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Lời nói đầu 

 

Kinh Di Giáo là một tác phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho 

ngƣời xuất gia, văn chƣơng đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Ðây là những lời dạy sau 

cùng của Ðức Phật, đầy tình thƣơng và sự khích lệ. 

 

Thời còn hành điệu tôi đƣợc học kinh này bằng Hán văn, giờ học vào ban 

đêm. Chùa tôi ở giữa núi rừng bao la tịch mịch, những lời kinh đơn giản 

nhƣng đầy xúc cảm đã tác động rất mạnh vào tâm hồn thơ ngây của tôi, nhất 

là những đoạn nhƣ "Ƣ Sa la song thọ gian, tƣơng nhập Niết bàn, thị thời 

trung dạ tịch nhiên vô thanh, vị chƣ đệ tử lƣợc thuyết pháp yếu"; "Nhữ đẳng 

thả chỉ, vật đắc phục ngữ. Thời tƣơng dục quá, ngã dục diệt độ ... Thị ngã tối 

hậu chi sở giáo hối". Niềm xúc động lan tỏa trong tâm hồn non trẻ, đã tạo 

dấu ấn và niềm tin thanh tịnh đối với Tam bảo, điều đó đã dẫn tôi vƣợt qua 

bao chƣớng ngại trên con đƣờng tu học sau này. 

 

Khi đƣợc nghe Ban giáo dục tăng ni Trung ƣơng mời các giảng sƣ đóng góp 

giáo án cho chƣơng trình giáo dục Phật giáo các cấp, dù khả năng giới hạn, 

tôi cũng muốn góp phần mình trong sự nghiệp chung. Ðƣợc Thƣợng tọa 

Chơn Thiện gợi ý về kinh Di giáo, tôi nhận soạn giáo trình kinh Di giáo một 

cách nhanh chóng vì ấn tƣợng của tuổi thơ hiện về trong tôi. 

 

Giờ đây tầm nhìn về kinh Di giáo có khác xƣa, hệ thống hơn, sâu sắc hơn và 

rộng rãi hơn, nhƣng không hơn đƣợc hình ảnh đẹp đẽ của Ðức Phật trong 

tâm thức tôi thời kỳ hành điệu. 

 

Khi soạn giáo trình này tôi dựa vào bản dịch và lời chú giải của Hòa thƣợng 

Trí Quang về kinh Di giáo, kinh tạng Nikàya và A hàm. Giáo trình có hai 

phần chính: một là phần nhận thức tổng quát, hai là phần lƣợc giải nội dung 



kinh. Có thêm phụ lục nguyên văn bản dịch kinh Di giáo của Hòa thƣợng Trí 

Quang cho ngƣời dạy và tăng, ni sinh tham khảo. 

 

Với khả năng có giới hạn, kinh nghiệm tu tập còn non yếu, chắc chắn không 

tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Kính mong chƣ tôn đức, thiện hữu tri thức 

hoan hỷ bổ khuyết để giáo án đƣợc hoàn bị hơn. 

 

Nam mô Bổn sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Tp Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 1997 

Tỳ kheo Thích Viên Giác 
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Kinh Di Giáo Lƣợc Giải 

 

Phần 1 -  Nhận Thức Tổng Quát 

 

I. Xuất Xứ 

 

Kinh di giáo là một bộ kinh ghi chép những lời dạy cuối cùng của đức 

Phật, những gì tiêu biểu nhất, tinh tuý nhất của giáo pháp. Vì vậy kinh này 

đƣợc coi là căn bản và cần thiết cho ngƣời xuất gia. 

 

Kinh di giáo xuất hiện ở Trung Hoa vào đời Diêu Tần (384-417), bản kinh 

do ngài Cƣu Ma La Thập dịch. Căn cứ vào bản dịch đó, nhiều nhà nghiên 

cứu và chú giải về kinh này làm cho kinh Di Giáo càng phong phú và sâu 

sắc hơn, các luận bản nhƣ là: Di Giáo Kinh Luận, Di Giáo Kinh Luận Pháp 

Trú Ký, Di Giáo Kinh Luận Ký, Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ Thiết Yếu, Phật 

Di Giáo Kinh Giải...(Dịch giải kinh giáo huấn để lại của Phật, Trí Quang). 

 

Bối cảnh thuyết kinh là trong rừng Sa la Song Thọ, trƣớc giờ đức Phật nhập 

Niết bàn. Các nhà nghiên cứu Phật học Trung Hoa xếp kinh Di Giáo này vào 

hệ thống kinh Niết Bàn, gồm những kinh tạng của Nguyên thủy và Ðại thừa, 

là những kinh nói về trạng thái Ðức Phật lúc nhập Niết bàn và những lời 

giảng dạy của ngài (LSPGTH, Thanh Kiểm) 

 



Truyền thống Nikàya và Ahàm có 2 kinh: Trƣờng bộ kinh có kinh Ðại Bát 

Niết Bàn, Trƣờng Ahàm có kinh Du Hành. Cả hai kinh này nội dung giống 

nhau (khi trích dẫn chỉ trích kinh Ðại Bát Niết Bàn là đủ). Kinh ghi chép lại 

chuyến du hành cuối đời của Ðức Phật vào khoảng thời gian (6 đến 10) 

tháng trƣớc khi ngài nhập Niết bàn. Lộ trình đi bắt đầu từ thành Vƣơng Xá 

cho đến xứ Kusinara. 

 

Truyền thống Ðại thừa cũng có nhiều kinh, nhƣng tiêu biểu nhất là kinh Ðại 

Bát Niết Bàn, 40 quyển do ngài Ðàm Vô Sấm dịch (kinh này trùng tên với 

kinh Trƣờng bộ). Nội dung nói về "pháp thân thƣờng trú" mang tính triết 

học bản thể. 

 

Ðể cho sự nghiên cứu đƣợc dễ dàng, chúng ta không bàn đến quan điểm 

"pháp thân thƣờng trú" của kinh Ðại Bát Niết Bàn hệ Ðại thừa. 
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II. Liên hệ Kinh Di Giáo với Kinh Ðại Bát Niết Bàn. 

 

Sau khi đọc hai kinh Ðại Bát Niết Bàn và kinh Du Hành trong Trƣờng Bộ 

kinh và Trƣờng Ahàm, đối chiếu với bản kinh Di Giáo này, một số nhận 

định có thể rút ra nhƣ sau: 

 

1. Về mặt hình thức: 

 

Kinh Ðại Bát Niết Bàn và kinh Du Hành thuộc loại văn tƣờng thuật, ký sự. 

Kể lại chuyến du hành cuối đời Ðức Phật đi từ Vƣơng Xá đến Kusinara, đi 

qua từ 14 đến 17 địa danh khác nhau. Qua mỗi địa phƣơng Ðức Phật và đại 

chúng dừng lại nghỉ ngơi một thời gian, mỗi nơi Ðức Phật đều thuyết pháp 

độ sinh, những thời pháp ấy đều đƣợc ghi lại. 

 

Kinh Di Giáo bản Hán dịch có hình thức một tác phẩm văn học, đƣợc sắp 

xếp hệ thống hóa những lời dạy của Ðức Phật thành một thời thuyết pháp từ 

đầu cho tới cuối và đặt ngay vào thời điểm Ðức Phật sắp nhập Niết bàn. 

 

2. Về mặt bố cục nội dung: 

 

Kinh Du Hành và kinh Ðại Bát Niết Bàn trình bày nội dung trải dài theo con 

đƣờng mà Ðức Phật và đại chúng đi qua, những gì xảy ra, những gì đƣợc 



thuyết giảng đều ghi chép, cho đến thời điểm Ðức Phật nhập Niết bàn tại 

rừng Sa La Song Thọ. 

 

Giáo lý đƣợc Ðức Phật nhấn mạnh và lặp đi lặp lại là phƣơng pháp hành trì 

Giới-Ðịnh-Tuệ. Giáo lý đƣợc Ðức Phật xác định rằng đó là nội dung chứng 

ngộ, giảng dạy và truyền bá là 37 phẩm trợ đạo. Một số lời dạy mang tính di 

huấn 3 lần qua 3 thời điểm khác nhau trong chuyến du hành cuối cùng ấy. 

 

Kinh Di Giáo bản Hán trình bày bố cục nội dung rất mạch lạc và có hệ 

thống, nghĩa là đúc kết những gì Ðức Phật dạy trong kinh Du Hành và Ðại 

Bát Niết Bàn thành một bản văn, ý tứ rõ rệt, có thêm hoặc bớt so với hai 

kinh trên một số vấn đề. Nội dung đƣợc trình bày tuần tự Giới – Ðịnh – Tuệ 

và những lời khích lệ tu tập sau cùng. 

 

3. Những điểm giống nhau: 

 

a) Pháp môn tu tập Giới Ðịnh Tuệ 

 

Ở kinh Du Hành và Ðại Bát Niết Bàn, pháp môn Giới Ðịnh Tuệ đƣợc Ðức 

Phật lặp đi lặp lại từ đầu kinh cho đến cuối kinh 8 lần, điều đó cho thấy Giới 

Ðịnh Tuệ là những gì cần thuyết, là cốt lõi của sự tu tập: "Ðây là Giới, đây là 

Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đƣa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. 

Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đƣa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là 

dục lậu , hữu lậu và vô minh lậu" (ÐBNB). 

 

Kinh Di Giáo cũng trình bày pháp môn Giới Ðịnh Tuệ nhƣng đề cập chi tiết 

và dài dòng hơn. 

 

b) Những lời di huấn: 

 

-Xác định giới pháp là thầy, trong kinh ÐBNB, Phật dạy: "Này Anan, pháp 

và luật ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ thì pháp và luật ấy sẽ 

là đạo sƣ của các ngƣơi"(Trƣờng bộ kinh II, T. 663). 

 

Kinh Di Giáo Phật dạy: "các thầy tỳ kheo, sau khi Nhƣ Lai diệt độ phải trân 

trọng tôn kính tịnh giới...phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các ngƣơi. 

Nếu Nhƣ Lai có ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy" (Trí Quang dịch). 

 



-Lời dạy cuối cùng:Trong kinh Ðại Bát Niết Bàn, Phật dạy:"Này các tỳ 

kheo, nay ta dạy các ngƣơi: các pháp hữu vi là vô thƣờng, hãy tinh tấn lên 

chớ phóng dật" (sđd). 

 

Kinh Di Giáo Phật dạy: "Này các tỳ kheo hãy thƣờng nhất tâm nỗ lực cần 

cầu tuệ giác giải thoát, toàn thể vũ trụ là pháp biến động hay không biến 

động đều là trạng thái bất an và tan rã (vô thƣờng)" (Trí Quang dịch). 

 

c) Những lời khích lệ 

 

Kinh Ðại Bát Niết Bàn đức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào 

nghi ngờ hay phân vân gì về Phâït, Pháp, Tăng, con đƣờng hay phƣơng pháp 

thì các thầy hãy hỏi đi. Sau khỏi hối tiếc rằng: Bậc đạo sƣ có mặt trƣớc 

chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn" (sđd). Sau đó đại chúng 

phát biểu không có gì thắc mắc. 

 

Kinh Di Giáo đức Phật dạy: "Các thầy tỳ kheo, đối với bốn chân lý các thầy 

còn hoài nghi chỗ nào thì có thể chất vấn tức khắc không nên giữ sự hoài 

nghi mà không cầu giải đáp" (sđd). Sau đó đại chúng cũng không thắc mắc. 

 

Qua những liên hệ trên, chúng ta có thể kết kuận rằng mối quan hệ giữa hai 

kinh Ðại Bát Niết Bàn (ÐBNB) và Du Hành với kinh Di Giáo có mối quan 

hệ chặt chẽ. Có thể nói rằng kinh Di Giáo đã đúc kết lại hệ thống hóa nội 

dung của hai kinh trên. Tất nhiên kinh Di Giáo đƣợc trƣớc tác về sau. 
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III. Nội Dung Tổng Quát Kinh Di Giáo. 

 

Nội dung kinh Di Giáo đƣợc xây dựng trình tự Giới, Ðịnh, Tuệ. Phần 

Giới đƣợc nói đến nhiều nhất, hơn một nửa dành cho Giới. Ðây chính là 

phần nền tảng của kinh cũng là căn bản của Ðịnh, Tuệ và giải thoát. 

 

1) Giới học: 

 

Sự quan trọng của giới đƣợc xác định ngay từ đầu kinh rằng: "Phải biết tịnh 

giới là đức thầy cao cả của các thầy, nếu Nhƣ Lai có ở đời thì cũng không 

khác gì tịnh giới ấy". Xác quyết nhƣ vậy để đề cao vai trò của giới luật, 

nhƣng dễ gây ngộ nhận về giá trị tuyệt đối của giới, vì vậy có những hành 



giả chỉ tu tập giới, chấp thủ giới điều nhƣ là những nguyên tắt bất di bất 

dịch. 

 

Kinh ÐBNB nói rõ hơn một chút: "Này Anan pháp và luật ta đã giảng dạy 

và trình bày..." bao hàm cả giáo pháp và giới luật, là chỗ nƣơng tựa cho 

chúng tỳ kheo sau khi Ðức Phật nhập diệt. 

 

Có ngƣời coi giới là phụ thuộc của thiền định và trí tuệ họ coi những hình 

thức giữ giới có vẻ tiểu tiết, thuộc căn cơ trình độ thấp, họ coi thiền và tuệ 

phóng khoáng và siêu thoát hơn. Thực ra giới hạnh là nền tảng cho thiền và 

tuệ. Mối quan hệ của 3 phần này không thể phân ly. Giới hạnh không chỉ 

thực hành những qui định trong giới bổn mà còn là công phu gạn lọc, kiểm 

soát, ngăn ngừa và đoạn trừ các ô nhiễm của tâm lý. Từ đó tạo điều kiện cho 

thiền định đƣợc vững chãi, phát triển trí tuệ đƣợc dễ dàng. 

 

Giới hạnh là một phần của định và tuệ. Do vậy nên hiểu giới trong kinh Di 

Giáo qua 3 chi phần của bát chánh đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 

mạng. Vậy giới hạnh không chỉ tác dụng trong phạm vi cá nhân mà còn tạo 

ảnh hƣởng về mặt xã hội. 

 

Trên cơ sở đó phần giới của kinh di giáo ngoài những điều mang tính qui 

định của giơí bổn, còn thêm các phần: chế ngự các giác quan, chế ngự tâm ý, 

tiết chế ăn uống, thực hành đức tàm quí, nhẫn nhục, khiêm tốn, không dua 

nịnh, thiểu dục, tri túc và hạnh độc cƣ. Những đức tính này cũng có trong 

kinh Du hành và kinh Ðại Bát Niết Bàn. 

 

2) Ðịnh học: 

 

Nhƣ trên đã nói giới là nền tảng, không có giơí hạnh thì hành vi bất thiện, 

tâm lý bất an, tâm không sẵn sàng để thực hành thiền định. Chúng ta không 

nên hiểu thiền định nhƣ là pháp môn của một tông phái, danh từ thiền tông 

dễ gây ngộ nhận nhƣ vậy. Thiền định là con đƣờng tu tập của đạo Phật, 

không có thiền tất cả các pháp môn đều bế tắc, thiền là xƣơng sống của Phật 

giáo. 

 

Tâm lý chúng ta luôn luôn bị tác động bởi các đối tƣợng giác quan và đối 

tƣợng tâm ý. Những tham lam, sân hận, si mê, sợ hãi, phiền muộn ... làm 

tâm ta náo động, bất an. Ðịnh là làm cho tâm không bị náo động, tán loạn. 

Tâm bình lặng thì mới sáng suốt, do vậy thấy rõ hơn về bản chất của đời 

sống, nhƣ mặt nƣớc có lặng mới phản chiếu sự vật, kinh Di Giáo Phật dạy: 



"Tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở trong thiền định thì 

có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ " (HT Trí Quang dịch). 

Nhờ thiền định những hoạt động của tình cảm (thất tình, lục dục) lắng dịu, 

tâm lý thoát ly đƣợc sự ức chế của cảm giác và tƣ duy , thói quen chấp ngã 

đƣợc chuyển hóa, trí tuệ càng sắc bén, tâm càng thanh tịnh . Không có thiền 

định thì không có tuệ, đồng thời giữ giới cũng khó. 

 

Phần định trong kinh Di Giáo có 3 tiết: tiết 1 thuyết minh về hạnh tinh tấn, 

tiết 2 nói về công đức chánh niệm và tiết 3 nói về công đức thiền định . Nhƣ 

vậy phù hợp với 3 chi phần trong bát chánh đạo:chánh tinh tấn, chánh niệm, 

chánh định. Tinh tấn trong phần thiền định là sự nỗ lực duy trì sự an trú tâm 

trong thiện pháp đƣa đến an trú chánh niệm làm cơ sở cho tâm định. Ðức 

Phật dạy: "Ta tinh cần, tinh tấn không lƣời biếng. Ta an trú chánh niệm, 

không có loạn, thân đƣợc khinh an, không có giao động, tâm đƣợc định tĩnh 

chuyên nhất" (Trung bộ kinh I, T. 53). Tinh tấn là sự duy trì tâm, chuẩn bị 

tâm trong trạng thái sẵn sàng để tâm vào định. 

 

3) Tuệ học: 

 

Trí tuệ cũng là chánh kiến, chánh tƣ duy, vừa là nhân vừa là quả của giới 

hạnh và thiền định. Có giới phải là do tuệ, nhƣng mức độ tuệ chƣa đạt đến 

viên mãn có thể đoạn tận các lậu hoặc, có định cũng do tuệ ở mức độ cao 

hơn. 

 

Khi tâm định mọi cấu uế của tâm đều lắng dịu, tâm trở nên thuần nhất, nhu 

nhuyến dễ sử dụng, do đó tâm hƣớng về bất cứ đối tƣợng nào đều trực nhận 

bản chất của đối tƣợng đó. Ðức Phật dạy: "Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, 

không cấu nhiễm, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản nhƣ vậy, ta 

dẫn tâm hƣớng tâm đến túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh" 

(Trung bộ kinh I. T 56). 

 

Trí tuệ theo quan điểm của đạo Phật khác với quan niệm thông thƣờng, trí 

tuệ là sự thấy biết đoạn trừ phiền não, ô nhiễm, tác dụng của trí tuệ là đoạn 

đƣợc, ví nhƣ lƣỡi gƣơm cắt đứt mối dây ràng buộc. Có ngƣơì học cao, địa vị 

lớn , trí thức lớn nhƣng chƣa chắc có trí tuệ nhƣ ngƣời ta thƣờng nói học vị 

cao chƣa hẳn đã có văn hóa. Trong kinh Di Giáo đức Phật dạy: "Các thầy tỳ 

kheo, có trí tuệ thì hết đam mê" sự thấy biết mà hết đƣợc đam mê ấy Phật 

giáo gọi là trí tuệ hay liễu tri – cái biết rốt ráo. 

 



Kinh Di Giáo phần tuệ học có 2 tiết. Tiết đầu nói về công đức thành tựu trí 

tuệ, tiết 2 nói về công đức không hý luận. Không hý luận tức không đam mê 

hý luận, coi trọng lý thuyết, học thuyết, ƣa chuộng huyền đàm, bề ngoài có 

vẽ thông minh trí tuệ, nhƣng bên trong thì rỗng; hý luận làm rối loạn tâm 

thức. Vì vậy không hý luận đƣợc đƣa vào nhóm tuệ là hợp lý . Trí tuệ ở 

trong bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tƣ duy. Chánh kiến tƣơng đƣơng 

tiết 1, chánh tƣ duy tƣơng đƣơng với không hý luận ở tiết 2. 

 

4) Những lời khích lệ và dặn dò cuối cùng: 

 

Gồm 6 tiết cuối cùng, ghi những lời dạy khích lệ tinh thần tu tập của đại 

chúng. Con đƣờng chân lý đã có, bậc đạo sƣ hƣớng dẫn cũng đã có, còn lại 

là phần thực hành của ngƣời đệ tử có nỗ lực tu tập hay không mà thôi. 

 

Ðức Phật cho phép đại chúng đƣợc trình bày chỗ hoài nghi của mình đối với 

giáo pháp, để sau này khỏi hối tiếc nhƣng đại chúng không nghi ngờ gì về 

giáo pháp, bày tỏ niềm tin vững chắc của mình. 

 

Ðức Phật khuyên đệ tử không nên buồn rầu, những gì cần làm Ngài đã làm, 

những ngƣời đáng độ Ngài đã độ, các đệ tử cần tiếp tục chí hƣớng mà bậc 

đạo sƣ đã vạch sẵn thì pháp thân của Nhƣ Lai sẽ thƣờng trú bất diệt. 

 

---o0o--- 

IV. Kết Luận 

 

Toàn bộ hệ thống giáo lý Phật giáo đều nhắm đến mục đích giải thoát. 

Ðức Phật dạy: "Nƣớc trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn, giáo pháp của 

ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát". Suốt cuộc đời của đức Phật, hoạt động 

không ngừng nghỉ chỉ để thực hiện mục tiêu giải thoát khổ đau cho con 

ngƣời. 

 

Phƣơng pháp thực hiện mục tiêu thoát khổ này, đƣợc đức Phật giảng dạy rõ 

ràng và nhất quán: Giới, Ðịnh, Tuệ. Ðiều này không có gì bàn cãi, nó đã 

đƣợc thực hiện cụ thể hay bàng bạc trong tất cả kinh điển Nguyên thủy lẫn 

Ðại thừa. Vấn đề ở chỗ giới thiệu trình bày nhƣ thế nào, nhấn mạnh khía 

cạnh nào mà thôi. 

 

Ðối với kinh Di Giáo, Giới Ðịnh Tuệ đƣợc giảng dạy trong bối cảnh Ðức 

Phật sắp nhập Niết bàn, tạo ấn tƣợng sâu sắc đối với ngƣời đọc. Lời dạy cuối 



cùng của một bậc đạo sƣ bao giờ cũng là điều thiết yếu, mặc dù lời lẽ đơn 

giản ngắn ngủi nhƣng đấy là những lời tâm huyết của một đời ngƣời. Cho 

nên có tác dụng rất lớn về mặt tâm lý. 

 

Kinh Di Giáo rất coi trọng phần giới, nên trình bày chi tiết. Vì vậy có ngƣời 

cho kinh này là pháp của ngƣời sơ cơ mới học. Ðó là một cái nhìn vội vã. 

Luận sƣ Thế Thân trong Di Giáo kinh luận đã nhận định rằng kinh Di Giáo 

là đạo phƣơng tiện của Bồ Tát: 

 

"Luận này còn xây dựng, giải thích nghĩa kinh Phật là để các Bồ Tát biết 

đƣợc đạo phƣơng tiện. Biết đƣợc đạo phƣơng tiện ấy thì phật pháp trƣờng 

tồn diệt trừ lỗi phàm thánh, thành tựu lợi tự tha" (Trí Quang dịch}. 

 

Và kinh Pháp Hoa, một bộ kinh lớn của Ðại thừa, coi phẩm An lạc hạnh là 

hạnh của Bồ Tát, nội dung phẩm An lạc hạnh không khác phần giới của kinh 

Di Giáo . Vì vậy phải biết tác dụng của kinh Di Giáo là lớn lao vô cùng.  

 

--- o0o --- 

 

Phần 2 - Chương II Nội Dung Kinh Di Giáo 

 

A. Lời Mở Ðầu Của Kinh Di Giáo 

 

Vài lời ngắn gọn nhƣng lời mở đầu đã khái quát cuộc đời của Ðức 

Phật từ lúc thuyết pháp lần đầu tiên tại vƣờn Lộc Uyển cho 5 anh em Kiều 

Trần Nhƣ, cho đến lần thuyết pháp sau cùng độ cho Tu bạt đà la. Rồi dạy 

những lời di huấn cho đệ tử dƣới cây Sa La trong hơi thở cuối cùng. Hình 

ảnh ấy qua lời mở đầu đã nói lên sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh vĩ đại của 

một bậc đạo sƣ. 

 

Ý tứ lời mở đầu là: 

 

    1. Giới thiệu tổng quát cuộc đời thuyết pháp độ sinh của Ðức Phật từ lúc 

khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Coi trọng công cuộc độ sanh tức là nhấn 

mạnh mặt tích cực, mặt lợi ích mà đức Phật đã cống hiến cho cuộc 

đời.Thƣờng thì khi giới thiệu đức Phật, ngƣời ta thƣờng bắt đầu khi Ngài 

sinh ra, lớn lên xuất gia tu học...cho đến nhập diệt. Nhƣng ở đây muốn nhấn 

mạnh cuộc đời độ sinh hơn.  



 

    2. Cuộc đời độ sinh của Ngài, hạnh nguyện của Ngài đến đây đã viên mãn 

nhƣ kinh thƣờng nói: Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn. Nhƣng những 

gì cần làm đã làm xong, những ngƣời có thể độ đã hóa độ tất cả. Ðiều này 

cũng nói lên sự hoàn thiện, vi diệu của giáo pháp,nhờ vậy mà đạt đƣợc 

những thành quả lớn lao.  

 

    3. Những lời Di giáo sắp nói đây là những điều cốt yếu của giáo 

pháp.Giáo pháp đức Phật đã giảng dạy suốt cuộc đời rất rộng rãi bao la khó 

lĩnh hội hết đƣợc. Cuối cùng,lúc sắp nhập Niết bàn Ngài đã tóm tắt những 

điều cốt lõi thiết yếu nhất để cho đệ tử nuơng vào đó mà tu học, khỏi bị bơ 

vơ lạc lối.  

 

---o0o--- 

B. Giới Học 

I. Xác Ðịnh Giới Luật Là Ðạo Sư. 

 

Từ "Nhữ đẳng tỳ kheo... vô dị thử giả": Kinh văn nói rất rõ rằng sau 

khi đức Phật diệt độ thì phải tôn trọng quí kính tịnh giới,nhƣ ngƣời mù đƣợc 

mắt sáng thì phải giữ gìn con mắt đó, nhƣ ngƣời nghèo mà đƣợc vàng ngọc 

thì phải bảo vệ nó. Phải biết rằng tịnh giới là đức thầy cao cả chẳng khác nào 

đức Phật còn tại thế. 

 

Trong giới bổn tỳ kheo cũng nói tƣơng tự về sự giá trị của giới: 

 

    "Giới nhƣ biển cả 

    không có bờ mé 

    lại nhƣ ngọc báu 

    cầu hoài không chán"  

 

và: 

 

    "Nhƣ Lai đã khéo 

    nói ra giới kinh 

    Nhƣ Lai lại khéo 

    Nói ra giới pháp 

    Dầu rằng Nhƣ Lai 

    Nhập vào Niết bàn 



    Chƣ vị hãy coi 

    Giới ấy nhƣ Phật" (Tỳ kheo giới, Trí Quang dịch 1994)  

 

Tôn trọng giới luật có nghĩa là tôn trọng con đƣờng đƣa đến giải thoát, bởi lẽ 

giới là nền tảng cho định tuệ. Cũng có nghĩa là tôn trọng giữ gìn điều thiện 

điều tốt, biểu hiện tâm hƣớng thƣợng của ngƣời Phật tử vì đặc tính của giáo 

pháp là có khả năng hƣớng thƣợng. 

 

Sau cùng, tôn trọng giới luật. Coi giới luật nhƣ Phật là thể hiện trách nhiệm 

đối với sự tồn vong của Phật pháp, nhƣ giới kinh đã dạy: 

 

    "Giới kinh tồn tại 

    lâu dài trong đời 

    thì pháp của Phật 

    sẽ đƣợc hƣng thịnh" (Tỳ Kheo giới, Trí Quang dịch)  

 

---o0o--- 

II. Những Giới Ðiều Tiêu Biểu 

 

Từ "Giữ tịnh giới... không nên tích trữ " 

 

1- Ðoạn này nêu lên một số giới điều tiêu biểu nhƣng rất cụ thể – Những 

giới điều này phù hợp với một số giới điều trong giới bổn và một số thì trong 

các kinh. 

 

Trong 30 giới xả đọa của tỳ kheo giới, giới thứ 19 nói: "Nếu tỳ kheo mà đổi 

chác các thứ tiền và của báu thì phạm ni tát kỳ ba dật đề". Giới 20 nói: "Nếu 

tỳ kheo mà mua rẻ bán đắt mọi thứ thì phạm ni tát kỳ ba dật đề" (Tỳ kheo 

giới Trí Quang dịch). Những giới điều đó tƣơng đƣơng với lời Phật dạy 

trong đoạn này: "Các thầy không đƣợc buôn bán, đổi chác, sắm sửa đấùt 

nhà,nuôi ngƣời tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. 

 

Trong 90 giới Ba dật đề, giới thứ 10 nói:" Nếu tỳ kheo tự tay đào đất hay 

bảo ngƣời đào đất thì phạm Ba dật đề". Giới thứ 11 nói: "Nếu tỳ kheo chặt 

phá cây cối thì phạm Ba dật đề". Kinh Di giáo nói gọn hơn:"Kể cả việc chặt 

phá cây cỏ và đào cuốc đất đai 

 

Những điều nhƣ:"chế thuốùc thang, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch 

số...không tham dự thế sự, lãûnh sứ mạng liên lạc, chú thuật, thuốc tiên, giao 



hảo kẻ quyền quý..." đều có ở trong các giới bổn nhƣ điều 18 trong 24 thiên 

oai nghi, giới thứ 29 của Bồ tát giới. 

 

2. Ðoạn này trình bày một số giới điều, dù không đủ nhƣ giới bổn, nhƣng rất 

rõ là thiết lập giới theo công thức giới trong bát chánh đạo: chánh ngữ, 

chánh nghiệp, chánh mạng. 

 

a) Chánh ngữ: là ngôn ngữ chân chánh, nghĩa là không tà ngữ, theo HT Trí 

Quang thì: "Tà ngữ theo tà pháp và tà ngữ theo tà nhân. Tà ngữ theo tà pháp 

là tà thuật nhƣ đọc chú thuật. Tà ngữ theo tà nhân là giao hảo với quyền quý, 

nên nói năng với họ một cách hèn hạ, thân thiết với họ rồi ăn nói với ngƣời 

khác một cách ngạo mạn (Trí Quang giải). 

 

b) Chánh nghiệp: Hành vi chân chánh, trái lại là tà nghiệp , gồm tiết chế cơ 

thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không tham dự thế sự, 

lãnh sứ mạng liên lạc... 

 

c) Chánh mạng: phƣơng tiện sinh sống chân chánh, traí lại là tà mạng, gồm: 

"buôn bán đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi ngƣời tôi tớ và sú2c vật, lo việc 

gieo trồng, kinh doanh vàng bạc, điều chế thuốc thang, coi bói tƣớng, coi 

thiên văn, đoán thời tiết , tính lịch số đều không thích hợp. 

 

Nhƣ vậy giới đƣợc trình bày là những điều kiện bảo đảm cho hành vi đạo 

đức gồm hành vi ngôn ngữ, phƣơng tiện sinh sống, ngăn ngừa thân khẩu ý đi 

vào con đƣờng sai lầm và tội lỗi. Mặt khác ngăn ngừa những trƣờng hợp thế 

tục hóa hàng ngũ xuất gia. Ðó là thể hiện tinh thần của giới bổn và biểu hiện 

hành tƣớng của ngƣời xuất gia nhƣ đức Phật thƣờng dạy: "Sống chế ngự với 

sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 

những lỗi nhỏ nhặt." (Trung bộ kinh III). 

 

---o0o--- 

III .Tác Dụng Của Giới 

 

Từ: "Ðó là Nhƣ Lai nói tóm tắt... trú ẩn cho mọi thứ công đức". 

Thuyết minh tác dụng của giới có 3: 

 

1). Giới đƣa đến giải thoát: "Giới thì chính thuận với căn bản giải thoát nên 

Nhƣ Lai mệnh danh là Ba-La-Ðề-Mộc-Xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền 

định và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ". 



 

Ba-la-đề-mộc-xoa: một danh từ để gọi giới luật, dịch là biệt giải thoát. Tác 

dụng của giới là giải thoát, đoạn trừ những bất thiện của thân khẩu ý. Nguồn 

gốc của đau khổ là sự trói buộc của phiền não. Giới là đình chỉ ác nghiệp 

nên có tác dụng đƣa đến giải thoát. Mặt khác giới phát sinh thiền định và trí 

tuệ nên có năng lực hủy diệt thống khổ. Vì vậy khi một ngƣời thọ trì giới mà 

cảm thấy gò bó, sinh nhiều phiền não, không thƣ thái thanh thản thì phải 

xem lại nội dung và phƣơng pháp hành trì. Giới bao giờ cũng đƣa đến sự 

thanh thản thân tâm. 

 

2). Giới duy trì thiện pháp: "Ai giữ giới thì ngƣời đó có thiện pháp", có một 

định nghĩa về giới nữa là tác thiện. Làm điều thiện là một hình thức giữ giới. 

Hơn nữa khi đình chỉ điều ác, ngăn ngừa điều ác thì bao hàm nghĩa tác thiện. 

Về mặt tâm lý khi khởi tâm không làm điều ác nghĩa là tâm đang hƣớng 

thƣợng, hƣớng thiện, những thiện chƣa sinh sẽ sinh, thiện pháp đã sinh đƣợc 

tăng trƣởng. Thiện pháp bao gồm ý niệm hƣớng thƣợng và hành vi, ngôn 

ngữ dẫn đến lợi ích an vui. 

 

3) Giới thành tựu công đức: "không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không 

thể phát sinh". Công đức ở đây có nghĩa là những thành quả do tu tập mà có. 

Những thành quả ấy gồm các cấp độ thiền định nhƣ sơ thiền cho đến diệt thọ 

tƣởng định, hoặc đến chứng tam minh 

 

Từ căn bản là giới con đƣờng tu tập đƣọc thiết lập, nhƣng giới không phải 

chỉ là tuân thủ các giới điều mà còn bao gồm công phu tu tập, kiểm soát các 

nhiễm ô của tâm lý, thành tựu công đức là thực hiện viên mãn các bƣớc tiếp 

theo. Kinh toán số Mục Kiền Liên (Trung A-hàm 144) và kinh Ganaka 

Moggallana (Trung bộ kinh 107) đƣa ra đạo lộ tuần tự tu tập nhƣ sau: 

 

    a) Thầy tỳ kheo giữ gìn giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 

bổn, có oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 

thọ trì và học tập các học giới.  

 

    b) Thầy tỳ kheo hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tƣớng 

riêng, không nắm giữ tƣớng chung, những nguyên nhân gì làm cho tham ái, 

ƣu bi khởi lên thì chế ngự đoạn trừ nguyên nhân ấy , thinh, hƣơng...cũng 

vậy.  

 



    c) Thầy tỳ kheo tiết độ trong ăn uống, chân chánh quan sát ăn không để 

vui đùa, đam mê, trang sức cho thân mà chỉ để khỏi tổn hại thân, để giữ gìn 

phạm hạnh...  

 

    d) Thầy tỳ kheo đƣợc huấn luyện chú tâm cảnh giác ban ngày cũng nhƣ 

ban đêm, trong các hành động gột sạch tâm trí khỏi các chƣớng ngại pháp.  

 

    e) Thầy tỳ kheo đƣợc huấn luyện chánh niệm tỉnh giác trong mọi động tác 

của thân thể khi đi đứng nằm ngồi...đều ý thức việc mình đang làm.  

 

    g) Thầy tỳ kheo đƣợc huấn luyện ngồi thiền ở một noi thanh vắng, kiết già 

lƣng thẳng, an trú niệm trƣớc mặt, gột sạch tâm trí khỏi 5 triền cái...chứng sơ 

thiền cho đến tứ thiền...  

 

Trong 6 bƣớc đi truyền thống gọi là đạo lộ tuần tự tu tập 4 bƣớc đầu đƣợc 

coi là bƣớc giới luật, từ giới luật ấy công đức đƣợc phát sinh tức là thiền và 

tuệ sinh. 

 

---o0o--- 

IV. Chế ngự các giác quan 

 

Từ "các thầy tỳ kheo đã ở trong tịnh giới... tàn diệt tất cả ": Ðây là 

bƣớc đi thứ hai trong đạo lộ tuần tự tu tập mà đức Phâït đã dạy, gọi là hộ trì 

các căn. Hộ trì và bảo vệ giữ gìn các căn là các giác quan, nghĩa là đừng để 

cho 5 giác quan bị các đối tƣợng của nó dắt dẫn sai khiến. Kinh văn dạy: "đã 

ở trong tịnh giới thì phải chế ngự 5 thứ gíac quan". Vậy giữ giới với chế ngự 

các giác quan là một. Ðối tƣợng của 5 giác quan có 5 thứ: sắc đẹp, tiếng hay, 

mùi thơm, vị ngon và xúc êm dịu. Ðây là các đối tƣợng hấp dẫn gọi là 5 dục 

lạc, các đối tƣợng này làm thỏa mãn lạc thọ của giác quan, đó là những gì 

mà chúng sinh tìm kiếm hƣớng đến. Khi đã tham đắm dục lạc rồi thì tâm 

mình không còn là của mình nữa, nó lệ thuộc vào thói quen hƣởng thụ, khó 

có thể cất bƣớc lên cao đƣợc. 

 

Giữ gìn giới bổn mà cứ để cho 5 giác quan tự do dong ruổi theo trần cảnh thì 

khả năng giữ giới rất mong manh, và tâm thức không dừng lại ở phạm vi 

hƣởng thụ dục lạc mà còn dẫn đến vô số tội lỗi, tác họa vô cùng, khó mà 

dừng lại đƣợc, ví nhƣ con ngựa hung hãn mà không có dây cƣơng thì rất 

nguy hiểm. Hộ trì các căn trong kinh tạng Nikàya nói khá rõ: "khi mắt thấy 

sắc không nắm giữ tuớng riêng, không nắm giữ tuớng chung, những nguyên 



nhân gì làm cho tham ái, ƣu bi khởi lên thì chế ngự và đoạn trừ nguyên nhân 

ấy. Ðối với các đối tƣợng thinh, hƣơng, vị, xúc cũng nhƣ vậy". 

 

Kinh văn lấy ví dụ minh họa cho việc giữ gìn giác quan nhƣ "Nhƣ kẻ chăn 

trâu cầm gậy mà coi giữ không cho (trâu) phóng túng phạm vào lúa má của 

ngƣời. Hình ảnh thí dụ này rất hay, giữ gìn giác quan ví nhƣ ngƣời chăn 

trâu, sự cảnh giác cao độ ấy làm cho giác quan dần dần yên tỉnh. Thí dụ này 

có thể đã gợi hứng cho các thiền gia sáng tác 10 bức tranh chăn trâu nổi 

tiếng về sau. 

 

Với cách thức cảnh giác giữ gìn các giác quan nhƣ vậy, giác quan sẽ thuần 

thục không có cơ hội để phóng túng chạy theo các đối tƣợng dục lạc. Nếu có 

lúc phóng túng đi nữa thì với sự hộ trì ấy sẽ làm cho giác quan trở lại thanh 

thản không lạc lối lâu, nhƣ kinh văn nói: "Giả sử có phóng túng 5 giác quan 

thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả". 

 

Bƣớc thứ hai này rất quan trọng, tập dừng lại các thói quen thuộc bản chất 

hay hiện tƣợng. Trƣớc hết về mặt oai nghi tế hạnh sau đi dần vào tâm thức 

nội tại. Ngƣời xuất gia sẽ có phong cách ổn định, tinh thần vững chãi, tâm 

lực đƣợc củng cố. Do vậy tác dụng của giới đƣợc sâu sắc hơn. Vị tỳ kheo đi 

tới mục tiêu tối hậu của mình không có con đƣờng nào khác là hộ trì các 

giác quan. Ðức Phật dạy rõ trong kinh Pháp cú: 

 

    360: "Lành thay phòng hộ mắt 

    Lành thay phòng hộ tai 

    Lành thay phòng hộ mũi 

    Lành thay phòng hộ lƣỡi"  

 

    361: "Lành thay phòng hộ thân 

    Lành thay phòng hộ lời 

    Lành thay phòng hộ ý 

    Lành thay phòng hộ tất cả 

    Tỳ kheo phòng tất cả 

    Thoát đƣợc mọi khổ đau ".  

 

---o0o--- 

V. Chế Ngự Tâm Ý 

 



Từ "Năm thứ giác quan... chiết phục tâm mình": Ðoạn này nói về chế 

ngự tâm ý, năm thứ giác quan do tâm chủ động, giác quan tự nó không có 

lỗi. Phần này vẫn là bƣớc thứ hai của hộ trì các căn, mối liên hệ giữa giác 

quan và tâm ý chỉ là một mà thôi. Ðây là điểm đặc biệt của Phật giáo. Trong 

kinh Căn Tu Tập đức Phật đã bác bỏ quan điểm của Bà la môn Pasarìya, ông 

ta chủ trƣơng rằng tu tập gíac quan là không nên thấy sắc với mắt, không 

nên nghe tiếng với tai. Ðúc Phật cho rằng nhƣ vậy là ngƣời mù ngƣời điếc sẽ 

đạt kết quả tu tập giác quan. Quan điểm của Phật là:" Này Anan, tỳ kheo khi 

mắt thấy sắc khởi lên vừa ý, khởi lên không vừa ý, khởi lên vừa ý và không 

vừa ý, chúng khởi lên nhƣ vậy vì chúng thuộc hữu vi nên thô trọng. Nếu 

chúng không khởi lên nhƣ vậy thì đó là cái an tịnh, cái thù diệu tức là xã 

tâm. Cho nên khi tâm khởi lên vừa ý, không vừa ý hay vừa ý và không vừa ý 

đều đƣợc đoạn diệt chỉ có xả tâm là tồn tại..." (TBK IV căn tu tập 152). 

 

Ðức Phật muốn nói rằng khi mắt thấy đối tƣợng là sắc đẹp, tai nghe tiếng 

hay...thì tâm sẽ khởi lên 3 thái độ nhận thức: Một là vừa ý, hai là không vừa 

ý, ba là cũng vừa ý mà cũng không vừa ý(có cả hai). Khi tâm khởi lên nhƣ 

vậy đối với đối tƣợng là sắc hay thinh thì ta phải quán chiếu rằng sự khởi lên 

3 thái độ ấy là không đúng, là sự vọng động, là sự thô trọng phàm phu. Nên 

quán chiếu để thấy rằng nếu tâm không khởi lên 3 thái độ nhƣ trên thì tâm 

an tĩnh thù diệu, cái đó là tâm xả. Nhờ quán chiếu nhƣ vậy nên khi các niệm 

về 3 thái độ khởi lên thì sẽ bị đoạn diệt ngay. Tu tập giác quan khác nhau là 

chỗ đó. Khi mới tu tập phải ngăn ngừa các giác quan đi theo thói quen 

thƣờng tình là hƣớng đến các đối tƣợng lạc thú, tránh xa các đối tƣợng 

không lạc thú. Khi tu tập giác quan thuần thục rồi tức là phần thô hết, rồi 

phải tiếp tục cảnh giác chế ngự tâm ý vi tế đối với các đối tƣợng lạc thúù, 

phải biết rằng tâm mới là chủ nhân của mọi thứ. Có ngƣời chủ quan cho rằng 

tu tâm mới quan trọng còn giác quan không cần bận tâm, rồi họ mặc cho 

giác quan nhìn ngắm, nghe ngóng, thƣởng thức làm vỡ thành trì của tâm. 

Tuy nhiên nếu chỉ lo chế ngự giác quan mà quên rằng tâm mới là chủ thì trở 

nên thiển cận cố chấp, tác dụng để sinh bị hạn chế. 

 

Lúc Phật sắp Niết bàn ngài Anan hỏi một số vấn đề cần thiết, trong đó có 

vấn đề đối xử với phụ nữ phải nhƣ thế nào. Anan hỏi: 

 

- Bạch đức Thế Tôn chúng con phải cƣ xử với phái nữ nhƣ thế nào? 

 

- Này Anan chớ có nhìn họ 

 

- Bạch Thế Tôn nếu phải nhìn họ thì phải làm nhƣ thế nào? 



 

- Này Anan, chớ có nói chuyện với họ 

 

- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với họ thì làm nhƣ thế nào? 

 

- Này Anan, phải an trú chánh niệm -- (Kinh ÐBNB. 644) 

 

Ðức Phật dạy đừng nhìn, đừng nói là để hộ trì giác quan đối với những đệ tử 

sơ cơ, tâm lý chƣa vững chãi, tu tập chƣa thuần thục, dễ bị ngoại cảnh thu 

hút. Ðức Phật dạy: phải an trú chánh niệm chính là chế ngự tâm ý, tâm ý 

đƣợc chế ngự thì việc nhìn hay nói với phụ nữ không có gì phải lo. 

 

Kinh văn đƣa ra một loạt ví dụ để nhấn mạnh đến cái tai họa của buông thả 

tâm ý và sự quan trọng của chế ngự tâm ý nhƣ: "Tâm còn đáng sợ hơn cả rắn 

độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy tràn lan, cũng chƣa đủ để ví dụ cho 

tâm". 

 

Tóm lại nhấn mạnh chế ngự tâm ý là vì: 

 

- Tâm ý làm chủ của các giác quan, chế ngự giác quan đi đôi với chế ngự 

tâm ý thì mới có kết qủa. 

 

- Tâm ý nếu không đƣợc chế ngự thì sẽ tạo tác ác nghiệp "không khác gì voi 

điên mà không có móc sắt, vƣợn khỉ mà đƣợc cây rừng". 

 

- Tâm ý đƣợc chế ngự thì có sức mạnh để thành tựu các công đức . Kinh văn 

nói:"chế ngự tâm ý lại một chỗ thì không việc gì không thành". 

 

Tu tập chế ngự tâm ý là một quá trình nỗ lực, tự mình điều phục tâm ý nhƣ 

kinh Pháp cú Phật dạy: 

 

    "Nỗ lực không phóng dật 

    Tự điều khéo điều ngự 

    Bậc trí xây hòn đảo 

    Nƣớc lụt khó ngập tràn " 

    (Tâm không phóng dật - 25)  

 

---o0o--- 



VI. Tiết Chế Ăn Uống 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo thọ dụng đồ ăn thức uống... đến nỗi kiệt sức": 

Tiết độ ăn uống là bƣớc thứ 3 trong 6 bƣớc tu tập, vậy vấn đề ăn uống, dù rất 

bình thƣờng nhƣng đƣợc coi là khó tu tập. Ăn uống là nhu cầu căn bản của 

chúng sinh, không ăn hoặc ăn uống không hợp lý sẽ đƣa đến bệnh tật và 

chƣớng ngại tu tập. Ðối với vấn đề ăn uống thƣờng có hai thái độ: 

 

    1) Coi trọng ăn uống là quan trọng, lấy ăn uống làm lạc thú và bị trói buộc 

bởi ăn uống.  

 

    2) Coi ăn uống là tầm thƣờng, từ bỏ ăn uống hoặc nhƣ khổ hạnh ép xác, 

làm thân thể hao mòn bệnh tật cũng đƣa đến nguy hiểm.  

 

Ðức Phật dạy trong kinh văn: "Thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi nhƣ việc 

uống thuốc, ngon không ham, dở không bỏ, vừa đủ duy trì cơ thể khỏi đói 

khát". Coi ăn uống nhƣ là thuốc trị bệnh là đúng cả nghĩa đen của nó, ăn 

uống để nuôi dƣỡng cơ thể, chữa bệnh đói khát. Ngon không ham, dở không 

bỏ tức là đạt đƣợc khả năng hộ trì các căn, tâm không bị ngon dở làm chi 

phối, giao động. Kinh Ganaka Moggalla, Phật dạy :"Thầy tỳ kheo tiết độ 

trong ăn uống, chân chánh quán sát ăn không để vui đùa, đam mê, trang sức 

cho thân thể mà chỉ để khỏi tổn hại thân, để giữ gìn phạm hạnh, ăn để diệt 

trừ cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới khởi lên, nhờ đó mà sống không 

phạm lỗi lầm và sống an ổn."(Trung bộ kinh). Thái độ của ngƣời xuất gia 

đối với ăn uống rất rõ là ăn uống vừa phải để khỏi hại thân và để tu tập phạm 

hạnh, không vì ăn uống mà tham sân si khởi, chƣớng ngại sự tu tập. 

 

Ðể thực tập chế độ ăn uống, luật tỳ ni nhật dụng đƣa ra 5 điều quán niệm 

trƣớc khi ăn nhƣ sau: 

 

    1) Xét kể công lao nhiều ít và ƣớc lƣợng lý do của thực phẩm.  

 

    2) Nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dƣờng ấy.  

 

    3) Ðề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu.  

 

    4) Chính vì lấy thực phâûm làm dƣợc phẩm tốt để trị liệu thân hình khô 

yếu  

 

    5) Vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm ấy.  



 

Tu tập tiết độ trong ăn uống không chỉ ngăn ngừa những phiền não và 

chƣớng ngại cho bản thân mình mà còn vì lợi ích và niềm tin của quần 

chúng đối với Giáo hội và Phật Pháp. Kinh văn Ðức Phật dạy: "Nhƣ ong lấy 

hoa, chỉ lấy mùi vị mà không tổn hƣơng sắc...thọ dụng cúng phẩm của ngƣời 

vừa khỏi đói khát, không đƣợc ham cầu nhiều, phá vỡ thiện niệm của họ". 

Làm "tổn hƣơng sắc" hay "phá vỡ thiện niệm của họ" nghĩa là: 

 

    1) Do mình nhu cầu nhiều, thí chủ phải cúng dƣờng nhiều, làm thiệt hại 

tài sản của họ, họ bị kiệt sức.  

 

    2) Vì đáp ứng nhu cầu của mình, hạnh phúc gia đình bị tổn thƣơng do bất 

đồng quan điểm trong gia đình.  

 

    3) Do mình trở thành gánh nặng dần dần họ mất niềm tin đối với đạo pháp 

qua tƣ cách của thầy tỳ kheo.  

 

Vì vậy kinh văn đƣa ra thêm một thí dụ: "phải biết lƣợng sức con trâu của 

mình chịu đựng nhiều ít không dùng quá sức đến nỗi kiệt lực". Ðồng nghĩa 

với đừng để thƣơng tổn sắc hƣơng của hoa, tƣơng đƣơng ví dụ nhƣ ong lấy 

hoa, kinh Pháp Cú Ðức Phật dạy: 

 

    "Nhƣ ong đến với hoa 

    Không hoại sắc và hƣơng 

    Che chở hoa lấy nhụy 

    Bậc thánh đi vào làng -- (kệ 49, Thích Minh Châu dịch)  

 

Vấn đề ăn uống từ xƣa đến nay luôn là điều tạo nên phiền toái và ác nghiệp. 

Ngƣời ta có thể vì ăn uống mà không từ một thủ đoạn nào, có thể chà đạp 

lên hạnh phúc của kẻ khác để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của mình. Tục ngữù 

nói: "Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu" đó là lẽ 

thƣờng tình của cuộc đời. 

 

Ngƣời xuất gia với mục đích giải thoát không thể vƣớng bận vấn đề ăn uống 

làm cho tham đắm hay làm cho chƣớng ngại sự nghiệp của mình, việc ăn 

uống là nhu cầu nhƣ hít thở, nó đeo đuổi suốt cuộc đời của mình, cho nên xử 

sự việc ăn uống cho hợp đạo lý là giải quyết đƣợc một phần trong công phu 

tu tập. 

 

---o0o--- 



VII. Chú Tâm Cảnh Giác 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, ban ngày thì nỗ lực... không khác gì cầm thú ": 

Chú tâm cảnh giác là bƣớc thứ 4 trong 6 bƣớc tu tập của đạo lộ tuần tự, sau 

khi có khả năng hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống , tâm đạt đƣợc sự cảnh 

giác cao, cần nỗ lực để tiếp tục duy trì sự cảnh giác ấy. Kinh văn dạy: "ban 

ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lƣớt mất, đầu đêm cuối 

đêm cũng đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, 

sinh trƣởng điều thiện". Sự cảnh giác chú tâm nhƣ vậy là khá chặt chẽ. Tâm 

thức chúng ta đã tích lũy biết bao là phiền não, ô nhiễm từ nhiều kiếp về 

trƣớc, trí tuệ thì yếu ớt, không thể một sớm một chiều mà có thể thanh tịnh 

đƣợc. Những gì mà chúng ta đƣợc học qua kinh luận, qua truyền đạt của các 

bậc giáo sƣ, qua đời sống thực tế, chỉ mới tạo nên một thế lực nhỏ bé, giới 

hạn, làm sao đủ sức ngăn ngừa đƣợc dòng chảy mạnh mẽ của nghiệp lực vốn 

có từ xƣa, làm sao mà nhanh chóng đoạn trừ các tập khí tiềm ẩn vốn không 

có hình tƣớng, khó thấy, khó nhận. Do đó để tạo cho mình một sức mạnh 

tƣơng đƣơng với lực của phiền não, chúng ta phải tập trung tu tập chú tâm 

cảnh giác thƣờng xuyên ngày đêm. Tu hành giống nhƣ chèo thuyền ngƣợc 

dòng nƣớc, không tiến ắt phải lùi. Ðừng tạo cơ hội cho bất thiện pháp xuất 

hiện thì chỉ có cách là nỗ lực mà thôi. Trong một ngày 24 giờ nếu ta chỉ tu 

tập vài giờ nhƣ tụng kinh 2 thời, công phu, ngồi thiền 30 phút hoặc 1 giờ 

trƣớc khi đi ngủ và sáng sớm thức dậy thì không đủ sức đoạn trừ phiền não. 

Kinh văn dạy rõ: ban ngày thì nỗ lực (suốt ngày), ban đêm thì đầu đêm, giữa 

đêm, cuối đêm cũng đừng phế bỏ, nghĩa là tu hành thì đừng lo ngủ, ngủ vừa 

phải và ít thôi. Kinh Tăng Chi đức Phật có đề cập đến 5 hạng ngƣời ngủ ít 

thức nhiều trong đó hạng thứ 5 là: "vị tỳ kheo thao thức đến ly hệ phƣợc 

(visamyogàdhippàyo) ban đêm ngủ ít thức nhiều " (Tăng chi II.Tr.164). 

Thao thức đến ly hệ phƣợc tức là chú tâm cảnh gíác để đoạn trừ các lậu 

hoặc. 

 

Dựa trên cơ sở kinh Di Giáo và một số kinh khác mà các tổ sƣ về sau đã chia 

thời khóa tu tập thành 6 thời gọi là "trú dạ lục thời" gồm ban ngày: buổi 

sáng, buổi trƣa, buổi chiều ; ban đêm gồm đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. 

Ngài Trần Thái Tông cũng dựa vào 6 thời này mà soạn nghi thức tu tập sám 

hối lục căn trong tác phẩm Khóa Hƣ Lục rất có giá trị về mặt tu tập. 

 

Bƣớc tu tập này kinh Ganaka Moggallana dạy: "Thầy tỳ kheo đƣợc huấn 

luyện chú tâm cảnh giác ban ngày cũng nhƣ ban đêm, trong các hành động 

gột sạch tâm trí khỏi các chƣớng ngại pháp". Kinh Pháp Cú kệ 297 cũng 

dạy: 



 

    " Ðệ tử Gotama 

    Luôn luôn tự tỉnh giác 

    Vô luận ngày hay đêm 

    Thƣờng tƣởng niệm chánh pháp"  

 

Thƣờng tƣởng niệm chánh pháp là làm cho tà pháp không có cơ hội phát 

triển, thƣờng tƣởng niệm thì phải ít ngủ nghỉ, dành thì giờ nhiều hơn để tu 

tập, kinh văn dạy: "phiền não ngủ trong tâm nhƣ rắn hổ mang ngủ trong nhà, 

phải lo dùng móc sắc giữ giới cấp tốc kéo nó ra, rắn ngủ ra rồi mới nên yên 

tâm ngủ nghỉ. Phiền não ngủ trong tâm là những phiền não tùy miên rất khó 

đoạn trừ vì đó là tập khí tiềm ẩn huân tập lâu đời, vi tế khó biết. Nhờ giữ 

giới tức là nhờ chú tâm cảnh giác ngày cũng nhƣ đêm mà kéo những phiền 

não ấy ra khỏi tâm thức. 

 

Vị tỳ kheo luôn luôn tự xét mình có xứng đáng là tỳ kheo hay không bằng 

cách quán sát phiền não cấu uế còn nhiều hay ít. Nếu thấy còn nhiều thì phải 

biết hổ thẹn, tự giác và nỗ lực hơn không thể yên tâm ham ngủ nghỉ hoặc 

lƣời biếng qua ngày. Nếu biết tự giác hổ thẹn nhƣ vậy thì mới đủ năng lực 

duy trì và tăng trƣởng thiện pháp, tâm lý hổ thẹn là một loại tâm lý thiện có 

tác dụng kích thích sự nỗ lực nên kinh văn nói: "có hổ thẹn là có thiện 

pháp". 

 

Tóm lại chú tâm cảnh giác là sự cảnh giác thƣờng xuyên đối với hoạt động 

của thân khẩu ý, ngăn ngừa các bất thiện pháp, chế ngự sự vọng động ô 

nhiễm của tâm lý. Ðến trình độ này tâm thức khá thuần thục, chúng vẫn ở 

trong phạm vi ảnh hƣởng và tác dụng của giới, bắt đầu đi sâu hơn vào tâm lý 

ô nhiễm vi tế để dọn đƣờng cho định tuệ sinh khởi. 

 

---o0o--- 

VIII. Tu Tập Hạnh Nhẫn Nhục 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo nếu ai cắt xả thân thể... là điều không thích hợp": Ðoạn 

này kinh dạy tu tập hạnh nhẫn nhục đối với nghịch cảnh nghịch ý. Tu tập 

nhẫn nhục là để đoạn trừ sự bộc phát sân tâm, cảnh giác ngăn ngừa tội lỗi 

khổ thọ và giao động của tâm làm tán thất công phu tu tập. Mặt khác luyện 

cho tâm trầm tĩnh vững chãi, và cũng để tu tập từ, bi, hỷ, xả, chuẩn bị tâm đi 

vào định tuệ, sự tu tập nhẫn nhục theo yêu cầu của kinh rất cao, Phật dạy: 

"nếu ai cắt xả các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kiềm chế thân mình 



đừng cho giận dữ, lại phải giữ lấy miệng lƣỡi đừng để phát ra lời tiếng 

không tốt. Tâm giận giữ nổi lên là tự hại đaọ nghiệp" (kinh Di giáo). Sự 

nhẫn nhục nhƣ vậy là biểu hiện sức mạnh chế ngự nội tâm của ngƣời tu tập 

theo giáo pháp của Ðức Phật. Tƣơng tự kinh ví dụ cái cƣa trong Trung Bộ 

kinh I, cũng dạy: "Nhƣ những kẻ đạo tặc dùng cƣa hai lƣỡi mà cƣa tay cƣa 

chân, dầu vậy nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, ngƣời ấy không phải là 

ngƣời thực hành giáo pháp của ta. Các ông phải học tập nhƣ sau: chúng ta sẽ 

giữ tâm chúng ta không biêùn nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác 

ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 

hận. "Thông thƣờng chúng ta sống theo phản ứng tự nhiên (phản ứng động 

vật) ai mắng ta ta mắng lại, ai đánh ta ta đánh lại, do đó cuộc đời của ta luôn 

luôn sống trong trạng thái ba động của đấu tranh, của khốn khổ. Một ngƣời 

có trí tuệ sẽ chọn cách sống có kiềm chế, tự chủ hơn và trầm tĩnh hơn. Có 

ngƣời nghĩ rằng nhẫn nhục là thái độ hèn nhát nhƣng theo qui luật tâm lý thì 

ngƣợc lại hèn nhát, thiếu bản lĩnh mới manh động không nhẫn nhục nổi. 

Nhẫn nhục biểu hiện sức mạnh của ý chí, sự vững chắc của nội tâm, đó cũng 

là đức tính của một sa môn. Kinh văn dạy: "Thực hành đức nhẫn mới đƣợc 

mệnh danh là bậc thƣợng nhân có sức mạnh". Kinh Tăng Chi khi nói đến 

sức mạnh có 8 loại: 

 

    1) sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc 

    2) sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ 

    3) sức mạnh của ngƣời ăn trộm là vũ khí 

    4) sức mạnh của vua chúa là quyền uy 

    5) sức mạnh của kẻ ngu si là áp đảo 

    6) sức mạnh của bật hiền trí là cảm hóa 

    7) sức mạnh của ngƣòi đa văn là thẩm sát 

    8) sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục  

 

Sự nóng giận bao giờ cũng đƣa đến tai hại cho thân vật lý, tâm lý, tình cảm 

và hại cho xã hội. Một xã hội mà con ngƣời không đƣợc giáo dục và rèn 

luyện tính nhẫn nhục, sức tự chủ yếu dễ dần đến phạm tội, ngƣời ta có thể 

giết nhau, hãm hại nhau, phản bội nhau vì những lý do rất nhỏ bé, nhƣ một 

lời nói xúc phạm chẳng hạn. Tu tập hạnh nhẫn nhục không những chỉ kiềm 

chế giữ gìn tâm thức không cho khởi lên sân hận khi bị ngƣời chỉ trích hay 

chửi mắng mà còn tu tập tâm bất động khi ngƣời ta làm tổn thƣơng đến thân 

thể của mình. Ðó không phải là điều dễ làm vì vậy mà nói nhẫn nhục là sức 

mạnh. 

 



Tâm sân hận rất nguy hiểm, nó có sức mạnh tàn phá tất cả mọi thiện pháp, 

nó vƣợt qua mọi giới hạn nhƣ khi lòng sân khởi lên con có thể giết cha, trò 

có thể hại thầy, vì vậy mà kinh văn đã nói: "giặc cƣớp công đức không gì 

hơn giận dữ". Và cổ đức cũng đã nói: "một niệm sân khởi lên là trăm ngàn 

cửa nghiệp chƣớng đều mở. Vì vậy mà công hạnh tu tập nhẫn nhục đƣợc coi 

là đệ nhất đối với các công hạnh khác, vào chùa đầu tiên là phải biết tu tập 

kham nhẫn đối với hoàn cảnh vật chất và tình cảm thiếu thốn, rồi phải kham 

nhẫn đối với những răn đe, chỉ trích oan uổng...dần dần ngƣời xuất gia trở 

nên vững vàng để tiến xa hơn, cho nên giới kinh dạy 

 

    "Ðức tính nhẫn nhục là đạo bậc nhất 

    Phật nói vô vi là pháp tối thƣợng 

    Là ngƣời xuất gia mà bức não ngƣời 

    Thì không đƣợc gọi là bậc sa môn" -- (Tỳ kheo giới, Trí Quang dịch)  

 

Ðể giữ gìn tâm niệm khỏi bị quấy động và ô nhiễm cũng nhƣ giữ gìn phong 

cách của một ngƣời xuất gia, khá nhiều điều giới đƣợc đặt ra để đối phó với 

tâm sân hận thiếu sự tự chủ kiềm chế. Trong tỳ kheo giới, 13 giới tăng tàng 

có 2 giới là thứ 8 và thứ 9 vì giận mà vu khống và phỉ báng, vì giận mà 

xuyên tạc phỉ báng. 90 giới Ba dật đề có 8 giới nhƣ điều thứ 2 chửi mắng 

các thành phần xã hội, giới 13 ghét mắng tri sự, giới 17 vì giận giữ lôi tỳ 

kheo khác ra khỏi phòng, giới 78, 79 vì giận giữ mà đánh và tát ngƣời khác, 

giới 80 vì giận mà vu khống. Trong 100 pháp chúng học cũng nêu lên hàng 

loạt ngăn ngừa tƣơng tự. 

 

Nhƣ vâïy tu tập nhẫn nhục vẫn nằm trong phần giới, theo tôi thuộc về đạo lộ 

tu tập tuần tự thứ 4 là chú tâm cảnh giác. 

 

Tu tập hạnh nhẫn nhục nhƣ kinh văn dạy là hoàn hảo mà thuật ngữ trong lục 

độ gọi là nhẫn nhục Ba la mật. Chúng ta không chỉ không giận tức ngƣời 

chửi mắng hãm hại mình mà còn phải tu tập để đạt đƣợc trình độ hoàn hảo 

hơn là tiếp nhận sự chỉ trích chửi mắng của ngƣời khác một cách hoan hỷ 

nhƣ uống nƣớc cam lộ: "kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một 

cách hoan hỷ nhƣ uống nƣớc cam lộ kẻ ấy không thể đƣợc ca tụng là ngƣời 

nhập đạo có trí" (Kinh Di Giáo). 

 

Sự tu tập hay công phu tu hành nhiều hay ít, cao hay thấp của ngƣời xuất gia 

và những ngƣời tu tập theo con đƣờng của đạo Phật đƣợc đánh giá qua trình 

độ kham nhẫn này. Nhẫn nhục là đức hạnh tiêu biểu của ngƣời xuât gia, nếu 



không có hạnh nhẫn nhục, phẩm hạnh của ngƣời xuất gia không gọi là vẹn 

toàn, nhƣ lời kinh kết thúc phần nhẫn nhục nhƣ sau: 

 

"Ngƣời thế gian hƣởng thụ dục lạc, không phải là kẻ hành đạo, không có 

phƣơng pháp để tự kiềm chế, nên họ giận dữ thì còn có thể tha thứ đƣợc. 

Ngƣời xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng vậy mà giận dữ thì thật 

không đáng có, không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét lóe 

lửa là điều không thích hợp". 

 

Lời dạy thiết tha và chí lý vô cùng! 

 

---o0o--- 

IX. Ðoạn Trừ Tâm Lý Kiêu Ngạo và Dua Nịnh 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo hãy tự xoa đầu lấy chất trực làm căn bản": Ðoạn kinh 

này về tu tập đoạn trừ tâm lý kiêu ngạo và dua nịnh. Ðây là những loại tâm 

lý làm ô nhiễm tâm và chƣớng ngại cho lộ trình tu tập: 

 

1. Tâm kiêu ngạo: là tâm lý phiền não phụ thuộc của tâm lý mạn, là tâm lý 

thƣờng tình của con ngƣời. Ðối với ngƣời xuất gia, nó là một chƣớng ngại 

lớn. Kinh văn dạy: "các thầy tỳ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang 

sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để 

sống, tự thấy nhƣ vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên thì phải cấp tốc tỏa chiết". 

Ngƣời đời thƣờng có tâm lý kiêu ngạo khi họ giàu có về vật chất, hoặc họ có 

địa vị cao trong xã hội, hoặc họ là ngƣời có nhan sắc đẹp đẽ. Trong khi đó 

ngƣời xuất gia từ bỏ tất cả tiền tài, danh vọng, sắc đẹp...đáng lẽ ra không có 

gì để kiêu ngạo. Kinh dạy "tự xoa đầu mình" là để ý thức điều đó, là ngƣời 

đã buông xả những gì thuộc về thế tục, mặc áo hoại sắc, xin thực phẩm mà 

sống, mà tu có gì đáng kiêu ngạo đâu ?! Tuy nhiên thực tế nhiều ngƣời xuất 

gia cũng có điều kiện để kiêu ngạo: 

 

    a) Ngƣời xuất gia nhờ phƣớc báu đƣợc quần chúng ái mộ nên cúng dƣờng 

vật chất đầy đủ, ăn mặc, phƣơng tiện đi lại, nhà ở...nên ỷ lại vật chất mà sinh 

kiêu ngạo.  

 

    b) Ngƣời xuất gia vì đƣợc quần chúng tôn kính coi là bậc đạo sƣ, là Tăng 

bảo nên họ luôn luôn cung kính nghe lời, nên sinh tâm kiêu ngạo.  

 



    c) Ngƣời xuất gia có học, có trí thức có bằng cấp cao viết sách hay, thuyết 

pháp giỏi, chức vị lớn trong giáo hội, đƣợc nổi tiếng...nên sinh tâm kiêu 

ngạo.  

 

    d) Ngƣời xuất gia có tu tập, có chút sở đắc, có chút ít công phu sinh khen 

mình chê ngƣời mà kiêu ngạo.  

 

Nếu không cảnh giác chú tâm ngăn ngừa tâm bất thiện khởi lên thì đôi khi 

chỉ một lý do nhỏ nhặt cũng dễ khởi tâm kiêu ngạo (chẳng hạn đẹp trai một 

chút ). Ngƣời tu hành đã dựa vào một thế lực nào đó; tiền tài, danh vọng, tài 

năng...thì sẽ vƣớng vào kiêu ngạo. Có ngƣời sự kiêu ngạo bộc lộ một cách rõ 

rệt, có ngƣời thì kiêu ngạo hoạt động thầm kín hơn, tất cả đều đem đến ô 

nhiễm tâm và chƣớng ngại con đƣờng giải thoát. Kinh Pháp Cú đức Phật 

dạy: 

 

    "Việc đáng làm không làm 

    Không đáng làm lại làm 

    Ngƣời ngạo mạn phóng dật 

    Lậu hoặc ắt tăng trƣởng (PC kệ 292)  

 

Phải chú tâm cảmh giác chế ngự tâm kiêu ngạo đƣờng đạo mới khai thông, 

ngƣợc lại tâm kiêu ngạo là khiêm tốn, đó là tâm ngƣời tu hành. Ngƣời đời họ 

có đủ các điều kiện để kiêu ngạo, nếu họ giữ tâm kiêu ngạo thì sự nghiệp của 

họ không thể lâu bền, phải biết khiêm tốn thì mới tồn tại lâu dài. Huống gì 

ngƣời xuất gia với mục đích giải thoát, về mặt thế tục đã xả bỏ không có vật 

gì đáng kể, về mặt tâm linh phải vƣợt thoát phiền não, mà mang nặng tâm 

kiêu ngạo thì thật không đáng. 

 

2. Tâm dua nịnh: là tâm lý phiền não phụ thuộc của tham và si, là loại tâm lý 

ô nhiễm làm tâm hồn xu hƣớng thế tục. Tâm dua nịnh, một khía cạnh nào đó 

thì đi đôi với tâm kiêu ngạo, ngƣời kiêu ngạo với kẻ ngang hay dƣới mình 

thì sẽ dua nịnh ngƣời trên mình, ngƣời hơn mình. Ngƣời có tâm dua nịnh thì 

nói hay làm chiều theo ý ngƣời khác, tâng bốc họ quá đáng để mƣu cầu lợi 

lộc nào đó, với tâm dua nịnh họ không nói thật, nói thẳng mà nói quanh co 

xoa dịu bản ngã kẻ khác. Kinh văn Phật dạy: "tâm lý dua nịnh quanh co trái 

ngƣợc đạo pháp, thế nên các thầy phải chất trực tâm mình. Phải ý thức dua 

nịnh quanh co chỉ để dối trá, mà ngƣời nhập đạo thì không thể nhƣ vậy." 

Dua nịnh khác với ca ngợi tán dƣơng ngƣời khác, trong khi ca ngợi tán 

dƣơng một sự thật ƣu việt của ai đó thì dua nịnh là những lời tâng bốc láo 

tóet có mục đích mờ ám. Ðó không phải là đức tính tốt của ngƣời xuất gia. 



Kinh Tăng Chi Ðức Phật dạy:"Mục đích của đời sống phạm hạnh không 

phải vì lừa dối quần chúng, mơn trớn quần chúng, không vì mục đích lợi 

dƣỡng, danh vọng, cung kính...mà vì mục đích chế ngự, đoạn tận, ly tham, 

đoạn diệt..."(Tăng chi I Tr. 377). 

 

Ðể giữ cho tâm mình đƣợc thanh thoát, thẳng thắn phù hợp với đức tính giải 

thoát, và cũng để giữ gìn tƣ cách của một vị tỳ kheo thì phải nhƣ kinh dạy: 

"ngay thẳng tâm mình, lấy đức tính chất trực làm căn bản" và trong Trung 

Bộ kinh, định nghĩa về Tăng rằng: "Ðệ tử của Thế Tôn đủ các đức tính diệu 

hạnh, trực hạnh, nhƣ lý hạnh và chánh hạnh" (kinh Ví dụ tấm vải). 

 

Tóm lại kiêu ngạo và dua nịnh là những tâm lý ô nhiễm đều có tác dụng làm 

cho tâm hoen ố, rối loạn, chƣớng ngại con đƣờng giải thoát, không xứng 

đáng cho tƣ cách phẩm chất của một vị tỳ kheo. 

 

---o0o--- 

X. Tu Tập Hạnh Ít Ham Muốn và Biết Vừa Ðủ 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, phải biết kẻ ham muốn nhiều... đó là hạnh biết vừa 

đủ": Ðoạn này nói về tu tập hạnh ít ham muốn và biết vừa đủ, cả hai đức tính 

này có liên quan với nhau, cái này hỗ trợ cho cái kia. 

 

Ngƣời xuất gia phải đoạn trừ nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân căn 

bản chính là tham sân si. Ðó là những phiền não tùy miên rất khó nắm bắt 

mà đoạn diệt. Tuy nhiên những biểu hiện trên mặt tâm lý thì khá rõ, có thể 

hạn chế và đoạn trừ chúng , những ham muốn, những dục vọng luôn luôn 

khuấy động tâm tƣ, làm ô nhiễm tâm và chƣớng ngại sự tu tập. Vì vậy tu tập 

hạnh ít ham muốn và biết vừa đủ là để giảm dần tác dụng của tham tùy 

miên, sân tùy miên và si tùy miên. 

 

1) Hạnh ít ham muốn 

 

Kinh văn dạy: "các thầy tỳ kheo, phải biết kẻ ham muốn nhiều, thì nhiều sự 

cầu lợi nên khổ não cũng nhiều". Ham muốn nhiều tức là lòng tham tăng 

trƣởng, ham muốn nhiều thì khổ não cũng nhiều, điều này rất thực tế. Ðối 

tƣợng của ham muốn là 5 dục: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc 

êm dịu. Ðây là những đối tƣợng mong cầu của thế tục, những ham muốn lạc 

thúù luôn đi kèm với đau khổ. 

 



Kinh Ðại Khổ Uẩn Ðức Phật dạy: đối với các dục phải biết rõ 3 khía cạnh 

của nó: vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Vị ngọt là dựa vào 5 dục sự 

khoái cảm, thích thú khởi lên, sự nguy hiểm là mặt trái của sự khoái cảm, 

thích thú ấy gồm có: 

 

    1. Muốn có 5 dục phải tìm kiếm, lao động vất vả phải đấu tranh với con 

ngƣời đồng loại và thiên nhiên, đôi khi bị bệnh hoạn, thƣơng tật và chết 

chóc.  

 

    2. Vất vả nhƣ vậy mà không phải lúc nào cũng toại nguyện, có khi chỉ 

gánh lấy đau khổ mà không chút lợi lộc nào.  

 

    3. Nếu có tìm kiếm đƣợc đi nữa thì phải lo giữ gìn, nó trở thành đầu mối 

của tranh chấp, tranh đoạt giữa cha con, anh em, vợ chồng, tình cảm đạo lý 

tan tác.  

 

    4. Rồi bị trộm cắp, cƣớp giật, lƣờng gạt, hãm hại...  

 

Sự xuất ly là nhiếp phục đƣợc tham ái đối với các dục, là sự giải thoát khỏi 

sự trói buộc của các dục. 

 

Có ai hƣởng thụ 5 dục mà chỉ thuần sung sƣớng, không có đau khổ đâu?! 

Ðiều tất yếu là càng ham muốn nhiều càng khổ nhiều. Do vậy Phật dạy: 

 

    "Dục ái sinh sầu ƣu 

    Dục ái sinh sợ hãi 

    Ai thoát khỏi ái dục 

    Không sầu đâu sợ hãi" (PC kệ 215)  

 

Sự khổ của ham muốn là không bao giờ thỏa mãn càng có nhiều càng ham 

muốn nhiều, tục ngữ có nói:"lòng tham không đáy". Sự khao khát sẽ không 

cùng tận, sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào hố thẳm khổ đau. Lòng ham muốn đƣợc 

kiềm chế, tâm hồn sẽ thanh thản và giải thoát. Khi con ngƣời bị nô lệ cho lạc 

thú giác quan thì các thiện pháp không thể tăng trƣởng, những tiến bộ tâm 

linh sẽ bị dừng lại, tâm thức mờ tối, cho nên hộ trì các căn, chú tâm cảnh 

giác, là pháp tu tập để ngăn ngừa và đoạn trừ tâm lý ham muốn nhiều, kinh 

văn dạy: "Sự ít ham muốn cũng đã phải thực tập, huống chi sự ấy còn đem 

lại đủ các công đức". 

 



Ngƣời tu tập hạnh ít ham muốn là đạt đƣợc sự bình an thanh thản, dễ dàng 

đạt đƣợc ly tham, đoạn diệt, Niết bàn nhƣ kinh dạy: "thực hành đức tính ít 

ham muốn thì lòng bình thản, không lo sợ, gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thƣ 

thái, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn, có ít ham muốn là có Niết bàn." 

 

2) Hạnh biết vừa đủ: 

 

Sự khác nhau giữa hạnh ít ham muốn và hạnh biết vừa đủ ở chỗ: "ít ham 

muốn là siêu thoát cái chƣa phải của mình, biết vừa đủ là siêu thoát đối với 

cái đã là của mình" (Trí Quang, dịch giải kinh Di Giáo) 

 

Kinh văn Phật dạy: "Các thầy tỳ kheo, muốn giải thoát khổ não thì các thầy 

hãy cứu xét sự biết vừa đủ, chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên 

ổn". Thông thƣòng nhu cầu con ngƣời có 2 loại: nhu cầu sinh tồn và nhu cầu 

hƣởng thụ. Nhu cầu sinh tồn là những nhu cầu thiết yếu nhƣ ăn, mặc, ngủ 

nghỉ. Nhu cầu hƣởng thụ là tìm kiếm lạc thú. Ðối tƣợng của nhu cầu hƣởng 

thụ là 5 dục lạc nhƣ đã nói ở phần ít ham muốn. Ơû đây đề cập đến nhu cầu 

sinh tồn mình cần phải biết vừa đủ. 

 

Ngƣời xuất gia có nhu cầu thực phẩm, y áo, sàng tọa và dƣợc phẩm để sống 

mà tu tập phạm hạnh, không phải để thỏa mãn dục vọng. Ðối với các nhu 

cầu sinh tồn này nếu ngƣời xuất gia không chú tâm cảnh giác thì có khả 

năng biến thành nhu cầu hƣởng thụ nhƣ muốn ăn nhiều, ăn ngon, muốn mặc 

sang, mặc đẹp...Tâm lý biết đủ là thỏa mãn với cái đang có không mong cầu 

gì hơn, cái khổ bao giờ cũng gắn liền với cảm giác không thỏa mãn, không 

vừa ý. Nếu ta thỏa mãn ta vừa ý thì hết khổ. Nhƣ kinh văn Phật dạy: "Biết 

vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thích, không biết vừa đủ dù ở thiên 

đƣờng cũng không vừa ý". Ngƣời không biết đủ thì có bao nhiêu cũng cho là 

thiếu nên kinh gọi là "tuy giàu mà nghèo". Ngƣợc lại thì "tuy nghèo mà 

giàu", nghèo vì cảm giác thiếu thốn, giàu vì cảm giác thỏa mãn, vừa ý. 

Nguyễn Công Trứ, một nhà nho cũng nói: "biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới 

đủ". 

 

Kinh Tăng Chi đức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, ngƣời biết đủ với các loại (y 

phục, thực phẩm, sàng tọa, dƣợc phẩm) ta tuyên bố rằng đây là một trong 

những phần của sa môn hạnh"(TC I Tr. 397). 

 

"Này các tỳ kheo có 4 truyền thống là tỳ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, 

biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào, biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào, 

tỳ kheo ƣa thích tu tập, ƣa thích đoạn tận...đối với các nhu cầu y phục, thực 



phẩm, sàng tọa...nếu không có đƣợc thì không có lo âu tiếc nuối, nếu có 

đƣợc thì không tham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy sự xuất 

ly...đây gọi là tỳ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu "đƣợc nhận biết 

là tối sơ" (TC I Tr. 380). 

 

Ngày nay nhu cầu của ngƣời xuất gia không chỉ 4 thứ y phục, thực phẩm, 

sàng tọa và dƣợc phẩm nhƣ xƣa, có nhiều nhu cầu hiện đại hơn nhƣ nhà ở 

phƣơng tiện đi lại máy móc phục vụ nhu cầu tri thức... nhƣng vẫn trên cơ sở 

là nhu cầu thiết yếu và cần phải tu tập hạnh biết đủ, có không tham đắm, 

không có không lo âu tiếc nuối. Nhƣ vậy ngƣời xuất gia mới có thể giữ tâm 

an ổn, thanh thản và giải thoát, nhƣ đức Phật dạy trong kinh pháp cú: 

 

    "Không bệnh lợi tối thƣợng 

    Biết đủ tiền tối thƣợng 

    Thành kính đối với nhau là bà con tối thƣợng 

    Niết bàn lạc tối thƣợng" (PC. Kệ 204)  

 

---o0o--- 

 

XI. Tu Tập Hạnh Viễn Ly 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, muốn cầu yên tĩnh... đó là hạnh viễn ly": Ðoạn 

này nói về tu tập hạnh viễn ly, nghĩa là xa lánh nơi ồn ào, náo động để 

chuyên tâm tu tập mới mong đạt đƣợc giải thoát. Kinh văn Ðức Phật dạy: 

"muốn cầu yên tỉnh vô vi và an lạc, thì các thầy phải thoát ly mọi sự ồn ào 

và bối rối, ở đơn độc và ở một cách thƣ thái". 

 

Ðời sống của ngƣời xuất gia thoát ly thế tục rất cần sự yên tỉnh và ít công 

việc, dành thì giờ tu tập và quán chiếu tự tâm, thấu suốt bản chất cuộc sống. 

Vì vậy thƣờng ở nơi núi non thanh vắng, gần gũi với thiên nhiên, cách ly 

xóm làng rất phù hợp với đời sống xuất gia. 

 

Ngƣời xuất gia mà bị ngoại cảnh chi phối thì khó chú tâm tu tập, môi trƣờng 

yên tĩnh của núi rừng, khung cảnh thanh vắng hổ trợ rất nhiều cho ngƣời 

chuyên tâm tu niệm, tuy nhiên nếu đồ chúng đông đảo thì cũng có những 

phiền não hệ lụy đến công việc, bởi sự sống chung và va chạm. Nhƣ vậy nơi 

yên tĩnh mà vẫn chƣa yên ổn, vì vậy kinh văn dạy: "các thầy hãy thoát ly đồ 

chúng của mình và đồ chúng của ngƣời, ở đơn độc, thƣ thái và thanh vắng, 

dùng tƣ duy tu mà cắt đứt gốc rễ của đau khổ". Dùng tƣ duy hƣớng đến đoạn 



trừ phiền não thì phải có đời sống độc cƣ, hoặc dành nhiều thì giờ cho riêng 

mình để tƣ duy tu. Ðồ chúng nhiều thì bị ảnh hƣởng bởi cái vui cái buồn của 

đồ chúng không dễ gì mà không động tâm, nhƣ kinh dạy: "Nếu thích đồ 

chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá nhƣ cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập 

hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy". 

 

Tu tập hạnh viễn ly, mới nhìn qua có vẻ nhƣ trốn đời tiêu cực, lo cho mình, 

thật ra, đối với một ngƣời xuất gia tâm lực, trí lực còn yếu thì phải lo tu tập 

để tăng trƣởng đạo lực, nếu chƣa đủ năng lực mà lo lăng xăng cứu độ chúng 

sinh hay hoạt động Phật sự, bề ngoài thì có vẻ tích cực nhƣng nội dung thì 

rối loạn nhiều hơn. Chúng sinh đau khổ không phải vì thiếu các bậc đạo sƣ, 

mà vì quá nhiều đạo sƣ chƣa đủ năng lực, khả năng tu tập còn kém, phiền 

não còn nhiều mà sống xô bồ, đồ chúng đông đảo, công việc bề bộn, không 

còn thì giờ để tu niệm nên phiền não tăng trƣởng, mục đích của mình không 

đạt. Bề ngoài là một tỳ kheo mà bên trong thì trống rỗng hoang vu, không có 

chất liệu của một tỳ kheo. Ðể giải quyết việc tu song hành với hoạt động 

Phật sự, các thầy thời nay tổ chức nhập thất có thời hạn hay định kỳ để nuôi 

dƣỡng đạo lực là một giải quyết tạm ổn. Giải quyết tận gốc rễ vẫn là bớt 

việc, dành nhiều thời gian sống viễn ly, tu tập thiền qúan, và chánh niệm 

trong công việc hằng ngày. Nếu ngƣời xuất gia tu tập mà không nếm đƣợc vị 

ngọt của chánh pháp thƣờng đƣợc gọi là pháp vị hay pháp hỷ, pháp lạc thì 

chắc chắn sẽ thoái thất công đức. Kinh Pháp Cú Ðức Phật dạy: 

 

    "Ðã nếm vị độc cƣ 

    Ðƣợc hƣởng vị nhàn tịnh 

    Không sợ hãi không ác 

    Nếm đƣợc vị pháp hỷ" (PC. Kệ 205)  

 

Có ngƣời thích đông đảo quần chúng, đông đảo đệ tử coi nhƣ đó là thành 

công trong sự nghiệp tu hành của mình. Ðông đảo quần chúng và đệ tử cũng 

có 2 mặt lợi và hại, cái mặt lợi là tác dụng độ sinh của mình sẽ đem đến lợi 

ích cho nhiều ngƣời, nếu mình đủ đức độ và tài năng, mình có khả năng giải 

thoát tự tại trong lòng cuộc đơì, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhƣ hoa 

sen, hoặc nhƣ Phật dạy: 

 

    "Vui thay chúng ta sống 

    Không rộn giữa rộn ràng 

    Giữa những ngƣời rộn ràng 

    Ta sống không rộn ràng" (PC. Kệ 199)  

 



Còn mặt tai hại thì nhƣ kinh văn đã nói: "Nhƣ cây đại thọ mà có bầy chim 

chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy". Có những hội chúng tốt đẹp 

giúp ta tu tập thẳng tiến, có những hội chúng kém cỏi làm cho ta thoái tâm 

Bồ đề. Ðức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, có những hội chúng nông nổi, hội 

chúng đấu tranh, hội chúng không thù thắng, hội chúng cặn bã...nhƣng cũng 

có những hội chúng thâm sâu, hội chúng hòa hợp, hội chúng thù thắng và 

hội chúng tinh hoa" (TC I Tr. 84). 

 

Sống độc cƣ cũng có mặt trái của nó, nếu thầy tỳ kheo không nhiệt tâm tinh 

cần tu tập đoạn trừ lậu hoặc, không sử dụng khả năng "tƣ duy tu" mà cắt đức 

gốc rể khổ đau thì sống độc cƣ là môi trƣờng tốt cho sự sa đọa vì không ai 

kiểm soát, kiềm chế để thúc liểm thân tâm. 

 

Trong thế giới hiện đại chúng ta không thể ẩn tu trong rừng sâu hoặc đóng 

cửa không liên hệ với thế giới bên ngoài. Ðiều cần thiết là viễn ly tâm lý 

ham thích quần chúng, ham thích đệ tử, phải biết rõ sự phiền toái và chƣớng 

ngại của đồ chúng đối với con đƣờng tu tập, sống trong đồ chúng mà thoát ly 

đồ chúng, có vậy mới có thể thành đạt những gì cần thành đạt. Ðức Phật 

dạy: "Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào ƣa thích hội chúng, ƣa thích đồ chúng thì 

tỳ kheo ấy sẽ không hoan hỷ để sống một mình, sống viễn ly. Do vậy vị ấy 

không nắm giữ tƣớng của tâm, sẽ không làm viên mãn chánh kiến, không 

làm viên mãn chánh định, sẽ không từ bỏ các kiết sử và sẽ không chứng ngộ 

niết bàn". (TC II Tr. 408). 

 

Tóm lại sống viễn ly và tu tập hạnh viễn ly là giới hạn sự tác động của hoàn 

cảnh làm bất lợi và chƣớng ngại cho sự tu tập đoạn trừ phiền não, lậu hoặc. 

Mục đích là để hỗ trợ cho công phu tu tập và để sớm hoàn thành chí nguyện 

xuất gia. 

 

Tổng kết phần giới học đến đây là hoàn tất. Nhƣ vậy giới có 4 bƣớc: thọ trì 

giới bổn, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Tác 

dụng của giới nhƣ vậy là rất căn bản cho tu tập thiền định và phát triển trí 

tuệ. Phần thọ trì giới bổn là phần bề ngoài, tác dụng chủ yếu của giới là ngăn 

ngừa tội lỗi và nhiễm ô tâm thức, huấn luyện thân và tâm trở nên thuần thục, 

trong sạch, nhu nhuyến là phần cốt lõi của giới. Vậy trong giới đã có tiềm 

tàng định và tuệ. Ðức Phật dạy: "Này các tỳ kheo, thực hành con đƣờng 

không có lỗi lầm và để có căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Con 

đƣờng đó là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác" (TC I 

Tr. 125). 

 



Kinh Di Giáo đã xây dựng phần giới phù hợp với truyền thống và phù hợp 

với lộ trình tu tập tuần tự của tâm lý và khách quan. Chúng ta sẽ nghiên cứu 

những bƣớc tiếp theo để thấy rõ hơn mối liên hệ Giới, Ðịnh, Tuệ và mục tiêu 

giải thoát.  

 

--- o0o --- 

 

Phần 3 

C. Ðịnh Học 

 

Phần định học có 3 tiết: tu hạnh tinh tấn, tu tập chánh niệm và tu tập thiền 

định. Vậy định học đƣợc trình bày trong kinh Di Giáo phù hợp với định học 

trong 8 chi phần của bát chánh đạo: chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh 

định. Thực ra phần Ðịnh học có 2 bƣớc chủ yếu là chánh niệm tỉnh giác và 

đƣa tâm vào thiền định. Tinh tấn là năng lực ắt phải có và đủ xuyên suốt lộ 

trình tâm lý mà thôi. 

 

---o0o--- 

I. Tu hạnh Tin Tấn 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, nỗ lực tinh tấn... đó là hạnh tinh tấn": Ðoạn này 

nói về tu hạnh tinh tấn, là sự nỗ lực nhiệt tâm để hoàn thành mục đích của 

mình. Kinh văn dạy:"các thầy tỳ kheo, nỗ lực tinh tấn thì không có việc gì 

khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tấn". Nếu không 

có sự nỗ lực tinh tấn thì không có việc gì thành tựu đƣợc, vì vậy tinh tấn là 

đức tính luôn luôn có mặt trên lộ trình tu tập từ bƣớc đầu tiên cho đến đạt 

đƣợc mục tiêu cuối cùng là giải thoát. 

 

Nói chung tinh tấn là nội dung của tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo. Tứ 

chánh cần là 4 sự nỗ lực tinh cần: nỗ lực tinh cần ngăn ngừa không cho sinh 

khởi các ác bất thiện pháp chƣa sinh, đoạn trừ các ác bất thiện pháp đã sinh. 

Nỗ lực tinh cần làm phát khởi các thiện pháp chƣa sinh, làm tăng trƣởng 

những thiện pháp đã sinh. Ðó là căn bản của tinh tấn. Trên cơ sở đó, tinh tấn 

trong phần định học, có tác dụng riêng biệt đối với tâm định. Kinh Tăng Chi 

đức Phật dạy:"này các tỳ kheo có 4 loại tinh cần: tinh cần chế ngự, tinh cần 

đoạn tận, tinh cần tu tập và tinh cần hộ trì". Ðức Phật giảng thêm tinh cần 

chế ngự là nỗ lực tu tập chế ngự 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lƣỡi, thân và ý, 

đừng để cho 6 giác quan bị các đối tƣợng bất thiện lôi kéo mà khởi lên tham 



ái, ƣu bi. Tinh cần đoạn tận là nỗ lực tu tập đoạn trừ những tƣ duy bất thiện 

gồm có tham dục, sân hận và hãm hại khởi lên. Tinh cần tu tập là nỗ lực tu 

tập các pháp môn nhƣ 7 giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, 

định và xã giác chi. Tinh cần hộ trì là nỗ lực tu tập giữ gìn các định tƣớng 

hiền thiện đã có trong tâm. Nhƣ vậy là sự tinh cần có mặt trong mọi giai 

đoạn, mọi pháp môn tu tập. Riêng đối với giai đoạn tu tập thiền định thì tinh 

tấn chính là tinh cần tu tập để đƣa tâm vào định, nghĩa là sự tinh tấn duy trì 

tâm an trú trên đối tƣợng, dẫn tâm đến hỷ, khinh an định tâm rồi xả tâm. 

 

Nếu sự tu tập của mình không đủ lực, tức là tinh tấn không có thì tâm định 

sẽ không có nhƣ kinh văn dạy: "Nếu ngƣời hành đạo mà hay biếng nhác, phế 

bỏ thì cũng nhƣ kéo lửa chƣa nóng mà đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, lửa 

cũng khó có đƣợc". 

 

Vì vậy ngƣời tu tập hạnh tinh tấn trong mọi giai đoạn, nhất là trong giai 

đoạn thiền định thì cần nỗ lực tinh cần tu tập duy trì, an trú tâm vào thiện 

pháp (hiện tại đang tu) không ngừng nghỉ nhƣ gà ấp trứng, sẽ đạt đƣợc một 

cách nhanh chóng mục đích của mình. Nhƣ kinh pháp cú, Phật dạy: 

 

    "Tinh cần giữa phóng dật 

    Tỉnh thức giữa quần mê 

    Ngƣời trí nhƣ ngựa phi 

    Bỏ sau con ngựa què" (PC kệ 29).  

 

---o0o--- 

II. Tu Tập Chánh Niệm Tĩnh Giác 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức... đó là hạnh không quên 

chánh niệm": Ðoạn này nói về công đức chánh niệm, là khả năng chính để 

đạt định và tuệ. Chánh niệm là cơ sở cho chánh định, nó còn làm cơ sở cho 

các chi phần khác của bát chánh đạo, cho mọi thiện pháp. Tác dụng của 

chính chánh niệm là làm ngƣng bất thiện pháp, làm an trú thiện pháp và làm 

cơ sở cho Ðịnh và Tuệ, một khả năng rất bao quát, nhƣ trong kinh 40 pháp 

(Trung bộ kinh) Phật dạy: "ai chánh niệm đoạn trừ tà tƣ duy, chánh niệm đạt 

đƣợc và làm an trú chánh tƣ duy. Nhƣ vậy là chánh niệm của vị ấy", với các 

chi phần cũng nhƣ vậy. 

 

Kinh văn Ðức Phật dạy: "Các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức cầu thiện hộ 

trì, cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm". Ðiềâu này xác 



định rằng chánh niệm là pháp môn quan trọng và có tác dụng lớn. Ðoạn này 

có 2 vấn đề: 

 

1. Cầu thiện tri thức, thiện hộ trì và thiện hỗ trợ. HT. Trí Quang giải rằng: 

"Cầu ngƣời giúp văn pháp (thiện tri thức), cầu ngƣời giúp tƣ pháp (thiện hộ 

trì), cầu ngƣời giúp tu pháp (cầu thiện hỗ trợ). Tức là cầu ngƣời giúp mình 

văn, tƣ, tu. Chúng ta cũng có thể hiểu theo ý nghĩa của thiện tri thức. Thiện 

tri thức có 3 loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hạnh thiện tri thức và ngoại hộ 

thiện tri thức. Cầu thiện tri thức là mong cầu về tri thức, ngƣời khác giúp ta 

hiểu biết về giáo pháp tƣơng đƣơng với giáo thọ thiện tri thức. Cầu thiện hộ 

trì là mong cầu ngƣời khác giúp ta tu tập tƣơng đƣơng đồng hạnh thiện tri 

thức, cùng tu cùng chia xẻ kinh nghiệm và nâng đỡ mình. Cầu thiện hỗ trợ là 

mong cầu ngƣời khác hỗ trợ ta tu tập tức là tạo điều kiện thuận lợi về mặt 

vật chất nhƣ thực phẩm, áo quần, giƣờng chiếu, dƣợc phẩm..., tiện nghi của 

đời sống, tƣơng đƣơng với ngoại hộ thiện tri thức. Một ngƣời muốn tu tập 

tốt phải có sự giúp đỡ của 3 hạng thiện tri thức này. Ðây là những đối tƣợng 

mong cầu của ngƣời xuất gia. 

 

2. Không bằng không quên chánh niệm, mong cầu các điều kiện thuận lợi 

cho sự tu tập chỉ là những trợ duyên bên ngoài, có thể giúp ta đạt đƣợc 

những kết quả nhất định, nhƣng không bằng nƣơng tựa vào khả năng chánh 

niệm của chính mình, năng lực chánh niệm sẽ làm cho định lực và tuệ giác 

phát huy, năng lực ấy có sẵn trong tự thân của mỗi ngƣời. Kinh Trƣờng 

Ahàm đức Phật dạy: "Này Anan, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên 

với chánh pháp, đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình nƣơng 

tựa chính mình, nƣơng tựa với chánh pháp, đừng nƣơng tựa một pháp nào 

khác". Ðức Phật dạy thêm: nƣơng tựa với chánh pháp nghĩa là vị tỳ kheo lo 

quán sát thân thế nơi thân thể, cảm thọ nơi cảm thọ, tâm ý nơi tâm ý, đối 

tƣợng tâm ý nơi đối tƣợng tâm ý. Nghĩa là thực hành quán niệm về 4 lãnh 

vực tức là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ chính là nội dung của chánh niệm tỉnh 

giác, đây là bƣớc thứ 5 trong đạo lộ tuần tự tu tập của Phật giáo. 

 

Pháp môn chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong lộ trình tu tập. Trong 

bát chánh đạo, chánh niệm là nền của định tuệ, thất giác chi, chánh niệm 

đƣợc đặt hàng đầu và tứ niệm xứ là đối tƣợng của chánh niệm. Trƣớc hết 

mình đừng phóng tâm đuổi theo trần cảnh, mình quay lại chính mình lấy lại 

quyền tự chủ, tự chủ thân thể, tự làm chủ các cảm thọ, tƣ duy và đối tƣợng 

của tƣ duy. Nhờ chánh niệm tỉnh giác ta thấy rõ hoạt động của thân thể và 

của tâm lý, ta có thể chuyển hóa từ thác loạn thành ổn định, vững chãi, từ ô 

nhiễm thành thanh tịnh, từ đau khổ thành hạnh phúc, từ sanh tử thành niết 



bàn. Con đƣờng chánh niệm tỉnh giác là con đƣờng duy nhất để đạt đƣợc 

mục tiêu tối hậu, kinh Tứ Niệm Xứ (Trung bộ) Phật dạy: "Ðây là con đƣờng 

duy nhất để giúp chúng sinh thực hiện thanh tịnh, vƣợt thắng phiền não, tiêu 

diệt khổ ƣu, đạt tới chánh đạo và chứng nhập niêt bàn, đó là con đƣờng của 

4 phép an trú trong quán niệm" 

 

Tác dụng của chánh niệm có 3: 

 

1. Nhờ hạnh chánh niệm mà các tâm lý tham dục, sân hận, si mê, đố kỵ đƣợc 

dừng lại, sự kích thích các tâm lý bất thiện không sinh khởi, phiền não khổ 

ƣu không có cơ hội phát triển và xâm nhập nhƣ kinh văn dạy: "không quên 

chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí" có khả năng làm 

cho phiền não không xâm nhập, kinh pháp cú Phật dạy: 

 

    "Nhƣ ngôi nhà khéo lợp 

    Mƣa không xâm nhập vào 

    Cũng vậy tâm khéo tu 

    Tham dục không xâm nhập" (PC kệ 14)  

 

2. Nhờ chánh niệm mà giữ gìn và an trú các thiện pháp, giữ đƣợc các công 

đức. Kinh văn dạy: "Mất chánh niệm là mất công đức". Công đức do đoạn 

trừ bất thiện, do phát triển thiện, do tâm thanh tịnh, do định lực viên mãn, đó 

là những công đức nhờ vào chánh niệm mà đƣợc giữ gìn và an trú. Sự tỉnh 

giác đối với các hoạt động tâm ý không còn thì các công đức ấy tán thất, 

phóng dật sẽ sinh và bất thiện pháp có mặt. 

 

3. Nhờ chánh niệm mà tâm hồn đƣợc vững chãi, đƣợc an ổn có thể làm việc, 

sinh hoạt nhƣ mọi ngƣời mà không bị ô nhiễm, phiền não tác động chi phối. 

Kinh văn dạy: "Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh thì dầu vào trong 

đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại, tựa nhƣ tƣớng sĩ lâm trận mà 

mặc áo giáp lát đồng thì không còn sợ hãi gì nữa". Gần bùn mà chẳng hôi 

tanh mùi bùn là đặc tính của hoa sen, gần ngũ dục phiền não mà không bị 

ngũ dục và phiền não tác động làm hại là đặc tính của chánh niệm tỉnh giác. 

 

---o0o--- 

III. Tu Tập Thiền Ðịnh 

 

Từ "Này các tỳ kheo, tập trung tâm lại... đó là hạnh thiền định": Ðoạn 

này Phật dạy về công phu tu tập thiền định có 2 phần: 



 

Phần 1. Kinh văn dạy: "Các thầy tỳ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong 

thiền định". Câu nói hết sức đơn giản nhƣng cô đọng và khái quát phƣơng 

pháp và mục tiêu của thiền. Thiền định là trái tim của Phật giáo. Tu tập giới 

để dọn đƣờng cho thiền định, trên cơ sở tâm định, trí tuệ phát triển và đoạn 

tận lậu hoặc. Thiền định có nhiều phƣơng pháp của các môn phái, học 

thuyết, tôn giáo, đúng và sai, chánh và tà thiên hình vạn trạng. Ðối với Phật 

giáo, Ðức Phật dạy về thánh chánh định nhƣ sau: "Này các tỳ kheo, thế nào 

là thánh chánh định với các cận duyên và tƣ trợ? Chính là chánh kiến, chánh 

tƣ duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. 

Này các tỳ kheo, phàm có nhất tâm nào đƣợc tƣ trợ với 7 chi phần này thì 

gọi là thánh chánh định" (Ðại Kinh 40 pháp, Trung Bộ kinh III). Nhƣ vậy 

thiền định truyền thống Phật giáo bao gồm cả đạo đức và tri thức, trên cơ sở 

ấy thiền định mới đúng hƣớng. 

 

Phƣơng pháp thiền rất đơn giản mà cũng rất phức tạp. Ðơn giản là "tập trung 

tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định", phức tạp là bằng cách nào tâm sẽ đƣợc 

tập trung! Tiếng Phạn gọi thiền định là Samàdhi hay Dhyàna. Samàdhi nghĩa 

là đình chỉ tâm tán loạn, tập trung vào một đối tƣợng. Dhyàna nghĩa là tĩnh 

lự, đình chỉ tâm tán loạn chuyên tâm về một cảnh hay một đối tƣợng. Thông 

thƣờng ngƣời ta chia làm 2 loại: thiền Chỉ và thiền Quán, thiền chỉ là tâm 

chuyên chú vào một đối tƣợng đạt đƣợc nhất tâm, thiền quán là tập trung vào 

các đề mục quán chiếu để thấy rõ bản chất của sự vật. Phƣơng pháp lý tƣởng 

là chỉ quán song tu hay còn gọi chung là thiền định. 

 

Ðối tƣợng của thiền định có thể nói một cách khái quát gồm có 4 lãnh vực: 

Thân, thọ, tâm, pháp. Sáu tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm 

giới, niệm thí, niệm từ, và niệm thiện. 4 niệm phạm trú: Từ, Bi, Hỷ, Xã v.v... 

 

Mục tiêu gần của thiền định là đoạn trừ 5 triền cái và thành tựu 5 thiền chi. 5 

triền cái là 5 loại trói buộc và che mờ tâm ý, làm tâm rối loạn không an tịnh, 

gồm có: 

 

1) Tham dục: khi tâm bị tham dục chi phối tức là bị các đối tƣợng thích ý 

làm cho thèm muốn khởi lên nên không thể tập trung tâm ý đƣợc. 

 

2) Sân hận: khi tâm bị sân hận chi phối tức là bị các đối tƣợng không thích ý 

làm cho nóng nảy loạn động không thể tập trung tâm đƣợc. 

 



3) Hôn trầm: khi tâm bị hôn trầm tức là bị co rút lại buồn ngủ, tâm mờ tối 

không tỉnh giác để hƣớng đến đối tƣợng. 

 

4) Trạo hối: khi tâm bị trạo hối tức là tâm giao động lăng xăng chập chờn 

không chú tâm vào đối tƣợng. 

 

5) Nghi: khi tâm hoài nghi chi phối thì sinh do dự không thể quyết tâm trên 

đối tƣợng. 

 

Thành tựu 5 thiền chi là 5 yếu tố đoạn trừ 5 triền cái và thành tựu thiền tâm: 

 

1) Tầm:là trạng thái hƣớng tâm đến đối tƣợng, sự xúc chạm đầu tiên của tâm 

với đối tƣợng, tác dụng đoạn trừ đƣợc hôn trầm. 

 

2) Tứ: dán tâm trên đối tƣợng, buộc tâm trên đối tƣợng, tác dụng đoạn trừ 

tâm hoài nghi. 

 

3) Hỷ: trạng thái vui tƣơi, mát mẻ , tác dụng đó đối trị đƣợc lòng sân hận. 

 

4) Lạc: niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn, đối trị tâm trạo hối . 

 

5) Nhất tâm: tâm chuyên chú vào một đối tƣợng duy nhất đối trị đƣợc tâm 

tham dục. 

 

Mục đích tiếp theo của thiền định là đƣợc tứ thiền. Ðức Phật dạy: "sau khi 

đoạn trừ 5 triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tƣ, làm yếu ớt trí 

tuệ, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 

thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ...Này các tỳ kheo, khi diệt tầm diệt tứ 

chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm 

không tứ nội tỉnh nhất tâm... Này các tỳ kheo, khi ly hỷ trú xả chánh niệm 

tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ gọi là xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ 

ba...Này các tỳ kheo khi xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ƣu đã cảm thọ trƣớc chứng 

và trú thiền thứ tƣ, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh..."(Ðại kinh 

Xóm ngựa, TBK I). 

 

Thiền định có thể đƣa đến các trạng thái vi tế hơn nữa nhƣ tứ không định, 

nhƣng mục đích của đạo Phật không phải là định mà là tuệ và giải thoát, nên 

đạt đến tứ thiền thì sử dụng tâm định hƣớng tâm quán chiếu phát triển tuệ 

lực. 

 



Phần 2. Kinh văn dạy: "Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái 

chuyển biến của vũ trụ". Phần này có nghĩa là tác dụng của thiền định là để 

thấu triệt bản chất của vũ trụ nhân sinh, tức là phát triển trí tuệ. Ðức Phật 

dạy: "với tâm định tỉnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm, không phiền 

não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh. Nhƣ vậy vị ấy dẫn tâm, 

hƣớng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ từ một 

đời cho đến nhiều đời, cho đến nhiều thành kiếp, hoại kiếp của chính mình, 

sự sinh, tử, khổ, lạc...một cách đại nét và chi tiết...vị ấy dẫn tâm, hƣớng tâm 

đến trí tuệ về sinh tử của chúng sinh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 

nhân, thấy sự sống, chết, khổ, lạc, của tất cả chúng sinh...vị ấy dẫn tâm, 

hƣớng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của 

khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đƣờng đƣa đếùn diệt khổ; đây là lậu hoặc, 

đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là sự đoạn trừ lậu hoặc, đây là con 

đƣờng đƣa đến đoạn trừ lậu hoặc. Vị ấy thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh 

lậu" (Ðại kinh Xóm ngựa). 

 

Tóm lại nhƣ kinh văn, Phật đã dạy: "Thiền định tâm hết tán loạn. Tiếc nƣớc 

thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo, hành giả cũng vậy hãy vì nƣớc trí tuệ, mà 

thực tập thiền định, để giữ cho nó khỏi chảy mất". Tu tập thiền định là đắp 

bờ tâm thức, giữ nƣớc trí tuệ, gom tâm vào một chỗå sẽ tạo năng lực nuôi 

dƣỡng và phát triển trí tuệ ngày càng sắc bén. Phiền não, lậu hoặc ngày càng 

thu hẹp và đƣợc đoạn trừ. 

 

Vâïy thánh chánh định đƣợc thành tựu nhờ thành tựu giới hạnh và tuệ giác. 

Con đƣờng tu tập ấy là con đƣờng tăng thƣợng tâm. Ðây là bƣớc đi cao cả 

trong 6 bƣớc tu tập trong tuần tự đạo lộ tu tập của Ðức Phật, đến cấp độ này 

định và tuệ là một và viên mãn, trí tuệ đề cập tiếp theo chỉ nói thêm mà thôi. 

 

---o0o--- 

D. Tuệ Học 

 

Phần tuệ học có 2 tiết: thành tựu công đức trí tuệ và thành tựu công 

đức không hý luận. Có thể xem 2 phần này tƣơng đƣơng với tuệ học trong 

bát chánh đạo là chánh kiến và chánh tƣ duy. Dựa trên cơ sở chánh kiến và 

chánh tƣ duy ta có thể thấy rõ hơn về trí tuệ trong Phật giáo và trong kinh Di 

Giáo này. 

 

---o0o--- 



I. Thành Tựu Công Ðức Trí Tuệ 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo, có trí tuệ thì hết đam mê đó là hạnh trí tuệ": 

Kinh văn dạy: "có trí tuệ thì hết đam mê, luôn tự thức tỉnh và tự dò xét 

không để lầm lỗi có thể có đƣợc, nhƣ thế là trong chánh pháp của Nhƣ Lai 

ngƣời ấy có khả năng thực hiện giải thoát". Trí tuệ của đạo Phật khác với trí 

tuệ trong quan niệm thông thƣờng. Trí tuệ có mặt thì có tác dụng đoạn trừ 

tham đắm si mê, trí tuệ ngƣợc lại của si mê, si mê là đối với sự vật không 

biết rõ là vô thƣờng, vô ngã, duyên sinh. Trí tuệ là sự thấy biết các định luật 

ấy do đó không tham đắm và chấp thủ, vì vậy mà kinh văn gọi là "có trí tuệ 

thì hết đam mê" hết đam mê là giải thoát. Trí tuệ còn gọi là chánh tri kiến. 

Kinh Chánh Tri Kiến dạy: " Khi vị thánh đệ tử tuệ tri đƣợc bất thiện và căn 

bản bất thiện, tuệ tri đƣợc thiện và căn bản thiện... tuệ tri đƣợc thức ăn, sự 

tập khởi của thức ăn, sự đoạn diệt thức ăn, con đƣờng đƣa đến sự đoạn diệt 

thức ăn...tuệ tri đƣợc khổ, sự tập khởi của khổ, sự diệt khổ và con đƣờng đƣa 

đến đoạn diệt khổ... tuệ tri già chết, tập khởi của già chết, sự đoạn diệt già 

chếât và con đƣờng đƣa đến sự đoạn diệt già chết (cho đến vô minh, 11 chi 

phần nhân duyên) khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến". (Trung bộ kinh I). 

Chánh tri kiến còn đƣợc nói đến trong Ðại kinh 40 pháp: "Biết đƣợc chánh 

kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến..." (tƣơng tự đối với 8 chi phần bát 

chánh đạo ). Nhƣ vậy chánh tri kiến là trí tuệ thấy biết sâu sắc đối với các 

pháp thiện ác, chánh tà. Do sự thấy biết ấy mà không có lầm lỗi xảy ra, nhƣ 

kinh văn dạy: "luôn tự thức tỉnh và tự dò xét không để lầm lỗi có thể có 

đƣợc". 

 

Ngƣời có trí tuệ, trƣớc hết là thấy biết rõ ràng các nguyên lý thiện ác, chánh 

tà, thấy biết đƣợc tính chất vô thƣờng, vô ngã, duyên sinh của sinh mệnh và 

vạn vật. Nhờ thấy biết nhƣ vậy mà các tội lỗi không sinh khởi, và hủy diệt. 

 

Kinh văn còn đề cập đến tác dụng sâu sắc hơn nữa của trí tuệ nhƣ: "trí tuệ 

chân thực là chiếc thuyền chắc nhất vƣợt biển sinh, lão, bệnh, tử; Là ngọn 

đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dƣợc cho mọi kẻ bệnh tật, là 

búa sắt chặt cây phiền não". Trí tuệ chân thật ở đây chỉ cho trí tuệ vô lậu, 

Ðại kinh 40 pháp Ðức Phật dạy: "có 2 loại chánh kiến: chánh kiến hữu lậu 

có sanh y và chánh kiến vô lậu, siêu thế không có sanh y. Chánh kiến vô lậu 

thuộc về trí tuệ, đạo chi của một vị tu tập thành thục trong thánh đạo". 

Chánh kiến hữu lậu có phƣớc báu là sự thấy biết về thiện ác, chánh tà, về các 

đặc tính vô thƣờng, vô ngã, duyên sinh của vạn vật về mặt tri thức, có thể 

đƣa đến không lỗi lầm nên có phƣớc báo. Chánh kiến vô lậu vƣợt qua tất cả 



kiến giải, thuần thục trong thánh đạo tức trong tâm định và tâm tuệ. Ðây là 

trí tuệ chân thật. 

 

Kinh căn bản pháp môn đề cập đến 3 loại nhận thức (TBK I): 

 

1. Tƣởng tri: cái thấy biết của tri thức thƣờng nghiệm, cái thấy có hạn cuộc, 

mang đầy ngã tính, nhị nguyên có phân biệt chủ thể và đối tƣợng. 

 

2. Thắng tri: cái thấy biết thông qua thiền định, thấy rõ tâm lý và vật lý là 

một chuỗi duyên sinh vô ngã. Với nhận thức này không có giới hạn, tách 

biệt, không chủ thể và đối tƣợng. 

 

3. Liễu tri: trên cơ sở thắng tri dẫn đến đoạn trừ tham ái, sân hận, si mê 

không còn vƣớng mắc với tất cả pháp. 

 

Trí tuệ chân thật chính là thắng tri và liễu tri này, kinh văn dùng thí dụ rất 

chuẩn xác và sinh động nhƣ: "Chiếc thuyền vƣợt qua biển sinh tử, ngọn đèn 

chiếu phá vô minh, thần dƣợc cho kẻ tật bệnh, búa sắt chặt đứt phiền não 

tƣơng tự nhƣ trên, kinh Ðại Phƣơng Quảng (TBK I) cũng định nghĩa trí tuệ: 

"Trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri (Abhinnattha), có nghĩa là liễu tri 

(Parinnattha), có nghĩa là đoạn tận (Pahanattha). 

 

Làm thế nào để đạt đƣợc trí tuệ? Kinh văn dạy: "Các thầy hãy dùng cái tuêï 

văn, tƣ, tu, chứng để tự tăng tiến lợi ích" nghĩa là phải lắng nghe, phải tƣ duy 

và tu tập đƣa đến chứng đắc hay lãnh hội. Nhờ văn tƣ tu huệ mà trí tuệ đƣợc 

viên mãn. Ðại kinh Phƣơng Quảng cũng đƣa ra phƣơng pháp: "có hai duyên 

khiến cho trí tuệ sinh khởi: "tiếng của ngƣời khác và nhƣ lý tác ý" tiếng của 

ngƣời khác là văn tuệ, nhƣ lý tác ý là tƣ tuệ. Kinh dạy tiếp: "chánh tri kiến 

phải đƣợc hỗ trợ của 5 chi phần để đạt đƣợc tâm giải thoát và tuệ giải thoát 

đó là giới hỗ trợ, văn hỗ trợ, thảo luận hỗ trợ, có chỉ hỗ trợ (samatha), có 

quán hỗ trợ (samadhi)" (TBK I). Giới hỗ trợ là căn bản đạo đức làm thanh 

tịnh thân tâm. Văn hỗ trợ là văn tuệ, thảo luận hỗ trợ vừa văn vừa tƣ tuệ, chỉ 

và quán là tu tuệ. Nhờ sử dụng văn tƣ tu nên trí tuệ tăng tiến, có đƣợc giải 

thoát. Ðó là tác dụng của trí tuệ cần phải thành tựu. 

 

---o0o--- 

II Thành Tựu Công Ðức, không Hý Luận. 

 



Từ "Các thầy tỳ kheo nếu hý luận đủ thứ... đó là hạnh không hý luận": 

Kinh văn dạy: "Nếu hý luận đủ thứ thì tâm trí rối loạn". Hý luận nghĩa đen là 

nói chơi nhƣng ý nghĩa của hý luận rộng hơn nhiều, Hoà thƣợng Trí Quang 

dạy: "Hý luận diễn biến từ sự bàn cãi chơi đùa đến sự thảo luận vô ích đến 

vấn đề đặt sai vấn đề, cuối cùng thì chính là sự thảo luận và đặt vấn đề, thực 

chất đã không nhƣ thật. Chính cái nghĩa sau này cho thấy tất cả những gì 

thuộc phạm vi tƣ duy, mô tả, nói theo từ ngữ khác thuộc "tâm hành xứ" và 

"ngôn ngữ đạo" đều là hý luận" (Trí Quang – dịch giải kinh Di Giáo). Kinh 

Bẩy Mồi Ðức Phật nói về 4 hạng sa môn, hạng thứ 3 là hạng bị vƣớng mắc 

bởi tƣ duy hý luận: "Thế giới là thƣờng còn, thế giới là không thƣờng còn, 

thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, mạng sống và thân thể là một, mạng 

sống và thân thể là khác, Nhƣ Lai sau khi chết có tồn tại, Nhƣ Lai sau khi 

chết không tồn tại, Nhƣ Lai sau khi chết có tồn tại, không tồn tại. Nhƣ Lai 

sau khi chết không tồn tại không không tồn tại...hạng sa môn này không 

thoát khỏi ý lực của ác ma" (TBK I). Bị ràng buộc bởi quan điểm, lý thuyết, 

tƣ biện triết học gọi là tà kiến và tà tƣ duy chi phối không thể giải thoát 

đƣợc, nên kinh văn nói: "Tuy đã xuất gia mà chƣa đƣợc siêu thoát". Sự giải 

thoát là sự giải phóng tất cả mọi ràng buộc, trƣớc hết là các đối tƣợng tham 

dục, các phiền não và cả sự trói buộc của ngôn ngữ, quan điểm của tƣ duy. 

 

Chánh tƣ duy là tƣ duy về sự giải thoát và sự xã ly, tƣ duy về sự vƣợt thoát 

mọi trói buộc, mọi phạm trù ngã tính, ngay cả chủ thể tƣ duy. Chân lý tuyệt 

đối vƣợt thoát khỏi các thứ ấy. Ðức Phật dạy: "Giáo pháp mà Nhƣ Lai chứng 

ngộ, quả thực thậm thâm vi diệu, khó hiểu, khó lãnh hội, vắng lặng cao siêu, 

không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu" 

(kinh Thánh cầu, TBK I). 

 

Ngƣời có trí dễ dàng vƣợt qua sự ràng buộc và chấp thủ đối với ngoại cảnh, 

những cám dỗ của các đối tƣợng giác quan, nhƣng đối với tƣ duy tƣ tƣởng 

khó mà vƣợt thoát, tƣ tƣởng là chỗ bám của tri thức, khả năng của nó là đối 

chiếu, diễn dịch qua 4 phạm trù gọi là tứ cú: có – không – cũng có – cũng 

không – không phải có không phải không. Tất cả cái đó đều là hý luận. Hoà 

thƣợng Trí Quang gọi là: "Trí tuệ thuộc lãnh vực hý luận này gọi là"trí tứ 

cú", gọi là phân biệt, là tà kiến không thể gọi là trí tuệ"(sđd). Không thoát ly 

các khuôn khổ của hý luận thì không thể có giải thoát, nên kinh văn dạy: 

"các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ cái 

họa hý luận". 

 



Chánh kiến vô lậu là vô kiến, là vƣợt qua tất cả kiến, chánh tƣ duy vô lậu là 

vô tƣ duy, vƣợt qua tất cả tƣ duy. Ðó là ý nghĩa sự tu tập diệt trừ hý luận để 

thành tựu mục tiêu tối hậu, kinh Pháp Cú dạy: 

 

    "Hƣ không không dấu chân 

    Ngoài đây không sa môn 

    Chúng sinh thích hý luận 

    Nhƣ Lai hý luận trừ" (PC Kệ 254)   

 

  

--- o0o --- 

 

Phần 4 

Ð. Những Lời Khích Lệ và Giáo Huấn Cuối Cùng 

 

Phần này chia làm 3 tiết: tiết 1 lời khích lệ tổng quát, tiết 2 minh định giáo lý 

căn bản, tiêt 3 những lời giáo huấn cuối cùng. 

 

---o0o--- 

 

I. Khích Lệ Tổng Quát. 

 

Từ "các thầy tỳ kheo, đối với mọi thứ công đức...không phải lỗi của 

ngƣời dẫn đƣờng": Kinh văn dạy: "Các thầy tỳ kheo đối với mọi thứ công 

đức, các thầy hãy thƣờng xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật nhƣ 

tránh giặc thù". Mọi thứ công đức là tất cả những công hạnh đƣợc đề cập từ 

đầøu kinh cho đến cuối kinh, tất cả những công hạnh đó đều gom vào trong 

tam vô lậu học: Giới, Ðịnh và Tuệ. Những gì đức Phật dạy, ngài khuyến 

khích hãy nỗ lực hành trì đừng để thời gian trống rỗng và đừng để cho tâm 

phóng túng có cơ hội khởi lên, lấy chánh pháp làm chỗ nƣơng tựa, tâm lý 

đƣợc bảo bọc bởi chánh pháp sẽ đƣợc an ổn và thanh tịnh. Những lời nhắc 

nhở cuối cùng của Ðức Phật không nhằm để tôn vinh vai trò đạo sƣ, cũng 

không xuất phát từ động cơ phát triển tôn giáo hay chủ thuyết của mình, mà 

chỉ vì lòng đại bi thƣơng yêu chúng sinh, thƣơng yêu đệ tử muốn cho họ 

đƣợc sớm thành tựu giải thoát. Mặt khác lời nhắc nhở không phải là lời răn 

dạy của một vị thầy khó tính,muốn tạo một áp lực tâm lý để gây ấn tƣợng 

cho tƣơng lai, Ðức Phật nhƣ ngƣời cha thƣơng con, trƣớc bƣớc đƣờng chia 

ly mong con hiểu và đi đúng con đƣờng mà cha đã đi, vì lợi ích chính ngƣời 



con. Kinh văn dạy: "thể hiện lòng đại bi, Nhƣ Lai đã nói chánh pháp ích lợi 

một cách cứu cánh, các con chỉ có nỗ lực thực hành". 

 

Thực hành bằng cách nào? Và bắt đầu từ đâu? Ðức Phật dạy: "Hoặc trong 

núi rừng, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dƣới đại thọ, các thầy hãy ở một cách 

thƣ thái trong tịnh thất nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, 

đừng để quên mất". Lời dạy này của Ðức Phật tƣơng ứng với lời dạy trong 

kinh tạng Pàli và Ahàm: "lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch nhƣ núi rừng, 

gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy 

ngồi kiết già lƣng thẳng, an trú niệm trƣớc mặt" (Tƣợng Tích Tiểu Dụ kinh, 

TBK). Vấn đề lựa chọn nơi chốn tu tập, một vài vấn đề cần đặt ra: 

 

1. Nếu một ngƣời mới vào đạo, chƣa thuần thục trong giáo pháp, chua thọ 

giới và chƣa hành trì giới luật một cách đầy đủ thuần thục , nhƣ vậy đức 

hạnh chƣa thành tựu, mà vội vàng tìm kiếm nơi vắng vẻ để tu niệm là một 

điều sai lầm nguy hiểm, vì lẽ tu tập thiền quán phải dựa trên cơ sở thành tựu 

giới học. 

 

2. Chọn nơi thanh vắng, tránh các ngoại duyên để chuyên tâm thiền quán là 

hợp lý. Ngƣời xuất gia sống ở thành phố, hoặc ở gần nơi ồn ào náo nhiệt, 

sống với công việc, tranh đấu, rất khó tu tập. Tuy nhiên nếu biết sắp xếp 

công việc, tìm nơi yên tĩnh nhƣ một căn phòng nhỏ ở trên lầu chẳng hạn, vẫn 

có thể tu tập tốt mà không cần phải tìm chốn hoang vu. 

 

Phƣơng pháp tu tập là "nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận". 

Nghĩa là có chánh niệm, thƣờng quán chiếu các đối tƣợng thân thể, cảm 

giác, tâm tƣ và giáo pháp; hoặc quán sát tu tập 37 phẩm trợ đạo...điều quan 

trọng là đừng để quên mất", tức là tu không gián đọan, thƣờng niệm chánh 

pháp. Có chánh pháp, nhớ chánh pháp và hành trì chánh pháp thì cuộc đời sẽ 

không trôi qua một cách vô ích, khỏi hối tiếc về sau. 

 

Ðức Phật nhƣ vị lƣơng y, giáo pháp nhƣ thuốc chữa bệnh, có lƣơng y có 

thuốc, mà bệnh nhân không uống thì bệnh vẫn không lành, lỗi không phải do 

thầy thuốc mà do chính ngƣời bệnh, vì vậy Ðức Phật dạy: "Nhƣ Lai nhƣ vị 

lƣơng y biết bệnh và chỉ thuốc, còn uống hay không không phải là lỗi của 

lƣơng y". Trong các kinh cũng thƣờng gọi Ðức Phật là đại y vƣơng. Thí dụ 

Ðức Phật nhƣ vị lƣơng y rất thân thiết với đời sống con ngƣời vốn nhiều 

bệnh tật. Thí dụ Ðức Phật nhƣ ngƣời dẫn đƣờng cũng rất chính xác, kinh văn 

Phật dạy tiếp: "Lại nhƣ ngƣời dẫn đƣòng rất tốt, chỉ dẫn đƣờng tốt cho 

ngƣời, nhƣng nghe rồi mà không đi thì không phải lỗi của ngƣời dẫn 



đƣờng". Lời giáo huấn rất thiết tha và nhân bản, con ngƣời là chủ nhân của 

chính mình, có thể tạo cho mình đời sống hạnh phúc hay khổ đau. Ðức Phật 

không phải là một vị thần linh hay thƣợng đế có quyền năng ban phúc hay 

giáng họa, hay ban cho mình sự giác ngộ. Tƣơng tự Ðức Phật đã dạy trong 

Trung Bộ kinh khi Bà la môn Ganaka Moggallana hỏi: "Do nhân duyên gì 

mà trong khi có sẵn Niết bàn, có bậc đạo sƣ dẫn dắt mà có ngƣời chứng quả 

có ngƣời không chứng qủa ? ". Ðức Phật lấy ví dụ thành Vƣơng Xá, có con 

đƣờng đi đến thành, có ngƣời chỉ đƣờng rành rẽ. Vậy mà có ngƣời đi lầm 

lạc, có ngƣời đi đến đích. Niết bàn cũng vậy, Nhƣ Lai chỉ là ngƣời chỉ 

đƣờng đi đến Niết bàn (K.Ganaka Moggallana, TBK I) 

 

Lời khích lệ của Ðức Phật đối với đệ tử rất thiết tha rõ ràng và hợp lý. Giáo 

pháp đã đƣợc dạy cần phải hành trì, đời sống ngắn ngủi đừng để trôi qua một 

cách vô ích. Phải tự mình nỗ lực tiến lên đừng ỷ lại vào ai, ngay cả chính 

Ðức Phật, vì Ðức Phật chỉ là ngƣời chỉ đƣờng. 

 

---o0o--- 

 

II. Minh Ðịnh Giáo Lý Căn Bản 

 

Từ "Các thầy tỳ kheo đối với 4 chân lý...không còn hoài nghi gì nữa": Kinh 

văn Phật dạy: "Các thầy tỳ kheo đối với 4 chân lý, các thầy còn hoài nghi 

chỗ nào thì có thể chất vấn tức khắc, không đƣợc giữ sự hoài nghi mà không 

cầu giải đáp". Vấn đề nêu ra là Tứ diệu đế, trong kinh Du Hành (Trƣờng 

Ahàm) cũng có đoạn tƣơng tự: "này các tỳ kheo, các ông đối với Phật, Pháp, 

chúng Tăng và chánh đạo có gì nghi ngờ nữa không? Ai nghi thì mau hỏi đi 

cho kịp thời, để sau này khỏi ăn năn, giờ đây ta vẫn còn mà giải quyết cho". 

 

Giáo lý tứ diệu đế đƣợc Ðức Phật coi là căn bản nhất, cốt lõi nhất trong toàn 

bộ giáo lý đã dạy, vì vậy ngài chú trọng đến một cách đặc biệt. Giáo lý tứ đế 

này bao trùm hệ thống giáo lý Phật giáo, đúng nhƣ lời nhận xét của ngài Xá 

Lợi Phất: "Chƣ hiền giả, ví nhƣ tất cả đấu chân của mọi loài động vật đều bị 

nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này là lớn nhất trong tất cả dấu chân 

về mặt to lớn. Cũng vậy chƣ hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung 

trong Tứù Thánh Ðế" (Tƣợng Tích Ðại Dụ kinh). Vì tứ diệu đế là căn bản 

nên sự hiểu biết về tứ diệu đế rất quan trọng, liên quan đến pháp môn tu tập 

và tiến trình giải thoát. Vì vậy Ðức Phật lặp lại, nhấn mạnh để xác định tầm 

quan trọng của giáo lý tứ đế, mặt khác giải quyết mhững gì còn hoài nghi, 

chƣa rõ, tạo một niểm tin vững chắc đối với 4 chân lý này. Thƣợng tọa Chơn 



Thiện trong "Phật học khái luận" cũng nhấn mạnh: "Ngƣời học phật phải ý 

thức sâu xa rằng Tứ Thánh Ðế chẳng những chỉ là giáo lý nền tảng mà là 

nền tảng nhất của các giáo lý nền tảng về mặt tôn chỉ" (PHKL T.206) 

 

Ðức Phật hỏi 3 lần, không ai còn hoài nghi gì nữa, ngài A Nậu Lâu Ðà xác 

định 4 chân lý sự thật là chân lý, không thể khác đƣợc, với những ví dụ sinh 

động: "Mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, 

nhƣng 4 chân lý mà đức Thế Tôn đã dạy thì không thể làm cho khác đi 

đƣợc". Ðiều đó nói lên sự hoàn hảo về mặt lý luận cũng nhƣ về mặt thực tiễn 

của 4 chân lý. 

 

Tác dụng và hiệu quả của 4 chân lý đã đem lại niềm tin cho các đệ tử, vì vậy 

không có gì phải hoài nghi về 4 chân lý ấy. Suốt trong 45 năm hoằng pháp 

độ sinh giáo lý ấy đã đƣợc cọ xát, thử thách ở nhiều góc độ khác nhau. Chân 

lý bao giờ cũng là chân lý. 

 

---o0o--- 

 

III. Những Lời Giáo Huấn Cuối Cùng. 

 

Từ "Chƣ tăng lúc bấy giờ... những lời giáo huấn tối hậu của Nhƣ Lai": 

Những lời giáo huấn cuối cùng của phần này chia làm 3 phần: 

 

1) Ðối với những đệ tử hữu học, khi thấy đức Thế Tôn sắp diệt độ thì xúc 

động, than thở bi cảm, đức Thế Tôn an ủi rằng: 

 

    a- Sự có mặt của Ðức Phật ở cõi đời này nếu kéo dài thêm nữa cũng phải 

đến lúc ra đi: "nếu Nhƣ Lai còn ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa thì sự kết 

hợp nào rồi cũng phải tan rã". 

 

    b- Những gì cần làm thì đức Nhƣ Lai đã làm xong, sứ mệnh độ sinh đã 

hoàn tất, sống thêm ở đời cũng không lợi ích gì nữa: "Chánh pháp tự lợi, lợi 

tha đã có đầy đủ. Nhƣ Lai sống cho lâu cũng không còn lợi ích gì nữa". 

 

    c- Các đệ tử hãy nỗ lực tu tập, hành trì dù Ðức Phật của thân xác không 

còn nhƣng Ðức Phật pháp thân thì vẫn thƣờng trú bất diệt: "Từ nay về sau đệ 

tử của Nhƣ Lai hãy triển chuyển thực hành. Nhƣ thế là pháp thân của Nhƣ 

Lai thƣờng trú bất diệt". 

 



2) Ðức Phật giáo huấn về sự vô thƣờng của thế giới và con ngƣời: "Các thầy 

tỳ kheo phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thƣờng , có kết hợp 

thì có tan rã". Giáo huấn về sự vô thƣờng của cuộc đời để khích lệ tinh thần 

thoát ly, đừng bám víu vào cuộc đời. Nhìn sự vô thƣờng của cuộc đời, có hai 

thái độ xảy ra, một là vì cuộc đời là vô thƣờng nên tận dụng cơ hội để tu tập 

không để cho thời gian trôi qua một cách trống rỗng. Hai là vì cuộc đời là vô 

thƣờng nên vội vã hƣởng thụ, sống buông thả không có trách nhiệm gì, thái 

độ thứ hai này là của hạng phàm phu không biết thánh đạo, không xu hƣớng 

thánh đạo. Ðức Phật dạy cho hạng ngƣời thứ nhất: "Cuộc đời (vô thƣờng) 

nhƣ thế, nên các thầy phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ đem ánh sáng trí 

tuệ để diệt trừ hắc ám vô minh". 

 

Về sự vô thƣờng của thân thể, đức Phật dạy: "Nhƣ Lai diệt độ thì cũng nhƣ 

trừ đƣợc cơn bệnh khủng khiếp. Ðây là một vật tội ác và đáng bỏ, giả hiện là 

thân thể mà lại chìm ngập trong biển già, bệnh, sống chết" thân thể là vô 

thƣờng, nếu không tu tập thì chính nó sinh nhiều tội lỗi, đối với bậc đã đắc 

đạo , thân thể vẫn là một gánh nặng sau cùng, vì sinh lý vật lý vẫn có những 

quy luật của nó. 

 

3) Ðức Phật nhấn mạnh một lần nữa và đây là lời dạy sau cùng về bản chất 

của vũ trụ nhân sinh:"Hãy thƣờng nhất tâm, nỗ lực ân cầu giải thoát. Toàn 

thể vũ trụ dầu pháp biến động hay không biến động đều là trạng thái bất an 

và tan rã". Ngài tuyên bố đây là giáo huấn tối hậu của Nhƣ Lai. Biến động 

và không biến động là tất cả trạng thái động và tĩnh của thế gian, cũng có 

nghĩa tất cả pháp hữu vi. Lời dạy cuối cùng này cũng phù hợp với lời dạy 

cuối cùng trong kinh trƣờng Ahàm: "Tất cả vạn vật đều vô thƣờng, đó là lời 

dạy cuối cùng của Ðức Nhƣ Lai "(kinh du hành). 

 

Lời cuối cùng thoát lên một ánh chớp trí tuệ, khái quát bản chất đích thực 

của đời sống, cũng nhƣ ánh chớp loé lên của lƣỡi kiếm trí tuệ chặt đứt mọi 

chấp thủ, mọi bám víu, mọi ảo tƣởng về cuộc đời ./. 

 

---o0o--- 

 

Phụ Lục 

 

(Phần Dịch Nghĩa) 

Kinh Giáo Huấn Vắn Tắt Của Phật Lúc Sắp Niết Bàn 

(cũng gọi là Kinh Giáo Huấn Ðể Lại Của Phật) 

 



-oOo- 

 

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu 

tiên hoá độ tôn giả Kiều Trần Nhƣ, thuyết pháp lần cuối cùng hoá độ tôn giả 

Tu Bạt Ðà La. Những ngƣời có thể hoá độ, Ngài đã hoá độ tất cả. Hôm nay, 

trong rừng Sa la, giữa cây song thọ, Ngài sắp Niết Bàn. Bấy giờ là lúc giữa 

đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động, Ngài đã vì các đệ tử mà nói 

tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. 

 

Các thầy Tỷ kheo, sau khi Nhƣ Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính 

tịnh giới, nhƣ mù tối mà đƣợc mắt sáng, nghèo nàn mà đƣợc vàng ngọc. 

Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Nhƣ Lai ở đời thì 

cũng không khác gì tịnh giới vậy. 

 

Giữ tịnh giới thì các thầy không đƣợc buôn, bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà, 

nuôi ngƣời, tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Tất cả 

việc này, hãy tránh nhƣ tránh hố lửa. Kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc 

đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi bói tƣớng, coi thiên văn, đoán thời 

tiết, tính lịch số, đều không thích hợp với các thầy. Các thầy hãy tiết chế cơ 

thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không đƣợc tham dự 

thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc. Chú thuật, thuốc tiên, giao hảo huyền quí, và 

thân thiết với họ, rồi hèn hạ, ngạo mạn, tất cả đều không đƣợc làm. Phaỉ tự 

đoan tâm, chánh niệm cầu độ. Không đƣợc che dấu lầm lỗi, tỏ ra kỳ dị để mê 

hoặc quần chúng. Ðối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lƣợng và biết vừa 

đủ. Hễ đƣợc hiến cúng thì không nên tích trữ. 

 

Ðó là Nhƣ Lai nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chánh thuận với căn bản 

của sự giải thoát, nên Nhƣ Lai mệnh danh Ba la đề mộc xoa. Nhờ giới mà 

phát sinh thiền định, và trí tuệ có năng lực huỷ diệt thống khổ. 

 

Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. 

Ai giữ tịnh giới thì ngƣời đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ 

công đức không thể phát sanh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, 

làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. 

 

Các thầy Tỷ kheo, đã ở trong tịnh giới thì phải chế ngự năm thứ giác quan, 

không cho phóng túng vào năm thứ dục lạc.Nhƣ kẻ chăn trâu, cầm gậy mà 

coi giữ, không cho phóng túng, phạm vào lúa má của ngƣời. Phóng túng 

năm thứ giác quan, thì không những chỉ có năm thứ dục lạc, mà có thể sẽ 

không còn giới hạn nào nữa, không thể cấm chế. Nhƣ con ngựa hung hãn mà 



không đƣợc chế ngự bằng giây cƣơng, thì sẽ mang ngƣời lao xuống hầm hố. 

Giặc cƣớp làm hại, khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan họa đến nhiều kiếp 

tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. Thế nên ngƣời có trí thì 

chế ngự mà không theo, giữ nhƣ giữ giặc, không cho phóng túng. Giả sử 

phóng túng năm thứ giác quan, thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn 

diệt tất cả. 

 

Các thầy Tỷ kheo, năm thứ giác quan do tâm chủ động, vì vậy mà các thầy 

lại phải thận trọng chế ngự tâm mình. Tâm còn đáng sợ hơn cả rắn độc, thú 

dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy lan tràn cũng chƣa đủ để ví dụ cho tâm. Nhƣ 

một kẻ tay bƣng bát mật mà chuyển động chạy nhảy, chỉ thấy bát mật chứ 

không thấy hố sâu, nhƣ thế không khác gì voi điên mà không có móc sắt, 

vƣợn khỉ mà đƣợc cây rừng, thì sẽ hung hăng nhảy vọt, khó mà ngăn cản ; 

các thầy phải cấp tốc tỏa chiết, đừng cho phóng túng. Phóng túng tâm ra thì 

làm tan nát việc thiện của ngƣời. Chế ngự tâm lại một chỗ thì không việc gì 

không thành. Thế nên,các thầy Tỷ kheo, hãy nỗ lực tinh tiến mà chiết phục 

tâm mình. 

 

Các thầy Tỷ kheo, thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi nhƣ việc uống thuốc, 

ngon không ham dở không bỏ, vừa đủ duy trì cơ thể cho khởi đói khát. Nhƣ 

ong lấy hoa, chỉ lấy mùi vị mà không tổn thƣơng hƣơng sắc, ngƣời xuất gia 

cũng vậy. Thọ dụng cúng phẩm của ngƣời vừa khỏi đói khát thì thôi, không 

đƣợc ham cầu cho nhiều, phá vỡ thiện niệm của họ. Hãy bắt chƣớc kẻ khôn 

ngoan, biết lƣợng sức lực con trâu của mình chịu đựng nhiều ít, không dùng 

quá sức đến nỗi kiệt lực. 

 

Các thầy Tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ 

lƣớt mất, đầu đêm cuối đêm cũng đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm 

để tự tiêu trừ điều ác, sinh trƣởng điều thiện. Ðừng vì lý do ngủ nghỉ mà để 

đời mình trôi đi, không đƣợc một chút ích lợi. Hãy nhớ ngọn lửa vô thƣờng 

đốt cháy thế gian, để sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Giặc phiền não 

thƣờng rình giết ta, dữ hơn kẻ thù, tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự 

cảnh giác? Phiền não ngủ trong tâm, cũng nhƣ rắn hổ mang màu đen nằm 

ngủ trong nhà, các thầy phải dùng móc sắt giữ giới mà cấp tốc móc kéo nó 

ra. Rắn ngủ ra rồi mới nên yên tâm ngủ nghỉ. Không ra mà ngủ thì thật là kẻ 

không biết hổ thẹn. Sự hổ thẹn là phục sức đẹp nhất trong mọi thứ phục sức. 

Nhƣ cái móc sắt, sự hổ thẹn có năng lực chế ngự mọi thứ phi pháp của con 

ngƣời. Thế nên các thầy Tỷ kheo, hãy luôn luôn biết hổ thẹn, sỉ nhục, đừng 

bao giờ, dầu chỉ tạm thời mà thôi, đƣợc phép quên mất đức tinh ấy. Mất hổ 



thẹn là mất công đức. Có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn thì không 

khác gì câm thú. 

 

Các thầy Tỷ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng 

phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ. Lại phải giữ lấy miệng lƣỡi, 

đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo 

nghiệp, hƣ mất công đức. Ðức tính của Nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không 

thể sánh bằng. Thực hành đức Nhẫn mới đƣợc mệnh danh là bậc thƣợng 

nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách 

hoan hỷ nhƣ uống nƣớc cam lộ, kẻ ấy không thể đƣợc ca tụng là ngƣời nhập 

đạo có trí. Tại sao, vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng 

đáng quí, hiện tại vị lai không ai muốn nhìn. Sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác 

liệt, vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thƣờng trực, đừng cho xâm 

nhập tâm trí. Giặc cƣớp công đức không chi hơn giận dữ. Thế gian hƣởng 

thụ dục lạc, không phải là kẻ hành đạo, không có phƣơng pháp để khống 

chế, thế nên giận dữ thì còn thể tha thứ đƣợc. Còn ngƣời xuất gia hành đạo 

là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật là bất đáng ; không khác gì 

giữa bầu trời mây trong mà sấm sét loé lửa là điều không thích hợp. 

 

Các thầy Tỷ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, 

mình mặt áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống ; tự thấy nhƣ 

vậy mà kêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kêu ngạo 

là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi ngƣời xuất gia nhập đạo là 

kẻ vì giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực? 

 

Các thầy Tỷ kheo, tâm lý dua nịnh quanh co trái ngƣợc đạo pháp, thế nên 

các thầy phải chất trực tâm mình. Phải ý thức dua nịnh quanh co chỉ để dối 

trá, mà ngƣời nhập đạo thì không thể nhƣ vậy. Vì thề các thầy cần phải ngay 

thẳng tâm mình, lấy đức tính chất trực làm căn bản. 

 

Các thầy Tỷ kheo, phải biết kẻ ham muốn nhiều, thì vì nhiều sự cầu lợi nên 

khổ não cũng nhiều. Còn ít ham muốn thì không cầu hồ, không dục vọng, 

nên không có cái hoạ đó. Chỉ có nhƣ thế mà thôi, sự ít ham muốn cũng đã 

thực tập, huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. Ngƣời ít ham muốn 

thì không dua nịnh quanh co để cầu đƣợc lòng ngƣời, cũng không bị các giác 

quan lôi kéo. Thực hành đức tính ít ham muốn thì lòng bình thản, không lo 

sợ, gặp cảnh ngộ nào cũng thừa thãi, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn. 

Có ít ham muốn là có Niết Bàn. Ðó là hạnh ít ham muốn. 

 



Các thầy Tỷ kheo, muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết 

vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ, là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì 

nằm trên đất cũng thấy vui thích, không biết vừa đủ thì ở thiên đàng cũng 

vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo, biết vừa đủ thì nghèo mà 

giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho 

ngƣời biết vừa đủ phải xót thƣơng. Ðó là hạnh biết vừa đủ. 

 

Các thầy Tỷ kheo, muốn cầu yên tĩnh, vô vi và an lạc, thì các thầy hãy thoát 

ly mọi sự ồn ào và bối rối, ở đơn độc và ở một cách thƣ thái. Ngƣời ở yên 

tĩnh thì chúa trời Ðế thích và chƣ thiên đều tôn kính. Vì thế mà các thầy hãy 

thoát ly đồ chúng của mình, và đồ chúng của ngƣời, ở đơn độc, thƣ thái và 

thanh vắng, dùng "tƣ duy tu" mà cắt đứt gốc rễ đau khổ. Nếu thích đồ chúng 

thì sẽ bị đồ chúng quấy phá, nhƣ cây đại thọ mà cả bầy chim chóc tập hợp 

lại thì vẫn bị cái hoạ khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ, 

thì cũng không khác gì voi già mà sa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi. 

Ðó là hạnh siêu thoát. 

 

Các thầy Tỷ kheo, nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên 

cấc thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nƣớc nhỏ mà chảy mãi thì có thể 

xuyên thủng cả đá. Nếu ngƣời hành đạo mà hay biếng nhác phế bỏ, thì cũng 

nhƣ kéo lửa chƣa nóng mà đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà 

có đƣợc. Ðó là hạnh tinh tiến. 

 

Các thầy Tỷ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ, đều 

không bằng không quên chánh niệm. Không quên chánh niệm thì giặc phiền 

não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung 

chánh niệm lại nơi tâm trí. Mất chánh niệm thì mất công đức. Nếu chánh 

niệm có sức lực vững mạnh thì dầu phải vào trong đám giặc ngũ dục, cũng 

không bị chúng sát hại, tựa nhƣ tƣớng sĩ lâm trận mà mặt áo giáp lát đồng, 

thì không còn sợ hải gì nữa. Ðó là hạnh không quên chánh niệm. 

 

Các thầy Tỷ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở 

trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì thế 

mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định 

đƣợc thì tâm hết tán loạn. Tiếc nƣớc thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo, hành 

giả cũng vậy, hãy vì nƣớc trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi 

chảy mất. Ðó là hạnh thiền định. 

 

Các thầy Tỷ kheo, có trí tuệ thì hết đam mê, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò 

xét, không để lầm lỗi có thể có đƣợc, nhƣ thế là trong chánh pháp của Nhƣ 



Lai, ngƣời ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không nhƣ thế thì đã không 

phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết còn gọi là gì. Trí tuệ 

chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vƣợt biển sinh lão bệnh tử, là ngọn đèn 

sáng nhất đối với ám vô minh, là thần dƣợc cho mọi kẻ bệnh tật, là búa sắc 

chặt cây phiền não. Vì thế mà các thầy hãy dùng cái tuệ văn tƣ tu chứng để 

tự tăng tiến ích lợi. Có trí tuệ soi chiếu, thì dẫu mắt thịt, cũng vẫn là kẻ thấy 

rõ nhất. Ðó là hạnh trí tuệ. 

 

Các thầy Tỷ kheo, nếu hý luận đủ thứ thì tâm rối loạn. Nhƣ vậy, tuy đã xuất 

gia mà chƣa đƣợc siêu thoát. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy từ bỏ tức khắc 

sự hý luận rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt, thì chỉ 

có cách cấp tốc diệt trừ cái hoạ hý luận. Ðó là hạnh không hý luận. 

 

Các thầy Tỷ kheo, đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thƣờng xuyên 

nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật nhƣ tránh giặc thù. Thể hiện lòng đại bi, 

Nhƣ Lai đã nói chánh pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ 

lực mà thực hành. Hoặc trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dƣới đại 

thọ, các thầy hãy ở một cách thƣ thái, trong tịnh thất nhỏ, nhớ và chiêm 

nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, đừng để quên mất. Hãy tự cố gắng một 

cách thƣờng trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình sẽ chết đi một cách 

vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Nhƣ Lai nhƣ vị lƣơng y, biết bệnh 

mà chỉ thuốc, còn uống hay không, không phải lỗi của lƣơng y. Lại nhƣ 

ngƣời dẫn đƣờng rất tốt, chỉ dẫn đƣờng tốt cho ngƣời, nhƣng nghe rồi mà 

không đi, thì không phải lỗi của ngƣời dẫn đƣờng. 

 

Các thầy Tỷ kheo, đối với bốn chân lý, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có 

thể chất vấn tức khắc, không đƣợc giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp. 

Thế tôn nói lên ba lần nhƣ vậy, nhƣng không ai chất vấn. Vì lẻ chƣ Tăng 

không có ai còn hoài nghi gì nữa. Bấy giờ đức tôn giả A Nâu Lâu Ðà quán 

sát tâm trí chƣ Tăng, rồi thƣa với Ngài, bạch đức Thế Tôn, mặt trăng có thể 

làm cho nó nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, nhƣng bốn chân lý mà 

đức Thế Tôn đã dạy thì không thể cho khác đi đƣợc. Ngài dạy khổ thì thật là 

khổ, không thể làm cho vui lên ; tập là nguyên nhân của khổ, thì không còn 

có nguyên nhân nào khác nữa ; diệt là khổ diệt vì nguyên nhân đã diệt, mà 

nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt ; đạo là phƣơng pháp diệt khổ nên 

thật là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bạch đức Thế tôn, đối với bốn chân 

lý, các vị Tỷ kheo đây đã quyết định, không còn hoài nghi gì nữa. 

 

Chƣ Tăng lúc ấy, những ngƣời tu học chƣa hoàn tất, thì thấy Phật diệt độ 

hãy còn bi cảm. Những ngƣời mới vào chánh pháp, nghe Phật liền đƣợc hoá 



độ, nhƣ trong đêm tối mà mà điện chớp sáng là thấy ngay đƣờng đi. Còn 

những ngƣời tu tập đã hoàn tất, đã vƣợt qua biển khổ, thì chỉ nghĩ rằng, Thế 

Tôn diệt độ sao mà mau chóng nhƣ vậy. 

 

Do đó tôn giả A Nâu Lâu Ðà tuy đã bạch Phật, rằng chƣ Tăng ai cũng thấu 

triệt bốn chân lý, nhƣng đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đều đƣợc kiên 

định, nên vẫn đem tâm đại bi mà huấn dụ thêm nữa. Các thầy Tỷ kheo, 

không nên buồn rầu. Nếu Nhƣ Lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự 

kết hợp nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể 

có đƣợc. Chánh pháp tự lợi lợi tha đã có đầy đủ.Nhƣ Lai sống cho lâu cũng 

không còn ích lợi gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hoá độ, thì ở trên chƣ 

thiên hay ở trong nhân loại, Nhƣ Lai đã hoá độ tất cả. Ai chƣa thể tiếp nhận 

hoá độ, thì Nhƣ Lai cũng đã tạo yếu tố hoá độ cho họ. Từ nay về sau, đệ tử 

của Nhƣ Lai hãy triển chuyển thực hành. Nhƣ thế là pháp thân của Nhƣ Lai 

thƣờng trú bất diệt. 

 

Thế nên, các thầy Tỷ kheo, phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô 

thƣờng, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Ngƣợc lại, cuộc đời nhƣ 

thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ 

diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mong manh, không một thứ chi bền 

bỉ. Nhƣ Lai đƣợc diệt độ thì cũng nhƣ trừ đƣợc cơn bệnh khủng khiếp. Ðây 

là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả 

già bệnh sống chết, nhƣ thế ngƣời có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ 

đƣợc thân này nhƣ trừ bỏ kẻ thù? 

 

Các thầy Tỷ kheo, hãy thƣờng nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. 

Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất 

an và tan rã. Thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp 

hết, Nhƣ Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Nhƣ 

Lai. 

 

--- Hết --- 
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