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PHẬT HỌC DANH SỐ THÔNG DỤNG 

 
Lời đầu sách 

Trong khi nghiên cứu tìm hiểu kinh điển Phật giáo, đa 
phần các học giả thường bị trở ngại về vấn đề thuật ngữ 
pháp số. Ngay bản thân chúng tôi cũng đã gặp nhiều sự 
trở ngại khó khăn này. Mặc dù chúng tôi đã được đào tạo 
qua trường lớp cơ bản theo đúng chương trình Phật Học 
từ thấp lên cao. Thế nhưng, chúng tôi cũng vẫn còn bị trở 
ngại rất nhiều về vấn đề danh số Phật Học. Mình đã thế, 
nghĩ đến người, nhất là đối với những Phật tử thức giả 
chuyên nghiên cứu tìm hiểu sâu về giáo lý đạo Phật. Chắc 
hẳn không sao tránh khỏi về sự trở ngại này. Có thể nói 
những pháp số này như một hàng rào cản trở cho việc tìm 
hiểu Phật pháp. Do nghĩ thế, nên hôm nay, tôi bắt đầu cố 
gắng gia công sưu tập biên soạn một số những thuật ngữ 
pháp số thông dụng, nhằm giúp cho những ai đã và đang 
trên bước đường tìm hiểu nghiên cứu Phật pháp. Nói 
thông dụng là vì những thuật ngữ pháp số này, chúng ta 
thường hay gặp nhiều nhất. Có những pháp số thuật ngữ 
chuyên môn trong một tông phái như Pháp Tướng Tông 
chẳng hạn. Nói rõ hơn là những thuật ngữ pháp số của 
Duy Thức Học. Vì thế cho nên bất cứ pháp số nào mà 
chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta thường hay gặp phải thì 
chúng tôi xin được liệt kê nêu ra theo số mục thứ tự của 
chữ Hán Việt. Bắt đầu từ chữ NHẤT trở đi... Dĩ nhiên, 
chúng tôi chỉ nêu ra một số thuật ngữ pháp số thông dụng 
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thôi, vì vậy chắc chắn là sẽ không được đầy đủ như trong 
các bộ Từ Điển Phật Học. Cần nói rõ thêm, chúng tôi tạm 
chia ra làm 2 tập: Tập I, bắt đầu từ chữ NHẤT cho đến 
chữ NGŨ. Tập II, bắt đầu từ chữ LỤC cho đến chữ 
THẬP. Nếu đủ duyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục biên soạn 
tập III. Chúng tôi sẽ cho in phát hành từng tập một.  
 
Về tài liệu y cứ biên soạn, chúng tôi dựa vào các quyển 
Từ Điển Phật Học như: Từ Điển Phật Học Huệ Quang 
(TĐPHHQ), Từ Điển Phật Học Hán Việt (TĐPHHV), 
Phật Học Đại Từ Điển (Hán Ngữ) Thật Dụng Phật Học Từ 
Điển (Hán Ngữ). Tam Tạng Pháp Số (Hán Ngữ) và một số 
những tài liệu Phật học linh tinh khác...  
 
Chúng tôi cũng xin nói rõ, những pháp số nào xét thấy cần 
trích dẫn nguyên văn thì chúng tôi ghi rõ nguồn trích dẫn 
xuất xứ, bằng chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Ví dụ đơn cử 
như Từ Điển Phật Học Huệ Quang ghi tắt là (TĐPHHQ). 
Ngoài ra, có những pháp số, chúng tôi chỉ dựa vào nội 
dung của quyển kinh hay quyển sách mà chúng tôi chỉ 
tóm lược gọn lại thôi, chứ không nêu ra nguyên văn toàn 
bộ, vì có những pháp số diễn giải quá dài. Xét thấy, những 
pháp số nào cần giải thích thêm cho rõ nghĩa, thì chúng tôi 
cũng xin được góp chút ý kiến diễn giải đôi điều qua sự 
nhận hiểu học hỏi của chúng tôi. Nói thế để quý độc giả 
hiểu rõ và thông cảm cho việc làm của chúng tôi. 

Việc làm này của chúng tôi, chỉ nhằm vào hai mục đích 
chính:  
1. Giúp thêm cho sự tra cứu nghiên tầm học hỏi của chúng 
tôi.  
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2. Chúng tôi cũng muốn giúp cho quý độc giả Phật tử 
phần nào trong việc tìm hiểu học hỏi Phật pháp như chúng 
tôi. 
 
Trong lúc biên soạn tập sách nhỏ này, dĩ nhiên, chúng tôi 
không sao tránh khỏi những điều sơ suất thiếu sót lỗi lầm, 
kính mong các bậc Cao minh Cụ nhãn và các vị Thiện hữu 
tri thức niệm tình thương xót chỉ giáo và hoan hỷ bỏ qua 
cho. Soạn giả xin trân kính hết lòng tri ân đa tạ! 
 
Khởi soạn ngày 28/10/2021 

Pháp Lạc Thất 

Tỳ kheo Thích Phước Thái 
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NHẤT 
 

NHẤT CHƠN PHÁP GIỚI 
 
Thuật ngữ này là đặc sản của Tông Hoa Nghiêm dùng để 
chỉ đến chỗ diệu lý cực điểm. Thể của nó vượt ngoài đối 
đãi nhị nguyên nên gọi là Nhất; chân thực bất hư nên gọi 
là Chân; dung nhiếp tất cả muôn pháp nên gọi là Pháp 
giới. Nói dễ hiểu hơn là vạn hữu vũ trụ đều có chung một 
thể tánh "Nh ất Chơn"  mà thôi. Cũng như mọi lượn sóng 
lớn nhỏ trên đại dương, tất cả đều có chung một thể tánh 
nước mà ra. Lìa nước thì không có các lượn sóng nhỏ to. 
Hay như tất cả những đồ nữ trang để người phụ nữ trang 
sức được bày bán đủ kiểu, đủ loại ở trong các tiệm mỹ 
phẩm, nhưng tất cả cũng đều có chung một chất vàng ròng 
mà thôi. Thế thì vạn pháp không ngoài thể tánh chơn tâm 
mà có. Nên gọi là "Nhất chơn pháp giới" vậy. 
 

NHẤT HẠNH TAM MU ỘI 
 
 Theo trong Tam tạng pháp số, quyển 4 giải thích: "Tâm 
định ở một hạnh mà tu tam muội (chánh định). Còn gọi là 
Chân như tam muội, hoặc Nhất tướng tam muội". Nói dễ 
hiểu hơn, "Nhất hạnh tam muội có nghĩa là chỉ chuyên 
một hạnh tu tập chánh định. Có hai loại: Sự và Lý . Nhất 
hạnh tam muội về Lý, tức là định tâm quán một lý chân 
như. Nhất hạnh tam muội về Sự là tên gọi khác của niệm 
Phật tam muội, tức là nhất tâm niệm Phật vậy".  
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NHẤT THẬT TƯỚNG ẤN 
 
Một ấn thật tướng. Theo Tam Tạng Pháp Số quyển 4 giải 
thích: "Nhất thật tướng (một thật tướng) chỉ cái lý chân 
thực không có hai, không phân biệt, lìa các tướng hư 
vọng. Ấn tức là Tín. Bởi vì các kinh Đại thừa của Đức 
Như Lai thuyết giảng đều dùng lý thực tướng ấn định 
những điều Ngài giảng thuyết. Ngoại đạo chẳng thể trà 
trộn vào được, thiên ma chẳng thể phá hủy được. Nếu có 
ấn "Thật tướng" (Thật tướng ấn) thì là Phật thuyết, nếu 
không có ấn Thật tướng thì là Ma thuyết".  
 

NHẤT SANH BỔ XỨ 
 
Nhất sanh bổ xứ có hai cách giải thích: Cách thứ nhất, 
theo Kinh Di Lặc hạ sinh, nói về việc đức Bồ tát Di Lặc từ 
Đâu Suất Thiên sinh xuống cõi Diêm phù đề tu hành đắc 
đạo thành Phật. Cách thứ hai là giải thích theo Mật giáo. 
Mật giáo cho rằng: Nhất tức là lý Nhất thực, ở quả vị Sơ 
địa Bồ tát trước tiên được Tịnh Bồ đề tâm; từ Nhất thực 
đó mà sinh ra vô lượng tam muội Tổng trì môn, thậm chí 
cho tới địa vị thứ mười, lại vẫn còn có địa vị thứ 11, tức là 
Pháp của Phật địa, nhờ một lần chuyển sinh mà bổ sung 
vào chốn Phật. Như vậy thì gọi là nhất sinh bổ xứ. Tóm 
lại, Nhất sinh bổ xứ là quả vị Bồ tát ngay dưới quả vị 
Phật. 
 

NHẤT TÂM TAM TRÍ  
 
 Một tâm có đủ ba trí. Ba thứ trí đồng thời phát huy được 
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trong một tâm. Tức là Biệt giáo thì tu "Không quán" sẽ 
được Nhất thiết trí; tu "Giả quán" sẽ được Đạo chủng trí, 
tu "Trung đạo quán" sẽ được Nhất thiết chủng trí. Do tu 
Tam quán theo thứ đệ mà phát được Tam trí cũng theo thứ 
đệ như thế. Tuy nhiên, theo Thiên Thai viên giáo thì ba 
quán dung hợp ở một tâm, cho nên Ba trí được nảy nở ra 
đồng thời chứng được ở một tâm, không có sự phân biệt 
trình tự trước sau. 
 

NHẤT XI ỂN ĐỀ  
 
Nhất xiển đề là người không có tính thành Phật. Xưa gọi 
là Nhất xiển đề, dịch nghĩa là chẳng tin (bất tín cụ). Có 
nghĩa là hạng người này chẳng tin Phật pháp. Kinh Niết 
Bàn quyển 5 giải thích: "Kẻ không tin thì gọi là Nhất xiển 
đề, Nhất xiển đề gọi là bất khả trị." Nay gọi là Nhất xiển 
đề ca, dịch nghĩa là Lạc dục (ưa muốn), có nghĩa là thích 
sinh tử (lạc sinh tử). Nhất xiển đề còn có tên khác gọi là A 
điên để ca, dịch là Tất cánh; có nghĩa là rốt cuộc không có 
tính để thành Phật, rốt cuộc không có thiện tâm. Duy 
Thức Luận Khu Yếu quyển thượng cho rằng: "Nhất xiển 
đề có 3 loại: 1. Nhất xiển đề ca. 2. A xiển đề ca. 3. A điên 
để ca. Nhất xiển đề ca có nghĩa là vui thú đam mê, ý nói 
vui với lẽ sống chết. A xiển đề ca, có nghĩa là không muốn 
thú đam mê, ý nói không vui với lẽ Niết bàn. A điên để ca, 
gọi là Tất cánh, ý nói tất kính không có tính Niết bàn".  
 

NHẤT THỪA  
 
Nhất thừa là giáo pháp duy nhất để thành Phật. Thừa là cỗ 
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xe, ví với giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp có thể chở 
người đến bờ Niết bàn, nên gọi là Thừa. Kinh Pháp Hoa 
chuyên thuyết minh về lý Nhất thừa này. Như trong Phẩm 
Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa có nói: "Trong mười 
phương cõi Phật chỉ có pháp Nhất thừa không có hai 
cũng không có ba, trừ Phật phương tiện nói". Trong Kinh 
Thắng Man cũng nói: "Nhất thừa tức là Đệ nhất nghĩa 
thừa". Và Thắng Man Bảo Quật quyển Thượng nói rằng: 
"Nhất thừa là Chí đạo không hai, nên gọi là Nhất, vận 
dụng tự tại thì gọi là Thừa". Trong quyển Ngũ thập yếu 
vấn đáp quyển Thượng có nói: "Nhất thừa giáo có hai 
loại: 1. Cộng giáo. 2. Bất cộng giáo. Tóm lại, Nhất thừa 
cũng chính là Phật thừa. Nghĩa là Đại thừa là một cỗ xe 
lớn có công năng chuyên chở đưa tất cả chúng sinh đến 
Nhất thừa, tức quả vị Phật vậy. 
 

NHẤT TÂM 
 
Nhất Tâm (one mind or heart): Là thật thể chơn như của 
vạn hữu vũ trụ. Một tâm đầy đủ cả mười pháp giới (tứ 
Thánh lục phàm). Tứ Thánh gồm có: Phật, Bồ tát, Thanh 
Văn, Duyên Giác. Lục phàm hay còn gọi là Lục đạo, tức 6 
con đường luân hồi của chúng sinh. Sáu con đường đó là: 
Thiên, nhơn, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhất 
tâm còn có nghĩa là tín tâm duy nhất không bị tâm khác 
lấn át. Đó gọi là Nhất tâm (một lòng). Trong Chỉ Quán 
quyển 4 giải thích: "Nhất tâm có nghĩa là khi tu pháp này 
thì một lòng một dạ, không còn duyên khác". Trong Thâm 
Huyền Ký quyển 3 giải thích: "Nhất tâm có nghĩa là 
không còn niệm gì khác". Thêm nữa, Nhất tâm có hai loại: 
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Sự và Lý. Không có niệm khác là Nhất tâm về Sự. Nhập 
vào Thực tướng là Nhất tâm về Lý. Trong Quan Âm 
Nghĩa Sớ quyển Thượng giải thích: "Nhất tâm dựa theo, 
không có hai ý nên gọi là Nhất tâm về Sự (Sự nhất tâm). 
Nhất tâm về Lý (Lý nhất tâm) thì chỉ đạt tới Tâm này rồi 
tự tha đều cùng không, vì bất khả đắc". Căn cứ vào những 
lý giải trên, nên hành giả Tịnh độ khi niệm Phật cần phải 
Nhất tâm, chuyên chú vào danh hiệu Phật mà niệm, không 
có một niệm nào khác ngoài niệm danh hiệu Phật. Được 
vậy, thì cũng có thể gọi đó là "Sự nhất tâm". 
 

NHẤT TÂM B ẤT LOẠN 
 
Nhất tâm bất loạn là chỉ có một tâm chơn thuần không 
loạn động. Một lòng niệm danh hiệu Phật hết lòng chuyên 
chú không khởi một niệm nào khác thì gọi đó là Nhất tâm 
bất loạn. Nhất tâm bất loạn cũng có nghĩa là hành giả 
niệm Phật đến giai đoạn này, thì năng niệm và sở niệm cả 
hai đều không còn, chỉ có một tâm thể thanh tịnh sáng 
suốt hiện tiền mà thôi, nên gọi là Nhất tâm bất loạn. Nói 
cách khác, đó là hành giả đạt được chánh định hiện tiền 
rồi vậy.  
 

NHẤT TÂM X ƯNG DANH 
 
Nhất tâm xưng danh là chỉ có một lòng xưng danh hiệu 
Phật hoặc Bồ tát. Như chuyên xưng niệm danh hiệu đức 
Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Cực lạc. Chuyên niệm 
danh hiệu đức Quan Thế Âm Bồ tát để cầu thoát khỏi khổ 
não và tai nạn. Trong khi hành giả một lòng xưng niệm 

217 

 

như phát họa hình bìa như từ trước tới nay. Đồng thời, 
chúng tôi cũng xin chân thành cảm niệm công đức của 
Chư Tôn Đức Tăng, Ni, quý đồng hương Phật tử xa gần 
đã tận tình hỗ trợ và hỷ cúng tịnh tài để chúng tôi sớm 
hoàn thành tập I này. Chúng tôi mong rằng, vì lợi ích 
chung, quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ để chúng tôi có đủ 
phương tiện tiến hành hoàn thành tập II (và tập III nếu 
được) cho tròn ý nguyện.  
 
Kính mong Chư Tôn liệt vị nhận nơi đây lòng biết ân sâu 
xa chân thành của chúng tôi. Nguyện cầu Hồng ân Tam 
bảo gia hộ cho chư Tôn liệt vị tứ đại điều hòa, pháp thể 
khinh an, tùy tâm mãn nguyện, Phật đạo chóng viên 
thành.  
 
Pháp Lạc Thất 
Soạn xong ngày rằm tháng chạp năm Tân Sửu  
         (nhằm ngày 17 tháng 1 năm 2022) 
 
Trân kính 
 
Tỳ kheo Thích Phước Thái 
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Lời Bạt 
 
Phần biên soạn Phật Học Danh Số tập I, đến đây xin được 
tạm ngưng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục biên soạn tập II. Như 
đã nói, trong tập I này, chúng tôi chỉ biên soạn từ chữ 
NHẤT đến chữ NGŨ. Trong tập II, chúng tôi sẽ tiếp tục 
biên soạn từ chữ LỤC đến chữ THẬP. Nếu đủ cơ duyên, 
thì chúng tôi sẽ tiếp tục biên soạn tập III. Trong tập III, 
chúng tôi sẽ biên soạn từ THẬP NHỊ trở đi. Hiện tại thì 
chúng tôi tạm chia ra làm hai tập trước. Trong tập I này, 
chúng tôi nêu ra một số những Pháp Số Thông Dụng, mục 
đích của chúng tôi là nhằm giúp phần nào cho người học 
Phật trong tinh thần trao đổi chia sẻ học hỏi với nhau. 
Thật ra bao nhiêu Pháp Số như đã trình bày so với Tam 
Tạng Pháp Số cũng chẳng có thắm vào đâu. Tuy nhiên, 
chúng tôi thiết nghĩ, bao nhiêu đó tuy số lượng không 
nhiều, nhưng cũng tạm đủ để giúp cho người học đỡ phải 
mất thời giờ tra cứu trong những Pháp Số thường dùng. 
Mong quý độc giả cảm thông cho việc làm này của chúng 
tôi. Bởi khả năng biên soạn của chúng tôi có giới hạn và 
chỉ có được ngần ấy thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục 
biên soạn tập II, và nếu hội đủ duyên lành thuận lợi, thì sẽ 
phát hành cống hiến quý độc giả hy vọng thời gian sẽ 
không xa lắm.  
 
Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cảm niệm công 
đức của hai Thầy: Thích Phước Viên và Thích Phước 
Quảng đã tận tình giúp cho phần trình bày và in ấn cũng 
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danh hiệu Phật hoặc Bồ tát, mà còn có những niệm khác 
xen vào, thì đó chưa phải là Nhất tâm xưng danh. Khi nhất 
tâm xưng danh, thì ngay lúc đó tự mình đã cứu thoát khỏi 
khổ nạn cho mình rồi. Nói cách khác, muốn thoát khỏi 
khổ nạn, thì chúng ta phải hết lòng xưng niệm danh hiệu 
Phật hoặc Bồ tát, niệm một cách liên tục không gián đoạn, 
không vọng niệm, không tạp niệm, chỉ duy nhất một niệm 
Phật thôi, thế thì còn có khổ nạn nào nữa đâu. Vì khổ là 
do tâm mình phóng nghĩ đến những cảnh bất như ý, từ đó 
tâm vọng động phiền não mới phát khởi. Như vậy khổ hay 
vui Niết bàn hay sinh tử... tất cả đều do chính tâm mình 
tạo ra cả. Cứu khổ cứu nạn là như vậy đó. Hiểu thế là 
chánh kiến, còn hiểu trông cậy vào Bồ tát Quan Âm độ 
mình thoát khổ thì đó coi chừng chúng ta đang rơi vào tà 
kiến.    

 
NHẤT TÂM TAM QUÁN 

 
Nhất tâm tam quán là đặc sản của tông Thiên Thai. Tông 
này chủ trương một tâm có đầy đủ cả ba phép quán: 
"Quán Không, quán Giả và quán Trung". Nhất tâm tam 
quán còn có những tên gọi khác là Viên dung Tam quán, 
Bất khả tư nghì Tam quán, hoặc Bất thứ đệ Tam quán. 
Một lòng quán xét ba lẽ đó cho thật tường tận thấu đáo. 
Đó là phép quán Viên giáo của tông Thiên Thai để cho Bồ 
tát lợi căn tu tập, vốn xuất phát từ câu : "Ba trí đều do nhất 
tâm mà được". Nói rõ hơn là ba phép quán "Không", 
"Gi ả", "Trung"  này không ngoài một tâm. Quán không 
là quán tất cả các pháp thể tánh của nó là Không (Sunyata 
- Empties). Vì sao? Vì tất cả các pháp đều do nhân duyên 
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sinh. Đã do nhân duyên sinh thì thực tánh của nó là không 
thực có. Vì không thực có nên các pháp là vô thường, vô 
ngã, sinh diệt, diệt sinh. Vì vậy cho nên các pháp là giả có 
tức như huyễn không thật. Khác nào như trăng dưới nước, 
như bóng trong gương, như hoa đốm giữa hư không... 
Vượt ngoài cái "Không" và cái "Có" để chiết trung lại 
giữa cái "Có" và cái "Không" thì đó là lý Trung đạo đệ 
nhất nghĩa đế. Trung đạo là con đường giữa không bị kẹt 
dính vào hai bên "Có" và "Không". Nghĩa là vượt ngoài 
đối đãi nhị nguyên, thể nhập Chơn như thực tánh vậy. 
 

NHẤT THI ẾT DUY TÂM T ẠO 
 
Trong Duy Thức có câu: "Nhất thiết duy tâm, vạn pháp 
duy thức". Tất cả mọi hiện tượng hay các pháp hữu vi trên 
thế gian này, đều do tâm ta tạo ra cả. Nhưng tạo ra bằng 
cách nào? Và tâm nào tạo ra các pháp? Nói tạo ở đây, 
chúng ta không nên hiểu một cách máy móc là tâm ta tạo 
ra sông, núi, đất đai, biển cả v.v... Mà chữ tạo nói ở đây có 
nghĩa là tâm ta an bày ra tất cả các pháp ở thế gian. An 
bày như thế nào? An bày bằng cách đặt tên gọi cho vạn 
pháp. Thử hỏi trên thế gian này, có một vật thể nào mà 
không có tên gọi không? Dù pháp hữu vi hay vô vi, vật 
thể, hay phi vật thể, tất cả đều có tên gọi. Thế thì cái gì đặt 
ra tên gọi của các pháp (mọi hiện tượng vật thể, phi vật 
thể) Có phải là do vọng tâm của con người suy nghĩ rồi 
đặt ra tên gọi của mọi hiện tượng không? Vậy thì vọng 
tâm này từ đâu mà có? Tất nhiên, là từ nơi chơn tâm mà 
lưu xuất. Do đó nên mới nói tất cả đều do tâm ta tạo ra là 
như thế. 
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3. Huệ thân: Còn gọi Huệ pháp thân: Tức chỉ cho căn bản 
trí, thể chân tâm của Như Lai tròn sáng, tự tính sáng tỏ 
quán xét thông đạt tất cả pháp tính. 
 
4. Giải thoát thân: Còn gọi Giải thoát pháp thân: Tức tự 
thể của Như Lai xa lìa những sự trói buộc. 
 
5. Giải thoát tri ki ến thân: Còn gọi Giải thoát tri kiến 
pháp thân: Tức chứng biết tự thể xưa nay vô nhiễm, thật 
sự giải thoát.  
 
Về thứ tự của Ngũ phần pháp thân rất rõ ràng, từ giới sinh 
định, từ định sinh huệ, từ huệ được giải thoát, từ giải thoát 
mà có giải thoát tri kiến. Ba món giới, định, huệ, y cứ vào 
nhân mà đặt tên, còn 2 món giải thoát, giải thoát tri kiến 
thì y cứ vào quả mà đặt tên. 
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phục bất cứ thế lực ma chướng nào và kiên quyết thẳng 
tiến đạt được mục đích Diệu quả Bồ đề mới thôi. 
 
4. Vô căn tinh tấn: Nhẫn chịu được những cái khổ nóng, 
lạnh...của thời tiết. Bất cứ nghịch cảnh hay thuận cảnh nào 
cũng không thể làm lay động tinh thần dũng tiến của năng 
lực nhẫn nại. 
 
5. Vô túc tinh tấn: Không nhàm chán cái thiện nhỏ, 
mong cầu công đức tối thắng, tối thượng. Tinh tấn tu hành 
không bao giờ tự mãn cho là đầy đủ. Chỉ có đức tinh tấn 
mới diệt trừ được con ma lười biếng và quyết tâm thật 
hành các pháp lành, đoạn trừ các pháp ác vậy.  
 

NGŨ PHẦN PHÁP THÂN HƯƠNG 
 
Ngũ phần pháp thân hương, nói gọn là Ngũ phần hương, 
tức dâng hương cúng dường 5 phần pháp thân. Về Ngũ 
phần pháp thân hương có hai thuyết: 1. Thuyết của Tiểu 
thừa. 2. Thuyết của Đại thừa. Ở đây chỉ xin nêu ra phần 
thuyết của Đại thừa. Theo Đại thừa Nghĩa Chương 20, 
phần đầu của ngài Huệ Viễn, 5 phần pháp thân là: 
 
1. Giới thân: Còn gọi Giới pháp thân: tức chỉ cho Như 
Lai xa lìa tất cả lỗi lầm của 3 nghiệp thân, khẩu, ý. 
 
2. Định thân: Còn gọi Định pháp thân: Tức là chân tâm 
của Như Lai vắng lặng, tự tính bất động, xa lìa tất cả vọng 
niệm. 
 

11 

 

NHẤT THI ẾT CHỦNG TRÍ 
 
Nhất thiết chủng trí, còn gọi là Phật trí. Loại trí huệ này 
chỉ có Phật mới chứng được. Tức là dùng một loại trí huệ 
mà biết nhân chủng của tất cả các pháp và tất cả chúng 
sinh, đồng thời cũng là cái trí thấu suốt tướng tịch diệt và 
hạnh loại sai biệt của các pháp. Trí này là một trong ba 
loại trí: "Nhất thi ết trí, Đạo chủng trí và Nhất thi ết 
chủng trí". 
 
Trong Luận Đại Trí Độ quyển 27 có ghi: "Phật thấu rõ cả 
tổng tướng và biệt tướng của các pháp thiền định, trí huệ, 
nên gọi Nhất thiết chủng trí... Nhất thiết trí là trí của 
Thanh Văn, Duyên giác, Đạo chủng trí là trí của Bồ tát, 
Nhất thiết chủng trí là trí của Phật". 
 

NHẤT THI ẾT TRÍ 
 
Nhất thiết trí tức còn gọi là Phật trí, là một trong Tam trí, 
là cái trí biết rõ hết thảy mọi pháp. Nhất thiết trí này đối 
với Nhất thiết chủng trí, có hai nghĩa: Chung và riêng. 
Nếu theo nghĩa chung thì Nhất thiết trí là tên chung của 
Phật trí cũng giống như Nhất thiết chủng trí. Nếu theo 
nghĩa riêng thì Nhất thiết chủng trí là cái trí xem xét sự 
tướng của sai biệt giới, còn Nhất thiết trí là cái trí xem xét 
tính không của Bình đẳng giới. 
 

NHẤT VIÊN ÂM GIÁO 
 
Nhất viên âm giáo hay còn gọi Nhất âm thuyết pháp, Nhất 



12 

 

âm dị giải. Đức Phật dùng một loại ngôn ngữ diễn nói tất 
cả pháp. Nghĩa là Đức Phật chỉ sử dụng một âm thanh để 
thuyết pháp, chúng sinh tùy theo căn tính sai khác của 
mình mà hiểu khác nhau nên giáo nghĩa cũng chia chẻ 
thành Đại Tiểu, không hữu, đốn tiệm v.v... khác nhau. 
 
Theo Ngài Bồ đề lưu chi, trong Nhất âm giáo của Đức 
Phật bao hàm các giáo pháp Đại thừa và Tiểu thừa; còn 
Ngài Cưu ma la thập đời Dao Tần cho rằng có Đại thừa, 
Tiểu thừa khác nhau là do chúng sinh khi nghe Phật pháp 
trình độ tiếp thu, lý giải chính pháp của họ khác nhau. 
Như vậy, khi thuyết pháp Đức Phật chỉ dùng một thứ 
tiếng, nhưng chúng sinh tùy theo căn cơ trình độ mà 
chúng tiếp nhận những lời Phật dạy sâu cạn khác nhau. 
Thế thì bất luận trình độ nào cũng có thể hiểu được những 
lời Phật dạy cả.  
 

NHẤT ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN 
 
Nhất đại sự nhân duyên nghĩa là một đại sự nhân duyên 
lớn. Thuật ngữ này ta thấy trong Phẩm Phương Tiện thứ 
hai của Kinh Pháp Hoa. Phật đã tuyên bố rất rõ về sự ra 
đời của Đức Phật là nhắm thẳng vào mục đích chính là 
mở bày tri kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Nói cách khác 
là "chuyển mê khai ngộ" cho chúng sinh. Trong Pháp Hoa 
Kinh Luận quyển hạ, Ngài Thiên Thân giải thích rất rõ 
yếu nghĩa "Khai, Thị, Ngộ, Nhập" và trình bày 4 nguyên 
do Đức Phật xuất hiện ở thế gian: 
 
1. Như Lai có Nhất thiết trí, rõ biết sâu xa của các pháp 
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pháp, như nói bố thí được giàu sang, trì giới được sinh lên 
cõi trời... khiến cho chúng sinh tu theo đó mà thoát khổ 
được vui. 
 
4. Pháp môn lực: Như Lai nói các pháp vi diệu làm cho 
chúng sinh ra khỏi sinh tử mà đến cảnh giới giải thoát 
thanh tịnh. 
 
5. Đại bi Lực: Như Lai thấy chúng sinh chấp trước các 
thứ vọng kiến, vọng tình nên sinh ra 32 thứ tâm đại bi, đối 
với người chấp không thì nói có, đối với người sân nhuế 
thì nói từ bi, làm cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ. 
 

NGŨ CHỦNG TINH T ẤN 
 
Theo Luận Thành Duy Thức 6, có nêu ra 5 thứ tinh tấn: 
 
1. Bị giáp tinh tấn: Tâm thệ nguyện mạnh mẽ giống như 
người đội mũ, mặc áo giáp trước rồi sau mới ra trận, 
không sợ bất cứ việc khó làm nào, tu các hạnh tối thắng. 
 
2. Gia hạnh tinh tấn: Sinh khởi phương tiện mạnh mẽ để 
sách tấn tâm mình, quyết định dũng mãnh tu hành. Chỉ 
một mặt tiến tới không bao giờ lui sụt. Dù có gặp phải trở 
ngại khó khăn đến đâu, cũng quyết định không bao giờ 
chùn bước, cố vượt qua tất cả mọi gian lao nguy nan thử 
thách. 
 
3. Vô hạ tinh tấn: Không tự coi thường, cũng không sợ 
hãi, tâm mạnh mẽ, dũng mãnh, quả cảm. Không khuất 
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4. Pháp chướng: Do đời trước không gặp thiện tri thức, 
nên bị cái chướng ngại không được nghe chánh pháp Phật 
dạy. 
 
5. Sở tri chướng: Mặc dù được nghe chánh pháp nhưng 
bị các thứ nhân duyên ràng buộc nên không thể tu hành 
Bát nhã ba la mật. Chính cái hiểu biết làm chướng ngại 
trên con đường giác ngộ giải thoát. Bởi bảo thủ vào cái 
hiểu biết của mình mà không chịu học hỏi với các bậc 
Thiện tri thức. 
 
Ngoài ra, còn có ác đạo chướng, bần cùng chướng, nữ 
thân chướng, hình tàng chướng và hy vọng chướng.  
 

NGŨ CHỦNG THUYẾT PHÁP 
 
Ngũ chủng thuyết pháp còn gọi Như Lai ngũ chủng thuyết 
pháp, tức là 5 lực dụng thuyết pháp của Như Lai. 
 
1. Ngôn thuyết lực: Đức Như Lai tuy dùng âm thanh 
ngôn ngữ nói ra các pháp 3 đời, thế gian, xuất thế gian, có 
tội, không có tội, hữu lậu, vô lậu, nhưng ngôn thuyết của 
Ngài là pháp tính bất hoại, nhưng cũng không chấp vào 
đó. 
 
2. Tùy nghi lực: Như Lai thích nghi với căn cơ của chúng 
sinh mà nói ra giáo pháp "thiên, viên, đốn, tiệm" thảy đều 
khiến cho chúng sinh hiểu rõ. 
 
3. Phương tiện lực: Như Lai khéo dùng phương tiện nói 
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một cách đúng như thật, Đức Như Lai muốn đem tri kiến 
của mình mà khai ngộ cho chúng sinh, làm cho chúng 
sinh rõ nghĩa sâu xa của các pháp, nên mới xuất hiện ở thế 
gian. 
 
2. Về mặt pháp thân thì hàng Nhị thừa bình đẳng với Phật. 
Vì muốn hiển bày nghĩa này, nên Đức Như Lai mới xuất 
hiện ở thế gian. 
 
3. Hàng Nhị thừa không thể hiểu ngộ chỗ chân thật cứu 
cánh Nhất Phật thừa. Vì muốn làm cho hàng Nhị thừa 
được liễu ngộ nghĩa ấy, nên Đức Như Lai mới xuất hiện ở 
thế gian. 
 
4. Vì làm cho hàng Nhị thừa chứng nhập bất thoái chuyển 
địa, được vô lượng trí nghiệp, nên Đức Như Lai mới xuất 
hiện ở thế gian. 
 

NHẤT THI ẾT HỮU VI PHÁP 
 
Hữu vi pháp là chỉ cho mọi hiện tượng vật chất có mặt ở 
thế gian. Chữ pháp là chỉ chung cho mọi vật thể có hình 
tướng. Những hiện tượng vật thể này đều do nhân duyên 
sinh thành. Đã do nhân duyên sinh, tất nhiên là vô thường, 
là sinh diệt, là không tự tánh. Không có tự tánh tức là vô 
ngã. Trong Kinh Kim Cang có bài kệ: 

Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán 
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Nghĩa là: 
 
Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng, huyễn, bọt, bóng 
Như sương sớm, điện chớp 
Nên hằng quán sát như vậy.  
 

NHẤT THI ẾT HỮU TÌNH 
 
Hữu tình là chỉ chung cho các loài động vật. Nghĩa là 
những loài có tri giác hoặc cảm giác. Như loài người, loài 
vật v.v... Ngược lại, các loài thực vật thì gọi là vô tình. 
Như các loài thảo mộc cây, cỏ v.v... Còn một loài nữa gọi 
là khoáng vật, như đất, đá... Tất cả các loài hữu tình đều 
có mạng sống và biết quý trọng mạng sống như nhau. 
Không một loài nào mà không sợ chết. Ham sống sợ chết 
đó là bản năng sinh tồn của tất cả chúng sinh vậy. 
 

NHẤT LẠP 
 
Nhất lạp là một hạ lạp. Lạp vốn nghĩa là cúng tế mùa 
đông, thông thường chỉ cho cuối một năm. 
 
Trong Phật giáo, Nhất lạp là để chỉ cho tuổi thọ giới. Đức 
Phật quy định an cư như sau: Mỗi năm bắt đầu từ 16 
tháng 4 âm lịch cho đến 15 tháng 7 âm lịch là thời gian an 
cư trong 3 tháng. Qua mùa an cư, được tính là một tuổi hạ 
của những vị Tăng, Ni đã thọ đại giới, tức Tỳ kheo giới. 
Còn những vị Sa di tăng, ni thì không được tính tuổi hạ. 
Tuổi hạ còn gọi là Pháp tuế, Pháp lạp. Trong giới luật của 
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1. Khi gối phải chấm đất, nguyện cho chúng sinh được 
đạo chính giác. 
2. Khi gối trái chấm đất, nguyện cho chúng sinh không 
khởi tà kiến ngoại đạo, tất cả đều sống trong đạo Chính 
giác. 
3. Khi bàn tay phải chấm đất, nguyện như Thế Tôn ngồi 
tòa kim cương đại địa chấn động, hiện bày tướng lành, 
chứng nhập Đại Bồ đề. 
4. Khi bàn tay trái chấm đất, nguyện cho chúng sinh xa lìa 
ngoại đạo, hướng dẫn người khó điều phục bằng Tứ nhiếp 
pháp, khiến họ vào chính đạo. 
5. Khi đỉnh đầu chấm đất, nguyện cho chúng sinh lìa tâm 
kiêu mạn, đều được thành tựu vô kiến đảnh tướng. 
 

NGŨ CHƯỚNG 
 
Ngũ chướng còn gọi là Ngũ cái chướng, năm thứ này làm 
chướng ngại che mờ tánh giác của người tu hành. Năm 
chướng gồm có: 
 
1. Phiền não chướng: Chướng ngại do các thứ phiền não 
gây ra, làm cho tâm tánh của hành giả luôn bị xáo trộn 
dao động bất an.  
 
2. Nghiệp chướng: Chướng ngại do nghiệp ác ở quá khứ 
hoặc hiện tại làm ngăn ngại chơn tánh của người tu hành. 
 
3. Sinh chướng: Chướng ngại do nghiệp kiếp trước mà 
đời nay sinh vào hoàn cảnh xấu xa thấp hèn, chịu nhiều 
khổ nhục. 
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Còn Bát giáo gồm có 4 giáo hóa nghi, tức là 4 hình thức 
và nghi tắc dùng để giáo hóa chúng sinh của đức Phật 
cùng 4 giáo hóa pháp, tức nội dung giáo pháp mà Đức 
Phật sử dụng để giáo hóa chúng sinh. Bốn giáo hóa nghi 
gồm có: Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí mật giáo và Bất định 
giáo. Còn 4 pháp giáo hóa gồm có: Tạng giáo, Thông 
giáo, Biệt giáo và Viên giáo. 
 

NGŨ THỂ ĐẦU ĐỊA 
 
Ngũ thể đầu địa còn gọi Ngũ luân đầu địa, Đầu địa lễ, 
Tiếp túc lễ, Đầu diện lễ, Đảnh lễ. Ngũ thể đầu địa có 
nghĩa là năm bộ phận của thân đồng gieo xuống đất.  
 
Theo Đại Đường Tây Vực Ký 2, pháp lễ của Ấn Độ gồm 
có 9 cách, 5 bộ phận gieo xuống đất là cách lễ thứ 9, cũng 
là pháp lễ thành kính nhất trong 9 pháp lễ. Về sau, Phật 
giáo cũng sử dụng pháp lễ này để bày tỏ lòng vô cùng 
thành kính. 
 
Thực hành cách lễ này, trước quỳ gối phải chấm đất, kế là 
gối trái rồi đến 2 khuỷu tay chấm đất, 2 bàn tay ngửa ra, 
duỗi thẳng hơn trán, sau cùng là đỉnh đầu chấm đất, hồi 
lâu như thế gọi là một lễ. 
 
Theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, khi lễ 
kính Tam bảo thì 5 bộ phận phải gieo xuống đất để chiết 
phục kiêu mạn và tỏ lòng thành kính. 
 
Năm câu nguyện của người hành lễ khi lễ: 
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Phật căn cứ vào tuổi hạ mà phân ra có lớn, nhỏ, vị nào 
nhiều tuổi hạ hơn là lớn.  
 

NHẤT BẠCH TAM Y ẾT MA 
 
Nhất bạch tam yết ma là một lần tác bạch (xướng ngôn) 
ba lần yết ma. Trong Tăng đoàn, mỗi khi có những việc 
trọng đại như thọ giới, tác pháp an cư, xử đoán các tội 
nặng như trị phạt, diệt tránh v.v... thì cần phải tiến hành 
nghị quyết trước chúng tăng gồm 4 vị yết ma sư trở lên, 
trình tự nghị quyết này là một lần cáo bạch (Nhất bạch) và 
3 lần xin biểu quyết của đại chúng (tam yết ma).  
 

NHẤT NIỆM 
 
Nhất niệm là một niệm tức đơn vị ngắn nhất của thời gian. 
Nói về đơn vị thời gian rất ngắn này, có nhiều luận thuyết 
nêu ra khác nhau. Nay xin nêu ra một vài luận thuyết để 
chứng minh: 
 
- Kinh Nhân Vương Bát Nhã, quyển thượng có ghi: "90 
sát na là một niệm, trong khoảng 1 niệm  thì 1 sát na trải 
qua 90 lần sinh diệt, cho đến sắc pháp, tất cả pháp cũng 
như thế ". 
 
- Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng có ghi: 101 lần sinh 
diệt là 1 sát na, 60 sát na là 1 niệm. Chỗ khác trong quyển 
này lại nói: 20 niệm là 1 nháy mắt, 20 cái nháy mắt là 1 
cái khảy ngón tay..." Tất cả đều chỉ cho khoảng thời gian 
rất ngắn vậy. 
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NHẤT NIỆM BẤT SANH TOÀN TH Ể HIỆN 
 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện có nghĩa là khi một niệm 
không sanh thì cả pháp giới hiện bày. Nguyên câu này ở 
trong bài kệ của ngài Tú Tài Trương Chuyết. Nguyên văn 
bài kệ như sau: 
 
Quang Minh tịch chiếu biến hằng sa 
Phàm thánh đồng quy cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 
Đoạn trừ phiền não trùng tăng bịnh 
Thú hướng chân như tổng thị tà 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết bàn sanh tử đẳng không hoa 
 
Tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh Phật, nhưng vì bị vô 
minh vọng tưởng che lấp làm cho Phật tánh không thể 
hiển lộ được. Nếu như vọng tâm không sinh thì toàn thể 
tánh giác hiện bày. Dụ như khi chúng ta vào trong một 
vườn hoa đủ loại màu sắc xinh đẹp, ta đưa mắt nhìn thấy 
tất cả các loại hoa đó, nhưng tâm ta không dính mắc vào 
một đóa hoa nào cả. Đó là ý nghĩa của Nhất niệm bất 
sanh. Nghĩa là không khởi niệm phân biệt đẹp xấu của bất 
cứ một loại đóa hoa nào. Thấy tất cả mà không gì ngăn 
ngại đó là toàn thể hiện bày. Như vậy giữa cái năng kiến 
và sở kiến, hay chủ thể và đối tượng, kiến phần và tướng 
phần không còn ly khai thành hai thứ phân biệt, chính 
ngay giây phút đó chỉ có một tâm thể thanh tịnh sáng suốt 
hiện tiền mà thôi.  
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khen ngợi tán thán đề cao Đại thừa; quở trách Thiên giáo 
tán dương Viên giáo. Tiêu biểu cho sự quở trách của thời 
kỳ này đó là Kinh Duy Ma. Đây là bộ kinh đề cao Bồ tát 
cư sĩ Duy Ma Cật mà hạ thấp chê trách hàng Thanh văn 
định tánh. Cho nên thời này gọi là thời Phương Đẳng là 
vậy. 
 
4. Thời Bát Nhã: Thời kỳ nói các kinh Bát nhã, trong 
khoảng 22 năm sau thời Phương Đẳng. Nếu thời Phương 
Đẳng là thời kỳ dọn đường cho hệ tư tưởng Đại thừa mở 
rộng, thì thời Bát nhã chính là thời kỳ tiếp nối để nhằm 
quét sạch những ý niệm thiên kiến về Đại thừa, Tiểu thừa 
để đưa đến một triết lý dung hợp, không còn phân biệt Đại 
hay Tiểu thừa gì nữa cả. Nêu cao tôn chỉ tự tánh các pháp 
là "Không", tất cả các pháp hữu vi đều do nhân duyên giả 
lập. Nhằm triệt tiêu tất cả mọi vọng chấp để đưa mọi 
nguồn tư tưởng vào trong một hệ thống "Trung đạo", chủ 
trương "ngã pháp" đều không.  
 
5. Thời Pháp Hoa và Niết Bàn: Thời kỳ làm cho năng 
lực của người thụ nhận giáo pháp tiến đến cảnh giới cao 
nhất, chứng nhập tri kiến Phật. Đây là thời kỳ nói Kinh 
Pháp Hoa trong khoảng thời gian 8 năm cuối cùng và nói 
Kinh Niết bàn trong 1 ngày 1 đêm trước lúc Đức Phật 
nhập Niết bàn. Giáo pháp nói trong thời kỳ này thuần là 
Viên giáo, tức hội thông các giáo lý phương tiện của 4 
thời kỳ trước, đồng thời khai mở Viên giáo chân thật sáng 
tỏ. Sự quan hệ giữa kinh Pháp Hoa và Niết Bàn là ở chỗ 
làm sáng tỏ lý Nhất thừa cứu cánh vậy.  
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 NGŨ THỜI BÁT GIÁO 
 
Ngũ thời bát giáo nghĩa là năm thời tám giáo là do Đại sư 
Trí Khải, tông Thiên Thai lập ra. Trước hết, nói về năm 
thời gồm có: Thời Hoa Nghiêm, Thời A Hàm, Thời 
Phương Đẳng, Thời Bát nhã, Thời Pháp Hoa và Niết 
bàn. 
 
1. Thời Hoa Nghiêm: Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm 
trong 21 ngày đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Địa điểm 
thuyết kinh này là nơi Bồ đề đạo tràng. Đối cơ thính pháp 
là các vị Đại Bồ tát. Đây là thời thuyết giáo của Phật giáo 
nghĩa rất cao siêu thâm áo, cho nên trong thời gian 21 
ngày đầu này chỉ có hàng Đại Bồ tát mới có đủ căn trí 
lãnh hội nổi thôi, còn hàng Thanh văn thì nghe không hiểu 
thấu. 
 
2. Thời A Hàm còn gọi là thời Lộc Uyển. Đặc biệt thời 
này đức Phật chỉ nói riêng cho các hàng Thanh văn nghe 
thôi. Phải mất thời gian 12 năm sau khi đức Phật nói Kinh 
Hoa Nghiêm, đến đây, Phật mới hạ thấp giáo pháp cho 
phù hợp với hàng Tiểu cơ để nói 4 bộ Kinh A Hàm. Sở dĩ 
còn gọi là thời Lộc Uyển (Dã) là vì lấy địa điểm mà đặt 
tên cho thời kỳ này. Địa điểm là Phật nói kinh ở trong khu 
Vườn Nai, tức Lộc Uyển vậy.  
 
3. Thời Phương Đẳng: Tức thời kỳ nói các kinh Đại 
thừa: Duy Ma, Tư Ích, Thắng Man... trong khoảng 8 năm 
sau thời Lộc Uyển. Thời này nhằm khuyến tấn các hàng 
Tiểu cơ tiến lên Đại thừa. Nghĩa là chê trách Tiểu thừa và 
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NHẤT NHẬT BẤT TÁC NHẤT NHẬT BẤT THỰC 
 
Nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực có nghĩa là một ngày 
không làm là một ngày không ăn. Câu này xuất xứ từ thời 
của Tổ Bách Trượng. Tức là Bách Trượng Hoài Hải đời 
Đường, Trung Quốc lập ra. Chính Tổ là người khởi xướng 
lập ra quy chế thiền môn và hành trì rất là nghiêm mật. 
Bản thân của Ngài suốt đời siêng năng làm việc, nghiêm 
trì thanh quy không hề giải đãi. Trong chúng thấy Ngài 
tuổi già sức yếu, nên muốn cho Ngài nghỉ ngơi tịnh dưỡng 
cho khỏe, liền cất giấu những dụng cụ mà hằng ngày Ngài 
sử dụng làm việc. Hôm ấy, tìm không được dụng cụ, thế 
thì, Ngài nhịn đói suốt ngày không ăn. Đã nói thời làm, 
Ngài quyết giữ đúng theo "Thanh Quy" làm gương mẫu 
cho trong chúng. Dù là một bậc Tổ lãnh đạo cả mấy trăm 
Tăng chúng, thế mà vẫn phải làm việc đúng theo những gì 
trong Thanh Quy đã quy định. Vì vậy nên mới có câu nói: 
"Một ngày không làm, một ngày không ăn". Nghĩ lại thời 
nay, có những người không làm mà vẫn thọ thực của đàn 
na thí chủ dâng cúng đều đều không một chút hổ thẹn! 
Thật là xấu hổ lắm thay!   
                                            

NHẤT NHƯ 
 
Nhất như nghĩa là không hai không khác, bình đẳng 
không sai biệt. Nhất là duy nhất, tuyệt đối, Như là dịch ý 
từ chữ Phạn Tathà (chân như) còn gọi là bất dị. Cho nên 
chúng ta đừng nhận lầm chữ Nhất là số mục để đếm... Mà 
Nhất là chỉ cho ý nghĩa có một không hai tức tuyệt đối 
vậy. Nói một cách dễ hiểu hơn, nhất như là chỉ cho thể 
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tánh bình đẳng của các pháp. Tất cả mọi hiện tượng đều 
giả danh, giả tướng không thật. Chỉ có một tâm thể bình 
đẳng Nhất như mà thôi.  
 

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ 
 
Nhất tâm đảnh lễ nghĩa là chỉ một lòng kính lạy. Chữ đảnh 
được hiểu là trán, thay vì là đỉnh đầu. Đảnh lễ là một hình 
thức dốc hết lòng quy kính đối tượng mà mình đảnh lễ. 
Đây là lối lễ bái mà trán của người lễ chạm sát đất hoặc 
lấy tay chạm vào chân của người được lễ bái, để biểu thị 
cho lòng tôn kính rất mực. Hình thức lễ bái này cả thân 
lẫn tâm đều phải thành tâm cung kính vậy. 
 

NHẤT TINH MINH 

Tinh minh là hình dung sự trong sáng tuyệt diệu. Vì mỗi 
chúng sinh đều sẵn có tự tánh thanh tịnh sáng suốt, giống 
như tinh minh trong sáng tuyệt diệu vậy. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm có ghi: "Nguyên từ nơi bản tính thanh tịnh 
(nhất tinh minh) mà chia thành 6 thứ hòa hợp". Trong 
Truyền Tâm Pháp Yếu cũng có ghi: Nói là cùng một cái 
tinh minh phân làm 6 hòa hợp, nhất tinh minh là nhất tâm, 
6 hòa hợp là 6 căn. Dụ như trong nhà có một bóng đèn 
nion (nhất tinh minh) cháy sáng rực, tỏa chiếu ánh sáng 
qua 6 cửa sổ (6 căn, tức 6 giác quan) của con người. 
Muốn biết trong nhà có bóng đèn, thì phải nương ánh sáng 
từ 6 cửa sổ mà tìm sẽ thấy được bóng đèn cháy sáng ở 
trong nhà. Cũng vậy, muốn biết có chân tâm thì hành giả 
phải nương vào 6 căn mà phăng tìm, bởi vì chân tâm lưu 
lộ qua 6 căn vậy.  
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lần chết, muôn lần sống muốn trong khoảng 1 niệm tạm 
dừng cũng không được, trừ phi hết nghiệp mới được thụ 
sinh. 
 

NGŨ THÚ 
 
Ngũ thú còn gọi là Ngũ đạo, Ngũ ác thú, Ngũ hữu. Năm 
cõi của loài hữu tình sinh đến (thú) sau khi chết. Năm con 
đường này chúng sinh thường qua lại tới lui không bao 
giờ dứt. Năm con đường bao gồm: Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Bàng sinh, Nhân, Thiên. 
 
1. Địa ngục (Naraka): Là nơi tối tăm mà chúng sinh 
thường bị sa đọa đau khổ.  
 
2. Ngạ quỷ (Preta): Là các loài quỷ đói thèm khát mà 
không được thỏa mãn ước muốn, nên chúng chịu nhiều 
đau khổ bức bách. 
 
3. Bàng sinh (Tiryanc), còn gọi là súc sinh. Bàng sinh là 
những loài động vật đi ngang, vì chúng có xương sống. 
Còn súc sinh là những loài động vật không có xương 
sống. Chúng chỉ đi bằng hai chưn như: gà, vịt chim, cò... 
Loài có cánh thì gọi là thượng cầm. Loài không cánh thì 
gọi là hạ thú. Thường những loài súc sinh là người ta hay 
nuôi trong nhà. 
 
4. Nhân (Manusya): Là loài người, gọi sát hữu thú. 

5. Thiên (Deva): Chỉ chung cho các chư thiên, tức những 
người do nhân tu Thập thiện mà được quả báo sanh thiên.  
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NGŨ VÔ GIÁN 
 
Ngũ vô gián còn gọi Ngũ vô gián ngục. Địa ngục có 5 quả 
báo vô gián (không xen hở), tức chỉ cho địa ngục A tỳ.  
 
Chúng sinh hữu tình trong pháp giới do tạo nghiệp cực ác 
mà đọa vào địa ngục này, chịu khổ không lúc nào dừng 
nghỉ. Ngũ vô gián là nơi khổ nhất trong 8 địa ngục lớn. 
 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ tát Bản Nguyện, 5 quả báo vô 
gián là: 
 
1. Thời vô gián: Nhiều kiếp chịu tội, không lúc nào 
ngừng nghỉ. 
 
2. Hình vô gián: Địa ngục này ngang, dọc đều 8 muôn do 
tuần, tất cả hữu tình chịu khổ trong đó, thân hình của 
chúng cũng lớn như thế, một người cũng đầy, nhiều người 
cũng đầy, không có khoảng trống. 
 
3. Thụ khổ vô gián: Các hữu tình thụ khổ trên núi đao 
rừng kiếm, không lúc nào dừng nghỉ trên các hình cụ như: 
Chỉa 3 chia, cối giã, cối xay, cưa, đục, vạc nước sôi ... 
 
4. Thú quả vô gián: Không luận là nam, nữ, già, trẻ, 
sang, hèn và trời, rồng, quỷ thần đều tùy theo tội báo 
chiêu cảm mà đồng chịu khổ. 
 
5. Mạng vô gián: Nếu đọa vào địa ngục này từ khi mới 
vào đến trăm nghìn vạn kiếp, một ngày một đêm, muôn 

19 

 

NHẤT TÚC GIÁC 
 
Nhất túc giác nghĩa là một đêm giác ngộ. Thuật ngữ này 
nói lên sự giác ngộ của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác. 
Có thể nói đây cũng là biệt hiệu của Ngài. Tương truyền, 
Thiền Sư Huyền Giác đến tham yết Lục Tổ Huệ Năng, sau 
khi ứng đáp khế hợp với yếu chỉ Thiền, Tổ khen rằng: 
Lành thay! lành thay! Hãy lưu lại một đêm. Ngài Huyền 
Giác ở lại một đêm (nhất túc), rồi sáng ngày từ biệt. Do 
đó, người thời bấy giờ gọi Ngài là Nhất Túc Giác (ông 
giác lưu lại một đêm). 
 

NHẤT THẦN GIÁO 
 
Nhất thần giáo là tôn giáo tín ngưỡng một vị thần duy 
nhất, như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Cơ Đốc Giáo, Ba tôn 
giáo này đều cho rằng vị thần mà họ tôn thờ là chủ tể sáng 
tạo ra thế giới, ở cùng khắp, không có gì không làm được 
và đồng thời cũng công nhận sự tồn tại của các thần khác.  
 
Vị thần tối cao của Ấn Độ cổ đại là do tín ngưỡng chuyển 
hóa từ một vị thần này đến một vị thần khác gọi là Giao 
thế thần giáo (kathenotheism), tức xuất phát từ đa thần 
giáo, rồi tôn thờ 1 vị trong nhiều vị thần đó làm tối cao. 
Đây là Đơn nhất thần giáo (Honotheism) 
 
Đến thời đại Phạm Thư, thuyết sáng tạo vận dụng thuyết 
này mà phát sinh ra Đấng tạo vật (S: Prajàpati). Tôn giáo 
của Ai Cập cổ đại cũng thuộc Đơn nhất thần giáo; nhưng 
về chân lý, nhân cách cũng như quan hệ giữa vị thần này 
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và thế giới cũng như các thần khác, quan niệm mỗi quốc 
gia và thời đại có khác nhau. 
 
Phật giáo không chấp nhận sự tồn tại của một vị thần linh 
tối thượng nào, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là pháp 
(S: Dharma). Chính đức Phật phủ nhận thuyết : thế giới là 
do tạo hóa an bày (TĐPHHQ). 
 

NHẤT THỂ TAM BẢO 
 
Nhất thể tam bảo còn gọi là Đồng thể Tam bảo, Đồng 
tướng Tam bảo. Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng, tên gọi tuy 
khác nhưng thật thể chỉ là một; một trong ba loại Tam bảo. 
Nhất thể có ba nghĩa: 
 
1. Về sự: Trong Phật thể, nghĩa giác chiếu là Phật bảo; 
nghĩa đáng làm khuôn mẫu, là Pháp bảo; hòa thuận không 
tranh chấp, là Tăng bảo. Ba nghĩa này tuy khác nhưng đức 
thể không khác, nên gọi là Nhất thể. Đây là giáo nghĩa 
chung cho cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa. 
 
2. Về thể: Dựa trên thể "Không" để luận bàn thì sự tuy có 
khác, nhưng thể đều không. Nghĩa này chỉ hạn cuộc trong 
giáo nghĩa Đại thừa. 
 
3. Về tính: Tam bảo tuy có sai khác, nhưng đều lấy thật 
tính làm thể. Nghĩa này cũng chỉ hạn cuộc trong giáo 
nghĩa Đại thừa. 
 
Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục chương 2 (Đại 45, 554 
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pháp được lưu giữ vẫn có gốc của tự thể thức (Tự chứng 
phần) và ngọn của tác dụng (Kiến, Tướng phần) khác 
nhau. Vì ngọn lìa gốc thì không tồn tại, nên phải thu ngọn 
về gốc. 
 
4. Ẩn liệt hiển thắng: Tự thể của tâm vương và tâm sở 
mặc dù giống nhau về việc Kiến phần và Tướng phần biến 
hiện thành năng duyên, sở duyên, nhưng các tâm sở lại bị 
phụ thuộc vào tâm vương, có tác dụng rất yếu, nên cần 
phải che giấu mà hiển bày các tâm vương mạnh mẽ. 
 
5. Khiển tướng chứng tánh: Ở lớp thứ 4, mặc dù đã hiển 
bày sự tồn tại của tâm vương, nhưng tâm vương có Sự và 
Lý (Sự là tướng dụng của Y tha khởi; Lý là tính thể của 
Viên thành thật) khác nhau, nên cần phải loại bỏ tướng 
dụng của Y tha, chứng nhập thật tánh viên thành. 
 
Trên đây là luận theo tâm vương, nếu theo quan điểm 
thông thường, về mặt Sự Lý của 5 pháp: Tâm vương, Tâm 
sở, Sắc pháp, Bất tương ưng hành pháp và Chân như thì 
nên bỏ 4 lớp trước để chứng nhập lớp thứ 5. Hơn nữa, 
mục đích của 5 lớp quán kể trên là nói về thứ lớp ngộ 
nhập 3 tính, nếu lìa 3 tính thì không tồn tại.  

Ngoài ra, lớp thứ nhất trong 5 lớp là Tổng quán (quán 
chung), 4 lớp sau là Biệt quán (quán riêng). Bốn lớp trước 
thuộc về tướng Duy Thức, quán hiện tượng thức, là pháp 
tu của giai vị dưới Ki ến đạo; lớp thứ 5 thuộc về tính Duy 
Thức, quán Chân như Duy Thức, là pháp tu của giai vị từ 
Kiến đạo trở lên. 
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sở thuyên của toàn bộ kinh. 
3. Minh tông: Giải thích rõ ràng tông chỉ của kinh. 
4. Luận dụng: Nói về công dụng của kinh. 
5. Phán giáo: Phán lập giáo tướng, để định giá trị của 
kinh.  
 

NGŨ TRÙNG DUY THỨC 
 
Ngũ trùng Duy Thức còn gọi là Ngũ trùng Duy Thức 
quán. Nghĩa là nói rõ về năm lớp quán về 3 tính Duy Thức 
theo thứ tự từ cạn đến sâu, từ thô đến tế, do ngài Khuy Cơ 
Tông Pháp Tướng lập ra. 
 
1. Khiển hư tồn thực: Khiển là ngăn chặn, tức phủ định. 
Trong 3 tính, Biến kế sở chấp là hư vọng, thể dụng đều 
không, cho nên phải xả bỏ, lấy Y tha, Viên thành làm thể 
tướng và thật tính của các pháp. Vì 2 tính này chân thật, 
cho nên giữ lại, đồng thời quán 2 tính này là sở hiện của 
Duy Thức. 
 
2. Xả lạm lưu thuần: Ở lớp quán thứ nhất, sự Y tha và Lý 
viên thành mặc dù không lìa thức, nhưng trong thức còn 
cảnh khách quan (Tướng phần) và tâm chủ quan ( kiến 
phần, Tự chứng phần ), tâm chỉ có bên trong, cảnh thông 
cả bên ngoài; vì sợ cảnh bên trong là Tướng phần và cảnh 
ngoài tâm lẫn lộn không thể đạt đến chính quán cho nên 
phải bỏ cảnh giữ tâm. 
 
3. Nhiếp mạt quy bản: Ở lớp quán thứ 2, tuy đã xa lìa 
cảnh tạp loạn do tâm và cảnh đối đãi sinh ra, nhưng tâm 
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thượng) ghi: Đồng tướng Tam bảo là đồng một pháp tính 
chân như, có ba nghĩa khác nhau: Giác ngộ, qui tắc và hòa 
hợp, nên gọi là Tam bảo (TĐPHHQ).  
 

NHẤT THUY ẾT BỘ 
 
Nhất thuyết bộ còn gọi là Y kha tỳ bộ, Bà ha lợi kha bộ, 
Bệ bà ha la bộ, Chấp nhất ngữ ngôn bộ. 
 
Một trong 20 bộ phái Tiểu thừa, là bộ phái được tách ra do 
quan điểm "Hiện tại là hữu thể, còn quá khứ, vị lai là vô 
thể" của Đại Chúng bộ vào khoảng 200 năm sau khi Phật 
nhập diệt. Bộ phái này chủ trương tất cả pháp đều không 
có thật thể, chỉ có giả danh mà thôi, nên gọi là Nhất 
Thuyết bộ, vì khác với tông chỉ của Đại Chúng bộ nên 
mới lập ra một bộ phái khác và từ quan điểm lập ra đó mà 
đặt tên là Nhất Thuyết bộ. 
 
Ngài Khuy Cơ và ngài Pháp Tạng chia 20 bộ phái Tiểu 
thừa làm 6 tông, gọi bộ phái này là Chư Pháp Đản Danh 
Tông, thuộc về phần thông Đại thừa. Vì bộ phái này cho 
các pháp đều là giả danh chứ không có thật thể, nên không 
khác với thuyết Bát Nhã giai không" (TĐPHHQ)  
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NHỊ 
 

NHỊ CHỦNG ĐIÊN ĐẢO 
 
Nhị chủng điên đảo là hai thứ điên đảo (lộn ngược). 
Chúng sinh điên đảo và thế giới điên đảo.  
 
1. Chúng sinh điên đảo: Chúng sinh không rõ được tự 
tính, theo vọng bỏ chân mà tạo vọng nghiệp, do vọng 
nghiệp này mà luân hồi trong 3 cõi, không thể xoay vọng 
trở về chơn. 
 
2. Thế giới điên đảo: "Thế" là ba thời quá khứ, hiện tại, 
vị lai lưu chuyển; Giới là 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc; 
"Điên đảo" là chỉ cho chúng sinh chân tính, niệm niệm dời 
đổi, ở trong cảnh giới hư vọng, khởi các kiến chấp điên 
đảo. 
 

NHỊ CHỦNG ĐẠI TH ỪA 
 
Nhị chủng Đại thừa nghĩa là Hữu tướng Đại thừa và Vô 
tướng Đại thừa. Đây là theo sự phán giáo của một vị 
Thiền Sư ở vào thời đại Nam Bắc triều.  
 
1. Hữu tướng Đại thừa: Như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh 
Anh Lạc, Kinh Đại Phẩm ... nói về các giai đoạn, công 
đức, hành tướng của sự tu hành. 
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pháp dần dần khởi, tà pháp bắt đầu sinh, tà kiến tăng 
mạnh, làm cho con người không tu tập pháp lành. 
 
3. Phiền não trược (Klesa kasaya): Chúng sinh nhiều ái 
dục, tham lam bỏn sẻn, thích đấu tranh dua nịnh, dối trá, 
tiếp nhận tà pháp, nên tâm thần bị não loạn. 
 
4. Chúng sinh trược (Sattva kasaya): Chúng sinh phần 
nhiều độc ác, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, 
không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu huệ, 
không giữ gìn trai giới. 
 
5. Mạng trược (Aya kasaya): Thời xưa con người thọ 8 
vạn tuổi, đời nay do ác nghiệp tăng nên tuổi thọ giảm dần, 
người trăm tuổi rất hiếm.  
 
Trong 5 trược thì kiếp trược là Tổng, 4 trược còn lại là 
Biệt. Trong 4 trược thì kiến trược và phiền não trược làm 
tự thể mà tạo thành: Chúng sinh trược và Mạng trược. 
 

NGŨ TRÙNG HUYỀN NGHĨA 
 
Ngũ trùng huyền nghĩa còn gọi là Ngũ trùng huyền đàm, 
Ngũ trùng huyền, Ngũ huyền, Ngũ chương. Năm cách giải 
thích ý nghĩa sâu xa các kinh của ngài Thiên Thai Trí 
Khải. Ngũ trùng huyền nghĩa gồm có: 
 
1. Thích danh: Giải thích đề mục của kinh. 
2. Biện thể: Luận về thể tính mà kinh ấy giải thích, như 
Kinh Pháp Hoa lấy "Thật tướng trung đạo" làm diệu thể 
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xả, do xúc...mà sinh ra. 
 
3. Tưởng uẩn (Samjna - skandha): Các thứ tưởng do nhãn 
xúc mà sinh ra. 
 
4. Hành uẩn (Samkhara - skandha): Chỉ cho tất cả pháp 
hữu vi trừ sắc, thụ, tưởng, thức. Tức tác dụng của ý chí và 
tâm. Có nghĩa là sự vận hành của tâm thức . 
 
5. Thức uẩn (Vijnana - skandha): Tức sự tích tụ của 
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức.  
 
Trong năm uẩn, sắc uẩn thuộc về vật chất, còn lại 4 uẩn 
kia thuộc về những trạng thái tâm lý. Kết hợp vật chất và 
tinh thần nên mới có xác thân 5 uẩn này. Như vậy năm 
uẩn chỉ là do nhân duyên giả hợp mà thành. Chính vì do 
nhân duyên hội tụ thành thân, nên Tâm Kinh mới nói là: 
"Ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách..."  
 

NGŨ TRƯỢC   
 
Ngũ trược là 5 thứ cấu uế khởi lên trong kiếp giảm, tức 
trong kiếp hiện tại. Theo thuyết của Kinh Bi Hoa 5, Pháp 
uyển Châu Lâm 98, ngũ trược chỉ cho: 

1. Kiếp trược (Kalpakasaya): Vào thời kiếp giảm, lúc tuổi 
thọ con người rút ngắn còn 30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra, 
lúc giảm còn 20 tuổi thì nạn bệnh tật xảy ra, lúc giảm còn 
10 tuổi thì nạn chiến tranh xảy ra, tất cả chúng sanh trong 
thế giới đều bị hại. 
2. Kiến trược (Drsti kasaya): Chính pháp đã diệt, tượng 
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2. Vô tướng Đại thừa: Như Kinh Lăng Già, Kinh Tư 
Ích... không giải thích về chân pháp mà lấy lý "tất cả 
chúng sinh đã thành tựu Niết bàn" làm giáo nghĩa. 
 

NHỊ CHỦNG TÀ KI ẾN 
 
Nhị chủng tà kiến là hai loại tà kiến: Phá thế gian lạc tà 
kiến và phá Niết bàn đạo tà kiến.  
 
1. Phá thế gian lạc tà kiến: Tà kiến không thấy lý nhân 
quả, không làm việc thiện mà làm việc ác, như nói không 
tội, không phước, không có các bậc Hiền thánh; nếu khởi 
tà kiến này thì đọa vào khổ thú không được cái vui của thế 
gian. 
 
2. Phá Niết bàn đạo tà kiến: Tà kiến tham trước Ngã. 
Nhờ tu thiện pháp nên được cái vui thế gian, nhưng vì 
phân biệt hữu, vô nên không được Niết bàn. 
 

NHỊ CHỦNG THANH V ĂN  
 
Nhị Chủng Thanh Văn là hai hạng Thanh Văn: 
 
1. Ngu pháp Thanh Văn: Đây là hàng Thanh Văn học 
theo pháp Tiểu thừa, sanh mê chấp pháp mình đã chứng 
được, nên không hiểu được diệu lý "Pháp Không" của Đại 
thừa. Vì Đại thừa nhìn các pháp hiện đời chỉ là hư giả 
huyễn hóa, thực tánh của các pháp là không. 
 
2. Bất ngu pháp Thanh Văn: Hàng Thanh Văn này tuy ở 
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trong Tiểu quả, nhưng lại học theo lý Đại thừa và rồi hồi 
tâm hướng đến Đại thừa. Hạng người này họ quyết tâm 
thẳng tiến trên đường giác ngộ chóng đạt thành quả vị 
Phật. Kinh gọi hạng người này là "Hồi tâm A la hán". 
 

NHỊ CHỦNG THÔNG TƯỚNG 
 
Nhị chủng thông tướng là hai thứ thông tướng. Theo Kinh 
Lăng Già quyển 3 có ghi hai thứ thông tướng như sau: 
 
1. Tông thông tướng: "Tông" là trọng tâm và yếu chỉ. 
"Thông" là dung thông vô ngại. "Tướng" là tướng thù 
thắng mà tự tâm đạt được. Tông thông tướng có nghĩa là 
nương lời Phật dạy, suy nghĩ tu tập, được ý quên lời, giác 
trí viên minh, dung thông vô ngại. 
 
2. Thuyết thông tướng: Thuyết là thuyết pháp hay lý 
thuyết. Thông là thông suốt biện thuyết vô ngại. Tướng là 
chỉ cho tướng khởi dụng giáo hóa người khác. Thuyết 
thông tướng là dùng phương tiện tùy thuận căn khí sâu 
cạn của chúng sinh mà diễn nói pháp không chướng ngại.  
 

NHỊ CHỦNG THƯỜNG TRỤ 
 
Nhị chủng thường trụ là hai loại thường trụ. Theo Đại Trí 
Độ Luận 43 có giải thích hai loại thường trụ này như sau: 
 
1. Thường trụ trong một thời gian rồi hoại diệt:  Các vị 
Bồ tát hoặc trụ thế một trăm năm, nghìn vạn ức năm hoặc 
1 kiếp cho đến 8 vạn kiếp, rồi sau đó nhập diệt, gọi là 
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nuôi lớn tất cả căn lành. Thức ăn này rất quan trọng cho 
đời sống tinh thần để được thường hằng an lạc. 
 
2. Pháp hỷ thực: Người tu hành ưa thích pháp Đại thừa 
nhờ đó mà nuôi lớn hạt giống đạo, tâm họ luôn được vui 
vẻ. Đây là thức ăn trong khi nghe pháp, học hỏi, nghiên 
cứu kinh điển Phật giáo. 
 
3. Thiền duyệt thực: Người tu hành nhờ sức thiền định 
nên có năng lực tự nuôi lớn huệ mạng, đạo phẩm tròn 
sáng, tâm thường vui vẻ. 
 
4. Nguyện thực: Người tu hành trọn đời giữ nguyện, 
không bỏ các hạnh mà nuôi lớn tất cả căn lành. 
 
5. Giải thoát thực: Người tu hành xa lìa mọi thứ ràng 
buộc của hoặc nghiệp, tự tại đối với các pháp, nuôi lớn tất 
cả căn lành Bồ đề. 
 

NGŨ UẨN 
 
Ngũ uẩn còn gọi Ngũ ấm, Ngũ chủng, Ngũ tụ. Nghĩa là 
năm sự tích tụ theo từng loại tất cả pháp hữu vi (các hiện 
tượng sự vật). Ngũ uẩn gồm có: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức. 
 
1. Sắc uẩn (Rupa skandha): Sự tích tụ theo từng loại tất 
cả sắc pháp.  
 
2. Thụ uẩn (Vedana skadha): Các cảm thụ do khổ, vui, 



200 

 

hay nói đến là: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn 
thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát thừa. 
 
1. Nhân thừa (Manusyana): Dùng Tam quy Ngũ giới làm 
phương tiện, vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 đường ác 
mà sinh vào cõi người. 
 
2. Thiên thừa (Deva yana): Dùng pháp Thập thiện, 4 
thiền, 8 định làm phương tiện vận chuyển chúng sinh vượt 
khỏi 4 châu được sinh lên cõi trời. 
 
3. Thanh văn thừa (Sravaka yana): Dùng pháp môn Tứ 
đế làm phương tiện vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 cõi 
đến Hữu dư Niết bàn mà thành A la hán. 
 
4. Duyên giác thừa (Pratyeka buddha yana): Dùng pháp 
môn 12 nhân duyên làm phương tiện vận chuyển chúng 
sinh ra khỏi 3 cõi đến Vô dư Niết bàn mà thành Bích chi 
Phật. 
 
5. Bồ tát thừa (Bodhisattva yana): Dùng pháp môn Bi trí, 
Lục độ làm phương tiện vận chuyển chúng sinh vượt qua 
cảnh giới của 3 thừa, 3 cõi đến Đại Niết bàn Vô thượng 
Bồ đề. 
 
                                    NGŨ THỰC 
 
Ngũ thực là năm thức ăn xuất thế gian, tức chỉ 5 pháp 
thực nuôi lớn huệ mạng căn lành của bậc Thánh, đó là: 
1. Niệm thực: Người tu hành luôn giữ chánh niệm để 
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Thường hay Phi chân thường. Thường này nghĩa là trụ lâu 
ở đời chứ không có nghĩa thường trụ bất biến. 
 
2. Thường trụ không hoại: Nếu các Bồ tát đã diệt phiền 
não hoặc lậu thì lý chân thường mới hiển hiện. Lý chân 
thường ấy không sinh, không diệt, không biến, không 
hoại, nên gọi là Thường hay Chân thường vậy. 
 

NHỊ ĐẾ 
 
Nhị đế nghĩa là Tục đế và Chân đế. Đây là hai loại sự thật: 
Tương đối và Tuyệt đối.  
 
1. Tục đế (Samvrti- satya) là một sự thật tương đối ước lệ. 
Sự thật này chúng ta thường nhận thức và đồng ý với nhau 
một cách thực dụng trong sự hiểu biết giao tiếp qua lại 
hằng ngày. Như ngày và đêm, nam và nữ, phải và trái, 
đúng và sai, vui và khổ v.v... Đây là những cặp đối đãi 
song hành khác nhau. Nam không phải là nữ, ngày không 
phải là đêm, anh không phải là tôi... Tất cả đều là những 
sự thật, nhưng chỉ là một sự thật trong ước lệ tương đối 
mà thôi. Nói cách khác, nhờ chân lý tương đối ước lệ này 
mà người ta mới có thể sử dụng nó để đối trị với nhau. 
Như ghét thì phải khéo biết lấy tình thương mà đối trị. 
Tham lam bỏn sẻn thì phải lấy bố thí mà đối trị v.v... Đây 
là cách đối trị trong phương diện tâm lý. Còn về cách đối 
trị vật lý, thì khi nóng phải lấy lạnh đối trị. Cách đối trị 
này là khắc chế lẫn nhau. Cho nên mới gọi là Thế tục đế.  
 
2. Chân đế còn gọi là Thắng nghĩa đế (Paramàrtha - 
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Satya): Chỉ cho cái lý chân thật bình đẳng mà chỉ có 
Thánh trí mới biết được. Sự thật này vượt lên trên sự thật 
tương đối. Gọi sự thật này là sự thật tuyệt đối. Nó không 
còn trong phạm vi suy nghĩ luận bàn đến được. Tuy nhiên, 
nếu nhìn sâu vào ta thấy trong Tục đế có ngầm chứa cái 
Chân đế trong đó. Như nhìn một cơn sóng nổi lên, ta biết 
trong cơn sóng đó có ẩn tàng chất nước. Sóng là hiện 
tượng tức Tục đế hay Tích môn, còn nước là Chân đế hay 
Bản môn. Như vậy, giữa Tục đế và Chân đế dung thông 
không thể ly khai nhau mà tồn tại. Nhìn sâu vào người 
con, ta thấy có sự có mặt của người cha trong đó. Ngược 
lại cũng thế. Như thế thì ta không thể tách rời giữa cha và 
con thành hai phạm trù khác nhau được. Từ đó ta có thể 
suy rộng ra mọi hiện tượng trên thế gian này đều là như 
thế. 
 

NHỊ HOẶC 

Nhị hoặc là hai điều mê lầm: Mê lầm về Lý  và mê lầm về 
Sự. Mê lầm về Lý thì gọi là Kiến hoặc. Mê lầm về Sự thì 
gọi là Tư hoặc.  
 
1. Kiến hoặc: Kiến hoặc, vì là loại mê lầm về Lý nên dễ 
trừ dễ đoạn. Vì sao? Vì loại mê lầm này là do vọng chấp 
(chấp sai chân lý) phân biệt của ý thức sanh ra. Nó gồm có 
5 thứ: "Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm 
thủ kiến". Người tu hành đến địa vị "Ki ến đạo" (thấy rõ 
chân lý) là có thể đoạn trừ được cái mê lầm này. Tính chất 
mê lầm của nó rất mong manh cạn cợt như cỏ mọc khơi 
trên mặt đất, không có rễ ăn sâu trong lòng đất, cho nên dễ 
nhổ và trừ khử nó.  
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tất cả đối với ta chỉ là vị thuốc để chữa lành bệnh khô gầy 
yếu đuối mà thôi. Ăn uống chỉ là vay mượn tứ đại bên 
ngoài để nuôi dưỡng bồi bổ tứ đại trong thân ta cho được 
khỏe mạnh mà tấn tu đạo nghiệp. Nếu ta cố tâm tham 
đắm, thì đó là mắc phải cái chứng bệnh tham ăn. "Mất ăn 
một miếng lộn gan lên đầu". Thật là xấu hổ! 
 
5. Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này (Ngũ vị thành 
đạo nghiệp phương thọ thử thực) 
 
Phép quán thứ năm này, đối với người xuất gia thật là 
quan trọng. Phép quán này dạy ta nâng cao phẩm hạnh đời 
sống đạo đức, vượt qua những lối sống hưởng thụ thường 
tình của thế gian. Ngồi đây thọ dụng những hạt cơm này, 
những thức ăn công khó của biết bao người đây, ta chỉ có 
một mục đích duy nhất là tạm mượn nó để sớm thành tựu 
đạo nghiệp. Cái đạo nghiệp mà khi mình mới vào chùa, là 
mình đã mong muốn chóng được đạt thành. Nếu không 
đạt được mục tiêu này, thì than ôi! của tín thí dâng cúng 
làm sao tiêu dùng?! Cho nên mỗi khi thọ thực ta phải kính 
cẩn quán tưởng năm phép quán. Phải quán một cách tinh 
tế sâu sắc, chớ không được làm cho có lệ. Trên đây, chỉ là 
những lời giải thích rất đơn sơ chân tình mộc mạc tạm góp 
thêm chút ngu ý mà thôi! 
 

NGŨ THỪA 
 
Ngũ thừa là 5 cổ xe phương tiện vận chuyển chúng sinh từ 
cõi mê đến bờ giác. Có rất nhiều thuyết về Ngũ thừa, 
nhưng theo thuyết thông dụng nhất mà trong kinh thường 



198 

 

sự Tam bảo, thì thử hỏi, ta có xứng đáng thọ dụng những 
thức ăn này không? Dù ta có tu hành đạo cao đức trọng 
đến đâu đi nữa, thì ta cũng vẫn phải quán tưởng để nỗ lực 
tiến tu, như thế mới có thể mau tiêu của Đàn na thí chủ. 
Thọ dụng càng nhiều, người cúng họ càng thêm lợi. 
Ngược lại, phước ta ngày càng kém mỏng dần, nếu ta 
không gắng sức tu hành, thì làm sao tránh khỏi cảnh mang 
lông đội sừng đền trả nợ cho Đàn na thí chủ! 
 
3. Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham, sân, si là cội gốc 
(Tam phòng tâm ly quá đẳng tham sân) 
 
Đến phép quán thứ ba này, ta càng thấy mình mang nhiều 
tội lỗi. Tội lỗi từ đâu có? Từ tâm ta mà ra. Tức từ cái tâm 
vọng tưởng, tạo bao nhiêu ác nghiệp. Vì mất chánh niệm, 
nên bao nhiêu thứ phiền não tham, sân, si... dấy khởi lên. 
Tam độc này là nguồn gốc gây ra khổ đau cho chúng ta. 
Trừ nhân thì không có quả, ngăn ngừa cái tâm tham lam, 
vì ham ăn món ngon vật lạ. Và phải ngừa cái tâm sân hận 
vì món ăn sơ sài quá dở. Phép quán này, không những chỉ 
quán trong bữa ăn thôi, thiết nghĩ, ta còn cần phải luôn 
luôn quán xét thường xuyên để ngăn ngừa mọi thứ ham 
muốn khác. Có thế, thì rất ích lợi cho sự tu hành của 
chúng ta. 
 
4. Chỉ là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy (Tứ 
lương dược trị liệu hình khô) 
 
Đến phép quán thứ tư này, ta cần nên chú ý thận trọng. Ta 
xem món ăn dù ngon hay dở, dù hợp khẩu vị hay không, 
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2. Tư hoặc: Tư hoặc, vì là loại mê lầm về Sự, cho nên nó 
có gốc rễ rất sâu dày, bởi vậy nên khó trừ khó đoạn. Nó 
gồm có 5 thứ: "Tham, sân, si, mạn, nghi". Theo tân dịch 
thì Tư hoặc có hai nghĩa: 
 
a) Nó ngấm ngầm khởi lên, do mê muội về sự vật mà 
sanh. Như đối với sự vật ăn, mặc, ở (sắc, thanh, hương, vị 
xúc) sanh ra tham trước. 
 
b) Sự mê lầm này phải đến địa vị "Tu đạo" mới dứt trừ 
được.  
 
Như đã nói, loại mê lầm này nó có gốc rễ sâu dày từ vô thỉ 
kiếp đến nay, hễ khi có mặt con người là có mặt nó, nghĩa 
là đồng có mặt cùng một lúc, cho nên nó còn có tên gọi là 
"Câu sanh hoặc". Thứ căn bản phiền não này nó tiềm tàng 
sâu kín và chi phối sai khiến chúng ta một cách mãnh liệt, 
nên hành giả phải nỗ lực tu trì miên mật mới có thể lần 
hồi diệt trừ được chúng.  
 

NHỊ GIÁO 
 
Nhị giáo là hai loại giáo pháp. Đây là sự phân chia căn cứ 
vào sự khác nhau về ý nghĩa nội dung của giáo thuyết, 
phương pháp thực hành, hình thức thuyết pháp, người 
thuyết giáo (giáo chủ) và đối tượng thụ giáo. Sự phân chia 
ấy có nhiều loại như sau: 
 
1. Tiểu thừa giáo và Đại thừa giáo: Tiểu thừa giáo chỉ 
cho giáo pháp nhân không, tự lợi, đưa hàng Thanh Văn, 
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Duyên Giác đến tiểu quả "khôi thân diệt trí". Đại thừa 
giáo chỉ cho giáo pháp nhị không, nhị lợi đưa hàng Bồ tát 
đến đại quả Niết bàn. 
 
2. Bán tự giáo và Mãn tự giáo: Theo Kinh Niết Bàn cho 
rằng: Bán tự giáo (giáo pháp chỉ có phân nửa chữ) chỉ cho 
Thanh Văn tạng, nghĩa lý chưa trùm khắp, còn Mãn tự 
giáo (giáo pháp đầy đủ trọn vẹn) chỉ cho Bồ tát tạng, 
nghĩa lý đã đầy đủ. Đây là thuyết do ngài Đàm vô sấm lập 
ra. 

3. Đốn giáo và Tiệm giáo: Đốn giáo chỉ cho giáo pháp 
đối với hàng đại cơ đại dụng, nhất thời tuyên nói Đại thừa, 
còn Tiệm giáo là giáo pháp tùy theo căn cơ tiệm ngộ mà 
thứ lớp giảng nói từ A Hàm cho đến Niết bàn, trải qua 5 
thời, 7 bậc. Đây là chủ trương của các ngài Lưu Cầu đời 
Tề, ngài Huệ Đản (đệ tử ngài Đàm Diên ...) 
 
4. Quyền giáo và Thật giáo: Quyền giáo là chỉ cho giáo 
pháp phương tiện chưa liễu nghĩa, còn Thật giáo chỉ cho 
giáo pháp chân thật cứu cánh liễu nghĩa. 
 
5. Hiển giáo và Mật giáo: Tông Chân Ngôn cho rằng tất 
cả kinh do Đức Phật Thích Ca giảng nói là Hiển giáo; còn 
Kim Cương bộ và Thai Tạng bộ do Đức Phật Đại Nhật 
thuyết giảng là Mật giáo. Ngoài ra, còn nhiều loại giáo 
pháp khác nữa, nhưng ở đây không tiện nêu ra hết. 
 
                                        NHỊ GIỚI 

Nhị giới là hai loại giới căn cứ vào những điều kiện khác 
nhau. Nhị giới có nhiều loại như sau: 
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NGŨ QUÁN TƯỞNG 
 
Ngũ quán tưởng là 5 phép quán của người xuất gia trong 
khi thọ trai. Năm phép quán đó là: 
 
1. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến (nhứt kế công đa 
thiểu lượng bỉ lai xứ) 
 
Về phép quán thứ nhứt này, khi bưng bát cơm lên, ta phải 
quán xét biết bao công lao mồ hôi khó nhọc của người 
nông phu. Họ làm lụng vất vả cực khổ chân lấm tay bùn 
hì hục ở ngoài đồng ruộng. Từ khi gieo mạ cho đến khi có 
được hạt lúa đem về nhà, trải qua không biết bao nhiêu 
công lao khổ cực. Rồi đến công lao của những người làm 
bếp nấu nướng. Ta ngồi không, người ta làm đổ bao mồ 
hôi nước mắt mới có được hạt cơm và những thức ăn này. 
Vậy ta nỡ lòng nào không nghĩ đến công lao của họ. Khi 
quán tưởng như thế, để ta thấy rằng cái giá trị của hạt cơm 
phải đánh đổi biết bao nhiêu công lao mồ hôi khó nhọc 
mới có. Do đó, khi ăn ta cần phải giữ chánh niệm, chánh 
quán và nỗ lực tu hành mới mong tiêu của Đàn na tín thí. 
 
2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của 
cúng dường (Nhị thổn đức hạnh toàn khuyết ứng cúng). 
 
Về phép quán thứ hai này, ta lại càng thêm xấu hổ. Ta phải 
thành thật tự xét lại mình có được bao nhiêu đức hạnh. 
Đức hạnh có ra từ đâu? Bình nhựt, nếu ta sống thả trôi 
buông lung phóng túng, không giữ giới, tham thiền, niệm 
Phật, tụng kinh, bái sám...và làm tất cả việc lành, phụng 
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cay nồng nếu ăn chín thì sanh tâm dâm, ăn sống thì tăng 
thêm tâm sân hận, nên những người cầu giác ngộ không 
được ăn 5 thứ cay nồng này.  
 
Về ngũ tân có nhiều thuyết khác nhau, nhưng có thể rút 
gọn thành 2 thuyết: 
 
1. Theo Kinh Phạm Võng hạ, 5 thứ cay nồng là: hành, hẹ, 
nén, tỏi, hưng cừ.  
2. Theo Bồ tát Giới Nghĩa Sớ, hạ, 5 thứ cay nồng: Tỏi, 
hành, nén, hẹ và kiệu.  
                             

NGŨ THẬP NHẤT TÂM SỞ 
 
Ngũ thập nhất tâm sở nghĩa là năm mươi mốt món tâm sở 
do tông Đại thừa Duy Thức lập ra, tất cả được quy về 6 
nhóm: 
 
1. Biến hành có 5: Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. 
2. Biệt cảnh có 5: Dục, thắng giải, niệm, định, huệ. 
3. Thiện có 11: Tín, tinh tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, 
vô si, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. 
4. Căn bản phiền não có 6: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác 
kiến. 
5. Tùy phiền não có 20: Phẩn, hận, phú, não, tật, xan, 
cuống, siểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, 
bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chính 
tri. 

6. Bất định có 4: Hối, miên, tầm, tư. 
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1. Tính giới và Già giới: Tính giới là giới sẵn có từ trong 
tự tính. Già hay giá giới là giới do Phật chế ra để ngăn 
ngừa tội ác. Không phải tự nhiên Phật chế ra giới mà vì đã 
có người phạm lỗi lầm nên Phật mới chế giới đó thôi. 
 
2. Định cộng giới và Đạo cộng giới: Tân dịch là Tịnh lự 
luật nghi và Vô lậu luật nghi (Đạo sinh luật nghi). 
 
a. Định cộng giới:  Bậc Thánh Tam thừa tu tập được định 
Sơ thiền, Nhị thiền, tự nhiên phát sinh giới thể ngăn quấy 
ngừa lỗi, tự thân mình cho đến lời nói đều hợp với luật 
nghi. 
 
b. Đạo cộng giới:  Bậc Thánh tam thừa phát được Vô lậu 
đạo, tự khế hợp với luật nghi bỏ ác tu thiện. 
 
3. Chỉ trì giới và Tác trì giới: Chỉ cho 2 loại chỉ ác, tu 
thiện. (xem nhị trì)  
 
4. Thế gian giới và Xuất thế gian giới:  Còn gọi là giới 
của người tại gia và giới của người xuất gia.  
 
a. Giới của Phật tử tại gia gồm có:  Năm giới, tám giới 
(Bát quan trai giới) Thập thiện giới và Bồ tát giới.  
 
b. Giới của người xuất gia gồm có: 10 giới Sa di, Thức 
xoa ma na (Ni giới) Giới Tỳ kheo (cụ túc giới) và Bồ tát 
giới. 

5. Thanh Văn giới và Bồ tát giới:  Còn gọi là Tiểu thừa 
giới và Đại thừa giới. 
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a. Thanh Văn giới:  Giới luật mà bậc Thánh Tiểu thừa thọ 
trì, như 5 giới, 8 giới, 10 giới, Tỳ kheo giới. 
 
b. Bồ tát giới:  Giới mà Bồ tát Đại thừa thọ trì, như 10 vô 
tận giới (10 giới trọng) và 48 giới khinh. 
 
6. Tác giới và Vô tác giới:  Còn gọi là Biểu giới và Vô 
biểu giới, Giáo giới và Vô giáo giới.  
a. Tác giới:  Y theo các thứ biểu nghiệp mà thụ giới. 
 
b. Vô tác giới:  Đã thụ giới nên thân đắc giới thể.  
 

NHỊ KHÔNG 
 
Nhị không là hai thứ không. Có nhiều thuyết nói về hai 
thứ không này. Ở đây chỉ xin nêu ra một vài thuyết 
"không" tiêu biểu thôi. 
 
1. Nhân không và Pháp không: Gọi chung là nhân pháp 
nhị không. Nhân không còn gọi là ngã không, sinh không. 
Tức nêu rõ về ngã không. Hàng phàm phu vọng chấp năm 
uẩn là ngã, cho là chủ tể, sinh ra phiền não, gây ra các 
nghiệp. Vì muốn phá trừ vọng chấp này, nên Phật nói lý 
năm uẩn vô ngã. Cho rằng ngã chỉ là sự hòa hợp giả tạm 
của năm uẩn và không có chủ tể thường nhất, hàng Nhị 
thừa Thanh văn, Duyên giác nghe được lời dạy ấy và nhập 
vào lý vô ngã, gọi là nhân không. 
 
Pháp không, tức chỉ bày thể tánh các pháp là không. Hàng 
Nhị thừa khi chưa đạt được lý không vẫn chấp cho rằng 
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2. Tín nhẫn: Chỉ cho giai vị Bồ tát từ Sơ địa đến địa thứ 
3. Bồ tát ở giai vị này đã được niềm tin vô lậu, tùy thuận 
pháp tính không có tâm nghi ngờ. Trong đó, Sơ địa thuộc 
về hạ phẩm; Nhị địa thuộc về trung phẩm; Tam địa thuộc 
về thượng phẩm. 
 
3. Thuận nhẫn: Chỉ cho Bồ tát từ địa thứ 4 đến địa thứ 6. 
Hàng Bồ tát ở giai vị này thuận theo đạo Bồ đề mà hướng 
đến quả vô sinh. Trong đó Tứ địa thuộc về hạ phẩm; Ngũ 
địa thuộc về trung phẩm; Lục địa thuộc về thượng phẩm. 
 
4. Vô sinh nhẫn: Chỉ cho Bồ tát từ địa thứ 7 đến địa thứ 
9. Hàng Bồ tát ở giai vị này đã dứt trừ tất cả những vọng 
hoặc, rõ biết các pháp thảy đều không sinh. Trong đó, 
Thất địa thuộc về hạ phẩm; Bát địa thuộc về trung phẩm; 
Cửu địa thuộc về thượng phẩm. 
 
5. Tịch diệt nhẫn: Chỉ cho hàng Bồ tát địa thứ 10 và Phật 
quả, bậc đã được ở giai vị này dứt trừ được các hoặc, 
thanh tịnh vô vi, trong lặng thường tịch. Trong đó, Thập 
địa thuộc về hạ phẩm; Phật quả thuộc về thượng phẩm. 
 
Trong 5 nhẫn này, 4 nhẫn trước mỗi nhẫn đều có 3 phẩm: 
Thượng, trung, hạ. Nhẫn thứ 5 có 2 phẩm: Thượng, hạ, 
tổng cộng là 14 nhẫn. 
 

NGŨ VỊ TÂN 
 
Ngũ tân còn gọi là ngũ huân, tức 5 thứ tanh hôi cay nồng. 
Theo Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 8 ghi, 5 thứ 
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5. Giới cấm thủ kiến: Chấp những giới cấm không đúng 
chính pháp như giới trâu, giới chó v.v... là nhân sinh lên 
cõi trời hoặc là con đường của Niết bàn.  
 

NGŨ NGHỊCH TỘI 
 
Ngũ nghịch tội là năm tội cực ác trái với đạo lý. Theo 
thuyết của Tiểu thừa, 5 tội nghịch là: Giết cha, Giết mẹ, 
Giết A la hán, Làm thân Phật ra máu, Phá hòa hợp 
tăng. Hai tội trước là phá ân điền (bỏ ruộng ân nghĩa), 3 
tội sau là hủy đức điền (hư hao ruộng đức). Người phạm 
vào năm tội này sẽ bị đọa vào địa ngục Ngũ vô gián. Tội 
phá hòa hợp tăng chia làm hai: 
 
1. Phá yết ma tăng: Tách rời giáo đoàn mà mình đã sống, 
thành lập giáo đoàn mới tổ chức các việc Bố tát, yết ma 
riêng biệt. 
 
2. Phá pháp luân tăng: Tôn thờ thầy khác, lập thuyết 
khác, tổ chức giáo đoàn riêng. 
 

NGŨ NHẪN 

Ngũ nhẫn là năm thứ nhẫn nhục: Phục, Tín, Thuận, Vô 
sinh và Tịch diệt.  
 
1. Phục nhẫn: Chỉ cho hàng Tam hiền trước Thập địa, ở 
giai vị này chưa đoạn trừ được vô lậu, phiền não, nhưng 
có thể ngăn chặn phiền não khiến không cho sinh khởi. 
Trong đó, Thập trụ thuộc về ba phẩm, Thập hạnh thuộc về 
trung phẩm, Thập hồi hướng thuộc về thượng phẩm. 

31 

 

năm uẩn là thật có. Vì phá trừ vọng chấp này nên Phật nói 
Bát nhã thâm huệ, giúp cho hàng Nhị thừa thấy suốt tự 
tính năm uẩn đều không, Bồ tát nghe được lời dạy này mà 
tỏ ngộ thâm nhập thấy rõ thực tánh các pháp là không 
tánh, nên gọi là Pháp không. 
 
2. Như thật không và Như thật bất không: Theo Khởi 
Tín Luận cho rằng: Trong thể tánh chân như không có tất 
cả vọng nhiễm nhưng cứu cánh hiển thật, gọi là Như thật 
không; trong thể chân như có đủ tất cả công đức vô lậu, 
gọi là Như thật bất không. 
 
3. Quyền không và Thật không: Gọi chung là "Quyền, 
Thật" nhị không. Sinh không mà hàng Nhị thừa ngộ nhập 
là Quyền không, còn Sinh pháp nhị không mà Bồ tát ngộ 
nhập là Thật không. 
 

NHỊ NGHIỆP 
 
Nhị nghiệp là hai loại nghiệp. Theo luận Câu Xá 17, nhị 
nghiệp có hai nghĩa: 
 
1. Dẫn nghiệp và Mãn nghiệp: Nghiệp nhân dẫn phát ra 
tổng báo gọi là "Dẫn nghiệp", nghiệp nhân làm cho Biệt 
báo ấy thành tựu viên mãn gọi là mãn nghiệp. Nói rõ và 
dễ hiểu hơn, dẫn nghiệp là một hành động hay thói quen 
hiện còn đang tiếp diễn liên tục theo một thói quen tốt 
hoặc thói quen xấu. Như thói quen nghiện ngập hút sách, 
bài bạc v.v... dẫn đến hậu quả là tán gia bại sản, thân tàn 
ma dại... Hoặc như thói quen đọc sách hay thể thao v.v... 
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dẫn đến một hậu quả rất tốt cho kiến thức học hỏi hoặc 
cho thân thể khỏe mạnh tráng kiện. Nói một cách nghiêm 
khắc hơn, dẫn nghiệp là sự sống của một thân căn hiện 
còn đang tiếp diễn đến khi nhắm mắt lìa đời chấm dứt 
mạng căn của đời này thì gọi đó là mãn nghiệp.  
 
2. Thiện nghiệp và Ác nghiệp: Thiện nghiệp là một thói 
quen hướng tiến làm những điều tốt đẹp lợi mình lợi 
người. Đây là con đường thiện đạo như giữ gìn 5 giới cấm 
hay sử dụng thân, khẩu, ý tạo 10 điều lành ... có công 
năng chiêu cảm quả vui trong đường lành. Ngược lại, Ác 
nghiệp là gây tạo những điều bất thiện như phá giới hoặc 
tạo tội "Ngũ nghịch" hay 10 điều ác v.v... có công năng 
chiêu cảm quả khổ trong đường ác. 
 

NHỊ NHẪN 
 
Nhị nhẫn là hai pháp nhẫn mà Bồ tát cần áp dụng tu hành:  
 
1. Sinh nhẫn và Pháp nhẫn: Theo Luận Trí Độ quyển 6 
có nêu: 
 
a. Sinh nhẫn còn gọi là chúng sinh nhẫn. Bồ tát đối với tất 
cả chúng sinh, không tức không giận, không bực bội, như 
mẹ hiền thương con. Dù cho chúng sinh có khởi ác tâm 
hảm hại Bồ tát bằng nhiều cách, nhưng Bồ tát đều phải an 
nhẫn không được khởi tâm tức giận, hoặc được chúng 
sinh cung kính cúng dường bằng nhiều hình thức, Bồ tát 
cũng không được khởi tâm cống cao ngã mạn chấp trước. 
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NGŨ LỢI SỬ  
 
Ngũ lợi sử còn gọi là Ngũ nhiễm ô kiến, Ngũ tích kiến, 
Ngũ kiến. Năm thứ lậu hoặc phiền não này có tính lanh 
lợi nhạy bén, do mê lý mà phát khởi. Năm thứ này vì mê 
lý nên lầm nhận những thứ tà thuyết, khi thấy được chân 
lý, thì không còn mê chấp nữa. Vì thế, nên chúng cũng dễ 
trừ dễ đoạn. Năm thứ lợi sử gồm có: Thân kiến, Biên 
kiến, Tà kiến, Kiến thủ, giới cấm thủ. 
 
1. Thân kiến: Không biết thân này là do năm uẩn giả hợp 
mà thành. Cho nên mới chấp thân này là thật có. Vì mê 
lầm cho thân này là thật có nên mới tạo nhiều nghiệp bất 
thiện cho thân. Nhưng khi thấy được chân lý duyên hợp 
giả có, vạn pháp như huyễn, nên không còn chấp thân này 
là thật nữa. Do đó mà hành giả phá trừ được thân kiến. 
 
2. Biên kiến: Chấp thiên lệch một bên như chấp 
"Thường", hoặc chấp "Đoạn", nghĩa là cho rằng sau khi 
chết còn mãi không diệt hoặc sau khi chết là dứt hết. Đây 
là lối chấp của ngoại đạo tà kiến. 
 
3. Tà kiến: Chấp không có lý nhân quả của Tứ đế, do đó 
không thích tu thiện mà thường tạo ác. Lối chấp tà kiến 
này hầu như ít nhiều không một ai tránh khỏi.  
 
4. Kiến thủ kiến: Chấp chặt cái kiến giải thấp kém của 
mình mà không chịu mở rộng tầm mắt tìm cầu học hỏi 
chân lý. 
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chân lý. Vì si nên tham và sân mới có cơ hội nổi lên 
hoành hành, gây nên bao tai ương thảm họa cho mình và 
người. Nếu như có trí tuệ thì đâu có sợ tham và sân nổi 
lên. Bởi thế, mà Tổ sư có dạy: "Bất úy tham sân khởi, duy 
khủng tự giác trì". Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, 
mà chỉ sợ mình giác ngộ chậm đó thôi. Nếu lúc nào cũng 
sống trong chánh niệm, tỉnh thức, thì có lo sợ gì phiền não 
dấy khởi.  
 
4. Mạn: Nghĩa là tự thấy mình tài giỏi cao hơn người. Cái 
gì mình cũng hay hơn người cả. Đây là thái độ của kẻ 
nâng cao mình lên và hạ thấp người khác xuống. Hiu hiu 
tự đắc, cống cao ngã mạn, hống hách khinh người, coi 
mình là trung tâm là cái rún của vũ trụ. Chính vì do lòng 
ngã mạn cống cao mà không chịu học hỏi, phục tùng và 
nghe theo ai cả. Dù người ta nói đúng, cũng chẳng thèm 
nghe. Bởi do ngã mạn, nên mọi người xa lánh, không ai 
dám gần gũi thân cận với mình. Đó là hậu quả của lòng 
cống cao ngã mạn mà ra. 
 
5. Nghi: Nghĩa là nghi ngờ không có lòng tin. Người hay 
nghi ngờ không làm nên được việc gì hết. Họ không tin 
cậy bất cứ ai, thấy ai cũng nghi và nghi ngờ tất cả mọi 
thứ. Cuối cùng không ai dám cộng tác với họ. Do nghi mà 
họ không dám giao công việc cho ai. Trong lĩnh vực tu tập 
đụng đâu nghi đó. Hạng người này họ rất dễ sanh nghi. 
Chính vì nghi mà họ không thể tiến bộ đi đến đích được. 
Nghi là một chướng ngăn thánh đạo rất lớn.   
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b. Pháp nhẫn còn gọi là Vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn nghĩa 
là an nhẫn chịu đựng. Vô sinh pháp là chỉ cho pháp bất 
sinh bất diệt, ở đây chỉ nói về nghĩa bất sinh nên gọi là Vô 
sinh. Đối với pháp Vô sinh, Bồ tát chấp nhận, an vui, 
không động, không lui sụt, gọi là Pháp nhẫn. 
 
2. Thế gian nhẫn và Xuất thế gian nhẫn: Theo Kinh Đại 
thừa Địa Tạng Thập Luận 9 có ghi: 
 
a. Thế gian nhẫn: Sự an nhẫn hữu lậu, hữu tướng mà Bồ 
tát sơ tâm phát khởi tùy theo các quả báo, phước nghiệp... 
khi duyên với chúng sinh hữu thú hữu tướng, an nhẫn đối 
với việc khổ vui, thuận nghịch của thế gian. 
 
b. Xuất thế gian nhẫn: Sự an nhẫn vô lậu, vô tướng mà 
Đại Bồ tát phát khởi bằng tâm đại bi lợi tha bình đẳng. Do 
đó mà khế hợp với lý vô vi tịch diệt, tâm không chấp 
trước, làm mọi việc một cách tự nhiên, không có các ác 
hạnh, an nhẫn mọi hoàn cảnh khổ vui, thuận nghịch, 
không thấy các pháp có tướng sinh diệt. 
 

NHỊ NHƯ LAI T ẠNG 
 
Theo Đại thừa Chỉ Quán Pháp Môn quyển 1: Như Lai 
tạng có 2 loại: Không Như lai tạng và Bất không Như Lai 
tạng. Như Lai tức là lý tính Như Lai, tạng nghĩa là hàm 
nhiếp. Trong tâm phiền não của tất cả chúng sinh có đủ vô 
lượng vô biên bất khả tư nghị nghiệp vô lậu thanh tịnh, 
gọi là Như Lai tạng. 
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1. Không Như Lai tạng: Tâm tính tùy theo duyên nhiễm 
tịnh mà kiến lập các pháp sinh tử, Niết bàn... nhưng tâm 
thể vốn bình đẳng, lìa tính, lìa tướng. Các pháp nhiễm 
tịnh ... do tâm này khởi ra và tâm năng khởi đều không 
thật có, nên gọi là Không Như Lai tạng. 
 
2. Bất không Như lai tạng: Tâm tính này vốn đầy đủ các 
công đức thanh tịnh vô lậu và các pháp nhiễm hoặc 
nghiệp hữu lậu, tất cả đều hàm nhiếp, không đức nào 
chẳng đủ, không pháp nào chẳng hiện, nên gọi là Bất 
không Như Lai tạng. 
 

NHỊ PHÀM 
 
Nhị phàm Có 2 loại:  Ngoại phàm và nội phàm. Hành giả 
Tam thừa trước giai vị Kiến đạo là phàm vị. Phàm vị có 2: 
 
1. Ngoại phàm: Chỉ người do nghe giáo pháp mà tin, như 
bậc Tam hiền Tiểu thừa, hay giai vị Thập tín của Đại thừa. 
Tam hiền của Tiểu thừa do tu các thiện căn hữu lậu (tức 
thuận giải thoát phần), có ba giai vị:  
 
a. Ngũ đình tâm quán: Giai vị dùng Ngũ đình tâm quán để 
ngăn dứt năm món tham, sân, si, ngã kiến và tán loạn.  

b. Biệt tướng niệm trụ vị: Giai vị quán các tự tướng: Bất 
tịnh, khổ, không, vô thường, vô ngã thuộc thân, thụ, tâm, 
pháp; đồng thời quán các cộng tướng: Vô thường, khổ, 
không, vô ngã. 

c. Tổng tướng niệm trụ vị: Giai vị quán chung các cộng 
tướng: Vô thường, khổ, không, vô ngã thuộc Tứ niệm trụ. 
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1. Tham: Là một loại phiền não gốc, nó có mặt cùng lúc 
với con người khi con người vừa mới chào đời. Vì tham 
lam mà con người bất chấp mọi thủ đoạn gian ác, tìm đủ 
mọi cách thế để chiếm hữu tài sản tất cả về mình. Cứ nhìn 
vào những thảm trạng của xã hội hiện nay, đủ thấy lòng 
tham của con người cao ngất trời xanh. Biết bao những 
cuộc tranh giành, thù hận, tàn sát đẫm máu lẫn nhau, tất cả 
cũng chỉ vì lòng tham không đáy của con người mà ra. 
Đối tượng của lòng tham lam ích kỷ, tuy có rất nhiều thứ, 
nhưng tất cả cũng không ngoài "Ngũ dục, Lục trần".  
Con người ai cũng ham muốn, tiền tài, sắc đẹp, danh 
vọng, giàu sang, ăn uống và ngủ nghỉ. Hậu quả tai hại của 
lòng tham đã xảy ra nhan nhãn hằng ngày trong xã hội. 
Điều này không cần nói mọi người cũng đều chứng kiến 
thấy biết.  
 
2. Sân: Là một loại độc tố rất nguy hiểm. Bản tánh của nó 
là nóng giận. Khi không thỏa mãn lòng tham, thì sân hận 
nổi lên, như một ngọn lửa dữ đốt cháy mình và người. 
Cũng vì sân mà người ta bất chấp những hậu quả tai hại 
khốc liệt. Cũng vì sân mà thiên hạ tìm đủ mọi cách thế để 
tranh chấp giết hại lẫn nhau. Hậu quả tai hại của lòng sân 
không thể nào nói cho hết được. Một cơn giận nổi lên nó 
có thể giết người trong nháy mắt. Khi cơn nóng giận trào 
dâng lên cao độ rồi, thì người ta không còn đủ lý trí để mà 
suy xét đúng sai, phải trái nữa. Thật là khủng khiếp cho 
lòng sân hận của con người!  
 
3. Si: Nghĩa là si mê mờ ám. Vì si mà con người không 
còn đủ trí tuệ sáng suốt để nhận định vấn đề đúng theo 
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- Thực: Ăn uống những thứ cao lương mỹ vị...  
- Thùy: Đam mê ngủ nghỉ... 
Năm món dục lạc này hầu hết người thế gian không ai lại 
không ham muốn. Tuy nhiên, tùy sự ham muốn mỗi thứ 
cường độ nặng nhẹ có khác nhau. Có người nặng về sắc 
đẹp mà nhẹ về danh vọng. Có người nặng về danh lợi mà 
nhẹ về ăn uống và ngủ nghỉ v.v...  
 
Còn năm món dục tế là: Sắc, thanh, hương, vị, xúc.  
- Sắc: Chỉ chung những sắc đẹp ở thế gian nhất là sắc đẹp 
của nam, nữ... 
- Thanh: Đam mê đắm nhiễm về âm thanh... 
- Hương: Nhiễm trước về mùi thơm... 
-Vị: Ham thích hương vị của các loài thực vật... 
- Xúc: Thích chạm xúc những gì mình ưa thích... 
 
Nói chung, những thứ dục lạc nói trên, người nào ham 
muốn nhiều thì khổ lụy càng nhiều, người ít ham muốn thì 
chắc chắn ít có khổ đau. 
 

NGŨ ĐỘN SỬ  
 
Ngũ độn sử là năm thứ phiền não căn bản: Tham, Sân, Si, 
Mạn và Nghi. Năm món này tuy bản chất của chúng 
chậm lụt, nhưng chúng có khả năng sai khiến con người 
tạo những điều bất thiện. Chính chúng là nguyên nhân gây 
ra đau khổ. Chúng sinh vì mê lầm nên cam tâm làm nô lệ 
cho chúng sai khiến mà phải gánh chịu biết bao nhiêu điều 
hệ lụy khổ đau. 
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Ba giai vị nói trên và Tứ thiện căn vị (Nội phàm vị) gọi 
chung là Thất phương tiện vị, là giai vị tu hành chuẩn bị 
nhập Kiến đạo. Ngũ đình tâm quán vị thành tựu Xa ma tha 
(chỉ), 2 vị còn lại thành tựu Tì bát xá na (quán). 
 
2. Nội phàm: Chỉ người chân chính thực hành giáo pháp 
và gần đến Thánh vị, như Tứ thiện căn của Tiểu thừa, hay 
giai vị từ Thập trụ Đại thừa trở lên. 
 

NHỊ PHÁP CHẤP 
 
Nhị pháp chấp là hai loại pháp chấp: Theo Đại Thừa Pháp 
Uyển Nghĩa Lâm Chương 4 có nêu ra hai loại pháp chấp: 
Câu sinh pháp chấp và Phân biệt pháp chấp. 
 
1. Câu sinh pháp chấp: Từ vô thỉ đến nay, do sức nội 
huân của đệ lục thức (Ý thức) và đệ thất thức (Mạt na) nên 
món chấp này hằng cùng với thân chung nhau, không đợi 
tà giáo cùng tà phân biệt, tự nhiên mà khởi, vì thế gọi là 
Câu sinh. Pháp chấp này vì vi tế nên rất khó trừ. Hành giả 
đến ngôi Thập địa, phải thường tu tập môn "Thắng pháp 
không quán" mới có thể đoạn trừ được. 
 
2. Phân biệt pháp chấp: Tâm chấp pháp do sức ngoại 
duyên không cùng với thân chung nhau, cần phải đợi tà 
giáo hoặc tà tư duy mới sinh, vì thế nên gọi là Phân biệt. 
Pháp chấp này vì thô nên dễ đoạn. Hành giả vào Sơ địa, 
quán "Pháp không chân như", liền có thể trừ diệt.   
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NHỊ THẾ GIAN  
 
Theo Phẩm Thế Gian trong Luận Câu Xá 11 có nêu ra hai 
loại thế gian: Hữu tình thế gian và khí thế gian. 
 
1. Hữu tình thế gian (Chính báo): Do năm uẩn giả hợp 
mà có tình thức, như các loài quỉ, súc sinh, người, trời... 
 
2. Khí thế gian (Y báo): Do 4 đại tích tụ mà thành núi, 
sông, đại địa, quốc độ, nhà cửa để dung chứa các loài hữu 
tình. 
 

NHỊ THỪA 
  
Hai loại giáo pháp của Đức Phật được ví như 2 cỗ xe chở 
người đến quả vị giải thoát. Đó là:  
 
1. Đại thừa và Tiểu thừa 
 
Giáo pháp Đức Phật nói trong một đời được chia thành 
Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau. Tiểu thừa là pháp Phật 
nói cho hàng Thanh văn, Duyên giác; còn Đại thừa là 
pháp tu thành Phật, Phật nói đặc biệt cho hàng Bồ tát. Chỉ 
có căn cơ rộng lớn của Bồ tát thì mới có thể tiếp thu được 
giáo pháp Đại thừa một cách thật sâu sắc. 
 
2. Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa 
 
a. Thanh văn thừa: Những vị này trực tiếp nghe giáo 
thuyết của đức Phật, nương theo lý Tứ Đế mà giác ngộ. 
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thân). Nói cách khác khi ý thức (thức thứ sáu) sinh khởi 
thì đều có mặt 5 thức này cùng lúc phát sinh. Nhờ có ý 
thức nên giúp cho 5 thức sinh khởi hiện hành và phân biệt 
rõ ràng được cảnh sở duyên, cho nên gọi là Ngũ câu ý 
thức.  
 
Thí dụ: như tham dự buổi đại nhạc hội, thân ngồi xúc 
chạm trên ghế (cứng hay mềm), mắt nhìn diễn viên trên 
sân khấu, tai thì nghe tiếng ca hát của ca sĩ nào đó, hoặc 
nghe tiếng người ngồi bên chuyện trò, mũi ngửi mùi thơm 
của ai đó, miệng thì đang nhai kẹo thơm ngon, đó là 5 
thức (giác quan) tiếp xúc cùng một lúc với 5 trần cảnh, 
trong khi đó thì ý thức có mặt cùng một lúc với 5 thức 
này. Mắt thấy ca sĩ và mọi người chung quanh, ý thức 
phân biệt rõ ràng ca sĩ và người quen hay lạ kế bên. Tai 
nghe tiếng ca ý thức nhận biết hay dở, mũi ngửi mùi thơm 
ý thức biết rõ loại nước hoa gì, miệng nhai kẹo thơm ý 
thức biết rõ hương vị của viên kẹo đó. Như vậy Ý thức 
sinh khởi cùng một lúc hợp tác với 5 thức kia trong một 
cảnh sở duyên, nên gọi đó là ngũ câu Ý thức vậy.  
 

NGŨ DỤC  
 
Ngũ dục là năm thứ ham muốn sinh ra từ sự nhiễm trước 
đối với năm trần cảnh. Năm thứ dục lạc làm cho người ta 
sinh ra nhiều sự ham muốn. Ngũ dục lạc có thô và tế khác 
nhau. Năm món dục thô gồm có:  
- Tài: Tiền bạc của cải tài sản ...  
- Sắc: sắc đẹp của nam thanh nữ tú...  
- Danh:  Danh vọng, địa vị, quyền cao chức trọng...  
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một cách kỹ lưỡng không thiếu sót mất mát một thứ gì cả. 
Niệm cũng là một sự kiện làm cho tâm lý Định phát sanh.  
 
4. Định (Stabilization): Là chuyên chú, tập trung tâm ý 
vào một định cảnh. Đặc tính của Tâm sở định này là khiến 
người ta phải chuyên chú vào một đối tượng để quán sát. 
Phải nói Tâm lý định này rất quan trọng trong việc nhận 
thức chiều sâu của một vấn đề. Nhất là trong lĩnh vực tu 
hành, nếu thiếu Tâm lý định này, thì tâm trí của hành giả 
sẽ luôn luôn tán loạn dao động bất an. Thế nên, dù ngoài 
đời hay trong đạo đối với tâm sở định này rất là cần thiết 
trong mọi l ĩnh vực sinh hoạt. Bởi nó còn là động cơ thúc 
đẩy trí tuệ phát sanh. 
 
5. Huệ (Knowledge): Là hiểu biết một cách sáng suốt qua 
sự quán sát. Đặc tính của Tâm sở huệ này là luôn quán 
chiếu phân tích tìm hiểu một vấn đề nào đó phải hết sức 
sáng suốt và chính xác. Do đó, mà Tâm sở huệ này thật vô 
cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của đời 
sống. Nhất là trong lĩnh vực tu hành, hành giả luôn luôn 
phải trang bị cho mình có được đầy đủ ba Tâm sở Thắng 
giải: "Ni ệm, Định, Tuệ" này. Ba Tâm sở này có sự tương 
quan hỗ trợ mật thiết với nhau. Thiếu một trong ba Tâm 
sở này thì sự tu hành của hành giả khó đạt được thành 
công như ý muốn. 
 

NGŨ CÂU Ý THỨC  
 
Ngũ câu ý thức có nghĩa là ý thức sinh khởi cùng một lúc 
với 5 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
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b. Duyên giác thừa: Những vị này không cần đích thân 
nghe giáo thuyết của đức Phật, chỉ tự mình quán sát lý 12 
nhân duyên mà được giác ngộ. 
 
3. Nhất Thừa và Tam Thừa 
 
a. Nhất thừa: Trong hội Pháp Hoa, Phật gom 3 thừa quy 
về Nhất Phật thừa (hội tam quy nhất). 
 
b. Tam thừa: Trước thời Pháp Hoa, sự chứng đạo của 3 
thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát khác nhau.  
 

NHỊ THỰC 
 
Nhị thực là hai loại ăn của tinh thần: Pháp hỷ thực và 
Thiền duyệt thực. 

Giáo pháp và thiền định đều là thức ăn của tinh thần, nuôi 
dưỡng pháp thân huệ mạng.  
 
1. Pháp hỷ thực: Nghe pháp sinh tâm hoan hỷ, nhờ đó 
căn lành tăng trưởng, nuôi lớn huệ mạng, như thức ăn của 
thế gian nuôi dưỡng cơ thể, duy trì mạng sống. 
 
2. Thiền duyệt thực: Nhập thiền định được cái vui an 
tĩnh, nhờ đó căn lành tăng trưởng, nuôi lớn pháp thân huệ 
mạng. Đây là một loại thức ăn trong lúc hành giả thiền 
định. Nhờ thiền định sâu mà tâm hành giả cảm thấy an vui 
thanh thoát nhẹ nhàng. 
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NHỊ TRÍ 
 
Nhị trí là hai loại trí huệ của bậc Thánh xuất thế. Trí huệ 
này tuy có nhiều loại, nhưng ở đây chỉ xin nêu 3 loại tiêu 
biểu thôi: 
 
1. Căn bản trí và Hậu đắc trí:  
 
a. Căn bản trí, còn gọi là căn bản vô phân biệt trí, Vô 
phân biệt trí, Chính thế vô phân biệt trí. Trí này có công 
năng đoạn trừ hoặc chướng, chứng thẳng lý chân như, do 
nhị không hiển bày, tức là trí vô phân biệt chiếu soi rõ 
ràng. 
 
b. Hậu đắc trí, còn gọi là Hậu đắc sai biệt trí, tức cái trí 
chuyển sự cảnh hữu vi, rõ biết tính chất như huyễn của 
tính y tha khởi, không sinh mê lầm về ngã, pháp, tức là trí 
sai biệt chiếu soi rõ ràng, Chư Phật Bồ tát dùng trí này để 
hóa độ chúng sinh. 
 
2. Quyền trí và Thật trí 
 
a. Quyền trí: còn gọi là Phương tiện trí, tức trí huệ thông 
đạt phương tiện quyền xảo. 
 
b. Thật trí:  trí huệ khế hợp với thật lý. 
 
Nếu xét về sự sâu cạn của Sự, Lý thì Quyền trí chiếu soi 
về sự cạn, còn Thật trí chiếu soi về lý sâu. Thật trí, Quyền 
trí của Như Lai đều tròn đầy, gọi là Nhị trí viên mãn. Xưa 
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khác nhau từng loại một của tất cả pháp. Năm Tâm Sở 
Biệt Cảnh, mỗi loại sinh hoạt duyên lấy mỗi cảnh giới 
riêng biệt nhau và tạo nghiệp không giống nhau. Năm 
Tâm Sở này mỗi loại sinh hoạt độc lập không có tương 
quan giúp đỡ gì cho nhau cả. Năm Tâm Sở Biệt Cảnh gồm 
có: 
 
1. Dục (Aspiration): Là hy vọng, mong muốn. Trạng thái 
tâm lý này thường thúc giục con người mong muốn được 
hưởng thụ những cảnh vui thích và mong muốn xa lìa 
những cảnh khổ đau. Đặc tánh của Tâm Sở Dục, ngoài sự 
ước ao và mong muốn ra, nó còn là những động cơ để 
yểm trợ tâm lý Tinh Tấn phát sanh. 
 
2. Thắng giải (Belief): Là phân định giải thích vấn đề một 
cách rõ ràng và chắc chắn, không bao giờ lầm lẫn. Tâm sở 
này khi nhận định đánh giá vấn đề có sự cân nhắc kỹ 
càng, không thể đánh giá cạn cợt hời hợt được. Phải tìm 
hiểu rõ ràng minh bạch sự việc, trước khi kết luận vấn đề 
đúng hay sai. Đặc tính của tâm sở này lúc nào cũng muốn 
con người phải tận dụng khả năng nhận thức, phân tích, 
tuyển chọn sự việc một cách đúng đắn, không thể để cho 
sự việc xảy ra sai lầm một cách đáng tiếc. Khi đã có quyết 
định rồi thì không bao giờ thay đổi ý định luôn giữ vững 
lập trường một cách kiên định vậy. 
 
3. Niệm (Mindfulnes): Là nhớ nghĩ, hồi tưởng. Đặc tính 
của tâm sở này là hay kích động xúi giục người ta nhớ lại 
những dĩ vãng, những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. 
Những kỷ niệm này được thức Alaya (tàng thức) cất giữ 
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thức tạo thành sự kích động chăm chú vào đối tượng nhận 
thức càng làm cho rõ nét hơn. Nếu không có tâm sở tác ý 
này, thì nhìn sự vật một cách hời hợt và dễ lãng quên.  
 
3. Thọ (Feeling): Là sự thọ nhận cảm nhận lấy những ảnh 
tượng do cảm giác cung cấp. Tâm sở thọ này có ba lĩnh 
vực để cảm nhận: lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Lạc thọ là 
cảm nhận những thuận cảnh cảm giác sung sướng thật dễ 
chịu. Khổ thọ là cảm nhận những nghịch cảnh cảm giác 
thật khó chịu. Xả thọ là có có cảm giác trung tính không 
vui cũng không buồn. Chỉ có cảm giác không vui không 
buồn chứ không phải rơi vào trạng thái vô ký. 
 
4. Tưởng (Discrimination): Là suy tưởng, tưởng tượng. 
Trạng thái tâm lý này hay suy tưởng những việc đã qua 
hoặc mơ tưởng những việc sắp tới. Như tưởng tượng lại 
hình ảnh Bồ đề đạo tràng ở Ấn Độ mà mình đã trải qua. 
Hoặc mơ tưởng đến một dự án nào đó trong tương lai và 
dự án đó chắc chắn sẽ mang lại cho mình nhiều lợi nhuận. 
 
5. Tư (Intention): Là nhận xét (thẩm định), quyết định (ý 
chí) và hành động (phát động). Đặc tính của tâm lý này 
nhằm thúc đẩy Tâm Thức con người hành động theo sự 
điều khiển của cảm tình và cảm giác nên gọi là Tư. Tâm 
sở Tư này rất quan trọng trong việc phán quyết theo một 
tiến trình nhận định mà nó cho là cần phải hành động. Và 
hành động phải đạt cho kỳ được mục đích nhắm tới. 
 

NGŨ BIỆT CẢNH  

Biệt cảnh là những cảnh giới riêng biệt, những hình ảnh 
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nay, học giả của các tông cũng dùng nhị trí này để tuyên 
dương giáo thuyết của mình. 
 
3. Nhất thi ết trí và Nhất thi ết chủnng trí 
 
Theo sự giải thích của Đại thừa Huyền Luận 4, thì hai trí 
này có các tên gọi khác nhau: Nhất thiết trí là Không trí, 
Nhất thiết chủng trí là Hữu trí hoặc Nhất thiết trí là trí về 
tổng tướng, Nhất thiết chủng trí là trí về biệt tướng hoặc 
Nhất thiết trí tương đương với Như lượng trí (trí huệ chiếu 
soi rõ ràng sum la vạn tượng sai biệt của tục đế). Nhất 
thiết chủng trí tương đương với Như lý trí (trí huệ chiếu 
soi rõ ràng chân lý của đệ nhất nghĩa đế). Nếu phân biệt 
theo quyền và thật, thì Nhất thiết trí là Quyền trí và Nhất 
thiết chủng trí là Thật trí. 
 

NHỊ TRÌ 
 
Nhị trì có hai loại Chỉ trì và Tác trì: Đây là hai phương 
diện của giới luật. 
 
1. Chỉ trì:  Chỉ có nghĩa là ngăn chận, tức ngăn chận thân 
và miệng không làm và nói những điều ác. Chỉ trì là y vào 
"Chỉ" mà gìn giữ giới thể, dạy người chớ làm các điều ác, 
tức chỉ cho các điều mục của 2 bộ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo 
ni trong Quảng Luật hoặc chỉ cho 250 giới của Tỳ kheo và 
348 giới của Tỳ kheo ni trong luật Tứ Phần. 
 
2. Tác trì: Tác là tạo tác, tức là khuyến khích thân, miệng, 
ý tạo tác các thiện nghiệp. Tác trì là y vào Tác mà giữ gìn 
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giới thể, dạy người vâng làm các điệu lành, chỉ cho phần 
Kiền độ được trình bày sau Bản Luật hoặc chỉ cho 20 
Kiền độ như thụ giới, thuyết giới v.v... trong luật Tứ Phần 
có nói rõ.  
 

NHỊ VÔ NGÃ 
 
Theo Kinh Lăng Già quyển 1 giải thích: Nhị vô ngã là chỉ 
cho hai thứ vô ngã: Nhân vô ngã và Pháp vô ngã. 
 
1. Nhân vô ngã: Thân người là do 5 uẩn giả hợp, không 
có ngã thể chân thật. Đó là pháp quán của Tiểu thừa để 
đoạn trừ phiền não chướng, được Niết bàn. 
 
2. Pháp vô ngã: Các pháp do nhân duyên sinh, không có 
tự tính. Đó là pháp quán của hàng Đại thừa Bồ tát để đoạn 
trừ Sở tri chướng, được quả vị Bồ tát. 
 

NHỊ ỨNG THÂN 
 
Nhị ứng thân là hai loại ứng thân: Liệt ứng thân và Thắng 
ứng thân. Theo chủ trương của tông Thiên Thai thì: 
 
1. Liệt ứng thân: Thân Phật ứng hóa thị hiện đối với 
hàng phàm phu từ Thập địa trở về trước cùng với hàng 
Nhị thừa. 
 
2. Thắng ứng thân: Báo thân Phật thị hiện đối với hàng 
Bồ tát từ Thập địa trở lên. 
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chợt diệt không thật. Vì mê lầm nên con người chấp sự 
phân biệt cho là thật. Đã cho là thật nên mới tạo nghiệp 
thọ khổ sinh tử, không nhận ra chân tánh sẵn có nơi mình. 
Tóm lại, vì năm thứ này che mờ chân tánh sẵn có nơi 
mình nên gọi chúng là ma vậy. 
 

NGŨ BIẾN HÀNH 
 
Năm món tâm sở biến hành đối với tám thức tâm vương là 
những tâm lý vô cùng quan hệ và cần thiết một cách trọng 
yếu trong việc sinh hoạt nhận thức vạn pháp. Năm tâm lý 
này được nhà Duy Thức so sánh như những trung thần 
bên cạnh ông vua. Những tâm sở Trung Thần này thường 
sát cánh với ông vua tâm vương và để hỗ trợ trực tiếp cho 
các ông vua tâm vương trong mọi l ĩnh vực sinh hoạt để 
hiểu biết và tạo nghiệp. Năm tâm lý này đều có mặt trong 
các lĩnh vực: thời gian (ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai) 
khắp cả không gian (ba cõi, chín địa), khắp tất cả thức 
(tám thức tâm vương) khắp tất cả địa vị (phàm và thánh). 
Năm tâm sở Biến Hành gồm có: Xúc, Tác ý, Thọ, 
Tưởng, Tư. 
 
1. Xúc (contact): Là cảm xúc, nghĩa là cảm giác qua sự 
tiếp xúc gữa Căn (thần kinh), Cảnh (sự vật) và Tâm Thức. 
Đây là những trạng thái tâm lý sinh khởi để kích thích con 
người xúc cảm sau khi thần kinh (căn), cảnh vật và tâm 
thức tác duyên với nhau đưa đến sự tri giác. 
 
2. Tác ý (Mental engagement): Nghĩa là sự móng tâm chú 
ý. Khi nhìn một sự vật, tâm sở hợp tác cùng với các tâm 
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1. Sắc ấm: Sắc là sắc chất tức chỉ cho phần vật chất thân 
thể, do "Tứ đại" kết hợp tạo thành. Đã do nhân duyên đất, 
nước, gió, lửa tạo thành, tất nhiên thân này chỉ là giả tạm 
không gì bền chắc. Nhưng con người vì mê chấp thân này 
cho là thật có nên tạo ra vô số nghiệp đi trong luân hồi 
sinh tử, không nhận ra chân tánh ở nơi chính mình.  
 
2. Thọ ấm: Thọ là sự cảm giác vui, buồn, sướng, khổ... do 
khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Bởi do mê lầm nên 
chúng ta lại chấp những cảm giác đó cho là thật, nên mới 
có đau khổ. Nếu biết rõ những cảm giác đó chỉ là do nhân 
duyên giả hợp, chợt có, chợt không, thì đâu có cố chấp. 
Không cố chấp thì không có gì phải đau khổ cả. Khổ là vì 
tại ta mê lầm cứ tưởng những cảm giác đó là thật. Chính 
vì sự mê lầm này nên mới nói thọ là khổ. 
 
3. Tưởng ấm: Là cái nhớ nghĩ việc đã qua hay mơ ước 
việc chưa tới. Cái mơ ước nhớ nghĩ đó là vô thường 
không thật. Con người vì mê lầm, chấp nó là thật ngã, rồi 
tạo nghiệp thọ sanh, nên không nhận ra chơn tánh sẵn có 
nơi mình. 
 
4. Hành ấm: Là ý niệm nghĩ suy chuyển động vận hành 
tạo tác các pháp hữu vi. Ý niệm suy tính là vô thường 
không thật, con người do mê lầm, chấp nó là thật, là ngã, 
rồi tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử, nên không nhận 
ra chân tánh ở nơi chính mình. 
 
5. Thức ấm: Là cái biết phân biệt cái này đẹp, cái kia xấu, 
cái này hay, cái kia dở v.v... Những sự phân biệt chợt sinh, 
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NHỊ CHƯỚNG 
 
Nhị chướng là hai chướng ngại lớn đối với người tu hành. 
Hai chướng ngại này là do phái Du già và tông Pháp 
Tướng phân loại. Hai loại chướng ngại này là: Phiền não 
chướng và sở tri chướng. 
 
1. Phiền não chướng: Chướng này do chấp ngã mà sinh 
ra, vì tất cả các loại lậu hoặc tham, sân, si v.v... phát 
nghiệp nhuận sinh phiền nhiễu thân tâm loài hữu tình, 
khiến sinh tử mãi trong ba cõi sáu đường chịu không biết 
bao nhiêu điều khổ não. Chính vô minh phiền não là 
nguyên nhân thúc đẩy thân khẩu ý tạo nghiệp thọ khổ. 
Muốn dứt khổ, thì hành giả phải đoạn trừ hết gốc rễ vô 
minh phiền não này. Có thế thì mới thực sự giải thoát ưu 
bi khổ não vậy. 
 
2. Sở tri chướng: Còn gọi là Trí chướng. Chướng này 
thuộc về phần nhận thức hiểu biết và nguyên do là quá 
nghiêng nặng chấp pháp. Vì do si mê nên không nhận rõ 
được bản chất của mọi hiện tượng đều là hư giả không 
thật, nên cố bám chặt vào mọi hiện tượng mà sinh vọng 
chấp sai biệt. Cho sự hiểu biết của mình là siêu đẳng nên 
làm chướng ngại diệu trí Bồ đề. Đó là điều chướng ngăn 
thánh đạo vậy. 
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TAM  
 

TAM ÁC THÚ 
 
Tam ác thú còn gọi là Tam ác đạo, Tam đồ, Tam ác. Ba 
đường ác này là ba nơi chúng sinh chịu khổ địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sinh. 
 
1. Địa ngục: Ở dưới đất, giữa núi Thiết vi có 8 địa ngục 
lạnh, 8 địa ngục nóng, người gây tạo thượng phẩm thập ác 
sẽ đọa vào đường này. 
 
2. Ngạ quỷ: Người gây tạo trung phẩm thập ác sẽ đọa vào 
đường này. Trong đó, người tội nặng thì trong nhiều kiếp 
không nghe đến tên nước là gì, người tội vừa chỉ mong 
cầu phẩn uế, máu mủ của người thế gian; người tội nhẹ 
hơn thì thỉnh thoảng được một bữa ăn no. 
 
3. Súc sinh: Người gây tạo hạ phẩm thập ác thì sẽ đọa vào 
đường này. Có loài mang lông đội sừng, có vẩy có cánh, 4 
chân, nhiều chân, có chân, không chân, sống dưới nước, 
sống trên mặt đất, bay trong hư không... (TĐPHHQ) 
 

TAM BÁO 
 
Tam báo là ba thứ nghiệp báo: Hiện báo, Sinh báo và 
Hậu báo. 
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chúng sinh phải trôi lăn mãi trong vòng sống chết khổ 
đau. Muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo khổ đau, thì phải 
đoạn trừ cội gốc vô minh. Khi vô minh diệt thì tất cả 
những cái mắc xích kia cũng đều bị diệt. Khi diệt hết rồi, 
thì không còn sinh tử khổ đau nữa. 
 
4. Giới phân biệt quán: Còn gọi là Giới phương tiện 
quán, Tích giới quán, Phân tích quán, Vô ngã quán. Quán 
tưởng các pháp  của 18 giới (6 căn, 6 trần và 6 thức) đều 
do sự hòa hợp của "địa, thủy, hỏa, phong, không và thức" 
để đối trị ngã chấp. Nói dễ hiểu hơn, phép quán này là 
chia ra từng món để quán sát. Những món đó không ngoài 
căn, trần và thức. Chia chẻ phân tích từng món một, cuối 
cùng không có thứ gì là chân thật cả, đó là phá được cái 
bệnh ngu si chấp ngã của chúng sinh. 
 
5. Sổ tức quán: Đây là cách quán đếm hơi thở. Sổ là đếm; 
tức là hơi thở. Cách quán này còn gọi A ma ban na quán 
hay trì tức niệm. Đếm hơi thở ra, hơi thở vào, để đối trị 
tâm trí tán loạn và khiến cho tâm dừng trụ ở một cảnh. 
Phương pháp này giúp cho hành giả mau được định tâm.   
 

NGŨ ẤM MA 

Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao gọi 5 món 
này là ma? Ma nghĩa là gì? Chữ ma trong đạo Phật có 
nghĩa là nó làm chướng ngại hành giả trên bước đường tu 
tập để được giác ngộ giải thoát. Vì năm thứ này ngăn che 
làm cho con người không nhận ra chân lý, không sống 
được với trí tuệ, cứ mê mờ tạo nghiệp đi trong luân hồi 
sanh tử khổ đau. 
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kỳ cọ vài ba ngày sẽ xem nó ra sao? Nó hôi hám đến mức 
độ nào? Quán từ ngoài vào trong, từ đầu tới chân, từ trong 
ra ngoài, không có một chỗ nào là trong sạch cả. Phép 
quán này là để đối trị lòng tham dục ham mê đắm nhiễm 
sắc đẹp vậy. 
 
2. Từ bi quán: Phép quán này là hành giả phải dùng từ bi 
thương yêu tất cả muôn loài, nhất là đối với loài người 
cùng đồng loại với nhau. Có yêu thương thì không nỡ làm 
cho đối phương phải tổn thương đau khổ. Như vậy, thì 
mình quá ích kỷ, hẹp hòi chỉ nghĩ cho riêng mình, ai chết 
mặc ai. Sự sống là một sự tương quan tương duyên mật 
thiết với nhau, ta không thể tách biệt độc lập mà tồn tại 
được. Vì thế nên cần phải thương yêu giúp đỡ cho nhau. 
Thương người khác thể thương thân. Thấy người bất 
hạnh, đói khát, bệnh tật, già yếu, tàn phế v.v... lại càng yêu 
thương hơn. Tuy nhiên, từ bi lúc nào cũng phải có trí tuệ 
đi kèm. Nếu không, thì từ bi đó có đôi khi trở thành mù 
quáng. Mục đích của phép quán từ bi này là cốt để diệt trừ 
lòng sân hận. Vì thương người nên không thể nóng giận 
tàn nhẫn hại người. Mà không nóng giận thì tâm hồn luôn 
tươi mát dễ chịu. Đó là phép quán từ bi rất có hiệu quả 
trong đời sống hiện thực vậy. 
 
3. Duyên khởi quán: Còn gọi là nhân duyên quán. Nghĩa 
là hành giả quán tưởng 12 duyên khởi thuận và nghịch để 
đối trị phiền não ngu si. Mười hai nhân duyên, từ vô minh 
cho đến lão tử ưu bi khổ não. Đó là 12 cái mắc xích mà 
hầu hết nhơn loại không ai thoát khỏi. Do vô minh mới có 
những hành động xấu ác gây ra nhiều tội lỗi. Do đó, nên 
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1. Hiện báo: Nghiệp thiện, ác đã gây tạo trong hiện đời 
thì hiện thân phải chịu quả báo thiện hoặc ác. Nghĩa là đời 
này gây tạo thì đời này phải trả không đợi đến kiếp sau, 
nên gọi là Hiện báo. 
 
2. Sinh báo: Nghiệp thiện hoặc ác đã gây tạo trong đời 
này thì đời sau sinh ra mới chịu quả báo thiện hoặc ác. 
Nghĩa là nếu chúng ta gây tạo nghiệp nhân lành hoặc dữ 
trong đời này, thì đời sau sanh ra phải trả quả báo. Nếu 
hiện đời gây nghiệp nhân lành, tạo nhiều phước báo, thì 
chắc chắn đời sau chúng ta sẽ hưởng quả lành tốt đẹp. 
Ngược lại, nếu đời này ta gây tạo nghiệp nhân xấu ác, thì 
chắc chắn đời sau phải chịu trả quả báo ác. Luật nhân quả 
báo ứng là như thế. 
 
3. Hậu báo: Nghiệp thiện hoặc ác mà ta đã gây tạo trong 
vô lượng kiếp về quá khứ thì đời này hoặc vô lượng kiếp 
về vị lai mới chịu quả báo thiện ác. 
 

TAM B ẤT TỊNH NHỤC 
 
Có ba trường hợp mà thịt được xem là bất tịnh. Theo Luật 
Thập Tụng 26, Tỳ kheo không được ăn loại thịt thuộc về 
ba trường hợp sau đây: 
 
1. Kiến sát: Thấy sinh vật ấy người ta giết để đãi cho 
mình ăn. 
 
2. Văn sát: Nghe người đáng tin nói rằng người ta giết 
sinh vật ấy để đãi cho mình ăn. 
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3. Nghi sát: Ở chỗ không có người đồ tể, không có con 
vật tự chết, nghi là người ta giết sinh vật ấy để đãi cho 
mình ăn. 
 
Đó là ba trường hợp: Thấy, nghe, nghi, vì mình mà người 
ta giết sinh mạng của một con vật để cho mình ăn. Là 
người xuất gia thọ Tỳ kheo giới thì Phật cấm không được 
ăn những con vật bị sát hại trong ba trường hợp nói trên. 
 

TAM B ẤT KIÊN PHÁP 
 
Ba thứ không được giữ lâu dài ở thế gian: 
 
1. Thân bất kiên: Thân do cha mẹ sinh là sự giả hợp của 
4 đại: đất, nước, gió, lửa mà thành, sinh diệt vô thường, 
không thể giữ được lâu dài. 
 
2. Mạng bất kiên: Mạng sống của con người dài ngắn 
khác nhau, nhưng đều là mộng huyễn, không thể giữ được 
lâu dài. Như bọt nước tan biến bất cứ lúc nào. Không ai 
dại gì mà cố sức bảo vệ bọt nước được. Song bọt tan về 
biển không có mất mát đi đâu mà sợ. 
 
3. Tài bất kiên: Tài vật ở thế gian được mất vô thường, 
không thể giữ được lâu dài. Vì tài vật thuộc về năm nhà: 
Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, nghịch tử phá tán và sung 
vào công ích cho quốc gia (nếu tài sản không có di chúc 
rõ ràng cho người thừa kế, thì nhà nước tịch thu) 
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các lương y, nếu là Phật tử, thì đã có trong tay một 
phương tiện hành đạo rất quan trọng. Mang tâm từ bi an 
ủi, xoa dịu tận tâm phục vụ đến cho người bệnh. Trước 
tình hình đại dịch toàn cầu trong năm qua cũng như hiện 
nay, ta thấy vai trò của các vị bác sĩ, y tá, gọi là các chiến 
sĩ áo trắng, áo xanh, đã tận tâm lực phục vụ ở tuyến đầu 
để phòng chống dịch bệnh một cách nhiệt tình hăng say 
quyết liệt. Có người chịu khó, chịu khổ hy sinh vất vả cả 
ngày lẫn đêm bất kể thân mạng hầu để mang lại sự an toàn 
sống còn cho dân chúng. Thật là một tinh thần hy sinh cao 
thượng, vì lương tâm nghề nghiệp, vì sự sống của mọi 
người, mà họ đã bất chấp mọi khó khăn gian lao nguy 
hiểm khổ cực để đương đầu với dịch bệnh. Quả thật họ 
ứng xử đúng với câu nói của người xưa: "Lương y như từ 
mẫu" vậy. 
 

NGŨ ĐÌNH TÂM QUÁN 
 
Ngũ đình tâm quán là năm phép quán để dừng (đình) các 
vọng tưởng, tức đoạn trừ các phiền não mê hoặc làm cho 
chúng sinh phải chịu nhiều hệ lụy khổ đau. Do đó, năm 
phép quán này rất là quan trọng. Năm phép quán gồm có:  
 
1. Bất tịnh quán: Phép quán này đòi hỏi hành giả phải 
dùng trí tuệ để quán chiếu thật kỹ về sự bất tịnh của thân 
thể mình và thân thể của người khác. Bất tịnh là không 
trong sạch và cũng có nghĩa là bất an. Có thân thể ai trong 
sạch không? Đã không, thì tất cả đều nhơ nhớp, bên ngoài 
chỉ là một lớp da trơn láng bao bọc thấy dễ coi một chút, 
nhưng lớp da ấy cũng không trong sạch. Thử không tắm 
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là đối với những người không cùng chung một ngôn ngữ, 
nói tiếng mẹ đẻ, thì người hoằng pháp ít nhất cũng phải 
thông thạo một vài ngoại ngữ, tiêu biểu phổ thông hiện 
nay là sinh ngữ Anh chẳng hạn. Ngôn ngữ là một lợi khí 
sắc bén rất cần thiết trong việc truyền bá chánh pháp. 
Điều này không ai có thể phủ nhận được. 
 
4. Công xảo minh: Đây là môn học về công nghệ và kỹ 
thuật. Môn học này rất cần thiết cho người Phật tử tại gia. 
Hiện nay là thời đại 4.0, ngành công nghệ và kỹ thuật 
ngày càng phát triển nhanh chóng, có thể nói học mãi 
không ngừng cũng không theo kịp thời đại. Ngành học 
này rất thích hợp cho giới trẻ, còn đối với thế hệ già nua 
trọng tuổi, thì không thể nào nắm bắt kịp thời đại kỹ thuật 
số này. Cho nên, đối với những tăng ni trẻ tuổi cũng nên 
nghiên cứu tìm hiểu học hỏi về môn học này, vì nó rất có 
lợi cho việc mở rộng truyền bá Phật pháp trên các phương 
tiện truyền thông online v.v... 
 
5. Y phương minh: Đây là môn học về các phương pháp 
chữa bệnh. Chư Phật, Bồ tát là những nhà lương y đại tài, 
chuyên trị cả tâm bệnh và thân bệnh cho chúng sinh. Đức 
Dược Sư Lưu Ly là một gương sáng. Thế gian này đầy 
dẫy những bệnh nhân đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. 
Muốn chữa trị bệnh cho con người, không phải chỉ biết trị 
liệu về phương diện vật thể không thôi, mà còn cần phải 
thông hiểu trị liệu bệnh nhân về phương diện tâm thể nữa. 
Mà phần tâm lý cũng rất là quan trọng. Một lương y giỏi 
thì phải am tường về vật thể và tâm thể. Có thế, thì sự trị 
liệu mới có thể hoàn hảo hữu hiệu. Thiết nghĩ, các bác sĩ, 
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TAM B ẤT NĂNG 
 
Có ba việc không thể làm được: 
 
1. Không thể thay đổi định nghiệp: Tuy Đức Phật có 
đầy đủ trí huệ, không chấp trước đối với tất cả hiện tượng, 
nhưng đối với định nghiệp chiêu cảm quả báo thiện ác, 
Ngài không thể nào thay đổi được. 
 
2. Không thể độ người vô duyên: Tuy Phật rõ biết được 
tính chất của chúng sinh, thấu suốt cùng tận sự việc, 
nhưng cũng không thể nào hóa đạo những chúng sinh vô 
duyên (không đủ điều kiện gặp Phật hoặc có gặp được 
Phật nhưng họ vẫn không nghe lời Phật dạy). 
 
3. Không thể độ hết chúng sinh trong pháp giới:  Tuy 
đức Phật có khả năng cứu độ chúng sinh trong thế gian, 
nhưng lại không thể nào độ hết chúng sinh trong thế gian.  
 
Cần nói rõ, Tam bất năng này là chủ trương của Thiền Sư 
Nguyên Khê sống vào đời Đường, Trung Quốc, nhưng Sư 
cho rằng Tam bất năng này là nói theo Ứng thân Phật của 
Tiểu thừa, nếu nói theo pháp thân Phật của Đại thừa thì 
không có cái gọi là Tam bất năng. 
 

TAM B Ồ ĐỀ 
 
Tam bồ đề hay còn gọi là Tam thừa bồ đề: 
 
1. Thanh văn bồ đề: Người phát tâm A nậu đa la Tam 
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miệu Tam bồ đề (chánh đẳng, chánh giác) mà không dạy 
người khác phát tâm bồ đề, không làm cho người khác 
phát khởi lòng tin, do nhân duyên này tâm được giải thoát, 
gọi là Thanh văn bồ đề. 
 
2. Duyên giác bồ đề, còn gọi là Độc giác bồ đề hay Bích 
chi bồ đề: Người tự phát tâm bồ đề mà không dạy người 
phát tâm bồ đề, không làm cho người khác khởi lòng tin, 
không tự thụ trì nghĩa kinh Đại thừa, cũng không giải 
thích cho mọi người nghe, do nhân duyên này nên tâm 
chứng Bích chi bồ đề. 
 
3. Vô thượng Chính đẳng bồ đề: Người tự phát tâm bồ 
đề, lại dạy người khác phát tâm bồ đề, làm cho người khác 
khởi lòng tin, nếu có người đến hay không có người đến 
thảy đều cung kính tùy hỷ, sự tự lợi, lợi tha giải thoát như 
thế là vì lợi ích, an lạc cho nhiều người, gọi là Vô thượng 
Chánh Đẳng Bồ Đề. 
 

TAM CÚNG DƯỜNG 

Ba cách cúng dường được nói rõ trong Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện Sớ: 
 
1. Tài cúng dường: Cúng dường lên chư Phật, Bồ tát các 
vật như tài bảo thế gian và các thứ cúng dường thượng 
diệu khác. 
 
2. Pháp cúng dường: Y theo giáo pháp Phật nói, tu các 
hạnh, cho đến không bỏ hạnh nghiệp Bồ tát, không lìa tâm 
bồ đề, đó là đúng pháp để cúng dường chư Phật, Bồ tát. 
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Luật, Luận và các hệ thống giáo nghĩa cần phải nghiên 
cứu học hỏi cho thật tinh tường thấu đáo. Có thế, thì việc 
hoằng pháp lợi sinh mới có thể đạt được giá trị lợi ích cao. 
 
2. Nhân minh: Am tường giáo lý không chưa đủ, mà 
người hoằng pháp cần phải am tường về luận lý học của 
Phật giáo. Phương pháp luận lý phải rõ ràng khúc chiết, 
lập luận vững chắc và đầy đủ, đó gọi là Nhân minh học. 
Đây là một môn học khá quan trọng trong việc lập luận 
theo một tôn chỉ định hướng nhất định. Một lập luận đầy 
đủ, theo phương pháp lý luận gồm có ba phần: TÔN, 
NHÂN, DỤ. Tôn là chủ trương của mình. Nhân là lý do 
thành lập chủ trương ấy. Dụ là những sự kiện đem ra để 
chứng minh (có thuận và nghịch). Ví dụ: 
Tôn: Ông Nguyễn Văn A phải chết. 
Nhân: Vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc bị sinh ra. 
Dụ: Phàm đã có sinh tất phải có tử, như Khổng Tử, 
Nguyễn Hiến Lê v.v... 

Thêm một thí dụ khác: 
Tôn: Trò B bị phạt. 
Nhân: Vì trò B học bài không thuộc. 
Dụ: Phàm ai không thuộc bài đều bị phạt cả, như trò C trò 
D (đồng dụ). Phàm, ai thuộc bài thì không bị phạt như trò 
Mít, trò Ổi. 
 
3. Thanh minh: Đây là môn học về ngữ ngôn văn tự, về 
âm thanh và về văn học. Ngôn ngữ học cũng rất quan 
trọng đối với người hoằng pháp. Không rành về môn học 
này cũng khó mà diễn đạt, viết lách, dịch kinh, giảng nói 
v.v... Muốn mở rộng công cuộc truyền bá giáo pháp, nhất 
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3. Huệ nhãn (Prajna caksus): Mắt của hàng Nhị thừa. Mắt 
này có thể thấu rõ được chân không vô tướng, tức là dễ 
dàng thấy suốt tất cả hiện tượng đều là không tướng, định 
tướng. 
 
4. Pháp nhãn (Dharma caksus): Mắt của Bồ tát, mắt này 
thấy suốt được tất cả các pháp môn. 
 
5. Phật nhãn (Buddha caksus): Mắt Phật. Mắt này có đủ 
công dụng của 4 loại mắt nói trên. Mắt này thấu suốt tất 
cả pháp, không có gì chẳng thấy biết. 
                                     

NGŨ MINH 
 
Ngũ minh là năm kiến thức thực tiễn mà người nhận vai 
trò trọng trách hoằng pháp cần phải học hỏi và trau dồi để 
có đủ khả năng truyền bá chánh pháp. Những kiến thức 
cần phải trang bị gồm có những gì? Đó là gồm có: Nội 
minh, Nhân minh, Thanh minh, Công xảo minh và Y 
phương minh.  
 
1. Nội minh:  Nội là phạm vi bên trong; minh là sáng suốt. 
Nghĩa là người hoằng pháp phải có kiến thức về nội điển 
Phật giáo. Hoằng pháp là mở rộng giáo pháp để truyền bá 
phổ cập đến cho mọi người, mọi giới. Muốn thế, thì trước 
tiên người đóng vai trò hoằng pháp phải thông hiểu về 
giáo lý và đồng thời phải có kinh nghiệm thật hành. Nói 
chung, về lý thuyết và thực nghiệm cần phải có. Nếu 
không, thì khả năng hoằng pháp tất nhiên là không đủ lực 
dụng để xiển dương Phật pháp. Cho nên đối với Kinh, 
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3. Quán hạnh cúng dường: Y theo trung đạo diệu quán 
mà quán tâm nhất niệm đầy đủ pháp "Tam đế", không 
khuyết giảm, chúng sinh và chư Phật bình đẳng không 
hai, phiền não sinh tử chính là Bồ đề Niết bàn, niệm niệm 
quán sát, đó là cúng dường chư Phật, Bồ tát. 
 

TAM CH ỦNG NHẪN HẠNH 
 
Ba thứ nhẫn hạnh của Bồ tát: 
 
1. Thân nhẫn hạnh: Lúc tu hành, Bồ tát xả bỏ thân thể, 
tuổi thọ, tài sản, không hề tiếc rẻ, dù bị chặt đứt thân thể 
cũng nhẫn chịu được. Như tiền thân của đức Phật lúc phát 
nguyện tu hạnh nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi chặt tan thân thể 
nhưng Ngài vẫn an nhiên nhẫn nhục không hề tức giận 
oán trách. 
 
2. Khẩu nhẫn hạnh: Lúc tu hành, dù bị người ta khinh 
chê đánh mắng nhiếc, Bồ tát cũng vẫn phải nhẫn chịu, 
không khởi tâm khinh chê chửi mắng trả lại. Như Ngài 
Thường Bất Khinh Bồ tát mà trong Kinh Pháp Hoa đã 
diễn tả. Dù bị người ta mạ nhục chê bai mắng nhiếc thậm 
tệ, thậm chí còn bị hành hung, nhưng Ngài vẫn an nhẫn và 
nói câu: "Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ 
thành Phật". 
 
3. Ý nhẫn hạnh: Lúc tu hành, dù bị người hủy báng nhục 
mạ, bức hiếp, giận dữ trách mắng, Bồ tát cũng vẫn nhẫn 
chịu, không khởi tâm tức giận. Tuy thân và khẩu có thể 
nhẫn nhịn chịu đựng được, nhưng ý nhẫn được mới là 
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điều quan trọng bậc nhất. Bởi ý là chủ động sai khiến thân 
và miệng vậy. 
 
                                  TAM CHỦNG TĂNG 
 
Có nhiều thuyết nêu ra khác nhau. Ở đây, chỉ xin nêu ra 2 
thuyết thôi: 
 
 I. Trong Phẩm Báo Ân, Kinh Tâm Địa Quán 2 có ghi 
ra 3 hạng tăng: 
 
1. Bồ tát tăng: Như các vị Bồ tát Văn Thù, Di Lặc v.v... 
2. Thanh văn tăng: Như các vị Xá lợi phất, Mục kiền 
liên... 
3. Phàm phu tăng: Những vị tăng đầy đủ Biệt giải thoát 
giới, chính kiến... và có khả năng thuyết pháp lợi sinh. 
 
II. Trong ph ẩm Kim Cương Thân, Kinh Đại Bát Niết 
bàn 3 (bản bắc) có ghi: 
 
1. Phạm giới tăng: Tỳ kheo tuy giữ cấm giới nhưng vì lợi 
dưỡng nên thường gần gũi người phá giới, làm những việc 
giống như họ, huân tập những điều thô tạp, lâu ngày nhân 
đó mà phá giới. 
 
2. Ngu si tăng: Tỳ kheo tuy ở chốn A lan nhã (yên tịnh 
vắng vẻ), nhưng các căn không lanh lợi, ám độn ngu si, 
không hiểu kinh luật luận, cũng không có khả năng dạy 
bảo các đệ tử phạm cấm giới sám hối cho được thanh tịnh. 
 

177 

 

tâm trạo cử. Thân trạo cử thì dễ thấy biết, còn tâm trạo cử 
thì người ngoài không thể thấy biết. Tuy nhiên, nhìn vào 
thân trạo cử là biết trong tâm của người đó cũng đang trạo 
cử. Nghĩa là tâm của họ lăng xăng toan tính lộn xộn bất 
an. 
 
5. Nghi cái (Vicikitra avarana): Đối với giáo pháp thì tâm 
do dự không quyết định, nhân đó mà che lấp tâm tính.  
 
Các phiền não đều có nghĩa là cái (che), nhưng 5 thứ này 
hay làm chướng ngại 5 uẩn vô lậu. Trong đó, tham dục và 
giận dữ làm chướng ngại giới uẩn; hôn trầm và thùy miên 
làm che lấp huệ uẩn, trạo cử ố tác làm chướng ngại định 
uẩn; nghi là nghi lý Tứ đế. 
 

NGŨ NHÃN 
 
Ngũ nhãn là năm con mắt mà trong kinh thường nêu ra. 
Năm con mắt đó là: 
 
1. Nhục nhãn (Mamsa caksus): Là con mắt của phàm 
phu, tức con mắt thịt mà mọi người ai cũng có. Con mắt 
này chỉ thấy trong phạm vi giới hạn. Tuy nhiên, đối với 
những người mù lòa, tuy họ có đôi mắt mà không thấy gì 
cả. 
 
2. Thiên nhãn (Divya caksus): Mắt của chư thiên cõi Sắc 
hoặc những người tu tập thiền định đạt được. Mắt này có 
thể thấy được những việc gần xa, trước sau, trong ngoài, 

đêm ngày, trên dưới...  
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Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả 
thâu đạt do sự kiên cố tu luyện của ngũ căn. Nó như là 
một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ xát hai 
cây củi vào nhau để lấy lửa. 
 

NGŨ CÁI  
 
Ngũ cái là năm thứ phiền não che lấp (cái) tâm tính, làm 
cho các pháp lành không phát sinh được. Năm thứ che lấp 
đó là:  
 
1. Tham dục cái (Ràga àvarana): Sự tham trước cảnh ngũ 
dục không biết nhàm chán, làm che lấp tâm tính. Túi tham 
của con người không đáy, không bao giờ thỏa mãn đựng 
đầy túi tham của họ. Càng tham dục nhiều thì càng khổ 
lụy nhiều. Chính tham dục này mà nó làm ngăn che tánh 
vô tham.  
 
2. Sân nhuế cái (Pratigha avarana): Lòng giận dữ khởi 
lên khi đối với cảnh duyên trái ý nghịch lòng. Chính lòng 
sân hận này nó làm che lấp tâm tính, tức tánh vô sân vậy. 
 
3. Hôn miên cái (Styana middha avarana): Còn gọi là 
thùy miên cái, tức hôn trầm mê ngủ, làm cho tâm tính 
không sao tích cực hoạt động được.  
 
4. Trạo cử ố tác cái (Anuddhatya Kaukrtya avarana): Còn 
gọi là trạo hý cái, Điều hý cái, Trạo hối cái. Sự xao động 
(trạo) của tâm thức lo buồn đối với những việc đã làm 
(hối) đều che lấp tâm tính. Trạo cử có hai: thân trạo cử và 
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3. Thanh tịnh tăng: Tỳ kheo bản tính thanh tịnh, nghiêm 
trì giới luật, hiểu rõ kinh luận, không bị các ma nhiễu 
loạn, lại có khả năng điều phục và làm lợi ích tất cả chúng 
sinh, giảng nói cho họ biết về tính chất nặng, nhẹ của các 
giới, xứng đáng gọi là những vị Đại sư Hộ pháp vô 
thượng khéo giữ gìn giới luật. 
 
                       TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN 
 
Ba lần chuyển pháp luân Tứ đế của Đức Phật: 
 
1. Thị chuyển: Chỉ ra "đây là Khổ, đây là Tập, đây là Diệt 
và đây là Đạo". 
 
2. Khuyến chuyển: Khuyên rằng đây là Khổ, các thầy 
nên biết; đây là Tập, các thầy nên đoạn; đây là Diệt, các 
thầy nên chứng; đây là Đạo các thầy nên tu. 
 
3. Chứng chuyển: Chứng rằng: "Đây là Khổ, ta đã biết, 
không còn gì để biết; đây là Tập, ta đã đoạn, không còn gì 
để đoạn; đây là Diệt, ta đã chứng, không còn gì để chứng; 
đây là Đạo, ta đã tu, không còn gì để tu. 
Vì mỗi lần chuyển đều đầy đủ 4 hành tướng: Nhãn, Trí, 
Minh, Giác nên cộng chung là 12 hành tướng. 
 

TAM CH ƯỚNG 

Tam chướng: Phiền não chướng, Nghiệp chướng, Báo 
chướng. 
Trên bước đường tu tập, hành giả thường bị ba loại 
chướng này làm khảo đảo chướng ngăn Thánh đạo rất lớn: 
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1. Phiền não chướng (Klesavarana): Bản tính lừng lẫy, 
đầy đủ 3 phiền não gốc: "Tham, Sân, Si" làm cho khó 
chán lìa, khó dạy bảo, khó khai ngộ, khó được viễn ly, khó 
được giải thoát. Đây là loại phiền não căn bản gốc rễ nó 
sâu dày khó trừ khó đoạn. 
 
2. Nghiệp chướng (Karmavarana): Tức nghiệp ngũ vô 
gián, là nghiệp bất thiện do thân, khẩu, ý tạo tác.  
 
3. Báo chướng (Vipakavarana), còn gọi là Dị thục 
chướng, là quả báo ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh) do các nhân phiền não, tạo thành nghiệp ác mà phải 
bị chiêu cảm lãnh lấy quả báo ác thọ khổ ở nơi Tam đồ. 
 

TAM ĐA 
 
I. Tam đa cũng có nhiều thuyết. Có thuyết nói Tam đa là 
ba pháp giúp người tu hành được nhiều công đức. Như 
gần gũi bạn lành, nghe được pháp âm và tu bất tịnh quán 
(Kinh Thập Thượng, Trường A Hàm 9). 
 
II. Tam đa là ba việc: Thường cúng dường Phật, thường 
gần bạn lành, thường thỉnh vấn Phật và pháp yếu của Phật 
(Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Giải, trung) 
 
III. Tam đa là ba việc mà người Phật tử thường làm: 
Làm phước, cúng Phật và cầu pháp. 
 

TAM ĐỒ 

Tam đồ là ba con đường ác mà người tạo tội phải chiêu 
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chân tướng của vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân 
biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức, là mê lầm. 
Nói chung, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lắng 
sạch các vọng tưởng, phân biệt mà phát sanh. Nó thông 
đạt được sự thật của các pháp; nó là căn nguyên phát sanh 
mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh. 
 

NGŨ LỰC 
 
Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ 
căn. Nói một cách dễ hiểu hơn: ngũ căn như năm cánh tay, 
còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Thành 
phần của ngũ lực cũng giống như thành phần của ngũ căn. 
Chẳng qua bỏ chữ căn thêm chữ lực vào thôi. Năm lực là:  
 
1. Tín lực: Tức là thần lực của đức tin, hay sức mạnh lớn 
lao, vi diệu do tín căn phát sinh. 
 
2. Tấn lực: Tức thần lực của đức tinh tấn, hay sức mạnh 
bất thối chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực, sức 
mạnh này do tấn căn phát sinh. 
 
3. Niệm lực: Tức là thần lực của sự ghi nhớ, hay sức 
mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn. 
 
4. Định lực: Tức là thần lực của sự tập trung tư tưởng hay 
sức mạnh vĩ đại của định căn. 
 
5. Huệ lực: Tức là thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô 
biên của huệ căn. 
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mỹ mãn được. Vì thế, muốn đạt được mục đích thành tựu 
viên mãn cứu cánh, thì hành giả phải trang bị cho mình 
một chiếc áo giáp tinh tấn để có đủ nghị lực vững chí 
xông pha ngoài trận mạc chống phá quân ma làm chướng 
ngại đạo lực của ta vậy. 
 
3. Niệm căn: Niệm là ghi nhớ, là chánh niệm. Nếu tinh 
tấn mà thiếu sự tập trung của tâm ý, thì sự tinh tấn đó coi 
chừng chúng ta bị lệch ra ngoài quỹ đạo mục tiêu nhắm 
tới. Do đó, vai trò của niệm căn rất quan trọng trong việc 
chỉ đạo cho sự siêng năng mang lại có kết quả cao đẹp. Sự 
siêng năng thật hành của ta qua những gì mà ta đã ghi nhớ 
trong những pháp lành như niệm thí, niệm giới v.v... có 
thế, thì ta mới có thể phát triển hạnh lành và đoạn trừ 
phiền não vậy. 
 
4. Định căn: Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn 
Dhyana (thiền na). Định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú 
vào chánh pháp, để suy đạt thật nghĩa của nó. Theo Luận 
Nhiếp Đại thừa, định có thể chia làm ba bậc: 
- An trụ định: Để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán 
động, do đó phiền não được tiêu trừ. 
- Dẫn phát định: Do đoạn sạch phiền não nên được phát 
sanh sáu món thần thông, là các công đức thù thắng. 
- Thành sở tác sự định: Do đã phát khởi được các công 
đức, thần thông, nên thường làm lợi ích chúng sinh; cứu 
độ chúng sinh giải thoát sinh tử khổ đau, chứng được Niết 
bàn. 
 
5. Huệ căn: Huệ là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được 
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cảm thọ báo gồm có: Hỏa đồ, Đao đồ và Huyết đồ. Tam 
đồ chỗ khác cũng gọi là Tam ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh. 
 
1. Hỏa đồ: Tức địa ngục đạo. Chúng sinh thọ khổ ở đây 
thường bị khổ nóng đốt bởi nước sôi, lò than, hoặc vì ở 
đây có rất nhiều đống lửa lớn, nên gọi là Hỏa đồ.  
 
2. Đao đồ: Tức ngạ quỷ đạo. Chúng sinh ở đây thường bị 
khổ dao gậy đánh đập nên gọi là Đao đồ. 
 
3. Huyết đồ: Tức súc sinh đạo. Vì chúng sinh thọ khổ ở 
đây mạnh ăn hiếp yếu, ăn nuốt lẫn nhau, uống máu ăn thịt, 
nên gọi là Huyết đồ. 
 

TAM ĐỨC LỤC VỊ 
 
Tam đức lục vị là ba tính chất và 6 vị của thức ăn. Ba tính 
chất gồm có: 
Mềm mại, tinh khi ết và đúng pháp. Sáu vị là: đắng, cay, 
chua, ngọt,  mặn và lạt.  

Theo phẩm Tự, kinh Đại Bát Niết Bàn 1, thì khi Phật sắp 
nhập Niết bàn, các vị Ưu bà tắc sắm sửa các thức uống ăn 
dâng lên cúng dường Phật và chúng tăng, các thức uống 
ăn này ngon ngọt, có đủ 3 tính chất và 6 vị  trở thành bài 
kệ được đọc tụng khi thọ trai hằng ngày của chư Tăng Ni 
trong các thiền môn: "Tam đức lục vị cúng Phật cập 
tăng..." Về ba tính chất của thức ăn cũng khá quan trọng 
trong vấn đề biến chế thực phẩm để cúng dường cho chư 
Tăng, Ni.  
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1. Mềm mại:  Đối với chư Tăng Ni trọng tuổi, vì răng yếu 
hoặc không có răng phải làm răng giả, mà nếu thức ăn quá 
cứng thì thật khó nhai và như thế thì rất có hại cho bao tử. 
Thức ăn mềm có hai cái lợi: một là dễ nhai nuốt và hai là 
bảo vệ được bao tử. Tuy nhiên, đối với tăng ni trẻ, thì  
thức ăn cứng hay mềm gì cũng không thành vấn đề. Có 
người răng còn tốt cứng chắc thì họ thích ăn đồ cứng hơn. 
Ở đây, chỉ nói chung về tính chất của thức ăn thôi. Còn 
thích hay không thì còn tùy theo sở thích của mỗi người. 

2. Tinh khiết:  Các vị có nhiệm vụ chế biến thức ăn cần 
phải giữ thức ăn cho tinh khiết sạch sẽ. Nếu không thì đại 
chúng cũng dễ gây ra sanh bệnh. Nhất là thức ăn rau cải... 
cần phải rửa cho sạch sẽ. Đồng thời những thực phẩm nào 
quá hạn lượng thời gian ấn định, thì không nên tiếc dùng, 
vì rất có hại đến sức khỏe đại chúng. Người nấu bếp cần 
phải lưu tâm về vấn đề này. Ngay cả đến việc nêm nếm 
thức ăn, ta cũng phải hết sức cẩn thận. Việc này cũng rất 
quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe đại chúng. 
Nếu mình có bệnh không khéo gìn giữ, thì cũng dễ gây ra 
bệnh truyền nhiễm cho người khác.  

3. Đúng pháp: Đúng pháp có nghĩa là phải giữ đúng theo 
phương pháp vệ sinh. Bởi thức ăn rất quan trọng cho sức 
khỏe. Nếu nấu ăn mà không giữ đúng pháp vệ sinh thì rất 
có hại cho sức khỏe tăng chúng vậy.  
 

TAM GI ẢI THOÁT MÔN 

Tam giải thoát môn: Là ba cánh cửa giải thoát. Ba cánh 
cửa gồm có: Không, Vô tướng, Vô tác hay còn gọi là Vô 
nguyện: 

173 

 

NGŨ CĂN  
 
Trong 37 phẩm trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực, đóng vai trò 
cũng khá quan trọng, vì chúng có năng lực đưa người tu 
hành từ địa vị phàm phu tiến lên chứng các Thánh quả 
trong 3 thừa. Nói năm căn tức 5 thứ gốc rễ, là nguồn gốc 
để tất cả các thiện pháp phát xuất. Năm căn gồm có: Tín 
căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Huệ căn. 
 
1. Tín căn: Là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Đây là lòng 
tin có sự chỉ đạo của lý trí. Cho nên, không phải thứ lòng 
tin mù quáng, ai nói sao nghe vậy tin theo. Lắm người lợi 
dụng lòng tin mù quáng này để họ tiện bề trục lợi. Cho 
nên lòng tin lúc nào cũng phải sáng suốt và luôn kiểm 
chứng thật kỹ càng trước khi tin. Người Phật tử phải xây 
dựng niềm tin vững chắc sâu sắc trên nền tảng "Tam bảo" 
và "nhân quả". Ngoài ra, khi đặt định niềm tin với bất cứ 
lĩnh vực nào, người nào, ta cũng phải rà soát kỹ càng cẩn 
trọng trước khi tin.  
 
2. Tấn căn:  Tấn là tinh tấn. Tấn căn là dũng mãnh tinh 
tấn trên bước đường tu tập. Tuy đã có lòng tin sáng suốt, 
nhưng nếu chỉ tin suông, không làm gì hết, thì lòng tin đó 
cũng chưa đủ sức mạnh để thăng tiến trong sự tu tập. Cho 
nên tinh tấn đóng một vai trò chủ đạo hỗ trợ trong việc 
điều hướng nỗ lực tiến tới, không được thối lui hay đầu 
hàng trước bất cứ trở ngại nào. Trên bước đường tu hành, 
ít nhiều gì ta cũng gặp phải những chướng duyên thử 
thách, nếu không có oai thần lực tinh tấn thì chúng ta sẽ 
dễ bị thối thất đạo tâm và không thể tiến tới thành công 
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khác bị mất họ cũng đau khổ thế ấy. Ý thức như thế, nên 
ta cương quyết không gây ra sự đau khổ cho người khác. 
 
3. Không được tà dâm: Người Phật tử không hành động 
tà dâm phi pháp, đó là chúng ta khéo biết tôn trọng phẩm 
giá cá nhân và bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và 
người. Khi đã có gia đình rồi thì ta không nên lang chạ tư 
tình với người khác, vì đó là một hành vi xấu ác và gây ra 
sự đổ vỡ tan nát hạnh phúc gia đình. Ý thức như thế, ta 
cương quyết không gây ra hành động xấu xa tồi tệ đó.  
 
4. Không được nói dối:  Người Phật tử không được dùng 
lời nói điêu ngoa, gian xảo, lường gạt lợi mình hại người, 
đó là chúng ta khéo biết tôn trọng sự thật và bảo vệ uy tín 
cho nhau. Chẳng những không nói dối gạt, thêu dệt, trau 
chuốt, hung ác, mà trái lại, ta còn cần phải nói lời chân 
thật, yêu thương, hòa nhã, từ tốn, ngọt dịu để xây dựng 
niềm tin và tình yêu thương cho nhau. Ta nên dùng những 
lời ái ngữ trong khi tiếp xúc với những người khác. Vì 
"lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau. Nói năng rào đón trước sau, tổn thương người khác 
gây bao lỗi lầm". 

5. Không được uống rượu: Người Phật tử không được 
uống rượu và sử dụng các chất ma túy say sưa, nghiện 
ngập bài bạc, cá độ v.v... gây tác hại bản thân, gia đình và 
xã hội, đó là chúng ta khéo biết vận dụng trí năng sáng 
suốt để bảo vệ sức khỏe, cũng như bảo vệ hạnh phúc cho 
mình và người. Ta ý thức được sự tai hại của rượu và các 
loại ma túy, nên ta cương quyết không mê nhiễm để gây 
tác hại cho bản thân, gia đình và xã hội. 
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1. Không môn (Sunyata - Empties): Đây là cánh cửa lớn 
mà tất cả người tu học Phật phải bước vào. Khi đến các 
ngôi chùa lớn, ta thường thấy có ba cánh cửa gọi là cổng 
Tam quan. Cửa gồm có ba cánh: chính giữa là cánh cửa 
lớn, tượng trưng cho cửa "KHÔNG ". Nói cách khác, đây 
là cánh cửa Bát nhã. Khi bước vào cửa này, hành giả phải 
quán tất cả pháp đều không có tự tính, do nhân duyên hòa 
hợp mà sinh, nếu thông đạt như thế thì hành giả sẽ được 
tự tại đối với các pháp.  
 
2. Vô tướng (Animitta): Đã biết tất cả pháp là không, liền 
quán các tướng tất cả đều là giả hợp. Vì mọi hiện tượng 
chỉ là giả danh, hư huyễn không thật có, nên thấy các 
tướng đều là "KHÔNG T ƯỚNG" . Khi nhận biết thấu 
suốt như vậy, thì hành giả sẽ không còn bị dính kẹt vào 
hữu tướng nữa. Do đó, mà hành giả có một đời sống tùy 
duyên ứng hóa thong dong tự tại. 
 
3. Vô tác, hay còn gọi là vô nguyện (Apranihita): Nếu biết 
tất cả pháp là vô tướng, thì hành giả đâu có mong cầu điều 
gì. Bởi vì các pháp đều do nhân duyên sinh, nên không có 
chủ tể tạo tác. Biết rõ như thế, thì hành giả không khởi 
tâm mong cầu bất cứ điều gì. Vì có mong cầu là có tạo 
nghiệp. Đã tạo nghiệp tất nhiên là sẽ rơi vào con đường 
đau khổ sinh tử. Nếu không có nghiệp sinh tử thì không 
có cái khổ quả báo và vì thế nên hành giả sẽ được tự tại 
giải thoát. 
 

TAM GI ỚI 

Kinh Pháp Hoa có câu nói: "Tam giới bất an, du như hỏa 
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trạch". Nghĩa là ba cõi không an, như ở trong nhà lửa. Vậy 
Tam giới là gì? Tam là ba, giới là cõi. Tam giới là ba cõi: 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.  
 
1. Dục giới (Kàma- dhàtu): Dục là ham muốn; giới là cõi. 
Hiện chúng ta đang sống trong cõi Dục. Vì cõi này các 
loài hữu tình còn các tính dâm dục, tình dục, sắc dục và 
thực dục. Trên từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại thứ 6, giữa là 
cõi người, dưới đến địa ngục vô gián; vì nam nữ ở lẫn lộn, 
nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là Dục giới. Con người càng 
ham muốn nhiều thì càng khổ lụy nhiều. Muốn giảm bớt 
khổ đau thì phải thật hành hạnh tri túc, ít muốn biết đủ. 
Người nào có tâm niệm ít muốn biết đủ thì người đó sẽ có 
một cuộc sống tương đối nhẹ nhàng an vui hạnh phúc 
hơn. 
 
2. Sắc giới (Rùpa- dhàtu): Sắc thuộc về vật chất, nghĩa là 
một thế giới hữu hình có nhiều đặc tính chất ngại, là thế 
giới của những loài hữu tình chung sống. Họ không còn 
ham muốn về dâm dục và thực dục như ở cõi Dục. Tuy 
nhiên, họ vẫn còn sắc chất thanh tịnh. Thế giới này ở trên 
Dục giới, không có dục nhiễm, cũng không có thân nữ, 
chúng sinh ở đây đều do hóa sinh, cung điện cao lớn, là do 
sự hóa sinh của Sắc, tất cả đều rất vi diệu, tốt đẹp. Vì còn 
có sắc chất, nên gọi là Sắc giới. Tùy theo thiền định sâu 
cạn, thô diệu mà cõi này được chia làm 4 bậc, từ Sơ thiền 
Phạm thiên cho đến cõi trời A ca nị tra, tất cả có 18 tầng 
trời. 
 
3. Vô sắc giới (Arùpa - dhàtu): Thế giới của loài hữu tình 
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NGŨ 
                                 

NGŨ GIỚI 
 
Ngũ giới hay còn gọi là năm nguyên lý đạo đức mà người 
Phật tử tại gia sau khi lãnh thọ phải gìn giữ cẩn thận đừng 
để sai phạm. Năm giới gồm có: Sát sanh, Trộm cắp, Tà 
dâm, Nói dối và Uống rượu. 
 
1. Không sát sanh hại vật:  Chủ yếu của giới cấm thứ 
nhứt này là đức Phật răn cấm người Phật tử không được 
giết người. Vì mạng sống của con người so với các loài 
động vật khác thì nó rất quý trọng hơn. Cho nên, chúng ta 
cần phải tôn trọng và bảo vệ mạng sống cho nhau, đồng 
thời chúng ta cũng giữ niềm hòa hiếu thương yêu muôn 
loài. Đó là chúng ta đã thể hiện được đức hiếu sinh của 
con người. Chúng ta cần phải học theo hạnh từ bi để 
thương yêu cứu hộ muôn loài. Chẳng những tự mình 
không giết hại mà cũng không tán thành sự giết hại của 
người khác, dù đó chỉ là trong tâm tưởng hay trong cách 
sống hằng ngày.  
 
2.  Không được trộm cắp: Người Phật tử không được 
gian tham trộm cắp hay cướp giựt của người, đó là chúng 
ta tôn trọng quyền lợi và tài sản của kẻ khác. Hiện đời ta 
không bị quả báo tù tội và tương lai ta cũng không bị kẻ 
khác cướp đoạt tài sản của ta. Ý thức rằng, khi tiền bạc 
của cải của mình bị mất, mình đau khổ thế nào, thì người 
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3. Lý sự vô ngại pháp giới:  Chỉ cho thế giới hiện tượng 
và thế giới bản thể có quan hệ mật thiết nhất thể bất nhị. 
Tức bản thể (lý) là vô tự tính, phải có "Sự" mới hiển phát 
được; còn tất cả vạn tượng thì đều là sự biến hiện tùy 
duyên của lý thể chân như. Đó tức là: Lý nhờ Sự mà hiển, 
Sự nhờ Lý mà thành, từ đó hiện ra pháp giới Lý và Sự 
dung nhiếp vô ngại lẫn nhau. Như sóng với nước cả hai 
không chướng ngại nhau. Về mặt hiện tượng thì gọi là 
sóng, về mặt bản thể thì gọi là nước. Sóng không rời nước 
và nước không rời sóng, cả hai dung nhiếp lẫn nhau. Đó 
gọi là sóng và nước không ngại nhau. Sóng là dụ cho "Sự" 
còn nước là dụ cho "Lý". Lý sự không ngại nhau là vậy. 
Cả hai đều dung thông, dung nhiếp lẫn nhau mà hình 
thành ra vạn pháp. 
 
4. Sự sự vô ngại pháp giới:  Chỉ cho sự tuyệt đối của thế 
giới hiện tượng là không thể nghĩ bàn. Tức tất cả các pháp 
đều có "Thể" có "Dụng", mỗi pháp đều tùy nhân duyên 
mà khởi, đều giữ gìn tự tính của mình, giữa vật này và vật 
khác không ngại nhau giống như các hình ảnh trong máy 
truyền hình đều hoạt động cùng một lúc mà vẫn không 
chướng ngại nhau. Thế nên vạn pháp tùy duyên mà hình 
thành, tuy có xen lẫn nhau nhưng vẫn tự tại vô ngại và vô 
tận nên gọi là Sự sự vô ngại trùng trùng vô tận, còn gọi là 
vô tận pháp giới.  
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chỉ có: Thụ, tưởng, hành, thức. Thế giới này không có một 
thứ gì thuộc về vật chất, cũng không có thân thể, cung 
điện, cõi nước, chỉ có tâm thức trụ sâu trong thiền định 
nên gọi là Vô sắc giới. Thế giới này ở trên Sắc giới, gồm 
có Tứ thiên (Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ 
thiên, Vô sở hữu xứ thiên, và phi phi tưởng xứ thiên) còn 
gọi Tứ vô sắc, Tứ không xứ (TĐPHHQ). 
 

TAM KH Ổ 
 
Ba nỗi thống khổ lớn của con người: Ba khổ đó là gì? 
 
1. Khổ khổ (Duhkha - duhkhata): Nỗi khổ bức não thân 
tâm, thuộc các pháp khổ thụ chẳng đáng ưa trong hành 
uẩn hữu lậu. Nói một cách cụ thể hơn, đã có thân người là 
một nỗi khổ, rồi chồng chất lên bao nhiêu những nỗi 
thống khổ khác. Như nhà dột đã khổ rồi lại còn bị mưa 
đêm làm cho ướt át lạnh buốt cả người và suốt đêm không 
ngủ được. Đó là nổi khổ này chồng lên thêm nỗi khổ 
khác, nên gọi là khổ khổ. 
 
2. Hoại khổ (Viparinàma - duhkhata): Nỗi khổ về sự hư 
hoại. Kinh Kim Cang Bát Nhã có câu: "Phàm sở hữu 
tướng giai thị hư vọng". Nghĩa là phàm vật gì có hình 
tướng đều phải bị hoại diệt. Thật vậy, vạn vật chung 
quanh ta tất cả đều chịu chung định luật vô thường chi 
phối. Chính bản thân ta cũng đang hoại diệt biến đổi từng 
giây phút. Do đó, nên mạng sống con người thật ngắn 
ngũi, thấy đó mất đó. Đó là nỗi khổ của việc sống chết mà 
không một ai tránh khỏi. Dù ta có muốn mọi vật dừng lại 
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cũng không được. Làm sao muốn cho thân này tồn tại lâu 
dài được? Hễ có sinh tất phải có tử, có hình tất phải có 
hoại, có hợp tất phải có tan. Nhưng tiếc thay! con người 
chỉ muốn sống lâu không hoại và muốn hợp mãi mà 
không ai muốn chia ly cả. Chính cái muốn đó mới là đau 
khổ vậy. 
 
3. Hành Khổ (Samskara - duhkhata): Ngoài những nỗi 
thống khổ về sự hoại diệt của thân thể và vật chất ra, còn 
một nỗi thống khổ khác mà hầu hết con người không ai 
tránh khỏi, đó là nỗi đau khổ về tinh thần. Bởi tâm thức ta 
cũng luôn luôn biến chuyển suy nghĩ không dừng. Mỗi 
người đều có một đài phát thanh ra rã suốt ngày đêm. 
Tiếng Anh gọi là "Non stop thinking". Đã suy nghĩ liên 
miên như thế thì làm sao tâm ta được an ổn? Suy nghĩ 
điều lành có, điều dữ có, nghĩa là nghĩ đến việc lợi mình, 
lợi người, hay hại mình, hại người đều có cả. Mà tâm thức 
bất an đó là dấu hiệu của sự băng hoại bức bách khó chịu 
gọi là hành khổ.   
 

TAM L ƯỢNG  
 
Tam lượng là ba tiêu chuẩn để nhận thức đánh giá về mức 
độ thật giả của vạn pháp. Lượng có nghĩa là hiểu biết, đo 
đạt, tiêu chuẩn.  
 
1. Hiện lượng (Pratyaksa- Pramàna, direct perception, 
things-in-them selves) là nhận thức trực tiếp không qua 
suy luận. Khi thấy cây viết biết ngay là cây viết, không 
cần suy nghĩ mà vẫn biết đó là cây viết. Khi chạm vào lửa 
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TỨ PHÁP ẤN 
 
Tứ pháp ấn còn gọi là Tứ pháp bản mạt, Tứ ưu đàn na. 
Bốn pháp ấn, tức ba pháp ấn thêm vào Khổ pháp ấn "tất 
cả pháp hữu vi đều khổ". Đây là 4 tiêu chuẩn ấn chứng 
chân lý của giáo pháp, được dùng làm bốn pháp môn đặc 
trưng của Phật giáo, đó là: 
1. Nhất thiết hành vô thường ấn (Chư hành vô thường) 
2. Nhất thiết hành khổ ấn  
3. Nhất thiết pháp vô ngã ấn (Chư pháp vô ngã) 
4. Niết bàn tịch diệt ấn. 
                                         

TỨ PHÁP GIỚI 

Bốn pháp giới theo vũ trụ quan của tông Hoa nghiêm. 
Tông Hoa nghiêm cho rằng toàn vũ trụ đều hợp nhất trong 
một tâm, nếu quán sát từ hiện tượng đến bản thể thì được 
chia làm 4 tầng lớp như sau: 
 
1. Sự pháp giới:  Chỉ cho thế giới hiện tượng sai biệt. Tất 
cả sự vật, nói chung là các pháp hữu vi đều do nhân duyên 
sinh. Đã do nhân duyên sinh, tất nhiên vạn pháp chỉ là hư 
giả không thật. Do đó mọi hiện tượng chỉ là giả danh mà 
không có thật thể. Chỉ là Thế giới tất đàn chứ không phải 
đệ Nhất nghĩa tất đàn. Nói cách khác, chỉ là Tục đế hay 
Tích môn mà thôi. 
 
2. Lý pháp giới:  Chỉ cho thế giới bản thể bình đẳng. Tức 
tất cả vạn vật trong vũ trụ bản thể đều là chân như, bình 
đẳng không sai biệt, nên gọi là "Nhứt chơn pháp giới" 
vậy. 
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mê nữ sắc, bất tịnh hạnh là hạnh nghiệp gây ra từ tâm ái 
trước nhiễm ô, phi phạm hạnh là hạnh không thanh tịnh, 
nhiễm ô tịnh giới và thoái thất Thánh đạo. Cho nên cấm 
chỉ Tỳ kheo hành dâm với người hoặc súc sinh. 
 
2. Đại đạo giới:  Còn gọi Bất dữ thủ giới, Thâu đạo giới, 
Đạo giới, Thủ học xứ. Tức không được lấy vật mà người 
ta không cho bằng tâm trộm cắp. Vật trộm cắp được chia 
làm 3 loại:  
a. Vật dụng của Tam bảo. Nghĩa là vật của Phật, vật của 
Pháp và vật của Tăng. 
b. Nhân vật: Vật sở hữu của người thế gian. 
c. Phi súc vật: Vật của thiên thần, quỷ thần. 
 
3. Đại sát giới:  Còn gọi Sát nhân giới, Sát giới, Đoạn 
nhân mạng học xứ. Tức không được giết người hoặc bảo 
người khác giết. Giết súc sinh thì gọi là Tiểu sát giới hoặc 
sát súc sanh giới. 
 
4. Đại vọng ngữ giới:  Còn gọi Đại vọng ngữ, Vọng 
thuyết quả nhân pháp giới, Vọng thuyết tự đắc thượng 
nhân pháp học xứ, Thượng nhân pháp, Quả nhân pháp, 
Vọng thuyết thượng nhân pháp. Tức không được nói dối 
rằng mình chứng ngộ khi chưa thể nhận được pháp của 
bậc Thượng nhân. 
 
Bốn tội nói trên là tội rất nặng, nếu phạm thì không được 
sống chung với chúng Tỳ kheo (TĐPHHQ Tập V, trang 
4708) 
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thì biết ngay là nóng. Tuy nhiên, một hiện lượng có thể 
đúng mà cũng có thể sai. Nếu hiện lượng đúng thì gọi đó 
là chân hiện lượng (cái biết đúng với sự thật). Ngược lại, 
Nếu hiện lượng sai thì gọi đó là tợ hiện lượng (cái biết na 
ná giống với sự thật nhưng chưa đúng chính xác với sự 
thật). Có lần tôi thấy một con quỷ nhưng nói không ai tin. 
Thật ra nó là con vượn to chớ không phải là con quỷ. Vì 
còn nhỏ lại ở quê nên tôi không biết đó là con vượn. Con 
quỷ đó là một thấy biết trực tiếp của tôi không qua suy 
luận, là một hiện lượng, nhưng không phải là một chân 
hiện lượng. Nó là một tợ hiện lượng. Một ví dụ khác, như 
trong bóng tối, thấy một sợi dây luột nằm ngoằn nghoèo 
giữa đường, mà mình tưởng là con rắn. Con rắn là nhận 
thức trực tiếp làm cho chúng ta sợ, nhưng nó là một tợ 
hiện lượng vì nó chỉ là sợi dây luột khi có ánh sáng rọi 
vào. Thế là nỗi hoảng sợ không còn. Có đôi lúc mình nói 
chính mắt mình thấy đâu phải nghe ai nói lại, cũng không 
phải suy nghĩ gì cả, đó là chuyện rõ ràng, thế nhưng nhận 
thức đó vẫn là tợ hiện lượng.  
 
2. Tỷ lượng (anunàna-pramàna, inference) là một nhận 
thức qua trung gian suy luận. Vì tỷ lượng (do so sánh mà 
biết) phải cần tới có sự suy tính. Tỷ lượng căn cứ vào vài 
dữ kiện đi tới một đoán định, một kết luận. Suy tính giỏi, 
đoán định giỏi thì có thể đạt đến sự thật, gọi là chân tỷ 
lượng. Suy tính đoán định sai thì chỉ đạt đến là tợ tỷ 
lượng. Như nhà khảo cổ học, khai quật tìm thấy được một 
vật lạ trong lòng đất, ông ta liền đánh giá vật liệu đó có 
giá trị ở vào một thời đại xa xưa nào đó, có thể sự đánh 
giá so sánh của ông có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu 
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đúng thì gọi đó là chân tỷ lượng, còn nếu sai, thì gọi đó là 
tợ tỷ lượng. Chân tỷ lượng thì ít mà tợ tỷ lượng thì nhiều. 
Chính vì tợ tỷ lượng này mà nhơn loại gây ra những sự sai 
lầm đáng kể.  
 
3. Phi lượng (abhàva-pramàna, wrong perception) là một 
hiện lượng hay tỷ lượng vô cùng sai lầm. Ý thức của ta có 
thể nhận thức theo cả ba lượng: nhận thức trực tiếp (hiện 
lượng), nhận thức có suy tính (tỷ lượng) và nhận thức 
không chính xác (phi lượng). Từ đó ý thức có thể đạt tới 
ba cảnh: tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Phải 
nói nhận thức sai lầm này chính là do thức Mạt na, vì Mạt 
na chấp thức A lại da làm tự ngã quá nặng. Thức A lại da 
không phải là ngã mà Mạt na cho đó là ngã nên hình thái 
nhận thức của Mạt na là phi lượng. Ta nên nhớ rằng, Mạt 
na chính là căn cứ điểm của Ý thức, mà Mạt na là thức 
chấp ngã mê lầm lớn nhất, nên Ý thức theo đó cũng có 
nhận thức sai lầm. Một khi hai thức này cấu kết tác động 
với nhau thì sẽ gây ra làm đại loạn thế gian. 
 
Phi lượng là một nhận thức sai lầm rất nguy hiểm. Hầu hết 
trong đời sống của chúng ta bị đau khổ nhiều, đều do nhận 
thức sai lầm từ căn bản của thức Mạt na và Ý thức.  
 

TAM C ẢNH 
 
Như trên đã nói cùng một sự vật, nhưng với ba cách nhận 
thức khác nhau. Trong đó Ý thức đóng vai trò chủ động để 
tiếp xúc với ba cảnh: Ba cảnh gồm có: Tánh cảnh, Đới 
chất cảnh và Độc ảnh cảnh. 
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1. Chư pháp hiện đẳng giác vô úy: Còn gọi Nhất thiết trí 
vô sở úy,  Chánh đẳng giác vô úy, Đẳng giác vô úy. Đối 
với các pháp đều giác biết, trụ trong chánh kiến không 
khuất phục điều gì, có sự tự tin không sợ hãi. 
 
2. Nhất thi ết lậu tận trí vô sở úy: Còn gọi Lậu vĩnh tận 
vô úy, Lậu tận vô sở úy, Lậu tận vô úy. Đoạn hết tất cả 
phiền não nên không có sự sợ hãi từ các chướng nạn bên 
ngoài. 
 
3. Chướng pháp bất hư quyết định thụ ký vô úy: Còn 
gọi Thuyết chướng pháp vô úy, Thuyết chướng đạo vô sở 
úy, Chướng pháp vô úy. Nói rộng về pháp tu hành chướng 
ngại, đồng thời không sợ hãi đối với bất cứ một sự bắt bẻ 
nào. 
 
4. Vị chứng nhất thi ết cụ túc xuất đạo như tính vô úy: 
Còn gọi Thuyết xuất đạo vô úy, Thuyết tận khổ đạo vô sở 
úy, Xuất khổ đạo vô úy. Giảng nói đạo xuất thế không hề 
sợ hãi điều gì. 
 

TỨ BA LA DI 
 
Tứ ba la di: Còn gọi Tứ ba la di tội, Tứ chủng căn bản 
tội: Dâm, đạo, sát, vọng. Đây là bốn tội căn bản của giới 
Tỳ kheo, là 4 giới thuộc Ba la di trong giới Cụ túc mà Tỳ 
kheo thụ trì. 
 
1. Đại dâm giới:  Còn gọi là Phi phạm hạnh giới, Bất tịnh 
hạnh giới, Dâm giới, Bất tịnh hạnh học xứ. Dâm là đam 
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2. Bình đẳng tánh trí tương ưng tâm phẩm: Trí do 
chuyển thức Mạt na thứ 7 mà được. Trí này quán tất cả 
pháp, tự tha hữu tình thảy đều bình đẳng, thường tương 
ưng với tâm đại từ bi... bình đẳng phổ độ tất cả chúng 
sinh. 
 
3. Diệu quan sát trí tương ưng tâm phẩm: Trí do 
chuyển Ý thức thứ 6 mà được. Trí này khéo quán tự 
tướng, cộng thông của các pháp, chuyển biến vô ngại, tự 
tại thuyết pháp tùy theo căn cơ khác nhau của chúng sinh 
hữu tình để giáo hóa họ. 
 
4. Thành sở tác trí tương ưng tâm phẩm: Trí do chuyển 
5 thức trước như nhãn thức, nhĩ thức... mà được. Trí này 
muốn làm lợi cho các hữu tình, cho nên có khả năng ở 
trong 10 phương vì chúng sinh mà hành thiện bằng ba 
nghiệp thân, khẩu, ý của mình, thành tựu những việc theo 
năng lực của bản nguyện. 
                                         

TỨ VÔ SỞ ÚY 
 
Tứ vô sở úy là bốn sự tự tin không sợ hãi, dũng mãnh và 
an ổn của Phật, Bồ tát khi thuyết pháp. Tứ vô sở úy của 
Phật và Bồ tát có khác nhau. Tứ vô sở úy của Phật gồm 
có: Chư pháp hiện đẳng giác vô úy, Nhất thi ết lậu tận 
trí vô úy, Chướng pháp bất hư quyết định thụ ký vô 
úy, Vị chứng nhất thi ết cụ túc xuất đạo như tính vô úy. 
Về thể tính của Tứ vô úy, Luận Câu Xá 27 ghi: Chính 
đẳng giác vô úy, Lậu vĩnh tận vô úy, Thuyết chướng 
pháp vô úy, Thuyết xuất đạo vô úy. 
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1. Tánh cảnh: Tánh là bản chất. Tánh cảnh là nhận thức 
trực tiếp thực tại, không bị méo mó, không có ảo giác. Thế 
giới tánh cảnh là chơn như, là tự thân của thế giới, của sự 
vật (thing-in-itself) Chân như là bản chất của mọi sinh vật, 
giống như nước là bản chất của sóng vậy.  
 
Chúng ta có thể tiếp xúc với tánh cảnh bằng cách trực 
giác. Nhìn một đóa hoa hồng xinh đẹp trước mắt ta, có thể 
đóa hoa hồng đó là biểu hiện của chơn như, ta chỉ cần tiếp 
xúc trực tiếp mà không cần phải khởi niệm suy nghĩ về 
đóa hoa hồng như thế này, hoặc như thế kia. Đó là ta đang 
tiếp xúc trực tiếp bản thân thực tại của đóa hoa hồng. Tuy 
nhiên, trong thực tế thì chúng ta hiếm khi đạt được tới thế 
giới tánh cảnh, mà thường chúng ta bị rơi vào thế giới đới 
chất cảnh và độc ảnh cảnh nhiều hơn. 
 
2. Đới chất cảnh: "Tâm thức nương theo tánh cảnh mà 
tạo ra một hình ảnh khác với thực chất sự vật và cho đó là 
thực tại, gọi đó là đới chất cảnh (representation). Đới chất 
cảnh là hình ảnh méo mó về thực tại, là một cảnh giới 
mang theo một chút ít bản chất của tánh cảnh nhưng 
không phải là tánh cảnh". Nói một cách cụ thể hơn là khi 
ta tiếp xúc với tánh cảnh rồi chúng ta mang hình ảnh của 
tánh cảnh đó mà vẽ vời, tô điểm thêm đậm nét, làm méo 
mó hình ảnh của thực tại và từ đó nảy sanh ra nhiều thứ 
thương ghét, buồn vui trong đó. Thế là ta đã đánh mất 
thực tại và hoàn toàn sống trong thế giới ảo tưởng, gọi đó 
là thế giới đới chất cảnh. 
 
3. Độc ảnh cảnh: Là thế giới trong đó chỉ có hình ảnh mà 
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thôi. Thế giới trong giấc mơ là thế giới độc ảnh. Thế giới 
độc ảnh cũng là biểu hiện của thức A lại gia. Trong giấc 
mơ chúng ta thấy những người thân, những người lạ, 
những chuyện vui, những chuyện buồn. Trong giấc mơ có 
khi chúng ta cũng khóc, cũng cười, cũng nói huyên 
thuyên, và cũng giận hờn ganh ghét v.v... Khi thức giấc thì 
chúng ta mới biết đó là những giấc mơ, là độc ảnh cảnh. 
Đó là thế giới chỉ có xảy ra trong giấc mơ chiêm bao mà 
thôi. Những giấc mơ này là do những hạt giống được cất 
chứa tàng trữ trong kho A lại gia thức, tức tàng thức. 
Không có giấc mơ nào ngoài những hạt giống sẵn có 
trong tàng thức cả. Không phải chỉ có những cảnh tượng 
trong giấc mơ không thôi mà đôi khi chúng ta mơ mộng 
trong lúc còn thức về hình ảnh của người nào đó mà ta đã 
từng gặp mặt trong quá khứ. Hình ảnh đơn thuần đó cũng 
được gọi là hình ảnh của độc ảnh cảnh. 
 

TAM NGHI ỆP 
 
Trong các kinh sách của Phật giáo thường hay đề cập đến 
ba nghiệp rất nhiều. Vì ba nghiệp rất là quan trọng trong 
việc tiếp xúc cư xử với nhau. Nhất là đối với những hành 
giả trong đạo Phật thì lại càng quan tâm chú trọng nhiều 
hơn với ba nghiệp này. Vậy ba nghiệp là gì? Ba nghiệp 
gồm có: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp. 
 
1. Thân nghiệp: Là hành động của thân. Chữ "nghiệp" là 
một hành động tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần thành 
một thói quen, thói quen xấu hoặc thói quen tốt nên gọi là 
nghiệp. Nếu thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp. Còn thói 
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3. Thật báo trang nghiêm Tịnh độ: Hành giả trải qua vô 
số kiếp tu hành, tích công lũy đức, do phước báo tu hành 
nhiều đời làm trang nghiêm cảnh giới chơn thật, nên gọi là 
Thật báo trang nghiêm Tịnh độ. Đây là cõi an trụ của các 
bậc từ Thập Địa lên đến Đẳng Giác Bồ Tát. 
 
4. Thường tịch quang Tịnh độ: Đây là cảnh giới của 
Pháp thân Phật an trụ. THƯỜNG là không thay đổi, 
không sanh diệt, tức chỉ cho Pháp thân. TỊCH là xa lìa các 
phiền não vọng nhiễm, chỉ đức Giải thoát. QUANG là 
chiếu sáng khắp cả mười phương chỉ đức Bát nhã. Cõi này 
có đủ ba Đức Quý, nên là nơi an trụ của các bậc Diệu 
Giác. 
 

TỨ TRÍ TÂM PH ẨM 
 
Tứ trí là bốn trí vô lậu mà quả vị Phật chứng được do 
chuyển bỏ thức uẩn hữu lậu sở y. Tứ trí tâm phẩm gồm có: 
Đại viên cảnh trí tương ưng tâm phẩm, Bình đẳng 
tánh trí tương ưng tâm phẩm, Diệu quan sát trí tương 
ưng tâm phẩm, Thành sở tác trí tương ưng tâm phẩm. 
 
1. Đại viên cảnh trí tương ưng tâm phẩm: Đại viên 
cảnh trí còn gọi là Viên cảnh trí, Cảnh trí. Trí do chuyển 
thức A lại da thứ tám mà được. Trí này lìa các phân biệt, 
hành tướng sở duyên vi tế khó biết, không mê vọng, 
không ngu si đối với tất cả cảnh tướng, tính tướng thanh 
tịnh, lìa các tạp nhiễm, như ánh sáng của tấm gương tròn 
lớn, soi khắp vạn tượng sự lý, không sót một mảy may. 
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luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của 
sanh tử luân hồi. Trong ba nghĩa này thì nghĩa vô sanh là 
quan trọng nhất... 
 

TỨ ĐỘ 
 
Tứ độ còn gọi là Tứ Phật độ, Tứ chủng Phật độ, Tứ chủng 
Tịnh độ, Tứ chủng quốc độ. Tứ độ gồm có: Phàm thánh 
đồng cư độ, Phương tiện hữu dư độ, Thật báo vô 
chướng ngại độ (Thật báo trang nghiêm độ), Thường 
tịch quang Tịnh độ. Trong quyển Tịnh Độ Uyên Nguyên 
có giải thích khái lược bốn độ như sau: 
 
1. Phàm thánh đồng cư độ: Đây là cõi Tịnh độ mà đức 
Phật A Di Đà ở phương Tây đã trang nghiêm và tiếp dẫn 
chúng sanh trong mười phương về cõi ấy gọi là Cực lạc. 
Đã nói là Tịnh độ tất nhiên có đủ các đức tánh thanh tịnh 
trang nghiêm, không có các đường ác, nhưng ở đây Phật, 
Bồ tát và các bậc Thượng Thiện Nhơn cũng sống chung 
với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng được quả 
Thánh nên gọi là Phàm Thánh đồng cư Tịnh độ. Cõi Tịnh 
độ này rất thù thắng thu nhiếp cả ba cõi trên. Cảnh giới 
Cực lạc tốt đẹp trang nghiêm là do công đức của Phật A 
Di Đà và các Bồ tát, Thánh chúng tạo nên. 
 
2. Phương tiện hữu dư độ: Cõi này là phương tiện không 
phải rốt ráo. Đây là cõi Tịnh độ của các hàng Nhị thừa. 
Các vị này tuy dứt được hai Hoặc, Kiến và Tư trong ba 
cõi, nhưng vẫn còn dư lại hai hoặc là Trần sa hoặc và vô 
minh hoặc, nên gọi là Hữu dư Tịnh độ.  
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quen xấu thì gọi là ác nghiệp. Thân hành động cũng có 
xấu và tốt hay thiện và ác. Thân nghiệp tạo ra ba hành 
động ác: sát hại người và vật, trộm cướp tài vật của người 
và làm những việc tà hạnh. Ngược lại, thân cũng tạo ra 
những hành động thiện như: phóng sanh, bố thí, và bảo vệ 
tiết hạnh. Nếu thân hành động tốt lành, thì đương nhiên sẽ 
được hưởng quả báo tốt lành. Nếu thân hành động xấu ác, 
thì tất nhiên là chúng ta sẽ gặt hái quả báo xấu ác. Đó là 
theo luật nhân quả tương ứng có vay thì có trả vậy. 
 
2. Khẩu nghiệp: Nếu nói đúng phải nói là ngữ nghiệp. 
Tức là hành động của lời nói. Lời nói cũng có lời nói thiện 
và lời nói ác. Về ngữ nghiệp có 4 cách: nói dối, nói thêu 
dệt, nói lời trau chuốt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung 
ác. Nói dối hay nói láo tức chuyện có nói không, chuyện 
không nói có. Nói thêu dệt là chuyện ít xích cho nhiều. 
Dệt gấm thêm hoa vẽ duyên câu chuyện cho đậm nét để 
dễ bề gạt gẫm người khác. Nói lời trau chuốt là dùng 
những lời nói đường mật ngon ngọt, mục đích là để ru ngủ 
khuyến dụ người khác nghe theo có lợi cho mình. Nói 
lưỡi đôi chiều là đâm bị thóc thọc bị gạo, tức đòn sóc hai 
đầu, đâm đầu này thọc đầu kia cho hai đàng xích mích với 
nhau. Nói lời hung ác tức là trù rủa, chửi mắng mạ nhục 
người khác v.v... Đó là những lời nói mang tính quái ác 
ngữ. Nhằm gây tổn hại cho người và có lợi cho mình. 
Ngược lại, nếu dùng lời nói ái ngữ nhằm mang lại lợi ích 
cho mình và người thì đó là lời nói lành. Đây là lời nói tốt 
đẹp cần được phát huy mạnh mẽ hơn. 
 
3. Ý nghiệp: Ý là ý thức (chỉ cho thức thứ 6) tức là những 
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suy nghĩ trong tâm thức của mỗi người. Về hành tướng 
nghiệp dụng của nó có ba thứ: "Tham, Sân, Si". Nếu đặt vị 
trí cho đúng thì phải nói là si, tham, sân. Nhưng vì lâu nay 
người ta thường quen gọi như thế. Tuy thức này không có 
hình tướng thô phù, như thân và khẩu, nhưng nó rất vi tế, 
tiềm tàng là động lực chính để thúc đẩy thân và miệng tạo 
những nghiệp nhân thiện và ác. Nếu nó suy nghĩ điều 
lành, điều tốt, điều hay, điều phải, thì nó thúc đẩy thân 
làm lành và miệng nói điều lành. Ngược lại, khi nó suy 
nghĩ điều bất thiện thì nó xúi giục sai khiến thân và miệng 
làm những điều bất chánh. Nó đóng vai trò như một ông 
chủ có đủ uy quyền thế lực để sai sử thân và miệng phải 
làm theo ý nó. Thân và miệng chỉ là công cụ để nó sai 
khiến. Cả ba đều hợp tác chặt chẽ với nhau khi làm lành 
hoặc làm ác. Nhưng chủ động vẫn là ý thức. Cho nên hằng 
ngày chúng ta cần phải gìn giữ cái ý thức này không cho 
nó suy nghĩ những điều xấu ác tồi tệ. Chỉ cho nó suy nghĩ 
tính toán những điều lành tốt đẹp mà thôi. Nói gọn, người 
tu hành chỉ cần giữ ba nghiệp, nhất là ý nghiệp cho tốt, thì 
mình và người rộng ra là cả nhơn quần xã hội đều được an 
lành hạnh phúc vậy. 
 

TAM MINH    
 
Đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hẳn chúng ta còn 
nhớ Phật đã chứng được "Tam Minh" trong đêm cuối, tức 
đêm thứ 49 dưới cội cây Tất bát la, nay gọi là cây Bồ đề 
(Buddhi tree). Vậy Tam Minh là gì? Tam minh gồm có: 
Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh. 
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quả Thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ Tư hoặc, 
mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi Dục có chín 
phẩm Tư hoặc, mà vị này mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 
phẩm nữa chưa đoạn. Nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thô thiển 
bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì 
thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết ba phần sau, 
mới bước lên Thánh quả thứ ba là A na hàm được. 
 
3. A na hàm: Hán dịch là Bất lai (nghĩa là không trở lại 
cõi Dục nữa). Khi còn bị mê lầm của cõi Dục lôi kéo, mới 
sanh vào cõi Dục. Đến địa vị A na hàm này những mê lầm 
ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đấy nữa, trừ 
trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Vị này 
ở cõi trời Ngũ tịnh cư thuộc Sắc giới, cũng gọi là Ngũ bất 
hoàn thiên hay Ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta 
như trời với vực, đã thoát ra ngoài cõi Dục. Tuy thế, họ 
vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế câu sanh 
của hai cõi Sắc và Vô sắc. Vì vậy, ở Ngũ tịnh cư thiên, họ 
phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc, mới bước lên 
Thánh quả A la hán (Tư hoặc gồm có 9 phẩm. Tư đà hàm 
quả đoạn sáu hoặc, A na hàm quả đoạn thêm ba hoặc; đến 
A la hán quả là đoạn hết). 
 
4. A la hán: Đây là quả vị cao nhất, trong Thanh văn thừa. 
Hán dịch có ba nghĩa: 
a) Ứng cúng: Vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn 
cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng sinh cúng dường. 
b) Phá ác: Vị này đã phá tan những phiền não tội ác, 
không còn bị chúng khuấy phá sai sử trói buộc nữa. 
c) Vô sanh: Vị này không còn bị xoay vần trong sanh tử 
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sở, nhưng vẫn còn "tưởng". Mà còn tưởng thì còn vọng 
động. Vậy thiền giả phải tiến lên một tầng nữa, vào cõi 
"Định không tưởng". Nhưng không tưởng đây, không có 
nghĩa là vô tri vô giác như đất đá; không tưởng mà vẫn 
sáng suốt như một tấm gương, nhưng không phải là một 
tấm ván hay mặt đá. Đó là ý nghĩa của cõi định "Phi 
tưởng, phi phi tưởng" (PHPT Tập V, tr 150). 
 

TỨ QUẢ THANH V ĂN 
 
Theo tiến trình tu chứng, sau khi hành giả đã trải qua Tứ 
gia hạnh vị (noản, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất) tức đoạn trừ 
cái mê lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi 
tưởng mà chứng đặng quả Tu đà hoàn, là quả vị đầu tiên 
trong Tứ quả Thanh Văn. Trong quyển Phật Học Phổ 
Thông, khóa III, phần nói về Diệt Đế, có giải thích 4 quả 
Thanh Văn như sau:  
 
1. Tu đà hoàn: Hán dịch là Dự lưu quả (dự vào dòng 
Thánh). Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt không còn bị 
mê lầm nữa, song thất thức còn chấp ngã, nên phải trở lại 
trong cõi Dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới 
gọt sạch các kiết sử phiền não thầm kín, nằm nép trong 
tâm thức, và chứng quả A la hán. 
 
2. Tư đà hàm: Hán dịch là Nhất lai, nghĩa là còn một 
phen sanh lại cõi Dục để tu hành và dứt cho sạch phần mê 
lầm ở cõi Dục, mới tiến đến bực A la hán. Trên kia, quả 
Tu đà hoàn chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được 
kiến hoặc, chứ chưa đá động đến Tư hoặc. Sau khi chứng 
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1. Túc mạng minh: Túc mạng là những mạng sống của 
nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Minh là sáng suốt không 
có gì ngăn ngại. Đây cũng là một loại thần thông mà Phật 
và các vị A la hán đã chứng đắc. Một loại trí tuệ thực 
chứng, thực nghiệm chớ không phải do suy luận mà biết. 
Cho nên đức Phật khác với các triết gia là thế. Sau khi 
chứng được Túc mạng minh rồi, Ngài đã thấu suốt được 
nhiều đời trước của mình như: Mình là ai? tên họ là gì? 
sinh trong gia đình nào? Dòng họ của mình ra sao? khi 
sống đã tạo những nghiệp gì? và khi mất sanh ở đâu v.v... 
Nghĩa là Ngài thấy rất rõ trải qua xuyên suốt cuộc đời 
mình trong vòng sống chết luân hồi, và trải qua vô lượng 
kiếp quá khứ như nhìn chỉ tay trong bàn tay. Do đó, Ngài 
không còn gì mà phải thắc mắc nghi ngờ. Đó là Ngài đã 
thành tựu viên mãn được Túc mạng minh. 
 
2. Thiên nhãn minh: Là con mắt thấy rõ tất cả đời sống 
của chúng sinh trải qua vô lượng kiếp số trong Lục đạo 
luân hồi. Là con mắt tuệ giác thấu suốt mọi hiện tượng 
sinh diệt, diệt sinh trong vũ trụ bao la không gì ngăn ngại. 
Đây cũng là một loại thần thông biết rõ những nguyên 
nhân hành nghiệp của mỗi chúng sinh trong ba đời. Khi 
chứng được Thiên nhãn minh thì Ngài cũng chứng được 
Thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc thông.  

3. Lậu tận minh: Đây là quả chứng cuối cùng trong đêm 
thứ 49. Lậu tận là dứt sạch tất cả mọi thứ vô minh phiền 
não. Thấy rõ mọi nguyên nhân gây ra khổ đau của chúng 
sinh. Và thấy rõ con đường dẫn đến Niết bàn an lạc. Như 
vậy Ngài đã thấu suốt nhân và quả khổ đau cũng như nhân 
và quả giải thoát. 
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Tóm lại, Theo Luận Đại Tì Bà Sa 102, Túc mạng minh 
thấy được việc quá khứ nên sinh tâm chán lìa, Thiên nhãn 
minh thấy được việc vị lai nên sinh tâm chán lìa, Lậu tận 
minh vì đã chán lìa nên ưa thích Niết bàn; ngoài ra, Túc 
mạng minh đoạn trừ được "Thường kiến", Thiên nhãn 
minh đoạn trừ được "Đoạn kiến", còn Lậu tận minh thì xa 
lìa được nhị biên này và an trụ trong Trung đạo. Nếu phối 
hợp với 6 thần thông thì Tam minh này theo thứ tự lấy 
thần thông thứ 5, thứ 2, thứ 6, trong 6 thần thông làm tự 
tính.                       
 

TAM T ẠNG 
 
Trong suốt cuộc đời hoằng hóa thuyết pháp lợi sinh của 
đức Phật, về sau, chư Tổ kết tập lại thành ba tạng giáo 
điển. Ba tạng gồm có: Kinh, Lu ật và Luận. 

1. Kinh tạng (Sùtrànta - pitaka): Kinh tạng còn có những 
tên gọi Tô đát lãm tạng, Tu đa la tạng. Kinh, nói cho đủ là 
khế kinh. Nghĩa là khế hợp với chân lý và khế hợp với căn 
cơ trình độ của mỗi chúng sinh. Phải có đủ hai yếu nghĩa 
đó mới được gọi là kinh. Tuy nhiên, có những kinh Phật 
nói đặc biệt là khế cơ mà không khế lý. Ngược lại, có 
những kinh nặng về khế lý mà không hợp với khế cơ. Tất 
cả đều tùy theo căn cơ của chúng sinh mà Phật thuyết giáo 
cho phù hợp. Như một vị lương y đại tài, tùy theo căn 
bệnh của mỗi bệnh nhân mà cho thuốc thích hợp. Mục 
đích là nhắm vào sự lành bệnh của mỗi chúng sinh mà 
thôi. Còn phương pháp trị liệu thì tùy theo mỗi căn bệnh 
mà cho thuốc. Như vậy, thuốc thì không có hay dở, miễn 
sao trị hết bệnh đó là thuốc hay. 
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hành giả tiếp tục tu thiền định và sẽ trải qua bốn giai đoạn 
gọi là Tứ không định sau đây. Sở dĩ gọi là Tứ không, vì 
khi vào bốn định này, thiền giả sẽ không còn thấy có cảnh 
và thức tâm nữa. 
 
1. Không vô biên xứ định: Thiền giả khi đã được Tứ 
thiền, tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, nhưng vẫn còn 
thấy có sắc giới, còn thân còn cảnh và bị hình sắc trói 
buộc, nên sanh tâm nhàm chán. Để rời bỏ các hình sắc về 
thân và cảnh, thiền giả vào định thứ nhất của Tứ không, 
thể nhập với "hư không vô biên", tức là không thấy có 
ngăn cách, có biên giới của cảnh. 
 
2. Thức vô biên xứ định: Thiền giả khi đã được định thứ 
nhất của Tứ không, rời bỏ được sắc tướng của thân và 
cảnh, thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn 
giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn thấy biên giới của tâm 
thức. Vậy thiền giả phải vào định thứ hai của Tứ thiền, để 
xóa bỏ cái biên giới của thức; khi thành tựu, tức thể nhập 
được vào cõi "Thức vô biên". 
 
3. Vô sở hữu xứ định: Thiền giả mặc dù không còn thấy 
biên giới, ngăn cách của thức, nhưng vẫn còn thấy có ngã, 
có tâm thức, có năng sở; mà hễ còn thấy có năng sở, tức 
còn thấy mình và người, còn thấy có sở hữu. Vậy thiền giả 
phải vượt lên một tầng nữa, xa lìa sự chao động, năng sở, 
tức nhập định Vô sở hữu xứ (cõi không sở hữu). 
 
4. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ định: Thiền giả khi đã 
nhập định "Vô sở hữu", không còn thấy nhân ngã, năng 
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1. Sơ thiền, ly sanh hỷ lạc: Hành giả khởi đầu bằng tâm 
lý nhàm chán cái ô trược của cõi Dục, và mong cầu được 
xa lìa. Sau khi nhờ tham thiền mà xa lìa (ly) được cái ô 
trược của dục giới, hành giả sanh vui mừng (sanh hỷ lạc). 
Đó là kết quả của giai đoạn tham thiền đầu tiên (Sơ thiền). 
 
2. Nhị thiền, định sanh hỷ lạc: Nhưng cái vui mừng nói 
trên, lại làm cho tâm hành giả chao động, cần phải diệt 
trừ; vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, cái 
vui mừng thô phù của Sơ thiền chấm dứt và cái vui mừng 
vi tế trong định lại nảy sanh; vì thế nên gọi là "định sanh 
hỷ lạc". 
 
3. Tam thiền, ly hỷ diệu lạc: Cái vui mừng ở cõi Nhị 
thiền mặc dù vi tế, nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động, 
vì thế hành giả lại cần bỏ lại cái vui mừng ở cõi Nhị thiền. 
Khi bỏ được cái vui mừng này, thì một nỗi vui mầu nhiệm 
khác lại phát sinh; vì thế nên gọi "Ly hỷ diệu lạc". 
 
4. Tứ thiền, xả niệm thanh tịnh: Ở cõi Tam thiền, tuy đã 
hết cái vui thô động của Sơ thiền và Nhị thiền; nhưng vẫn 
còn cái vui mầu nhiệm. Nhưng hễ còn niệm vui, thì tâm 
chưa hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả lại phải còn tiến lên 
một bậc nữa, đi vào cái thiền thứ tư, xả luôn cả cái niệm 
vui, để tâm được hoàn toàn thanh tịnh, vì thế nên gọi là 
"Xả niệm thanh tịnh" (PHPT - Khóa V, tr 149) 
 

TỨ KHÔNG ĐỊNH  
 
Sau khi đã trải qua Tứ thiền và đã thành tựu viên mãn, 
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2. Luật tạng (Vianaya-pitaka): Luật tạng còn có những 
tên gọi Tỳ nại da tạng, Tỳ ni tạng... Luật nghi là do đức 
Phật đặt định ra, nó có công năng sửa trị những điều xấu 
ác của chúng sinh, điều phục tâm tính của chúng sinh; các 
quy định về sinh hoạt của giáo đoàn do Phật chế định tất 
cả đều thuộc về loại luật bộ.  
 
3. Luận tạng (Abhidharma- pitaka): Luận tạng còn có 
những tên gọi A tỳ đạt ma tạng, A tỳ đàm tạng... Luận 
nghị về ý nghĩa của kinh Phật, đơn giản những chỗ súc 
tích thành sáng sủa dễ hiểu, để quyết trạch tánh tướng của 
các pháp; để phát triển giáo thuyết của đức Phật xa hơn 
nên người đời sau dùng trí huệ thù thắng giải thích, luận 
nghị giáo thuyết ấy bằng hình thức tổ chức hóa, hệ thống 
hóa. Luận tạng còn gọi là Luận bộ. Nói tóm lại, Luận tạng 
là do chư Tổ đời sau căn cứ vào kinh tạng mà luận giải 
rộng ra cho người đọc và học dễ thông hiểu những ý nghĩa 
thâm sâu trong ý kinh do Phật nói.  
                                   

TAM T Ự TÁNH 
 
Bất luận ai đã từng nghiên cứu về Duy Thức hoặc Duy 
Biểu Học, thì chắc chắn là sẽ gặp thuật ngữ pháp số "Tam 
tự tánh" này. Vậy Tam tự tánh là gì? Tam tự tánh gồm có 
ba thứ: Biến kế, Y tha và Viên thành thật tánh. 
 
1. Biến kế sở chấp tánh (Parikalpita, nature of imaginery 
contruction and discrimination): Đây là một loại nhận 
thức hết sức sai lầm đối với hiện tượng của các pháp. Biến 
kế có tính chất phân biệt mà Phạn ngữ gọi là Vikalpa. 
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Biến kế cũng có nghĩa là so sánh, đo lường. Biến là phổ 
biến khắp hết, kế là so đo, chấp trước. Nghĩa là cứ so đo 
tính toán cho cái này phải, cái kia quấy, cái này còn, cai 
kia mất v.v... Cứ thế mà chấp chặt trong sự phân biệt so đo 
tính toán thiệt hơn. Chính vì so đo chấp chặt như thế, nên 
gây ra những sự hiểu biết ảo tưởng sai lầm đối với các 
pháp. Phân biệt sai lầm của loại nhận thức biến kế này 
cũng rất là nguy hiểm. Vì nó hướng dẫn ta vào thế giới ảo 
giác của vô minh, sinh tử, khổ đau. Ta nên nhớ rằng "tự 
tánh này không phải chính nó tự có mà do vô minh ngu 
muội tạo nên". Vì vậy nên cần phải tiến lên nhận thức thứ 
hai, đó là nhận thức của tự tánh Y tha khởi.  
 
2. Y tha khởi tánh (Paratantra, nature of interdepence): 
Tha là khác. Y tha khởi là nương vào những cái khác, 
những hiện tượng khác mà phát khởi. Ví như khi ta nhìn 
vào một bông cúc, ta thấy được tự tánh của y tha. Bởi vì, 
bông cúc có mặt trước mắt ta, rõ ràng là phải nhờ vào các 
thứ khác không phải là bông cúc. Như hạt giống, ánh sáng 
mặt trời, đám mây, đất, nước, không khí v.v... tất cả những 
thứ đó đâu phải là bông cúc, nhưng nếu không có những 
thứ ấy thì bông cúc cũng không thể có mặt được. Nhân 
thức như thế ta thấy rằng y tha khởi là tự tánh của vạn 
pháp. Phương pháp nhận thức này giúp cho chúng ta quán 
chiếu thấy rõ được tự tánh của các pháp là KHÔNG 
TÁNH. Bởi vì sự hình thành của các pháp đều do nhân 
duyên cấu hợp tạo thành. Như thế thì thực tánh của vạn 
pháp là vô ngã, là không tánh. Nhận thức như thế nó sẽ 
đưa ta tiến gần đến một sự thật hoàn toàn tuyệt đối. Đó là 
một nhận thức Viên thành thật tánh. 
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TỨ SINH 
 
Tứ sinh có nghĩa là bốn cách sinh sản khác nhau của loài 
hữu tình trong tam giới lục đạo. Bốn cách sinh sản gồm 
có: Noản sinh, Thai sinh, Thấp sinh và Hóa sinh. 
 
1. Noản sinh (Andajayoni): Loài sinh ra từ trứng (noản), 
như ngỗng, khổng tước, gà, vịt, cá v.v... 
 
2. Thai sinh (Jaràyuja-yoni): Loài sinh ra từ thai mẹ, như 
con người, voi, ngựa, trâu, bò v.v... 
 
3. Thấp sinh (Samsvedajà-yoni): Còn gọi là nhân duyên, 
hàn nhiệt hòa hợp sinh. Loài sinh ra từ khí hậu ẩm ướt ở 
những nơi ẩm thấp, như các loài thiêu thân, muỗi, sâu, 
mối mòng, sâu mè... 
 
4. Hóa sinh (Upapàdukà-yoni): Loài không chỗ nương 
tựa bỗng nhiên sinh ra gọi là Hóa sinh. Như các loài hữu 
tình: Chư thiên, địa ngục, trung hữu, đều do nghiệp lực 
đời quá khứ mà hóa sinh. 
 
Trong tứ sinh nói trên thì chúng sinh hóa sinh là nhiều 
nhất.  
                                         

TỨ THI ỀN 

Tứ thiền là bốn loại thiền định của phàm phu. Bốn giai 
đoạn tham thiền đi dần từ chỗ nhàm chán cái vui thô thiển 
đến cái vui vi tế thanh tịnh. Bốn giai đoạn tham thiền này 
tuần tự diễn tiến như sau: 
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trạng, nghĩa là sở duyên (đối tượng để tâm thức duyên 
vào), là đối tượng (khách thể) của nhận thức, cũng tức là 
hình tướng khách thể được nhận thức bởi tâm của chủ thể. 
Tướng phần được chia thành hai loại: ảnh tượng tướng 
phần và bản chất tướng phần. Ảnh tượng tướng phần là 
phần chỉ duyên vào cái bóng dáng của sự vật. Còn bản 
chất tướng phần là phần duyên vào bản chất (tự thân) của 
sự vật. 
 
2. Kiến phần: Còn gọi là năng thủ phần. Kiến tức soi 
thấy, nghĩa là năng duyên, là chủ thể (tác dụng năng 
duyên của các thức) của nhận thức, cũng tức là tác dụng 
chủ thể nhận thức, chiếu tri tướng phần. Đây là phần nhận 
thức rõ vào đối tượng của sự vật. 
 
3. Tự chứng phần: Còn gọi là tự thể phần. Tự là tự thể, 
chứng là chứng tri. Tức về mặt tự thể, phần vị này chứng 
biết tác dụng của kiến phần; cũng tức là tự thể có khả 
năng chứng biết hoạt động nhận thức (tác dụng của kiến 
phần duyên tướng phần) của chính mình.  
 
4. Chứng tự chứng phần: Tức tác dụng nhận thức chứng 
biết của Tự chứng phần. Trong 8 thức, mỗi thức đều có 4 
phần này. Như đo lường một sự vật thì phải có "năng 
lượng" (kiến phần) để đo lường, cũng phải có "Sở 
lượng" (tướng phần) để làm đối tượng, lại phải có cả 
"Lượng quả" (tự chứng phần) để biết được lớn nhỏ, dài 
ngắn... nếu chứng biết lượng quả của Tự chứng phần thì 
gọi là Chứng tự chứng phần. 
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3. Viên thành thật tánh (Parinispanna, fulfilled nature): 
"Thế giới của viên thành thật tánh là thế giới không có sự 
tạo tác của tâm ý, không có những khái niệm. Tự tánh 
viên thành thật là tự tánh đích thực của vạn pháp trong đó 
không có sinh, không có diệt, không có thành, không có 
hoại, không có một, không có nhiều, không có đến, không 
có đi..." (Duy Biểu Học - Thích Nhất Hạnh) 
                                   

TAM ĐỘC 
 
Người học Phật nào cũng đều biết qua về ba thứ độc tố 
này. Vì ba thứ độc tố này là nguyên nhân gây ra nhiều tội 
ác làm đại loạn cả thế gian. Vậy ba thứ độc tố này là gì mà 
gây tác hại ghê gớm như thế? Ba thứ độc tố này gồm có: 
Tham độc, Sân độc và Si độc.  
 
1. Tham độc: Sở dĩ nói nó độc là vì tính chất của tham rất 
là nguy hại. Nó là một trong 6 món căn bản phiền não. 
Chính vì tham nên muốn chiếm hữu mọi thứ về mình. Vì 
tham mà người ta bất kể tội ác. "Tính sao có lợi thì làm, 
chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm". Tham là một động lực 
gây ra nhiều hệ lụy khổ đau cho mình và người. Chính do 
tham mà người ta bất chấp thủ đoạn gian ác. Bao nhiêu 
những thảm họa đau thương xảy ra trong xã hội loài người 
đều do lòng tham lam quá độ của con người tạo ra cả. Khi 
nào xã hội được an bình là khi đó con người đã không còn 
lòng tham. Còn tham tất nhiên sẽ còn đau khổ dài dài đó 
thôi. 
 
2. Sân độc: Khi lòng tham không được thỏa mãn thì sân 
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hận sẽ nổi lên. Bao nhiêu cuộc chiến tranh thảm khốc đã 
và đang xảy ra trên thế giới, cũng do hai động cơ tham, 
sân độc hại này. Vì nó là cội nguồn của tội ác. Ngày nào 
mà tham và sân còn ngự trị trong lòng nhơn loại, thì ngày 
đó chắc chắn là nhơn loại sẽ vẫn còn phải chịu nhiều nỗi 
khổ đau. Vì thế, muốn cho thế giới hòa bình, đời sống con 
người có được niềm an vui hạnh phúc, thì mỗi người cần 
phải tiêu điệt hai thứ độc tố tham sân này. 
 
3. Si độc: Tham và sân nói trên tuy rất nguy hiểm, nhưng 
nó vẫn chưa nguy hiểm bằng ngu si. Ngu si là tên khác 
của vô minh. Vì vô minh nên mới có những nhận thức sai 
lầm. Nếu như không có vô minh làm chủ động thúc đẩy, 
thì tham và sân cũng không thể nào hành động tác oai tác 
quái được. Một người nếu có trí tuệ sáng suốt thì làm gì 
có những hành động phi lý vô ý thức. Bởi vì trí tuệ là 
nguồn ánh sáng có công năng chiếu phá bóng tối vô minh. 
Một hành động mà có trí tuệ hay chánh niệm soi sáng, thì 
chắc chắn hành động đó sẽ đem lại lợi ích cho mình và 
người. Cho nên mới có câu nói: "Bất úy tham sân khởi, 
duy khủng tự giác trì". Nghĩa là không sợ tham và sân nổi 
lên, mà chỉ sợ giác ngộ đến chậm mà thôi. Vì thế nên giác 
ngộ rất quan trọng trên bước đường hành xử tu tập. Chỉ có 
trí tuệ mới có đủ năng lực phá trừ Tam độc đó thôi. 
                                   

TAM ĐỨC 
 
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn có nêu ra ba đức: Pháp 
thân đức, Bát nhã đức và Giải thoát đức.  
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tập phải ngồi kiết già, quán kỹ thật tướng, dứt hẳn duyên 
lự, lóng lặng rỗng rang, nghiêm túc oai nghi, đó là ngồi 
đúng như pháp. Đại Tỳ kheo Tam Thiên Oai Nghi, thượng 
ghi: "Không được ngồi kế người nữ; khi ngồi trên giường 
không được nhớ nghĩ, khen ngợi việc thế gian". Trong 
Phật giáo, khi ngồi phải trải tọa cụ, thông thường đều ngồi 
kiết già hoặc bán già, nếu khi mệt mỏi thì được duỗi 1 
chân nhưng không được duỗi cả 2 chân. Nhưng trong Mật 
giáo còn có nhiều cách ngồi khác. 
 
4. Nằm (Saya, sayana): Theo Giáo Giới Luật Nghi, Đại 
Tỳ kheo Tam Thiên Oai Nghi, thượng, khi nằm phải trải 
ngọa cụ, đồng thời dùng tay phải làm gối, hông phải phía 
dưới tay trái để trên đầu gối, 2 chân chồng lên nhau, mặt 
hướng ra ngoài, không được nhìn vách, không được ở 
trần, nhớ nghĩ việc ác...Theo Đại Minh Tam Tạng Pháp Số 
18, thì người tu đạo không nằm phi thời, vì điều nhiếp tâm 
mà tạm nằm, khi nằm phải nằm nghiêng hông bên phải và 
nằm cho khoan thai, không quên chính niệm, tâm không 
mê loạn đó là nằm đúng như pháp. 
 

TỨ PHẦN 
 
Theo ngài Hộ Pháp cho rằng, Tứ phần được xem như là 
chính nghĩa của tông Pháp Tướng. Tứ phần gồm có bốn 
phần để cấu thành tâm thức trong giáo nghĩa của tông Duy 
Thức. Bốn phần gồm có: Tướng phần, Kiến phần, Tự 
chứng phần, Chứng tự chứng phần. 
 
1. Tướng phần: Còn gọi là Sở thủ phần. Tướng tức tướng 
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Tuyên, thì lúc đi không được buông thỏng hai tay và liếc 
nhìn hai bên, phải nhìn thẳng về phía trước độ 7 thước để 
tránh đạp trùng kiến và không được đi mau, cũng không 
được đi chung với người nữ, người say rượu. Trong Đại 
Minh Tam Tạng Pháp Số 18 có ghi: "Người tu tập đối với 
cử chỉ bước đi, tâm không rong ruổi, không thô tháo, 
thường an trụ trong chánh niệm để thành tựu tam muội, 
thực hành đúng như pháp. Ngoài ra, đi qua đi lại nhiều lần 
trong một khu vực nhất định gọi là kinh hành, được thực 
hành sau khi thọ thực để tu dưỡng thân tâm". 
 
2. Đứng (Sthàna - Thana): Theo điều Tại Sư Tiên Lập 
Pháp trong Giáo Giới Luật Nghi thì không được đứng 
ngay ở phía trước và phía sau thầy, không được đứng cách 
quá xa hoặc quá gần, không được đứng ở chỗ cao, chỗ 
trên gió, phải đứng 2 bên thầy cách chừng 7 thước 
(khoảng 2 m). Cũng trong Đại Minh Tam Tạng Pháp Số 
18 ghi: "Người tu đạo không đứng phi thời, hễ đứng chỗ 
nào thường nhớ nghĩ cúng dường Tam bảo, khen ngợi 
kinh pháp, nói mọi người nghe, tư duy nghĩa kinh, đó là 
trụ (đứng) đúng pháp". Đại Tỳ kheo Tam Thiên Oai Nghi 
thượng có nêu ra 7 chỗ: Chỗ ồn náo, chỗ sát sinh, chỗ 
cúng tế, dưới cầu, đầu cầu, chỗ biên giới và chỗ vắng vẻ là 
chỗ trụ của ác quỉ, Tỳ kheo không nên trụ (đứng) ở những 
chỗ ấy. 
 
Ngồi (Nisadya - Nisajjà): Theo Giáo Giới Luật Nghi, chưa 
được mời ngồi không được ngồi, không được ngồi chung 
giường, nếu khi ngồi mà chân không chấm đất thì không 
được ngồi. Theo Đại Minh Tam Tạng số 18 thì, người tu 
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1. Pháp thân đức: Trong ba thân Phật, thì pháp thân là 
quan trọng hơn hết. Pháp thân có nghĩa là lấy pháp giới 
làm thân. Có thể nói pháp thân là bản thể của mọi hiện 
tượng. Báo thân, Ứng hóa thân, chỉ là hiện tượng của pháp 
thân. Pháp thân tuy vô hình, vô tướng, bất sinh, bất diệt, 
nhưng không có gì ngoài pháp thân cả. Ví như hư không 
tuy không hình không tướng, nhưng tất cả mọi vật không 
vật nào ngoài hư không mà có. Lấy hư không để dụ cho 
pháp thân về mặt rộng lớn không giới hạn. Nhưng hư 
không thì vô tri vô giác. Còn pháp thân thì hữu tri hữu 
giác. Tuy nói có chia ra làm ba thân, nhưng kỳ thực ba 
thân chỉ là một thể. Báo thân và ứng thân không rời pháp 
thân mà có. Như sóng không rời nước mà có. Nói ba là 
một mà một cũng chính là ba.  
 
2. Bát nhã đức: Bát nhã (pranjna) dịch là trí tuệ. Chính là 
cái pháp tướng thật giác ngộ trọn vẹn. Trí tuệ nói ở đây, 
chính là thứ trí tuệ siêu việt, là bản thể chơn như của vạn 
pháp. Trí tuệ cũng chính là bản giác. Đó là đứng về mặt 
Thể tánh mà nói. Còn đứng về mặt Tướng và Dụng thì trí 
tuệ có một năng lực diệu dụng quán chiếu phi thường. Đó 
là thứ trí tuệ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nếu không sử 
dụng thứ trí tuệ quán chiếu này thì làm sao thấy rõ năm 
uẩn là không? Thấy rõ năm uẩn là không, thì hành giả 
vượt qua mọi khổ ách. Không có một khổ nạn nào có thể 
tồn tại được dưới ánh sáng quán chiếu của tuệ giác.    
 
3. Giải thoát đức: Nhờ có trí tuệ phá tan bóng tối si mê, 
tất cả vô minh phiền não hữu lậu không còn, thì hành giả 
mới thực sự giải thoát. Giải thoát là cởi trói mọi sự ràng 
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buộc do vô minh vọng chấp gây ra. Vì si mê tăm tối nên 
mới có cái nhìn méo mó sai lệch chân lý. Nay đây dùng 
ngọn đuốc trí tuệ soi sáng phá tan bóng tối cuồng vọng si 
mê nên mới thực sự sống trọn vẹn với chân lý. Chính đó 
mới được hoàn toàn giải thoát tự do tự tại vậy.   
 
Tóm lại, ba đức trên mỗi đức lại có 4 đức: thường, lạc, 
ngã, tịnh, nên gọi là Tam đức. Ngoài ba đức này ra, còn có 
ba đức nữa gọi là Trí đức, đoạn đức và Ân đức. Trí đức 
và đoạn đức cũng giống như pháp thân đức và Bát nhã 
đức. Tuy nhiên, chỉ có khác là Ân đức. Ân đức có đủ sức 
đại bi mà cứu độ hết thảy chúng sinh, đó là đức lợi tha 
hành Bồ tát đạo vậy.  
 

TAM H ỌC 
 
Tam học nói đủ là Tam vô lậu học. Ba môn học này thật 
vô cùng quan yếu trong đạo Phật. Tam vô lậu học gồm có: 
Giới học, Định học và Huệ học. Tại sao gọi Giới, Định, 
Huệ là ba môn học vô lậu? Chữ vô lậu có nghĩa là không 
còn rơi rớt trong ba cõi: "Dục, Sắc và Vô sắc giới". Có thể 
nói, toàn bộ hệ thống giáo điển của Phật giáo đều được 
xây dựng trên nền tảng vững chắc của ba môn học này. 
 
1.  Giới học: Giới luật Phật chế nhằm mục đích ngăn 
ngừa những hành vi xấu ác phát ra từ ba nghiệp: thân, 
khẩu, ý. Vì thế nên nó rất quan trọng. Giới luật Phật chế 
có nhiều loại: 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới và 348 giới. 
5 giới là của Phật tử tại gia lãnh thọ. 8 giới tức bát quan 
trai giới cũng đặc biệt dành cho Phật tử tại gia tập tu theo 
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2. Phiền não ma: Tức những loại phiền não trong tâm 
làm não loạn tâm thần chúng sinh, cướp đi huệ mạng, làm 
cho không thành tựu được quả vị Bồ Đề.  
 
3. Tử ma: Làm phân tán thân tứ đại của chúng sinh gây ra 
sự chết chóc, làm cho người tu hành không thể kéo dài 
huệ mạng. 
 
4. Thiên tử ma: Còn gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên tử ma, 
ma vương ở từng trời thứ 6 của cõi Dục, thường làm hại 
việc thiện của người, ganh ghét pháp Hiền Thánh, gây ra 
những việc nhiễu loạn, làm cho người tu hành không 
thành tựu được thiện căn xuất thế (TĐPHHQ tập 5, tr 
4803). 
 

TỨ OAI NGHI 
 
Một người xuất gia thật tâm tu hành thì phải giữ gìn bốn 
oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm cho thật nghiêm trang. Oai 
nghi tuy là hình thức bên ngoài, nhưng nó cũng rất quan 
trọng. Người xưa nói: "Hàng thân phục tâm". Có giữ gìn 
oai nghi không cho thân khẩu trạo cử, thì con khỉ ý thức 
cũng theo đó mà bớt trạo cử nhảy chuyền. Tổ Sư có dạy: 
"Có oai khá sợ, có nghi khá kính". Tổ Quy Sơn nói: 
"Đường đường tăng tướng, diện mạo khả quan". Nghĩa là 
một người xuất gia thì phải có tăng tướng sáng rỡ và diện 
mạo đáng kính. Như vậy cho thấy việc gìn giữ bốn oai 
nghi nói trên thật là rất hệ trọng vậy. 
 
1. Đi (Gamana): Theo giáo giới luật nghi của ngài Đạo 
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1. Đoạt nhân bất đoạt cảnh: Tức đoạt chủ quan chỉ còn 
khách quan, ngoài vạn pháp không thừa nhận chính mình, 
để phá trừ chấp trước đối với nhân kiến, ngã kiến. 
 
2. Đoạt cảnh bất đoạt nhân: Tức đoạt khách quan chỉ 
còn chủ quan, quán thế giới ảnh hiện trong tâm mình để 
phá trừ quan điểm cho các pháp là thật có. 
 
3. Nhân cảnh câu đoạt:  Tức phủ định kiến chấp chủ 
quan, khách quan, phá luôn cả ngã chấp và pháp chấp. 
 
4. Nhân cảnh câu bất đoạt:  Tức khẳng định sự tồn tại 
của chủ quan và khách quan. 
 
Đây là quỹ phạm đối cơ do thiền sư Nghĩa Huyền lúc tiểu 
tham ứng theo các cách hỏi của Phổ Hóa, khắc phù mà lập 
ra. Đến đời sau, Pháp Tứ liệu giản này và Ngũ vị thuyết 
của ngài Động Sơn Lương Giới được lưu hành rộng khắp 
trong các thiền lâm. 
 

 TỨ MA 
 
Bốn thứ ma cướp đi sinh mạng và huệ mạng của con 
người. Bốn loại ma gồm có: Ngũ ấm ma, Phiền não ma, 
Tử ma và Thiên ma. 
 
1. Uẩn ma: Còn gọi là Ngũ ấm ma. Tức 5 uẩn sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức chứa nhóm thành quả khổ sinh tử, pháp 
sinh tử này có công năng cướp đi huệ mạng. 
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pháp hạnh của người xuất gia. 10 giới là giới Sa di của 
người xuất gia nam cũng như nữ.  250 giới là giới tướng 
Thanh Văn, tức Tỳ kheo giới, còn gọi là Cụ túc giới hay 
Đại giới. 348 giới là giới của Tỳ kheo ni. Còn một loại 
giới nữa gọi là Thức xoa ma na, tức dành cho bên ni học 
giới Tỳ kheo trước khi thọ Đại giới. Ngoài ra còn có Bồ 
tát giới cho người tại gia và xuất gia.  
 
Giới luật là một môn học rất khó vì hành tướng của giới 
rất chi ly. Giới bao gồm: "Giới pháp, Giới thể, Giới hạnh 
và Giới tướng". Giới luật Phật chế nhằm nâng cao phẩm 
cách con người theo định hướng giác ngộ giải thoát. Giữ 
được giới nào thì được giải thoát giới đó. Như không giết 
người thì ta không sợ tù tội chung thân hoặc tử hình. Giới 
luật không có nghĩa ràng buộc mà đem lại cho chúng ta 
rất tự do giải thoát. 
 
2. Định học:  Đây là một môn học cũng không kém phần 
quan trọng, nếu không muốn nói nó còn quan trọng hơn cả 
giới học. Bởi vì khi ta có Định, tất nhiên là đã có đầy đủ 
giới rồi. Lúc tâm định mới thực sự là giữ giới hoàn toàn. 
Như vậy trong Định đã có giới rồi. Tuy nhiên, bước đầu 
cũng nhờ giữ giới nên mới có định được. Định nói ở đây 
tức định cái tâm vọng tưởng. Chính cái tâm vọng tưởng 
lăng xăng của ta làm cho tâm ta luôn luôn điên đảo rối 
rắm bất an. Đó là cái tâm loạn động phan duyên theo trần 
cảnh tạo nghiệp thọ khổ. Người nào còn quá nhiều phiền 
não thì người đó không bao giờ an định được. Cho nên 
định học rất quan trọng trong Phật giáo. Một khi tâm đã 
an định thì làm gì có phiền não phát sanh? Phiền não 
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không sanh thì ngay đó là Niết bàn, là Cực lạc rồi. Định 
cũng có nhiều loại định. Định của phàm phu, định của 
hàng Nhị thừa, định của Đại thừa và cuối cùng là định của 
Phật vậy.  
 
3. Huệ học: Nhờ có định mà huệ mới phát sanh. Đó là nói 
theo thứ lớp nhơn giới mới sanh định, nhơn định mới phát 
huệ. Theo giáo lý Nguyên Thủy thì phải nói như vậy. 
Nhưng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, thì đức Lục Tổ Huệ 
Năng bảo rằng, một là ba mà ba cũng chính là một. Nghĩa 
là, theo Lục Tổ thì trong giới đã có định và huệ, trong 
định cũng có giới và huệ, trong huệ cũng có đầy đủ giới 
và định. Như vậy cả ba môn học này không thể tách rời ra 
được. Khi học thì có lớp lang thứ tự, nhưng trong khi thật 
hành thì có đầy đủ một là ba mà ba cũng là một. Đây cũng 
là lý tương tức, tương nhập trong Kinh Hoa Nghiêm. Nói 
chung trong ba môn học này môn học nào cũng rất là thiết 
yếu quan trọng cả. Cả ba đều hỗ tương cho nhau để đưa 
hành giả đến chỗ giác ngộ giải thoát hoàn toàn vậy. 
                                  

TAM QUY 
 
Bước đầu vào đạo không có người Phật tử nào mà không 
quy y Tam bảo. Tam quy nói đủ là Tam quy y. Nghĩa là 
quy Phật, quy y Pháp và quy Tăng. Hai chữ Quy Y có 
nghĩa là trở về nương tựa. Quy là trở về và Y là nương 
tựa. Trở về nương tựa với ai? Tức nương tựa ở nơi Phật, 
Pháp và Tăng. Gọi là nương tựa vào Tam bảo. Vậy nương 
tựa Phật như thế nào? 
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TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN 

Tứ hoằng thệ nguyện là 4 điều nguyện lớn mà tất cả Bồ 
tát nên phát khởi khi còn ở địa vị tu nhân. Về bốn điều 
nguyện lớn này, đại đa số Phật tử đều thuộc nằm lòng. 
Tuy nhiên về phương diện thật hành, thì không phải ai 
cũng có thể thật hành nổi. Về nội dung và sự giải thích, ta 
thấy rải rác trong các kinh luận đều có sự giải thích rộng 
hẹp khác nhau. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, đức Lục Tổ 
Huệ Năng giải thích ngắn gọn như sau: 
 
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ: Bồ tát thệ nguyện 
độ tất cả chúng sinh. 
 
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Bồ tát thệ nguyện 
đoạn trừ tất cả phiền não. 
 
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: Bồ tát thệ 
nguyện học hiểu tất cả Phật pháp. 
 
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Bồ tát thệ 
nguyện chứng đắc quả Bồ đề tối cao. 
 

TỨ LI ỆU GIẢN 
 
Tứ liệu giản là bốn pháp giản biệt do ngài Lâm Tế Nghĩa 
Huyền lập ra. Tức 4 qui tắc có năng lực thích ứng theo 
thời cơ, tùy nghi cho hay đoạt tự tại, giết chết hay cứu 
sống để giáo hóa người học. Tứ liệu giản gồm có: Đoạt 
nhân bất đoạt cảnh, Đoạt cảnh bất đoạt nhân, Nhân 
cảnh câu đoạt, Nhân cảnh câu bất đoạt. 
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nước miếng, nước mũi, nước tiểu... Gió thuộc thể hơi như 
không khí, hơi thở... Lửa thuộc nhiệt độ nóng ấm... Bốn 
yếu tố này khi đủ nhân duyên thì chúng kết hợp lại tạo 
thành thân này. Đã do nhân duyên kết hợp, tất nhiên là 
chúng không có thực thể cố định. Tất cả đều là hư vọng 
không thật. Hiểu thế, thì thân này chỉ là một thứ giả hợp 
không tồn tại. Do đó, nên nói là vô ngã. Ở đây, chỉ nói về 
sự kết hợp của phần vật chất thôi, tức 4 đại, chứ không có 
nói đến phần tinh thần, tức phần tâm thức của con người. 
Nếu nói một cách tổng hợp vật chất và tinh thần, thì phải 
gọi là Ngũ uẩn hay Ngũ ấm giai không. Đã giai không, thì 
không nên cố chấp vào thân tâm này để rồi phải chịu 
nhiều sự đau khổ dài dài... 
 

TỨ ĐỨC 

Tứ đức nói đủ là Tứ đức Niết bàn, tức bốn đức của pháp 
thân Như Lai. Bốn đức gồm có: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 
 
1. Thường: Thể tính của pháp thân Như Lai là thường trụ, 
không biến đổi. Cái gì có biến đổi là cái đó có sinh diệt, 
không thật. Còn cái không biến đổi, chính cái đó mới là 
chân thật.  

2. Lạc: Pháp thân Như lai lìa hẳn các khổ, trụ trong sự an 
vui hoàn toàn của Niết bàn vắng lặng. 

3. Ngã: Pháp thân Như Lai tự tại vô ngại, là Đại ngã xa lìa 
hai vọng chấp "hữu ngã và vô ngã". 

4. Tịnh: Pháp thân Như Lai lìa cấu, vô nhiễm, vắng lặng, 
thanh tịnh. 
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1. Quy y Phật (nương tựa ở nơi Phật): Nương tựa Phật 
nào? Nương tựa vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ư?  Đức 
Phật Thích Ca ứng thân đã nhập diệt lâu rồi, thử hỏi còn 
đâu nữa mà nương tựa? Vậy thì chỉ nương tựa vào Phật 
tượng, mà Phật tượng có nói, có dạy gì cho mình không? - 
Không. Đã không, thì tại sao phải nương tựa vào Phật 
tượng? Nương tựa vào Phật tượng đâu có được lợi ích gì?! 
Vì Phật tượng chính do những bàn tay nghệ nhân tạo ra 
kia mà! Đã biết không lợi ích thì tại sao mình phải nương 
tựa? Phật tượng chỉ là biểu trưng thôi chớ có phải là Phật 
thiệt đâu. Thế thì, ta nghĩ sao về việc nương tựa này? 
Nương tựa nói ở đây, ta có thể hiểu qua hai ý chính: 
 
a. Nương tựa Phật tượng bên ngoài là để cho ta nhớ đến 
những công hạnh và những đức tánh cao thượng của đức 
Phật, vì Ngài đã thể hiện những gì cao đẹp nhất trong đời 
sống. Nhất là những công hạnh tự lợi và lợi tha. Từ đó, 
chúng ta cố gắng bắt chước học hỏi noi theo những công 
hạnh đức tánh cao đẹp đó như: Từ bi, trí tuệ, hỷ xả, bình 
đẳng, vị tha giác ngộ, giải thoát v.v... Noi theo không chưa 
đủ mà ta cần phải nỗ lực thật hành ngay trong đời sống 
hiện tại. 
 
b. Nương Phật tượng bên ngoài để chúng ta quán chiếu 
Phật thiệt (Phật tánh hay Phật pháp thân) trong tâm ta. Vì 
ông Phật bên ngoài chỉ là hình thức biểu trưng. Tuy là 
hình thức biểu trưng, nhưng nó có tác dụng nhằm nhắc 
nhở ta hằng nhớ ông Phật thiệt của mình. Nếu không có 
ông Phật tượng bên ngoài thì làm sao mình biết mình có 
ông Phật thiệt bên trong? Nghĩa là ta phải về nương tựa 
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với ông Phật pháp thân của chính mình. Ông Phật của 
mình là ông Phật hằng giác, tức là một con người luôn 
luôn tỉnh thức. Người Phật tử quy y cả "Sự"  lẫn "Lý"  
như thế thì mới thực đúng ý nghĩa quy y. Chớ nếu quy y 
chỉ biết theo hình thức bên ngoài không thôi thì thiết nghĩ 
chẳng được lợi ích bao nhiêu! 
 
2. Quy y Pháp: Về nương tựa với Pháp là vì giáo pháp 
Phật dạy là nguồn giáo lý siêu việt nhưng rất thực tiễn nó 
có đầy đủ công năng đưa chúng ta vượt thoát mọi khổ đau 
hệ lụy của cuộc đời. Nếu chúng ta chịu khó hành trì đúng 
theo bản đồ mà đức Phật đã chỉ dẫn, thì chắc chắn chúng 
ta sẽ gặt hái nhiều hoa trái an lạc hạnh phúc. Nguồn an lạc 
hạnh phúc này không những chỉ riêng ta hưởng, mà ta còn 
đem ra hiến tặng cho gia đình và cộng đồng xã hội mà ta 
đang sinh sống. Là con người tất nhiên, ai cũng có niềm 
tin và chọn cho mình một hướng đi lành mạnh tốt đẹp 
theo chiều hướng thăng hoa làm đẹp cuộc đời. Niềm tin 
vào sự thực tập chánh niệm trong mọi hành động và lời 
nói, tất nhiên, nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi lạc 
mà bạc tiền không thể mua được. 
 
Pháp ở đây cũng chính là những pháp từ bi, trí tuệ, vị tha, 
bình đẳng v.v.. mà trong mỗi người chúng ta đều sẵn có. 
Chỉ cần ta khéo biết quay về để triển khai phát huy mạnh 
mẽ những pháp hạnh này, thì chẳng những nó đem lại lợi 
lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình mà nó còn đem lại 
nhiều sự lợi lạc hạnh phúc cho tất cả chúng sinh nữa.  
 
3. Quy y Tăng: Tăng có hai: phàm Tăng và Thánh Tăng. 
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3. Phổ đà sơn: Còn gọi là núi Mai Sầm. Có tên là Tiểu 
Bạch Hoa, núi ở giữa biển Đông Nam, huyện Định Hải, 
tỉnh Chiết Giang. Vào khoảng những năm đầu thời Ngũ 
Đại, có ngài Huệ Ngạc, vị tăng người Nhật sáng lập Bất 
Khẳng Khứ Quán Âm đường, đây là ngôi chùa Phật đầu 
tiên ở núi này. Đến nay còn tất cả hơn 300 ngôi chùa Phật 
lớn nhỏ, trong đó chùa Phổ Tế, chùa Pháp Vũ, Thiền viện 
Huệ Tế là khá nổi tiếng. Cảnh núi u nhàn thanh tịnh, 
không nuôi súc sinh, vốn được gọi là Hải Thiên Phật 
Quốc, tương truyền là đạo tràng thị hiện ứng hóa của Bồ 
Tát Quán Âm. 
 
4. Cửu hoa sơn: Núi này tọa lạc ở phía Tây Nam huyện 
Thanh Dương, tỉnh An Huy. Xưa gọi là núi Cửu Tử, vì có 
lần Lý Bạch làm thơ vịnh tán hình dáng 9 ngọn như hoa 
sen về sau đổi tên là núi Cửu Hoa. 
 
Trên núi vẫn còn tảng đá có khắc Kim Sa Tuyền do Lý 
Bạch khắc. Tương truyền khoảng năm 756 - 757 đời 
Đường, có vị vương tử người Tân la xuất gia, pháp danh 
Địa Tạng, về sau kết am khổ tu ở núi Cửu Hoa, được các 
thiện tín hộ trì xây chùa cúng dường. Từ đó núi Cửu Hoa 
trở thành đạo tràng ứng hóa của Bồ tát Địa Tạng ở Trung 
Quốc (TĐPHHQ, tập 5 tr 4766). 
 

TỨ ĐẠI GIAI KHÔNG 
 
Phật giáo cho rằng, thân thể con người là do sự kết hợp 
của 4 yếu tố: Đất, Nước, Gió, Lửa. Đất thuộc về chất 
cứng như xương, da, thịt v.v... Nước thuộc thể lỏng như 
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1. Pháp đà la ni: Còn gọi Văn đà la ni, Pháp tổng trì. Đối 
với giáo pháp của Phật nghe nhận và giữ gìn không quên. 
 
2. Nghĩa đà la ni: Còn gọi là Nghĩa tổng trì. Đối với 
nghĩa thú của vô lượng các pháp tổng trì không quên. 
 
3. Chú thuật đà la ni: Còn gọi Chú tổng trì. Bồ tát có khả 
năng nương sức thiền định khởi chú thuật để trừ tai họa 
cho chúng sinh. 
 
4. Nhẫn đà la ni: Còn gọi là Nhẫn tổng trì. An trụ nơi thật 
tướng của pháp nhẫn trì không quên.  
                                    

TỨ ĐẠI DANH SƠN 
 
Tứ đại danh sơn là 4 quả núi nổi tiếng ở Trung Quốc. Bốn 
núi gồm có: Ngũ đài sơn, Nga mi Sơn, Phổ đà sơn, Cửu 
hoa sơn.  

1. Ngũ đài sơn: Tọa lạc tại huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, 
chu vi khoảng 300km, vì có 5 ngọn núi cao chót vót, các 
đỉnh núi đều bằng phẳng như đài, nên gọi là núi Ngũ Đài. 
 
2. Nga mi sơn: Tương truyền là đạo tràng thị hiện ứng 
hóa của Bồ tát Phổ Hiền, xưa gọi là núi Nha Môn. Nhờ 
sắc núi tú lệ mà nổi tiếng. Núi này ở phía Tây Nam huyện 
Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Thời Tấn, chùa Phổ Hiền Bạch 
Thủy, là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở núi Nga Mi. 
Hiện nay, ở núi này có các danh lam thắng cảnh như Chùa 
Báo Quốc, 99 đảo quái, Chùa Kim Đỉnh, đài Đổ Quang 
v.v... 
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Phàm Tăng là những người nguyện sống đời sống phạm 
hạnh thanh tịnh, các ngài là những bậc chân tu vượt ngoài 
vòng danh lợi, xứng đáng thay Phật để khai hóa hướng 
dẫn chúng ta tu học trên đường đạo. Chúng ta nên nhớ là 
chỉ nương tựa các ngài để học hỏi, khác nào như chúng ta 
nương vào ngọn đuốc sáng chỉ đường cho chúng ta đi 
không bị rơi vào hầm hố chông gai nguy hiểm. Dù đôi tay 
của người đó có bị lở lói cùi hủi đi nữa, nhưng trên tay 
của họ vẫn có cây đuốc sáng, thì chúng ta chỉ nương vào 
ánh sáng của cây đuốc để mà đi, chớ đừng có thái độ nhìn 
vào đôi tay của họ rồi phê bình chỉ trích đủ thứ. Như thế, 
thì chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích mà chúng ta 
nhắm tới. Đó là thái độ khôn khéo của người tu học Phật 
vậy. Còn Thánh Tăng là những vị đã tu hành đạt được quả 
vị giải thoát vô lậu, không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau 
trong cuộc đời. Như các Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, 
Địa Tạng v.v...  
 

TAM T Ế 
 
 Khởi Tín Luận nói: Chúng sinh vì không ngộ được Phật 
tánh (bản giác) nên gọi là mê (bất giác). Tuy nhiên, cái mê 
này không có thật thể, chỉ nương vào Phật tánh làm thể, 
nên không rời Phật tánh (bản giác) được. Do vì bất giác 
(căn bản vô minh) nên mới sanh ra ba tướng rất vi tế (tam 
tế chi mạt vô minh); ba tướng vi tế này không rời bản 
giác. Ba tướng vi tế gồm có: Nghiệp tướng (tướng nghiệp 
vô minh), Tướng năng kiến (chuyển tướng tức là kiến 
phần) Tướng cảnh giới (hiện tướng tức tướng phần). 
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1. Nghiệp tướng: Vì bất giác (hoặc lậu) cho nên tâm 
động, gọi đó là "Nghiệp". Bởi có nghiệp (nhơn) nên có 
khổ (quả). Trái lại, nếu "Giác" (không có hoặc lậu) thì tâm 
không động ( không có nghiệp) vì không động (nghiệp 
nhơn) nên cũng không khổ (quả). Đây là tướng vi tế cũng 
gọi là nghiệp tướng vô minh. Chính do tâm bất giác khởi 
động mới có nghiệp tướng. Từ nghiệp tướng vi tế này mới 
có ra Tướng năng kiến. 
 
2. Tướng năng kiến: Vì có "Động" (nghiệp tướng) cho 
nên sanh ra "Năng phân biệt" (năng kiến) tức chủ thể nhận 
thức. Nếu không "Động" thì không có "Năng phân biệt", 
nghĩa là không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển 
tướng.    
 
3. Tướng cảnh giới: Vì có năng phân biệt, tức kiến phần 
(chủ thể nhận thức) nên cảnh bị phân biệt, tức tướng phần 
(đối tượng nhận thức) vọng hiện ra. Bởi thế nên rời Năng 
phân biệt (kiến phần) thì cũng không có cảnh bị phân biệt, 
nghĩa là nếu không có chuyển tướng thì cũng không có 
hiện tướng. Nói dễ hiểu hơn là không có chủ thể nhận 
thức, thì cũng không có đối tượng nhận thức. Ngược lại 
cũng thế. Cho nên giữa chủ thể (kiến phần, phần nhận 
thức) và đối tượng hay khách thể (tướng phần, phần bị 
nhận biết) có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời 
ra được. 
 

TAM T Ụ TỊNH GIỚI   
 
Tam tụ tịnh giới: Còn gọi Bồ tát tam tụ giới, Tam tụ thanh 
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lại, hành giả tự lực niệm Phật, giả danh niệm Phật, ác kiến 
niệm Phật, mạn tâm niệm Phật thì không chắc chắn vãng 
sinh (TĐPHHQ Tập 5 tr 4756) 
 

TỨ DỤC 
 
Tứ dục là bốn thứ ái dục của chúng sinh ở trong cõi Dục. 
Theo Pháp Uyển Châu Lâm 2, có nêu ra 4 thứ dục: Tình 
dục, Sắc dục, Thực dục và Dâm dục. 
 
1. Tình dục: Chúng sinh trong cõi Dục thường sinh tâm 
tham dục đối với cảnh tình ái nam, nữ. 
 
2. Sắc dục: Chúng sinh trong cõi Dục thường sinh tâm 
tham dục đối với các sắc đẹp của nam, nữ. 
 
3. Thực dục: Chúng sinh trong cõi Dục thường sinh tâm 
tham dục đối với thức uống ăn ngon ngọt... 
 
4. Dâm dục: Chúng sinh trong cõi dục thường sinh tâm 
tham dục đối với việc nam nữ đắm trước lẫn nhau. 
 
Trong ba cõi, cõi Dục có đủ 4 dục, cõi Sắc có tình dục, 
sắc dục, còn cõi Vô sắc, chỉ có tình dục. 
 

TỨ ĐÀ LA NI 
 
Tứ đà la ni còn gọi là Tứ chủng tổng trì, Tứ tổng trì, Tứ 
trì. Đà la ni gồm có 4 loại: Pháp đà la ni, Nghĩa đà la ni, 
Chú thuật đà la ni, Nhẫn đà la ni. 
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1. Chính niệm vãng sinh: Người này lúc bình thường 
niệm Phật, lúc lâm chung cũng giữ chính niệm mà vãng 
sinh. 
 
2. Cuồng loạn vãng sinh: Người một đời tạo tác ác 
nghiệp, lúc lâm chung bị lửa mạnh ở địa ngục đến đổi 
cháy mà cuồng loạn, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thiện tri 
thức, nên trong lúc cuồng loạn niệm Phật được 1 tiếng hay 
10 tiếng, liền được vãng sinh về cõi Cực lạc. 
 
3. Vô ký vãng sinh: Người này lúc bình sinh đã phát tín 
tâm quy mạng, lúc lâm chung tuy do tâm thần suy nhược 
mà trở thành vô ký (chẳng phải thiện, chẳng phải ác) nên 
không thể niệm Phật, nhưng do nghiệp nhân niệm Phật ở 
quá khứ cũng được vãng sinh. 
 
4. Ý niệm vãng sinh: Khi hành giả lâm chung, tuy không 
niệm Phật ra tiếng, nhưng trong tâm niệm Phật A Di Đà 
cũng được vãng sinh. 
 
II. Y cứ vào hạnh khẩu xưng niệm Phật lúc bình sinh: 
 
Phẩm loại quyết định vãng sinh được chia làm 4 thứ: 
 
1. Tha lực niệm Phật vãng sinh. 
2. Chân thật niệm Phật vãng sinh. 
3. Chính kiến niệm Phật vãng sinh. 
4. Trực tâm niệm Phật vãng sinh. 
 
Hành giả thực hành 4 thứ này thì nhất định vãng sinh. Trái 
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tịnh giới, Tam tụ viên giới. Đây là ba tụ giới pháp của Đại 
thừa Bồ tát. Tụ có nghĩa là nhóm, là chủng loại. Vì ba tụ 
giới pháp này vô cấu thanh tịnh hàm nhiếp các giới Đại 
thừa, viên dung vô ngại nên gọi là Tam tụ tịnh giới, Tam 
tụ viên giới. Tam tụ tịnh giới gồm có: Nhiếp luật nghi 
giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiếp chúng sanh giới hay 
còn gọi là Nhiêu ích hữu tình giới. 
 
1. Nhiếp luật nghi giới:  Pháp môn chỉ ác, đoạn dứt tất cả 
điều ác, hàm nhiếp các luật nghi, là giới của 7 chúng thụ 
trì, tùy theo tại gia xuất gia khác nhau mà có chia ra các 
giới điều như: 5 giới, 8 giới, 10 giới, cụ túc giới tức Tỳ 
kheo giới... cũng có thể qui thành ba loại chung và Biệt 
giải thoát giới, Định cộng giới, và Đạo cộng giới. Giới 
này là nhân của pháp thân vốn tự thanh tịnh nhưng bị các 
điều xấu ác che đậy nên không thể hiển lộ được; nay lìa 
các điều ác thì công đức thành tựu hiện tiền. 
 
2. Nhiếp thiện pháp giới:  Còn gọi là Thu thiện pháp giới, 
Nhiếp trì nhất thiết Bồ tát đại giới. Nghĩa là tu tập tất cả 
pháp lành. Đây là pháp môn tu thiện, là luật nghi giới mà 
Bồ tát tu hành, hồi hướng các điều thiện do tu thân, khẩu, 
ý về Vô thượng bồ đề, như thường siêng năng tinh tấn, 
cúng dường Tam bảo, tâm không buông lung, gìn giữ các 
giác quan và thực hành 6 pháp Ba la mật... nếu phạm tội 
thì như pháp mà sám hối, nuôi lớn các pháp lành. Đây là 
nhân của Báo thân có công năng dứt ác tu thiện, cho nên 
trở thành duyên của Báo thân Phật. 
 
3. Nhiếp chúng sinh giới: Còn gọi Nhiêu ích hữu tình 
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giới, Tác chúng sinh ích giới. Tức dùng từ tâm nhiếp thụ, 
làm lợi ích tất cả chúng sinh, đây là pháp môn lợi sinh. Bồ 
tát làm tất cả những điều lành, nhằm mục đích phục vụ 
mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bồ tát luôn thực 
hành Tứ nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) để 
hóa độ chúng sinh. Đó là hạnh nguyện cao đẹp tuyệt vời 
của Bồ tát. Tứ nhiếp pháp là con đường hành đạo của Bồ 
tát vậy.                                  
 

TAM TAI 
 
Tam tai còn gọi là Tam tai kiếp. Đây là ba tai ách lớn mà 
con người và sinh vật phải hứng chịu. Vạn hữu vũ trụ trải 
qua trong 4 thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Trong thời kỳ 
hoại lần lượt xảy ra ba tai kiếp: Tiểu tam tai, Đại tam tai. 
Trước hết nói về Tiểu tam tai: Tiểu tam tai gồm có: Cơ 
cẩn tai, Tật dịch tai và Đao binh tai. 
 
1. Cơ cẩn tai: Tuổi thọ con người từ 84000 tuổi cứ 100 
năm giảm một tuổi, giảm đến khi con người còn 30 tuổi 
(già chết) thì trời hạn hán không mưa, cây cỏ không mọc, 
vô lượng nhân dân ở thế gian đói kém mà chết. 
 
2. Tật dịch tai: Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 
20 tuổi thì các thứ bệnh xuất hiện, vô lượng nhân dân ở 
thế gian bị mắc bệnh mà chết. 

3. Đao binh tai: Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 
10 tuổi thì mọi người đều sinh ra sự tranh đấu, tay cầm cỏ 
cây cũng biến thành dao gậy, tàn hại lẫn nhau, vô lượng 
nhân dân ở thế gian bị chết bởi đao binh.  

147 

 

Cố chấp chi nhiều khổ thêm sâu 
Nặng lòng chấp ngã khổ âu sầu 
Buông đi cho khỏe lòng thanh thoát 
Hỷ xả vui cười hết khổ đau 
 
Dại gì cố chấp khổ cho ta? 
Có gì bất ý cứ nói ra 
Cùng nhau thảo luận trong êm đẹp 
Đừng có tranh nhau phải trái mà! 
 
Biết ai rằng phải biết ai không? 
Sân si tranh cãi thật cuồng ngông 
Người nào cũng muốn mình hơn cả 
Kẻ thắng người thua cũng khổ đồng 
 
Thử hỏi trên đời sống bao lâu? 
Xuân xanh mới đó đã bạc đầu 
Sớm còn tối mất nhanh như chớp 
Ngắn ngủi kiếp người chẳng có lâu 
          (Thích Phước Thái) 
                   

TỨ CHỦNG VÃNG SANH 
 
Bốn tướng trạng và công hạnh vãng sinh Tịnh độ, do khai 
tổ tông Tịnh độ ở Nhật Bản là ngài Pháp Nhiên y theo 
cách phân loại khác nhau mà nêu: có 2 thuyết Tứ chúng 
vãng sinh: 
 
I. Nói theo tướng trạng vãng sinh Tịnh độ Di Đà thì có 
thể chia làm 4 thứ là: 
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3. Tâm hỷ vô lượng: Khi đã có tâm bi, tất nhiên là phải 
có tâm hỷ. Hỷ là niềm vui bất tận. Hỷ nói đủ là tùy hỷ, 
nghĩa là thấy ai hành thiện thì mình vui theo. Đã là Bồ tát 
thì làm gì có tâm kỳ thị, ganh tỵ, đố kỵ. Nếu còn có tâm 
ganh ghét thì sao gọi là Bồ tát? Cho nên Bồ tát không bao 
giờ có ý niệm ghét ganh ai cả. Chẳng những thế, mà Bồ 
tát còn khuyến khích mọi người nên yêu thương nhau. Chỉ 
có tình thương mới xóa tan được hận thù. Có thương yêu 
mới có tùy hỷ. Mình vui với cái vui chung của mọi người. 
Trong Kinh Pháp Hoa có nguyên một phẩm gọi là "Tùy 
Hỷ Công Đức". Người có tâm thực sự tùy hỷ thì công đức 
người đó rất lớn. Bởi vì có tùy hỷ thì những ý niệm tham 
sân thù ghét không có. Chính cái chỗ không khởi niệm 
ghét ganh... mới thực là công đức. Công đức là do diệt trừ 
phiền não. Cho nên hạnh tu tùy hỷ thật là một hạnh tu 
tuyệt vời. Người có tâm tùy hỷ lúc nào cũng an vui hạnh 
phúc. Còn người hay ganh tỵ đố kỵ thì mặt mày lúc nào 
cũng cau có gắt gỏng khó ưa, lúc nào cũng mang tâm địa 
buồn giận ghét ganh, như thế thì thử hỏi làm sao mà cởi 
mở hoan hỷ với người khác cho được? Nhìn gương mặt 
họ không lúc nào thấy có mùa Xuân cả. 

4. Tâm xả vô lượng: Hỷ và xả là một cặp đôi tương quan 
mật thiết với nhau. Xả là buông bỏ. Có buông bỏ thì mới 
có an vui. Ngược lại, muốn có an vui thì phải buông bỏ. 
Cho nên hỷ và xả là hai trạng thái tâm lý cùng có hướng 
tích cực như nhau. Người nào còn cố chấp thì người đó 
chắc chắn lại càng khổ đau. Càng chấp nặng thì càng khổ 
nhiều. Mà khổ nhiều thì làm sao có an lạc hạnh phúc? Cho 
nên, muốn có an lạc hạnh phúc thì hãy thật hành hạnh Hỷ 
Xả.  
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Còn Đại tam tai gồm có: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai. 
 
1. Hỏa tai: Vào kiếp hoại thì có 7 mặt trời xuất hiện, mặt 
đất và núi Tu di dần dần bị sụp đổ, nước trong 4 biển lớn 
lần lượt cạn hết, cõi Dục và các tầng trời Sơ thiền đều bị 
thiêu hủy, không còn sót lại gì. 
 
2. Thủy tai: Từ cõi Sơ thiền trở xuống trải qua 7 lần hỏa 
tai thì thế giới lại thành. Vào thời Hoại kiếp dần dần có 
mưa lớn, hạt nước lớn như bánh xe, lại có thủy luân dưới 
đất bắn vọt lên, từ cõi Dục đến các tầng trời Nhị thiền đều 
bị ngập lụt, tất cả đều hoại diệt, như hạt muối bị tan trong 
biển nước. 
 
3. Phong tai: Từ cõi Nhị thiền trở xuống trải qua 7 lần 
thủy tai, lại trải qua 7 lần hỏa tai phá hoại cõi thế gian, 
đến khi thế giới hình thành trở lại, rồi đến kiếp Hoại. Từ 
lớp phong luân phía dưới có gió mạnh nổi lên, cộng với 
sức nghiệp của chúng sinh đã hết, cho nên nơi nào cũng 
nổi gió, từ cõi Dục cho đến tầng trời Tam thiền thảy đều bị 
gió đánh bạt, sạch hết không còn gì (TĐPHHQ tr 4166). 
                                 

TAM TÔN 
 
Tam Tôn còn gọi Tam Tôn Phật. Đây là cách thức trang trí 
thờ Phật. Phật Tam Tôn gồm có: Phật Thích Ca ở chính 
giữa gọi là Trung Tôn, bên trái là Phật Dược Sư, bên phải 
là Phật A Di Đà. Cách tôn trí này, ta thường thấy trong các 
ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông đều có tôn thờ. Tam Tôn 
Phật khác với Tam Thánh. Tam Thánh gồm có: Chính 
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giữa là Đức Phật A Di Đà, bên phải là Bồ tát Quan Thế 
Âm, bên trái là Bồ tát Đại Thế Chí. Tượng Tam Thánh ta 
thường thấy cách thiết trí tôn thờ bên trong chùa hoặc bên 
ngoài đều có. Nhưng dù thờ bên trong hay bên ngoài chùa 
cũng đều rất trang nghiêm. Tượng Tam Tôn thì cách tôn 
thờ rất phổ thông. Vì người tu theo tông phái nào cũng có 
thể tôn thờ được cả. Tuy nhiên, riêng tượng Tam Thánh thì 
ta chỉ thấy phần nhiều là tôn thờ ở trong các chùa tu theo 
tông Tịnh Độ mà thôi.  
 

TAM THÂN 
 
Tam thân là chỉ cho ba thân Phật. Phật nào cũng có ba 
thân cả. Ba thân gồm có: Pháp thân, Báo thân và Ứng 
hóa thân. Có rất nhiều kinh luận nói về ba thân này. Ở 
đây, chúng tôi chỉ xin giải thích một cách khái quát sơ 
lược thôi. 
 
1. Pháp thân: Lấy pháp giới làm thân. Mà pháp giới thì 
không có giới hạn. Phạn ngữ gọi là Tỳ lô xá na Phật. 
Trung Hoa dịch là Biến nhứt thiết xứ: Nghĩa là khắp tất cả 
chỗ. Vậy thì chỗ nào không phải là pháp thân. Vì pháp 
thân là một thực thể không hình không tướng, bất sinh bất 
diệt, hằng hữu không bao giờ vắng mặt. Cho nên mới nói 
là pháp thân thanh tịnh. Vì không có tướng mạo nên mới 
thanh tịnh. Pháp thân là tên khác của chơn như, Phật tánh, 
viên giác v.v... Thế thì, ai cũng sẵn có pháp thân cả. 
Không riêng gì đức Phật Thích Ca mới có, mà tất cả 
chúng sinh đều sẵn có. Chính vì pháp thân sẵn có, nên khi 
giác ngộ tu hành thì sẽ thành Phật vậy. 
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1. Tâm từ vô lượng: Là lòng thương yêu chúng sinh 
không ngằn mé. Bồ tát Quán Thế Âm có đôi mắt: "Từ 
nhãn thị chúng sinh". Nghĩa là đôi mắt thương yêu tất cả 
muôn loài. Vì thương yêu chúng sinh, nên Bồ tát luôn 
mang lại niềm an vui hạnh phúc cho chúng sinh. Cái vui 
trong thế gian là cái vui giả trá tạm bợ, vui trong chốc lát 
mà khổ sầu ngàn năm. Đó là cái vui đắm chìm trong "Ngũ 
dục lạc". Còn cái vui của Bồ tát là cái vui chơn thật. Cái 
vui không còn bị ràng buộc bởi "tham, sân, si". Cái vui 
không có biên giới. Bồ tát quán sát căn cơ, tùy duyên hóa 
độ. Ban rải lòng từ cho tất cả chúng sinh. Bồ tát không 
phân biệt thân sơ hay kỳ thị chủng tộc. Bồ tát coi tất cả 
đều bình đẳng như nhau. Dưới con mắt của Bồ tát thì 
tuyệt nhiên không thấy có ai là kẻ thù cả. Mà tất cả chúng 
sinh, Bồ tát thương yêu như con một. Đó là lòng từ vô hạn 
lượng của Bồ tát vậy.  
 
2. Tâm bi vô lượng: Lòng từ của Bồ tát mới chỉ là ban 
vui, chứ chưa nhổ được gốc khổ cho chúng sinh. Đến tâm 
bi mới chính là lòng thương nhằm nhổ cái gốc khổ cho 
chúng sinh. Cái gốc khổ của chúng sinh là vô minh. Nếu 
trừ được cội gốc vô minh, thì những nỗi thống khổ kia 
cũng không còn. Muốn trừ gốc khổ thì phải sử dụng đến 
ngọn đuốc trí tuệ. Chỉ có ánh sáng trí tuệ bát nhã mới phá 
tan bóng tối vô minh lậu hoặc mà thôi. Vì vậy, bằng mọi 
phương cách, Bồ tát phải dùng đến phương tiện thiện xảo 
để chỉ dạy hướng dẫn chúng sinh dũng tiến trên con 
đường giác ngộ giải thoát. Chỉ có con đường giác ngộ mới 
diệt trừ được vô minh. Đó là lòng bi vô cùng cực của Bồ 
tát vậy.  
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Thanh văn, Chủng tịnh Thanh Văn. Những vị này đã tu 
học theo pháp Tiểu thừa, cho nên nay nghe giáo pháp Tiểu 
thừa, thì được chứng quả, sau khi đã chứng Tiểu quả thì 
không còn tiến lên để cầu pháp Đại thừa. 
 
2. Thoái Bồ đề Thanh văn: Còn gọi là Hồi hướng Bồ đề 
Thanh văn. Những vị Thanh văn này vốn là Bồ tát, từng 
phát tâm Bồ đề, nhiều kiếp tu tập, chợt do chán mỏi sinh 
tử, thoái thất tâm đại đạo mà chứng Tiểu quả. 
 
3. Ứng hóa Thanh văn: Còn gọi là Biến hóa Thanh văn. 
Các vị Thanh văn này vốn là chư Phật, Bồ tát, trong ẩn 
hạnh chơn thật, ngoài hiện thân Thanh văn, có khả năng 
dẫn dắt 2 loại Thanh văn nói trên trở về với Đại thừa và 
hóa độ tất cả chúng sinh được vào Phật đạo. 
 
4. Tăng thượng mạn Thanh văn: Những vị tự xưng 
mình đã được pháp tăng thượng, khinh mạn người khác, 
loại Thanh văn này chán ghét sinh tử, ưa thích Niết bàn, 
nhờ tu tập giới, định, huệ hơi có sở đắc liền cho là chứng 
quả, đó là chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho 
là chứng, nên gọi là Tăng thượng mạn Thanh Văn. 
 

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 

Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm rộng lớn vô lượng vô biên 
không thể so sánh tính đếm được. Càng mở rộng tâm thức 
lớn chừng nào, thì ta lại càng có nhiều hạnh phúc rộng lớn 
chừng ấy. Đây là bốn cái tâm rộng lớn vô biên của Bồ tát. 
Bốn tâm gồm có: Tâm từ, Tâm bi, Tâm hỷ và Tâm xả. 
Nói gọn là Từ, Bi, Hỷ và Xả. 
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2. Báo thân: Phạn ngữ gọi là Lô xá na, Trung Hoa dịch là 
Báo thân. Báo thân là chỉ cho phần viên mãn quả đức. 
Chư Phật đã trải qua nhiều kiếp tu hành ở nơi "Phước" và 
"Trí". Do phước trí trang nghiêm, lưỡng toàn phương tác 
Phật. Đây là chỉ cho nhân địa lúc tu nhân của chư Phật. 
Nhân địa tức địa vị của Bồ tát trong lúc tu nhân, khi nhân 
địa hoàn mãn thì kết thành quả địa là Phật. Như vậy, quả 
địa là cái báo thân Phật. Hễ chúng ta tu nhân gì thì tương 
lai sẽ kết thành quả báo đó. Nhân tu Bồ tát thì kết thành 
Báo thân Phật. Tu nhân người thì kết thành quả báo người 
v.v... 

Nói cách khác, đức Phật Lô xá na, tức là Báo thân của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Thích Ca Mâu Ni là ứng hóa 
thân của Phật Lô xá na vậy. Thế thì ứng thân và báo thân 
tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vì cả hai đều chung một 
bản thể pháp thân thường trú. 
 
3. Ứng hoá thân: Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni 
Phật. Ứng thân là cái thân thị hiện ra đời có mặt ở thế gian 
trong một thời gian ngắn. Như đức Phật ra đời ở Ấn Độ 
cách nay 2645 năm (DL.2021). Đó là căn cứ theo lịch sử 
ghi lại là như thế. Mục đích của đức Phật thị hiện ra đời là 
cốt để giáo hóa chúng sinh, muốn cho tất cả chúng sinh 
đều được an vui giải thoát. Còn hóa thân, tùy theo căn cơ 
quốc độ mà Ngài hóa hiện vô số thân để nhiếp hóa chúng 
sinh. Nói chung, ứng hóa thân của Phật là tùy cơ, tùy 
duyên, tất cả cũng chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất là 
giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui và đạt 
đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đó là bản hoài và cũng 
là hạnh nguyện duy nhất của đức Phật vậy. 
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TAM ĐỀ 
                                  
Tam đề cũng gọi là tam chủy. Chữ chủy có nghĩa là cái 
muỗng. Đúng ra phải dùng chữ chủy. Bởi những buổi thọ 
trai trong thiền môn chư Tăng, Ni đều dùng muỗng để 
múc cơm. Còn chữ đề có thể mới dùng sau này, tra cứu 
nghĩa của chữ đề thì trong một vài bộ Từ Điển Phật Học 
không thấy nói đến. Cho nên, theo HT Từ Thông cho 
rằng, là nên dùng "Tam Chủy" thì đúng hơn. Tuy nhiên, vì 
lâu nay trong các chùa Phật giáo Bắc tông đã quen dùng 
Tam Đề và Ngũ Quán, nên nay chúng tôi cũng dùng như 
thế. Tam đề tạm gọi là ba miếng ăn. Mỗi một muỗng cơm 
đưa vào miệng chúng ta thầm đọc, hoặc đọc ra tiếng: 
 
- Muỗng thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác.  
- Muỗng thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện.  
- Muỗng thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sanh.  
 
1. Nguyện đoạn nhất thi ết ác: Nguyện đoạn trừ tất cả 
các điều ác. Các điều ác tuy nhiều, nhưng không ngoài 10 
điều ác. Thân thì tạo ba điều ác: sát sinh, trộm cắp và tà 
dâm. Ba điều ác này, nếu triển khai rộng ra thì rất nhiều 
tội ác. Miệng thì tạo 4 điều ác: Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng 
thiệt, ác khẩu. Nghĩa là nói dối, nói lời trau chuốt, nói lưỡi 
đôi chiều (đâm bên nây, thọc bên kia cho hai đàng gây gổ 
xích mích với nhau). Nói lời hung ác trù rủa chửi mắng 
v.v... Bốn điều này của cái miệng cũng gây nhiều tội ác 
ghê gớm lắm. Rồi đến ba điều của Ý: tham, sân, si. Đây là 
ba độc tố chính yếu thúc đẩy thân và miệng tạo ra vô số 
nghiệp ác. Tham, sân, si còn gọi là Tam Độc. Chính tam 
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2. Người tr ước vui sau khổ: Có người trước sinh vào nhà 
giàu sang, cơm áo đầy đủ và hưởng nhiều khoái lạc, 
nhưng trong tâm tà kiến, không biết bố thí tu phước lại tạo 
nhiều nghiệp ác, sau đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống 
khổ; nếu sinh trong loài người thì nghèo nàn, xấu xí, cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc, đó gọi là người trước vui 
sau khổ. 
 
3. Người tr ước khổ sau khổ: Có người trước sinh vào 
nhà nghèo nàn, ăn thiếu, mặc rách và chịu nhiều bức bách, 
tâm lại tà kiến gây tạo nhiều việc ác, sau đọa vào địa ngục 
chịu nhiều thống khổ; nếu sinh trong loài người cũng rất 
nghèo nàn, thiếu ăn, thiếu mặc, đói rách lang thang, đó là 
người trước khổ sau khổ. 
 
4. Người tr ước vui sau vui: Có người trước sinh vào nhà 
giàu sang, có nhiều tài sản của báu và được hưởng nhiều 
khoái lạc, lại kính trọng Tam bảo, bố thí tu phước, sau 
sinh trong loài người, cõi trời, hưởng sự giàu sang và có 
nhiều tài sản của báu, tự tại như ý, đó gọi là người trước 
vui sau vui. 
 

TỨ CHỦNG THANH V ĂN  
 
Theo Luận Pháp Hoa, hạ; Luận Du Già Sư Địa 80, Thanh 
Văn được chia ra làm bốn chủng loại: Thuyết định Thanh 
Văn. Thoái Bồ đề Thanh Văn. Ứng hóa Thanh văn. 
Tăng thượng mạn Thanh Văn. 
 
1. Thuyết định Thanh Văn: Còn gọi Nhất hướng thú tịch 
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4. Vô trụ xứ Niết bàn: Đây là quả vị Niết bàn của các vị 
Bồ tát. Loại Niết bàn không có chỗ nơi trú ngụ nhất định. 
Bởi vì Bồ tát đã thấy được vạn pháp giai không, duyên 
sanh như huyễn, nên các Ngài thấy tất cả chúng sinh đều 
bình đẳng, có cùng một thể tánh như nhau. Do thấu suốt 
được tự tánh nên các Ngài tùy cơ duyên hóa độ, mà không 
còn bị một pháp nào ràng buộc cả. Đó là vì các Ngài đã 
thể hiện lòng từ bi vô lượng để cứu độ chúng sinh chóng 
thoát khổ đau mau chứng quả Bồ đề vậy. Ta cần phân biệt 
rõ, 4 loại Niết bàn trên có 2 loại Niết bàn của Tiểu thừa 
(Hữu dư y và Vô dư y) và 2 loại Niết bàn của Đại thừa 
(Tự tánh thanh tịnh và Vô trụ xứ Niết bàn).  
 

TỨ CHỦNG QUẢ BÁO 
 
Tứ chủng quả báo còn gọi là Tứ nhân quả báo. Bốn loại 
quả báo khác nhau được nói trong Pháp Uyển Châu Lâm 
69. Bốn loại quả báo đó là: Người trước khổ sau vui. 
Người trước vui sau khổ. Người trước khổ sau khổ. 
Người trước vui sau vui. 
 
1. Người tr ước khổ sau vui: Có người trước sanh vào 
nhà nghèo nàn, cơm không đủ no, áo không đủ mặc và 
chịu nhiều khốn khổ, nhưng tâm không tà kiến, tự nghĩ 
rằng đời trước ta không biết bố thí, không tu phước đức 
cho nên nay phải chịu nghèo nàn, liền sám hối, sửa đổi 
những việc làm ngày trước và tu các hạnh lành, đời sau 
sinh trong loài người thì có nhiều tài sản, của báu không 
thiếu gì, đó gọi là người trước khổ sau vui. 
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độc này là nguyên nhân gây nên đại loạn thế gian. Như 
vậy, khi đưa muỗng cơm thứ nhất vào miệng là phải 
nguyện đoạn tất cả các điều ác, nhưng nói gọn là thập ác.  
 
Điều chúng ta nên nhớ: không phải nguyện đoạn trừ các 
điều ác trong bữa ăn không thôi, mà chúng ta còn phải 
hằng ghi nhớ đoạn trừ các điều ác suốt cả cuộc đời tu 
hành của mình. Chớ còn trong lúc thọ thực có điều ác nào 
xảy ra đâu mà đoạn trừ. Đó chẳng qua chỉ là lời nhắc nhở 
cho chúng ta ghi nhớ đó thôi.  
 
Nếu có, thì chỉ trong ý nghĩ của mỗi người. Vì vậy mà chư 
Tổ dạy phải hằng quán tưởng trong khi thọ thực. Tức mỗi 
người phải giữ chánh niệm vậy. Cái sai lầm của chúng ta 
lâu nay là chỉ quen đọc trong bữa ăn, ngoài ra thì lại 
không nhớ để mà quyết tâm đoạn trừ các điều ác. Muốn 
đoạn trừ các điều ác thì phải luôn gìn giữ ba nghiệp thân, 
khẩu ý cho thanh tịnh. Đó mới thực sự là người tu hành 
chơn chánh vậy. 
 
2. Nguyện tu nhất thi ết thi ện: Đoạn trừ các điều ác chỉ 
mới là tiêu cực, tức mới có chỉ (dừng) ác thôi. Chúng ta 
còn phải thật hành các điều lành. Các điều lành tuy nhiều, 
nhưng cũng không ngoài 10 điều lành. Không tạo 10 điều 
ác, thì cố gắng tạo 10 điều lành. Thân không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm... Nói gọn, là chỉ cần 
thêm vào chữ KHÔNG của ba nghiệp thân, khẩu ý mà 
thôi. Tuy thêm vào chữ KHÔNG rất quan trọng rồi, nhưng 
cần phải thêm vào chữ CÓ nữa mới đúng ý nghĩa theo 
chiều hướng tích cực hành thiện. Như không sát sanh mà 
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còn CÓ phóng sanh. Không trộm cướp mà còn CÓ bố thí. 
Không tà dâm mà còn CÓ bảo vệ trinh tiết. Như thế thì 
mới gọi là tích cực hành thiện ở nơi ba nghiệp vậy. Ta nên 
nhớ là người thật tu thì phải biến nhận thức thành hành 
động cụ thể. Chớ không phải chỉ nói bằng cái miệng tại 
đầu môi chót lưỡi suông thôi. Chẳng qua những muỗng 
cơm đó chỉ là để nhắc nhở chúng ta phải hằng ghi nhớ mà 
nỗ lực thật hành tiến tu trong đời sống hiện thực hằng 
ngày vậy. 
 
3. Nguyện độ nhất thi ết chúng sanh: Ta tự hỏi độ chúng 
sanh nào? Nếu bảo độ chúng sanh bên ngoài thì làm sao 
độ hết? Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, vậy thì làm sao 
mà chúng ta có thể độ cho hết hơn 7 tỷ người này? Nói 
xin lỗi ngay như những người gần gũi với mình hằng 
ngày, mà mình còn chưa độ cho họ thực sự hết khổ? Nói 
chi độ cho tất cả chúng sinh hết khổ. Nói một cách 
nghiêm khắc hơn ngay như chính bản thân mình, mình có 
thực sự độ mình hết khổ chưa? Cho nên, chúng sanh nói ở 
đây, ta nên hiểu rằng, không phải là chúng sanh ở bên 
ngoài. Mà thực tế là chúng sanh ở trong tâm thức của mỗi 
người chúng ta. Vì trong tâm thức của chúng ta cũng có 
các loại chúng sanh tương đối tốt (số này thì ít), còn lại đa 
phần là các chúng sanh xấu ác. Như vậy trong tâm ta cũng 
có phân ra hai loại chúng sanh thiện và ác rõ rệt. Vậy thì 
chúng ta cần phải độ các chúng sanh ác, tức những loại 
phiền não căn bản và chi mạt. Các loại chúng sanh này, 
các nhà Duy Thức Học phân chia rất cặn kẽ rõ rệt. Độ cho 
đến khi nào các loại chúng sanh xấu ác này không còn thì 
chúng ta mới thực sự được nhẹ nhàng an thoát vậy.  
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TỨ CHỦNG NIẾT BÀN  
 
Tứ chủng Niết bàn là bốn loại Niết bàn do tông Pháp 
Tướng lập ra. Bốn loại Niết bàn gồm có: Bản lai tự tánh 
thanh tịnh Niết bàn. Hữu dư y Niết bàn. Vô dư y Niết 
bàn. Vô trụ xứ Niết bàn. 
 
1. Tự tánh thanh tịnh Niết bàn: Là loại Niết bàn mà tất 
cả chúng sinh đều sẵn có. Không riêng gì chư Phật, Bồ tát 
mới có, mà hầu hết các loài hữu tình đều có. Bởi đây là 
loại Niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có. Tuy sẵn có, 
nhưng chúng sinh vì bị các thứ phiền não ngăn che, nên 
Niết bàn tuy có đó mà vẫn chưa hiển hiện được. Khi nào 
vô minh phiền não không còn thì tánh thể Niết bàn mới 
hiện khởi.  
 
2. Hữu dư y Niết bàn: Nghĩa là Niết bàn chưa hoàn toàn. 
Từ quả vị Tu đà hoàn đến quả vị A na hàm, tuy đã đoạn 
trừ tập nhân phiền não, nhưng chưa dứt hết, tuy đã vắng 
lặng an vui, nhưng chưa viên mãn. Sự an vui chưa hoàn 
toàn, vì phiền não và báo thân còn sót lại, nên gọi là Niết 
bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại phải chịu quả báo 
sanh tử trong năm bảy đời; song ngã chấp đã phục, nên ở 
trong sanh tử mà vẫn được tự tại, chứ không bị ràng buộc 
như chúng sinh. 

3. Vô dư y Niết bàn: Nghĩa là Niết bàn hoàn toàn. Đến 
quả vị A la hán, đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh 
ngã chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ 
quả. Sự sanh tử không còn ràng buộc vị này được nữa, 
nên gọi là Niết bàn Vô dư y.  
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như thế là chân niệm, niệm niệm nối nhau thì tam muội 
hiện tiền. 
 
Bốn pháp niệm Phật nói trên, nếu xưng niệm chung chư 
Phật thì gọi là Thông niệm Phật; nếu chỉ xưng niệm Phật 
A Di Đà không thôi thì gọi là Biệt niệm Phật. 
 

TỨ CHỦNG GIÁO TH Ọ 
 
Tứ chủng giáo thọ, còn gọi là Tứ giáo thọ. Bốn cách dạy 
dỗ đệ tử của bậc thầy được nói trong Luận Du Già Sư Địa 
27. Bốn cách dạy dỗ gồm có: Vô đảo giáo thọ. Tiệm thứ 
giáo thọ. Giáo giáo thọ. Chứng giáo thọ. 
 
1. Vô đảo giáo thọ: Không giảng nói pháp nghĩa trái 
ngược khiến đệ tử thụ trì đọc tụng tu học. 
 
2. Tiệm thứ giáo thọ: Tùy theo căn cơ mà dạy dỗ, trước 
cho đệ tử tu tập theo Tiểu thừa, sau mới dạy tiến vào Đại 
thừa. 
 
3. Giáo giáo thọ: Bậc thầy phải dạy cho người chính giáo 
bất tăng, bất giảm đã đích thân nghe Như Lai hoặc đệ tử 
của Như Lai giảng nói mà không thêm bớt. 
 
4. Chứng giáo thọ: Vì muốn cho người khác chứng được 
pháp, như tự mình đã chứng đắc nên dùng tất cả mọi 
phương tiện khéo léo để dẫn dụ dạy dỗ. 
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TAM TH ẬP LỤC VẬT 
 
Tam thập lục vật là ba mươi sáu yếu tố cấu tạo thành thân 
người. Nhưng về số mục thường có nhiều thuyết khác 
nhau. Ở đây, chỉ dẫn Kinh Tạp A Hàm 43, nêu ra 36 vật 
thôi. Ba mươi sáu vật gồm có: 1. Tóc. 2. lông 3. móng 4. 
răng 5. cáu bẩn. 6 nước miếng 7. da. 8. thịt 9. xương trắng 
10. gân 11. mạch 12. tim 13. gan 14. phổi 15. lá lách 16. 
thận 17. ruột 18. bao tử 19. sinh tạng 20. thục tạng 21.  
bào (cái nhau) 22. nước mắt 23. mồ hôi 24. nước mũi 25. 
nước dãi 26. mỡ dày. 27. mỡ sa 28. tủy 29. đàm 30. ấm 
31. mủ 32. máu 33. não 34. chất nhờn 35. phẩn 36. nước 
tiểu.  
 
Quán 36 vật trong thân, vật nào cũng là nhơ nhớp bất tịnh 
cả. Vì thế nên hành giả sanh tâm nhàm chán cái thân uế 
trược này. Đó là cách quán tự thân bất tịnh để không còn 
tham muốn cực trọng về vấn đề tham ái v.v... 
                                  

TAM MU ỘI 
 
Tam muội còn gọi là Tam ma địa, Tam ma đề, Tam ma đế 
hoặc Đẳng trì, Định, Chánh định, Định ý, Điều trực định, 
Chính tâm hành xứ... 
 
An trụ tâm vào một chỗ, một cảnh, tức chỉ cho trạng thái 
thiền định. Samàdhi được dịch là Đẳng trì. Đẳng trì có 
nghĩa là xa lìa sự phù trầm của tâm và được bình đẳng an 
lành. Trì là tâm chuyên chú vào một cảnh, không cho tâm 
tán loạn, gọi là tâm nhất cảnh tịnh. Tóm lại, tam muội có 
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nghĩa là chánh định. Muốn có được chánh định thì hành 
giả phải trụ tâm chuyên chú vào một cảnh nhất định, như 
trụ tâm vào hơi thở chẳng hạn. Mục đích là thu nhiếp tâm 
lại một chỗ không cho tán loạn. Khi có được chánh định 
rồi thì ngay đó là có trí huệ phát sanh. Cho nên Tam muội 
hay Chánh định rất quan trọng cho người tu học Phật vậy. 
 

TAM NGHI 
 
Tam nghi là ba thứ nghi trong khi tu thiền. Theo Thích 
Thiền Ba la mật Thứ Đệ Pháp Môn 2, cho rằng: Nếu tu 
thiền mà sinh khởi ba thứ nghi dưới đây thì không thể 
nhập vào thiền định được. Ba thứ nghi đó là: Nghi tự, 
Nghi sư, và Nghi pháp. 
 
1. Nghi tự: Nghi chính mình, nếu người vì các căn ám 
độn, tội cấu sâu nặng, nghi mình chẳng phải là pháp khí 
thụ đạo thì thiền định không bao giờ khởi được. 
 
2. Nghi sư: Nghi thầy, hoài nghi vị thầy dạy đạo oai nghi 
tướng mạo đều không đầy đủ. Nếu có tâm nghi mạn này 
thì thiền định không thể phát sinh. 
 
3. Nghi pháp: Hoài nghi pháp mà mình thụ học không 
phải là đạo chân chính nên không kính tin, thực hành theo, 
vì thế thiền định không thể phát sinh. 
 
Các nhân duyên nói trên, nếu biết nghi là lỗi thì phải mau 
xả bỏ. Bỏ được nghi cái (che đậy) là bỏ được một trong 
ngũ cái (5 thứ che đậy chơn tánh). 
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4. Kết duyên chúng: Những người vốn có phước lành 
mỏng manh, căn cơ hạ liệt, tuy chưa được lợi ích lập tức 
chứng ngộ nhưng nhờ thấy Phật nghe pháp nên đã kết 
nhân duyên đắc độ ở tương lai.  
 

TỨ CHỦNG NIỆM PHẬT  
 
Tứ chủng niệm Phật là bốn pháp niệm Phật được nói trong 
Hoa Nghiêm Kinh Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao 
4 của ngài Tông Mật. Gồm có: Xưng danh niệm Phật. 
Quán tượng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật. Thật 
tướng niệm Phật. 
 
1. Xưng danh niệm Phật:  Chuyên tâm xưng niệm danh 
hiệu Phật, trong một ngày đêm nhất tâm chuyên chú hoặc 
1 vạn tiếng cho đến 10 vạn tiếng, cứ như thế lâu ngày 
chầy tháng thì niệm niệm không gián đoạn. 
 
2. Quán tượng niệm Phật:  Quán tượng Phật, miệng niệm 
danh hiệu Phật thì tâm không tán loạn, bản tính Phật nhờ 
đó hiển hiện, như thế thì niệm niệm không gián đoạn, 
thuần nhất không xen tạp. 
 
3. Quán tưởng niệm Phật:  Trong tâm quán tưởng tướng 
hảo viên mãn của Phật, quán tưởng đã thuần thục thì tam 
muội hiện tiền. 
 
4. Thật tướng niệm Phật:  Quán tướng chân thật của tự 
thân và tất cả pháp là không hình tướng, giống như hư 
không, tâm và chúng sinh xưa nay bình đẳng. Niệm được 
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TỨ CHÚNG 
 
Tứ chúng còn gọi là Tứ bối, Tứ bộ chúng, Tứ bộ đệ tử. 
Bốn chúng gồm có: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc 
(nam), Ưu bà di (nữ). Hoặc chỉ cho 4 chúng xuất gia: Tỳ 
kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni. 
 
Theo Kinh Pháp Hoa Văn Cú 2, hạ và Đại Minh Tam 
Tạng Pháp Số 15, có nói đến bốn chúng như sau: 
 
Bốn đại chúng thính pháp trong hội thuyết pháp của Đức 
Phật gồm có: Phát khởi chúng. Đương cơ chúng. Ảnh 
hưởng chúng. Kết duyên chúng. 
 
1. Phát khởi chúng: Những người có khả năng xem biết 
thời cơ, phát khởi tập hội hoặc phát khởi thụy tướng, vấn 
đáp để mở đầu cho thời thuyết pháp của Phật. Như Phẩm 
Phương Tiện, Kinh Pháp Hoa 1 ghi: Xá lợi phất từng 3 lần 
thỉnh Phật thuyết pháp. 
 
2. Đương cơ chúng: Người túc duyên thuần thục, thích 
nghe chính giáo, được hóa độ ngay trong pháp hội, là 
người nghe kinh pháp liền được lợi ích chứng ngộ. 
 
3. Ảnh hưởng chúng: Chư Phật, Bồ tát đời quá khứ từ 
cõi Phật phương khác đến để trợ giúp cho sự giáo hóa của 
đức Phật, các vị này ẩn đi quả vị viên cực của mình mà thị 
hiện hình tướng chúng đương cơ, như bóng theo hình, như 
vang theo tiếng, để trợ giúp đấng Pháp Vương trang 
nghiêm pháp tòa. 
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TAM NHÂN PH ẬT TÁNH 
 
Tam nhân Phật tánh do đại sư Thiên Thai Trí Khải y cứ 
vào Kinh Đại Bát Niết Bàn 28 (bản Bắc) lập ra. Nghĩa là 
tất cả chúng sinh đều có ba nhân Phật tánh này, nếu nhân 
này được hiển bày thì thành tựu Diệu quả Tam đức. Tam 
nhân Phật tánh gồm có: Chánh nhân Phật tánh, Duyên 
nhân Phật tánh và Liễu nhân Phật tánh. 
 
1. Chánh nhân Phật tánh: Mỗi chúng sinh đều sẵn có 
chánh nhân Phật tánh, tức tánh giác sẵn có. Chính vì có 
chánh nhân nên chúng sinh tu hành mới có thể thành Phật 
được. Cũng như trong gạo sẵn có chất cơm, nếu khéo biết 
nấu thì sẽ có cơm ăn. Nếu như trong gạo không sẵn có 
chất cơm, thì có nấu ngàn đời vạn kiếp cũng không thể 
nào thành cơm được. Cũng vậy, vì có chánh nhân Phật 
tánh nên chúng sinh nào khéo biết ứng dụng tu hành đúng 
theo chân lý, thì nhất định chúng sinh đó trước sau mau 
chậm gì cũng có thể thành Phật. Thành Phật lâu hay mau, 
nhanh hay chậm, là do sự tu hành có tinh tấn hay không 
tinh tấn của mỗi hành giả đó thôi. 
 
2. Duyên nhân Phật tánh: Duyên là trợ duyên, là điều 
kiện tốt làm cho chánh nhân Phật tánh mỗi ngày mỗi phát 
triển thêm lên. Nếu tu hành mà thiếu điều kiện tốt, nghĩa 
là thiếu tăng thượng duyên, thì sự tu hành của mình không 
có tiến bộ. Dụ như hạt giống cam tuy sẵn có ở dưới đất, 
nhưng nếu thiếu điều kiện như nước, người chăm sóc, 
phân, ánh sáng mặt trời v.v... thì hạt cam cũng không thể 
nào phát triển tốt được. Cho nên điều kiện tốt rất là cần 
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thiết. Ai cũng sẵn có hạt giống Bồ đề, nhưng cứ để hạt 
giống đó ở một chỗ thiếu những trợ duyên tốt, thì thử hỏi 
làm sao hạt giống Bồ đề đó phát triển cho được? Cho nên 
duyên nhân Phật tánh là một điều kiện tối thiết yếu cho sự 
tu hành đúng hướng chân lý của chúng ta vậy. 
 
3. Liễu nhân Phật tánh: Nhờ có duyên nhân Phật tánh 
nên mới đạt thành liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân là nhân 
rốt ráo trọn vẹn. Nói một cách cụ thể hơn là nhờ tinh tấn 
chuyên cần tu tập đúng pháp, theo một trợ duyên tốt, nên 
Phật tánh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và đến một 
ngày nào đó, công phu tu hành viên mãn, quả chứng sẽ 
được viên thành, thì đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Nói 
cách khác là đạt thành quả vị Phật vậy. 
 

TAM T Ư LƯƠNG 
 
Người tu Tịnh độ, mục đích chính là niệm Phật cầu vãng 
sanh trong hiện đời và mai sau. Muốn được thế, hành giả 
phải hội đủ ba điều kiện: "Tín, Nguyện và Hạnh". Ba điều 
kiện này, thiếu một là không được. Giống như cái đảnh ba 
chưn muốn đứng vững không thể thiếu một. Trong Kinh 
thường gọi ba món này là ba món tư lương, là hành trang 
phải có của các hành giả Tịnh độ. Trong ba món tư lương 
nói trên, Tín là đứng đầu, vì nó rất quan trọng. Tin là dứt 
hết các nghi lầm, hiểu rõ chuyên chú quyết tâm để thực 
hành. Tin có nhiều thứ, nhưng đại khái không ngoài ba 
thứ sau đây: Tin tâm mình, Tin cõi Phật và Tin vào 
pháp môn mình đang tu. 
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Độ thời xưa cho rằng trong lớp biển mặn giữa 7 lớp núi 
vàng và núi Đại Thiết Vi ở 4 phía núi Tu di có 4 đại châu. 
Theo Đại Đường Tây Vực Ký 1, Câu Xá Luận Quang Ký 
8, thì Tứ châu là: Đông thắng thần châu, Nam thiệm bộ 
châu, Tây ngưu hóa châu, Bắc câu lô châu. 
 
1. Đông thắng thần châu (purva-videha), gọi tắt là Thắng 
thân - Videha, Tì đề ha, xưa gọi là Đông phất đề bà, Đông 
tì đề ha hoặc Đông Phất vu đãi. Vì người dân ở châu này 
có thân hình thù thắng, nên gọi là Thắng thân. Địa hình 
châu này giống như hình bán nguyệt, khuôn mặt con 
người cũng có hình bán nguyệt. 
 
2. Nam thiệm bộ châu (Jambu-dvipa), xưa gọi là Nam 
diêm phù đề, hoặc Thiệm bộ, vốn là dịch âm của cây bồ 
đào, châu này lấy tên cây này làm tên châu. Địa hình châu 
này như cái thùng xe, khuôn mặt người cũng thế. 
 
3. Tây ngưu hóa châu (Apara- godàniya), xưa gọi Tây cù 
da ni: Do dùng trâu bò để trao đổi mua bán nên có tên là 
Tây ngưu hóa châu. Địa hình châu này giống như mặt 
trăng tròn, khuôn mặt người cũng thế. 
 
4. Bắc cưu lô châu (Uttara-kuru), xưa gọi là Bắc uất đàn 
việt: Câu lô nghĩa là Thắng Xứ, vì đất đai ở cõi này thù 
thắng hơn 3 châu nói trên nên được gọi là Bắc cưu lô 
châu. Địa hình châu này có hình vuông, khuôn mặt người 
cũng thế (TĐPHHQ Tập 5 tr 4726) 
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3. Diệt đế (Nirodha Dukkha): Diệt đế là tên khác của Niết 
bàn. Diệt đế hay Niết bàn là một sự chắc thật không phải 
là hoang tưởng mơ hồ. Trình bày rõ ràng về sự an lạc, do 
hành giả sau khi đoạn trừ hết tập nhân phiền não. Khi 
phiền não không còn thì Niết bàn hiện khởi. Chữ diệt 
nghĩa là vắng lặng, do diệt trừ hết phiền não nên tâm thể 
được vắng lặng, mà vắng lặng là Niết bàn. Như vậy Niết 
bàn là một cảnh giới có thật không phải nói ngoa. Như 
thầy thuốc sau khi biết rõ nguyên nhân gây ra bệnh trạng, 
thì cho đúng thuốc khi con bệnh uống vào thì căn bệnh 
không còn, tức là lành bệnh. Bấy giờ con bệnh cảm thấy 
tâm hồn thư thới ăn ngon, ngủ yên và lạc quan phấn khởi 
vô cùng. 
 
4. Đạo đế (Nirodha Gamadukkha): Đạo đế cũng là một sự 
chắc thật, dùng những phương pháp đúng đắn để diệt trừ 
đau khổ. Đó là sự thật chỉ rõ con đường thẳng tắt quyết 
định đi đến cảnh giới Niết bàn. Nói cách khác, đạo đế là 
những phương pháp tu hành gồm có 37 phẩm giúp cho 
hành giả chóng đạt được quả vị an vui giải thoát không 
còn đau khổ nữa. Như là một toa thuốc thần diệu để hành 
giả dùng phương thuốc đó trị liệu cho mau lành bệnh vậy. 
Cho nên nhiệm vụ của Đạo đế đóng vai trò tối ư quan 
trọng trong Bốn sự thật mầu nhiệm này. 
 

TỨ CHÂU  
 
Tứ châu còn gọi là Tứ đại bộ châu, Tứ đại châu, Tứ thiên 
hạ, Tu di sơn châu, Tứ châu hình tượng. Bốn đại châu 
theo thế giới quan của người Ấn Độ thời xưa. Người Ấn 
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1. Tín: Là niềm tin, nhưng phải tin sâu và vững chắc:  
 
- Thứ nhứt, là tin ở nơi tâm mình: Vì tâm mình có khả 
năng thành Phật. Tin tâm mình vốn có Phật tánh từ vô thỉ 
đến giờ chứa đủ Phật đức và trí tuệ của Như Lai, tròn sáng 
vắng lặng, tự tại thanh tịnh, nhưng vì một niệm vô minh 
che mờ, nên gây tạo nhiều mê lầm mà có ra chúng sanh 
pháp giới. Hôm nay gặp được Thiện hữu tri thức chỉ bảo 
quy y Phật, Pháp, Tăng, tin nhận pháp môn Tịnh độ, siêng 
năng tu hành, chắc chắn sẽ hiển lộ Phật tánh, như người 
lau bụi đúng cách chuyên cần, thì gương sẽ hiển lộ ánh 
sáng. Phải tin chắc như thế. 
 
- Thứ hai, là tin ở nơi cõi Phật:  Đã có niềm tin vững 
chắc ở nơi tâm mình rồi, tiếp theo là mình tin rằng chắc 
chắn là có cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu không, 
thì tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lại giới thiệu cho 
chúng ta biết về y báo và chánh báo ở cõi đó? Phật thì 
không bao giờ dối gạt chúng sanh. Bởi Phật là đấng chơn 
thiệt ngữ, là thánh giáo lượng. Lời của Phật nói ra không 
bao giờ sai chân lý. Ta tin có Đức Phật A Di Đà vì xưa kia 
Ngài cũng là phàm phu như chúng ta, nhưng Ngài bỏ địa 
vị cao quý quốc vương, theo Phật xuất gia, phát tâm đại 
Bồ đề rất kiên cố, lập 48 điều nguyện lớn, nhiều công phu 
thực hành, nhiều đời không lui sụt, nhờ vào nhân địa căn 
bản ấy và sức hạnh nguyện giáo hóa thành tựu các chúng 
sanh, có thiện căn mà trang sức thành cõi Tịnh độ hoàn 
toàn yên vui và những người chung hạnh nguyện đồng 
sanh về trong cõi ấy thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, sống lâu vô lượng, nên gọi thế giới Cực lạc của Đức 
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Phật A Di Đà. Ta tin rằng cõi nước Cực lạc cũng do nơi từ 
tâm con người tạo ra. 
 
- Thứ ba, tin vào pháp môn mình đang tu: Chúng ta tin 
chắc vào pháp môn niệm Phật mà chúng ta đã và đang 
hành trì. Ngày đêm chúng ta chuyên niệm sáu chữ hồng 
danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là pháp môn trì 
danh niệm Phật. Pháp môn là cửa mở ra để chúng ta đi sâu 
vào chuyên hành không tạp. Trì danh có nghĩa là nắm giữ 
chặt vào danh hiệu Phật không rời ra. Theo như các bậc 
Cổ Đức trong làng tu Tịnh độ cho rằng, đây là pháp môn 
dễ tu, dễ chứng, rất xứng hợp thời cơ. Tuy nhiên, nếu 
người không có căn lành sâu dày với pháp môn niệm Phật 
này, thì cũng không phải dễ tin nhận. Cho nên trong Kinh 
Di Đà gọi là "Nan tín chi pháp". Nghĩa là một pháp môn 
thật khó tin hiểu. Khó tin mà ta tin được, tất nhiên phải 
nói ta có căn duyên với pháp môn Tịnh độ rất lớn vậy. 
 
2. Nguyện: Tuy ta có niềm tin vững chắc, nhưng nếu 
thiếu nguyện lực thì cũng không thể nào được vãng sanh 
như ý muốn. Do đó, nguyện cũng là một yếu tố rất cần 
thiết cho hành giả Tịnh độ. Nguyện là điều mong muốn, 
nhưng phải có tấm lòng mong muốn tha thiết. Mong muốn 
nói ở đây, tất nhiên là chúng ta mong muốn được vãng 
sanh về Cực lạc. Sự mong muốn này không phải chỉ có 
mong muốn ở tương lai không thôi, mà cần phải thiết lập 
sự mong muốn đó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. 
Bởi vì tương lai có ra là nhờ vào yếu tố chất liệu hiện tại. 
Yếu tố chất liệu hiện tại mới quyết định được ở tương lai. 
Nếu mong muốn ở tương lai mà ta đánh mất hoặc lãng 
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1. Khổ đế (Dukkha): Khổ đế là một sự chắc thật, dù thời 
gian có thay đổi, không gian có chuyển dời, nhưng khổ đế 
vẫn muôn đời bất di bất dịch. Những nỗi khổ đau tuy 
nhiều không tính kể, nhưng để cho người ta dễ nhớ, dễ 
hiểu, đức Phật tóm lại có 11 điều khổ. Mười một điều khổ 
đó là: "Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, già khổ, 
bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán 
tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ". Ngoài những nỗi khổ 
chính của con người ra, còn có biết bao những nỗi thống 
khổ khác do hoàn cảnh và con người tạo nên. Như thiên 
tai, dịch bệnh, chiến tranh v.v... Vì thế, nên đức Phật nói 
cõi đời này là một bể khổ mênh mông... Tuy nhiên, đời là 
bể khổ là khổ đối với những ai còn mê lầm chưa thức tỉnh, 
còn đối với người thực sự đã giác ngộ rồi, thì cõi đời này 
là an lạc là Niết bàn đối với họ. Như đức Phật và các hàng 
đệ tử của Ngài xưa kia ở Ấn Độ hay như chư liệt vị Tổ Sư 
v.v...Cũng như cây cần sa bất lợi đối với người nghiện nó, 
còn đối với người không nghiện, thì nó rất có lợi ích cho 
người ta bào chế thuốc để gây mê... Cho nên, nói một mặt 
khổ không, thiết nghĩ, cũng chưa hẳn đúng lắm. 

2. Tập đế (Sameda Dukkha): Tập đế là một sự chắc thật, 
nói rõ những nguyên nhân đưa đến những nỗi khổ đau của 
con người và hoàn cảnh chung quanh cuộc sống. Muốn 
biết rõ những nỗi thống khổ từ đâu đưa tới, thì chúng ta 
cần phải thấu hiểu nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó 
là những tập nhân vô minh phiền não. Như muốn biết rõ 
nguyên nhân của bệnh trạng, thì bác sĩ phải tìm cho ra 
nguyên nhân gây ra làm cho con bệnh phải chịu đau khổ. 
Nói gọn dễ hiểu: Khổ là quả, tập là nhân. Đây là nhân và 
quả của thế gian pháp. 
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2. Miên: Tiếng Phạn Middha, có nghĩa là ngủ nghỉ. Ngủ 
có ngủ ác và ngủ thiện. Ngủ ác gọi là ngủ phi thời. Như 
ngủ lúc nghe pháp, hoặc lúc ngồi thiền, niệm Phật, tụng 
kinh, nghe giới v.v... Đó là ngủ ác, vì không phải giờ và 
chỗ ngủ. Ngủ thiện là ngủ đúng theo giờ giấc đã được quy 
định hẳn hoi. Như trong quy chế của thiền môn đã quy 
định rõ ràng. Ngủ nghỉ trái với giờ giấc đã quy định đều 
gọi chung là ngủ ác. Ngược lại, là ngủ thiện. 
 
3. Tầm: Tiếng Phạn Vitarka: tìm cầu. Nghĩa là tâm không 
chú ý cảnh của thức thứ 6 mà tìm cầu mạnh mẽ đối với 
danh nghĩa của các pháp. Tìm cầu cũng có ác và thiện. Có 
khi tìm cầu những điều tốt, điều hay, nhưng có lúc lại tìm 
cầu những điều bất chánh phi pháp. Như tìm cầu nghĩa lý 
trong kinh sách là tìm cầu hay đẹp. Ngược lại, tìm cầu cái 
xấu cái dở của người để chỉ trích chê bai thì không tốt. Đó 
là sự tìm cầu bất định. 
 
Tứ:  Tiếng Phạn Vicàra có nghĩa là xem xét. Thay vì xem 
xét lại cảnh duyên của thức thứ 6, mà lại xem xét tỉ mỉ đối 
với cảnh ngoài. Hai tâm sở Tầm và Tứ này, lúc tìm cầu 
ngoại cảnh, nếu chúng trái với tâm thì thân tâm bất an; 
còn nếu thuận ích hoặc cũng không trái nhau cũng không 
thuận ích thì thân tâm an ổn vậy. 
 

TỨ DIỆU ĐẾ  
 
Tứ diệu đế là 4 sự thật mầu nhiệm chắc chắn, không bao 
giờ thay đổi. Bốn sự thật đó là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế 
và Đạo đế.  
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quên hiện tại, thì chắc chắn điều mong muốn đó sẽ trở 
thành không tưởng viễn vông mà thôi. Cho nên điều kiện 
tất yếu phải có và đủ là phải cắm sâu gốc rễ ước muốn đó 
ở nơi hiện tại. Nếu chỉ nguyện suông thì muôn đời vạn 
kiếp cũng không bao giờ thành tựu như ý nguyện. Vì thế, 
nên trong NGUYỆN đã có TÍN và HẠNH, thế mới gọi là 
nguyện thiết. 
 
3. Hạnh: Có nghĩa là thật hành, hay hạ thủ công phu. 
Nhưng phải thật hành một cách đúng pháp theo lời Phật 
Tổ chỉ dạy. Nếu thật hành không đúng pháp, thì chỉ luống 
công vô ích mà thôi. Do đó, sự thật hành đúng pháp, đúng 
cách rất quan trọng. Đại đa số hành giả Tịnh độ đều thật 
hành theo phương pháp trì danh niệm Phật. Phương pháp 
trì danh cũng có nhiều cách. Trong phạm vi trình bày về 
Pháp Số cho nên chúng tôi không thể nói rộng ra về 
phương pháp này được. Ngoài phương pháp trì danh ra, 
hành giả Tịnh độ còn phải thiết lập cho mình có những 
thời khóa hành trì nhất định như: "Định khóa niệm Phật, 
lịch duyên đối cảnh niệm, định kỳ thủ chứng niệm". Bước 
đầu thì phải lập ra thời khóa cố định như vậy, nhưng khi 
niệm Phật thuần thục rồi thì lúc nào cũng niệm Phật cả. 
Và niệm cho đến khi nào đạt được nhất tâm bất loạn mới 
thôi. Cõi Cực lạc có phân định 9 phẩm hoa sen (cửu phẩm 
liên hoa vi phụ mẫu), cao thấp khác nhau, là căn cứ vào sự 
hành trì niệm Phật của hành giả ở cõi này. Đó là tùy theo 
sự nỗ lực gia công tinh tấn chuyên cần niệm Phật nhiều 
hoặc ít và đúng pháp hay không đúng pháp của các chúng 
sanh ở cõi Ta bà này vậy.  
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TAM PHÁP ẤN 
 
Tam pháp ấn là ba dấu ấn Phật pháp dùng để ấn chứng 
giáo pháp của Phật, tức là 3 giáo nghĩa căn bản: "Các 
hành vô thường, các pháp vô ngã và Niết bàn tịch 
tịnh".  Ba thứ nghĩa lý này được dùng để ấn chứng xem 
các pháp giảng nói có chính xác hay không, nên gọi là 
Tam pháp ấn. Nếu kinh điển Tiểu thừa được ấn định bởi 
ba dấu ấn Vô thường, vô ngã, Niết bàn này thì đó chính là 
do Phật nói, nếu không như thế thì chính là do ma nói. Từ 
ngữ Tam pháp ấn này không thấy trong kinh điển thuộc hệ 
Pali, còn trong kinh Tạp A Hàm 10 (bản Hán dịch) thì có 
thuyết giống với thuyết Tam pháp ấn này. Tam pháp ấn là: 
 
1. Các hành vô thường: Tiếng Phạn là Anityàh sarva- 
samskaràh, còn gọi là Nhất thiết hành vô thường ấn, Nhất 
thiết hữu pháp vô thường ấn, gọi tắt là Vô thường ấn. Tất 
cả các pháp hữu vi ở thế gian nói chung đều vô thường, 
chúng sanh không rõ biết cho nên đối với vô thường mà 
chấp là thường, vì thế mà Phật nói vô thường để phá lối 
chấp thường hằng của chúng sinh. 
 
2. Các pháp vô ngã: Tiếng Phạn là Niràtmanah-sara-
dharmàh, còn gọi là Nhất thiết pháp vô ngã ấn, gọi tắt là 
Vô ngã ấn. Tất cả các pháp hữu vi, vô vi ở thế gian nói 
chung đều vô ngã, chúng sinh không rõ biết nên đối với 
tất cả pháp gượng lập chủ tể, vì thế Phật nói vô ngã để phá 
trừ chấp ngã của chúng sinh. 
 
3. Niết bàn tịch tịnh: Tiếng Phạn là Satamnirvànam, còn 
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ra ngoài vòng Dục giới, như con diều giấy bay liệng giữa 
không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn 
ngại, ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bứt sợi dây gai kia là 
diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần 
Kiến hoặc nhỏ nhít, sau cùng là được giải thoát luôn.  
 
Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua 4 món gia hạnh 
này, tức là phá được cái mê lầm về tri kiến hay Kiến hoặc, 
cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả Tu đà hoàn 
là quả vị đầu tiên trong tứ quả Thanh Văn (Phật Học Phổ 
Thông tập 3, phần nói về Diệt Đế). 
 
                                    TỨ BẤT ĐỊNH  
 
Tứ bất định là 4 món tâm sở trong Duy Biểu Học. Nói bất 
định là bởi vì bốn món tâm sở này khi vầy khi khác, 
không có lập trường cố định, nên gọi là Bất định. Bốn 
món bất định gồm có: Hối, Miên, Tầm, Tứ (tư).  
 
1. Hối: Tên khác của ố tác (Kaukrtya) nghĩa là ăn năn hối 
tiếc. Ố là ghét, tác là chỉ cho tạo tác, nghĩa là ghét nghiệp 
đã tạo trước kia, và sau đó lại ăn năn, hoặc ăn năn những 
gì trước kia mình không làm, do đó mà tâm bất định. Nói 
bất định là vì có khi hối ác mà cũng có khi hối thiện. Ví 
như vào trong siêu thị thấy món đồ đẹp vừa ý, muốn lấy, 
nhưng có người đến nói chuyện rồi quên lấy, đến khi về 
lại nhà, nhớ lại hối tiếc món đồ đó. Đó là hối ác. Trường 
hợp khác, lỡ nói lời ác độc xúc phạm bạn bè, làm bạn 
mình buồn, sau đó nhớ lại ăn năn hối hận về lời nói của 
mình. Đó là hối thiện. 
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(những phiền não độn sử) hành giả phải năng nổ chuyên 
cần bền chí tu hành đến địa vị Tu đạo, nói đủ là "Tu đạo 
sở đoạn hoặc" thì mới có thể trừ được. Sau khi đoạn trừ 
được hai loại hoặc này rồi, thì hành giả phải tinh cần tu 
tiến trải qua Tứ gia hạnh để dự vào dòng Thánh của Sơ 
quả Dự lưu, tức Tu đà hoàn. Tứ gia hạnh gồm có: Noãn 
vị, Đảnh vị, Nhẫn vị và Thế đệ nhất vị. 
 
1. Noãn vị: Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Như thời xưa 
muốn lấy lửa, người ta dùng hai thanh cây cọ xát vào 
nhau; trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra 
hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ, cũng phải 
trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên hơi nóng lửa trí tuệ 
chưa đốt cháy được củi phiền não, nhưng không thể 
không qua giai đoạn này được. Đó là giai đoạn "Noãn vị". 
 
2. Đảnh vị: Đảnh là chóp cao, qua khỏi giai đoạn Noãn 
vị, hành giả tiếp tục tiến lên trên đảnh chóp núi mê lầm. 
Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong 
khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời 
khỏi chóp núi mê lầm. 
 
3. Nhẫn vị: Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết 
nhịn, luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự khuấy phá 
của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác 
ngộ đã gần sáng tỏ, thâm tâm vẫn giữ được mức yên lặng 
trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. 
 
4. Thế đệ nhất vị: Bậc này cao quý nhất trong đời. Tu 
đến bậc này là một công phu rất to tát, gần như giải thoát 
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gọi Niết bàn tịch diệt ấn, Tịch diệt Niết bàn ấn, gọi tắt là 
Niết bàn ấn. Tất cả chúng sinh không rõ biết khổ sinh tử 
cho nên khởi hoặc tạo nghiệp, trôi lăn trong 3 cõi, vì thế 
Phật nói pháp Niết bàn tịch diệt. 
 
Trên đây, các hành vô thường chỉ nói về hữu vi, Niết bàn 
tịch tịnh chỉ nói về vô vi, còn các pháp vô ngã thì nói cả 
hữu vi vô vi. Tam pháp ấn thêm "Tất cả hành là khổ" thì 
gọi là Tứ pháp ấn, Tứ pháp bản mạt, Tứ ưu đà na. Ngoài 
ra, nếu thêm "tất cả pháp là không", thì thành Ngũ pháp ấn 
(TĐPHHQ tập 5 tr 4147) 
 

TAM SƯ THẤT CHỨNG 
 
Tam sư và thất chứng là chỉ cho các vị Giới sư phải có đủ 
10 vị trong giới đàn truyền giới cụ túc (Tỳ kheo giới). 
Tam sư gồm có: Hòa thượng đàn đầu. Yết ma và Giáo 
thọ. 
 
1. Hòa thượng đàn đầu: Chỉ cho vị Hòa thượng chính 
truyền giới luật, là cội gốc là chỗ qui đầu để Tỳ kheo đắc 
giới, cho nên phải chí thành cung thỉnh vị này 3 lần. 
Người đảm nhiệm chức vị này phải có đủ 10 hạ trở lên và 
phải là người nghiêm trì giới pháp, đầy đủ trí huệ, có khả 
năng dạy bảo đệ tử. 
 
2. Yết ma sư: Vị A xà lê đọc văn Yết ma, chủ trì nghi 
thức bạch tứ Yết ma truyền giới. Yết ma sư là chính duyên 
cho việc thụ giới của các Tỳ kheo, nếu không có Yết ma 
sư bỉnh thừa thánh pháp thì thiện pháp trong pháp giới 
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không từ đâu sinh khởi. Người đảm nhiệm chức vị này 
phải có đủ 5 hạ trở lên. 
 
3. Giáo thọ sư: Người dạy bảo về oai nghi tác pháp, 
hướng dẫn và khai mở cho mọi người. Vị này cũng phải 
có đủ 5 hạ trở lên.  
 
Còn Thất chứng sư thì chỉ cho 7 vị Tỳ kheo họp lại để 
chứng minh cho việc thụ giới. Thập sư này đều được cung 
thỉnh trước khi thụ giới. 
 
Ở Ấn Độ, Trung Quốc, tại những vùng trung thổ Phật giáo 
tương đối thịnh hành và số nhân khẩu tương đối đông đúc, 
vì tăng chúng ở đây rất nhiều, nên có qui định Thập sư, 
còn ở những vùng "Biên địa" thì chỉ cần có 5 sư, tức Tam 
sư Nhị chứng là được, gọi là "Trung thập biên ngũ". Khi 
thụ ngũ giới chỉ cần một vị Hòa thượng, khi thụ 10 giới 
thì chỉ có 2 vị: Hòa thượng và Yết ma sư cũng được. 
Ngoài ra, trong bộ Thụ Bồ tát giới nghi của ngài Trạm 
Nhiên cho rằng cách thỉnh sư của Đại thừa Bồ tát giới 
khác với thuyết của luật Tứ Phần như vừa nói trên; tức 
thỉnh Đức Thích Ca Như Lai làm Hòa thượng, Ngài Văn 
Thù làm Yết ma sư, Ngài Di Lặc làm Giáo thọ sư, tất cả 
Như Lai làm Tôn chứng, tất cả Bồ tát làm bạn đồng học; 
sự thật thì người đảm nhiệm việc dạy bảo chỉ có một vị 
Truyền giới sư (TĐPHHQ tập5, tr 4164) 
                          

TAM LUÂN KHÔNG T ỊCH 
 
Tam luân không tịch hay còn gọi Tam luân thể không. 
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miệng làm theo ý nó. Vì vậy, muốn thực sự an lạc, thì 
hành giả cần phải cẩn mật giữ gìn chú Ý này. Nghĩa là 
phải cho nó xa lìa 4 việc: Tham lam tật đố, sân hận đánh 
đập, u mê không phân biệt phải trái và hay dòm ngó để ý 
người khác. Tránh được 4 điều đó đừng cho nó lộng hành 
tung hoành, thì tâm ta sẽ được an ổn. Các hành giả cần 
phải quan tâm nhiều đến 4 điều này để cho Ý được an lạc 
vậy. 
 
4. Thệ nguyện an lạc hạnh: Thệ nguyện bằng cách luôn 
phát khởi tâm từ bi rộng lớn thương tất cả chúng sinh, 
không ác ý kỳ thị với bất cứ ai. Càng mở rộng trái tim 
thương yêu và đôi mắt hiền từ để quán sát thấu rõ tâm tính 
căn cơ chúng sinh, để Bồ tát dùng tất cả phương tiện để 
hóa độ chúng sinh không hề mệt mỏi. Đó là tâm nguyện 
của Bồ tát luôn mở rộng 4 cái tâm "T ừ, Bi, Hỷ Xả"  
không biên giới, không ngằn mé, tất cả chỉ vì độ chúng 
sinh mà thôi. Và đồng thời Bồ tát lập thệ nguyện sau khi 
chứng được Chánh đẳng Chánh Giác thì nguyện độ tất cả 
chúng sinh đều được mau chứng quả Bồ đề vậy. 
 

TỨ GIA HẠNH 
 
Tứ gia hạnh là bốn hạnh để phụ lực tăng cường thêm sức 
mạnh đoạn hoặc chứng chơn. Tứ gia hạnh này còn gọi là 
Tứ thiện căn, tức 4 căn lành để chuẩn bị vào địa vị "Ki ến 
đạo" (thấy rõ chân lý). Hoặc lậu nói ở đây là chỉ chung 
cho "Kiến" và "Tư hoặc". Muốn đoạn trừ Kiến hoặc 
(những phiền não lợi sử) thì trước tiên hành giả phải xa lìa 
những tà thuyết ngoại đạo. Muốn đoạn trừ Tư hoặc 
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thân. Như tránh xa người có thế lực, có nhiều tiền của, tà 
nhân, tà pháp, những nơi hý trường thậm chí cũng không 
nên gần gũi bọn Chiên đà la, chúng Nhị thừa, dục tưởng, 
kẻ bất lương v.v... vì gần gũi giao du với những hạng 
người này sẽ mang lại những thiệt hại cho thân mình mà 
thôi. 
 
2. Khẩu an lạc hạnh: Thân đã an thì khẩu cũng phải an. 
Người thực sự tu hành thì cần phải giữ gìn cái khẩu 
nghiệp thật cẩn thận. Chỉ nói những gì có lợi lạc cho mình 
và người. Ngoài ra, tuyệt đối không được nói dối, lừa gạt 
hoặc chỉ trích phê bình nói xấu bươi móc lỗi người khác, 
và khinh chê mắng chửi nhục mạ người khác một cách vô 
cớ. Không được đặt điều dựng đứng câu chuyện để hãm 
hại người khác, có nói không, không nói có, vẽ vời thêm 
thắt câu chuyện, hoặc dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng 
người khác mưu lợi về mình. Ỷ thế cậy quyền hoặc dựa 
hơi nịnh bợ kẻ khác để khuynh loát nói xấu châm chích 
tìm cách hạ nhục bạn mình, để cho mình được trọng dụng 
có được chức vụ thơm ngon. Tất cả đó là những điều bất 
lợi cho cái miệng đa ngôn nhiều lời miệt thị kẻ khác để 
vinh danh mình lên cho người khác trọng dụng mình. Vì 
mắc phải cái khẩu nghiệp như thế, thì làm sao an ổn tu 
hành được? Muốn được an lạc tất nhiên là phải gìn giữ cái 
khẩu nghiệp trong sạch, nói những lời ái ngữ mang lại 
niềm vui hạnh phúc cho mình và người vậy.  
 
3. Ý an lạc hạnh: Thân và khẩu tuy giữ được trong sạch 
an lạc, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là ý nghiệp. Ý 
tức là tư tưởng của ta. Chính nó là động cơ sai sử thân và 
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Đây nói về thật thể của người bố thí, người nhận thí và vật 
bố thí. Chữ "không tịch" là nói về cái thể vắng lặng.  
 
1. Thí không: Người năng thí thể đạt thân mình vốn 
không, bởi do ngũ uẩn giả hợp mà có, nên thực chất của 
thân là vô ngã. Đã biết là vô ngã, tức ngũ uẩn giai không, 
thì không còn có cái tâm hy vọng mong cầu cho mình 
được phước báo. Nói rõ ra là không thấy mình là người bố 
thí. Còn thấy có mình bố thí, tất nhiên là còn có ngã 
tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. 
Thế thì còn chấp ngã... thì tham, sân, si v.v... sinh khởi tạo 
nghiệp thọ khổ.  
 
2. Thụ không: Đã thể đạt ngã tướng vốn không, thì nhơn 
tướng cũng không, thế thì không thấy có người, tức đối 
tượng thụ thí. Do vậy, nên đoạn trừ được tâm kiêu mạn. 
Cho mình là người bố thí và đối tượng là người thụ thí. 
Còn thấy như thế, tất nhiên phiền não phát sanh. Nếu đối 
tượng nhận của mình cho mà có thái độ không làm vừa 
lòng mình, thì tam bành lục tặc của mình sẽ nổi lên và gây 
ra sự đau khổ cho mình và người. Bố thí như thế, thì chỉ 
có thêm tội lỗi chớ chẳng có phước đức gì! 

3. Thí vật không: Đã rõ ngã không, nhơn không, thì vật 
để bố thí cũng không. Vật là nói chung những thứ vật chất 
quý giá như vàng bạc của cải v.v... Do biết rõ các pháp 
hữu vi là do nhân duyên sinh, nên tất cả đều là hư huyễn 
không thật. Có chỉ là giả có tạm bợ, chớ bản chất của 
chúng không thật. Quán chiếu thấy rõ như thế, thì không 
còn khởi tâm tham tiếc tài vật. Vì vậy, nên không thấy có 
vật bố thí. 
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Ba loại bố thí này quả thật không phải là dễ thật hành. 
Nếu như người bố thí chưa đạt được trình độ thân chứng: 
"vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn", thì thật 
khó mà đạt được thể Tam luân không tịch vậy.  
 

TAM Y 
 

Tam y là ba y của thầy Tỳ kheo. Ba y gồm có: Tăng già 
lê, Uất đa la tăng, An đà hội. 
 
1. Tăng già lê (Samghati), còn gọi là Cửu điều y, Đại y, 
Trùng y, Tạp toái y, Cao thắng y. Y mặc chính, gồm 9 điều 
đến 25 điều, được đắp mặc khi vào xóm khất thực hoặc 
vâng chiếu vào cung vua. 
 
2. Uất đa la tăng (Uttarasanga), còn gọi Thượng y, Trung 
giá y, Nhập chúng y, Thất điều y. Y 7 điều được đắp mặc 
khi lễ bái, nghe giảng, bố tát... 
 
3. An đà hội (Antarvasa), còn gọi Trung y, Trung túc y, 
Nội y, Ngũ điều y. Y 5 điều được mặc khi làm công tác 
hoặc khi ngủ. 
Ba y nêu trên được quy định may bằng vải nhuộm hoại 
sắc (Kasaya) nên còn gọi là Ca sa. 
 
                                       TAM HỮU 
 
Tam hữu là ba cõi: Dục, Sắc và Vô sắc. Vì chúng sinh ở 3 
cõi này có (hữu) nghiệp dẫn đến chiêu cảm quả báo dị 
thục nên gọi là Tam hữu.  
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4. Ân Tam bảo: Tam bảo là ba viên ngọc quý báu mà là 
người Phật tử ta phải hết lòng kính trọng phụng thờ. Ơn 
Tam bảo phải nói là một đại trọng ân đối với người Phật 
tử. Nếu không có Tam bảo ở thế gian, thì không ai biết 
đến đạo pháp để tu hành. Nhờ có Phật, Pháp Tăng, nên ta 
mới quy hướng nương tựa tu hành. Và nhờ sự cố gắng nỗ 
lực tinh tấn tu hành đúng theo lời Phật dạy, do chư Tôn 
Đức Tăng Ni, những bậc tu hành chơn chánh hướng dẫn 
chỉ giáo, nên ta mới hiểu được phần nào về giáo lý giác 
ngộ giải thoát. Và cũng nhờ đó, mà đời ta bớt khổ thêm 
vui, có nhiều an lạc hạnh phúc. Chẳng những an lạc hạnh 
phúc ngay trong cuộc đời này, mà tương lai ta cũng được 
an vui giải thoát. Như vậy, có phải đó là một công ơn quá 
lớn lao vô bờ bến mà ta không thể nào dùng lời diễn tả hết 
được. Chỉ còn mỗi người thầm nhận và hết lòng kính 
trọng phụng sự Tam bảo thế gian cũng như Tam bảo tự 
tâm của mỗi người. Được vậy thì mới thực sự báo ân Tam 
bảo một cách trọn vẹn vậy. 
 

TỨ AN LẠC HẠNH  
 
Tứ an lạc hạnh là hạnh an lạc đã được đề cập đến trong 
Phẩm An Lạc Hạnh của Kinh Pháp Hoa. Đây 4 điều an lạc 
tức Niết bàn hay chơn hạnh phúc của Bồ tát an trụ tự hành 
hóa tha trong thời kỳ mạt pháp. Vậy bốn hạnh đó là gì? 
Bốn hạnh gồm có: Thân an lạc hạnh, khẩu an lạc hạnh, 
Ý an lạc hạnh và Thệ nguyện an lạc hạnh. 
 
1. Thân an lạc hạnh: Muốn thân được an lạc, thì trước 
tiên là Bồ tát phải xa lìa những điều nguy hại cho bản 
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xã hội. Sống trong một xã hội, đương nhiên ít nhiều gì ta 
cũng đều có thọ ân của xã hội. Đó là nói về mặt tương 
quan tương duyên của đời sống trong xã hội hiện tại. Còn 
nếu luận về sâu xa hơn, thì tất cả chúng sinh từ vô thỉ kiếp 
đến nay đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp tất nhiên là phải 
có nhân duyên với nhau và làm cha mẹ con cái lẫn nhau. 
Theo luật định nhân quả luân hồi thì tất cả chúng sinh 
sống trong cõi đời hệ lụy này là phải có sự liên hệ chằng 
chịt với nhau. Điều đó chắc chắn không sao tránh khỏi. 
Cho nên đã là có ân với nhau, thì đừng bao giờ làm khổ 
đau cho nhau! 
 
3. Ân quốc vương: Nói theo ngôn ngữ thời đại hiện nay 
là các vị nguyên thủ quốc gia. Những nhà chánh trị có 
nhiệm vụ lãnh đạo bảo vệ đất nước. Nhờ có chánh quyền 
giữ vững đất nước, không để cho ngoại bang xâm lược, 
nên đời sống của người dân tương đối được an ổn. Vì vậy 
cho nên người dân phải thượng tôn pháp luật và thi hành 
đúng theo những gì luật pháp đã quy định. Đồng thời cũng 
phải hết lòng đóng góp phụng sự đất nước trong thời bình 
cũng như trong thời chiến. Ý thức vai trò trách nhiệm bảo 
vệ đất nước, đó là cách trả ân trực tiếp trong công cuộc 
xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát huy mạnh 
mẽ, dân giàu, nước mạnh để sánh vai ngang hàng cùng 
các quốc gia lân cận. Như thế là ta đã làm tròn bổn phận 
của một công dân đối với quốc gia dân tộc vậy. Nếu 
không, thì xin hãy ngồi yên chớ đừng có manh tâm phá 
hoại đất nước gây ra thiệt hại làm tổn thương đến quyền 
lợi quốc gia dân tộc, thì thật là đắc tội với tổ tông và với 
cộng đồng dân tộc. 
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1. Dục hữu: Chỗ cư ngụ của các loài trời, người, A tu la, 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.  
 
2. Sắc hữu: Chư thiên Tứ thiền của Sắc giới tuy lìa thân 
thô nhiễm của Dục giới nhưng có sắc thân thanh tịnh. 
 
3. Vô sắc hữu: Chư thiên Tứ không của Vô sắc giới tuy 
không có sắc chất làm ngại, nhưng cũng tùy theo nhân đã 
tạo mà thọ quả báo. 
 

TAM M ẬT 
 
Tam mật là ba nghiệp bí mật: Thân mật (Kaya-guhya), 
Khẩu mật (Vag-guhya) và Ý mật (Mano-guhya). Khẩu 
mật còn gọi là Ngữ mật và Ý mật còn gọi là Tâm mật. 
Mật giáo và Hiển giáo giải thích từ ngữ này khác nhau. 
 
1. Theo sự giải thích của Hiển giáo, thì phàm phu không 
thể lường biết được ba nghiệp của Phật, gọi là Tam mật. 
 
a. Thân mật: Đức Như Lai ngự giữa đại chúng, đại chúng 
thấy sắc thân Phật cao, thấp khác nhau, cho đến hiện đại 
thần biến, đều không thể nghĩ bàn. 
 
b. Ngữ mật: Khi Phật thuyết pháp, cách xa chỗ Ngài một 
dặm, 10 dặm cho đến ngoài trăm nghìn muôn dặm đều 
nghe được âm thanh của Ngài. Trong cùng một hội, có 
người nghe nói bố thí, có người nghe nói trì giới...mỗi 
người tùy theo chỗ nghe của mình đều không thể nghĩ 
bàn. 
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c. Ý mật: Phật thường an trụ trong thiền định vắng lặng, 
tất cả sự tư duy quán sát của Ngài đều không thể nghĩ bàn. 

2. Theo sự giải thích của Mật giáo, thì 3 nghiệp của Phật 
thuộc về Dụng đại (tác dụng của Chân như) trong tam đại 
Thể, Tướng, Dụng. Tác dụng này rất sâu xa vi tế, phàm 
phu không thể biết được, hàng Bồ tát Thập Địa, Đẳng giác 
cũng không thể thấy nghe, nên gọi là Tam mật. 
 

TAM M ẬT GIA TRÌ 
 
Sự gia trì từ Tam mật của Phật. Khi chúng sinh tu hành 
Tam mật thì Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được sự 
gia trì bởi Tam mật của Phật, Phật và chúng sinh Tam mật 
tương ưng, dung hòa không ngăn cách (Tam mật du già) 
thì sinh ra công năng không thể nghĩ bàn, thân này có thể 
thành Phật ngay. Lúc bấy giờ có một thứ năng lực siêu 
việt hiển hiện. Việc tương ưng và được cảm ứng này gọi 
là Gia trì. Nói về Sai biệt môn thì Tam mật mà chúng sinh 
khởi lên bắt nguồn từ vọng tưởng, lấy Tam độc làm thể, 
khác với Tam mật của Phật giới; nhưng nếu nói theo Bình 
đẳng môn và nhìn bằng Phật nhãn thì Tam mật của chúng 
sinh và Tam mật của chư Phật bình đẳng không khác. Cho 
nên nếu Tam mật của hành giả và Tam mật của Bản tôn 
gia trì lẫn nhau thì mau thành tựu Đại tất địa. Quả tương 
ưng của Tam mật này gọi là Tam pháp đạo giới (TĐPHHQ 
Tập V trang 4131) 

TAM VÔ SAI BI ỆT 

Tam vô sai biệt còn gọi là Tam pháp vô sai, Tam tam bình 
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TỨ ÂN  
 
Tứ ân: Là 4 ân sâu nặng mà con người phải hằng tâm ghi 
nhớ để tìm mọi phương cách báo đáp. Tứ trọng ân là: Ân 
cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc vương và ân Tam bảo. 
Đây là bốn ân mà ta thấy trong Kinh Tâm Địa Quán đã 
nêu ra. Dĩ nhiên còn có những thuyết khác nữa, nhưng ở 
đây không tiện nêu ra hết. 
 
1. Ân cha mẹ: Trên thế gian này không có công ơn nào 
sâu nặng rộng lớn bao la như là ân cha mẹ. Có rất nhiều 
kinh sách đã đề cao và nói lên rất nhiều về thâm ân sâu 
nặng này. Nhất là Kinh Tâm Địa Quán đã nói rõ về công 
đức sanh thành giáo dưỡng của cha mẹ. Về công ơn lớn 
lao này thật không có bút mực nào có thể diễn tả hết được. 
Bởi vì: 
 
Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông 
Núi cao biển rộng mênh mông 
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!  
 
Hoặc: 
 
Công cha nặng lắm cha ơi! 
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang 
Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ 
Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha. 
 
2. Ân chúng sinh: Cũng có thể nói rằng đó là công ơn của 
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4. A tu la: Loài này cũng có nhiều tên gọi khác nhau: A tu 
luân, A tô la, A tố la. Trung Hoa dịch là Vô đoan, nghĩa là 
dung mạo xấu xí. Cách gọi mới là A tố lạc, dịch là phi 
thiên, là hạng chúng sinh có thần lực và cung điện, nhưng 
hình thể không được như chư thiên. Là vị thần thường 
đánh nhau với trời Đế Thích. Có 3 loại A tu la: 1. Tu la 
thiên đạo. 2. A tu la quỷ đạo. 3. A tu la súc đạo. Loài A tu 
la quỷ đạo rất hung dữ. 
 

TỨ VÔ NGẠI BI ỆN TÀI 
 
Bồ tát có tài biện luận thông suốt không ngăn ngại. Có 4 
loại biện tài: 
 
1. Pháp vô ngại biện tài: Đối với giáo pháp, có tài biện 
luận rành rẽ các pháp; có khả năng giải thích văn cú, lý lẽ 
thông suốt, không bị ngăn ngại, thì gọi là pháp vô ngại. 
 
2. Nghĩa vô ngại biện tài: Biết rõ nghĩa lý giải thích giáo 
pháp không hề ngưng trệ, đó gọi là nghĩa vô ngại. 
 
3. Từ vô ngại biện tài: Thông đạt tự tại về ngôn từ ở mọi 
phương, đó gọi là từ vô ngại. 
 
4. Nhạo thuyết vô ngại biện tài: Còn gọi là Biện thuyết 
vô ngại. Dùng trí huệ vì chúng sinh mà ưa thuyết, tự tại, 
đó gọi là Nhạo thuyết vô ngại. Hơn nữa lời lẽ trôi chảy 
không bị ngưng trệ, hợp với chánh lý, đó gọi là Biện tài 
vô ngại. 
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đẳng quán. Ba thứ Tâm, Phật và Chúng sinh bình đẳng 
không sai khác. 
 
1. Tâm vô sai biệt:  Tâm thể của nhất niệm Phàm, Thánh 
không hai, đầy đủ pháp Thập giới thập như thị. Tâm này 
và chư Phật, chúng sinh không có tính sai biệt. 
 
2. Phật vô sai biệt:  Chư Phật trong 10 phương do liễu 
ngộ pháp Thập giới thập như thị mà thành Chính giác, 
chính là ngộ bản tâm sẵn có, ngộ chỗ mê của chúng sinh; 
mê ngộ tuy khác nhưng Thể của chúng thì không sai khác 
nhau. 
 
3. Chúng sinh vô sai biệt:  Chúng sinh trong 9 cõi đều có 
đủ pháp Thập giới thập như thị, sở ngộ của chư Phật và 
bản tâm sẵn có của chúng sinh không sai khác. 
 
Mật giáo thì cho rằng Tam mật Ngã, Phật và Chúng sinh 
là tương vọng và quán Tam tam bình đẳng không có sai 
biệt, gọi là Tam tam bình đẳng quán. Ngoài ra, Phật, Pháp, 
Tăng thân ngữ ý cũng là Tam pháp bình đẳng; một mà vô 
lượng, vô lượng mà một, không bao giờ tạp loạn, cũng là 
Tam pháp vô sai biệt (TĐPHHQ Tập V trang 4230) 
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TỨ 
                              

TỨ THỰC 
 
Trong kinh có nêu ra 4 loại thức ăn. Bốn loại thức ăn là: 
Đoàn thực, Xúc thực, Tư niệm thực, Thức thực. Dĩ 
nhiên còn có những loại thức ăn khác thuộc về thức ăn 
của tâm linh, chớ không phải thức ăn thuộc về vật chất 
không thôi, mà còn có những thức ăn tinh thần như Thiền 
duyệt thực, Pháp hỷ thực v.v... Ở đây chỉ xin nêu ra 4 loại 
thức ăn mà thôi. 
 
1. Đoàn thực (edible food): Đoàn hay đoạn là những thức 
ăn từng ngụm, từng miếng được đưa vào bằng đường 
miệng. Tức các loại thực phẩm bằng vật thể như cơm, 
bánh mì, rau cải v.v... nói chung là những thực phẩm có 
thể dùng được. Đây là những loại thức ăn mà tất cả nhơn 
loại dùng nó hằng ngày để sống còn.  
 
2. Xúc thực (sense impression): Đây là loại thức ăn 
không còn là vật chất nữa, mà thức ăn ta ăn bằng 6 giác 
quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Loại thức ăn này cũng 
không kém phần nguy hiểm, nếu chúng ta tiếp xúc một 
cách trái phép. Như xem tivi, đọc báo, đọc sách đều là xúc 
thực. Những chương trình tivi, những bài báo hay tiểu 
thuyết là những thức ăn có thể chứa đựng độc tố. Nếu ta 
không biết phòng hộ trong khi xem, nghe hay đọc những 
chương trình đó thì ta đều có thể đưa vào thân tâm ta 
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người này làm gì có địa ngục với họ? Như vậy, thiên 
đường hay địa ngục, cực khổ hay Cực lạc v.v... đều do 
chính con người tạo ra cả. 
 
2. Ngạ quỷ: Là một loài quỷ đói khát khổ sở. Do nghiệp 
nhân bỏn xẻn keo kiết, mà phải lãnh lấy cái quả báo đói 
khát khổ đau. Quỷ cũng có nhiều loại hơn kém khác nhau. 
Tùy theo nghiệp nhân đã gây tạo, mà chiêu cảm quả báo 
nặng nhẹ có khác. Người có phúc đức thì làm thân ở chốn 
núi rừng miếu mả. Dưới nữa thì ở nơi hoang vắng, không 
được ăn uống, lại thường bị đánh đập bằng dao gậy rất 
khổ sở. Trong kinh diễn tả, loài ngạ quỷ này bụng nó như 
cái trống chầu, còn cổ họng của nó nhỏ xíu như cây kim 
may. Do đó, ăn uống rất khó khăn, thường là phải chịu đói 
khát. Khi nghe tiếng khua động của chén đĩa, thì nó liền 
ngóng cổ lên nên bị đứt, do đó, mà trong thiền môn khi 
rửa chén đĩa ta nên làm nhẹ tay, đó là do lòng từ bi thương 
chúng nó vậy. 
 
3. Súc sinh: Là một loài động vật kém hiểu biết ngu độn. 
Súc sinh tân dịch là bàng sinh (tức những loài có xương 
sống đi ngang như trâu, bò, ngựa, heo v.v...) là những loài 
súc vật được người ta nuôi dưỡng trong nhà. Như trâu, bò, 
ngựa, chó, gà, vịt v.v... Có hai loại súc vật: một loại có 
cánh bay cao, gọi là cầm; còn loại không có cánh thì gọi 
là thú. Nên nói thượng cầm hạ thú. Những loài vật này, do 
tạo những nghiệp nhân bất thiện làm những điều trái với 
luân thường đạo đức... mà phải chiêu cảm đọa làm loài 
súc sinh. 
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hội tốt để Bồ tát nêu cao tinh thần lợi tha, hướng mọi 
người về với chánh đạo. Cho nên, đồng sự nhiếp là một 
phương pháp ứng dụng rất có hiệu quả. Bởi vì trong lúc 
đồng hành cộng tác với nhau thì rất dễ thông cảm cho 
nhau. "Hiểu, thương và thông cảm" đó là những yếu tố 
chất liệu rất tốt của Bồ tát trong khi cộng lực hành hóa.  
 
Nói chung, bốn phương pháp nhiếp hóa như đã trình bày 
đại khái, thì cũng tạm giúp cho chúng ta hiểu được phần 
nào trong công việc tự hành hóa tha vậy. 
 

TỨ ÁC ĐẠO  
 
Tứ ác đạo, còn gọi là Tứ ác thú, tức bốn con đường ác 
gồm có: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A tu la. Ác đạo 
là nơi khổ sở xấu xa mà chúng sinh sẽ sinh về sau khi tạo 
ác nghiệp.  
 
1. Địa ngục: Địa là nơi (địa phương) chớ không phải địa 
là đất. Ngục là tối tăm, ngục hình là nơi hình phạt tối tăm. 
Thường người ta hiểu lầm là địa ngục ở dưới đất, tức âm 
phủ. Thật ra, thì địa ngục không có nơi chốn, mà địa ngục 
cũng chính là trong tâm thức của mỗi người. Vì địa ngục 
có nghĩa là khả yễm, khả cụ, khổ khí v.v... Cụ thể là khi 
nào sống trong cảnh khổ sở cùng cực, thì người ta liền nói 
đây đúng là sống trong cảnh giới địa ngục. Như vậy, địa 
ngục có ra cũng từ nơi tâm thức của mình. Tuy nhiên, địa 
ngục có là có với những người quá đau khổ, còn không có 
là đối với những người không có nỗi khổ lớn. Có người 
họ sống trong cảnh giới an vui hạnh phúc, thì đối với hạng 
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những chất độc hại. Nói chung, những loại thức ăn qua 
những giác quan của ta, thì ta phải hết sức cẩn thận và 
phải chọn lọc kỹ càng, cái nào có lợi và cái nào có hại. Ví 
dụ như khi sử dụng internet, internet có thể là một nguồn 
thức ăn lành mạnh hữu ích, nhưng cũng có thể là một 
nguồn thức ăn độc hại. Khi sử dụng ta cần phải có chánh 
niệm để phân biệt rõ lợi và hại. Hại nên tránh và lợi nên 
dùng. Đó là phương cách chọn lựa tốt nhất khi 6 căn tiếp 
xúc với 6 trần cảnh. Phải tâm niệm rằng, khi tiếp xúc với 
cảnh duyên, thì ta nên cảnh giác đề phòng nghiêm nhặt 
đừng để bị thất niệm mà có hại cho thân tâm ta. Đó là điều 
mà ta cần phải lưu ý. 
 
3. Tư niệm thực (volition): Là những thức ăn qua suy 
tưởng. Loại thức ăn này cũng có hai mặt lợi và hại. Ai 
cũng có những suy tư, những ước mơ, những kỳ vọng, 
những dự tính, những lý tưởng v.v... trong đời sống. Tuy 
nhiên, có những ước mơ mình có thể thực hiện được, như 
mơ mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, hoặc một 
nhà bác học kỳ tài, một khoa học gia nổi tiếng nhất thế 
giới... Hay mình cũng có ước mơ là sẽ trở thành một vị 
Phật hay Bồ tát ở tương lai. Đó là những ước mơ lành 
mạnh mà ta có thể thực hiện được, nếu ta cố gắng dốc hết 
toàn tâm lực quyết chí thực hiện. Tuy nhiên, có những suy 
tưởng mơ mộng không lành mạnh gây ra nhiều tai hại cho 
mình và người. Như mơ muốn làm giàu nhất thế gian, 
thay vì nỗ lực tìm mọi phương cách để có được nhiều tiền 
bằng công sức và trí tuệ của mình, thì họ lại tìm mọi cách 
thế để hành nghề bất lương chuyên đi hành hung cướp 
đoạt tài sản của người khác. Hoặc lợi dụng việc từ thiện 
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để trục lợi làm cho mình được có nhiều tiền lắm của, ăn 
chặn tiền bạc của các nhà hảo tâm mạnh thường quân 
đóng góp. Đó là một loại hành nghề bất chánh, bất lương, 
ăn trên mồ hôi nước mắt xương máu của người khác. Loại 
làm giàu này thuộc về một tư niệm thực rất là độc hại. Từ 
đó suy ra, tư niệm thực nào có lợi cho mình và người thì 
ta nên làm, còn tư niệm thực nào có hại cho mình và 
người, thì nhất quyết là ta nên lánh xa.  
 
4. Thức thực (consciousness): Đây một loại thức ăn nếu 
không khéo chịu khó tìm hiểu kỹ càng, thì ta cũng có thể 
dễ bị hiểu lầm. Theo sự giải thích của HT Nhất Hạnh thì, 
"thức thực có nghĩa là thức ăn, không phải thức ăn sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp ở ngoài mà chính là tâm thức. 
Tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng 
đồng có thể rất độc hại và tâm thức cá nhân cũng có thể 
rất độc hại. Ví dụ như ta với một đám người mà trong đó 
người ta có rất nhiều hận thù, tuyệt vọng. Khi những 
người có nhiều hận thù, tuyệt vọng ở với nhau thì họ tạo 
ra một nguồn năng lượng hận thù và bạo động tập thể rất 
ghê gớm. Gần họ ta cảm thấy năng lượng bạo động đó 
đang đi vào trong cơ thể và tâm hồn của ta. Có những khu 
phố có rất nhiều bạo động và hận thù. Thấy nhà cửa ở đó 
rẽ, ta tới thuê hay mua nhà ở đó thì ta lãnh đủ và con 
cháu ta cũng lãnh đủ, vì chung quanh, người ta suy tư và 
hành động rất bạo động và hận thù. Từ từ năng lượng bạo 
động và hận thù đó đi vào trong thân và tâm con cháu 
mình. Đó là tâm thức cộng đồng (collective conscious-
ness)". Tâm thức cộng đồng cũng có một ảnh hưởng tác 
động rất mạnh với tâm thức của con người. Sống trong 
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cũng không cần quan tâm tới. Tuy nhiên, đối với xã hội 
hiện nay, người ta nói cái ác lên ngôi, thì cái thiện phải hạ 
thấp lép vế. Nói thế, chớ cái thiện bao giờ cũng thắng cái 
ác. Chánh thắng tà là lẽ đương nhiên. Dù ma có cao đến 
đâu, cuối cùng cũng phải quy phục với Phật. Tà mà thắng 
chánh, thì xã hội loài người sẽ đại loạn. Chánh thắng tà thì 
mới đem lại cho con người có một đời sống an vui trật tự. 
Tồi tà phụ chánh xã hội nào cũng có. Trừ tà hiển chánh là 
nhiệm vụ của những con người còn có lương tâm, lương 
tri thực chất đạo đức của một con người. Khi làm việc lợi 
người, thì bao giờ mình cũng gặp nhiều chướng duyên thử 
thách. Ngày xưa, công cuộc hành hóa của đức Phật Ngài 
cũng phải trải qua nhiều chướng nạn. Không phải lúc nào 
cũng được thuận buồm xuôi gió, có lúc cũng phải đương 
đầu với những nguy nan khó khăn, với bọn ma quân, 
nhưng Ngài kiên quyết phải chiến thắng vượt qua tất cả. 
Phật còn thế, hà tất gì chúng ta. Có trở ngại khó khăn thì 
mới đánh giá được sức nhẫn nại chịu đựng của một con 
người thật hành Bồ tát đạo vậy.  
 
4. Đồng sự nhiếp: Đồng sự là cùng một việc làm với 
nhau. Có hòa đồng cộng lực trong công việc nào đó, thì 
Bồ tát mới dễ lân la gần gũi nhiếp hóa. Là Bồ tát trong lúc 
cộng tác hành sự cùng chung trong một môi trường, một 
hoàn cảnh, thì Bồ tát phải luôn luôn nêu cao tấm gương 
tốt để mọi người noi theo. Không vì quyền lợi riêng tư, 
mà làm cho mọi người không vui sanh tâm bất mãn. 
Ngược lại, Bồ tát thì lúc nào cũng luôn nghĩ đến quyền lợi 
chung. Đồng lạc cọng hưởng, đồng lao cọng khổ. Với tinh 
thần Bồ tát đạo thì việc đồng sự nhiếp này thật là một cơ 
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hoặc tình thân trong gia đình phần lớn là thiếu ái ngữ mà 
ra. Lời nói là một lợi khí sắc bén, khi chúng ta khéo biết 
sử dụng nó. Còn lời nói là một họa hại, khi chúng ta 
không khéo biết sử dụng nó. Vì vậy, lời nói có thể là con 
dao hai lưỡi. Lời nói có ý thức, có chánh niệm, là lời nói 
có chánh ngữ và ái ngữ, rất dễ thương mến. Còn lời nói vô 
ý thức, thiếu chánh niệm, tất nhiên, đó là lời nói quái ác 
ngữ, rất dễ ghét khó ưa. Cho nên, tùy theo trình độ căn 
tánh của mỗi chúng sinh mà Bồ tát khôn khéo linh động 
ứng xử ngôn ngữ cho thích hợp. Dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, Bồ tát cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn, 
êm ái dịu dàng, để cảm hóa chúng sinh. Nếu lời nói mang 
tính chất khó nghe, khó ưa, thì không thể nào gây cảm 
tình nhiếp hóa chúng sinh được. Thế nên ái ngữ rất quan 
trọng trong khi Bồ tát ra độ sanh vậy. 
 
3. Lợi hành nhiếp: Lợi hành là những việc làm nhằm 
mang lại lợi ích cho người khác. Việc làm lợi ích không 
chỉ có hành động của thân nghiệp thôi, mà còn phải cần 
đến ý nghiệp và khẩu nghiệp nữa. Nghĩa là cả ba nghiệp 
đều cùng có chung một hành động để hỗ trợ làm lợi ích 
cho chúng sinh. Trong ba nghiệp chủ động điều khiển sai 
sử vẫn là ý nghiệp. Ý nghiệp, tức tư tưởng tốt thì kéo theo 
lời nói và hành động tốt. Có rất nhiều tấm gương sáng 
trong việc lợi hành này. Có lắm người họ dùng tiền bạc, 
tài sản sẵn có của họ, để đem ra cứu giúp mọi người trong 
cơn hoạn nạn tai ách như dịch bịnh lan lây hiện nay. Họ 
làm trong âm thầm, không phô trương, không cầu danh, 
miễn sao họ cứu sống được mọi người thì họ đã mãn 
nguyện lắm rồi. Dù ai đó có khen hay chê cũng mặc, họ 
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môi trường xã hội tốt thì ít nhiều gì ta cũng có thể trở 
thành người tốt. Ngược lại, sống trong môi trường xã hội 
xấu thì ta cũng bị ảnh hưởng cái xấu chung của cộng 
đồng. Điều này Phật giáo gọi là cộng nghiệp. Đó là tâm 
thức cộng đồng ở bên ngoài, còn bên trong tâm thức của 
ta cũng có cái tốt và cái xấu. Nếu ta có chánh tư duy thì đó 
là những tư duy lành mạnh. Còn tà tư duy thì đó là tư duy 
độc hại. Tóm lại, trong tâm thức ta luôn luôn là có hai 
mặt: tốt và xấu, thiện và ác, lợi và hại, phiền não và Bồ 
đề, sanh tử và Niết bàn, thiên đường và địa ngục... Càng 
phát triển cái thiện thì cái ác phải suy giảm. Ngược lại, ác 
càng tăng, thì thiện càng khuyết giảm. Hiểu thế, ta nên 
phát triển cái hay, cái đẹp, cái thiện, cái mỹ, ngày càng 
phát triển mạnh hơn. Đó là ta khéo biết nuôi dưỡng tâm 
thức theo chiều hướng thượng vậy. 
 

TỨ TẤT ĐÀN 
 
Tứ tất đàn (siddhànta) là bốn tiêu chuẩn về sự thật. Phạn 
ngữ Siddhanta Hán dịch là tác thành tựu. Từ ngữ Tất đàn 
có nghĩa là thành tựu. Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng 
sinh mà thuyết giáo, cho nên có khi chỗ này, Phật nói thế 
này, đến chỗ khác Phật nói thế khác. Vì đó là phương cách 
tùy cơ thuyết giáo của đức Phật. Có đôi khi chúng ta thấy 
dường như có sự mâu thuẫn chống trái nhau. Khi thì Phật 
nói sinh diệt Tứ đế, lúc thì Phật nói vô sanh Tứ đế. Thế thì 
nếu người thiếu căn bản về Phật Học, thì cũng dễ sanh ra 
nghi ngờ. Muốn giải mã sự nghi ngờ này, thì chúng ta cần 
phải căn cứ vào Tứ tất đàn để tìm hiểu, và nó sẽ giúp cho 
chúng ta có thể phân biệt được. Tứ tất đàn gồm có: Thế 
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giới tất đàn, Các các vị nhân tất đàn, Đối tr ị tất đàn, 
và Đệ nhất nghĩa tất đàn. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 
đại khái qua mỗi tất đàn sau đây: 
 
1. Thế giới hay thế gian tất đàn: Tất đàn này là nêu bày 
cái thấy, cái hiểu biết về các hiện tượng theo quan niệm 
thế gian. Thế gian họ nói cái nhà, thì mình cũng nói cái 
nhà. Phật cũng nói là cái nhà. Phật không thể nói khác hơn 
được. Có thể nói đây là những thứ ngôn từ mà Phật 
thường dùng để nói với mọi người và các chúng đệ tử 
trong các sinh hoạt hằng ngày. Như ăn, mặc, ở, ngủ, thở 
v.v... 
 
Nếu đức Phật không sử dụng những ngôn từ của thế gian, 
thì làm sao Phật dạy cho người thế gian? Người thế gian 
họ nói ngã, nói pháp, thì Phật cũng nói ngã, nói pháp. Chớ 
Phật không thể dùng cái chân lý tuyệt đối mà phủ nhận 
nói không có ngã và không có pháp được. Tuy nhiên, nói 
như vậy, nhưng không có nghĩa là Phật thấy có cái ngã 
thật, pháp thật. Chính chỗ đó mới là chỗ khác biệt với 
người thế gian. Nhưng lúc đầu Phật không thể dùng ngôn 
từ khác thế gian được. Như thế thì làm sao Phật có thể 
giáo hóa họ được. Đó là phương pháp ban đầu thành tựu 
theo pháp thế gian trong sự giáo hóa vậy. 
 
2. Các các vị nhân tất đàn: Tất đàn này là tùy theo căn 
cơ trình độ của người nghe mà ta mới có những lời giảng 
pháp khác nhau. Có thể nói tùy theo chỗ hiểu biết của 
đương cơ mà ta khéo nói cho vừa tầm trình độ nhận thức 
của họ. Vị nhân có nghĩa là vì từng mỗi cá nhân mà người 
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là bố thí. Bố là khắp, thí là cho. Nghĩa là đối với Bồ tát lấy 
tinh thần lợi tha làm tiêu đích. Bồ tát không có tâm ích kỷ 
nhỏ nhoi hẹp hòi chỉ nghĩ cho riêng mình, mà lúc nào 
cũng mở rộng tâm thức nghĩ đến chúng sinh. Muốn cho 
chúng sinh thoát khổ được vui. Trong lúc chúng sinh đau 
khổ, thì Bồ tát lăn xả vào đời để tìm mọi phương cách 
nhiếp hóa chúng sinh. Một trong nhiều pháp tu của Bồ tát 
là thật hành bố thí. Bố thí có ba cách: "Tài thí, pháp thí 
và vô úy thí". Ba loại thí này tùy cơ cảnh mà Bồ tát cứu 
giúp. Như dùng tiền bạc hoặc của cải để cứu giúp cho 
những kẻ bất hạnh: nghèo đói, già yếu neo đơn, bệnh tật 
v.v... Tài thí có hai: nội tài và ngoại tài. Nội tài là Bồ tát 
hiến tặng những bộ phận trong thân thể như hiến máu... đó 
cũng là nội tài. Tức tài sản bên trong thân thể. Ngoại tài là 
tiền tài sản vật của cải bên ngoài. Bồ tát tùy theo mỗi hoàn 
cảnh khổ nạn mà tận tâm cứu giúp, cứu giúp không một 
chút hối tiếc. Đó là bố thí theo nghĩa cạn mang tính nhơn 
văn. Còn nghĩa sâu xa của bố thí là buông bỏ. Có buông 
bỏ tất cả thì cõi lòng mới an thoát nhẹ nhàng. Pháp thí là 
dùng những lời nói đúng theo chánh pháp hợp với chân lý 
để nhiếp hóa chúng sinh. Vô úy là không sợ hãi trước mọi 
quyền uy thế lực. Vô úy thí là đem cái không sợ, cái 
không lo lắng hoang mang, với tinh thần hoảng loạn để 
nhằm mang lại giúp cho chúng sinh. Phải trấn tĩnh giữ 
vững tinh thần oai dũng không khuất phục cho họ. Đó là 
một phương cách bố thí tuyệt vời của Bồ tát vậy. 
 
2. Ái ngữ nhiếp: Bồ tát khi dấn thân hành đạo, ái ngữ 
đóng vai trò then chốt rất quan trọng. Có thể nói, mọi đổ 
vỡ, tan nát, xung đột, mâu thuẫn cãi vã trong tình bạn, 
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vì lợi ích cho tha nhân, đương nhiên, ít nhiều gì ta cũng 
gặp phải những chướng duyên thử thách. Ta đừng mong 
mọi việc đều suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Nếu thế, thì 
không đánh giá được cái thử thách kiên nhẫn của ta. Câu 
nói: "Phật cao nhứt xích ma cao nhứt trượng". Câu nói 
này như để cảnh báo cho ta biết ma chướng lúc nào cũng 
hung tợn mạnh bạo lắm. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối 
cùng thì ma phải thua Phật. Vì Phật đã nhiếp phục được 
ma. Ma phải xếp giáp quy hàng đầu Phật. Chánh bao giờ 
cũng thắng tà. Dù tà có mạnh bạo thế lực đến đâu, cuối 
cùng cũng phải quy phục đầu hàng với chánh. Nếu cõi đời 
này cái ác vượt lên trên cái thiện, thì đâu còn là nhân quả 
nữa. Ta nên nhớ rằng, đá tuy cứng chắc, nhưng vẫn phải bị 
nước bào mòn. Người ta gọi đó là xâm thực. Thấy điều ác 
mạnh đừng tưởng là mạnh, vì trong cái ác bao giờ cũng 
rất sợ cái thiện. Yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, 
nhưng có ăn được không? Bởi Đường Tăng lúc nào cũng 
có "Tôn Ngộ Không" phù trợ, tiêu diệt hết bọn yêu ma 
quỷ quái. Khi làm việc lành, dù có gặp trở ngại đến đâu, ta 
cũng hãy vững tâm, và cương quyết bền chí đi tới, vì cuối 
cùng luật nhân quả sẽ xử trị đích đáng công bằng mà thôi.  
 

TỨ NHIẾP PHÁP 
 
Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp cứu độ chúng sanh rất 
tuyệt vời. Đây là con đường của những ai nguyện tu theo 
Bồ tát hạnh. Bốn phương pháp nhiếp hóa gồm có: Bố thí, 
Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự.  
 
1. Bố thí nhiếp: Hạnh nguyện lợi tha đầu tiên của Bồ tát 

105 

 

nói cho người nghe thích hợp. Người nói và người nghe 
hiểu được với nhau, thì đó là lời thuyết pháp kết quả được 
thành tựu. Ngược lại, người nói thì không nắm bắt được 
khả năng nhận hiểu của người nghe, có đôi khi lời nói ẩn 
ý cao siêu quá, hay sự phân tích khó hiểu và chính người 
nói cũng chưa hiểu rõ ràng những điều mình nói, thế thì, 
làm cho người nghe sanh tâm nghi ngờ và rất hoang mang 
không hiểu rõ những điều mình nói. Có khi cùng một câu 
hỏi, nhưng tùy theo trình độ của mỗi người mà ta có thể 
trả lời giải đáp khác nhau. Lý do tại sao? Tại vì trình độ 
của mỗi người mỗi khác thì ta không thể trả lời giải đáp 
giống nhau được. Ví dụ có người mới bắt đầu niệm Phật, 
hỏi rằng: hằng ngày con niệm Phật sau khi chết con có 
được vãng sanh không? Đương nhiên, mình phải trả lời là 
được. Nếu nói không được, thì họ sẽ thối thất Bồ đề tâm, 
mình mang tội. Người khác cũng niệm Phật nhưng họ 
hiểu sâu hơn về lý Tịnh độ, thì cũng câu hỏi đó, mình sẽ 
trả lời lúc nào lại không vãng sanh, đâu phải chờ sau khi 
chết. Anh có hiểu rõ hai chữ vãng sanh chưa? Nếu đã hiểu 
rồi thì anh vãng sanh từng niệm. Vì vãng là qua, còn sanh 
là sanh ra. Niệm trước buồn là Ta bà, niệm sau vui là Cực 
lạc. Thế thì bỏ niệm buồn là lìa khổ, sanh ra niệm vui đó 
là Cực lạc. Giờ phút nào cũng thế, thì giờ phút nào lại 
không vãng sanh. Như vậy, lìa khổ sanh vui là vãng sanh 
rồi. Đó là nghĩa vãng sanh ngay trong giây phút hiện tại. 
Giữ được như thế trọn đời, thì sau khi nhắm mắt anh 
không muốn vãng sanh thì cũng vãng sanh. Khỏi phải 
mong cầu gì cả. Đó là cách trả lời cho người hiểu được Lý 
Tịnh độ sâu. Bởi tất cả đều từ tâm mà lưu xuất. Ta bà hay 
Cực lạc cũng ở nơi tâm ta. Nhất chơn pháp giới là vậy.  
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3. Đối tr ị tất đàn: Chữ đối trị có nghĩa là bệnh nào thì 
cho thuốc đó. Cho lộn thuốc là nguy hiểm. Người còn 
nặng nhiều ham muốn, tiền tài, sắc dục, thì người thầy 
thuốc phải kê toa cho đúng thuốc. Cho nên người thầy 
thuốc phải giỏi. Rủi gặp thầy thuốc dổm thì rất tai hại cho 
bệnh nhân. Người câm điếc bẩm sinh mà nói có thể trị cho 
người đó nói và nghe được, thì biết đó là thứ lương y dổm 
rồi, vì chỉ là hư danh không thực. Con bệnh nếu tin vào 
loại thầy thuốc này thì còn có nước chết mà thôi! Trên thế 
gian này, làm gì có chuyện trị liệu đó? Thế mà người ta 
vẫn tin thì sao? Cho nên con bệnh cũng phải biết cách tìm 
thầy thuốc cho đúng. Đừng nghe tin đồn thổi mà vội nghe 
theo là tự hại giết mình. Phải kiểm chứng đàng hoàng rõ 
ràng trước khi tin. Có người vì chán đời hết muốn sống rồi 
mượn liều thuốc quyên sinh. Đối với hạng người bi quan 
tuyệt vọng này, thì phải đối trị bằng cách nào? Muốn đối 
trị cho đúng bệnh, thì ta cần phải nắm cho thật vững về 
giáo lý khế lý và khế cơ. Trường hợp nào cần phải sử 
dụng khế lý và trường hợp nào phải áp dụng khế cơ. Cho 
nên có những bệnh thuộc về khế cơ thì ta không nên đem 
khế lý ra trị. Cho lầm thuốc rất là nguy hại. Cho nên 
người làm thầy thuốc phải thông suốt về các loại thuốc và 
các bệnh trạng. Có thế, thì mới mong chữa trị được. Như 
người nhiều dục vọng như đã nói, thì phải dạy họ về pháp 
tri túc. Đồng thời cũng dạy cho họ quán lý vô thường và 
vô ngã. Sở dĩ người mà họ còn nhiều dục vọng ham muốn 
là vì họ thấy đời là thật, mọi vật đều là thật, cho nên họ 
mới say đắm theo dòng đời dục nhiễm. Bao giờ họ giác 
ngộ biết cõi đời này là giả dối vô thường có đó rồi không, 
nay còn mai mất, đời sống ngắn ngủi, chỉ trong hơi thở hít 
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sanh: Đôi khi ta có những ý tưởng rất cao đẹp, muốn xả 
thân cứu giúp những người khác, nhưng ngặt vì ta chưa có 
đầy đủ ý chí nghị lực vươn lên, còn giải đãi trì trệ, nên 
chưa thực hiện được những ý định tốt đẹp đó. Như vậy, dù 
cho ta có thiện chí bao nhiêu cũng không đem lại lợi ích 
gì cho mình và người. Thế thì, khi ta có những ý nghĩ tốt, 
muốn làm lợi ích cho tha nhân, thì ta không nên chần chừ 
lần lựa mà hãy cương quyết hạ quyết tâm thực hiện ngay. 
Đó là một nỗ lực vừa có một sự kiên quyết dứt khoát tư 
tưởng mà cũng vừa biểu lộ ra ngay trong hành động. Đó là 
một hành động có ý thức trong sự quyết tâm hành thiện 
cứu đời giúp người. Còn nếu như ta tuy có những ý nghĩ 
hay đẹp, mà cứ ngày đêm ôm ấp trong tâm thức, thế thì 
biết đến bao giờ ta mới biến nhận thức thành hành động 
cụ thể đây? Vậy thì ta hãy làm cho những tư tưởng tốt đẹp 
kia thành một hành động tích cực cụ thể trong đời sống 
hiện tại này. Đó mới thực sự là thể hiện một hành động 
tích cực hữu hiệu vậy. 
 
4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát 
sanh: Những điều lành khi đã biểu lộ bằng hành động cụ 
thể rồi, ta hãy cố gắng phát triển hạnh lành đó ngày càng 
gia tăng theo cấp số nhân. Ta không nên có ý tự mãn xem 
thường cho đó là đủ mà phải gắng sức tinh tấn thêm lên. 
Khi ta làm một điều trọn lành, thì ta sẽ được lợi cả hai 
phương diện: "vừa lợi mình và cũng vừa lợi người". Đó là 
một thành quả tốt đẹp mà ta cần phải tiếp tục mạnh mẽ 
phát triển. Có thế, thì đời ta mới có thể giảm bớt khổ đau 
nhiều, vì ta có quá nhiều hạnh phúc làm cho người khác 
an vui. Ta nên ý thức rằng, khi dấn thân ra làm điều thiện, 



118 

 

của người khác. Cũng thế, tâm mình vừa nghĩ đến điều 
xấu ác thì lập tức phải kịp thời ngăn ngừa chặn đứng nó 
lại. Như nó vừa khởi nghĩ muốn lấy một món đồ tốt quý 
giá của người, thì ta liền chặn đứng ngay ý niệm xấu xa 
đó. Hoặc khi muốn nói dối lừa gạt người khác để có lợi 
lộc về cho mình, liền đó mình phải ý thức là người Phật tử 
đã lãnh thọ giới không được nói dối lừa đảo người, mà 
cần phải nói lời chân thật, nhờ ý thức ngăn chặn kịp thời 
nên ta khỏi gây ra tội lỗi. 
 
2. Tinh tấn dứt tr ừ những điều ác đã phát sanh: Điều 
tinh tấn nói trên là chặn đứng những ý nghĩ xấu ác khi 
chưa phát sanh, đó mới chỉ là tiêu cực thôi. Đến đây điều 
nghĩ xấu ác đã lỡ phát sanh, thì lập tức ta phải dứt trừ 
hoặc chuyển hóa nó. Ta không thể để cho những điều xấu 
ác đó cứ tiếp tục lên ngôi ngự trị trong tâm thức ta. Vì ta ý 
thức được sự nguy hại của những điều xấu ác bất lương 
này. Ta là người đã phát nguyện hằng tịnh hóa thân tâm, 
giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho trong sạch, thì không gì 
lẽ gì mà ta lại để cho những điều xấu ác này làm hại thân 
tâm ta. Nghĩ thế, ta phải tinh tấn thệ nguyện đoạn trừ 
chúng nó không một chút do dự. Vì do dự là chính ta làm 
cho ta phải đau khổ thêm. Ta muốn có hạnh phúc thời ta 
không thể để cho cái xấu ác tự do phóng túng lộng hành. 
Ta hãy nâng cao nhơn cách phẩm giá đời ta hướng về một 
đời sống thánh thiện giác ngộ và giải thoát. Ta phải có một 
thái độ dứt khoát mãnh liệt, không nên chần chừ trì hoãn, 
vì nó rất có hại cho đời ta. 
 
3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát 
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vô mà không thở ra thì than ôi! đã xong cuộc đời rồi. Khi 
giác ngộ thế rồi, thì lòng ham muốn của họ sẽ giảm lần... 
Đó là phương cách đối cơ trị liệu. 
 
4. Đệ nhất nghĩa tất đàn: Đệ nhất nghĩa hay còn gọi là 
thắng nghĩa đế, tức là sự thật tuyệt đối. Tất đàn này đối 
với chúng ta thì thật không phải dễ hiểu. Bởi vì đã là tuyệt 
đối thì dứt bặt mọi ngôn thuyết, mọi suy nghĩ luận bàn. 
Trong kinh thường gọi là Chơn như bản thể, hay Thật 
tướng bát nhã v.v... Nó có rất nhiều tên gọi khác nhau, 
nhưng chơn nghĩa thì chỉ có một. Mọi sự tranh luận hơn 
thua phải trái của cuộc đời này, tất cả cũng chỉ là những 
hiện tượng hư vọng hý luận vô ích mà thôi. Bởi các pháp 
hữu vi là vô thường sinh diệt, không có gì tồn tại vĩnh 
viễn cả. Tuy nhiên, mọi hiện tượng ở đời không rời bản 
thể mà có. Như tất cả mọi lượn sóng nhỏ to nhấp nhô trên 
biển cả, không có một lượn sóng nào rời nước mà có. 
Nước là dụ cho bản thể hay Đệ nhất nghĩa đế. Còn sóng là 
dụ cho các pháp hữu vi sinh diệt vô thường. Nếu nhìn sâu 
vào bản thể thì chúng ta sẽ thấy các hiện tượng chỉ là 
huyễn hóa hư ảo không thật, khác nào như hoa đốm trong 
hư không, như bóng trong gương và như ánh trăng dưới 
nước. Có cái gì thật đâu mà vọng chấp, mà hơn thua đấu 
đá quyết liệt sống chết với nhau. Nhìn lại, tất cả cũng chỉ 
là những lượn sóng nhấp nhô đùa giỡn với nhau chơi mà 
thôi. Khi gió ngừng thổi, sóng dừng lặng, toàn thể nước 
biển hiện bày. Chừng đó chỉ là một tánh thể nước biển mà 
thôi. Đó là nghĩa vạn pháp quy nhất, hay vạn pháp quy 
tâm là thế.  
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TỨ Y 
 
Tứ y là bốn cứ điểm để chúng ta có thể nương vào. Bốn 
cứ điểm nương tựa này tiếng Anh dịch là the four reli-
ances. Gồm có: Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, 
Y trí b ất y thức, Y liễu nghĩa bất y bất li ễu nghĩa kinh. 
 
1. Y pháp bất y nhơn: Y pháp nói ở đây tức phải y vào 
chánh pháp (pháp tánh) không nên y vào con người. Y vào 
chánh pháp để học hỏi, nói rõ ra là y vào pháp tánh là tánh 
thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tánh thanh tịnh đó 
cũng chính là Phật tánh là Như Lai thường trú. Người học 
Phật là học theo đường lối tu hành đúng theo chánh pháp 
để sớm đuợc giác ngộ giải thoát. Đó là cái tiêu đích nhắm 
tới của người tu học Phật pháp. Vì thế nên không vì vị 
pháp sư mà bỏ đi Phật pháp. Tuy nhiên, có thể vị pháp sư 
đó có những tật tánh khó ưa, khó chịu, nhưng vị đó thông 
hiểu Phật pháp, thì chúng ta chỉ nên nương vào vị đó để 
học hỏi chánh pháp thôi. Thí như tay của vị đó có thể bị 
cùi hủi lở lói, nhưng trên tay của vị đó có cầm một cây 
đuốc sáng, thì ta chỉ nương vào ánh sáng của cây đuốc mà 
đi, chớ không nên chấp vào cái tay cùi hủi của vị đó. 
Cũng như ta biết có một viên ngọc kim cương quý giá ở 
trong thùng rác hôi thúi, nhưng vì ta muốn lấy viên ngọc 
kim cương quý giá ở trong thùng rác, nên ta đành phải 
chịu dơ tay một chút để thọc tay vào thùng rác lấy viên 
ngọc quý giá ra. Viên ngọc là dụ cho pháp, thùng rác là dụ 
cho người. Người đó tuy có những hành vi không tốt, 
hoặc có những thái độ khó ưa, nhưng vì Phật pháp nên ta 
phải dẹp qua cái bản ngã tự ái kiêu ngạo ngông nghênh để 
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nói về sự thọ nhận của cái thân này. Cũng có thể nói thọ 
nhận cái thân là cái gốc khổ. Từ đó, mà sanh ra bao nhiêu 
thứ thọ nhận cái khổ khác. Nói chung hễ thọ cái gì là có 
cái khổ của cái đó. Thọ sắc đẹp, thì khổ về sắc đẹp. Thọ 
về tiền tài thì khổ về tiền tài v.v... Nói chung, trong đời 
sống hằng ngày ta thọ khổ rất nhiều. Cứ thử quán sát thật 
kỹ có điều gì thọ nhận mà không khổ không? Ngay cả thọ 
những điều thị phi cũng là khổ rồi. Một lời chê thậm tệ có 
khi mất ăn mất ngủ cả mấy ngày đêm. Tóm lại, thọ thuận 
cảnh cũng khổ mà nghịch cảnh cũng khổ. Chẳng qua là 
khổ nhiều hay khổ ít đó thôi.  
                                      

TỨ CHÁNH CẦN 
 
Tứ chánh cần là bốn điều siêng năng, tinh tấn mang đến 
cho chúng ta rất nhiều điều lợi lạc thú vị trong khi tu tập. 
Đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua những khó 
khăn chướng ngại làm ngăn trở bước tiến trên bước đường 
tu học để được giác ngộ giải thoát. Bốn điều siêng năng 
đó là: Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát 
sanh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. 
Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát 
sanh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã 
phát sanh. 
 
1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: 
Khi tâm mình chưa nghĩ tưởng đến điều ác, thì mình cố 
gắng gìn giữ đừng cho nó phát khởi lên. Như người chăn 
trâu, luôn gìn giữ con trâu bằng cách nắm giữ dây vàm đã 
buộc mũi con trâu, kềm giữ nó không cho nó ăn lúa mạ 
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nên các pháp đều không thật. Vô ngã là không có cái ta 
hay chủ thể chơn thật. Hãy quán sát ngay cái thân hợp thể 
ngũ uẩn này của chúng ta, thì rõ ràng là do đủ nhân, đủ 
duyên hợp lại mà có. Như tứ đại và tâm thức. Nói theo 
Kinh Lăng Nghiêm thì thân này do "Thất đại (địa, thủy, 
hỏa, phong, không, kiến, thức) hợp thành. Chỉ cần thiếu 
một yếu tố thì không có thân này rồi. Thân này chẳng qua 
là một thứ giả hợp mà tạm gọi là thân thôi. Xét kỹ không 
có cái gì là thật mình cả. Giống như một chiếc xe hơi, khi 
đủ mọi bộ phận ráp lại thì tạm gọi là chiếc xe. Chiếc xe là 
tạm đặt cho nó có một cái tên gọi vậy thôi, chớ thực ra tìm 
trong đó không có cái thứ gì là chiếc xe cả. Rời mọi thứ ra 
thì không còn gọi là xe nữa. Từ đó suy ra, tất cả đều giả 
dối không thật. Không có một sự vật nào tồn tại, vì tất cả 
đều là vô thường, vô ngã. Vì vô thường nên nó là vô ngã 
mà vì vô ngã nên nó là vô thường. Như vậy, tất cả mọi 
hiện tượng đều do nhân duyên cấu hợp mà thành. Do đó, 
cho nên không một hiện tượng nào là thật ngã cả mà tất cả 
đều là vô ngã. 
 
4. Quán thọ thị khổ: Thọ là nhận lãnh. Tại sao nhận lãnh 
lại là khổ? Hai chữ nhận lãnh nghĩa của nó rất rộng rãi. 
Ngay như thọ nhận cái thân này đã là khổ rồi. Khổ là vì 
những điều bức bách làm cho mình bực bội khó chịu. Ai 
có thân mà không khổ? Trong kinh nói có 11 món khổ: 
"Tam khổ và bát khổ". Như vậy, có thân là có khổ. Lão Tử 
cũng nói: "Ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, ngô nhược 
vô thân hà hoạn chi hữu?" Ngài nói: Sở dĩ ta có những nỗi 
khổ hoạn họa lớn là vì ta có cái thân này, nếu như không 
có cái thân này, thì những hoạn họa kia không có. Đó là 
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hết lòng học hỏi chánh pháp nơi vị đó. Đó là thái độ khôn 
ngoan của người tu học Phật. Và đó cũng gọi là y pháp bất 
y nhơn vậy.  
 
2. Y nghĩa bất y ngữ: Nghĩa tức giác liễu. Ngữ tức ngôn 
từ. Nói dễ hiểu hơn là nương vào nghĩa lý mà đừng nương 
vào văn tự. Bởi văn tự hay ngôn từ là cốt để chỉ rõ cái 
nghĩa lý sâu xa ẩn tàng bên trong lời nói. Người xưa gọi 
đó là "văn dĩ tải đạo". Khi đọc những câu kinh, chúng ta 
đừng bị kẹt vào chữ. Như có người đưa ngón tay chỉ mặt 
trăng, thì ta nên nương ngón tay của người chỉ mà nhìn 
mặt trăng. Đừng chấp vào ngón tay của người đó chỉ. 
Ngón tay là dụ cho ngôn ngữ văn tự. Mặt trăng là dụ cho 
chân lý. Người tu học đạo, mục đích là phải tìm cho ra 
nghĩa lý sâu xa, muốn thế thì phải nương vào văn tự 
nhưng đừng dính kẹt vào văn tự. Nương Văn tự bát nhã, 
để Quán chiếu bát nhã và rồi sẽ đạt được Thật tướng bát 
nhã. Mục đích nhắm tới là phải đạt cho kỳ được Thật 
tướng bát nhã, nhưng muốn đạt được mục đích đó, tất 
nhiên là phải nương vào văn tự bát nhã. Đó gọi là Y nghĩa 
mà bất y ngữ vậy.  
 
3. Y trí bất y thức: Tức nương vào trí mà không nương 
vào thức. Vì thức nó hàm chứa có vô minh, có thành kiến, 
có tập khí và có cả sự kỳ thị phân biệt. Cho nên nếu chỉ 
nương vào thức thì rất là nguy hiểm. Hiện nay chúng ta 
đều biết có những người mệnh danh mình là người trí 
thức, nhưng họ chỉ biết có thức mà quên trí. Vì quên trí 
nên họ mới có những hành động, những ngôn từ, những ý 
nghĩ, thật là thua một người ít học. Người ít học, tuy họ 
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không có kiến thức nhiều, nhưng họ có sự vận dụng trí tuệ 
sáng suốt, cho nên những ngôn hạnh và những ý nghĩ của 
họ hợp với lẽ đạo, nhất là đạo làm người. Vì hành động và 
ngôn từ của họ, khéo biết sử dụng ở một chừng mực nào 
đó, nên họ vẫn còn giữ được nhơn cách phẩm giá đạo đức 
con người của họ. Đó là nhờ họ khéo biết sử dụng trí hơn 
là thức. Dù họ không phải là người tu, nhưng họ khéo vận 
dụng trí năng của họ trong cách giao tiếp hành xử. Còn 
đối với người có chút ít tu học, thì phải luôn luôn sử dụng 
trí tuệ trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh. Có trí tuệ 
thì không bị phiền não che lấp hiểu biết một cách trực tiếp 
không qua trung gian suy luận. Vì vậy người tu phải dựa 
trên trí nhiều hơn thức. Nên mới có câu "Duy tuệ thị 
nghiệp". Nghĩa là người tu luôn luôn lấy trí tuệ làm sự 
nghiệp vậy. 
 
4. Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất li ễu nghĩa: Người tu 
học Phật là phải nương vào kinh liễu nghĩa, mà đừng 
nương vào kinh không liễu nghĩa. Thế nào là kinh liễu 
nghĩa? Kinh liễu nghĩa nói ở đây là chỉ cho những kinh 
mà nghĩa lý của nó đạt đến Đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là 
những kinh nói lên được cái chân lý tuyệt đối. Trong kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Phật nói rõ với Bồ tát Ca Diếp về kinh 
liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Phật nói rằng: "Trí của 
hàng Thanh Văn chỉ có thể tiếp thu kinh điển "Bán tự", 
tức giáo lý phương tiện của Như Lai. Đấy gọi là Bất liễu 
nghĩa. Trí của hàng Đại Bồ tát, tiếp nhận trọn vẹn những 
giáo lý thậm thâm vi diệu tối thượng Đại thừa. Đấy gọi là 
"Mãn tự hay Liễu nghĩa". Như vậy, những kinh điển chỉ 
nói nửa vời, không đưa người ta đến chỗ rốt ráo cùng tột 
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2. Quán tâm vô thường: Nói nôm na là những suy nghĩ 
của chúng ta không lúc nào đứng yên một chỗ. Nghĩa là 
nó suy nghĩ lung tung hết việc này đến việc nọ. Nó thay 
đổi từng ý nghĩ liên miên, ý nghĩ này vừa lặng xuống thì ý 
nghĩ kia tiếp tục khởi lên. Tổ Quy Sơn nói đó là "niệm 
niệm bất dừng". Nghĩa là mỗi người chúng ta ai cũng có 
một cái đài phát thanh gọi là " Non stop thinking". Thử 
một giây phút nào đó, ta ngồi yên nhìn lại tâm ta quả thật 
nó suy nghĩ không bao giờ dừng. Mình muốn dừng nhưng 
nó không bao giờ dừng lại. Trong kinh thường gọi cái tâm 
lăng xăng vô thường này là vượn lòng ngựa ý. Nó giống 
như con khỉ nhảy chuyền, không bao giờ nó chịu ngồi yên 
một chỗ. Chính cái suy nghĩ liên miên từng sát na này, nó 
làm cho chúng ta phải chịu nhiều đau khổ. Lúc thì thương, 
khi thì ghét, rồi hết buồn tới giận v.v... cứ thế mà nó làm 
cho tâm ta luôn luôn bất an. Nó thay đổi còn hơn dòng 
nước thác. Sự thay đổi vi tế của nó, mình phải quán sát xét 
nghiệm thật kỹ thì mới có thể nhận diện sự thay đổi của 
nó phần nào. Phật nói tâm vô thường là nhằm mục đích để 
phá cái tà kiến vọng chấp của ngoại đạo cho rằng có một 
cái linh hồn bất tử. Đó là phái "Th ường Kiến"  ngoại đạo. 
Biết cái tâm vô thường cho nên khi tu ta mới chuyển đổi 
nó được. Chuyển từ cái tâm mê lầm trở thành cái tâm giác 
ngộ vậy. 
 
3. Quán pháp vô ngã: Pháp là chỉ chung cho mọi hiện 
tượng vật thể. Nói cách khác đó là các pháp hữu vi. 
Những sự vật có hình tướng đều là vô ngã, vì nó không có 
một thực thể cố định. Bởi vì mọi hiện tượng sắc pháp đều 
do nhân duyên giả hợp mà thành. Đã là do nhân duyên 
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TỨ NIỆM XỨ  
 
Tứ niệm xứ là bốn chỗ hay bốn điều mà người tu hành 
phải thường xuyên để tâm nhớ nghĩ đến. Bốn chỗ đó là: 
Quán thân bất tịnh, Quán tâm vô thường, Quán pháp 
vô ngã và Quán thọ thị khổ.  
 
1. Quán thân bất tịnh: Quán có nghĩa là hành giả phải 
vận dụng trí huệ để quán sát một sự việc nào đó cho tận 
tường thấu đáo. Như quán thân này từ đầu tới chân nhơ 
nhớp không trong sạch. Chữ bất tịnh có nghĩa là không 
trong sạch và cũng có nghĩa là không an ổn. Hầu hết 
người đời ai cũng quý trọng thân này. Coi thân này là 
quan trọng hơn cả. Do đó, mà suốt đời ta làm kẻ nô lệ 
nâng niu cung phụng cho nó đủ thứ. Nhưng nếu quán sát 
tinh tế cho thật kỹ càng thì chúng ta mới thấy thân này 
chẳng có gì quý giá đáng cho chúng ta cung phụng cả. Cái 
thân nhơ nhớp từ bên trong cho đến bên ngoài. Bên trong 
thì lục phủ ngũ tạng toàn là những thứ hôi tanh ô uế. Một 
bệnh nhân khi được bác sĩ mổ xẻ banh ngực ra, thì ôi thôi! 
toàn là máu me và cả bộ đồ lòng đều dơ bẩn. Chỉ được 
bên ngoài bao bọc bởi một lớp da trơn láng mịn màng ta 
nghĩ là trong sạch lắm, nhưng kỳ thật thử thời không tắm 
gội kỳ cọ đôi ngày thì nó sẽ hôi hám chịu không nổi. Cứ 
quán từng vật trong thân và sự bài tiết của nó thì cũng đủ 
cho người ta nhờm gớm kinh tởm lắm rồi. Đó là chưa nói 
đến sự đau ốm bệnh hoạn bất an của nó. Chỉ nêu ra đại 
khái hành giả nào thử quán sát tường tận thì sẽ biết rõ 
những gì Phật dạy đối với thân thể bất tịnh này. 
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(cứu cánh Đại thừa) thì gọi các kinh điển đó là kinh bất 
liễu nghĩa. Ngược lại, kinh nào đưa người ta đến chỗ giáo 
nghĩa cùng tột (Mãn tự giáo) chứng đạt cứu cánh Niết 
bàn, tức Phật quả, thì gọi là kinh liễu nghĩa. Thế thì, người 
tu học Phật, bước đầu có thể là nương vào những kinh 
điển Bất liễu nghĩa, nhưng dần dần tiến lên thì cần nương 
vào kinh liễu nghĩa để tu học. Có thế thì mới có thể đạt 
được quả vị cứu cánh thành Phật vậy. 
 

TỨ NHƯ Ý TÚC 
 
Tứ như ý túc là bốn phương pháp hướng đến mục tiêu 
thiền định đạt được thần thông thành tựu mỹ mãn như ý 
muốn của mình. Như ý có nghĩa là vừa ý, là thỏa mãn ước 
vọng. Tứ như ý túc, tiếng Phạn là rddhi-pàda, còn gọi là 
Tứ thần túc, tức là bốn phép thần thông (the four psychic 
powers). Chữ Túc là chân, có nghĩa nương tựa mà cũng có 
nghĩa là đầy đủ. Thành phần Tứ như ý túc gồm có: Dục 
như ý túc, Tinh tấn như ý túc, Nhất tâm như ý túc và 
Quán như ý túc. 
 
1. Dục như ý túc: Dục có nghĩa là mong muốn. Mong 
muốn một cách rất thiết tha và mong muốn cho kỳ được, 
đến khi nào đạt được mục đích như ý mình muốn mới 
thôi. Dục là một sức mạnh của tâm linh. Mong muốn nói 
ở đây, tất nhiên, là mong muốn những điều hướng thượng 
tốt đẹp. Không phải thứ mong muốn của loại hạ đẳng thấp 
hèn, vị kỷ lợi mình hại người. Người tu hành thì mong 
muốn cho mình phải đạt cho kỳ được đạo quả mới thôi. 
Đó là thứ mong muốn hợp lý cần được khuyến tấn phát 
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huy. Tuy nhiên, cũng có những thứ mong muốn hướng đời 
mình vào những chỗ u mê tăm tối, sa đọa. Đây là thứ ham 
muốn chịu làm đầy tớ cho dục vọng sai khiến. Thứ ham 
muốn này đưa con người vào vực thẳm của vô minh đầy 
tội lỗi. Ngược lại có thứ ham muốn vì lý tưởng nên cố 
gắng vươn lên nhằm khắc phục mọi trở ngại khó khăn thử 
thách để sớm đạt thành sở nguyện. Sở nguyện đó là giải 
thoát khỏi vòng hệ lụy sinh tử khổ đau. Cho nên Dục như 
y túc là một nguyên động lực thúc đẩy mãnh liệt cho con 
người luôn thăng hoa tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là con 
đường hành thiền trong hướng tiến mạnh mẽ đầy năng lực 
trong sự dũng tiến tu hành vậy. 
 
2. Tinh tấn như ý túc:  Nếu đã có sự ham muốn nồng 
nhiệt trong sự hướng thượng cao đẹp, thì đương nhiên là 
cần phải có động lực thúc đẩy để sớm hoàn thành ý muốn 
đó. Động lực đó chính là nguồn năng lượng của sự tinh 
tấn. Tinh tấn là siêng năng cần mẫn tinh chuyên một mặt 
tiến tới không ngừng. Hành giả phải năng nổ tinh cần 
trong việc tu học. Nói rõ ra là công phu thiền định 
(samadhi). Nếu ước muốn mà thiếu tinh tấn, thì đó chỉ là 
ước muốn suông, chẳng có kết quả lợi lạc gì. Tinh tấn 
cũng không có nghĩa là hăng hái bồng bột nhất thời, mà 
tinh tấn là đòi hỏi một sự nỗ lực đầy dũng khí nghị lực 
bền bỉ lâu dài. Có người bước đầu thì tinh tấn hăng say, 
nhưng lần hồi cảm thấy mệt mỏi thối chí bỏ cuộc. Đó gọi 
là tinh tấn theo kiểu hăng hái bồng bột trổi dậy tùy hứng 
nhất thời. Trường đồ tri mã lực, đường dài mới biết ngựa 
hay. Tinh tấn giống như người khải đờn. Nếu lên dây đờn 
thẳng quá thì bị đứt, dùng quá thì không kêu, không thẳng 
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không dùng thì âm thanh du dương lảnh lót. Trong kinh 
Di Giáo đức Phật cũng có dạy: "Như người kéo cây lấy 
lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa, nhưng 
khó thể được". 
 
3. Nhất tâm như ý túc: Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào 
định cảnh, không bao giờ tán loạn. Người muốn được nhất 
tâm, thì phải tập trung tâm ý vào một điểm. Như tập trung 
vào hơi thở v.v... Bất cứ cảnh nào cũng có thể tham thiền 
được cả. Ta có thể dùng một câu kinh nào đó làm tiền đề, 
cũng có thể lấy lời Phật dạy để tư duy. Mục đích là để cho 
tâm ta chuyên nhất không suy nghĩ lung tung. Càng suy 
nghĩ tâm ta càng rối loạn. Suy nghĩ loạn động là một tập 
khí nhiều đời. Nó là một thói quen khó bỏ. Cho nên, ta 
cần phải thực tập cho ta có được năng lượng chánh niệm. 
Mọi động tác thi vi ta đều phải có ý thức. Hơi thở có ý 
thức là hơi thở chánh niệm. Còn hơi thở vô ý thức là hơi 
thở loạn động thật vô ích. Cho nên nhất tâm như ý túc là 
một phương pháp thiền định rất tuyệt vời. Ta cần tinh tấn 
thực tập mỗi ngày trong đời sống hiện tại. 
 
4. Quán như ý túc: Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt 
quán sát pháp mình đang tu. Sở dĩ ta có được quán trí 
sáng suốt là nhờ định lực mà phát sanh. Quán trí cũng gọi 
là tịnh trí. Quán là tên khác của tuệ. Người tu mà thiếu trí 
tuệ quán chiếu thời công phu tu tập của ta rất là thiếu sót. 
Nhờ có trí tuệ nên mới quán sát thấy các pháp là hư 
huyễn. Duyên sinh như huyễn, vạn pháp giai không. Có 
quán chiếu thấy rõ như vậy, thì mới thông đạt được thật 
nghĩa (chân lý) của vạn hữu vũ trụ vậy.  


