truyền 
riêng, nay giao phó cho ông. Ông khéo giữ gìn chánh pháp nầy đừng để 
cho dứt. Đến sau truyền lại cho A-Nan”. Rồi đức Thế Tôn đến trước tháp 
Đa Tử, gọi ngài Ma-ha Ca Diếp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy y Tăng-
già-lê đắp lên mình ngài Ca Diếp, rồi nói bài kệ phó pháp:

“Pháp bổn pháp vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp

Kim phó vô phá thời
Pháp pháp hà tằng pháp”

(Pháp gốc pháp không pháp
Pháp không pháp cũng pháp

Nay khi trao không pháp
Mỗi pháp đâu từng pháp).

Tôn giả Ma-ha Ca Diếp được đức Phật phó chúc, từ đó trở thành Tổ thứ 
nhất trong lịch sử truyền bá Phật giáo. Cũng kể từ đó, cách phó pháp 
“tâm truyền tâm” trở thành truyền thống của Thiền tông.

Trên đây mới chỉ là đề cập đến hình tượng và ý nghĩa hoa sen trong 
những kinh luận mà chúng ta thường đọc tụng hàng ngày, hay rất dễ tìm 
gặp trong giáo lý, kinh điển thuộc Đại thừa hiển giáo. Còn đối với giáo 
lý thuộc Kim Cang thừa (Đại thừa mật giáo) như trong giáo lý của Phật 
giáo Tây Tạng, thì hình tượng hoa sen còn rõ nét hơn nữa. Câu thần chú 
linh thiêng nhất của người Tây Tạng: “Om mani padme hum”, tức Lục tự 
đại minh chơn ngôn “Án Ma Ni Bát Mê Hồng” theo tiếng Hán-Việt). Câu 
nầy được viết ra tiếng Anh là “Hail to the jewel in the lotus”. Trong đó, 
chữ Padme có nghĩa là hoa sen, là do đức Bồ-tát Quán Thế Âm ban cho 
dân Tây Tạng, nên được người Phật tử Tây Tạng hết mực sùng kính. Đối 
với họ, câu thần chú nầy linh thiêng và thông dụng còn hơn cả người 
Phật tử Việt Nam niệm lục tự Di Đà. Người Tây Tạng thường khắc câu 
thần chú nầy trên thành quả chuông, để mỗi khi đi ngang qua thì chạm 
tay vào đó cho các quả chuông xoay vòng và ngân lên, lúc đó hành giả 
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nhiếp tâm vào câu thần chú “Om mani palme hum”, hoặc khắc câu thần 
chú nầy trên những tảng đá rồi cầu nguyện. Sau đó, họ xếp các tảng đá 
chồng lên nhau thành những bức tường cao và dài dọc theo lối đi, gọi là 
Tường ngọc (Mani wall).
 
Chúng ta hãy nghe câu chuyện được Lạt Ma Ngawong Kalzang (Tomo 
Geshe Rinpoche) kể lại, và được học trò của Ngài, Lạt Ma Anagarika 
Govinda ghi nhận trong cuốn du ký The Way Of The White Clouds 
(Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Bản dịch của Nguyên Phong): “Khi Tomo 
Geshe bước chân đến đồi Tsaparang, Ngài chợt nhìn thấy một đám mây 
ngũ sắc lớn bao phủ xung quanh ngọn đồi. Chính giữa đám mây có một 
hoa sen với những cánh màu trắng tinh khiết, đang tỏa ra ánh sáng 
chói lòa như cầu vồng. Tomo Geshe bèn cho vẽ lại linh ảnh nầy trên bức 
tường chánh điện của ngôi chùa. Ngày nay, bức họa Hoa Sen và những 
đám mây ngũ sắc (Dharma megha – Pháp vân) là những bức họa nổi 
tiếng quý giá và linh thiêng nhất của Phật giáo Tây Tạng”.

Ý nghĩa “Thai cung” trong Tịnh Độ tông của hiển giáo và “Thai tạng giới” 
Mạn đồ la (cũng gọi là Mạn đà la, chữ Hán dịch là Đàn tràng hay Luân 
viên cụ túc) trong Mật giáo đều biểu tượng bằng hoa sen. Cả hai đều 
hàm chứa ý nghĩa che chở, giữ gìn, nuôi lớn pháp lành, phát sinh thiện 
căn, là nơi sinh của chư Phật và các bậc Hiền, Thánh.

Nhưng đặc biệt hơn hết là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa (tiếng Phạn là 
Saddharma Pundarika-sitra), là bộ kinh Nhất thừa viên giáo, thâu tóm 
hết nội dung của giáo pháp, nhằm độ thoát cho tất cả chúng sanh, được 
đức Phật thuyết trong giai đoạn cuối của thời giáo hóa nơi cõi Ta-bà, có 
nhấn mạnh đến hoa sen. Trong đó, nghĩa của chữ Diệu Pháp để nói rõ 
nội dung của kinh nầy là pháp mầu cao tột bậc nhất, siêu việt thù thắng, 
vượt lên trên tất cả, không pháp nào ở thế gian có thể so sánh được, 
pháp mầu đó là Pháp thân, Diệu tâm, Phật tánh, Phật tri kiến hay Phổ 
quang minh trí (tức tuệ giác của Phật). Còn chữ Liên Hoa là dụ, để chỉ 
cho Diệu Pháp, vì khi đem so sánh với các loài hoa khác, loài sen có 8 
đặc điểm sau đây mà các loài hoa khác không thể có được:

1. Vô nhiễm: Không nhiễm những thứ hôi tanh, dơ bẩn nơi chúng 
mọc lên. Tánh chất độc đáo nhất của hoa sen là “Gần bùn mà 
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chẳng hôi tanh mùi bùn”, hay nói theo ý nghĩa của giáo lý Nhà 
Phật là “Cư trần bất nhiễm trần”. Sen không mọc nơi chỗ nước 
sạch. Sen chỉ mọc, phát triển và nở hoa trong chỗ ô nhiễm, bùn 
lầy. Nhưng dù mọc từ chỗ bùn lầy ô uế, hôi hám, dơ bẩn, hoa 
sen vẫn không nhuốm chất bẩn, không tanh mùi bùn, lúc nào 
cũng mạnh mẽ vươn lên, tỏa hương thơm, tinh khiết. 

Thêm vào đó, khi trong dạng búp còn chìm trong nước và chưa 
nở hoa, mùi hôi thúi và các chất dơ bẩn như bụi, đất, bùn, 
sình... không thể ảnh hưởng hay nhiễm vào bên trong búp sen. 
Điều nầy phù hợp với ý nghĩa Giác tánh (Như Lai tánh, Như Lai 
tạng, bản tánh của Phật, khả năng thành Phật, tính chất giác 
ngộ, bản tâm, Phật tánh, tánh Bồ-đề...) đã có sẵn trong tâm 
của mỗi chúng sanh. Cho dù còn đang sống trong vòng tục lụy, 
khổ đau, sinh tử luân hồi, giác tánh đó vẫn hằng cửu, không 

Hoa sen hồng (U minh, Việt Nam)
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bị vô minh ái dục, phiền não, tham đắm của thế gian làm cho 
ô nhiễm. 

Thái tử Siddharta cũng đã được sinh ra trong cõi Ngũ trược ác 
thế nầy, nhưng Ngài đã không để mình bị ô nhiễm bởi lớp bùn 
dơ của thú vui ngũ dục, không để bị vướng mắc bởi những tục 
lụy, phiền não của thế nhân, không để bị ràng buộc bởi quy 
luật của sinh tử luân hồi. Nhưng cũng chính từ những chất liệu 
của nhân thế ấy mà Ngài đã tu tập vươn lên, để đạt đến giác 
ngộ viên mãn và hoàn toàn giải thoát, giống như hình ảnh của 
một đóa sen tinh khiết mọc lên từ lớp bùn dơ nhưng không hề 
bị mảy may nhiễm bẩn. Kể cả giáo pháp được đức Phật tuyên 
thuyết cũng thế: vì sự khổ đau của con người mà có, không 
ngoài sự hiểu biết của thế gian, không đi tìm sự giải thoát ngoài 
thế gian. Nhưng cũng chính từ những chất liệu hệ lụy, phiền 
não, vô thường, khổ đau của thế gian nầy mà đạo Phật đã vạch 
ra con đường, giúp con người cởi bỏ mọi trói buộc, xích xiềng 
của vô minh, ái dục, vượt ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não, khổ 
đau, thoát ra khỏi quy luật của luân hồi sinh tử để đạt đến an 
lạc và Niết-bàn.

Từ nơi ý nghĩa Giác tâm, Diệu tánh, Phật tánh, Phật đạo, đã có 
sẵn trong tâm của mỗi chúng sanh nơi cõi Ngũ trược ác thế, và 
cũng được thành tựu ngay nơi chốn uế nhiễm, vô thường nầy 
mà Thiền Sư Ngộ Ấn đã viết thành bài kệ, được ghi lại trong 
cuốn Thiền Uyển Tập Anh. Hòa Thượng Trúc Lâm đã dịch lại 
như sau: 

“Diệu tánh hư vô bất khả phân
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan

Ngọc phần sơn thượng
sắc thường nhuận

Liên phát lô trung thấp vị càng”.

(Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin
Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin

Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy
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Lò lửa hoa sen nở thật xinh).

Còn Thiền sư Đạo Huệ thì viết rằng:

“Sắc thân dữ diệu thể
  Bất hiệp bất phân ly

       Nhược nhân yếu phân biệt
Lô trung hoa nhất chi”.

(Sắc thân cùng diệu thể
Chẳng hợp chẳng chia ly
Nếu người cần phân biệt
Trong lò một cành hoa).

2. Trừng tịnh: Lắng sạch. Nơi nào có cây sen mọc, nước nơi đó 
tự nhiên trở nên lóng sạch, trong trẻo, mà không còn vẫn đục. 
Điều nầy mang ý nghĩa rằng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, 
một khi đã có sự có mặt của chánh niệm tỉnh giác, tuệ giác hiện 
hữu, thì nơi đó trở nên lắng sạch, thanh tịnh, mà không còn 
bị phiền não, tham đắm, vướng mắc, vọng động chi phối, ảnh 
hưởng.

3. Kham nhẫn: Như đã giới thiệu ở phần đầu. Sen là giống thực 
vật thuộc loài Túc căn thảo, là loại cây sống lâu năm và mọc lên 
từ củ của năm trước. Sen chỉ phát triển mạnh trong mùa hạ. 
Vào mùa đông giá lạnh, thời tiết nhân duyên không còn thích 
hợp, lá và hoa úa vàng, tàn rụi. Tuy nhiên, củ sen vẫn ẩn nhẫn 
nằm sâu dưới lớp bùn dày, tích lũy năng lượng. Chờ cho đến 
mùa hè, tiết trời ấm áp, nhân duyên thuận lợi. Khi đó, lá và hoa 
sẽ từ dưới lớp bùn vươn thẳng lên, vượt khỏi mặt nước, khoe 
sắc thắm, tỏa hương thơm. 

    
Kham nhẫn là một trong những tính chất quan trọng, quyết 
định cho sự thành tựu đạo nghiệp của hành giả. Trong Tăng chi 
bộ kinh, Phật dạy: sức mạnh của người tu là ở đức nhẫn nhục. 
Trong Lục độ của Bồ Tát, Nhẫn nhục ba-la-mật đứng đầu, công 
đức còn lớn hơn cả bố thí và khổ hạnh. Trước khi Diệt độ, đức 
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Phật cũng đã ân cần dặn dò chư Tỳ-khưu: “Nhẫn chi vi đức trì 
giới, khổ hạnh, sở bất năng cập. Năng hành nhẫn giả nãi khả 
danh vi hữu lực đại nhân…” (đức nhẫn, trì giới khổ hạnh không 
thể sánh bằng. Người năng hành đức nhẫn mới xứng đáng là 
bậc đại nhân có sức mạnh…- Phật Thuyết Di Giáo kinh).

4. Viên dung: Viên mãn, dung thông, tròn đầy, không còn bị 
chướng ngại, khiếm khuyết, lại dung nhiếp, bổ túc cho nhau mà 
không xung đột, chống trái mâu thuẫn.

Hoa súng, cũng là loài thực vật thủy sinh (tên khoa học là 
Nymphaeaceae) là một loại cây cùng họ và tương tợ như sen, 
có hoa và lá rất giống với sen. Trong ao nước có sen, súng mọc 
lẫn lộn, ta có thể phân biệt dễ dàng: lá sen tròn đầy, trong khi lá 
súng có khía khuyết hình chữ V kéo từ mép đến cuống lá. Thêm 
vào đó, hoa sen có đài tròn, đầy đặn ở giữa, trong khi súng chỉ 
có nhụy hoa mà không có đài hoa. 

               
Nhìn cây sen, chúng ta thấy tất cả đều tròn trịa, từ lá sen, 
gương sen cho đến cánh hoa đều đầy đặn, viên mãn, kết hợp 
với nhau một cách hài hòa, toàn hảo, không khiếm khuyết. 

Tánh viên dung là tính chất của giáo lý Đại thừa. Giáo lý đó đề 
cập đến 2 phần: Thế giới hiện tượng và thế giới bản thể; vừa 
mang tính chất tương đối, vừa có tính chất tuyệt đối, bao hàm 
cả tục đế và chân đế, vừa nói tích môn vừa chỉ bản môn. Nhưng 
“Nhị đế dung thông”, hai mặt luôn luôn hòa hợp, viên dung, bổ 
túc cho nhau, mà không chống trái, xung đột hay mâu thuẫn. 

Quả vị tu chứng trong đạo Phật cũng vậy. Tông Hoa Nghiêm 
phân sự tu chứng thành 2 phần: Tu tập trải qua 52 giai vị theo 
thứ lớp, từ lúc sơ phát tâm đến khi thành Phật, được gọi là 
Thứ đệ hàng bố môn (nói tắt là Thứ đệ môn, Hàng bố môn). 
Còn Viên dung tương nhiếp môn (Viên dung môn, Tương nhiếp 
môn) thì trong một pháp đã có đầy đủ các pháp, một vị đầy 
đủ các vị, tất cả đều viên mãn, tròn đầy.  Tuy chia hai, nhưng 
Hàng bố môn chỉ cho pháp phương tiện (giáo pháp Ngũ thừa, 
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Tam thừa…). Còn Viên dung môn mới là pháp chân thực (giáo 
pháp Nhất thừa viên giáo được Phật thuyết trong các kinh Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa...).

5. Thanh lãnh: Trong mát. Khác với hầu hết các loài thực vật, 
thường đâm chồi, nẩy lộc, phát triển, ra hoa vào mùa xuân, 
bởi mùa xuân khí trời mát mẻ. Riêng loài sen, chỉ mọc lên, phát 
triển tươi tốt và ra hoa vào mùa hè.

Giữa buổi trưa hè nóng bức, lá và hoa sen xanh mướt, vươn lên 
khỏi mặt hồ tĩnh lặng, người bộ hành sẽ tìm được những giây 
phút thanh thản, bình an, mát dịu trong tâm hồn. Tánh chất 
Thanh lãnh của sen dụ cho giáo pháp của Phật xuất hiện ở cuộc 
đời Ngũ trược ác thế, để dập tắt ngọn lửa phiền não, nóng bức 
của thế gian, mang lại sự mát mẻ, tuệ giác, giải thoát cho nhân 
thế.

6. Hành trực: Ngay thẳng. Cây sen không đâm cành như các 
loài cây khác. Lá và hoa sen mọc trực tiếp từ củ, vươn thẳng 
đứng, vượt lên khỏi mặt nước. Đặc tính nầy tượng trưng cho 

Như sen, súng cũng có nhiều màu
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tánh chất cần thiết của một người tu hành là phải giữ tâm tánh 
cho ngay thẳng, thật thà. Kinh Thí Dụ Tấm Vải, trong Trung Bộ 
kinh có chép rằng: “Đệ tử của Như Lai có đầy đủ các đức tánh: 
diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh và chánh hạnh” (Diệu hạnh 
là hạnh lành; Trực hạnh là hạnh chánh trực, ngay thẳng; Như lý 
hạnh là hạnh trí tuệ đúng với chánh lý và Chánh hạnh là phạm 
hạnh chân chánh).

Người có tâm cấu uế, quanh co, dua nịnh, thường hay xu hướng 
thế tục, thì khó có thể tu tập thành tựu phạm hạnh. Tâm dua 
nịnh, bợ đỡ (Siểm) và tâm kiêu căng (Kiêu) là hai món Tùy 
phiền não thường đi chung với nhau. Người có tâm hay quanh 
co, nịnh hót, bợ đỡ, tâng bốc người trên (để cầu lợi lộc), thì 
cũng thường hay có tâm kiêu căng, ngạo mạn, coi thường kẻ 
dưới.

 Lá súng và hoa súng
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Kinh Di Giáo kinh có chép lại lời Phật dạy chư Đệ tử, trước khi 
nhập Niết-Bàn: “Nhữ đẳng Tỳ-khưu! Siểm khúc chi tâm dữ đạo 
tương vị, thị cố nghi ưng chất trực kỳ tâm. Đương tri siểm khúc 
đản vi khi cuống, nhập đạo chi nhất tắc vô thị xứ. Thị cố nhữ 
đẳng nghi đương đoan tâm, dĩ chất trực vi bổn” (Nầy các thầy 
Tỳ-khưu! Tâm quanh co, dua nịnh là trái với đạo. Vì vậy phải 
nên giữ lòng cho thật thà, ngay thẳng. Nên biết tâm quanh co, 
dua nịnh chỉ là để lừa dối. Người nhập đạo không thể như vậy. 
Bởi thế, các ông nên giữ lòng đoan chánh, lấy sự chân thật, 
ngay thẳng làm gốc”.

7. Ngẫu khổng: Ngẫu 藕 chữ Nho là củ sen hay ngó sen; khổng 
空 là lỗ rỗng, hay chỗ trống rỗng. Cắt đôi củ sen hay ngó sen, 
ta thấy trong ruột có nhiều lỗ rỗng. Tánh chất nầy biểu hiện cho 
tâm tánh của người trượng phu, quân tử là rỗng rang, không 
chấp trước, vướng mắc điều gì. Người học đạo nên giữ tâm 
chánh định, vô trụ, rỗng rang giống như sen.

Đại thi hào Trung Hoa, ông Tô Đông Pha đã diễn tả trạng thái 
rỗng rang của tâm qua bài kệ sau đây:

“ Phong lai sơ trúc
Phong khứ nhi trúc bất lưu thanh

Nhạn quá hàn đàm
Nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.

Thị cố quân tử
Sự lai nhi tâm thỉ hiện

Sự khứ nhi tâm tùy không”.

(Gió qua lay trúc
Gió đi rồi trúc không lưu luyến âm thanh

Nhạn lướt mặt hồ
Nhạn bay qua rồi hồ không giữ bóng.

Người quân tử cũng vậy,
Việc đến thì tâm tiếp xử

Việc qua rồi, tâm lại thảnh thơi).



321Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

8. Bổng thực: Có hoa là có gương. Khi hoa nở thì đài gương hiện 
ra. Không giống như các loài hoa khác, sau khi hoa đã tàn mới 
kết thành trái; với hoa sen, bốn yếu tố: cánh, nhụy, gương, hạt 
đều hiện diện trong cùng một lúc. Gương sen, hột sen đã có sẵn 
trong hoa, chỉ vì hoa chưa nở nên gương, hột chưa lộ ra. Tánh 
chất nầy dụ cho Phật tánh đã có sẵn trong tâm của mỗi chúng 
sanh. Chỉ vì vô minh, ái dục che lấp nên Chân tâm chưa hiển lộ 
ra được mà thôi.

Điều nầy cũng dụ cho tánh chất nhân quả đồng thời trong giáo 
lý đạo Phật. Giáo lý Phật thuyết không hứa hẹn sự hạnh phúc, 
an lạc, giải thoát ở một nơi nào khác, hay ở kiếp sau. Mà ngay 
trong thân nầy, ngay ở cuộc đời nầy, cứ y theo giáo lý đó mà 
hành trì, tu tập, thì tức khắc đạt được hạnh phúc, an lạc, giải 
thoát. Tu một giờ, được an lạc một giờ; tu một ngày, an lạc một 
ngày; tu một năm, an lạc một năm; tu một đời, an lạc giải thoát 
một đời. Đó là tính chất “hoa nở sen hiện”, nhân quả đồng thời 
trong giáo lý Phật giáo. 

Ngoài 8 đặc điểm nêu trên. Tất cả các loài hoa khác đều bị ong bướm, 
côn trùng bu đậu để hút nhụy. Duy chỉ có hoa sen là không bị ong bướm 
bu đậu.

Hoa thường được dụ cho phái nữ.  Phong tục tự ngàn xưa ở khắp nơi 
trên thế giới và đặc biệt là ở Ấn Độ, người đàn bà thường dùng hoa để 
cài lên tóc, hay kết thành từng tràng để làm vật trang điểm. Phong tục 
đó cho đến nay vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, hoa sen không bao giờ được 
phái nữ dùng làm vật trang điểm trên người.

Thêm một điểm nữa, sen thường nở hoa từ lúc quá nửa đêm cho tới lúc 
mặt trời lên, phù hợp với lúc đạt tới cứu cánh giác ngộ, chứng đắc thánh 
trí (Lậu tận), viên thành đạo quả, thành bậc Vô thượng chánh-đẳng 
chánh-giác của đức Phật từ đầu hôm cho đến khi sao mai vừa mọc.

Có thể nói, hoa sen có mặt trong tất cả các công trình của Phật giáo. 
Mà khi nói đến công trình của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo nước nhà, 
chúng ta không thể quên, không đề cập đến một công trình “độc nhất 
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vô nhị”, đó là Chùa Một Cột, nằm trong quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 
Ngày xưa chùa có tên là Diên Hựu Tự (Phúc lành lâu dài) hay Liên Hoa 
Đài, được xây dựng vào năm Kỷ Sửu, 1049. Theo truyền thuyết và bia 
ký ghi lại: Vua Lý Thái Tông (1028-1054) nằm mộng thấy Phật Bà Quán 
Âm ngồi trên đài sen, đưa tay dắt mình lên tòa. Khi tỉnh dậy, được sư 
Thiền Tuệ khuyên bảo, vua cho dựng lên ngôi chùa đúng theo những 
điều mình thấy trong chiêm bao. Chùa kiến trúc bằng gỗ, chỉ có một 
gian hình vuông, mỗi cạnh 3m, được dựng trên một cột đá hình trụ duy 
nhất, cao 4m đặt giữa hồ sen (có tên là hồ Linh Chiểu), giống hệt như 
hình ảnh một đóa sen vươn lên giữa mặt hồ. Bên trong thờ đức Bồ-tát 
Quán Thế Âm. Chùa Một Cột không những là một kiến trúc nghệ thuật 
thuộc hạng “tuyệt tác” của Phật giáo, mà còn là một di tích lịch sử bậc 
nhất, một biểu tượng in đậm nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. 

    Trong sách Tánh Mạng Khuê có bài thơ về hoa sen thật hay:

“Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên
Xuất ố nê trung sắc chuyển liên

Hành trực ngẫu không bổng hựu thục
Tu hành diệu lý kháp như nhiên”.

(Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi
Thân ngay ngó rỗng gương đầy hột

Cái lý tu hành cũng thế thôi).

Tóm lại, hoa sen không những là loài hoa được người Ấn Độ, Ai Cập sùng 
kính, là loài hoa mộc mạc gần gũi, thể hiện cho nét đẹp bình dị, thanh 
cao trong tâm thức của văn hóa Dân tộc “gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn”, mà còn là biểu tượng mang ý nghĩa vô cùng cao quý, thiêng 
liêng trong giáo lý của Đại thừa Phật giáo.

 
IV. Ý NGHĨA HOA SEN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng niên, đặt 
nền tảng trên giáo lý Phật đà và tinh thần nhập thế của Phật giáo Đại 
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thừa. Do đó tổ chức Gia Đình Phật Tử chọn Hoa Sen Trắng làm biểu 
tượng cho tổ chức của mình cũng là điều dễ hiểu.

Trong giai đoạn phôi thai hình thành của tổ chức, chưa có một dấu hiệu 
nào để dùng làm biểu tượng dành riêng cho tổ chức GĐPT. Trong những 
ngày đầu bình minh ấy, anh Từ Mẫn Lê Lừng, một thanh niên trí thức, 
xuất thân từ Đoàn Hướng Đạo Đinh Bộ Lĩnh tại thành phố Huế, người đã 
hợp tác với Trưởng giả Tâm Minh Lê Đình Thám để thành lập đơn vị Gia 
Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên tại cố đô Huế: Gia Đình Phật Hóa Phổ Tâm 
Minh, do bác Lê Đình Thám làm Phổ Trưởng. Vì sự phát triển lớn mạnh 
của tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ, cần có một biểu tượng riêng (logo) 
cho tổ chức của mình. Lấy ý từ huy hiệu Bích Hợp (hoa huệ) của tổ chức 
Hướng Đạo, vào năm 1939-1940, anh Lê Lừng đã vẽ nên huy hiệu Hoa 
Sen, để dùng làm biểu tượng đeo trên ngực áo của Đoàn viên Gia Đình 
Phật Hóa Phổ, mỗi khi phát nguyện vào Đoàn. Trong khoảng thời gian 
đó, huy hiệu nầy cũng được sử dụng rộng rãi trong các Đoàn Phật Học 
Đức Dục.
 
Bước sang giai đoạn phát triển. Trong Đại hội đầu tiên được tổ chức tại 
chùa Từ Đàm, Huế, từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 1951, với sự tham 
dự của các phái đoàn đại biểu từ 9 tỉnh Miền Trung gồm: Thừa Thiên, 
Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai 
Thượng, Di Linh, Lâm Viên, cùng các phái đoàn đại biểu từ Miền Bắc: Hà 
Nội, Hải Phòng. Đại Hội nầy đã thống nhất các tổ chức tiền thân như Gia 
Đình Phật Hóa Phổ, Đoàn Phật Học Đức Dục... thành một tổ chức duy 
nhất dưới danh xưng mới: Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Từ đó huy hiệu 
Hoa Sen chính thức trở thành huy hiệu và là biểu tượng của tổ chức Gia 
Đình Phật Tử Việt Nam. 

Biểu tượng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là Hoa Sen màu trắng, có 8 
cánh, nằm trong vòng tròn trắng, trên nền màu xanh lá mạ.

 - Vòng tròn trắng tượng trưng cho sự viên dung vô ngại của đạo 
Phật.

Viên dung vô ngại, ý chỉ cho giáo pháp của đức Phật, sự lý đều 
viên mãn, dung thông, tròn đầy, bao hàm cả tam giới, chu biến 



324 Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

khắp mười phương mà không chướng ngại, không chấp trước, 
không một không hai, không phân biệt, không mâu thuẫn, 
không khiếm khuyết, thông suốt, tự tại vô ngại, xa lìa mọi vọng 
tưởng, xa lìa mọi điên đảo, không mê, không chấp, không còn 
dính mắc, không có giới hạn, có khả năng nhiếp phục, chuyển 
hóa tất cả mọi chướng ngại của thế gian. 

 - Màu trắng của hoa sen tượng trưng cho: - Ánh sáng trí tuệ: 
hoàn toàn giác ngộ. - Ánh sáng thanh tịnh: hoàn toàn giải thoát.

 - Nền màu xanh lá mạ, là màu của tương lai và hy vọng, tượng 
trưng cho sức sống mãnh liệt và sự vươn lên của tuổi trẻ.

 - Tám cánh sen: 5 cánh trên tượng trưng cho 5 hạnh của chư 

Chùa Một Cột, Hà Nội



325Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

Phật và Bồ-tát mà mỗi Đoàn viên phải cố gắng nương theo đó 
để trau dồi, tu tập. Từ ngoài nhìn vào: cánh ở giữa, tượng trưng 
cho hạnh Tinh Tấn, biểu tượng cho đức Phật Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni; cánh bên trái, tượng trưng cho hạnh Hỉ Xả, biểu 
tượng cho đức Phật Di Lặc; cánh bên phải, tượng trưng cho 
hạnh Thanh Tịnh, biểu tượng cho đức Phật A Di Đà; cánh bên 
trái ngoài cùng, tượng trưng cho hạnh Trí Tuệ, biểu tượng cho 
Bồ-tát Văn Thù; và cánh bên phải ngoài cùng, tượng trưng cho 
hạnh Từ Bi, biểu tượng cho Bồ-tát Quán Thế Âm.

 - Ba cánh dưới tượng trưng cho 3 ngôi Tam Bảo, mà mỗi Đoàn 
viên phải quy hướng, nương tựa. Từ ngoài nhìn vào: cánh giữa, 

tượng trưng cho Phật đà (Buddha), cánh bên trái, tượng trưng 
cho Đạt-ma (Dharma), cánh bên phải, tượng trưng cho Tăng-
già (Sangha). 

Ở Ấn Độ, hoa sen được xem là quốc hoa. Có một điều thật lạ là hiện nay 
tại Ấn Độ có một chính đảng lớn: Đảng Bharatiya Janata Party (BJP) với 
biểu tượng lá cờ có in hình hoa sen 8 cánh, gồm 5 cánh trên và 3 cánh 
dưới, trên nền màu hổ hoàng, kết cấu tương tợ giống như huy hiệu Hoa 

Huy hiệu Hoa Sen Trắng, biểu tượng của tổ chức GĐPTVN
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Sen của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Khi nói đến Gia Đình Phật Tử là liên tưởng đến Hoa Sen Trắng. Người 
Đoàn viên chính thức của GĐPT, khi mặc đồng phục, không quên đeo 
huy hiệu Hoa Sen trên áo, ngay nơi vị trí của trái tim mình. Cho dù lúc 
không mặc áo Lam, biểu tượng đó vẫn luôn luôn hiện hữu ở trong tâm 
thức của mỗi Đoàn viên, như một “bài pháp không lời”, để làm tiêu chí 
cho sự tu tập, làm chỗ quy hướng, làm ánh sáng soi đường, nhằm cảnh 
tỉnh, nhắc nhở cho mỗi Đoàn Viên thường tâm niệm: “Ta là một đóa sen, 
tuy đang sống trong bùn nhưng không để bị nhiễm mùi bùn”.

Lá xanh thăm thẳm lòng Bi
Cành Dũng vươn thẳng 

thoát ly bùn sình
Nâng nụ sắc Trí kết tinh

Nở thành sen thắm lung linh giữa đời. 
V. Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC CỦA GĐPTVN:

“Kìa xem đóa sen trắng thơm, 
nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn.

Hình dung Bổn Sư chúng ta, 
lòng từ bi trí giác vô cùng...”

Trên đây là đoạn mở đầu của bài Sen Trắng, bài ca chính thức của tổ 
chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Âm hưởng lời hát đã ăn sâu vào lòng, 
in đậm trong tiềm thức, rung động tận đáy tâm hồn của bao thế hệ 
Đoàn viên, vang vang trên khắp các nẻo đường từ Quốc Nội cho đến Hải 
Ngoại, nơi có đông đảo đội ngũ Đoàn viên áo Lam đang sinh hoạt, họp 
Đoàn. Để dễ theo dõi và hiểu được nội dung của bài hát, người viết xin 
được tạm chia toàn bài thành 3 phân đoạn, và xin lược giải đại ý như 
sau:

Phân đoạn 1: Quy hướng.

“Kìa xem đoá sen trắng thơm, 
nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn.

Hình dung Bổn Sư chúng ta,
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lòng từ bi trí giác vô cùng”.

Về ý nghĩa của hoa sen, như đã được giải thích ở các phần nêu trên. 
Bây giờ, mỗi khi nghe câu hát trên đây vừa được cử lên trong lúc chào 
cờ, khi nhìn thấy biểu tượng hoa sen trắng trên nền cờ màu xanh đang 
tung bay trong gió, hoặc ngay cả khi trông thấy hình ảnh hoa sen ở đâu 
đó, tâm của ta liền tưởng nhớ Phật, quy hướng về Phật, quán tưởng đến 
Phật. Nương vào hình ảnh hoa sen để hình dung ra thân tướng oai nghi, 
đức tánh từ bi, trí tuệ của đức Phật. (Thuật ngữ trong Phật giáo gọi đó 
là Tùng tướng nhập tánh). 

Tại sao khi thấy hoa sen lại hình dung ra thân tướng trang nghiêm của 
đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quán tưởng về trí giác và lòng từ bi 
của đức Phật? Bởi vì đức Phật đã tu tập, thành tựu Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, giác ngộ viên mãn và hoàn toàn giải thoát ngay trong 
cõi Ta-bà ngũ trược ác thế nầy. Để rồi suốt 45 năm dài sau đó, với lòng 
từ bi vô lượng, với trí giác vô cùng, đức Phật đã đem giáo pháp mà mình 
đã chứng ngộ để giáo hóa, độ thoát cho chúng sanh. Giống như hình 
ảnh của hoa sen mọc từ chốn bùn lầy, ô uế, dơ bẩn mà vươn lên, nở hoa 
khoe sắc, tỏa hương thơm ngát cho đời.

Trong tác phẩm Con Đường Xưa (The Buddha’s Ancient Path) của Hòa 
Thượng Piyadassi Thera, viết rằng: Có lần một người ngoại đạo hỏi đức 
Phật: Vậy Ngài phải được hiểu như thế nào? Đức Phật đáp rằng: “Ví 
như hoa sen, sinh ra và lớn lên trong nước, vươn lên khỏi mặt nước, mà 
không bị ô nhiễm bởi nước. Như Lai cũng vậy, sinh ra và lớn lên trong 
thế gian, sau khi khuất phục đời, ta an trú, không bị đời làm ô nhiễm”.

Thêm vào đó, trong giây phút hình dung đến thân tướng trang nghiêm 
của Phật, quán niệm về đức từ bi, trí tuệ của Phật, những dục vọng xấu 
xa liền được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn những yếu 
tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu, tâm tư có được niềm vui, an trú 
hạnh phúc ngay trong phút giây hiện tại và đạt được tâm Tăng thượng 
thứ nhất (đệ nhất Tăng thượng tâm) một cách dễ dàng. Lời dạy nầy của 
đức Thế Tôn đã được ghi lại trong kinh Trung A Hàm: “Bạch y Thánh đệ 
tử niệm tưởng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
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Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhớ nghĩ đến Như Lai như vậy rồi, nếu 
có những ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, 
nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử nương 
vào Như Lai, tâm tịnh được hỉ, nếu có những điều ác dục liền được tiêu 
diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng 
được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm Tăng thượng thứ 
nhất, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được”. (Tiểu Tạng 
Thanh Văn, Trung A Hàm; Kinh Ưu-Bà-Tắc, số 128, Tuệ Sỹ dịch và chú). 
Bạch y Thánh đệ tử được nói đến ở đoạn kinh trên đây để chỉ cho hàng 
đệ tử tại gia áo trắng của đức Phật. Đây cũng chính là một pháp tu cho 
mỗi Đoàn viên GĐPT vậy.

Phân đoạn 2: Phát nguyện.

“Đồng thề nguyện 
một dạ theo Phật.
Nguyện sửa mình 

ngày thêm tinh khiết”.

 Cờ của đảng Bharatiya Janata Party
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Sau khi đã nhất tâm quán tưởng, hình dung đến thân tướng trang nghiêm 
của đức Phật, quán niệm về trí giác và lòng từ bi vô lượng của đức Phật 
rồi, tất cả Đoàn viên đều đồng thề nguyện một lòng một dạ theo Phật. 

Thề nguyện một lòng một dạ theo Phật là thề nguyện quây về nương 
tựa nơi đức Phật, bậc Lưỡng Túc Tôn, đấng Đạo Sư tôn quý nhất của 
loài trời và loài người; nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y theo trời, 
thần, quỷ, vật.

Thề nguyện một lòng một dạ theo Phật là thề nguyện “Y giáo phụng 
hành”, tu học theo những lời Phật dạy, tập sống theo 5 hạnh, tuân giữ 
năm điều luật của tổ chức GĐPT, đặc biệt là phải nên tuân giữ những giới 
luật mà mình đã phát nguyện thọ nhận và hành trì (để từ Giới sanh Định, 
từ Định phát Huệ, do nơi Huệ mà có Giải thoát, do nơi Giải thoát mà có 
Giải thoát tri kiến. Đây chính là 5 phần Pháp thân của Phật. Người Phật 
tử cần tu tập theo 5 phần pháp thân nầy để cúng dường Phật).

Thề nguyện một lòng một dạ theo Phật, tức đã xác định, đã dứt khoát 
bằng cách tuyên bố rằng: Kể từ hôm nay tôi nguyện “thề tránh điều dữ, 
nguyện làm việc lành” để “sửa mình ngày thêm tinh khiết”. Từ vô lượng 
kiếp, đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng đã phát nguyện và đã thực 
hành một cách tinh tấn và giữ mãi y như vậy, cho đến khi thành bậc Vô 
thượng chánh-đẳng chánh-giác, viên thành Phật đạo. Nay tất cả Đoàn 
viên GĐPT chúng ta đồng thề nguyện như vậy, tức đồng thề nguyện 
thực hành hạnh Tinh Tấn theo gương đức Phật.

Tinh Tấn, tiếng Phạn là Virya, còn được gọi dưới nhiều tên khác nhau 
như Tứ Chánh Cần (Prahâna); Tứ Chánh Đoạn; Tứ Ý Đoạn; Tứ Chánh 
Thắng... Đây chính là Chánh Tinh Tấn mà Phật đã nói trong Bát Chánh 
Đạo.

Tinh Tấn hay Tứ Chánh Cần, tức bốn sự siêng năng chân chánh cần nên 
thực hành, gồm những điều sau đây:

 - Siêng năng chân chánh, không phạm vào các điều dữ trước 
đây chưa làm.

 - Siêng năng chân chánh, đoạn trừ các điều dữ trước đây đã 
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từng làm.
 - Siêng năng chân chánh, khiến cho các việc lành trước đây 

chưa làm, nay được phát sanh.
 - Siêng năng chân chánh, khiến cho các việc lành trước đây đã 

làm, mỗi ngày thêm tăng trưởng.

Đây chính là một pháp tu, và là pháp tu thiết yếu, căn bản và quan trọng 
nhất đối với mỗi Đoàn viên GĐPT vậy.

Phân đoạn 3: Thành tựu.

“Đến bao giờ được tày sen ngát,
Tỏa hương thơm từ bi tận cùng”.

Chữ tày trong tiếng Việt có nghĩa là ngang, bằng. Như người làm nên tội 
rất lớn, tội rất nặng thì nói là tội tày trời, ý nói tội lớn như trời.

Trên kia, các bạn đã biết là hoa sen khi nở, được ví như sự tu hành đã 
đạt tới cứu cánh viên mãn, thành tựu giác ngộ và hoàn toàn giải thoát; 

Sen không mọc nơi 
chốn sạch sẽ
Sen chỉ mọc ở chỗ bùn 
lầy ô uế.



331Ý NGHĨA BÀI CA CHÍNH THỨC

tức tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thành Phật. Bây giờ chúng ta 
tin đức Phật là bậc Đạo Sư, quay về nương tựa nơi Phật, thề nguyện một 
lòng một dạ theo Phật, noi theo tấm gương tinh tấn của đức Phật mà tu 
hành, để sửa mình ngày thêm tinh khiết. Cứ siêng năng thực hành như 
vậy, giữ tâm Bồ-đề kiên cố mãi như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
dù cho có ai rủ rê, lôi kéo, hứa hẹn, làm áp lực, cưỡng bức, hay mua 
chuộc bằng tình, bằng tiền... cũng quyết không thay dạ đổi lòng, cho 
đến khi được tày sen ngát, tức tu tập cho đến khi thành tựu cứu cánh 
giác ngộ và giải thoát ngang bằng với Phật. Đến khi đó, như hoa sen mới 
có khả năng vượt lên khỏi mặt nước mà khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho 
đời. Đến khi đó, người tu hành mới có đủ năng lực “tam thân, tứ trí, ngũ 
nhãn, lục thông, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại, vô lượng bá thiên đà-la-
ni môn... nhất thiết công đức giai đắc thành tựu”, để có thể “tỏa hương 
thơm từ bi tận cùng” mà giáo hóa, độ thoát cho chúng sanh.

Viết tới đây, người viết thấy tâm mình tự nhiên rúng động. Sao ý nghĩa 
nầy lại giống với ý nghĩa trong bài kinh Sám Hối mà mình thường đọc 
tụng như vậy: “... hàng ngày an vui tu tập, Pháp Phật nhiệm mầu, để 
mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ sáng suốt, thần thông 
tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng 
quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.

Đọc xong cả 3 đoạn của bài hát trên đây, bạn có tìm thấy trong đó ý 
nghĩa của sự phát tâm Bồ-đề hay chăng? Người viết bài nầy không đủ 
khả năng để có thể khẳng định rằng khi viết nhạc và lời, tác giả: quý bác 
Ưng Hội, Phạm Hữu Bình, Nguyễn Hữu Quán có căn cứ vào “Phát Bồ-đề 
tâm văn” để soạn ra nội dung cho bài hát hay không? Nhưng có một điều 
hết sức rõ ràng: Bài ca chính thức của GĐPTVN đã chuyên chở trọn vẹn 
ý nghĩa của sự phát tâm Bồ-đề. 

Như Phật đã thuyết trong kinh Phạm Võng: “Nhất thiết chúng sanh giai 
hữu Phật tánh, nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật, thường 
tác như thị tín, giới phẩm dĩ cụ túc” (Hết thảy chúng sanh đều có Phật 
tánh. Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Thường tin như vậy 
thì giới phẩm đã thành tựu đầy đủ). Theo như đoạn kinh vừa dẫn thì 
Phật và chư Thánh Chúng đều đã tu tập viên mãn, thành tựu công đức 
trang nghiêm giống như hoa sen từ trong bùn vươn lên, tỏa hương thơm 
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ngát. Mỗi người Đoàn viên GĐPT chúng ta cũng đều là một hoa sen, 
nhưng còn nằm trong lớp bùn vô minh, ái dục, luân hồi sinh tử. Trong 
đời sống, nếu cứ giữ mãi “tâm Bồ-đề kiên cố”, lúc nào cũng cứ thực tập 
mãi “sửa mình ngày thêm tinh khiết” thì đến một ngày nào đó, chúng ta 
cũng sẽ “được tày sen ngát”, để “tỏa hương thơm từ bi tận cùng”.

Các bạn thân mến. Khác với nội dung của những bài hát ngoài đời 
thường duyên theo ngũ dục, ca ngợi những lạc thú của thế gian, khiến 
cho tâm con người trở nên ủy mị, mộng mơ, sầu muộn, đưa đến nhiều 
vướng mắc và hệ lụy. Vì là một tổ chức mang mục đích giáo dục, lấy 
giáo pháp của đức Thế Tôn đã dạy làm nền tảng, nên nội dung những 
bài hát trong tổ chức GĐPT thường chuyên chở ý nghĩa giống một bài 
pháp thoại, truyền đạt một pháp môn tu tập, như một lời hướng dẫn 
sách tấn, để mọi Đoàn viên nương theo đó mà tu tập hành trì, nhằm 
hoàn thiện nhân cách, thăng hoa đời sống con người. Bài ca chính thức 
trong GĐPT cũng không ngoại lệ. Trong Gia Đình Phật Tử, hát cũng là 
một cách để tu.

Sau cùng, để kết thúc, xin được ghi lại lời nàng Tiểu Thánh đã phát 
nguyện trước đức Phật (được chép lại trong tác phẩm Lược giảng kinh 
Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu):

“Khể thủ từ bi đạo sĩ tiền
Mạc sanh Tây thổ mạc sanh thiên

Nguyện vi nhất trích dương chi thủy
Sái tác nhân gian tịnh đế liên”.

(Trước đấng từ bi nguyện mấy lời
Chẳng sanh đất Phật chẳng lên trời
Xin làm giọt nước cành dương nhỏ

Sái rực đài sen sạch bụi đời).
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Có hoa đã nở, có hoa còn ở trong bùn, nhưng “Phật 
tánh đều bình đẳng trong mỗi chúng sanh”





CHUÔNG TRỐNG 
BÁT-NHÃ

Tâm Lễ Vương Học
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“Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách
Kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng trung nhơn”

(Trống chiều chuông sớm, đánh thức khách danh lợi thế gian
Tiếng kinh hiệu Phật, gọi người mê trong biển khổ quây về)

Một làn khói trầm vương nhẹ, một lời kinh khuya sớm, một tiếng chuông 
rơi… đều làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thoát, hướng thượng và 
quây về với nội tâm.

Mỗi tôn giáo đều có những nghi thức và pháp khí hành lễ đặc thù, phù 
hợp với truyền thống và văn hóa của tôn giáo mình. Đạo Phật, gần hai 
ngàn năm gắn liền với Dân tộc chúng ta, cho nên những pháp khí, tiếng 
trống, tiếng chuông chùa… trở thành thân thương, gần gũi, quen thuộc 
trong văn hóa Dân tộc và lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam.

Mỗi khi đến chùa, chúng ta thường thấy những pháp khí như:
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 - BẢNG: Làm bằng miếng gỗ lớn, thường dùng để báo giờ quá 
đường, thọ trai, tọa thiền, chỉ tịnh.

 - KHÁNH: Còn được gọi là Kiềng chùy, đúc bằng đồng, dẹp, hình 
giống đầu lá phướng, lúc thỉnh tiếng không ngân như tiếng 
chuông, dùng để báo giờ hành lễ, công phu khuya. Vị sư phụ 
trách về thời khóa, giờ giấc trong chùa (Tri chung) thường dùng 
khánh để điều khiển tăng chúng.

 - MÕ: Dùng để điều khiển đại chúng tụng kinh cho nhịp nhàng và 
có chánh niệm, trong các khóa lễ.

 - TRỐNG LỚN: Còn được gọi là Cổ lôi âm hay Đại cổ (có địa 
phương còn gọi là Trống sấm), được đặt cố định trên giá gỗ 
lớn và để ở lầu trống, chỉ dùng để thỉnh chuông trống Bát Nhã.

 - TRỐNG CÔNG PHU: (bằng cỡ 1/4 Cổ lôi âm) Cũng được đặt trên 
giá gỗ và để trong chánh điện. Trống nầy chỉ sử dụng trong các 
thời công phu, chúc tán mà thôi.

 - TRỐNG NHỎ: (còn gọi là Tiểu cổ hay Trống chiến) Một nhạc cụ 
quan trọng trong lễ nhạc Phật giáo, thường được di chuyển, 
đem đi cúng trong các buổi trai đàn chẩn tế.

 - CHUÔNG LỚN: Đại hồng chung, gọi tắt Đại chung, hay Hồng 
chung (như trong bài kệ Hồng chung sơ khấu, thinh chấn càn 
khôn, thượng thông thiên đình, hạ triệt địa phủ…), cũng gọi là 
Bá bát chung, Phạn chung, Hoa chung, Cự chung hay Thần hôn 
đại chung. 

 - BẢO CHÚNG: (bằng cỡ 1/4 và hình thức cũng giống như Đại 
hồng chung) Được treo trên giá gỗ, dùng để báo giờ chấp tác, 
thức chúng, chỉ tịnh, công phu.

 - CHUÔNG GIA TRÌ: Hay chuông công phu, đặt trước bàn Phật 
đối diện với mõ, chuông bên phải, mõ bên trái (nếu đứng từ 
ngoài nhìn vào). Nếu có hai bộ chuông mõ thì Đại gia trì được 
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để bên trong, sát bàn Phật dành riêng cho chư Tăng sử dụng, 
còn Tiểu gia trì thì đặt bên ngoài cho khách thập phương sử 
dụng.

Ý NGHĨA CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ

Lệ thường vào những ngày rằm, mùng một, các ngày vía Phật hay có lễ 
lớn tại chùa, chúng ta thường được nghe những hồi âm thanh chuông 
trống Bát-nhã vang dội, rung chuyển, giục giã như hối thúc chúng ta lên 
đường, tạo cho người nghe có cảm giác trong một niệm, trí tuệ được 
phần nào giải thoát.

Trong các cuộc lễ, chuông trống Bát-nhã được thỉnh lên 2 lần, mỗi lần 3 
hồi tiếp theo 4 tiếng.

 - Lần thứ nhất, trước khi cử hành buổi lễ, để:

 - Cung thỉnh chư Phật, Bồ-Tát, chư Hộ Pháp thượng bảo 
điện chứng minh cho buổi lễ, chứng tri công việc Phật sự 
đã thành tựu viên mãn.

 - Cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Phật điện 
hay vào lễ đài (vào những buổi lễ lược quan trọng, khi có 
đông đảo đại chúng tham dự). 

 - Lần thứ hai, khi cuộc lễ vừa chấm dứt, để cung tiễn chư Phật, 
chư vị Bồ-Tát, Hộ Pháp, chư Tăng trở về trụ xứ cũ.

Người thỉnh trống, thỉnh theo bài kệ sau đây:

Bát-nhã hội
Bát-nhã hội
Bát-nhã hội

Thỉnh Phật thượng đường
Đại chúng đồng văn

Bát-nhã âm
Phổ nguyện pháp giới
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Đẳng hữu tình
Nhập Bát-nhã

 Ba-la-mật môn

Xin lược giải bài kệ:

Bát-nhã hội:  Câu nầy mang ý nghĩa Nam-mô Bát-Nhã Hội Thượng Phật 
Bồ-Tát (được thỉnh 3 lần, giống như chúng ta niệm Nam-mô Đại Bi Hội 
Thượng Phật Bồ-Tát, 3 lần vậy).

Chúng con kính xin thỉnh Phật thăng bảo tòa thuyết pháp, đại 
chúng đều được nghe âm thanh của trí tuệ siêu việt từ kim khẩu 
đức Như Lai tuyên thuyết. Phổ nguyện cho tất cả loài hữu tình 
chúng sanh trong pháp giới, khi nghe âm thanh vi diệu nầy đều 
được nhập vào biển trí tuệ của chư Phật và chư Bồ-Tát.

Sao gọi là Bát-Nhã?

Bát-Nhã (cũng được gọi là Bát-lại-nhã, Bát-la-nhã, Bát-thích-nhã, Bát-
thận-nang, Bát-la-nang…) tiếng Sanscrit là Prajnà, tiếng Pali là Panna, 
chữ Hán dịch là Trí tuệ hay Tuệ minh, là thứ trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh, 
ly dục, không còn bị chi phối bởi phiền não, ô nhiễm, là thứ trí tuệ đệ 
nhất, không thứ gì cao hơn, rộng hơn, không thứ gì có thể so sánh cho 
bằng (thậm thâm, vi diệu, vô thượng, vô tỉ, vô đẳng).

Trong Phật pháp, Trí tuệ có ba thứ hỗ trợ và bổ túc cho nhau, đó là

 - Văn tuệ: Do bởi được nghe, được thấy, được học hỏi từ Tam 
tạng giáo điển của đức Phật hay từ Thiện tri thức mà có trí tuệ 
(Văn tự Bát-nhã).

 - Tư tuệ: Sau khi đã được nghe, được học rồi. Do bởi suy nghĩ, 
thẩm cứu, quán chiếu, tư duy thấu đáo mà có trí tuệ (Quán 
chiếu Bát-nhã).

 - Tu tuệ: Sau khi đã được nghe, được học và đã tư duy, quán 
chiếu tường tận. Do bởi tu tập, thực hành, thực chứng thực 
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tướng các pháp mà có trí tuệ (Thực tướng Bát-nhã).

Ba-la-mật (nói cho đủ là Ba-la-mật-đa) theo tiếng Sanscrit là Paramita, 
dịch nghĩa là Độ hay Đáo bỉ ngạn, nghĩa là vượt qua bên kia bờ. Ta 
thường hình dung: Bờ bên nầy là bờ sanh tử, phiền não, cõi mê; bờ bên 
kia là bờ giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn; hay bờ bên nầy còn là chúng 
sanh, bờ bên kia là Phật. Nhưng đó chỉ là khái niệm để hình dung và vẫn 
còn là ý niệm nhị biên (bên nầy, bên kia). Hành giả, một khi đã chứng 
nhập Bát-nhã ba-la-mật, thì không còn bờ bên nầy, bờ bên kia (không 
còn ý niệm nhị biên) vì ngay đó đã là Cứu cánh Niết-bàn.

Dịch ý, Ba-la-mật là chí cực, thù thắng, cứu cánh, tối thượng, rốt ráo. 
Ba-la-mật gồm có sáu pháp (còn gọi là Lục độ), đó là:

 - Bố thí Ba-la-mật (Đàn Ba-la-mật).
 - Trì giới Ba-la-mật (Thi Ba-la-mật).
 - Nhẫn nhục Ba-la-mật (Sàn-đề Ba-la-mật).
 - Tinh tấn Ba-la-mật (Tỳ-lê-da Ba-la-mật).
 - Thiền định Ba-la-mật (Thiền Ba-la-mật).
 - Trí tuệ Ba-la-mật (Bát-nhã Ba-la-mật).

Đó là sáu pháp hành, sáu đại hạnh của chư Bồ-Tát để tự độ (chứng đắc 
Niết-bàn) và thực hành thêm hạnh Phương tiện để độ tha (độ thoát cho 
tất cả chúng sanh). Trong sáu đại hạnh nầy, Bát-nhã Ba-la-mật là thứ 
cao tột, đệ nhất, tối thượng.

Bát-nhã Ba-la-mật là mầm mống trí tuệ siêu việt, cao tột, thậm thâm vi 
diệu, vốn sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Nhưng vì bị vô minh, ái dục che 
mờ nên chúng sanh không tự biết. Đức Phật dạy các pháp môn tu tập 
thực hành để khai mở cái vốn trí tuệ sẵn có nơi tự tánh của mỗi người, 
dùng trí tuệ như con thuyền pháp thân đưa mình và các chúng sanh 
khác vượt qua biển sinh tử đến bờ Niết-bàn, do vậy mà gọi là Bát-nhã 
Ba-la-mật (Trí tuệ đáo bỉ ngạn).

Hiểu một cách khác, Bát-nhã Ba-la-mật là đức hạnh rốt ráo của người 
quyết tu thành Phật và để cứu độ cho tất cả chúng sanh được đắc quả 
như mình.



342 CHUÔNG TRỐNG BÁT-NHÃ

Đại chúng đồng văn: Tất cả đại chúng đều nghe.

Bát-nhã âm: Âm thanh trí tuệ vi diệu của chư Phật, chư Đại Bồ-tát.

Phổ nguyện pháp giới - Đẳng hữu tình: Nguyện cho muôn loài 
chúng sanh hữu tình trong pháp giới.

Nhập Bát-nhã Ba-la-mật môn: Nhập vào biển Trí tuệ siêu việt của 
chư Phật và chư Đại Bồ-Tát, trở về với bản lai diện mục, chân như, 
thường hằng vắng lặng, thanh tịnh, thậm thâm vi diệu, chứng thành 
đạo quả.

Với ý nghĩa như được lược giải nói trên, âm thanh chuông trống Bát-
nhã có công năng giúp cho Đại chúng trở về với chánh niệm, lắng tâm 
thanh tịnh cho trí tuệ hiển bày, hầu cung thỉnh chư Phật, chư Đại Bồ-Tát, 
Hộ Pháp, chư Đại đức Tăng quang lâm Phật điện. Vậy, khi nghe ba hồi 
chuông trống Bát-nhã, chúng ta phải giữ cho tam nghiệp thanh tịnh, để 
cho bao chướng duyên, vô minh trong đời sống thế tục hằng ngày bắt 
ta phải lo nghĩ, lăng xăng bận rộn, giờ đây lắng đọng xuống. Trong sự 
thành tâm ấy, niềm thiết tha trong tâm hồn sẽ là nhịp cầu đưa chúng ta 
từ cuồng lưu thế tục, bước sang một thế giới tự tại an lạc, nguồn tuệ giác 
được hiển lộ tràn đầy tâm thức.

Âm thanh chuông trống Bát-nhã khai sáng tiềm lực, khả năng trí tuệ 
siêu việt, trí tuệ giải thoát thường trực, hiện hữu, không gián đoạn. Âm 
thanh chuông trống Bát-nhã đang giục giã chúng ta sớm thức tỉnh, thôi 
thúc chúng ta thắp lên ngọn đuốc trí tuệ mà “lên đường” ngay, bắt nhịp 
theo dòng tuệ giác của chư Phật, chư Đại Bồ-Tát, Thánh Hiền… xuất thế, 
giải thoát. 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT-NHÃ

Lúc đến giờ hành lễ, vị Tri chung thỉnh lên ba hồi khánh. Khi khánh được 
thỉnh đến hồi thứ ba thì chuông và trống cùng câu 7 tiếng. (Câu nghĩa 
là “thừa thượng tiếp hạ”, chuông 1 tiếng, trống 1 tiếng). Bảy tiếng nầy 
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(Lôi thất sơ thứ) có ý nghĩa là đóng lại 7 đường ác, của thân và khẩu; tu 
theo Thất bồ-đề phần hay Thất giác chi. Trong Trường A Hàm thì gọi là 
Thất giác ý, gồm Trạch pháp, Tinh tấn, Khinh an, Hỉ, Niệm, Định và Xả. 
Sau đó chuông trống cùng theo khánh “dứt tứ”. Bốn tiếng “dứt tứ” mang 
ý nghĩa dứt tứ tướng sanh, lão, bệnh, tử để chứng tứ phần pháp thân là 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.

Tiếp theo, trống thỉnh lơi mười tiếng (Đã thập nhi trung - hai tiếng sau 
cùng đánh liền nhau để báo hiệu). Mười tiếng trống lơi mang ý nghĩa 
“Vạn loại hữu tình đăng Thập địa”. Nguyện cho tất cả chúng sanh hữu 
tình cùng tu chứng lên hàng Thập địa, tinh tấn tu tập để vào mười cảnh 
giới của hàng Bồ-Tát (trước khi thành Phật) đó là Hoan hỉ địa, Ly cấu địa, 
Diễm huệ địa, Phát quang địa, Nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành 
địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa.

Từ đây bắt đầu thỉnh trống vào hồi thứ nhất theo bài kệ đã được nói ở 
trên. Sau khi hết hồi thứ nhất thì tiếp liền theo thỉnh lơi mười tiếng trống 
(Đã thập nhi trung), trước khi chuyển sang hồi thứ hai.

Hết hồi thứ hai cũng thỉnh lơi mười tiếng trống (Đã thập nhi trung) trước 
khi chuyển sang hồi thứ ba. Sau khi hết hồi thứ ba, trống cũng thỉnh lơi 
mười tiếng.

Thỉnh 3 hồi chuông trống mang ý nghĩa Tam chuyển pháp luân (Thị 
chuyển, Khuyến chuyển, Chứng chuyển).

Sau cùng chuông trống cùng câu bốn tiếng để kết thúc (Chung quy diệt 
tứ).

Theo như cách thỉnh chuông trống Bát-nhã trên đây, chúng ta thấy giống 
hệt như cách thỉnh trong bài kệ khai chung bảng bên dưới:

KỆ KHAI CHUNG BẢNG

Phù diệu âm bất khấu
Huyền đạo tùng hà xứ nhi sanh

Pháp ngữ bất tuyên



344 CHUÔNG TRỐNG BÁT-NHÃ

Nãi đăng tảo vô do quang tục
Ngô khai chung bảng văn:

Lôi thất sơ thứ
Đả thập nhi trung
Hàm tiếp tam lôi

Chung quy diệt tứ

Nhất cá viên hề nhất cá phương
Cửu châu sa giới tuyệt tư lương
Kim thanh mộc vận tùng tư chấn

Vạn cổ sum nhiên tuyển Phật trường

Dịch nghĩa:
(Phàm âm thanh vi diệu không gõ

Đạo nhiệm mầu do đâu mà phát sinh
Lời pháp không nói

Lẽ huyền vi làm sao mà quang tục
Tôi khai chung bảng rằng:

(Trước tiên) thỉnh bảy tiếng
Thỉnh ở giữa mười tiếng
Tiếp theo đó là ba hồi

Sau cùng, thỉnh bốn tiếng để chấm dứt

Một chiếc thì tròn một chiếc vuông
Chín châu sa giới dứt suy lường

Hồng âm liêu lượng vang cùng khắp
Muôn thuở còn đây tuyển Phật trường)

KỆ CHUYỂN TRỐNG

Sau đây là phần kệ chuyển trống. Phần nầy được trì niệm trước khi thỉnh 
chuông trống Bát-nhã. Ở phần giải thích, chúng tôi chỉ xin được nói khái 
lược, chứ không đủ khả năng để dịch hay đi sâu vào ý nghĩa thâm thúy 
của bài kệ.
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Đoạn 1: 
“Nam-mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Pháp cổ minh thời ngọc kệ tuyên
Hạ thông địa phủ thượng chư thiên

Văn thinh đồng niệm Di Đà hiệu
Trực vãng Tây phương thoát não phiền

Nam mô Thiên Tràng Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát”.

(Nam-mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Trống pháp đánh cùng kệ ngọc tuyên

Suốt thông địa phủ đến chư thiên
Nghe thanh cùng niệm Di Đà hiệu
Tịnh độ sinh về thoát não phiền

Nam-mô Thiên Tràng Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát).

(Nam-mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Con xin trì tụng, niệm kệ nhiệm mầu, chứa đựng lời vàng ngọc.

Xin chuyển tiếng trống thành âm thanh xa vời vợi… lên tận thiên   
đình… xuống tận địa ngục, cho tất cả ai ai cũng đều nghe rõ.

Nghe âm thanh trống nầy, người người đều niệm Nam-mô A Di Đà 
Phật.

Cúi xin Phật A Di Đà với lòng từ bi vô lượng, tiếp dẫn chúng con    
vãng sanh về cõi Tịnh độ để được an vui, thoát vòng sinh tử.

Nam-mô Thiên Tràng Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát).

Đoạn 2: 
 “Cổ thanh hướng xứ biến hà sa

Thiên long bát bộ tiếu ha ha
Tam luân cửu chuyển sinh tử đoạn

Khổ hải chi trung xuất ái hà
Án kim cang yết đế yết đế tóa-ha”.

(Tiếng trống rền vang tận cõi xa
Trời rồng tám bộ hỉ hoan ca

Ba vòng chín chuyển lìa sinh tử
Chúng khổ hân hoan thoát ái hà

Án kim cang yết đế yết đế tóa-ha).
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(Con xin cho tiếng trống nầy vang dội khắp mười phương.
Chư long thiên hộ pháp đều an nhiên tự tại
 khắp ba cõi đều được thông thấu, giác ngộ.

Cõi dục giới đầy ái nhiễm, khổ hải như lao tù, nguyện ra khỏi.
Cầu xin cho không còn ai phải chịu đọa kiếp luân hồi
 lại thoát vòng sinh tử, đến được cảnh giới an vui.

Án kim cang yết đế yết đế tóa-ha).

Đoạn 3: 
“Cổ nhạc huyên thuyên chuyển pháp luân

Ngũ âm vi diệu hướng thinh thuần
Kinh diên lễ tụng hà sa Phật

Cửu hữu phàm lưu xuất ố trần.
Nam-mô Cổ Lôi Âm Bồ-Tát”.

(Trống nhạc tưng bừng chuyển pháp luân
Thanh âm mầu nhiệm tiếng trong ngần

Diên kinh kính lễ hằng sa Phật
Chín loại phàm lưu chứng pháp thân

Nam-mô Cổ Lôi Âm Bồ-Tát).
     

(Con xin dùng tiếng trống nầy điểm từng hồi… từng hồi…
lực âm thanh mầu nhiệm chuyển quay bánh xe chánh pháp.

Tiếng trống có năng lực tẩy sạch cấu trần
khiến cho thân tâm chúng sanh đều được thuần khiết, thanh tịnh.

Cầu xin giáo pháp của đức Phật được truyền bá sâu rộng 
đến khắp mọi nơi mọi chốn

để mọi người mọi loài được thấm nhuần uyên thúy.
Nam-mô Cổ Lôi Âm Bồ-Tát).

Con xin nguyện cho âm thanh chuông trống Bát-nhã được thuần túy, 
không còn xen tạp một âm thanh nào khác. Tiếng vang giải thoát không 
còn xen tạp, lẫn với tiếng kêu than rên xiết, thương đau ai oán, khổ lụy.

Con xin được cùng mọi loài chúng sanh đồng hành trên con đường giác 
ngộ, từ bỏ cõi lảng quên, chí quyết theo con đường Giới, Định, Tuệ, 
chóng quay về trong tỉnh thức.
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Con xin nguyện cầu trong khắp pháp giới, mọi loài chúng sinh đều được 
thoát sanh phàm trần, noi theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Đại 
Bồ-Tát phát tâm bồ-đề, đầy đủ phước trí để đạt được Trí tuệ Ba-la-mật, 
chứng thành Phật đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ-Tát Ma-ha-tát.
Khể thủ.

Tâm Lễ Vương Học
Ngày vía Phật Xuất Gia, Pl. 2549, Dl. 2005



348 CHUÔNG TRỐNG BÁT-NHÃ

BẢNG HƯỚNG DẪN
CÁCH THỈNH KHÁNH VÀ CHUÔNG TRỐNG BÁT-NHÃ

THỨ TỰ KHÁNH CHUÔNG TRỐNG PHỤ CHÚ

1 Hồi thứ 1
2 Hồi thứ 2
3 Hồi thứ 3 7 tiếng 7 tiếng (Lôi thất sơ thứ)
4 1 tiếng

Chuông Trống theo 
Khánh cùng dứt tứ

5 1 tiếng
6 1 tiếng
7 2 tiếng
8 2 tiếng
9 2 tiếng
10 1 tiếng
11 1 tiếng
12 1 tiếng
13 Đánh lơi 10 tiếng (Đả thập nhi trung)

Ba hồi chuông trống 
Bát-Nhã

(Hàm tiếp tam lôi)

14 Bắt đầu thỉnh hồi 
thứ 1 theo bài kệ

15 Đánh lơi 10 tiếng
16 Thỉnh hồi thứ 2 

theo bài kệ
17 Đánh lơi 10 tiếng
18 Thỉnh hồi thứ 3 

theo bài kệ
19 Đánh lơi 10 tiếng
20 1 tiếng
21 1 tiếng
22 2 tiếng (Chung quy diệt tứ)
23 2 tiếng
24 1 tiếng
25 1 tiếng
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Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo.
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