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Sau khi đã thọ giới, nếu chúng ta có thể dựa trên căn bản “chỉ ác 
phòng phi, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” mà làm theo, thì đó 
chính là chúng ta đang giữ giới vậy.   

Khi thọ giới rồi thì chúng ta cần phải giữ giới. Giới chính là “chư ác mạc 
tác, chúng thiện phụng hành”—có nghĩa là “không làm các việc ác, chỉ 
làm các việc lành. Giới cũng là “chỉ ác phòng phi,” có nghĩa là “ngưng làm 
các việc ác, tránh phạm điều lầm lỗi.”   

Sau khi đã thọ giới, chúng ta phải dựa trên căn bản “chỉ ác phòng phi, chư 
ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” mà làm theo, đó chính là chúng ta 
đang giữ giới vậy. Từ trong tư tưởng cho đến hành động, chúng ta đều nên 
cố gắng tận lực để ngưng làm các điều xấu ác, và đồng thời cũng đem hết 
sức mình để làm các việc tốt lành, giúp đỡ những người khác. Trong mỗi 
thời mỗi khắc, chúng ta nên tự đề phòng những tư tưởng hoặc hành vi không 
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hợp lý, không hợp pháp của mình. Đó là ý nghĩa của giới. Người Phật tử giữ 
giới cần phải chú ý điểm nầy; như vậy quý vị có thể làm theo được không?   

Sau khi đã quy y Tam Bảo rồi, quý vị lúc nào cũng nên giữ lòng cung kính 
đối với Phật, Pháp, Tăng. Bởi vì tất cả đều do tâm tạo, nếu tâm thường cung 
kính Tam Bảo thì lâu dần tự nhiên nó sẽ hợp nhất cùng Tam Bảo mà trở 
thành Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và Giới Bảo. Quý vị đã quy y Phật thì 
khi gặp tượng Phật đều nên cung kính lễ bái. Kinh Phật cũng nên được để 
phía trên các sách vở thế tục và đặt ở nơi tôn nghiêm. Tốt nhất là những kinh 
Phật nên được sắp xếp ngay ngắn một cách tôn trọng, và đừng để cạnh cầu 
thang, nơi có đông người qua lại, mà nên để ở chỗ cao ráo, sạch sẽ. Giờ khắc 
nào chúng ta cũng nên tôn kính Phật, Pháp, Tăng và Giới; nhất là trong tâm 
không nên có ý nghĩ khinh mạn, xem thường.   

Trì giới tức là làm thanh tịnh tự tánh của mình, quét sạch tất cả những đám 
mây đen hắc ám trong tự tánh. Không giữ giới tức là mây đen bủa giăng 
trùng trùng vô tận. Chúng ta càng không giữ giới thì mây đen sẽ càng nhiều 
thêm, giống như mây đen trên bầu trời vậy. Người không giữ giới, tức là 
trong tự tánh của người đó có đám mây đen ô nhiễm đang sản sanh. Nếu quý 
vị không giữ giới thì kẻ bị tổn thương chẳng phải là người nào khác mà 
chính là bản thân quý vị--tự tánh của quý vị sẽ bị tổn thương. Cho nên, 
chúng ta cần phải nghiêm giữ giới luật. Trì giới là Chánh pháp, không trì 
giới là Mạt pháp.   

Khi nghe giảng Phật Pháp, chúng ta không nên tham nghe cho nhiều. Điều 
trọng yếu chính là ngừng dứt việc ác, ngăn ngừa tội lỗi, và có thể thực hành 
với sự hiểu biết. Quý vị chỉ cần “không làm các việc ác, chỉ làm các việc 
lành,” như vậy là đủ rồi.   

Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan đã hỏi Phật bốn vấn đề; và 
một trong bốn vấn đề đó là: “Khi Phật còn tại thế thì chúng con lễ bái Phật 
làm Thầy, nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chúng con nên lấy ai 
làm Thầy?” Bấy giờ, Phật đã trịnh trọng nói với chúng đệ tử xuất gia và tại 
gia rằng: “Hãy lấy giới luật làm Thầy!” Cho nên, khi chúng ta niệm quy y, 
đó cũng là niệm quy y Giới, tức là chúng ta cũng lấy Giới làm thầy. Quý vị 
muốn chân chánh học Phật Pháp thì quý vị phải lấy Giới làm thầy. Việc giữ 
giới không phải chỉ nói suông ngoài miệng mà cần phải thật sự có sự trì giữ 
từ trong tâm.   



Người không phạm năm giới thì trong tâm sẽ quang minh sáng lạng. Đối với 
những kẻ phạm giới, chỉ cần nghe họ nói chuyện là quý vị có thể biết ngay 
trong người họ đang có con quỷ ngự trị, khiến cho họ không thể nói năng 
hùng hồn, dõng dạc, đúng lý lẽ được. Sau lưng họ lúc nào cũng như có sợi 
dây lôi kéo, giống như có con quỷ đang giật đuôi họ, làm cho họ cứ phải 
nơm nớp sợ hãi!   

Bất luận là tôi đi đến đâu, dù tôi không mang theo súng ống, đạn dược, hay 
vũ khí gì cả, chẳng hiểu tại sao những người gian tà, có “tà khí,” hễ trông 
thấy tôi là đều có vẻ sợ hãi. Họ khiếp sợ đến nổi run lẩy bẩy, thậm chí không 
dám nói chuyện, cũng không dám nhìn vào mặt tôi. Hôm nay tôi nói cho quý 
vị biết lý do tại sao—đó là vì họ không giữ giới, suốt ngày cứ như ở trong 
đám mây đen, lẩn trốn trong chốn tối tăm hắc ám, cho nên không thể thấy 
được ánh sáng.   

Không giữ giới là biểu hiện của Mạt Pháp. Quý vị muốn hộ trì Chánh 
Pháp thì phải giữ giới. Giữ giới không phải là bảo người khác giữ, mà là 
chính mình phải tự giữ lấy. Không giữ giới thì tự tánh của chúng ta sẽ bị tổn 
thương; mà hễ bị tổn thương thì tự tánh sẽ bị nhiễm ô và trở nên đen tối, 
giống như tấm gương bị rất nhiều bụi bặm che phủ, không còn soi rõ được 
nữa. Tự tánh của chúng ta ví như tấm gương trong sáng vậy. Chúng ta bổn 
nguyên đều có Đại Viên Kính Trí, Thành Sở Tác Trí, Diệu Quan Sát Trí và 
Bình Đẳng Tánh Trí. Tự tánh của chúng ta vốn quang minh vô lượng, sáng 
tỏ không lường, nhưng chỉ vì chúng ta không giữ giới, cho nên ánh sáng 
không thể hiển xuất ra được; và ngay cả trí nhớ của chúng ta cũng không 
được tốt, cái gì cũng không tốt cả. Tại sao người ta bị ngu si? Bởi vì họ 
không giữ giới. Hiện nay lại còn có những đứa bé trí não bị suy nhược, năng 
lực thấp kém, đó cũng là bởi kiếp trước chúng không giữ giới cho nên đời 
này bị ngu si như loài trâu loài ngựa, tuy có thân người nhưng không có trí 
óc như người, chẳng những ngu si mà còn điên đảo nữa.   

Cũng như hôm nay, có người đến hỏi tôi có biết ông ta là Bồ Tát của địa thứ 
mấy! Thật ra, đến cả Bồ Tát nghĩa là gì ông ta còn chưa biết, vậy mà lại dám 
hỏi mình là Bồ Tát địa thứ mấy? Quý vị nói có đáng thương hay không? 
Loại người như vậy đều do không giữ giới cho nên thần kinh mới biến thành 
phát cuồng.   

Phật là bậc đại trí tuệ, ai có đại trí tuệ thì cũng giống như Phật vậy. Nếu 
chúng ta không thể thành Phật được, đó là vì chúng ta không giữ giới. Đời 
đời, kiếp kiếp Phật đều nghiêm trì giới luật, một điều giới dù nhỏ như tơ hào 



Ngài cũng không vi phạm. Bởi vậy mà Ngài chứng đắc được thân Phật, có 
Tam Thân, Tứ Trí, Ngũ Nhãn, Lục Thông. Nếu mọi người đều có thể 
“không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành,” thì đó chính là giữ giới vậy!   
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If We Don’t Uphold the Precepts,   
It Becomes the Dharma-ending Age 

After we receive the precepts, if we can accord with the spirit of 
“stopping evil and guarding against transgressions, doing no evil and 
practicing all good deeds,” then we are upholding the precepts.   

After we receive the precepts, we must uphold them. Precepts help us to do 
no evil and practice all good deeds. They are a means of stopping evil and 
guarding against transgressions. If we can accord with the spirit of “stopping 
evil and guarding against transgressions, doing no evil and practicing all 
good deeds,” then we are upholding the precepts. In our behavior and 
thinking, we should do our best to stop evil, do good deeds, and help others. 
We should guard ourselves from thinking or doing things that do not accord 
with principle or with the Dharma. That’s the meaning of the precepts. 
Buddhists who uphold the precepts should pay attention to this and see if 
you can follow it.   

After you take refuge with the Triple Jewel, you should respect the Buddha, 
the Dharma, and the Sanhga at all times. Since everything is made from the 
mind, if the mind always respects the Triple Jewel, after a while it will 
naturally unite with the Triple Jewel and become the Buddha Jewel, the 
Dharma Jewel, the Sangha Jewel, and the Precepts Jewel. After we take 
refuge with the Buddha, we should bow respectfully whenever we see a 
Buddha image. All Buddhist Sutras should be placed respectfully and neatly 
in a clean place higher than worldly books, not in places such as by the stairs 
where the traffic is heavy. We should always respect the Buddha, the 
Dharma, the Sangha, and the precepts and never treat them lightly.   
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When we uphold the precepts, we purify our own nature by sweeping out the 
dismal darkness that was there. When the precepts are not upheld, the dark 
clouds accumulate layer upon layer. The less we observe the precepts, the 
more the dark clouds gather. When people fail to uphold the precepts, 
defiling dark clouds form in their own nature. If you don‘t uphold the 
precepts, no one gets hurt but yourself--your own nature. Therefore, it’s 
essential to sternly uphold the precepts. When the precepts are upheld, the 
Proper Dharma exists. When they aren‘t, it becomes the Dharma-ending 
Age.   

When we listen to the Buddhadharma, we should not be greedy to hear a lot. 
The most important thing is to stop evil and guard against transgressions, 
and to put into practice whatever we know. It is enough if we can "Do no 
evil and practice all good deeds." When the Buddha was about to enter the 
Nirvana, the Venerable Ananda asked the Buddha about four matters. One of 
them was: “The Buddha is our teacher when he is in the world; whom 
should we take as our teacher after Buddha enters the Nirvana?” At that 
time, the Buddha solemnly told the left home and lay disciples, "Take the 
precepts as your teacher." Therefore, when we recite the refuges, we also 
take refuge with the precepts. That‘s how we take the precepts as our 
teacher. If you truly want to learn Buddhism, you must take the precepts as 
your teacher. Precepts are not something you pay lipservice to; you must 
actually keep and uphold them in your mind.   

If you do not violate the five precepts, your mind will be bright. If someone 
has violated the precepts, you can tell from the way they talk that they have 
a ghost inside; they aren‘t able to speak in a frank and righteous manner. 
They always seem to have a string pulling them from behind. It’s as if a 
ghost were pulling their tail, making them afraid.   

Though I don't carry a gun, bullets, or any other weapons, for some reason 
that I can‘t figure out, wherever I go, certain types of people who are kind of 
suspicious and shifty are always scared of me. Some are so frightened that 
they don’t even dare to talk to me or look at me. Let me tell you why this is. 
It’s because they don‘t observe precepts, so it’s as if they‘re living in dark 
clouds--hiding in the dark--and unable to see light.   

Failure to observe the precepts is a sign of the Dharma-ending Age. If you 
want to protect the Proper Dharma, you must uphold the precepts. 
Upholding the precepts means upholding them yourself, not telling others to 



uphold them. If we don‘t uphold the precepts, our own nature will get hurt. 
When our nature gets hurt, that means it becomes defiled and dark, like a 
mirror getting covered with dust so that it can’t reflect a person‘s image 
anymore. Our own nature is as bright as a mirror. We are originally endowed 
with the Great Perfect Mirror Wisdom, the Wisdom of Accomplishment, the 
Wonderful Contemplative Wisdom, and the Wisdom of Equality. Our own 
nature is limitlessly bright, but because we don’t uphold the precepts, that 
light cannot manifest. And so our memories become poor, along with 
everything else. Why are people ignorant? Because they don‘t uphold the 
precepts. There are some retarded children who, because of not observing 
precepts in their previous lives, are no smarter than horses and oxen. Though 
they have human bodies, they lack human intelligence and are deluded as 
well as foolish.   

For example, today someone came and asked me what stage of 
Bodhisattvahood he was on. Basically, he doesn‘t even know what a 
Bodhisattva is, yet he asked such a question. Wouldn’t you say that‘s 
pathetic? He’s the type of person who didn‘t observe the precepts and 
consequently became mentally insane.   

The Buddha is one with great wisdom. Who has great wisdom will be just 
like the Buddha. If one cannot become a Buddha, it’s because one has not 
upheld the precepts. The Buddha upheld the precepts in every life and never 
committed the slightest transgression. Therefore, he realized the Buddha 
body and came to have the Three Bodies, the Four Kinds of Wisdom, the 
Five Eyes, and the Six Penetrations. If everyone can "do no evil and practice 
all good deeds," they will be upholding the precepts.   

A talk given on September 3, 1986   
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