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Nguồn: Phật Giáo Nguyên Thủy 
Theravàda 

http://phatgiaonguyenthuy.com/article/nghien-cuu-phat-hoc/thanh-tuu-long-tin-vao-

tam-bao-va-ngu-gioi.html 

Đức Phật xuất hiện ở đời vì hạnh phúc chư thiên và loài 

người. Sau 45 năm thuyết pháp, độ sinh, ngài đã để lại 

cho chúng ta vô số pháp môn tu tập tùy theo căn cơ của 

mỗi người nhằm chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau, mang 

lại hạnh phúc an vui, giải thoát, niết bàn.  Chỉ xét riêng 

thánh quả Dự Lưu (Tu Đà Hườn), trong kinh điển 

Nikaya (Pali) Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phất chỉ ra hơn 

năm cáchi khác nhau tùy theo hoàn cảnh và sở trường 

của hành giả xuất gia cũng như tại gia để chứng đắc 

thánh quả đầu tiên này trong bốn thánh quả.  Trong 

những cách này, cách dễ nhất, căn bản nhất, phổ quát 

nhất và hợp với đại đa số chúng đệ tử nhất (chiếm hơn 

90 phần trăm trong hàng chục các bài kinh trong Tương 

Ưng Bộ Kinh, Tăng Chị Bộ Kinh, Tiểu bộ Kinh, Trường 

Bộ Kinh), là thành tựu lòng tịnh tín bất động vào Tam 

Bảo (Phật, Pháp và Tăng) và các học giới (5 giới căn bản 

cho phật tử tại gia). Những hành giả nào thành tựu bốn 
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chi phần (bốn Dự Lưu Phần) này là chính thức bước vào 

dòng thánh đầu tiên và đặt nền tảng vững vàng cho sự 

nghiệp giải thoát. Bài kết tập này tập trung triển khai bốn 

Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các 

đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có 

duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và 

hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời 

được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và 

tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn. 

1. Tin Bất Động vào Phật, tin bất động vào 

Pháp, tin bất động vào Tăng và thành tựu 

các học giới (đại giới tỳ kheo, 10 giới sadi 

và 5 giới cho cư sĩ) 

Trong hàng chục các bài kinh  nhất là trong Tương Ưng 

Dự Lưu thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Thế Tôn thuyết 

giảng và tuyên bốn Dư Lưu phần này mà những ai thành 

tựu là chính thức bước vào dòng Thánh Dự Lưu. Như 

Lai tuyên bố từ đó về sau họ đã đoạn tận địa ngục, từ đó 

về sau họ đoạn tận sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi 

ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Họ không còn 
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bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Những ai 

thành tựu quả Dự Lưu này sẽ không bị phá hoại bởi Sa 

môn, Bà-la-môn, Chư thiên, Mara (Ma vương), phạm 

thiên và bất kể ai trên cõi đời này [1].    

Bài kinh Nam Cư sĩ chứng quả dự lưu trong Tăng Chi 

Bộ Kinh là một trong những bài kinh điển hình mô tả rõ 

ràng cách chứng quả một cách dễ dàng, không khó khăn 

như sau: 

“Gia chủ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) với khoảng 500 

nam cư sĩ đoanh vây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo Tôn giả 

Sàriputta: 

Này Sàriputta (Xá Lợi Phất), Thầy có biết người gia chủ 

mặc áo trắng nào mà sở hành được bảo vệ trong năm 

học giới, và có được không khó khăn, có được không mệt 

nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện 

tại lạc trú, nếu vị ấy muốn, có thể tự đáp về mình như 

sau: "Ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn tận loài bàng sanh, 

đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Ta là bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc 
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đạt được Chánh giác"? Sở hành được bảo vệ trong năm 

học giới nào? 

Ở đây, này Sàriputta, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ 

lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 

nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Sở hành 

được bảo vệ trong năm học giới này. 

Vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 

có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc 

trú nào? 

Ở đây, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử có lòng tịnh tín bất 

động đối với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh 

Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 

Phật, Thế Tôn". Ðây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú 

thứ nhất đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm 

chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa 

được trong sáng. 

Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 

tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế Tôn 
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khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 

để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được kẻ trí tự 

mình giác hiểu". Ðây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú 

thứ hai đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa 

được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được 

trong sáng. 

Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 

tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là 

chúng đệ tử Thế Tôn! Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! 

Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Chơn chánh hạnh 

là chúng đệ tử Thế Tôn! Tức là bốn đôi tám chúng. 

Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được 

tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 

là phước điền vô thượng ở đời". Ðây là tăng thượng tâm 

hiện tại lạc trú thứ ba đã chứng được nhờ làm cho thanh 

tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm 

chưa được trong sáng. 

Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu giới 

được bậc Thánh ái kính, không có bể vụn, không bị sứt 

mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem lại giải thoát, được 
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người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng đến Thiền 

định. Ðây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba đã 

chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được 

thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong 

sáng. 

Bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú này được chứng 

đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 

đắc không phí sức. 

Này Sàriputta, người gia chủ mặc áo trắng nào mà Thầy 

biết sở hành được bảo vệ trong năm học giới, và có được 

không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 

không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú; nếu 

vị ấy muốn, có thể tự đáp về mình như sau: "Ta đã đoạn 

tận địa ngục, đoạn tận loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ 

quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, 

không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh 

giác" [2]. 

Nghe theo lời Phật dạy: giữ ngũ giới trong sạch có thể 

nói rằng đó là quả từ lòng tịnh tín bất động vào Tam Bảo 

kiên định bền lâu.  
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 2. Công đức của Tam Bảo (Phật bảo, Pháp 

bảo và Tăng Bảo) 

Những lời này Phật tử thường hay nghe thấy: Quy y Phật 

không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy 

y Tăng không đọa bàng sanh, nhưng những lời quy y này 

có hợp với ý tâm thanh tịnh tin bất động vào Tam Bảo 

hay không là một vấn đề mà chỉ tâm mình mới biết rõ.  

Pháp Tối Thắng là một bài thuyết pháp của Đức Thích 

Tôn cho 500 ngoại đạo, bạn của ngài Cấp Cô Độc 

(Anàthapindika) khi họ xóa bỏ Tam quy y, như một lời 

xác quyết của Như Lai vào công đức vô thượng của pháp 

Tam quy y như sau: 

Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ 

Tam quy y, và đi theo quy y ngoại đạo? 

Và khi không thể che giấu, họ thú nhận: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn. 

Bậc Ðạo Sư nói: 
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- Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đáy địa 

ngục, trên cho đến chư Thiên, không có một chỗ nào 

trong các thế giới vô lượng trải rộng bề ngang, không có 

ai bằng, chớ đừng nói cao hơn đức Phật về những 

công đức như giữ giới v.v... 

Rồi Ngài trình bày cho họ những công đức của Ba ngôi 

báu, như đã được nói đến trong kinh điển: 

- Này các Tỳ-kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai 

chân, hay bốn chân, Như Lai được gọi là tối thượng. 

Nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau... Và 

thật vậy, tối thượng giữa những tín đồ... 

Rồi Ngài nói tiếp: 

- Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ đã quy y Ba 

ngôi báu, những ngôi báu đầy đủ công đức tối thượng 

như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục v.v... nhưng 

họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào 

thế giới chư Thiên và đắc Thiền chứng lớn. Do đó, khi 

các ông phá vỡ quy y như vậy, và đi đến quy y 

ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. 
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Và ở đây, để nêu rõ rằng không có ai đã quy y Ba ngôi 

báu với sự giải thoát tối thượng, lại phải sanh vào đọa 

xứ, những đoạn kinh này phải được nói lên: 

Những ai quy y Phật 

Sẽ không đi đọa xứ, 

Từ bỏ thân làm người 

Sẽ tràn đầy thiên giới. 

Những ai quy y Pháp 

Sẽ không đi đọa xứ, 

Từ bỏ thân làm người 

Sẽ tràn đầy thiên giới. 

Những ai quy y Tăng 

Sẽ không đi đọa xứ, 

Từ bỏ thân làm người 

Sẽ tràn đầy thiên giới. 

Loài Người sợ hoảng hốt, 

Tìm nhiều chỗ quy y, 

Hoặc rừng rậm, núi non, 

Hoặc vườn cây, đền tháp, 
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Quy y ấy không ổn, 

Không quy y tối thượng, 

Quy y các chỗ ấy 

Không thoát mọi khổ đau. 

Ai quy y đức Phật, 

Chánh Pháp và chư Tăng, 

Ai dùng chánh tri kiến 

Thấy được Bốn sự thật, 

Thấy Khổ và Khổ tập, 

Thấy sự khổ vượt qua, 

Thấy đường Thánh tám ngành 

Ðưa đến khổ não tận. 

Thật quy y an ổn, 

Thật quy y tối thượng, 

Có quy y như vậy 

Mới thoát mọi khổ đau [3]. 
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3. Vấn đề ngũ giới cho các Phật tử tại gia:  

Dẫu biết rằng ý thanh tịnh là quan trọng nhất vì ý dẫn 

đầu các pháp: thiện nghiệp hay ác nghiệp là do ý tạo ra 

và do ý sinh ra. Tuy nhiên đối với Phật tử tại gia, thành 

tựu 5 học giới thanh tịnh nghĩa là chỉ thân thanh tịnh và 

khẩu thanh tịnh. Chẳng hạn có người đã quy Tam Bảo có 

ý ăn cắp một đồng tiền vàng vì hoàn cảnh túng quẫn 

nhưng phập phồng lo sợ bị mất giới. Hữu tình này rất 

đau khổ vì đấu tranh giữa lấy hay không lấy đồng tiền 

vàng suốt cả ngày nhưng cuối cùng đã thắng chính bản 

thân mình bằng quyết định không lấy cắp. Như vậy hành 

động ăn cắp không xảy ra (đoạn diệt) và như vậy hữu 

tình này hoàn toàn thanh tịnh về thân.  

Sau đây là bài thuyết pháp của Đức Phật dành cho các 

Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra đầy ham muốn: ham 

muốn có thật nhiều con, ham muốn có thật nhiều vàng 

bạc châu báu, thích sức nước hoa từ xứ Kasi, đeo vòng 

hoa và phấn sáp và cũng ham muốn đời sau sanh về 

thiện thú. Có lẽ vì biết họ là những người còn nhiều ham 

muốn nên ý thanh tịnh khó giữ nên Thế Tôn từ bi giảng 
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dạy cách giữ giới thanh tịnh và xác quyết là chỉ cần hoàn 

toàn thanh tịnh về thân và hoàn toàn thanh tịnh về khẩu.  

Đối với khẩu nghiệp, không chỉ nói láo làm hại người 

khác và lợi mình mà con bao gồm cả không nói hai lưỡi, 

không nói lời thô ác và không nói chuyện phù phiếm, 

tổng cộng có bốn nghiệp về khẩu. 

“… Các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thế 

này, có ước muốn như thế này, có chú tâm (adhippàya) 

như thế này: "Mong rằng chúng tôi được sống trong một 

nhà chật đầy trẻ con! Mong chúng tôi được sử dụng các 

hương chiên đàn từ Kàsi! Mong rằng chúng tôi được 

trang sức bằng vòng hoa và phấn sáp! Mong rằng chúng 

tôi được sử dụng vàng và bạc! Sau khi thân hoại mạng 

chung, mong rằng chúng tôi được sanh thiện thú, thiên 

giới, cõi đời này!" Mong rằng Tôn giả Gotama hãy 

thuyết pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng 

như vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy 

thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sống trong 

một nhà chật đầy trẻ con, để chúng tôi được sử dụng các 
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hương chiên đàn từ Kàsi... để chúng tôi, khi thân hoại 

mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

-- Vậy này các Gia chủ, Ta sẽ thuyết cho các Ông một 

pháp môn đưa đến lợi ích (tự lợi cho tự ngã) 

(attuupanàyikam). Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Các Bà-la-môn ở Veludvàra vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 

nói như sau: 

-- Này các Gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích 

cho tự ngã? 

Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 

sau: "Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 

khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người 

muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như 

vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. 

Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, 

không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một 

việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một 
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pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy 

cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một 

pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta 

lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như 

vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ 

sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về 

thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh 

(kotiparisuddham). 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: 

"Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như 

vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng 

nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, 

như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người 

ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 

pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. 

Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 

sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như 

vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người 

khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy 

của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn 

toàn thanh tịnh. 



17 
 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 

sau: "Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một 

việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có 

tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc 

không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này 

không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không 

khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 

không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột 

pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự 

mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người 

khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ 

tà hạnh trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy 

được hoàn toàn thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 

sau: "Nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói láo, như 

vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng 

nếu ta cũng làm tổn hại lợi ích người khác với lời nói 

láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho 

người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho 

ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người 

khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
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thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy 

tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích 

người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. 

Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: 

"Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi,như 

vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng 

nếu ta chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, 

như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người 

ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 

pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và 

một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao 

ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như 

vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người 

khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói lời 

hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn 

thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: 

"Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một 

việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta 
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cũng đối xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là 

một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một 

pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp 

này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một 

pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta 

lại đem cột pháp ấy cho người khác?" Do suy tư như 

vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người 

khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. 

Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 

Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: 

"Nếu có ai đối xử với ta với lời tạp ngữ, với lời phù 

phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý 

cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác với lời 

tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không 

khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không 

khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, 

không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả 

ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy 

cho người khác?" Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ 

lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời 
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phù phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về 

khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: "Thế 

Tôn là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh 

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

Lòng tin bất động đối với Pháp... 

Lòng tin bất động đối với chúng Tăng... 

Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 

không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, 

không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán 

thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền định. 

Này các Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử thành tựu bảy 

pháp này và bốn lời nguyện xứ này, nếu vị ấy muốn, vị 

ấy có thể tuyên bố về mình: "Ta đã đoạn tận địa ngục, 

đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ 

quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, 

không có bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ". 
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Ðược nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra bạch 

Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng [4]! 

 

4. Quả đức của những ai chứng quả Dự Lưu 

Những ai thành tựu bốn Dự Lưu phần này sẽ được năm 

phước báu: Tuổi thọ, dung nhan, an lạc, danh xưng và 

tăng thượng như trong bài thuyết giảng của Thế Tôn cho 

Nadaka xứ Lychavi như sau: 

Thành tựu bốn pháp này, này Nadaka, vị Thánh đệ tử 

liên hệ đến tuổi thọ chư Thiên và loài Người, liên hệ đến 

dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh danh, liên 

hệ đến lực tăng thượng (adhipateyya) chư Thiên và loài 

Người. 

Ðiểm này, này Nandaka, Ta biết chứ không phải nhờ 

nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào rồi Ta tuyên bố. 
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Chính do tự Ta biết, tự Ta thấy, tự Ta ý thức rồi Ta tuyên 

bố [5]. 

Thành tựu bốn Dư Lưu phần này là vô cùng phước báu, 

vô lượng không thể tính kể như một trong nhiều đoạn 

kinh trong Tương Ưng Bộ như sau: 

Ví như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, nhập 

vào một dòng với nhau, ví như sông Hằng, sông 

Yamunà, sông Aciravati, sông Sarabhuu, sông Mahi, 

thật không dễ gì đếm được số lượng nước tại chỗ ấy là 

có bao nhiêu thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao nhiêu 

trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô 

lượng nước lớn tụ tập... đại uẩn phước đức [6]. 

5. Tự thân tuyên bố quả dự lưu:  

Khi có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ thân 

hoại mạng chung, ngài Ananda thường hay hỏi Thế Tôn 

sinh thú của họ là chỗ nào. Việc này làm quấy nhiễu Như 

Lai sau nhiều lần trả lời ngài Ananda. Thay vào đó, Thế 

Tôn ban Pháp Kính cho bất kể ai khi thành tựu bốn Dự 

Lưu phần (tin bất động Phật, tin bất động Pháp, tin bất 
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động Tăng và thành tựu các học giới), tự thân tuyên bố 

ta đã chứng thánh quả Dự Lưu và tự cho rằng ta đã đoạn 

tận sanh vào địa ngục, đoạn tận sanh vào ngạ quỷ, đoạn 

tận sanh vào bàng sanh, đoạn tận ác sanh, đoạn tận sanh 

vào đọa xứ và quyết chắc chứng quả giác ngộ như đoạn 

kinh sau:  

Này Ànanda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải 

mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại 

đến hỏi Như Lai về vấn đề này, thời này Ànanda, như 

vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ànanda, vì vậy Ta sẽ 

giảng pháp môn Pháp kính (gương Chánh pháp) để vị 

Thánh đệ tử sau khi thành tựu pháp môn này (bốn dự lưu 

phần này), nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài 

bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác 

thú, đọa xứ. Ta đã chứng quả Dự lưu, không còn bị thối 

đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ" [7]. 

Một cư sĩ chứng quả dự lưu mà không hề hay biết vì 

chưa được thọ nhận Pháp Kính từ Như Lai cùng với 500 

cư sĩ đến đảnh lễ và xin Thế Tôn thuyết pháp. Lúc đầu 
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Đức Phật nói ông tìm hiểu về pháp nghiêng về tính 

không hay vô ngã tướng nhưng ông ấy không lãnh thọ 

được vì còn tham muốn quá nhiều. Sau đó Như Lai 

thuyết về bốn Dự Lưu phần (Tam Bảo bất động và thành 

tựu học giới), thì vị cư sỹ này tuyên bố bốn pháp này sẵn 

có trong ông và Thế Tôn hoan hỷ cho rằng cư sĩ đã tự 

tuyên bố quả dự lưu như trong đoạn kinh sau: 

“ Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, ở 

vườn nai. 

Rồi cư sĩ Dhammadinna với năm trăm cư sĩ đi đến Thế 

Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 

bên. Ngồi một bên, cư sĩ Dhammadinna bạch Thế Tôn: 

 -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho chúng con. 

Thế Tôn hãy giáo giới cho chúng con! Nhờ vậy chúng 

con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

-- Nếu vậy, này Dhammadinna, các Ông cần phải học 

tập như sau: Các kinh điển nào do Như Lai thuyết giảng 

thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến nghĩa 

không, cần phải thường thường được tìm đến và an trú 
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(học hỏi). Như vậy, này Dhammadinna, các Ông cần 

phải học tập. 

 -- Bạch Thế Tôn, thật không dễ gì cho chúng con, phải 

sống trong những ngôi nhà đầy những trẻ con, sử dụng 

hương chiên-đàn từ Kàsi, đeo các vòng hoa, hương và 

phấn sáp, thọ dụng vàng và bạc, đối với các kinh điển do 

Thế Tôn thuyết giảng thâm sâu, với ý nghĩa thâm sâu, 

siêu thế, liên hệ đến nghĩa không, có thể thường thường 

tìm đến những kinh điển ấy và học hỏi. Bạch Thế Tôn, 

chúng con là những người an trú trên năm học pháp, 

Thế Tôn hãy giảng cho chúng con các pháp khác! 

 -- Do vậy, này Dhammadinna, các Ông hãy học tập như 

sau: "Chúng ta sẽ thành tựu lòng tịnh tín bất động đối 

với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn" 

... đối với Pháp... đối với chúng Tăng... thành tựu các 

giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. 

Như vậy, này Dhammadinna, các Ông cần phải học tập. 

-- Bạch Thế Tôn, bốn Dự lưu phần này được Thế Tôn 

thuyết giảng, các pháp ấy có mặt ở nơi chúng con. 

Chúng con thực hiện các pháp ấy. 
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Bạch Thế Tôn, chúng con thành tựu lòng tịnh tín bất 

động đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng,... Phật, 

Thế Tôn"... đối với Pháp.... đối với chúng Tăng... chúng 

con thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... 

đưa đến Thiền định. 

 -- Lợi đắc thay cho Ông, này Dhammadinna! Thật khéo 

lợi đắc thay cho Ông, này Dhammadinna! Này 

Dhammadinna, Ông đã tuyên bố về Dự lưu quả [8]. 

6. Bốn Dự Lưu Phần là Pháp an ủi cho người 

bệnh (và Như Lai dạy cách hộ niệm) 

Khi người Phật tử bị bệnh nặng, Đức Phật và đệ tử của 

ngài thường đến hỏi thăm bệnh, an ủi và an trú người 

bệnh bằng bốn Dự Lưu phần này (tin Phật, Pháp, Tăng 

bất động và các học giới trong sạch), rồi định tâm người 

sắp mất về các cõi lành và thậm chí hướng tâm đoạn thân 

kiến ngay phút lâm chung sẽ được giải thoát. Sau đây là 

một bài kinh tiêu biểu trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức 

Phật dạy đệ tử cách hộ niệm: 
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Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại 

Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng. 

Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, 

nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du 

hành. 

Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo đang 

làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm xong, 

Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ Thích 

Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích 

Mahànàma bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo đang làm 

y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y làm xong, Thế 

Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". Chúng con chưa 

được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế 

Tôn điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, 

đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí 

giáo giới như thế nào? 
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-- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 

trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như 

sau (assàsaniya dhamma): Tôn giả hãy yên tâm, với lòng 

tịnh tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: "Ðây là 

bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn". Tôn giả hãy yên tâm, 

với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với Pháp... 

Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của của 

Tôn giả đối với chúng Tăng... Tôn giả hãy yên tâm, với 

các giới của Tôn giả được các bậc Thánh ái kính... đưa 

đến Thiền định. 

Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này 

Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn 

pháp an ủi này. Cần phải nói như vậy. 

Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói: 

"Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ", thời nên nói với vị 

ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả thế nào cũng phải 

chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả 

cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ 

cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy 

từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả". 
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Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi đối với 

cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn tận", vị ấy 

cần phải được nói như sau: "Tôn giả có lòng thương nhớ 

vợ con hay không?" Nếu vị ấy nói: "Tôi có lòng thương 

nhớ vợ con", thời vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn 

giả thế nào cũng chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ 

vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không có lòng 

thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là 

Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của 

Tôn giả". 

Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi đối với 

vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn tận", vị ấy cần 

phải được nói như sau: "Tôn giả có lòng thương tiếc 

năm dục công đức của loài Người không?" Nếu vị ấy nói 

như sau: "Tôi có lòng thương nhớ năm dục công đức của 

loài Người", vị ấy cần phải được nói như sau: "Các 

Thiên dục đối với nhân dục, còn hấp dẫn hơn, còn thù 

diệu hơn. Vậy tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các 

nhân dục, và hướng tâm đến Tứ đại thiên vương thiên". 
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Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân dục và 

hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy cần được nói 

như sau: "Chư Thiên ở cõi Ba mươi ba còn hấp dẫn hơn, 

còn thù diệu hơn Tứ đại thiên vương thiên. Tốt hơn Tôn 

giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ đại thiên vương thiên và 

hướng tâm đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba". 

Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ đại thiên 

vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 

ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chư Thiên Yamà, chư 

Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc thiên, chư Thiên Tha 

hóa tự tại thiên còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư 

Thiên ở cõi trời Ba mươi ba". 

... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu 

hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. Tốt hơn Tôn giả từ 

bỏ tâm khỏi chư Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm 

đến Phạm thế, Phạm thiên giới". 

Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư Thiên Tha 

hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư Thiên ở Phạm thế", 

thời vị ấy cần phải được nói như sau: "Này Tôn giả, 

Phạm thiên giới là vô thường, không thường hằng, bị 
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thân kiến giới hạn. Tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm 

khỏi Phạm thế và hướng tâm đến đoạn diệt thân kiến 

(Sakkàya)". 

Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Phạm thế và 

hướng đến đoạn diệt thân kiến"; vị cư sĩ nói như vậy, 

này Mahànàama, và với Tỷ-kheo có tâm giải thoát khỏi 

các lậu hoặc, Ta nói rằng không có gì sai biệt, tức là về 

phương diện giải thoát [9]. 

Qua bài kinh này, bốn Dự Lưu phần là pháp an ủi đầu 

tiên mà người có trí cần phải an trú cho bệnh nhân. Sau 

đó bảo họ buông xả luyến ái và hướng tâm về các cõi 

lành.  Trong một số trường hợp, Đức Phật dạy các đệ tử 

ngài an ủi bệnh nhân bằng pháp không hận thù, không sợ 

hãi. Đó là ngũ giới trong sạch của người sắp ra đi để họ 

an tâm bình thản ra đi như lời dạy của Đức Phật cho ngài 

Cấp Cô Độc khi cư sĩ bị bệnh cảm thọ nặng khó kham 

nhẫn nỗi như sau: 

Thế nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 
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Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện tại khởi 

lên cho người sát sanh; do duyên sát sanh, sự sợ, hãi, 

hận thù khởi lên ở đời sau, sự khổ ưu do tâm người ấy 

cảm thọ. Với người từ bỏ sát sanh, thời sự sợ hãi, hận 

thù như vậy được tịnh chỉ. 

... khởi lên cho người lấy của không cho... 

... khởi lên cho người tà hạnh trong các dục... 

... khởi lên cho người nói láo... 

Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện tại khởi 

lên cho người say đắm rượu men, rượu nấu; do duyên 

say đắm rượu men, rượu nấu, sự sợ hãi, hận thù khởi lên 

ở đời sau, khổ ưu do tâm người ấy cảm thọ. Với người từ 

bỏ say đắm rượu men, rượu nấu, thời sự sợ hãi, hận thù 

như vậy được tịnh chỉ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ [10]. 

Như vậy, hộ niệm cho người bệnh nặng theo kim khẩu 

của Đức Phật là an trú họ vào bốn Dự Lưu phần, tịnh chỉ 

năm pháp không sợ hãi, không hận thù (do giữ ngũ giới 
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trong sạch) để họ an tâm tự tại bỏ báo thân. Tiếp theo 

khuyên họ buông xả, không luyến ái gia đình, của cải, 

danh phận vv, cuối cùng hướng tâm về các cõi trời, cõi 

người. 

7.  Tiềm lực vô song của quả dự lưu: Chết bất 

đắc kỳ tử, chết trong tai nạn cũng về thiện 

thú 

Những bài kinh từ trong kinh tạng Pali này cho thấy tiềm 

lực vô song của những ai chứng bốn Dự Lưu phần này 

ngay cả cái chết dữ, chết trong tai nạn, chết bất đắc kỳ tử 

nếu xảy ra thì cũng sinh về thiện thụ, thiên giới hay cõi 

đời này như trong đoạn kinh thuộc Tương Ưng Bộ như 

sau: 

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 

Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 

họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 
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 -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phồn vinh, phú 

cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi chen 

chúc, chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế 

Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi chiều, con đi 

vào Kapilavatthu, con gặp con voi cuồng chạy; con gặp 

con ngựa cuồng chạy; con gặp người cuồng chạy; con 

gặp cỗ xe lớn cuồng chạy; con gặp cỗ xe nhỏ cuồng 

chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ đến 

Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang 

mang, tâm con nghĩ đến chúng Tăng bị hoang mang. Rồi 

bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nếu lúc ấy con 

mệnh chung, thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau 

chỗ nào?" 

Chớ có sợ hãi, này Mahànàma! Chớ có sợ hãi, này 

Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! Không ác 

là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn pháp, này 

Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết-bàn, hướng về 

Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 

tịnh tín bất động đối với Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng... 



35 
 

Phật, Thế Tôn..".... đối với Pháp... đối với Tăng... thành 

tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến 

Thiền định. 

Ví như, này Mahànàma, một cây thiên về phía Ðông, 

hướng về phía Ðông, xuôi về phía Ðông, nếu bị chặt đứt 

từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 

-- Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó 

hướng, về phía nào nó xuôi. 

-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 

này, vị Thánh đệ tử thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-

bàn, xuôi về Niết-bàn [11]. 

Có nhiều bằng chứng trong Tiểu Bộ Kinh về cái chết 

thảm, chết dữ nhưng thần thức của họ sanh về thiện thù, 

thiên giới, cõi đời này. Như trong kinh Phật tử thuyết có 

500 cung nữ bị chết cháy trong cung điện của Vua 

Udena là một ví dụ ấn tượng. Tất cả 500 cung nữ này 

Như Lai xác quyết đều chứng quả dự lưu trở  lên: 
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Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu 

vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, vua Udena đang đi ngoài 

vườn, thì nội cung bị cháy và năm trăm nữ nhân bị chết, 

đứng đầu là Sàmavati.Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng 

đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các Tỷ-

kheo ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, sau khi 

đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 

Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena đi ra ngoài 

vườn, nội cung bị cháy, năm trăm nữ nhân bị chết, đứng 

đầu là Sàmàvati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh thú họ là gì? 

Tương lai họ thế nào? 

- Này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có bậc 

Nhất lai, có bậc Bất Lai. Này các Tỷ-kheo, tất cả các nữ 

cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả. [quả 

thánh = [noble] fruit trong bản Anh ngữ của Thanissaro 

Bhikkhu ] [12] 
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Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong 

lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

Ðời bị si trói buộc, 

Ðược thấy bị tái sanh, 

Bị trói bởi sanh y, 

Kẻ ngu bị mù vây, 

Tự thấy mình thường còn,  

Nhưng với ai thấy được, 

Sẽ không có vật gì [13] 
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8. Lời nhắn nhủ của Đức Thích Tôn 

Vì thấy sự lợi lạc và dễ dàng cho số đông, cho đa số, cho 

nên Thế Tôn với lòng bi mẫn ân cần nhắc đi nhắc lại các 

đệ tử ngài đối với thân bằng quyến thuộc, người thân, 

bạn bè, bất cứ ai có thể thì hãy khuyên nhủ họ, áp đặt, 

an trú họ vào bốn dự lưu phần này như trong một trong 

những bài kinh sau: 

Tất cả những ai, này các Tỷ-kheo, các Ông có lòng từ 

mẫn, và những người mà các Ông nghĩ cần phải nghe 

theo, những ai là bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay 

cùng một huyết thống; tất cả những vị ấy, này các Tỷ-

kheo, cần phải được khuyến khích, phải được áp đặt, 

phải được an trú trong bốn Dự lưu phần. Thế nào là 

bốn? 

Họ cần phải được khuyến khích, phải được áp đặt, phải 

được an trú vào tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Ðây 

là bậc Ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối 

với Tăng... đối với các giới được các bậc Thánh ái 

kính... đưa đến Thiền định. 
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Những ai mà các Ông có lòng từ mẫn, này các Tỷ-kheo, 

những ai mà các Ông nghĩ là cần phải nghe theo, các 

bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay cùng một huyết 

thống; các người ấy cần phải được khuyến khích, cần 

phải được áp đặt, cần phải được an trú trong bốn Dự 

lưu phần này [14]. 

9. Kết luận 

Bài kết tập xin khép lại bằng câu kệ trong Tương Ưng 

Dư Lựu b, phẩm Với Trí Tuệ như sau: 

Với ai tin Như Lai, 
Bất động, khéo an trú, 
Với ai giới thiện lành, 

Bậc Thánh kính, tán thán. 
Với ai tịnh tín Tăng,  

Với tri kiến chánh trực, 
Ðược nói: không phải nghèo, 

Sống vậy không vô ích. 
Do vậy, bậc Hiền minh,  

Cần tu tập tín giới, 
Thấy rõ được Chánh pháp, 

Không quên lời Phật dạy [15]. 

Tâm Tịnh cẩn tập 
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i 1. Tin bất động vào Tam Bảo + ngũ giới trong sạch 
  2. Tin bất động vào Tam Bảo + hoan hỷ Thí xả 
  3. Tin bất động vào Tam Bảo + thành tựu trí tuệ sanh diệt 
  4. Thích gặp người có giới đức, nghe diệu pháp, như lý tác ý, tùy 
pháp hành pháp 
  5. Tuệ tri về bát chánh đạo 
   
 
 


